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ПРАДМОВА
«Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы» быў
падрыхтаваны калектывам лексікографаў Інстытута мовазнаў
ства імя Якуба Коласа НАН Беларусі пад навуковай рэдакцы
яй члена-карэспандэнта НАН Беларусі М.Р. Судніка і вядучага
навуковага супрацоўніка М.Н. Крыўко ў 1990-я гады. Неабход
насць стварэння такога лексікаграфічнага даведніка ў той час
была абумоўлена ў першую чаргу тым, што беларуская мова на
была статус дзяржаўнай і стала шырока выкарыстоўвацца ва ўсіх
сферах жыцця грамадства. Адпаведна наспела патрэба ў кам
пактным нарматыўным даведніку, які б максімальна поўна ад
люстроўваў лексічны стан беларускай літаратурнай мовы і быў
зручны ў выкарыстанні.
Аднатомны «Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай
мовы» ствараўся на базе «Тлумачальнага слоўніка беларускай мо
вы» (ТСБМ) у 5 тамах — 6 кнігах (Мінск, 1977—1984). Аднак ён
істотна адрозніваецца ад свайго папярэдніка: колькасцю растлу
мачаных слоў, структурай слоўнікавага артыкула, сістэмай пада
чы лексічнага матэрыялу і ілюстрацый да значэнняў слоў.
«Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы» чатыры
разы перавыдаваўся без істотных змен. Апошняе выданне Слоў
ніка выходзіла ў 2005 годзе. У ім растлумачана прыкладна 65 ты
сяч слоў якія адлюстроўваюць асноўнае лексічнае багацце літа
ратурнай мовы беларускага народа 1980—1990-х гадоў.
Новае выданне Слоўніка працягвае і развівае традыцыі айчын
най лексікаграфіі. Як і папярэднія выданні, новы аднатомны тлу
мачальны слоўнік кампактны і зручны для карыстання. З мэтай
скарачэння яго аб'ёму і ў той жа час захавання магчымасці ўклю
чыць неабходныя словы, што ўжываюцца ў беларускай літаратур
най мове, некаторыя разрады лексікі змяшчаюцца ў гняздзе ас
ноўнага слова (больш падрабязна пра састаў і структуру Слоўніка
гл. ў раздзеле «Звесткі для карыстальнікаў Слоўнікам»). У прапа
наваным Слоўніку аўтары і рэдактары пастараліся па магчымасці
поўна сістэматызаваць падачу вытворных слоў у гнёздах.
У рэестр аднатомнага тлумачальнага Слоўніка не ўвайшлі
многія аддзеяслоўныя назоўнікі, усе зваротныя дзеясловы за
лежнага стану, шматлікія прыставачныя дзеясловы (асабліва ка
лі распрацаваны і пададзены ў рэестры самі прыстаўкі як часткі
слоў, пры дапамозе якіх утвараюцца іншыя дзеясловы), многія
спецыяльныя і вузкаспецыяльныя тэрміны, рэдкаўжывальныя,
устарэлыя і абласныя словы і інш.
За апошнія дзесяцігоддзі ў сувязі са зменамі ў палітычным,
эканамічным і культурным жыцці краіны слоўнікавы склад бе
ларускай мовы значна папоўніўся новымі словамі, якія пакуль
што не былі зафіксаваны ў «Тлумачальным слоўніку беларускай
літаратурнай мовы» і прафесійна ацэнены. Таму новае выданне
Слоўніка арыентавана на адлюстраванне сучаснага стану лексікі
і фразеалогіі беларускай літаратурнай мовы і адпаведна тых пра
цэсаў, якія дэманструюць дынаміку развіцця сучаснага беларус
кага лексікону: вяртанне значнай колькасці лексічных адзінак,
якія яшчэ нядаўна знаходзіліся на перыферыі лексічнай сістэ
мы, з'яўленне шматлікіх запазычанняў галоўным чынам англаамерыканізмаў абумоўленае працэсамі сусветнай глабалізацыі ў
розных сферах жыцця беларускага грамадства.
У сувязі з гэтым была папоўнена лексікаграфічная база і адпа
ведна абноўлены рэестр Слоўніка за кошт увядзення новых, ак
туальных для сучаснай беларускай мовы слоў і частак складаных
слоў: аповеб, безнаяўны, гола-..., гастарбайтар, генбор, геном, г/нермаркет, гламур, гулец, дамафон, (Замен, бамова, Эрэс-коб, быскаўнтар, бэвайс, інтэрнэт, камерць/ял/зац ыя, камн 'ю/млрь/зделць,
канвертацыя, карупцыянер, карыстальнік, кланіраваць, клон, ма-

бэм, млйс/йцр-кллс, маркер, мебыя, мікрохвалёўка, налом, сайт,
самнамбул, слане, снееавік, субкультура, суразмовец, трэнб, тэн<3ар2, фаст-фуб, фітнес, флікер, фрыстайл, хай-тэк, харызма,
хіт, хмарачос, холбынг, хоспіс, луткапрамаулянка і інш.; уведзе
ны новыя, а таксама шырокаўжывальныя, актуальныя тэрмі
налагічныя і фразеалагічныя выразы: абсалютны нуль, агульная
мова, асабзі назаб, банкаўская плацежная картка, двайная бух
галтэрыя, мера стрымання, сіліконавая бал/на, ствалавыя клеткі,
суб Іект права і інш.
Унесены прынцыповыя ўдакладненні і дапаўненні ў значэн^
ні некаторых слоў і тэрміналагічных адзінак, а некаторыя слоў
нікавыя артыкулы цалкам перапрацаваны, што абумоўлена са
цыяльна-палітычнымі, эканамічнымі, культурна-адукацыйнымі
зменамі ў жыцці грамадства за час перавыдання Слоўніка: Еван
гелле, кааператыў казіно, камн 'ютар, камунізм, капіталізм, кас
мапалітызм, крыж, крэбыт, ксеракопія, ксеракс, ксёнбз, культу
ралогія, наасфера, наркаманія, ноу-хау, радыкалізм, сектанцтва,
скрыжаль, спабор, спадарства, спонсар, стаіцызм, стыляга, та
паніміка, тапанімія, царква і інш.
У Слоўніку адлюстраваны некаторыя новыя, актуальныя ў
сучаснай беларускай мове значэнні слоў, якія да гэтага часу не
адзначаліся ў аднатомным тлумачальным слоўніку. Напрыклад,
значэнні слоў галерэя, генерал-губернатар, гурт, бзелавы, быск,
ікра, інбыга, карпаратыу, клавіятура, круіз, крышталь, мабільны,
меланхолік, метадыст, металіст, навіеатар, недабраякасны, не
рухомасць, радыяцыя, ракіроўка, ратацыя, сафары, слабага, спа
рым^, стаўка, тэрмінал, файл, факс, фігурант, цэпелін і інш.
Асобныя лексічныя адзінкі, зафіксаваныя ў папярэдніх выданнях Слоўніка, у новым выданні заменены беларускімі ад
паведнікамі: агаломшыць замест агарошыць, горна-абагачальны
замест горна-ўзбагачальны, ў?абравешчанне і Дабравесце замест
Благавешчанне, снягурка замест снягурачка, суразмовец замест су
бяседнік і інш.
У рэестр Слоўніка не ўключаны словы, якія на сённяшні дзень
не адносяцца да актыўнай лексікі (напрыклад, абласныя, мала
ўжывальныя ў літаратурнай мове), выходзяць за межы літаратур
най мовы або кваліфікуюцца як русізмы: аброжак, абжгф, ад
сябяціна, адухатварыць, гавядзіна, істопка, клабы, самадзелка,
самадзельны, самаўніжэнне і інш.
Прапанаваны ўвазе карыстальнікаў Слоўнік дае не толькі тлу-'мачэнне слоў, ён з'яўляецца нарматыўным даведнікам па арфа
графіі, націску, словазмяненні, словаспалучэнні, па граматыч
най характарыстыцы.
У 2008 годзе быў прыняты Закон Рэспублікі Беларусь «Аб пра
вілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі», які ўступіў у сілу з
1 верасня 2010 года. Адпаведна ў Слоўнік унесены змены ў на
пісанне слоў паводле новай рэдакцыі правіл беларускай арфа
графіі. У прыватнасці, адлюстраваны такія арфаграфічныя но
ваўвядзенні, як аблвыканкам, абажыа, альма-матар, анчоус,
аўтсайдар, еасьм/бзясяты, выканкам, дэзынфекцыя, ёгурт, іарк
шыры, /ўбзе/, камн 'ютар, лакаўт, л/бар, лідарства, лінкар, мене
джар, орбар, сальфеджыа, спрынтар, стагадовы, стартар, суаў
тар, супермен, сэтар, фаўна і многія інш.
Удакладнена граматычная характарыстыка некаторых слоў:
аднастайна пададзены лічэбнікі і канчаткі назоўнікаў агульнага
роду, пададзены варыянты канчаткаў назоўнікаў роднага скло
ну множнага ліку, уведзена значная колькасць дзеясловаў без су
фікса -фава (дэмантаваць, мадэляваць, м/граваць, санкцыянаваць
і інш.).
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У Слоўніку зафіксаваны змены ў стылістычнай кваліфікацыі
некаторых слоў: напрыклад, пераход слоў з паметай ям/лсн. ў раз
рад агульнаўжывальнай лексікі. У Слоўніку павялічана коль
касць слоў з паметай а/с/я.
У значнай ступені быў абноўлены ілюстрацыйны матэрыял
Слоўніка, уключаны новыя, найбольш актуальныя прыклады,
якія адлюстроўваюць сучасныя рэаліі і сучаснае словаўжыванне:
шырока ўведзены назвы беларускіх населеных пунктаў, імёны і
прозвішчы славутых дзеячаў беларускай культуры і літаратуры. У
Слоўніку заменены або выдалены прыклады, якія адлюстроўва
юць рэаліі савецкай эпохі, так званыя саветызмы: млях клмуя/зліу, к/ь/рыць
у эксллуд/йдць// сум
насць кдн/мл/пзму, экдном/ка сдцыял/зму і інш.
Пры падрыхтоўцы 1-га выдання Слоўніка аўтарамі быў ска
рыстаны вопыт стварэння аднатомнага «Словаря русского язы
ка* С.І. Ожагава (18-е выд., М., 1986, і 23-е вьш., выпраўленае,
М., 1990), навуковае рэдагаванне якога ажыццяўляла член-ка
рэспандэнт АН СССР Н Ю. Шведава. У нязначнай ступені быў
выкарыстаны «Толковый словарь русского языка* С І. Ожагава і
Н.Ю. Шведавай (3-е выд., М., 1995).
Крыніцамі новага выдання аднатомнага «Тлумачальнага слоў
ніка беларускай літаратурнай мовы* паслужылі: фундаменталь
ная картатэка аддзела лексікалогіі і лексікаграфіі Інстытута мо
вазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай
культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Бела
русі, якая налічвае 3 мільёны картак-слоў, «Тлумачальны слоўнік
беларускай мовы* (т. 1—5, Мінск, 1977—1984), «Слоўнік бела
рускай мовы* пад рэдакцыяй члена-карэспандэнта НАН Бела
русі А.А. Лукашанца і доктара філалагічных навук В.П. Русак
(Мінск, 2012), «Беларуска-рускі слоўнік=Белорусско-русскнй
словарь* пад рэдакцыяй члена-карэспандэнта НАН Беларусі
А.А. Лукашанца (т. 1—3, 4-е выд., перапрацаванае і дапоўненае,
Мінск, 2012). Пры падрыхтоўцы новага выдання даведніка былі

выкарыстаны тэксталагічныя матэрыялы Беларускага №корпуса (Ьпкогрчз.іпй)).
Аўтарамі 1—4-га выданняў Слоўніка з'яўляліся І М. Бунчук
(А, Раб — Разгледзець), М.Н. Крыўко (В, З, О, П, Рачыны — Рэ
яць, У, Ш, Ю, Я, Прадмова, раздзел «Звесткі для карыстальнікаў
слоўнікам*), З.М. Кудрэйка (Б, І, Й, Л, М, Н, Разгневаны — Рас
прануць), Н.М. Лявончык (Ц Е, Ё, Ж, К, Распрапагандаваць —
Рассяліць, С, Ф, Э), ЕМ. Прышчэпчык (Рассячы — Рачулка, Ц
X, Ц, Ч), М.Р Суднік (Д). Выданні Слоўніка выходзілі пад рэдак
цыяй члена-карэспандэнта НАН Беларусі М.Р Судніка і вядуча
га навуковага супрацоўніка М.Н. Крыўко.
Над новым выданнем Слоўніка працавалі І Л. Капылоў (Прад
мова), М.Н. Крыўко (В, З, О, П, Рачыны—Рэяць, У, Ш, Ю, Я,
раздзел «Звесткі для карыстальнікаў Слоўнікам*), А.М. Лапцёнак (Б, Ц Д, М, Т, Ф, X), Т.М. Маракуліна (Е, Ё, Ж, К, Н, Р - Ра
чулка, Ц,Ч, Прадмова), Н А. Снігірова (А, І, Л, С, Э).
Выданне падрыхтавана пад навуковай рэдакцыяй дырэктара
Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа, кандыдата філалагіч
ных навук, дацэнта І.Л. Капылова.
Аўтары і ўкладальнікі аднатомнага «Тлумачальнага слоўні
ка беларускай літаратурнай мовы* шчыра ўдзячныя галоўнаму
рэдактару выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся
Броўкі* Л.У. Языковіч за арганізацыю новага вьшання Слоўніка,
рэдакцыі навуковага і літаратурнага кантролю гэтага выдавец
тва ў складзе загадчыка рэдакцыі ГМ. Малей, вядучых навуко
вых рэдактараў ТУ. Люковіч, С.М. Несцярэнка, А.І. Саламевіча,
В.М. Чудаковай за каштоўныя парады і заўвагі пры падрыхтоўцы
Слоўніка да друку.
Заўвагі і пажаданні па Слоўніку просьба прысылаць на адрас:
220072, г Мінск, вул. Сурганава, д. 1, корп. 2, Інстытут мовазнаў
ства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай куль
туры, мовы і літаратуры НАН Беларусі або на электронны адрас
іп1іпа$Ье1@і:Ш.Ьу.

Файл для тых, хто захоча распазнаць слоўнік: https://drive.google.com/file/
d/1oVmawjXIuzeJI9vMnrHnzBqqVO9hL6oH/view?usp=sharing (пароль book345)
Для таго, каб хутка знайсці слова:
1. Ціснем на закладку з патрэбнай літарай.
2. Ціснем камбінацыю клавіш на клавіятуры Ctrl+F.
3. Уводзім першыя літары слова (прашыты чарнавы слой) і ціснем на кнопку Пошук.
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ЗВЕСТКІ ДЛЯ КАРЫСТАЛЬНІКАЎ СЛОЎНІКАМ
Састаў слоўніка
§ 1. Аднатомны «Тлумачальны слоўнік беларускай літаратур
най мовы» (далей Слоўнік) з'яўляецца даведачнай крыніцай пры
вызначэнні семантыкі і значэнняў слоў, кіраўніцтвам для пра
вільнага ўжывання слоў, утварэння форм і правільнага напісан
ня слоў сучаснай беларускай літаратурнай мовы.
Зразумела, што аднатомны Слоўнік не можа адлюстраваць
усёй разнастайнасці слоўнікавага складу сучаснай беларускай
літаратурнай мовы. Таму пэўныя катэгорыі слоў у Слоўнік не
ўключаюцца.
§ 2. У адпаведнасці з задачамі Слоўніка ў ім, як правіла, не па
даюцца:
1) спецыяльныя словы і значэнні, што з'яўляюцца вузкапра
фесійнымі тэрмінамі асобнай галіны навукі і тэхнікі, якія не
абходны толькі для вузкага кола прадстаўнікоў той ці іншай
спецыяльнасці; выключэнне складаюць тыя выпадкі, калі вуз
каспецыяльны тэрмін у сваім значэнні цесна звязаны з іншымі
значэннямі гэтага слова і дапамагае зразумець яго сэнсавую бу
дову ў цэлым; у некаторых выпадках у Слоўнік уключаецца спе
цыяльнае слова тады, калі яно з'яўляецца амонімам у адносінах
да агульналітаратурнага слова і проціпастаўляецца яму з мэтай
пазбегнуць няправільнага разумення тэрміна;
2) дыялектныя словы і значэнні слоў калі яны не выкарыстоў
ваюцца шырока ў мове мастацкай літаратуры і не набылі яшчэ
статуса літаратурнага слова або значэння слова;
3) словы і значэнні слоў з ярка выражанай афарбоўкай грубасці;
4) устарэлыя словы і значэнні слоў не запатрабаваныя ў сучас
най моўнай практыцы, а таксама рэдка ўжывальныя і практыч
на непатрэбныя з пункту погляду сучасных моўных зносін, разу
мення недалёкай гістарычнай рэчаіснасці або тэкстаў мастацкай
літаратуры мінулых часоў;
5) розныя катэгорыі ўласных імён — асабовыя імёны людзей,
геаграфічныя назвы, назвы ўстаноў і гд.; выключэнне складаюць
уласныя імёны, што ўваходзяць ва ўстойлівыя спалучэнні як аба
вязковы кампанент, а таксама назвы асоб, звязаных з рэлігіяй,
назвы свят і пад., правапіс якіх змяніўся ў выніку прыняцця Закона «Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі».
§ 3. З мэтай скарачэння аб'ёму Слоўніка і ў той жа час заха
вання магчымасці ўключыць неабходныя, ужывальныя ў літа
ратурнай мове словы, некаторыя разрады лексікі змяшчаюцца
з асноўным словам у яго гняздзе. Падставай для змяшчэння ў
гняздзе служыць не толькі агульнасць паходжання слоў не толь
кі прыналежнасць іх да аднаго кораня, а перш за ўсё іх бліжэй
шыя словаўтваральныя сувязі ў сістэме сучаснай літаратурнай
мовы. Да такіх слоў адносяцца тыя, у якіх новы сэнс ствараецца
толькі ў сувязі з прыналежнасцю вытворнага слова да іншай гра
матычнай катэгорыі ў параўнанні з базавым словам:
1) назоўнікі з агульным значэннем адцягненасці на -асць, -/зна, утвораныя ад прыметнікаў з такім значэннем, напр.: эфе
мернасць пры ЭФЕМЁРНЫ, балбатлівасць пры БАЛБАТЛІВЫ,
крывізне пры КРЫВЫМ крутасць і круцізне пры КРУТЁІ ;
2) назоўнікі, утвораныя ад дзеясловаў з нулявым суфіксам і
на -яме, -ццв, -да, якія абазначаюць дзеянні, напр.: малённе пры
МАЛІЦЬ, тыканне пры ТЁІКАЦЬ, тынкоўка і тынкавенне пры
ТЫНКАВАЦЬ, падняцце, падніменне і пад'ем пры ПАДНЯЦЬ;
3) назоўнікі памяншальныя, ласкальныя, зніжальныя з роз
нымі суфіксамі, утвораныя ад назоўнікаў напр.: падушачка пры
ПАДЎШКА, дбмік і дамбк пры ДОМ, папачка і шапчына пры
ШАПКА;

4) назвы асоб жаночага поду утвораныя ад адпаведнай назвы
па прафесіі, занятку, дзейнасці, грамадскім і сацыяльным ста
новішчы і пад. асоб мужчынскага полу, напр.: кранаўшчыца пры
КРАНАЎШЧЫК, мантежніца пры МАНТАЖНІК, выведчыца
пры ВЫКЛАДЧЫК;
5) адносныя прыметнікі, якія ўтвораны ад назоўнікаў і дзея
словаў і абазначаюць рознага роду адносіны да прадмета, дзеян
ня або ўласцівасці і якасці, што вынікаюць з адносін да прадмета,
дзеяння, напр : шкальны пры ШКбЛА, яблычны пры ЯБЛЫК,
каўпечны і каўпаковы пры КАЎПАК, прамывельны, прамыўны,
прамывачны і прамежны пры ПРАМЫЦЬ;
6) парадкавыя лічэбнікі, утвораныя ад колькасных, напр.: сё
мы пры СЕМ, пяцідзясяты пры ПЯЦЬДЗЯСЯТ;
7) парныя віды дзеяслова (а таксама адна- і мнагакратныя
дзеясловы) пры адсутнасці паміж імі якіх-небудзь сэнсавых ад
розненняў акрамя адрознення ў значэнні закончанасці—неза
кончанасці дзеяння, напр.: нвзад, выкопваць пры зад. ВЫКА
ПАЦЬ, зад. зрабіць пры нвзад. РАБІЦЬ, абнакр. войкнуць пры
//езах. ВОЙКАЦЬ;
8) уласна-зваротны стан дзеясловаў г.зн. які мае значэнне пераходу на таго, хто ўтварае дзеянне, напр., звар. галіцца (гзн. га
ліць сябе) пры ГАЛІЦЬ.
§ 4. Калі словы, змешчаныя ў гняздзе, маюць іншыя, уласныя
значэнні, якія не вынікаюць непасрэдна, а толькі са словаўтва
ральных сувязей з базавым словам, то такія словы падаюцца з
тлумачэннямі як загалоўныя, са спасылкай на наяўнасць таго ж
слова ў гняздзе. Напр., слова гбнка, акрамя значэння адцягне
нага дзеяння паводле значэння дзеяслова гнаць, мае яшчэ сваё
ўласнае значэнне «спаборніцтва ў хуткасці (на аўтамабілях, лы
жах і пад.)», таму яно даецца і асобна як загалоўнае: ГОНКА, -і,
ДА/ -нцы, лс. 1. ад. гнаць. 2. звычайна мн. (гбнкі, -нак). Спабор
ніцтва ў хуткасці (на аўтамабілях, лыжах і пад.). /Іу/пллп^мьяыя
золкі.
§ 5. Некаторыя граматычныя разрады слоў калі яны належаць
да лёгка ўтваральных вытворных слоў звычайна не падаюцца ў
Слоўніку. Да іх адносяцца:
1) многія назвы дзейнай асобы ад дзеясловаў і прыметнікаў
на -льн/'д, -/мор, -вц і некаторыя інш.;
2) значная частка прыметнікаў на -аў, -оў, -ын, напр.: бра/наў,
дамарбў вавёрчын;
3) многія прыметнікі са значэннем аслабленай якасці на -ава/яь/, -явя/ны, напр.: слабавата/, цвнлава/лы, с/нявб/ны;
4) шматлікія памяншальныя прыметнікі тыпу б^аді/лнвньд/,
халббнвньд/, лілл/ояосеяьк/;
5) складаныя і прыставачныя словы, калі іх значэнне цалкам
вынікае з іх марфемнага складу, напр.: лмса-^малбчны, суалядўн,
бал^/наць (скончыць латаць), нвхалббны і пад. У сувязі з гэтым
для даведак у Слоўніку як загалоўныя словы падаюцца пра
дуктыўныя ў літаратурнай мове першыя часткі складаных слоў і
прыстаўкі з тлумачэннем іх значэнняў напр.: АЭРА..., МОТА..,
ЭЛЕКТРА..., ДА..., ЗА.., НЕ... і пад ;
6) многія дзеясловы незакончанага трывання з суфікса
мі -ава, -оўва, утвораныя ад прыставачных дзеясловаў законча
нага трывання, калі гэты прыставачны дзеяслоў супадае па лек
січным значэнні з беспрыставачным дзеясловам незакончанага
трывання, напр., збрашураваць пры наяўнасці нвзад. БРАШУРАВАЦЬ і злк ЗБРАШУРАВАЦЬ;
7) зваротныя дзеясловы залежнага стану; напр.: абмалёўвацца,
абмуроўвацца, лавіцца, наразацца, нарабз/равацца, лрб/в^м/вацца,
прывозіцца, саблсбцца, увОзіцца, уладавацца і пад.
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§ 6. Пры кожным загалоўным і вытворным слове даюцца яго
формы; больш падрабязна пра гэта гл. ў §§ 20—34, прысвечаных
асобным часцінам мовы.

Спасылачныя словы
§ 7. Каб аблегчыць пошук слова, якое знаходзіцца ў гняздзе, у
агульны алфавіт уведзены так званыя спасылачныя словы — сло
вы з гнязда са спасылкай на тое загалоўнае слова, у гняздзе якога
знаходзіцца дадзенае вытворнае.
Спасылкі даюцца ў наступных выпадках:
1) калі словы пачынаюцца з розных літар, напр.: АДЁІЧНЫ
ода; АМІЧНЫ ал ом; НАБАЛЬЗАМАВАЦЬ ал бальзамаваць;
2) калі словы пачынаюцца на адну і тую ж літару, спасылкі да
юцца:
а) пры нерэгулярных, рэдкіх ці адразу некалькіх марфалагіч
ных або фанетычных чаргаваннях, якія адрозніваюць пачатак
слоў; такія словы, як правіла, знаходзяцца на далёкім паводле
алфавіта месцы ад сваіх утваральных, напр., ВбДНЫ ад. вада.
Могуць быць выпадкі, калі адно вытворнае слова адразу спасы
лаецца на некалькі базавых слоў, напр.: РАЗМЁН ад. размяніць,
размяняцца, размяняць; ЖАІДЗЯНЁІ ад. жардзіна, жэрдка;
б) калі ў спасылачным слове, акрамя словаўтваральнага, ёсць
іншае значэнне (або значэнні); у дадзеным выпадку спасылач
ным з'яўляецца не слова, а толькі яго першае значэнне, а іншыя
значэнні падаюцца самастойна пасля першага спасылачнага.
Напрыклад, вытворны назоўнік шалёўка як назва дзеяння па
водле дзеяслова шаляваць стаіць у гняздзе гэтага дзеяслова, але,
акрамя гэтага, слова мае яшчэ тры сваіх значэнні, гзн. слова ша
лёўка даецца як загалоўнае, тлумачэнні значэнняў даюцца пад
лічбамі 2, 3, 4, а за лічбай 1 даецца спасылачны назоўнік: ША
ЛЁЎКА, -і, ДЛ/-ўцы, .ж. 1. ад. шаляваць. 2.
Тонкія дошкі, якія
ідуць на абшыўку драўляных пабудоў а таксама абшыўка з такіх
дошак. 3. лік. -і, -лёвак. Адна з такіх дошак. 4. Накладныя планкі
вакол акна, дзвярэй;
в) у выпадках, калі вытворнае слова мае паказаны ў слоўніку
амонім, напр.: ЗАБбЙ' ад. забіць'; КАНЁК' ад. канькі.

Тлумачэнне значэння слова
§ 8. У Слоўніку значэнне слова раскрываецца ў кароткай дэфі
ніцыі, дастатковай для разумення самога слова і яго ўжывання.
Аб'ём аднатомнага Слоўніка не дазваляе ў поўнай меры і
колькасці падаваць у ім абсалютна ўсе значэнні слова і асаблі
ва адценні значэнняў, якія ёсць у літаратурнай мове і як гэта па
дадзена ў пяцітомным ТСБМ. У дадзеным Слоўніку кароткія
азначэнні для слоў з адным ці некалькімі значэннямі ахопліва
юць, як правіла, толькі тыя значэнні (у іх ліку і пераносныя), што
ўсталяваліся ў літаратурнай мове і ўласцівы сучаснаму агульнаму
ўжыванню. У Слоўніку многія значэнні слова і адценні значэн
няў аб'ядноўваюцца ў адно значэнне дзякуючы больш шырока
му тлумачэнню, азначэнню.
Асобныя значэнні ў шматзначных словах раздзяляюцца араб
скімі лічбамі, а адценні ў значэнні, калі яны ёсць, кропкай з кос
кай (;).
§ 9. У словах, аднолькавых або блізкіх па значэнні, асноўнае
тлумачэнне даецца звычайна пры найбольш ужывальным слове
ў мове ці пры найбольш істотным слове ў тых або іншых адносінах сярод блізкіх па сэнсе слоў. У астатніх словах такога рада, ка
лі няма дадатковых адценняў, замест тлумачэння даецца толькі
тое слова, пры якім маецца тлумачэнне, з указаннем «тое, што
і ...»: КАНФЕСІЯ... Тое, што і юрдбызядяяе.
Калі такія словы адрозніваюцца стылістычна, колам сваіх
ужыванняў, то гэта адзначаецца асобнай паметай (гл. пра гэта
яшчэ і § 11), напр.: ВЯЛІКАСЦЬ ... 1. Тое, што і зе/нч (у 2 знач.);
ГРЁІФЕЛЬ... 2. Тое, што і брлфйя (у 2 знач.); КАЗАНЬ... Тое, што
і казлянё (у 2 знач.).

Словы, якія маюць аднолькавае значэнне і з'яўляюцца сло
ваўтваральнымі, фанетычнымі, акцэнталагічнымі, фанетыкаакцэнталагічнымі, марфалагічнымі варыянтамі, прыводзяц
ца побач праз злучнік «і» і маюць агульнае азначэнне, напр.:
ШТУРХАНЁЦ, -нцА, лін. -нцы, -нцбў лі. / ШТУРХАЛЬ, -А,
л?н. -і^ -ёў, л*.; АЕЛАБЙІЬНА, -а, лін. -ы, -аў, н. / АГЛАБІНА, -ы,
л?я. -ы, -бін, лс.; ЗУБРАНЯ ; ЗУБРАНЁ, -нйці, л?я. -няты, -нят,
н; ВЯСНОЙ / ВЯСНОЮ, ярым; ГАЙДАЦЬ, Аю, Аеш, бе
/ ГОЙДАЦЬ, аю, аеш, -ае; незлк; СЎПРАЦЬ / СУПРОЦЬ,
л/м/сл. і лрь/нлз. Словы, якія маюць розныя значэнні, але супада
юць арфаграфічна і арфаэпічна і з'яўляюцца амонімамі, падаюц
ца асобна як загалоўныя словы з лічбавымі паказчыкамі ўверсе
справа, напр.: ЖАХ' і ЖАХ', КЛУБ', КЛУБ' і КЛУБ'
§ 10. Тлумачэнні слоў даюцца па магчымасці коратка, у разлі
ку на тое, што словы, якія ўваходзяць у тлумачэнне, растлумача
ны на сваім месцы і могуць быць лёгка знойдзены; напр., у слове
ЗААТЭХНІК, -а, л;я. -і, -аў, л*. Спецыяліст па заатэхніі — значэн
не слова «заатэхнія» не раскрываецца, бо яго можна знайсці пад
загалоўным словам ЗААТЭХНІЯ. Калі тлумачэнне слова даецца
праз мнагазначнае слова, то пасля гэтага слова ў дужках ідзе ўка
занне, якое са значэнняў мнагазначнага слова маецца на ўвазе,
напр., ЭСТ&Г... Прыхільнік эстэтызму (у 1 знач.).
Аналагічна, калі вытворнае слова ў гняздзе адносіцца не да
ўсіх значэнняў мнагазначнага слова, пасля вытворнага слова да
ецца ў дужках указанне, да якога значэння мнагазначнага зага
лоўнага слова яно адносіцца, напр., ЭНЁРГІЯ, -і, лс. 1. Адна з
асноўных уласцівасцей матэрыі — мера яе руху а таксама здоль
насць выконваць работу. 2. Рашучасць і настойлівасць у рабоце,
дзеяннях. II
энергетычны, -ая, -ае (да 1 знач.).

Характарыстыка ўжывання слова
§ 11. Значная частка слоў стылістычна нейтральная, гзн. мо
жа ўжывацца ў любых відах вуснай і пісьмовай мовы, не нада
ючы ёй ніякіх стылістычных адценняў. Але ў літаратурнай мове
ёсць шмат лексікі, што адносіцца да розных стыляў, з'яўляецца
рознай па характары і сферы свайго ўжывання. Таму пры сло
вах, што маюць патрэбу ў той або іншай характарыстыцы ў гэ
тых адносінах, даюцца асаблівыя паметы. Яны ставяцца ў дуж
ках перад тлумачэннем значэння, калі слова мае адно значэнне
або калі памета адносіцца да ўсіх значэнняў мнагазначнага сло
ва. Калі ж памета адносіцца да аднаго ці толькі да некаторых зна
чэнняў мнагазначнага слова, то яна ставіцца пасля тлумачэння
ў дужках, напр., ДЗЯЎБЦІ... 4.
Бесперапынна паўтараць
адноітоеж(разм.).
Калі пры вытворных словах у гняздзе няма сваіх памет, то гэ
та азначае, што яны па характары ўжывання аднолькавыя з ас
ноўным словам.
Патрэбныя паметы даюцца і пры ілюстрацыйных прыкладах, і
пры ўстойлівых словазлучэннях.
Бываюць выпадкі, калі ў дужках стаяць дзве паметы, гэта аз
начае, што ў слове (ці значэнні) спалучаюцца розныя стылістыч
ныя характарыстыкі, якія дапаўняюць адна адну, напр. (разм.,
труб.) — размоўнае з грубым адценнем. Калі ж дзве паметы спа
лучаны злучнікам «і», напр. (уст. / іран.), гэта азначае, што ў ад
ных кантэкстах слова ўжываецца як устарэлае, у другіх яно можа
надаваць мове адценне іроніі.
§ 12. Паметы, якія ўказваюць на стылістычную характарысты
ку слова:
(кніжн.), гзн. кніжнае; азначае, што слова характэрна для
кніжнага, пісьмовага выкладу; нярэдка гэтыя словы, пераважна
іншамоўныя па паходжанні, з'яўляюцца сінонімамі да слоў ней
тральных;
(высок.), гзн. высокае; азначае, што слова надае мове адцен
не ўрачыстасці, прыўзнятасці; уласціва публіцыстычнай, аратар
скай і паэтычнай мове;
(нар.-паэт.), г.зн. народнапаэтычнае; азначае, што слова за
хоўвае сваю вусна-паэтычную афарбоўку і, нягледзячы на тое
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што яно ўжываецца ў літаратурнай мове (звычайна паэтычнай),
яно не зліваецца з літаратурнай лексікай цалкам (часта такія сло
вы ўжываюцца як сродак стылізацыі);
(паэт.), гзн. паэтычнае; азначае, што слова характэрна для
ўрачыста-ўзнёслай паэзіі і прозы і блізкае па ўжывальнасці да
слоў, забяспечаных у слоўніку паметай (высок.);
(афіц.), гзн. афіцыйнае; азначае, што слова ўласціва мове афі
цыйных зносін, а таксама канцылярска-адміністрацыйнай мове;
(разм.), Езн. размоўнае; азначае, што слова ўласціва штодзён
най, размоўнай мове, служыць характарыстыкай з'явы ў коле
бытавых зносін; яно не выходзіць за нормы літаратурнага сло
ваўжывання, але надае мове прастату;
(труб.), гзн. грубае; (пагард.), гзн. пагардлівае; (зневаж.), гзн.
зневажальнае; (неадабр.), гзн. неадабральнае; (асудж ), гзн. асу
джальнае; (незадав.), гзн. незадавальняльнае; (лаянк.), гзн. ла
янкавае; (іран.), гзн. іранічнае; (жарт.), гзн. жартаўлівае — гэ
тыя паметы азначаюць, што слова ўтрымлівае ў сабе адпаведную
эмацыянальную, выразную ацэнку названай з'явы.
§ 13. Памета (спец.), г.зн. спецыяльнае; ёю абазначаецца пры
належнасць слова да пэўнага кола прафесійнага (тэхнічнага, на
вуковага і пад.) ужывання.
§ 14. Памета (уст.), гзн. устарэлае; указвае, што слова з'яўля
ецца ўстарэлым, што яно выйшла з шырокага ўжытку, але яшчэ
даволі добра вядомае ў сучаснай літаратурнай мове, а таксама па
мастацкіх творах пачатку 20 ст. Памета (гіст.), гзн. гістарычнае;
указвае, што слова ўжываецца ў літаратуры, якая мае дачыненне
да фактаў гісторыі, хоць сама рэалія — з'ява мінулых эпох.
§ 15. Сфера ўжывання, якая адначасова служыць і ўдаклад
ненню значэння слова, вызначаецца таксама змяшчэннем перад
тлумачэннем рознага роду паясненняў напр.: у фізіцы, у фальк
лоры, у народных павер'ях і пад.

Прыклады, тэрміналогія і фразеалогія
§ 16. Пасля тлумачэння значэння слова ў некаторых выпадках
даюцца прыклады, якія ілюструюць яго ўжыванне ў мове; яны
дапамагаюць больш дакладна зразумець значэнне слова і спо
сабы яго ўжывання. У якасці прыкладаў даюцца кароткія фра
зы, найбольш ужывальныя спалучэнні слоў а таксама прыказкі,
прымаўкі, іншыя народныя выслоўі, вобразныя выразы. У Слоў
ніку прыводзяцца найбольш тыповыя словаспалучэнні, якія
ілюструюць сінтаксічныя сувязі слова, паказваюць ужыванне
дадзенага слова з тымі або іншымі дапаўненнямі, азначэннямі,
прыназоўнікамі і гд. Калі слова ў ілюстрацыі супадае з зыходнай
формай загалоўнага слова (напр., калі гэта назоўнік — у назоў
ным склоне адзіночнага ліку мужчынскага роду, калі дзеяслоў —
у інфінітыве і пад.), то яно даецца скарочана — адной першай лі
тарай з кропкай.
§ 17. У Слоўніку размяжоўваюцца тэрміналагічныя і фразеа
лагічныя спалучэнні. Тэрміналагічныя спалучэнні змяшчаюцца
пасля семантычнай характарыстыкі слова і прыкладаў за знакам
О (кружок) з тлумачэннем, напр., САД ... О Дзіцячы сад — выха
ваўчая ўстанова для дзяцей дашкольнага ўзросту. У тых выпад
ках, калі ў слове маюцца і тэрміналагічныя, і фразеалагічныя
спалучэнні, першымі падаюцца тэрміналагічныя спалучэнні.
Фразеалагічныя спалучэнні (інакш — фразеалагізмы) такса
ма, як і тэрміналагічныя, падаюцца пасля тлумачэння значэн
няў і ілюстрацыйных прыкладаў (а таксама, магчыма, і пасля
вытворных слоў у гняздзе) за знакам 0 (ромб). Яны суправаджа
юцца тлумачэннем, а калі патрэбна, і стылістычнымі паметамі,
напр : НАСТАВІЦЬ 0 Наставіць на розум — даць разумную па
раду; навучыць чаму-н. добраму; СВЕТ ... 0 У белы свет як у ка
пейку (разм.) — без мэты, не ведаючы куды (ісці, ехаць і пад.).
Калі якое-н. слова ў літаратурнай мове сустракаецца толькі ва
ўстойлівым або тэрміналагічным выразе і незалежна ад яго не
ўжываецца, то значэнне такога слова не тлумачыцца. У гэтым
выпадку слова даецца як загаловачнае (з прывядзеннем форм,
калі яны ёсць), пасля яго ставіцца двукроп'е, прыводзіцца вы
раз, у якім знаходзіцца гэта слова, і даецца тлумачэнне гэтага вы

разу напр.: ЛЫНДЫ. У выразе: лынды біць (разм.) — гультая
ваць, бяздзейнічаць, займацца пустымі справамі; СТЭРЛІНГ, -а,
лм. -і, -аў, .м. У выразе: фунт стэрлінгаў — грашовая адзінка Вялікабрытаніі, роўная 100 пенсам.

Націск
§ 18. Націск у Слоўніку абазначаецца штрыхом над галоснай,
напр : КЎРЫЦА, ВЫПАДАК, ёгерскі
У беларускай мове націск рухомы, не звязаны з канкрэтным
складам у слове. У пераважных выпадках гэта датычыць асабо
вых форм дзеяслова, ускосных склонаў назоўнікаў, канчаткаў
назоўнікаў склонавых форм займеннікаў. Рухомасць націску
ў слове паказваецца абавязкова, напр.: ЗАВЯРШЫЦЬ, -вяршў, -вёршыш, -вёршыць; -вёршаны; ВОЎК, ваўкА / вбўка, л?н.
ваўкі^ ваўкбў; ТВОЙ, твайгб, лі./твай, тваёй, лс.;тваё, твайгб, н.;
лід. тваё, тваіх.
Калі формы аднаго слова ў розных значэннях маюць неад
нолькавы націск, то гэта ўказваецца пасля лічбы перад тлума
чэннем, напр.: ВЯЗ... 1.
вйзы, -аў... 2. .мя. вязы, -бў; ЗУБ... 1.
лм. зўбы ; (з л/ч. 2, 3, <%) зубы, зуббў... 2. лін. зубьі, -бў.
У ілюстрацыйных прыкладах і фразеалагічных спалучэння^
націск, як правіла, не даецца, калі словы, што ўваходзяць у іх,
захоўваюць свой звычайны націск. Ён даецца толькі ў асаблівых
выпадках, калі могуць узнікнуць цяжкасці.
Аднаскладовыя словы знакам націску не пазначаюцца. У скла
даных словах ставіцца адзін націск, напр.: АБАРАНАЗДОЛЬНЫ,
БУРАКАЎБОРАЧНЫ, бо ў першай частцы маецца толькі так зва
ны пабочны націск.
У складаных словах, якія пішуцца праз дэфіс, могуць быць
адзін ці два націскі, што ў кожным такім слоўнікавым артыку
ле спецыяльна адзначаецца; пры гэтым першы націск заўсёды
пабочны, другі — галоўны, напр.: ХТО-НЁБУДЗЬ, чагб-нёбудзь.
Літара ё паказвае адначасова і вымаўленне (ё, а не с), і мес
ца націску. Таму значок націску над ё' не ставіцца, напр.: ЁЛКА,
ЛЁТЧЫК. Толькі ў некаторых складаных словах, у якіх націск не
на ё, значок ставіцца над націскной галоснай, напр.: ЛЁНАЦЕ
РАБІЛКА, ЦЁМНАВАЛОСЫ

Пра паходжанне слоў
§ 19. За час шматвяковых зносін з іншымі народамі беларуская
літаратурная мова засвойвала словы іншамоўнага паходжання.
Са старажытных часоў у сучаснай мове захаваліся словы галоў
ным чынам грэчаскага і цюркскага паходжання, з сярэдневяко
вага і пазнейшага часу — словы з польскай, літоўскай, лацінскай
і іншых заходнееўрапейскіх моў. Новаўтварэнні (інакш — неала
гізмы) апошніх дзесяцігоддзяў адносяцца пераважна да інтэрна
цыянальнай лексікі.
У сучаснай беларускай літаратурнай мове ёсць шмат слоў, пе
раважна навуковых і тэхнічных тэрмінаў, не запазычаных, а
ўтвораных на беларускай моўнай глебе з раней запазычаных слоў
пры дапамозе суфіксаў або прыставак, напр., МЕТРАЖ. Ёсць
многа слоў утвораных са спалучэнняў беларускіх і іншамоўных
элементаў, напр.: паланізацыя, ЛІСТАЖ; многія з падобных слоў
цалкам запазычваліся беларускай мовай з рускай. Такім чынам,
іншамоўныя словы і словы з іншамоўнымі элементамі разна
стайныя паводле свайго паходжання.
Слоўнік не дае звестак пра паходжанне слоў, бо не ставіць
перад сабой этымалагічных задач, а імкнецца толькі паказаць
нормы сучаснага словаўжывання. Характар запазычаных бела
рускай мовай слоў розны. Адны з іх праніклі ў шырокі народны
ўжытак, замацаваліся ў мове і не маюць у ёй свайго адпаведна
га беларускага слова. Другія ўласцівы толькі вузкім сферам ужы
вання, спецыяльнай тэрміналогіі, кніжнаму стылю і інш. Пры
ўсіх такіх словах стаяць адпаведныя паметы ці спецыяльныя тлу
мачэнні, якія характарызуюць сферу іх ужывання.
Звесткі пра паходжанне слоў даюцца (пасля тлумачэння) толь
кі ў тых выпадках, калі яны памагаюць больш дакладна зразу-
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мець значэнне слова, напр., БУДЫЗМ... [па імені яе заснаваль
ніка Буды].

Граматычныя разрады слоў
§ 20. Прыналежнасць слова да таго або іншага граматычна
га разраду (часціны мовы) абазначаецца ці непасрэдна паметамі
ЗЛММ., Л/Ч.,
ЧЛСЦ., Л/УЬ/МЯЗ., 6ЫКЛ.,
сл. (гл. спіс умоў
ных скарачэнняў), ці непасрэдна ўказаннем яго форм (словазмя
нення). Так, прыналежнасць слова да дзеясловаў бачная з ука
зання на формы змянення і з указання трывання (злк., яездк./
да прыметнікаў — з родавых канчаткаў. Словы тылу «ШКАДА*,
якія ўжываюцца ў ролі выказніка і абазначаюць розны стан, за
бяспечаны паметай безлс., у зялч. зык.
§ 2І. Формы слоў прыводзяцца звычайна скарочана, пачы
наючы з той літары, пасля якой змяняецца абрыс слова ў да
дзенай форме або пачынаючы з якой у форме слова мяняец
ца націск, напр.: КЎФАР, -фра (родны склон); ДАЧКА, ДА/
дачцЗ (пераход кучу давальным і месным склонах); ШАТРА
ВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй (1, 2 і 3 ас. і форма загаднага ла
ду). Калі змены слоў пачынаюцца ў межах першых літар, то фор
мы не скарачаюцца, напр., пень, пня.
§ 22. Калі ў якім-небудзь са значэнняў мнагазначнага слова
ёсць дадатковыя граматычныя прыметы ці фармальныя адроз
ненні ад тых граматычных указанняў, што прыводзяцца пасля за
галоўнага слова, то гэта паказваецца шляхам змяшчэння пасля
арабскай лічбы адпаведных звестак. Так, у назоўнікаў адзначаец
ца, напрыклад, ужыванне дадзенага значэння толькі ў множным
ліку ці толькі ў форме канкрэтнага склону. У дзеясловаў адзнача
юцца, напрыклад, абмежаванні ва ўжыванні форм асобы, адносіны да безасабовасці.
§ 23. У выпадку; калі ў літаратурнай мове маюцца два вары
янты форм, Слоўнік фіксуе гэтыя варыянты, прычым на пер
шым месцы даецца варыянт, які рэкамендуецца як норма, а на
другім — дапушчальны варыянт, напр.: ПЕРАПЛЕСЦІ / ПЕРА
ПЛЫЦЬ, ВАЎЧАНЯ / ВАЎЧАНЁ, АРАНГУТАН / АРАНГУТАНГ

Назоўнікі
§ 24. Назоўнікі даюцца ў назоўным склоне адзіночнага ліку, за
назоўнікам указваецца канчатак роднага склону адзіночнага лі
ку, пасля даюцца канчаткі назоўнага і роднага склонаў множна
га ліку (формы множнага ліку не прыводзяцца, калі канкрэтны
назоўнік іх не мае), затым указваецца род назоўніка: л* — муж
чынскі, ж. — жаночы, н. — ніякі, напр.: ЯБЛЫК, -а, л?я. -і, -аў
л*.; ПЛАЗМА, -ы, ж. Калі мнагазначны назоўнік ва ўсіх сва
іх значэннях можа ўжывацца і ў адзіночным, і ў множным лі
ку, прычым у якім-небудзь пэўным значэнні ўжываецца толькі
ў множным ліку ці звычайна (або пераважна) у множным ліку,
то ўказанне на гэта прыводзіцца пры значэнні, а перад першым
значэннем даюцца формы назоўнага і роднага склонаў множна
га ліку, напр.: КАНЁЦ, -нцА, л;я. -нцьі, -нцбў, л*. ... 6. толькі лін.;
КАНАЛ, -а, лін. -ы, -аў, лі. ... 5. звычайна лін. Калі ж мнагазнач
ны назоўнік не ва ўсіх сваіх значэннях можа ўжывацца ў множ
ным ліку або пераважна ў множным ліку, а толькі ў некаторых,
то формы назоўнага і роднага склонаў множнага ліку перад ну
марам 1 не даюцца, а паказваюцца толькі пры неабходных зна
чэннях пасля арабскай лічбы нумара гэтых значэнняў, напр.: ЗА
КУСКА, -і, ДЛ/-кўсцы, ж. 1.... 2. л;к. -і, -сак; ПРЫШЧЫПКА, -і,
ДМ-пцы, ж. 1.... 2. лін. -і, -пак. У назоўнікаў агульнага роду па
казваецца словазмяненне ў абодвух родах (мужчынскім і жано
чым), напр.: ПЛАКСА, -ы, ДМ-У, 7" -ам, л?.;^М-е, У-ай (-аю),
ж., л*н. -ы, -аў; ЦІХОНЯ, -і, ДМ-ю, У-ем, л;.;ДМ-і, У-яй (-яю),
.ж., лін. -і, -хонь. Іншы раз у агульнародавых назоўнікаў канчаткі
ў абодвух родах могуць супадаць, тады артыкул афармляецца на
ступным чынам: СІРАТА, -ы, ДЛ^-рацё, У-6й (-6ю), лін. сірбты /
(зл/ч. 2, 3,^) сіраты, -рбт, лі. і ж.; СКУПЯНДА, -ы,27^-Дзё, У-6й
(-ёю), л*н. скупенды / (зл/ч. 2, 2, ^) скупяндьі, скупендаў, л*. і ж.

§ 25. У беларускай літаратурнай мове ёсць шмат выпадкаў,
калі назоўнік у назоўным склоне множнага ліку без колькас
ных лічэбнікаў 2, 3, 4 мае адну форму, а ўжываючыся з гэтымі
лічэбнікамі — другую. Такія выпадкі абавязкова адзначаюцца ў
слоўніку; напр.: ВЯДРб, -А, лм. вёдры / (зл/ч. 2, 2, <%) вядрьі, вё
дзер, вёдраў / вядзёр, я.; ВЯРСТА, -ы, ДМ-сцё, лм. вёрсты / (з л/ч.
2, 2, ^) вярсты, вёрст / -аў, ж.; ДЗЯЎЧЫНА, -ы, лін. дзяўчаты / (з
л/ч. 2, 2, ^) дзяўчыны, -чат, ж.; ДВАРАНІН, -а, лм. -рАне / (з л/ч.
2, 2, %) двараніны, -рАн, лі.; КУРЫЦА, -ы, лін. кўры / (зл/ч. 2, 3, 4)
кўрыцы, -рэй, ж.; ЯРМб, -А, лм. йрмы / (з л/ч. 2, 3, 4) ярмы, -аў,
я. Для беларускай літаратурнай мовы характэрны выпадкі, калі
формы назоўнікаў у назоўным склоне множнага ліку без коль
касных лічэбнікаў 2, 3,4 і формы з гэтымі лічэбнікамі супадаюць
арфаграфічна і адрозніваюцца толькі месцам націску. У формах,
якія ўжываюцца толькі з лічэбнікамі 2, 3, 4, націск на канчатку.
Такія выпадкі абавязкова адзначаюцца ў слоўніку; напр.: КРЫСб, -А, ля/, крысы / (зл/ч. 2,3, 4) крысы, крысаў я.; ДЗІРА, -ы, лін.
дзіры / (зл/ч. 2, 3, %) дзіры, дзір, ж.; РУКА, -і^ ДА/руцЗ, лм. рўкі /
(з л/ч. 2, 3, %) рукц рук, ж.; СТРУНА, -ы, лін. стрўны / (зл/ч. 2, З,
<%) струны, струн, ж.
§ 26. У назоўным склоне множнага ліку падаюцца назоўні
кі, якія або зусім не маюць адзіночнага ліку, або ўжываюцца пе
раважна ў множным ліку. У першым выпадку пасля назоўнага
склону ўказваецца толькі форма роднага склону множнага ліку,
напр., НАЖНІЦЫ, -ніц. У другім выпадку, акрамя роднага скло
ну множнага ліку, указваюцца і формы назоўнага і роднага скло
наў адзіночнага ліку, напр.,ЧАРАВІКІ, -аў, жЗз. чаравік, -а, л*.
§ 27. Пры зборных назоўніках даецца памета зй, напр.:
СЎЧЧА, -а, я., з&; ВЯРБНЯК, вербнякў, ля*, вербняку вербнякбў, лі., зй Калі назоўнік ўжываецца і ў значэнні зборнасці,
і ў значэнні нязборнасці, гэта ўказваецца наступным чынам:
ГАЛЬКА, -і, ДМ-льцы, ж., таксама зй

Прыметнікі
§ 28. Прыметнікі даюцца ў назоўным склоне мужчынскага ро
ду ў поўнай форме, напр.: ВЯСЁЛЫ, -ая, -ае; ЗЯЛЁНЫ, -ая, -ае;
ЦУДОЎНЫ, -ая, -ае; авёчы, -ая, -ае (у артыкуле АВЁЧКА). Калі
мужчынскі род не ўжываецца ці ўжываецца рэдка, гэта адзнача
ецца ў адпаведных выпадках.
§ 29. Кароткія формы даюцца пасля загалоўнага прыметніка
з яго формамі, напр.: ВІДНЫМ -Ая, -бе; відзён, віднА, віднб; лін.
віднй; ГбЛЫ, -ая, -ае; гол, -а; КАРОТКІ, -ая, -ае; -так, -тка. Ка
роткія формы ніякага роду даюцца ў тым выпадку, калі яны напі
саннем ці націскам адрозніваюцца ад жаночага роду (як у выпад
ку пры слове ВІДНЫ).
§ 30. Ступені параўнання даюцца ў выпадках, калі яны адроз
ніваюцца ад звычайных спосабаў іх утварэння. Вышэйшая сту
пень змяшчаецца пасля форм роду. Найвышэйшая ступень па
даецца, у выпадку неабходнасці, за вышэйшай ступенню, напр.,
ВЯЛІКІ, -ая, -ае; ббльшы; найвялікшы, найбольшы.

Лічэбнікі
§ 31. Колькасныя лічэбнікі даюцца ў назоўным склоне з фор
мамі роднага склону а таксама іншых склонаў, калі яны маюць
адхіленні ў параўнанні з родным склонам у сваім утварэнні і ад
розніваюцца месцам націску. Парадкавыя лічэбнікі даюцца як
вытворныя пры колькасных, напр., ДВАЦЦАЦЬ,
-ццк5, л/ч.
кольк.... II ларжЗк. дваццаты, -ая, -ае.

Займеннікі
§ 32. Скланяльныя займеннікі даюцца ў назоўным склоне і,
калі яны маюць формы роду, у мужчынскім родзе з прывядзен
нем неабходных склонавых і іншых родавых форм. Яны забяс
печваюцца паметай здйм. і ўказаннем разраду: л/м/ялл., недзядч.
і г.д.
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Дзеясловы
§ 33. Дзеясловы даюцца ў інфінітыве. Дзеяслоўныя фор
мы падаюцца скарочана ў адпаведнасці з правіламі скарачэння
(гл. § 21). Пасля загалоўнага слова ўказваюцца канчаткі 1, 2 і З
асобы адзіночнага ліку цяперашняга (у дзеясловаў незаконча
нага трывання) або будучага простага (у дзеясловаў законча
нага трывання) часу. Формы множнага ліку прыводзяцца, калі
ў іх утварэнні ёсць адрозненні ад парадыгматычных форм адзі
ночнага ліку. Калі форма 1 асобы ці формы 1 і 2 асобы не ўтва
раюцца або рэальна не ўжываюцца (бываюць выпадкі, асаблі
ва ў многапрыставачных дзеясловах, што формы 1 і 2 асобы не
ўжываюцца толькі ў адзіночным ліку), то гэта ўказваецца і да
юцца толькі ўжывальныя формы. Пры безасабовых дзеясловах
прыводзіцца толькі форма 3 асобы адзіночнага ліку і даецца па
мета бездс. Пасля асабовых форм дзеяслова пры неабходнас
ці (калі ёсць адрозненні ва ўтварэнні і націску) даюцца формы
прошлага часу, формы загаднага ладу, дзеепрыметнікі залежнага
стану прошлага часу пры пераходных дзеясловах, напр.: АРГА
НІЗАВАЦЬ, -зўю, зўеш, -зўе; зўй; -заваны; ПРЫНЁСЦІ, ня
еў, -нясёш, -нясё; -нясём, -несяцё, -нясўць; -нёс, -нёсла; -нясі; -нёсены.
Формы загаднага ладу даюцца ў слоўніку не пры ўсіх дзеясло
вах, а звычайна тады, калі яны адрозніваюцца фанетычна і арфаграфічна ў асноўным ад дасуфіксальнай часткі інфінітыва і
могуць узнікаць цяжкасці пры іх утварэнні. Напрыклад, у слоў
ніку падаюцца формы загаднага ладу пры дзеясловах БАЯЦЦА
(ббйся), БУДАВАЦЬ (будўй), БУРЧАЦЬ (бурчы), ВЁЗЦІ (вязі),
ВЯЗАЦЬ (вяжы), ДРАЦЬ (дзяры), ЁХАЦЬ (едзь), ЗАГАРНЎЦЬ
(загарні), ЗАГАРАЦЬ (загары), ЗАПРЭГЧЫ (запражы), ЗРА
ШЭЦІЦЬ (зрашэць), ІРВАЦЬ (ірві), КАЗАЦЬ (кажы), КАЛОЦЬ
(калі), ЛЯЦЁЦЬ (ляці), МАЗАЦЬ (маж), НЁСЦІ (нясі), РАСЦЁРЦІ (разатры), РАСЧАЦЬ (разачні), СВІСТАЦЬ (свішчы),
СЁЯЦЬ (сей), СКАКАЦЬ (скачы), СЦЕРАГЧЫ (сцеражы),
ТАПТАЦЬ (тапчы), УЗЛЁЗЦІ (узлёзь), УСПАЎЗЦІ (успаўзі),
УСЫПАЦЬ (усып), ХРУСЦЁЦЬ (хрусці), ЦЯРПЁЦЬ (цярпі^,
ШУМЁЦЬ' (шумі) і гд. У той жа час, напрыклад, пры дзеясло
вах АБЯЦАЦЬ, ВАДЗІЦЬ, ВАЗІЦЬ, ВАРУШЁІЦЬ, ВАРЁІЦЬ,
ЗАПАЛІЦЬ, КАЦІЦЬ, КАЧАЦЬ, МЯНЯЦЬ, СІНІЦЬ, СКА

ЗІЦЬ, СКВАРЫЦЬ, СЛУХАЦЦА, УХІЛІЦЦА адпаведныя фор
мы загаднага ладу дбяцдй, здй?/, баз/, зарум/ы, ядры, зала/?/', кдц/^
качай, .мяняй, с/н/, сказ/, скеар, слухайся, ухйпся адсутнічаюць.
Пасля форм указваецца прыналежнасць да дзеяслоўнага тры
вання: зак., нсзак. Затым паказваецца, калі патрэбна, моцнае кі
раванне дзеяслова, гзн. якога склону ён патрабуе, што абазнача
ецца склонавымі пытаннямі: кдео-чдео (родны склон), к&му-чдму
(давальны склон), кдао-мдйо (вінавальны склон), к/м-чьш (творны
склон),
кш-чым (месны склон); кіраванне з прыназоўнікамі
абазначаецца адпаведна у кдао-чдао, у мдмо, лсрмЗ к/м-чьш і пад.
Калі дзеяслоў кіруе толькі адушаўлёным назоўнікам, то ў скло
навым пытанні даецца толькі займеннік х/но (кдео, кш і гд.), а ў
вінавальным склоне кдео ('мдйо) для адрознення з родным. Калі
дзеяслоў кіруе толькі неадушаўлёным назоўнікам, то ў склонавым
пытанні даецца толькі займеннік мдмо (чдао, чым і гд.).

Прыслоўі і прэдыкатывы
§ 34. Прыслоўі на -д, лд-...ску (напр., <%у?д, лд-сяброуску), ут
вораныя ад прыметнікаў, прыводзяцца ў артыкуле адпаведна
га прыметніка ў якасці ілюстрацыйнага прыкладу. Тое самае ад
носіцца і да прэдыкатыўных прыслоўяў (прэдыкатываў) на -д,
напр., СУМНЫ ... С. чдлдеек. Сумныя сечы. Мне сумнд (у знач.
вык.). Калі ж прыслоўе або прэдыкатыў на -д маюць свае спе
цыфічныя значэнні, якіх няма ў базавага прыметніка, то яны
могуць давацца асобным артыкулам (гл., напр., словы БЛАГА,
БРЫДКА, ВАРТА, ПАРАЎНАЛЬНА, ПОЗНА, ПРАМА, РОЗНА,
СТРОМА^ і інш.). Асобнымі артыкуламі даюцца таксама пры
слоўі і прэдыкатывы на -д, у якіх адсутнічае суадносны пры
метнік (напр: ПАЎЗВОДНА, СКОСА, СКРЫВА, СОРАМНА,
СУМЫСНА, ХОРАША, ШКАДА, ШКОДА' і інш.), а таксама
прыслоўі на -д неадпрыметнікавага ўтварэння (напр.: БОЯЗ
НА, ДАСУХА, ДАТЛА, ДУБКА, ЗАіАДЗЯ, ЗАДАРМА, ЗА
МАЛА, ЗАНАДТА, ЗАРАНА, ЗАЎТРА, ЗАЎЧОРА, ЗДАЎНА, ІЛЬ
ГА, НАіАЛА, НАГЛУХА, НІЦМА, РАНА, РОЎМА, СПЯРША,
СТАРЧМА, СТОЙМА, УЧОРА і некаторыя інш.). Прыслоўі і
прэдыкатывы іншых утваральных тыпаў даюцца як асобныя сло
вы са сваімі ўласнымі граматычнымі характарыстыкамі і тлума
чэннямі.
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А', леек/!., я. Літара, якая абазначае
галосны тук [а] сярэдняга рада ніжняга
пад'ёму.Доўгаеа. ОАдадая — адпачатку
да канца.
А^, злуч. 1. Злучае сказы і члены сказа са
знач. супрацьпастаўлення, супастаўлен
ня. )Ун паехаў а я застаўся. 7эта ж яе восень, а ранняя вясна. Яна ламала суцяшаць,
а ў самой ям? сэрца разгрызаецца аб жалю.
Факт ёсць %?акт, а йакуліент застаецца
бакументалі. 2. Далучае сказы або члены
сказа са знач. дабаўлення чаго-н. пры па
слядоўным апісанні, паяснення, узмац
нення, пярэчання, пераходу да другой
думкі. Торыць агонь, а на агні гатуецца
вячэра. ТТавокал лес, а за лесам — балота,
а за балотам — рэчка. 0 А то — злуч. 1) Іна
чай, у адваротным выпадку Бяжы, сынок,
а то спознішся; 2) Аказваецца, а на самай
справе. Хаб хоць рэчка была, а то ручаёк
нейк/; 3) Далучае сказы і члены сказа, якія
ўдакладняюць, развіваюць або паясня
юць папярэднюю думку. Змрокам, а то
/ пазней, люйз/ над/ Рабому, 4) Ужыв. пры
ўгаворванні, пажаданні. 77абуйзьцеяшчэ. Я
то пераначавалі б; 5) Або, ці. Хлопчык бегаў смяяўся, а то казаўся за бзеба. А не то
(дык) — злуч. Тое, што і «а то* (у 1 знач ).
^/аламаэкыце, а не то я скарйз/цца буйу.
А\ часц. 1. Ужыв. як пытальны водгук
на зварот або пры перапытванні недачу
тага. — 7%, уставай/ — Я? %ео?2. Ужыв.
пры паўторным звароце да каго-н. з мэтай
прыцягнуць увагу. Сынок, а сынок... устазай/ 3. Ужыв. ў пачатку рэплікі, якой па
чынаецца гутарка, для ўзмацнення вы
разнасці, пераканаўчасці. Я як нам бўбзе
бобра/^4 чаму ў зас цёмна ?
А", зыкл. Перадае здзіўленне, здагад
ку прыпамінанне, прыкрасць, абурэнне,
пагрозу жах, адчай, боль і інш. Я, як в/йненька/^4, ЛУаксмі, зось не пазнаў... ^4, лапалася/Я-а-а, — даносіўся стогн.
А^, прыназ. з
Ужыв., каб паказаць
прыблізны або дакладны час дзеяння.
Дяен/к аблрае/ўся а самай поўначы. Тайз/не
а бзезятай раніцы пачалася нарада.
А...' (а таксама аб..., аб'..., аба...), пры
стаўка. Абазначае: 1) пашырэнне дзеяння
на ўсю паверхню прадмета, накіраванасць
яго вакол або па краях прадмета: агарайз/ць, агледзець, атынкаваць, ахапіць, ака
заць, абпаліць, абабіць; 2) накіраванасць
руху міма прадмета, абмінанне яго: абысц/
(лужыну), абагнуць, 3) ахоп дзеяннем мно
гіх асоб, прадметаў, пашырэнне дзеяння
на ўсе прадметы, на ўсіх асоб: абабегаць
(усе хаты), адарыць, аббзял/ць (падарун
кам/); 4) празмернасць якога-н. дзеяння:
аб'есціся, абпа/ць; 5) перавагу над кім-,
чым-н. пры выкананні дзеяння: аба
гнаць, апярэбз/ць, 6) наяўнасць недахопу,
памылкі ў дзеянні: агаварыцца, абмовіцца;

7) забеспячэнне чым-н. у працэсе дзеян
ня: абвайн/ць, аснасц/ць, абдзернаваць; 8)
ператварэнне ў каго-, што-н., станаўлен
не кім-н., наданне якіх-н. уласцівасцей,
якасцей (у выніку дзеяння): ашчаслівіць,
ажаніць, ажывіць; 9) дасягненне выніку
дзеяння, стану: абз/чэць, абрыдзець, аласц/, асесц/, ажыв/цца, аблезці.
А..? (а таксама ан...), прыстаўка.
Абазначае адсутнасць прыметы, уласці
васці, паказанай у асноўнай частцы слова
(без прыстаўкі): амаральны, апал/тычнасць,
алаг/чны, анаэробы.
ААЗІС, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Месца ў
пустыні, дзе ёсць вада і расліннасць. Зя
лёны а. у меры ляскоў. 2. Аб чым-н., што
з'яўляецца прыемным выключэннем
на агульным фоне (перан.). культурны
а. II лрым. аазісны, -ая, -ае. Яаз/сная рас
ліннасць.
ААРТАЛЬНЫ гл. аорта
АБ, прыназ. 1. з 3. Указвае на прадмет, з
якім хто-, што-н. збліжаецца, сутыкаецца
ў працэсе руху дзеяння. Спатыкнуцца аб
камень. Стукнуцца аб сумак. 2. з М Указ
вае на прадмет гаворкі, думкі, пачуцця.
Алалац/цца аб дзецях. Як аб табе чуюць,
так аб табе /мяркуюць (прыказка). 3. з М.
Паказвае на прадмет харчавання, Ябабной
забзе сыт не будзеш (прыказка).
АБ..., прыстаўка (гл. А...'), Ужыв. замест «А...'*: а) перад галоснымі: абысц/,
абыграць, абумовіць, абярнуцца; б) у не
каторых выпадках перад зычнымі: абду
маць, абмяняць, абжаць; 2) нароўні з пры
стаўкай «А... '» перад зычнай: абгарадзіць,
абкарыць, абкантаваць (агарадзіць, ака
рыць, акантаваць); 3) для ўтварэння дзея
слова са знач. прычыніць страту каму-н.:
абважыць, абмараць, абхітрыць; 4) для
ўтварэння дзеяслова са знач. не ўлічыць,
абысці каго-, што-н. пры размеркаванні
чаго-н.: аббзял/ць, абм/нуць.
АБ'... (гл. А...'), прыстаўка. Ужыв. пе
рад галоснымі літарамі «е*, «ё», «і*, «я*:
абвесці, аб'ём, аб7нець, аб Змінаць.
АБА, прыназ. з М Ужыв. ў спалучэннях
«аба мне* і (радзей) «аба ўсім (усёй, усіх)*:
аба мне н/чога не гаварылі, аба ўс/м пытацца.
АБА., (гл. А...'), прыстаўка. Ужыв.: 1)
перад словам, якое пачынаецца збегам
зычных: абабраць, абагнаць, абазначыць;
2) перад зычнымі «б*, «п* з наступным
апострафам ('), а ў некаторых выпадках і
без яго: абаб'ю, абапЗо, абаб/ць, абап^рц/ся.
АБАБАК, -бка, мн. -бкі, -бкаў, м. Ядомы
грыб з буравата-шэрай губчастай шапкай;
падбярозавік, бабка. Я. рос пай бярозай.
АБАБЁГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каго-што. Тое, што і абабегчы (у З
знач.). Я. знаёмых. Я. увесь горай. Ц незак.
абабягаць, -Аю, -Аеш, -Ае.

АБАБЕГЧЫ, абабягў, абабяжыш, аба
бяжыць; абабяжым, абабежыцё, абабягўць; абабёц -гла; абабяжы; абабеганы;
зак., каго-што. 1. без бал. Бягом зрабіць
круг вакол каго-, чаго-н. Я. гумно. Я. вакол
бома. 2. Бегучы, абмінуць каго-, што-н.
Ябабег нас толькі айз/н спартсмен. 3. Па
спешліва, бегаючы, пабываць у многіх,
у розных месцах. Я. ўс/х суседзяў. 4. ле
рак. Хутка распаўсюдзіцца, стаць вядо
мым. Лавіна абабегла ўсю вёску. Ц незак.
абабягаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АБАБІЦЦА, -блюся, -бішся, -біцца;
зак. (разм.). 1. Пра мужчыну: пераняць
некаторыя жаночыя рысы характару; стаць
дробязным. 2. Пра жанчыну: стаць не
ахайнай, перастаць сачыць за сабой.
АБАБІЦЦА, -б'йся, -б'ёшся, -б'ёцца;
-б'ёмся, -б'яцёся, -б'ібцца; зак. (разм.). 1.
(7 / 2ас. неўжыв.). Пашкодзіцца, адбіцца,
адпасці (пра рэчы, тынк і пад.). 2. перан.
Звыкнуцца з чым-н., перастаць заўва
жаць дрэннае. За столькі гой абаб/л/ся, бык
/ зараз церп/м. Ц незак. абабівацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
АБАБІЦЬ, -б'й, -б'ёш, -б'ё, -б'ём,
-б'яцё, -б'к5ць; -біты; зак., што. 1. Удара
ючы, прымусіць адпасці што-н., ачысціць
ад чаго-н., атрэсці (разм.). Я. яблыню. 2.
Пашкодзіць паверхню чаго-н. Я. палец.
Я. тынк. 3. Прыбіць, пакрыўшы, абцяг
нуўшы чым-н. Я. дзверы дэрмацінам. 4.
Зрабіць прыгодным для язды. Я. баро
ну. 0 Абабіць капейку (разм.) — зарабіць
грошай. II незак. абабіваць, -Аю, -Аеш, -Ае
/ абіваць, -Аю, -Аеш, -Ае (да 1—3 знач.). Ц
наз. абабіванне, -я, н. / абіўка, -і, ДМ-ўцы,
ж. (да 3 знач.).
АБАБРАЦЬ, абабярў, абабярэш, аба
бяру абабярбм, абабераце, абабярўць;
абабяры; абабрАны; зак. 1. што. Зняць,
сабраць плады з чаго-н. Я. агрэст з ку
ста. 2. каго-што. Абакрасці, забраць усё,
што ёсць. Сўсейа абабралі ба ніткі. 3. што.
Зняць лушпінне з чаго-н. А бульб/ну.Ц не
зак. абабіраць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. аба
біранне, -я, н
АБАВЯЗАК, -зку, мн. -зкі, -зкаў м. Пэў
нае кола дзеянняў якія павінны абавязко
ва выконвацца тым, каму яны даручаны,
або хто сам узяўся за іх выкананне. Ўёеагульны воінскі а. Закласці на сябе абавязкі.
АБАВЯЗАНЫ, -ая, ае 1. з /н%. Які мае
што-н. сваім абавязкам. Я а. баламагчы
таварышу. 2. каму-чаму. Які знаходзіцца ў
даўгу перад кім-, чым-н. Ямног/м а. гэта
му чалавеку.
АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА, а, мн -ы, аў, н
1. Грашовы пазыковы дакумент (спец.). 2.
Афіцыйна дадзенае абяцанне або дамова,
якія патрабуюць абавязковага выканання.
Дагаворныя абавязацельствы.

п
АБАВЯЗАЦЦА, -вяжуся, -вяжашся,
-важацца; -вяжьіся; зак. Узяць на сябе
абавязацельства (у 2 знач.). А прасесці
кдм%№рэяць/к?. II незак. абавязвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
АБАВЯЗАЦЬ, -вяжу, -вАжаш, -вяжа;
-вяжы; зак., каео ^нппр^. Ускласці на каго-н. якія-н. абавязкі. Я. заеабчыка лабара/лрры/ пафых/пасаць спрасазбачу. Ц незак. абавязваць, -аю, -аеш, -ае.
АБАВЯЗКОВЫ, -ая, ае 1. Які безумоўна трэба выконваць. Ябасязкосая паспіаноса. Ябасязкоса (прысл.) прыйбу. 2. Які
заўсёды павінен быць, заўсёды прысутні
чае. Я. экзэмпляр. II наз. абавязковасць, -і,
ж.
АБАГАВІЦЬ, -гаўлю, -гавііп, -гавіць;
-гавім, -гавіцё, -гавець; -гаўлёны; зак.,
каео-мпло. Аднесціся з захапленнем, з
любасцю да каго-н., узняць на ўзровень
бажаства. Я. паэіпа. Я. зброя. Ц незак. аба
гаўляць, -Аю, -яеш, -яе. Ц наз. абагаўлённе,
-я, я.
АБАГАЦІЦЦА, -гачўся, -гацішся, -га
ціцца; -гацімся, -гаціцёся, -гацяцца; зак.
1. Стаць багатым, разбагацець. 2. (7 / 2
ас. зсычайна не ўжыс.). Стаць багацей
шым на якое-н. рэчыва (пра руду, глебу)
(спец.). Тлеба абаеац/лася азо/пам. Ц незак.
абагачацца, -аюся, -Аешся, -аецца. Ц наз.
абагачэнне, -я, я
АБАГАЦІЦЬ, -гачу, -гаціш, -гаціць;
-гацім, -гаціце, -гацяць; -гАчаны; зак. 1.
каео-м/піо. Зрабіць багатым, багацейшым.
Я. нороб. Я. лгосу. 2. оопо. Палепшыць
якасць, павысіць каштоўнасць чаго-н.,
уносячы ці выдаляючы пэўнае рэчыва і
пад. (спец.). Я. рубу. Я. алебу. Ц незак. абага
чаць, -аю, -аеш, -ае. Ц маз. абагачэнне, -я, я.
АБАГАЧАЛЬНІК, а, лін -і, аў, лі.
(спец.). 1. Рэчыва, састаў, якія паляпша
юць якасць глебы, руды і пад. Ябаеачальн/к/ алей,/. 2. Спецыяліст па абагачэнні
выкапняў.
АБАГАЧАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць
для абагачэння выкапняў. Я. засоб.
АБАГНАЦЬ, абганіб, абгбніш, абгбніць; абгані; абагнаны; зак. 1. каео-аппо.
Апярэдзіць у руху, бегу. Я. калону ляпным.
2. каео-ніпіо. Вырасці большым, вышэй
шым за каго-, што-н. Я. с/порэйм/аеа бра/па. Я. абнакласн/каў. 3. перан., каео-опло.
Дасягнуць большых поспехаў у параўнан
ні З КІМ-, ЧЫМ-Н. Я. /ПасарЫНіаў ЯД СебаХ. 4.
іапю. Акучыць. Я. бульбу. Ц незак. абганяць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. абгбн, -у м. (да 1 і 4
знач.). II ярым. абгонны, -ая, -ае (да 1 знач.;
спец.) / абганяльны, -ая, -ае (да 4 знач.).
Ябеонны ліанеўр. Ябзаняльны нлуз.
АБАГНУЦЬ, -гнў, -гнёш, -гнё; -гнём,
-гняцё, -гнўць; -гні; -гнуты; зак. 1. каео-міпіо. Абысці, аб'ехаць кругом; пайсці,
паехаць у абход чаго-н. Я. лес. 2. мяло. Згі
наючы што-н., абкруціць вакол чаго-н. Я.
бочку абручом. II незак. агібаць, -аю, -Аеш,
-Ае, абгінаць, -Аю, -Аеш, -Ае / агінаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.

АБАГРАВАЛЬНІК, -а, лін і, аў, л*
Прылада для абагравання. Элекпірычны п.
АБАГРАВАЛЬНЫ, ая, ае Які слу
жыць для абагравання. Ябаерасальноя
с/спіэма.
АБАГРЭЦЦА, -рЭюся, -рвешся, -рв
ецца; зак. Сагрэцца, зрабіцца цёплым. Я.
каля печы. 77акой абагрэўся. Ц незак. аба
гравацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц наз. аба
грэў, -рЭву, ля (спец.) / абаграванне, -я, н.
АБАГРЭЦЬ, -рЭю, -рЭеш, -рЭе; -рЭты;
зак., казо-нпно. 1. Сагрэць, зрабіць цёп
лым. Я. рук/. Я. кса/пэру. 2. нзран. Ахінуць
ласкай, клопатам. Я. с/ра/пу. Ц незак. аба
граваць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. абагрЭў, -рЭву, м. (спец.) / абаграванне, -я, н.
АБАГУЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., казо-м//ло. Зрабіць асабістае, уласнае
калектыўным, грамадскім, агульным
(сродкі вытворчасці, гаспадарчыя аб'ек
ты, жывёлу і пад.). Я. лгаёмасць. Я. зямлю.
Я. жывёлу. II незак. абагульваць, -аю, -аеш,
-ае. II наз. абагульванне, -я, я / абагуленне,
-я, н.
АБАГУЛЬНЁННЕ, -я, я 1. ел. абагуль
ніць. 2. Агульны вывад. /Шырокае п. сопы/лу наса/лораў.
АБАГУЛЬНІЦЬ, -ню, ніш, -ніць; -нены; зак., оіпіо. Знайсці агульнае ў розных
думках, крыніцах, фактах і на падставе
гэтага зрабіць агульны вывад; аб'яднаць,
злучыць у нешта адзінае. Я. наз/ранн/ п/сьлгенн/ка. Я. /псорчы сопы/п баслебчыкаў. Ц
незак. абагульняць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз.
абагульнённе, -я, я
АБАДЖГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каео-нппо (разм.). 1. Скусаць (пра
пчол, сляпнёў, аваднёў і пад.). 2. Апячы
крапівою. Я. нос/ жыгучкай. Ц зсар. аба
джгацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца (да 2 знач.).
АБАДЗЬМУЦЬ, -му, -мёш, -мё; -мём,
-мяцё, -мўць; -мі; -мўты; зак., каео-о/пю
(разм.). 1. Абвеяць, абдаць паветранай
плынню. Ссежы сецбр абабзьліуў пісар. 2.
Ачысціць, сагнаць што-н. зверху стру
менем паветра. Я. пыл. Ц незак. абдзімаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. абдзіманне, -я, н.
АБАДОВЫ ал вобад
АБАДОК, -дкА, лін. -дкі^ -дкбў, лі. 1.
77алгяна/. да вобад; невялікі абруч або
паўкруг; які ахоплівае што-н. 2. Вузкая па
лоска, якая акаймоўвае што-н. Золац/спіы
о. хмары. II прым. абадковы, -ая, -ае (спец.).
АБАДОЧНЫ ал вобад
АБАДРАНЕЦ, -нца, лін. -нцы, -нцаў, м
(разм.). 1. Чалавек, які ходзіць у падра
ным, зношаным адзенні. 2. Басяк, вала
цуга. Развялося абадранцаў, снірох колькі
II ж. абадранка, -і, ДЛі-нцы, мн. -і, -нак.
АБАДРАНЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Падра
ны, пашарпаны. Ябабраныя сцены. 2. Аб
драпаны кіпцюрамі. Я. пісар.
АБАДРАЦЦА, абдзярўся, абдзярэшся,
абдзярэцца; абдзяромся, абдзерацёся,
абдзяруцца; абдзярыся; зак. 1. (7/2 ас.
не ўжыс.). Аблупіцца (пра кару дрэва).
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2. Пакрыцца драпінамі. Я. ў лесе. Сцены
а&зфлл/ся. 3. Знасіць вопратку, абутак
(разм.). Ябабраўся хлопец зусім. Ц незак.
абдзірацца, -Аецца (да 1 знач.).
АБАДРАЦЬ, абдзяру, абдзярэш, аб
дзярэ; абдзяром, абдзераце, абдзяруць;
абдзяры; абадрАны; зак., каео-юпю. 1.
Здзерці з усіх бакоў, абдзерці, злупіць,
ачысціць. Я. кару. Я. няньку. 2. Пакрыць
драпінамі; падрапаць. Я. нос. 3. перон.
Абабраць, абакрасці, ашуканствам пазабі
раць што-н. у каго-н. (разм.). Я. пакупніка.
II незак. абдзіраць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз.
абдзіранне, -я, н (да 1 і 3 знач ) / абдзірка,
-і, 27^-рЦы, ж. (да 1 знач.).
АБАЖУР, -а, лін. -ы, -аў, м. Каўпак, які
надзяецца на лямпу; каб засцерагчы вочы
ад моцнага святла або каб прыдаць святлу
лямпы пэўную афарбоўку Т^ужоеы о. Ц
прым. абажурны, -ая, -ае.
АБАЗВАЦЦА, абзавуся, абзавешся,
абзавёцца; абзавёмся, абзавяцёся, аб
завуцца; абзавіся; зак. 1. Падаць голас;
адазвацца, адклікнуцца; аддацца рэхам.
77а с)ос#//йку абазсаўся песень. Я. на еолас.
II незак. абзьтАцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
2. Даць знаць пра сябе якім-н. спосабам
(лістом і гд.).
АБАЗВАЦЬ, абзаву, абзавеш, абзавё;
абзавём, абзавяцё, абзавуць; абзаві; абазвАны; зак., каео-а/пю, к/м-чылі. Назваць
зневажальным імем; даць каму-, чаму-н.
мянушку. Я. смаўжом. Ц незак. абзываць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
АБАЗНАЦЦА, -нАюся, -нАешся, -нАецца; зак. 1. Памыліцца, прыняць каго-н.
за іншага, што-н. за другое. Я. ў прыцемку. 77рабачце, я абазнаўся. 2. Звыкнуцца з
чым-н., пазнаёміцца. ТТя/прусь напраразаў
каля пірох месяцаў абазнаўся з сараіпіапіалі/
/ спіанкам/. Ц незак. абазнавацца, -наібся,
-наёшся, -наёцца; -наёмся, -наяцёся,
-наюцца.
АБАЗНАЧЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-чыцца; зак. Зрабіцца бачным, прыкмет
ным, адчувальным, намеціцца; акрэсліц
ца. У піумане абазначылася цёмная па
лоска лесу. II незак. абазначацца, -Аецца. У
сакае/ку абазначаецца набыхоб сясны.
АБАЗНАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць;
-чаны; зак., ю/по. 1. Памеціць што-н.,
зрабіць знак на чым-н. Я. на карце зоры.
2. (7/2 ас. не ўжыс.). Акрэсліць, зрабіць
выразным, бачным. Аубз/знарэзка абазна
чыла скулы. 3. Паказаць, абмаляваць га
лоўныя рысы якой-н. асобы ці з'явы. Я.
рысы характару еероя. Ц незак. абазначаць,
-Аю, -Аеш, -Ае / абазначваць, -аю, -аеш, -ае
(да 1 і 3 знач.). Ц паз. абазначэнне, -я, н.
АБАЗНАЧЭННЕ, -я, н 1. ал абазна
чыць. 2. Знак, якім што-н. абазначана.
Умоўнае а. Ў7/каеьо? абазначэнні
АБАКРАСЦІ, -крАду, -крАдзеш, -крАдзе; абакрАдзены / АБКРАСЦІ, -крАду,
-крАдзеш, -крАдзе; абкрАдзены; зак., каео-аіпю. Тайна (без дазволу) забраць чу-
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жое, зрабіць пакражу. А краму. Ц незак.
абкрадаць, -Аю, -Аеш, -Ае / абкрадваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. абкраданне, -я, н. /
абкрадванне, -я, я
АБАЛВАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены; зак., каео-што (разм.). 1. Іруба,
збольшага абчасаць што-н., падрыхтаваць
для далейшай апрацоўкі. А камень. ббрвяно. 2. Паспешліва, абы-як падстрыгчы
(жарт.). А хдолца. 3. Абдурыць, ашукаць.
А слухачоў. II незак. абалваньваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. абалваньванне, -я, к.
АБАЛбНА, -ы, эк. 1. Частка даліны
ракі, якая ў паводку заліваецца вадою.
77р клееная балоцістая а. 2. Малады слой
драўніны, што знаходзіцца паміж стрыж
нем і карою. II ярым. абалонны, -ая, -ае.
Абалонныя дуе/.
АБАЛОНІСТЫ, -ая, ае Які мае тоў
стую абалону (у 2 знач.). Лбалон/стая сас
на.
АБАЛОНКА, -і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак,
эк. 1. Покрыва ў выглядзе шкарлупіны,
скуркі (у пладах), верхні слой чаго-н.,
покрыўная тканка. Я. зерня. Я. арэха.
2. нерак. Форма вонкавага выяўлення
якога-н. унутранага зместу. О Радужная
а. Слізістая а. Ц ярым. абалонкавы, -ая, -ае.
АБАЛОННЕ, -я, н. Тое, што і апалона.
АБАЛОНЬ, -і, эк. Тое, што і апалона (у 2
знач.). Я. сасны.
АБАМЛЕЛЫ, -ая, -ае. 1. Які страціў
прытомнасць. Я. чалавек. 2. Анямелы,
здранцвелы. Я. аб спалоху. Абамлелыя коз/.
АБАМЛЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; зак. 1.
Страціць прытомнасць. Я. аб еолабў. 2.
Анямець, збянтэжыцца ад нечаканага
страху здзіўлення і пад. Я. аб страху. 3.
Здранцвець, знямець (пра часткі цела).
Абамлелі поз/.
АБАНЕМЕНТ, а, А7 -нце, лін -ы, аў,
м. 1. Дакумент, які дае права на карыстан
не чым-н. пэўны час, а таксама само такое
права. Я. на цыкл лекцый. Я. у тэатр. 2.
Аддзел бібліятэкі, дзе кнігі выдаюцца на
дом. II ярым. абанемёнтны, -ая, -ае.
АБАНЕНТ, -а, Л7 -нце, лін. -ы, -аў, м.
1. Асоба, якая карыстаецца абанементам.
Я. бібліятэкі. 2. Асоба або ўстанова, якая
карыстаецца паслугамі стацыянарнай
тэлефоннай сеткі або мабільнай сувязі
пэўнага аператара. Ц ярым. абанёнтны, -ая,
-ае.
АБАНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны; зак. і незак., што. Набы
ваць (набыць) права карыстання чым-н.
на пэўны тэрмін. Я. ложу ў тэатры. Ц лаз.
абаніраванне, -я, н.
АБАНКРУЦІЦЦА, рўчуся, -рупішся,
-рўціцца; зак. Стаць банкрутам, зрабіцца
неплацежаздольным. Фірма абанкруці
лася.
АБАПАЛ. 1. ярыназ. з Р Спалучэнне з
прыназ. выражае прасторавыя адносіны:
паказвае на размяшчэнне з абодвух ба
коў чаго-н. ТТрысабы цязнуліся а. барод. 2.
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лрысд. З абодвух бакоў. Я. пацягнуліся сабь/,
аеаробы.
АБАПЁРШ / АПЁРЦІ, -прў, -пр$ш,
-прА; -прбм, -працё, -прўць; абапёр,
-пёрла; абапры; абапёрты; зак., што. Па
ставіць, прыставіць, упіраючы ў што-н.,
каб надаць чаму-н. большую ўстойлі
васць. Я. локці аб стол. Ц незак. абапіраць і
апіраць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АБАПЁРШСЯ < АПЁРЦІСЯ, прўся,
-прэшся, -пруцца; -прбмся, -працёся,
-прўцца; -пёрся, -пёрлася; -прыся; зак.
1. на каео-што і аб каео-што. Прыхіліцца
да каго-, чаго-н., выкарыстаць што-н. як
апору налегчы на каго-, што-н. А рукамі.
А слінай аб сцяну. 2. лерак., на каео-што.
Знайсці падтрымку, апору ў кім-н. А на
асяроббзе. 3. лерак., на што. Выкарыстаць
што-н. у якасці асновы для разважанняў,
крыніцы інфармацыі. А на лічбы. Ц не
зак. абапірацца і апірацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
АБАПІЦЦА, -п'йся, -п'ёшся, -п'ёцца;
-пнёмся, -п'яцёся, -п'йцца; -піўся,
-пілАся, -лбся; зак. Напіцца чаго-н. звыш
меры. А нізам. Ц незак. абапівацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
АБАПІЦЬ, -п'к5, -п'ёш, -п'ё; -п'ём,
-п'яцё, -п'к5ць; -піў, -пілА, -лб; зак., каео
(разм.). Увесці каго-н. у страту, многа вы
піўшы за яго кошт. лс бас не аб'ела і не
абал^о. II незак. абапіваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АБАПРЭЛЫ, -ая, -ае. Які абгніў, па
прэў з усіх бакоў, тібалрэлая стрэшка.
АБАПРУЦЬ, -прАю, -прАеш, -прАе; зак.
Папрэць з усіх бакоў. Ц незак. абаправаць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
АБАРАНАЗДОЛЬНЫ, ая, ае Здоль
ны абараняцца, падрыхтаваны да абаро
ны II лаз. абараназдольнасць, -і, лс
АБАРАНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м. 1.
Булачны выраб з заварнога пшанічнага
цеста ў выглядзе кольца. Лупіць бзецям
абаранкаў 2. лерак. Рулявое кола ў аўта
мабілі, трактары і пад. Аруціць а. 3. у знач.
лрысл. абаранкам. У форме, у выглядзе
кольца. Скруціцца абаранкам. 0 Абаранкам
не завабіш каео (разм.) — ніякімі сродкамі
не ўгаворыш. Дзірка ад абаранка (разм.,
іран.) — нічога, пустое месца. Зарабіць на
абаранкі (разм., неадабр.) — заслужыць
пакаранне за якую-н. правіннасць. Ц лрым.
абараначны, -ая, -ае (да і знач.).
АБАРАНАЧНІК, а, мн і, аў м (разм )
Той, хто пячэ або прадае абаранкі. Ц ас.
абараначніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
АБАРАНІЦЦА ад абараніць
АБАРАНІЦЬ, -ранк5, -рбніш, -рбніць;
-рбнены; зак. 1. каео-што. Адбіць напад
ворага, не даць у крыўду каго-н. Я. Ра
дзіму. Я. бзяцей. 2. каео-што. Засцерагчы
ад шкоднага дзеяння каго-, чаго-н. Я.
сабы лб еусеня. 3. што. Адстаяць чые-н.
інтарэсы, правы, погляды; выступіць
на судзе ў якасці абаронцы. Я. лабсубнаеа. Я. прынцып бэмакратызму. О Аба
раніць дысертацыю (праект, дыплом) —

публічна на пасяджэнні вучонага савета
(дзяржаўнай камісіі) адстаяць навуковую
вартасць дысертацыі (праекта, дыплома)
з мэтай атрымання адпаведнай вучонай
ступені або пацвярджэння кваліфікацыі.
II незак. абараняць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц звар.
абараніцца, -ранібся, -рбнішся, -рбніцца;
незак. абараняцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца
(да 1 і 2 знач.). Ц наз. абарбна, -ы, эк.
АБАРАНЯЛЬНЫ, ая, -ае Тое, што і
абарончы.
АБАРАНЯЦЬ ад абараніць
АБАРАЦЬ, -арў, -арАш, -арА; -арбм,
-арацё, -арўць; -ары; -арАны; зак., што.
Узараць зямлю вакол чаго-н. А яблыню.
Л. участак камы. Ц незак. абварваць, -аю,
-аеш, -ае.
АБАРАЧАЛЬНАСЦЬ, і, эк. 1. ад абара
чальны. 2. Перамяшчэнне транспартных
сродкаў туды і назад за пэўны прамежак
часу (спец.). А еааонаў. 3. Праходжанне
тавараў, грошай праз абарот (у 4 знач.). А
капіталу.
АБАРАЧАЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). Здоль
ны вяртацца ў свой першапачатковы, зы
ходны стан. Абарачальныя рэакцыі. Ц коз.
абарачальнасць, -і, лс
АБАРАЧЭННЕ, -я, н. Тое, што і абарот
(у 1 і 4 знач.). А Зямлі вакол Сонца. 7рам/овае а. Тлусціць у а.
АБАРВАЦЦА, -вўся, -вёшся, -вёцца;
-вёмся, -вяцёся, -вўцца; -віся; зак. 1. (7 і
2 ас. звычайна не ўэкыв.). Адарвацца, ад
дзяліцца ад чаго-н. 7рос абарваўся. 2. Не
ўтрымаўшыся, зваліцца, упасці адкуль-н.
А. з рыштавання. 3. (7 і 2 ас. не ўлсыв.),
леран. Нечакана спыніцца, перарвацца
(пра якое-н. дзеянне, працэс). Тўтарка
абарвалася. 77есня абарвалася. 4. (7/2 ас.
звычайна не ўлсыв.), леран. Рэзка, без па
ступовага пераходу кончыцца. За есрабам
шаша абарвалася. 5. Абнасіцца, знасіць да
дзірак вопратку. Ц незак. абрывацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца. Ц наз. абрыў, -рыву; м. (да
І знач.).
АБАРВАЦЬ', -вў, -вёш, -вё; -вём,
-вяцё, -вўць; -ві; -вАны; зак. 1. што. Сар
ваць што-н. А ябдык. 2. што. Абабраць,
пазрываць плады, ягады і пад. А. яблыню.
3. што. Вырваць што-н. А пялёсткі ра
монка. 4. што. Адарваць што-н. ад чаго-н.;
моцна нацягнуўшы, разарваць. А фіранку.
/1. электраправодку. 5. перон., што. Рап
тоўна і рэзка спыніць якое-н. дзеянне.
А песню. 6. лбран., каео. Перапыніць,
прымусіць змоўкнуць каго-н. (разм.).
А субясебніка. 7. што. Пашкодзіць, па
кусаць; разарваць, кусаючы (пра сабак;
разм.). Сабака абарваў штаны. 0 Абарваць
тэлефон (разм.) — часта, многа званіць па
тэлефоне. Ц незак. абрываць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II наз. абр&ў, -рьіву; м. (да 4 знач.).
АБАРВАЦЬ , 1 і 2 ас. не ўжыв., -вё;
-вАны; зак. Нарваць вакол; апухнуць і
нагнаіцца. 77алец абарваў. Ц незак. абры
ваць, -Ае
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АБАРДАЖ, -у л/. Старадаўні спосаб
марскога бою — счэпліванне свайго судна
з варожым для рукапашнай схваткі. Узяць
на а. II ярым. абардажны, -ая, -ае.
АБАРМОТ, -а, М -мбце, мн. -ы, -аў,
м. (разм., неадабр ). Чалавек, учынкі і
паводзіны якога выклікаюць абурэнне;
нягоднік, прайдоха, ашуканец, грубіян. Ц
ас. абармотка, -і, ДМ-тцы, мн. -і, -так.
АБАРОГ, -а, мн. -і, -аў м. Збудаванне
ў выглядзе стрэшкі, узнятай на чатырох
слупках, пад якім захоўваюцца снапы, са
лома, сена.
АБАРОНА, -ы, ж. 1. ад. абараніць. 2.
Сукупнасць сродкаў неабходных для ад
пору ворагу. Мацаваць аарону кра/ны. 3.
Сістэма абарончых збудаванняў. ТТрарваць
абарону вораеа. 4. Абарончы бок у судовым
працэсе, у гульні. Свебк/ абароны. Туляць у
абарона. II ярым. абаронны, -ая, -ае.
АБАРОНЦА, ы, ДМ у, Т -ам, м.; ДЛ/
-ы, Т-ай (-аю), ж., мн. -ы, -аў. 1. Той, хто
каго-, што-н. абараняе, заступнік. Аба
ронцы крэласц/. Абаронцы міру. А. бзяцей.
2. Адвакат. Яа субзе выступ/ў а. 3. Іулец
групы абароны ў футбольнай, хакейнай і
пад. камандах. Лазы а.
АБАРОНЧЫ, -ая, -ае. Які адносіцца да
абароны, мае сваёй мэтай абарону; пры
значаны для яе. Абаронная тактыка. Аба
ронныя збубааанн/.
АБАРОТ, -у М -рбце, мн. -ы, -аў м. 1.
Поўны круг вярчэння. Хола роб/ць дзесяць
абаротаў у секунбу. 2. Асобная частка, ста
дыя якой-н. дзейнасці, развіцця чаго-н.
(спец.). А. палявых культур. 3. Сукупнасць
работ, аперацый, якія складаюць поўны
цыкл у выкарыстанні чаго-н. (спец.). А.
затонаў. 4. Абарачэнне грашовых срод
каў і тавараў для ўзнаўлення, атрымання
прыбытку А. кананаду. /7усц/ць ероты ў а.
Табавы а. 0 Узяць у абарот каео (разм.) —
аказваць (аказаць) рашучае ўздзеянне на
каго-н., прымушаць (прымусіць) весці
сябе як належыць. Ц ярым. абаротны, -ая,
-ае (да 3 і 4 знач.). Абаротныя сробк/.
АБАРОТЛІВЫ, -ая, ае (разм ) Умелы,
энергічны, вынаходлівы, спрытны ў вя
дзенні спраў для ўласнай карысці. А. чала
век. II наз. абаротлівасць, -і, ж.
АБАРОЧВАЦЦА ал. абярнуцца
АБАРОЧВАЦЬ ал абярнуць
АБАРТЫЎНЫ, -ая, -ае (спец) 1. Які
спыняе або рэзка змяняе развіццё якога-н. працэсу, хваробы і пад. Абартыўныя
сробк/. А. метаб. 2. Які недаразвіўся. Абар
тыўныя орааны расл/н. Ц наз. абартыўнасць,
-і, ж. (да 2 знач.).
АБАРЫГЁН, а, мн -ы, аў м Карэн
ны жыхар краіны, мясцовасці; туземец,
аўтахтон. Ц ярым. абарыгённы, -ая, -ае.
АБАТ, -а, М абАце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Настаяцель мужчынскага каталіцкага
манастыра. 2. У Францыі: каталіцкі свя
шчэннік. II ярым. абацкі, -ая, -ае.

АБАТКНУЦЬ, -ну, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак., тто. 1.
Заткнуць чым-н. дзіркі, шчыліны і пад.
А. позы мохам. А. / засмал/ць лобку. 2.
Абгарадзіць што-н., абсадзіць што-н.,
наўтыкаўшы галінак або палак, абкру
жыць чым-н. уваткнутым. А. едл/нкам/
арабку. II незак. абтыкаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АБАТЁІСА, -ы, мн. -ы, -тьіс, ж. Наста
яцельніца жаночага каталіцкага манасты
ра.
АБАЦТВА, -а, н. Каталіцкі манастыр са
сваімі ўладаннямі.
АБАЧЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Асцярожны
ў сваіх учынках, разважлівы. А. чалавек.
2. Абдуманы, узважаны. А. ўчынак. Ц наз.
абачлівасць, -і, ж
АБАЯЛЬНЫ, -ая, -ае. Прывабны, ча
роўны, поўны абаяння. А. чалавек. А. во
браз. II наз. абаяльнасць, -і, ж.
АБАЯННЕ, -я, н. Прывабнасць, чароў
насць; прыцягальная сіла каго-, чаго-н. А.
чалавека. А. малабос^/.
АББЁІАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каео-ц/то. Тое, што і абабегчы (у 3 знач.).
А. знаёмых. Ц незак. аббягаць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
АББЁГЧЫ, -бягў, -бяжыш, -бяжыць;
-бяжьім, -бежыцё, -бягўць; -бец -гла;
-бяжіА; -бёганы; зак., каео-тто. Тое, што і
абабегчы. Ц незак. аббягаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АББУДАВАЦЦА, -дўюся, -дўешся,
-дўецца; -дўйся; зак. (разм.). Пабудаваць
сабе жыллё і ўсе неабходныя гаспадарчыя
будынкі; забудавацца. 77ібрасяден^ь/ ўжо
аббубавал/ся. Ц незак. аббудоўвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
АББУДАВАЦЬ, -дўю, -дўеш, -дўе;
-дўй; -давАны; зак., тто (разм.). Пабу
даваць будынкі вакол чаго-н. А. ллотчу
новым/ балтам/. Ц незак. аббудоўваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. аббудоўванне, -я, н.
АББЯГАЦЬ ал. аббегаць, аббегчы.
АБВАДНЙІЬ, -нй, -вбдніш, -вбдніць;
-вбднены; зак., тто (спец.). Забяспе
чыць вадой шляхам збудавання сістэмы
каналаў і інш. А. засутл/выя зеліл/. Ц не
зак. абвадняць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. абваднённе, -я, н. ТТТтучнае а.
АБВАДНЯЛЬНЫ, ая, ае (спец) Які
прызначаны для абваднення. А. канал. Аб
вадняльная с/стэма.
АБВАЖЫЦЦА, -жуся, жышся, -жыц
ца (разм.). Памыліцца не ў сваю ка
рысць пры ўзважванні чаго-н. Ц незак.
абважвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АБВАЖЫЦЬ, -жу -жыш, -жыць;
-жаны; зак., каео. Адпускаючы каму-н.
тавар, недаважыць. А. пакунн/ка. Ц незак.
абважваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. абваж
ванне, -я, н
АБВАЛ, -у м. 1. Падзенне будынка і
пад. або часткі якой-н. вялікай масы. А.
сцяны. А. на тахце. 2. Снежная лавіна або
абломкі скал, камяні, якія абрушваюцца з
гор. А. у еарах. Ц ярым. абв&пьны, -ая, -ае.
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АБВАЛАЧЫ, -лакў, -лачЭш, -лачЭ;
-лачбм, -лачацё, -лакўць; -лбк, -лаклА,
-лаклб; -дачы; -лбчаны; зак., каео-м/то.
1. (7 / 2 ас. звычайна не ўжыв.). Ахутаць,
пакрыць сабой з усіх бакоў зацягнуць.
Хмары абвалаклі ўсё неба. 2. Правалачы,
працягнуць каго-, што-н. вакол чаго-н. А.
вакол хаты. Ц незак. абвалакаць, -Аю, -Аеш,
-Ае / абвалакваць, -аю, -аеш, -ае.
АБВАЛАЧЫСЯ, лакўся, -лачЭшся,
-лачЭцца; -лачбмся, -лачацёся, -лакўцца;
-лбкся, -лаклАся, -лаклбся; -лачіАся; зак.
Ахутацца, пакрыцца чым-н. 7/еба абвала
клося хмарам/. II незак. абвалакацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца / абвалаквацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
АБВАЛІСТЫ, ая, ае Які лёгка аб
вальваецца. А. ббрае.
АБВАЛІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -вАліцца; зак. Абрынуцца, разбурыцца. Столь
абвал/лася. Ц незак. абвальвацца, -аецца.
АБВАЛІЦЬ, -валіб, -вАліш, -вАліць;
-вАлены; зак. 1. тто. Абурыць, абрушыць
што-н. А. старыя сцены. А. падмыты са
бою берае. 2. каео-тто. Паваліць каго-,
што-н. А. брэва. 3. каео. Адолець у бараць
бе. Спрытна схап/ўяео, абвал/ў на паблоеу.
II незак. абвальваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
абвальванне, -я, н. (да 1 знач.).
АБВАНДРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, рўе;
-рўй; зак., тто. Абысці, аб'ездзіць, ван
друючы, нейкую тэрыторыю, пабываць у
многіх мясцінах. А. усю 7%юпу.
АБВАРЫЦЬ, -варў, -вАрыш, -вАрыць;
-вАраны; зак., каео-м/то. 1. Паварыць
крыху. А. мяса. 2. Абліць варам, апячы
гарачай вадой. А. рук/. Ц незак. абварваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц звар. абварыцца, -варўся,
-вАрышся, -вАрыцца; незак. абварвацца,
-аюся, -аешся, -аецца. Ц наз. абварванне,
-я, н.
АБВАСТРЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-вострыцца; зак. 1. Стаць больш тонкім,
вострым, завастрыцца (пра рысы тва
ру). Скулы абвастрыл/ся. 2. Стаць больш
успрымальным. 3}рок абвастрыўся. 3.
Стаць больш моцным, цяжкім. Хвароба
абвастрылася. 4. Стаць больш напружа
ным. Супярэчнасць абвастрыл/ся. Бара
цьба на тахматным турн/ры абвастры
лася. II незак. абвастрацца, -Аецца. Ц наз.
абвастрэнне, -я, н. (да 2—4 знач.).
АБВАСТРЫЦЬ, -вастрў, -вбстрыш,
-вострыць; -востраны; зак., тто. 1. Зра
біць больш вострым, успрымальным. А.
п/льнасць. А. слых. 2. Зрабіць больш моц
ным, цяжкім. А. боль. А. хваробу. 3. Зрабіць
больш напружаным. А. супярэчнасць. А. абнос/ны. II незак. абвастраць, -Аю, -Аеш, -Ае.
II наз абвастрэнне, -я, н
АБВЁЗЦІ, -вязў, -вязёш, -вязё; -вязём,
-везяце, -вязўць; -вёз, -вёзла; -вязі; -вёзены; зак., каео-ьато. 1. Правезці вакол
чаго-н. А. турыстаў вакол кораба. 2. Пра
везці кружным шляхам, мінаючы што-н.
3. Развозячы ва ўсе пункты, азнаёміць з
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чым-н. А заеаб ля брыеабах. II незак. абвёзіць, -вбжу, -вбзіш, -вбзіць; -вбзь. Ц наз.
абвёз, -у; л/.
АБВЕРГНУЦЬ, ну, -неш, не; абвёрц
-гла; -ні; -нуты; зак., м/то. Выказаць
нязгоду з якімі-н. сцверджаннямі; да
казаць непраўдзівасць, памылковасць ча
го-н. А абе/наеачанне. Ц незак. абвяргаць,
-аю, -Аеш, -Ае. Ц лаз. абвяржэнне, -я, я.
АБВЁСНЫ О Абвесны лад — у грама
тыцы: сукупнасць асабовых форм дзея
слова, якія паказваюць на наяўнасць дзе
яння ў цяпер., прош. і буд. часе.
АБВЁСТКА, -і, ДЛ/-тцы, ля/, -і, -так, ж.
Тое, што і абЗ?еа. А ярд схоб.
АБВЁСЦІ, -вяду, -вядзеш, -вядзё; -вя
дзём, -ведзяце, -вядуць; -вёў, -вяла, -вялб;
-вядзі; -вёдзены; зак. 1. каео-м/то. Правес
ці вакол або міма чаго-н. А еакол еозера. 2.
каео-м/то. У футболе, хакеі: ведучы мяч,
шайбу абысці праціўніка. 3. каео-м/то і
без <йл. Правесці чым-н. вакол чаго-н.,
зрабіць кругавы рух. А ўказкаю аракам
кра/ны. 4. каео-м/то. Водзячы каго-н., па
бываць у многіх месцах. А Дзяцей ла ўс/х
л/узеях. 5. м/то і чыл/. Акружыць, акайма
ваць што-н. ?1. талерку залать/л/ абабкол/.
6. м/то і чь/л/. Абнесці, абгарадзіць чым-н.
навокал, /і. нлотал/ аеароб. 7. каза. Абду
рыць, ашукаць (разм.). А яакулн/ка. 0 Аб
весці вакол пальца каео (разм.) — спрытна,
хітра, ашукаць каго-н. Ц яезак. абводзіць,
-джу, -дзіш, -дзіць. II лаз. абвядзённе, -я, я.
(да 1, 5 і 6 знач.), абвёд, -у Л^-дзе, л/. (да 2,
5 і 6 знач.; спец.) / абводка, -і,ДЛ/-дцы, эк.
(да 2 і 5 знач.; спец.).
АБВЁТРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Тое,
што і а^ее/лрь/цца. 7еар абветраў. Снапы
абеетрал/.
АБВЁТРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыц
ца; зак. 1. Зрабіцца агрубелым, шурпатым
ад ветру (пра твар, губы і пад.). %ар абеетрыўся. 2. Абсохнуць на ветры. Збаэкына
абеетрь/лася. Ц яезак. абвётрывацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
АБВЕТРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -ра

ны; зак., мяло. Зрабіць грубым, шурпатым
(пра скуру на твары, руках). А теар. Мне
абеетрыла (безас.) еубы. тібеетраныя рук/. Ц
яезак. абвётрываць, -аю, -аеш, -ае.
АБВЁШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каео-м/то. Развешаць што-н. па ўсёй
паверхні або вакол чаго-н., увешаць. А
сцены л/алюнкал//. Ц яезак. абвешваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц зеар. абвёшацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца; яезак. абвёшвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
АБВЁЯЦЬ, -вёю, -вёеш, -вёе; -вёяў;
-вёй; -вёяны; зак., каео-м/то. 1. Абадзь
муць паветранай плынню. 7?етрык абееяў
калоссе. 2. Абарваць, абтрэсці (пра лісце,
пялёсткі і пад.). Моцны еецер абсеяў сухое
л/сце. 3. Абсыпаць чым-н. 77абаролснаеа
абсеяла (безас.) снееал/. Ц яезак. абвяваць,
-Аю, -Аеш, -Ае /абвёйваць, -аю, -аеш, -ае.
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АБВІНАВАЎЦА, ы, л/н. ы, аў, л/ 1.
Той, хто абвінавачвае каго-н. у чым-н. /1.
бюракратаў. 2. Асоба, якая падтрымлівае
абвінавачванне ў судовым працэсе. Дзярлсаўны а. Трал/абск/ а.
АБВІНАВАЎЧЫ, ая, ае Які змяшчае
ў сабе абвінавачанне. Я. акт.
АБВІНАВАЦІЦЬ, вАчу, вАціш, вА
ціць; -вАчаны; зак., каео-м/то. 1. Палічыць
каго-н. вінаватым у чым-н., папракнуць
за што-н. Я. у ням/чырасц/. 2. Устанавіць
віну каго-н. у судовым парадку; лічачы ві
наватым, прыцягнуць да судовага разбору.
II яезак. абвінавачваць, -аю, -аеш, -ае. Ц яаз.
абвінавачванне, -я, я.
АБВІНАВАЧАННЕ, я, я 1. Прызнанне
каго-н. вінаватым у чым-н. Зняць а. Сўбз/ць ла абс/насачанн/ ў крабзялсы. 2. Той
бок у судовым працэсе, які абвінавачвае
(спец.). Ссебк/ абе/яаеачаяяя.
АБВІНАВАЧАНЫ, ага, л/н. -ыя, -ых, л/
Той, каму прад'яўлена абвінавачанне. Я.
бь/ў аяраўбаны субол/. Ц зк. абвінавачаная,
-ай, л/я. -ыя, -ых.
АБВІНЎЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак., нь/л/.
Абгарнуцца, ахінуцца. Я. хусткай. Ц яезак.
абвінацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
АБВІНЎЦЬ, ну, -нёш, нё; нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нуты; зак., каео-м/то,
чь/л/. 1. Абгарнуць, ахінуць чым-н. Я. кн/еу манерай.
хссраеа коўдрай. 2. лерам.
Абкружыць, абступіць. 7?/м/нёсыя ярысабы абс/нул/ сябз/бу. Ц яезак. абвінаць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц яаз. абвінанне, -я, я.
АБВІСЛЫ, -ая, -ае. Які абвіс, адцяг
нуўся ўніз. Л. ялам/*/. II яаз. абвісласць, -і,
лс.
АБВІСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; абвіс,
-ела; -ні; зак. 1. Апусціцца ўніз. 7ал/ны
с^рэса абс/сл/. 2. Павіснуць ад знямогі.
Т^ук/ўхсораеа абс/сл/. 3. (7 / 2 ас. зеь/^айяа
яе ўэкыс.). Адцягнуцца, апусціцца. Скура
яа тсары абс/сла. 4. (7 / 2 ас. зсычайна яе
ўлсыс.). Выцягнуцца, стаць даўжэйшым
(пра вопратку). 77абклабка лал/то абс/сла.
II яезак. абвісаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АБВІЦЦА, абаўюся, абаўёшся, абаўёцца; абаўёмся, абаўяцёся, абаўібцца; абвіў
ся, -вілАся, -лбся; зак. 1. (7 / 2ас. зсычайна
яе ўзкыс.). Абкруціцца вакол чаго-н., аб
віць што-н. ТТуеа абс/лася сакол луеаўя.
2. Абвіць, абхапіць што-н. Ал/ель абс/ўся
сакол балкона. Тўчк/ бз/цяц/ абс/л/ся сакол
л/ат чынай м/ы/. Ц яезак. абвівацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
АБВІЦЬ, абаўй, абаўёш, абаўё; абаўём,
абаўяцё, абаўюць; абвіў -вілА, -лб; -ві;
-віты; зак. 1. м/то. Абматаць што-н.
чым-н. або што-н. вакол чаго-н., апая
саць. Я. яросаб ізаляцыйнай стулскай. Я.
косы сакол еаласы. 2. каео-м/то. Аплесці
галінамі (пра расліны). Ал/ель абс/ў слулы
ларкаяа. 3. Ахутаць, абвалачы, ахапіць
з усіх бакоў (пра дым, туман і пад.). 4.
лерак. Авалодаць, ахапіць, паланіць (пра

пачуцці, жаданні, перажыванні). 5. Абха
піць, абняць рукамі. .Хлопчык абс/ў бар
касу м/ыю. II яезак. абвіваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
II лаз. абвіўка, -і, ДМ-віўцы, лс. (да 1 знач.)
/абвіванне, -я, я. (да 1 знач.).
АБВЙД, -у, М -дзе, л/. 1. ел. абвесці. 2.
Лінія ўмацаванняў вакол чаго-н. (спец.).
Унутраны а. 3. часцей л/я. (абводы, -аў).
Вонкавыя абрысы корпуса судна (спец.).
АБВОДЗІЦЬ ел. абвесці
АБВбДКА ел. абвесці.
АБВбЗ ел. абвезці.
АБВОЗІЦЬ ел. абвезці
АБВОРВАЦЬ ел. абараць
АБВОСТРАНЫ, ая, ае 1. Пра рысы
твару: завостраны, схуднелы. 7сар з абсостраныл// скулал//. 2. Больш востры,
чым звычайна, павышаны, узмоцнены.
сль/х. 3. Напружаны, непрыязны, тібсостраныя сял/ейныя абяос/яь/. Ц коз. абвост
ранасць, -і, ак.
АБВЎГЛІЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -ліцца; зак. Абгарэць зверху, па
краях. 77алена абсуел/лася. Ц яезак. абвуг
лівацца, -аецца.
АБВУГЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -ле
ны; зак., м/то. Абпаліць зверху па краях.
А калела. 77аэкар абсуел/ў брэсы. Ц яезак.
абвугліваць, -аю, -аеш, -ае. Ц яаз. абвуг
ліванне, -я, я
АБВЁІКЛЫ, -ая, -ае (разм.). Такі, да
якога прывыклі, які стаў звычайным, заў
сёдным. Усё збасалася зеь/чайяь/л/, абсыклыл/.
АБВЁІКНУЦЬ, ну неш, не; вьік,
-кла; -ні; зак. Прывыкнуць да чаго-н.,
звыкнуцца з чым-н. Л. яа носыл/ л/есцы. Ц
яезак. абвыкаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АБВЯЗАЦЬ, -вяжу, -вйжаш, -вяжа;
-вяжы; -вйзаны; зак. 1. каео-м/то. Абгар
нуць, абкруціць чым-н., звязаўшы канцы
або замацаваўшы вяроўкай і пад. Л. хсорую касу. /1. яблыню на з/му. 2. Звязаць,
каб змацаваць што-н. 3. м/то. Зрабіць
надвязку па краях чаго-н. Л. каўнерык
каляросай н/ткай. А ручн/к карункал//. Ц
незак. абвязваць, -аю, -аеш, -ае. Ц зсар.
абвязацца, -вяжуся, -вяжашся, -вяжацца;
-вяжьіся (да 1 знач.); незак. абвязвацца,
-аюся, -аешся, -аецца. Ц наз. абвязка, -і,
ДМ-зцы, эк. / абвязванне, -я, н.
АБВЯЗАЧНЫ, -ая, -ае. Прызначаны
для абвязвання. Л. л/атзрыял.
АБВЯЗКА, -і, ДМ -зцы, эк. 1. ел. абвя
заць. 2. Тое, чым абвязана што-н., павяз
ка. /1. бля яблынь. 3. Прыстасаванне для
змацавання частак якіх-н. канструкцый,
пабудоў і пад. (спец.).
АБВЯЛІЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -ліцца; зак. Стаць абвяленым, пад
сохнуць. Рыба абсял/лася. II незак. абвяль
вацца, -аецца.
АБВЯЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., м/то. Падсушыць на сонцы або на
ветры якія-н. харчовыя прадукты (мяса,
рыбу і пад.) з мэтай іх захавання. А рыбу.
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II незак. абвяльваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
абвальванне, -я, н.
АБВЯЛЫ, -ая, -ае. 1. Прывялы, без
жыццёвых сокаў (пра расліны). Абвялая
мікада. 2. перан. Пазбаўлены сілы, бадзё
расці, здольнасці дзейнічаць, расслабле
ны. А аб слабасці чалавек.
АБВЯНУЦЬ, -ну -неш, -не; -вАў -вАла;
-вАнь; зак. Тое, што і абвяць. 7рава абвяла
на сонцы. Л. аб с/помленасц/.
АБВЯРЖЭННЕ, -я, н. 1. ал. абвергнуць.
2. Паведамленне, прамова, артыкул і пад.,
у якіх што-н. абвяргаецца. Дабрукаваць а.
АБВЯРЦЁЦЬ, -вярчў, -вёрціш, -вёрціць; -вярці; -вёрчаны; зак., каео-м/пю.
Абкруціць, абгарнуць чым-н. Л. малец б/н/пал/. II незак. абвёрчваць, -аю, -аеш, -ае.
АБВЯСЦІЦЬ, -вяшчў, -вёсціш, -вёсціць; -вёшчаны; зак., м//по. 1. Давесці да
ўсеагульнага ведама. Л. парабак еаласавання. 2. Афіцыйным актам устанавіць
што-н., заявіць аб пачатку якога-н. дзе
яння, становішча. /1. перадару. 3. Афі
цыйна прызнаць каго-н. кім-, чым-н. А
/млера/ларам. 4. Урачыста аб'явіць, абна
родаваць. /1. незалезкнасць кра/ны. Ц незак.
абвяшчаць, -аю, -аеш, -Ае. Ц наз абвяш
чэнне, -я, н.
АБВЯЦЬ, -вяну, -вянеш, -вАне; -вАў,
-вАла; -вАнь; зак. 1. Страціць свежасць,
панікнуць (пра расліны), Абвяла /меце на
(фрэзах. 2. перан. Пазбавіцца сілы, энергіі,
бадзёрасці; зрабіцца вялым. Л. аб змора
насці
АБГАБЛЯВАЦЬ, -люю, -лк5еш, -лібе;
-лібй; -лявАны; зак., мппо. Абстругаць,
зрабіць гладкім пры дапамозе гэбля. Л. бом/ку. II незак. абгаблёўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
наз. абгаблёўванне, -я, н.
АБГАВАРЫЦЬ, -вару, -вбрыш, -вбрыць; -вбраны; зак., каео-м/п/о. 1. Усеба
кова абмеркаваць, разгледзець, выказва
ючы розныя думкі. Л. лыганне на схобзе. 2.
Нядобразычліва ахарактарызаваць каго-н.,
падаць у адмоўным выглядзе; зганіць,
абылгаць. Л. сусеба. Ц незак. абгаварваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. абгаворванне, -я, н.
(да 2 знач.).
АБІАВбРЫ, -аў; абз. абгавбр, -у, м. Ня
добразычлівыя выказванні пра каго-н.
АБГАНЯЛЬНЫ ал. абагнаць
АБЕДНЯЦЬ ал абагнаць
АБГАРАДЗІЦЬ, -раджў, -рбдзіш, -рбдзіць; -рбджаны; зак., м/п/о. Абнесці
што-н. агароджай. А саб. Ц незак. абгарОджваць, -аю, -аеш, -ае. Ц зеар. абгарадзііша, -раджуся, -рбдзішся, -рбдзіцца;
незак. абгароджвацца, -аюся, -аешся,
-аецца. Ц наз. абгароджванне, -я, н.
АБГАРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў, м. Аб
гарэлая рэшта (свечкі, бервяна і пад.). Да
папял/н/чы пмел/ абаарк/ бсчаак, бярвення.
АБГАРНУЦЬ, -гарнў, -гбрнеш, -гбрне;
-гарні; -гбрнены / -гбрнуты; зак., кааоа/п/о. 1. Абсыпаць чым-н. поўнасцю або
часткова. Л. брэўцы зямлёю. 2. Ахінуць,

пакрыць чым-н. з усіх бакоў; укруціць у
што-н. Л. бз/ця коўбраю. А кн/ау папераю.
3. перан. Абвалачы, закрыць з усіх бакоў.
Амары абаарнул/ неба. Ц незак. абгортваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. абгортванне, -я, н.
АБГАРОДКА, -і, ДА/ -дцы, эк. Невя
лікая, лёгкая агароджа. 7]рыеозкая а. квеп/н/ка.
АБГАРЭЛЫ, -ая, -ае. Пашкоджаны аг
нём, абпалены. А бубынак.
АБГАРЭЦЬ, -рў, -рьіш, -рьіць; -рым,
-рыцё, -рАць; -ріА; зак. 1. Абвугліцца,
пачарнець у агні. Сцяна абгарэла ў час паэкару. 2. Атрымаць апёкі, пашкоджанні
ад агню. А у /панку. Л. на лалсарь/. Ц незак.
абгараць, -аю, -Аеш, -ае / абгарваць, -аю,
-аеш, -ае.
АБГІНАЦЬ ал. абагнуць
АБГЛАДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца; зак. (разм.). 1. Стаць гладкім (пра
паверхню чаго-н.). Дом/ка абалабз/лася.
2. Патаўсцець, паправіцца. Лань крыху
абалабз/ўся. Ц незак. абгладжвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
АБГЛАДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць;
-лАдзь; -джаны; зак. (разм.). 1. пано. Зра
біць паверхню чаго-н. гладкай, роўнай;
збольшага апрацаваць. А поручні 2. каео.
Адкарміць, зрабіць гладкім. Л. парсюка. Ц
незак. абгладжваць, -аю, -аеш, -ае.
АБГЛЕДЗЕЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць;
-джаны; зак. Тое, што і аалебзець. Ц незак.
абглядаць, -аю, -Аеш, -Ае Ц наз. абгляданне,
-я, н. / абгляд, -у Лі-дзе, м.
АБГНІЛЫ, -ая, -ае. Пашкоджаны звер
ху гніллю. Л. слуп.
АБГНІСЦІ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -гніё;
-гніў -гнілА, -лб; зак. Тое, што і абан/ць. Ц
незак. абгніваць, -Ае.
АБГНІЦЬ, 1 і 2 ас. неўжыв., -гніё; -гніў
-гнілА, -лб; зак. Стаць гнілым зверху ці з
краёў. Даўкая абан/ў / абвал/ўся. Ц незак.
абгніваць, -Ае.
АБГОЙСАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., /д/по (разм). Бегаючы, пабываць у
многіх месцах. А увесь еораб.
АБГОН, -у м. 1. ал. абагнаць. 2. Першая
кругавая баразна на ворыве, цраб/ць а.
АБГОННЫ ал абагнаць
АБГОРТАЧНЫ, ая, ае 1. Прызнана
ны для абгорткі (у 1 знач.). ^баорп/ачная
папера. 2. Які з'яўляецца абгорткай (у 2
знач.). Я. л/сп/ кукурузнааа пачап/ка.
АБГОРТВАННЕ ал абгарнуць
АБГОРТВАЦЬ ал абгарнуць
АБГОРТКА, -і, ДЛ^-тцы, ж. 1. Тое, чым
абгорнута што-н. Л. аб /цукеркі -Цэлафана
вая а. 2. Дробныя верхавінкавыя лісцікі,
якія шчыльна акружаюць суквецце або
плод некаторых раслін. .Кукурузныя пача/пк/ пакуып/ы абаорп/кай з л/сця.
АБГРАБАННЕ ал абгрэбці
АБГРАБАЦЬ ал абгрэбці
АБГРУНТАВАННЕ, я, н 1. ал абгрун
таваць. 2. Тое, чым што-н. абгрунтоўваец
ца; доказ. 7Эарэ/лычнаеа.

АБВ-АБД
АБГРУНТАВАНЫ, ая, ае Пацвер
джаны фактамі, сур'ёзнымі доказамі. Я.
абказ. II наз абгрунтаванасць, -і, эк.
АБГРУНТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; -таваны; зак., м/пю. Прывесці пе
раканаўчыя доказы на карысць чаго-н.,
пацвердзіць фактамі. А палаэкэнн/ сваёй
кн/а/. II незак. абгрунтоўваць, -аю, -аеш,
-ае II наз. абгрунтаванне, -я, н.
АБГРЫЗЦІ, -рызў, -рызёш, -рызё;
-рызём, -рызяцё, -рызўць; -рыз, -зла;
-рызі; -рызены; зак., каао-м/п/о. Ірызучы,
аб'есці, абкусаць. Зайцы абарызл/ малабь/я
яблыньк/. II незак. абгрызаць, -ак5, -Аеш,
-ае.
АБГРЭБЦІ, -рабў, -рабёш, -рабё; -рабём, -рабяцё, -рабўць; -рбб, -рЭбла; -рабі;
-рЭбены; зак., м/п/о. Абграбаючы, падраў
ноўваючы, зняць з паверхні лішняе (пра
сена і пад.). А с/пое. Ц незак. абграбаць,
-Аю, -аеш, -Ае. Ц наз. абграбанне, -я, н.
АБГУЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.,
каао-м/п/о. Перамагчы каго-н. у гульні. Я. у
м/ам/к/. II незак. абгольваць, -аю, -аеш, -ае.
II наз абгульванне, -я, н
АБДАРЫЦЬ, -дарў, -дбрыш, -дбрыць;
-дбраны; зак., каза (м//пр). Надзяліць усіх
(многіх) падарункамі. Я. бзяцей цацкам/.
II незак. абдбрваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
абдорванне,-я,н
АБДАЦЬ, -дАм, -дасі^ -дАсць; -дадзім,
-дасцё, -дадўць; -дАў -далА, -далб; -да
дзены; зак., каао-н/п/о. 1. Абліць, абсы
паць, абвеяць адразу вялікай колькас
цю чаго-н. з усіх бакоў. А алабым/ варам.
Аалобны вецбр аббаў хлопчыка. 2. перан.
Ахапіць, авалодаць (пра пачуццё, пера
жыванне і пад.). Рап/пам абба/ю (безас.)
яао нейкай незнаёмаю п/рывоеай. 0 Як ва
рам абдало (разм.) — аб прыліве крыві
да твару, выкліканым хваляваннем, ад
чуваннем няёмкасці. Ц незак. абдаваць,
-дак5, -даёш, -даё; -даём, -даяцё; -дакуць.
II зваў. абдацца, -дамся, -дасіся, -дасца;
-дадзімся, -дасцёся, -дадўцца; -дАўся,
-далася, -лбся. Ц незак. абдавацца, -даібся,
-даёшся, -даёцца; -даёмся, -даяцёся,
-даецца.
АБДЗЕРНАВАЦЬ, -дзярнўю, дзяр
нўеш, -дзярнўе; -дзярнўй; -дзернавАны;
зак., напе. Абкласці дзёрнам.
абочыны
бауоа/. II незак. абдзярноўваць, -аю, -аеш,
-ае. II наз. абдзярноўванне, -я, н.
АБДЗЁРЦІ, -дзярў, -дзярэш, -дзярэ;
-дзярбм, -дзерацё, -дзярўць; -дзёр, -дзёрла; -дзяры; -дзёрты; зак. Тое, што і абабраць. II незак. абдзіраць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
наз. абдзіранне, -я, н
АБДЗЁРЦІСЯ, -дзярўся, -дзярэшся,
-дзяруцца; -дзярбмся, -дзерацёся, -дзярўцца; -дзёрся, -дзёрлася; -дзярыся; зак.
Тое, што і абабрацца. Ц незак. абдзірацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
АБДЗІРАЛА, -ы, ДА/* -у, Т -ам, м.; ДА/
-е, Т-ай (-аю), лс., мн. -ы, -рАл (разм.).

АБД-АБЕ
Той (тая), хто вымагае непамерную цану,
плату; хабарнік, махляр.
АБДЗІРАЛАЎКА, -і, ДМ -лаўцы, ж.
(разм ). Вымаганне непамерна высокай
платы (за паслугі, тавар і пад.).
АБДЗІРАЦЦА ал. абадрацца.
АБДЗІРАЦЬ ал. абадраць, абдзерці.
АБДЗІРКА, -і, ДМ-рцы, лін. -і, -рак, ж?.
1. ал. абадраць. 2. лін. Ільняное ці канапля
нае валакно з-пад грэбеня, кудзеля з тако
га валакна; зрэб'е. Ц лрым. абдзірачны, -ая,
-ае (спец.). А станок.
АБДЗЬМУХАЦЬ,
аю, -аеш,
ае;
-аны; зак., каео-што. Дзьмухаючы, ачыс
ціць ад чаго-н. (пылу пяску і пад.). Ц
незак. абдзьмухваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
абдзьмухванне, -я, н.
АБДЗЯЛІЦЬ, -дзялкі, -дзёліш, -дзе
ліць; -дзелены; зак., каео-што. 1. Нічога
не даць ці даць менш, чым іншым, дзе
лячы ці размяркоўваючы што-н. Усіх
надзяліў, а сябе абдзяліў. 77рыро<3а абдзяліла
яео ростам. 2. Надзяліць усіх (многіх)
чым-н., даючы кожнаму яго долю. А
дзяцей цукеркам/. Ц незак. абдзяляць, -Аю,
-Аеш, -Ае / абдзёльваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
наз. абдзёльванне, -я, н.
АБДЗЯЎБЦІ -дзяўбў, -дзяўбёш, -дзяўбё; -дзяўбём, -дзеўбяцё, -дзяўбўць; -дзяў
бі; абдзяўбаны; зак., што. 1. Падзяўбаць,
абкляваць, зрабіць паверхню няроўнай.
Аўры абдзяўблі аеурк/. 2. Паадбіваць што-н.,
дзеўбучы (разм.). А лей. Ц незак. абдзёўб
ваць, -аю, -аеш, -ае.
АБДОРВАННЕ ад абдарыць
АБДОРВАЦЬ ал абдарыць
АБДРАПАНЫ, -ая, -ае (разм ). Пакры
ты драпінамі, абадраны. Я&Зраланыя рук/.
АБДРАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каео-што (разм ). Нанесці, зрабіць
драпіну (многа драпін) на чым-н. А ное/
ў лесе. II незак. абдрапваць, -аю, -аеш, -ае.
АБДЎМАНЫ, -ая, -ае. Зроблены свя
дома, усвядомлены, абгрунтаваны. А абказ. А ўчынак. Ц наз. абдуманасць, -і, ж.
АБДЎМАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. 1. Асэнсаваць, сабрацца з думкамі.
Спакойна а., заглянуць садому сабе ў йушу.
2. Перадумаць, прыйсці да іншага ра
шэння. Сцаярйжаўайно, але абдумаўся. 11
незак. абдумвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АБДЎМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. Усебакова ўзважыць, падрых
тавацца да вырашэння чаго-н. А план
йаяейшаеа дзеяння. А абказ на пытанне.
II незак. абдумваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
абдумванне, -я, н
АБДУРАЦЬ, -дурў, -дўрыш, -дўрыць;
-дўраны; зак., каео-што (разм.). Ашу
каць, перахітрыць каго-н. Я. прастака.
II незак. абдурваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
абдурванне,-я,н
АБДЫМАЦЦА ал. абняцца
АБДЫМАЦЬ ал. абняць
АБДЫМІЦЬ, мліб, -мілі, -міць; -мім,
-міцё, -мАць; -дымлены; зак., каео-што.
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1. Абдаць дымам. А пчол. 2. Пакрыць са
жай, задыміць (разм.). А хаму.
АБДЁІМКІ, -аў. Ахопліванне рукамі
каго-н. як выказванне ласкі, замілаван
ня і пад. Сціснуць у абдымках. 0 Сустрэць
з распасцёртымі абдымкамі — з радасцю,
прыветна.
АБЁГЧЫ, абягў, абяжыш, абяжыць;
абяжым, абежыцё, абягўць; абяжы; абёганы; зак., каео-што. Тое, што і абабегчы. Ц
незак. абягаць, -Аю, -аеш, -Ае.
АБІ<Д, -у А/ -дзе, лін. -ы, -аў, лі. 1. Яда
сярод дня, полудзень. Запрасіць на а. 2.
Ежа для спажывання ў абедзенны час.
Я. з трох страў. Смачны а. 3. Час, у які
звычайна абедаюць; поўдзень. 2>ыў йожйж
у а. Выехаць у ееску пасля абебў. 4. Час для
абеду перапынак у працы. Умаеаз/не а. 5.
Форма прыёму гасцей з нагоды якой-н.
урачыстасці. Даць а. Збаны а. 0 Царскі
абед — вельмі багаты, пышны абед. Ц
прым. абёдзенны, -ая, -ае. Я. перапынак.
АБЕДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Есці
ў абедзенны час; есці абед. 77ора а. Ц зак.
паабёдаць, -аю, -аеш, -ае.
АБЕДЗВЕ ал. абодва.
АБ'ЕДКІ, -аў. Рэшткі ад яды, недаедзе
ныя кавалкі.
АБЁДНЯ, -і, лін. -і, -яў, ж. Набажэнства
ў хрысціян, якое адбываецца раніцай або
ў першай палове дня; тое, што і л/туре/я.
Аабз/л/ на абебню.
АБЕЗІАЛОВІЦЬ, лбўлю, лбвіш, лб
віць; -лбўлены; зак. 1. Зняць, адсячы га
лаву каму-н. 2. перан., што. Пазбавіць кі
раўніцтва, правадыра. Я. паўстанне. Ц не
зак. абезгалоўліваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
абезгалоўліванне, -я, н
АБ'ЕЗД, -у / -а, А/-дзе, .мн. -ы, -аў, лі 1.
-у ал. аб'ездзіць, аб'ехаць. 2. -а. Месца, па
якім можна аб'ехаць. %?соеы а.
АБ'ЕЗДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць; -джаны; зак. 1. што. Часта выязджаючы, па
бываць у многіх месцах. Я. уся? краіну. 2.
каео. Прывучыць каня да язды, хадзіць
пад сядлом. Я. жарэбчыка. 3. што. Абка
таць або зрабіць больш прыдатным, яздой
праверыць машыну. Я. машыну. 4. што.
Укатаць, зрабіць роўным, гладкім (пра да
рогу). II незак. аб'язджаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
наз. аб'ёзд, -у, А/-дзе, лі. (да 1 знач.) ЯйАзй
хворых.
АБ'ЕЗДКА, -і, ДА/-дцы, мн. -і, -дак, ж.
1. ал. аб'ездзіць. 2. Дарога, па якой мож
на аб'ехаць якую-н. перашкоду. Сцежак /
абАзйак было ў той ліясцоеасц/ ліноеа.
АБ'ЕЗДЧЫК, а, лін і, аў м. 1. Вар
таўнік, які пастаянна аб'язджае, ахоўвае
вялікі ўчастак чаго-н. Лясны а. 2. Спецыя
ліст па аб'ездцы коней.
АБЕЗЗАРАЖВАЛЬНЫ, ая, -ае. Пры
значаны для абеззаражвання, дэзынфек
цыі. Ябеззоражеальныя сройк/.
АБЕЗЗАРАЗІЦЬ, -рАжу, -рАзіш, -рАзіць;
-рАжаны; зак., каео-што. Зрабіць незараз
ным, дэзынфіцыраваць. Я. паліяшканне. Ц

незак. абеззаражваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
абеззаражванне, -я, н
АБЕЗЗЯМЕЛІЦЬ, лю, ліш, ліць; -ле
ны; зак., каео-што. Пазбавіць каго-н.
зямлі, зрабіць беззямельным. Ц незак. абеззямёльваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. абеззямёльванне,-я,н.
АБЕЗНАДЗЕІЦЬ, -дзею, дзёіш, -дзё
іць; -дзёены; зак., каео. Пазбавіць каго-н.
надзеі на што-н. Ц незак. абезнадзёйваць,
-аю, -аеш, -ае.
АБ'ЕКТ, -а, А/ -кце, лін. -ы, -аў, м 1.
У філасофіі: тое, што існуе па-за намі і
незалежна ад нашай свядомасці, нава
кольны свет, матэрыяльная рэчаіснасць
(спец.). 2. З'ява, асоба, якія паападаюць
пад уздзеянне чыёй-н. дзейнасці. Я. наеукоеаеа баслебаеання. Я. назірання. 3. Прад
прыемства, будоўля, установа як адзінка
гаспадарчага або абароннага значэння, а
таксама ўсё тое, што з'яўляецца месцам
якой-н. дзейнасці. Я. буйаўн/цтеа. /7ўскаеы а. 4. У граматыцы: семантычныя ка
тэгорыі са значэннем таго, на каго (што)
накіравана дзеянне; тое, што і дапаўненне
(спец.). II ярым. аб'ёктны, -ая, -ае (да І знач.)
/аб'ёктавы, -ая, -ае (да 3 знач.; спец.).
АБ'ЕКТЫВАВАЦЬ, тывўю, тывўеш,
-тывўе; -тывўй; -тывавАны; зак. і незак.,
што. Увасобіць (увасабляць) што-н. у
чым-н. аб'ектыўным, рэчыўным, даступ
ным успрыманню. Я. мастацкі замысел. Ц
наз. аб'ектывацыя, -і, ж.
АБ'ЕКТЫВІЗМ, у, лі 1. Філасофскае
вучэнне аб аб'ектыўнасці рэчаіснасці,
згодна з якім грамадскае жыццё не пад
даецца пераўтварэнням, актыўнаму ўз
дзеянню. 2. Непрадузятасць, бесстарон
насць, аб'ектыўны падыход да чаго-н. Ц
лрым. аб'ектывісцкі, -ая, -ае (да 2 знач.).
АБ'ЕКТЫВІСТ, а, А/ сце, лін ы, аў,
лі. Прыхільнік аб'ектывізму (у 1 знач.).
АБ'ЕКТАЎ, -тыва, мн. -тывы, -тьіваў,
м. Лінзавая сістэма ў аптычным прыбо
ры, якая дае паменшаны або павялічаны
відарыс аб'екта. Я. тэлескопа. Я. фота
апарата.
АБ'ЕКТЫЎНЫ, ая, ае 1. Які існуе па
за намі як аб'ект (у 1 знач.) або звязаны са
знешнімі ўмовамі, незалежна ад чыёй-н.
волі. Яй'ектыўныя прычыны. Я/? Актыўная
рэчаіснасць. 2. Пазбаўлены суб'ектывізму,
праўдзівы, бесстаронні. Я. пайыхой. Я^Ак
тыўная ацэнка. Ц наз. аб'ектыўнасць, -і, ж.
АБЕЛІСК, -а, мн. -і, -аў м. Помнік у
выглядзе гранёнага, звужанага ўверсе слу
па, які ставіцца ў гонар якой-н. падзеі або
на ўшанаванне чыёй-н. памяці. Тран/тныя
абеліск/мінулай еайны. Ц лрым. абеліскавы,
-ая, -ае.
АБЕЛЬВАЦЬ а/і абяліць
АБЕРАГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак., каео-што. Ахоўваць, засцерагаць ад чаго-н.
небяспечнага; вартаваць. Я. дзяцей ай хеаро& Я. ай трыеое / сумненняў. Я. спакой
йушы. II зак. аберагчы, -рагў, -ражАш, -ражА; -ражбм, -ражацё, -рагўць; абярбг, абе-
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раглА, -лб; аберажы. Ц зеар. аберагацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца; зак. аберагчыся,
-рагуся, -ражАшся, -ражАцца; -ражбмся,
-ражацёся, -рагўцца; -ражыся.
АБЕРАЦЫЯ, -і, ж. (кніжн.). Адхілен
не ад чаго-н., а таксама скажэнне ча
го-н. А антычных скулам. Л. йэй. Ц //рыл/,
аберацыйны, -ая, -ае
АБЕРТОН, -у; л*. (спец.). Дадатковы
тон, які надае асноўнаму туку асобае ад
ценне або тэмбр.
АБЁРУЧ, //рыс//. Абедзвюма рукамі
(узяць, абхапіць, трымаць што-н. і пад.).
Трымацца а.
АБ'ЕСЦІ, аб'ём, аб'ясі^ аб'ёсць; аб'я
дзім, аб'ясцё, аб'ядуць; аб'ёў, аб'ёла;
аб'ёш; аб'ёдзены; зак., каеа-а//ло. 1. Аб
грызці, абкусаць з бакоў з'есці што-н.
зверху. Лўсень а# <еў///сце. 2. З'еўшы многа,
прычыніць страту каму-н. (разм.). Ёд зле
неаОІесць. Ц незак. аб'ядаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АБ'ЕСЦІСЯ, аб'ёмся, аб'ясіся, аб'ёсца;
аб'ядзімся, аб'ясцёся, аб'ядацца; аб'ёўся,
аб'ёлася; аб'ёшся; зак. З'есці занадта мно
га, пераесці. А /норн/ал/. Ц яезак. аб'ядацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
АБ'ЕХАЦЬ, -ёду -ёдзеш, -ёдзе; -ёдзь;
зак., каео-/а/ло. 1. Праехаць вакол каго-,
чаго-н. А ба/ю/яа. 2. Праехаць збоку, аб
мінуць каго-, што-н. А еора^. Л. людзей
яа (Заразе. 3. Ездзячы, пабываць у многіх
месцах. /1. //аўсзе/яу. 4. Апусціцца, з'ехаць
уніз. А)&хала лаеозка. 5. леран. Схуд
нець. ТТе/а/яа ж /мы зус/м аб'ехаў. Ц яезак.
аб'язджаць, -Аю, -Аеш, -Ае (да 1—4 знач.).
II лаз. аб'ёзд, -у,
-дзе, л/. (да 1—3 знач.).
Ехаць у а.
АБЕЧАК, -чка, л/я. -чкі, -чкаў л/. Лу
бяны абадок у рэшаце, сіце і пад. Ц //рыл/,
абёчкавы, -ая, -ае.
АБ'ЁМ, -у л/я. -ы, -аў л/. 1. Велічыня
чаго-н., выражаная ў кубічных адзінках (у
даўжыню, вышыню і шырыню). Л. //ол/я/акаяяя. 2. лерая. Наогул велічыня, коль
касць, змест чаго-н. з пункту гледжання
памераў саставу. 2?ял/к/ а.рабо/яы. Л. <?е<3ау.
II нрыл/. аб'ёмны, -ая, -ае (да 1 знач.). Ц яаз.
аб'ёмнасць, -і, ж.
АБ'ЁМІСТЫ, -ая, -ае. Вялікі паводле аб'ёму (у 2 знач.). Л. мол/. Ц яаз. аб'ё
містасць, -і, ж.
АБ'ЁМНЫ, ая, ае 1. а/? аб'ём 2. Вя
лікі паводле аб'ёму, памеру. тЮІё-л/нь/я блок/. II яаз. аб'ёмнасць, -і, ж. (да 2 знач.).
АБЖАЦЬ, абажнў, абажнёш, абажнё;
абажнём, абажняцё, абажнўць; абажні;
абжАты; зак., мяло. Зжаць што-н. вакол
чаго-н. А /прасу бакал фаса. Ц яезак. аб
жынаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц яаз. абжь/н, -у л/.
/ абжьшАнне, -я, я
АБЖбРА, -ы, ДА/ -у, Т -ам, л/.; ДА/ -ы,
Т -ай (-аю), ж., л/я. -ы, -жбр / -жбраў
(разм.). Прагны да яды, пражэрлівы, не
насытны чалавек.
АБЖУЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., каеа-м/л/а (разм ). Ашукаць, абду

рыць у карыслівых мэтах. Ц яезак. абжуль
ваць, -аю, -аеш, -ае.
АБЖЁІТЫ, -ая, -ае. Такі, у якім ужо
жывуць, асвоены, добраўпарадкаваны. Л.
йм/. II яаз. абжытасць, -і, ж.
АБЖЙЦЦА, -жывўся, -жывёшся, -жывёцца; -жывёмся, -жывяцёся, -жывўцца;
-жыўся, -жылАся, -лбся; зак. 1. Набыць,
нажыць усё неабходнае на новым месцы
жыхарства. Л. ў дозай кеа/язры. 2. Пры
выкнуць да жыцця на новым месцы,
звыкнуцца з новымі ўмовамі. Л. ў еорайзе.
II яезак. абжывацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
АБЖЁІЦЬ, -жывў, -жывёш, -жывё;
-жывём, -жывяцё, -жывўць; -жыў -жылА,
-лб; -жыты; зак., /а/ла. Асвоіць, зрабіць
жылым, прыстасаваць для жыцця. Л. ла
сае л/есца. Л. кеан/эру. Ц яезак. абжьшАць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
АБЗА, -ы, ж. Неабрэзаны край дошкі.
До/ака з абзой.
АБЗАВЕСЦІСЯ, -вядўся, -вядзёшся,
-вядзёцца; -вядзёмся, -ведзяцёся, -вя
дуцца; -вёўся, -вялАся, -лбся; -вядзіся;
зак. Набыць, стварыць што-н. неабход
нае для жыцця, гаспадаркі і пад. /1. сял/ ёй.
А л/эбляй. II яезак. абзаводзіцца, -джуся,
-дзішся, -дзіцца; -дзься. Ц лаз. абзавядзённе, -я, я.
АБЗАДАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -ча
ны; зак., каео-/а/ло. Даць задатак за што-н.
А бол/. II яезак. абзадачваць, -аю, -аеш, -ае.
АБЗАЦ, -а, л/я. -ы, -аў, л/. 1. Чырвоны
радок, водступ управа ў пачатку першага
радка тэксту. 77/саць з абзаца. 2. Частка
тэксту паміж двума такімі водступамі.
77рачь//наць нбр/аь/ а. яа намяць.
АБЗВАНІЦЬ, -званю, -звбніш, -зво
ніць; зак., каео-/а/ло (разм.). 1. Пазваніць
многім ці ў многія месцы па тэлефоне. А
знаёмых. А усе ареан/зацы/. 2. леран. Рас
казаць аб чым-н. усюды, разнесці якую-н.
вестку. II незак. абзвоньваць, -аю, -аеш, -ае.
АБЗЕЛЯНІЦЬ, -зеляніб, -зялёніш, -зялёніць; -зялёнены; зак., /а///о. Пасадзіць
дрэвы, кусты там, дзе няма расліннасці.
А еу///цы еораба. Ц незак. абзеляняць, -яю,
-Аеш, -Ае. Ц наз. абзелянённе, -я, н.
АБЗЫВАЦЦА а//. абазвацца
АБЗЫВАЦЬ 27/. абазваць
АБІБОК, -а, л/н. -і, -аў, л/. (разм., неадабр.). Гультай, лежабок, лайдак. А заў
сёды а/укае яёакайрабо/ны. Ц нрь/л/. абібоцкі,
-ая, -ае.
АБІБОЦТВА, -а, н. (разм., неадабр.).
Гультайства, тіб/боц/нбал/ сял/'ю не накарл//а/.
АБІВАЛЬШЧЫК, а, л/н і, аў, л/
Спецыяліст па абіўцы мэблі. Ц ж. абіваль
шчыца, -ы, л/н. -ы, -чыц.
АБІВАЦЬ 27/ абабіць
АБ'ІНЕЛЫ, -ая, -ае. Пакрыты інеем.
Лб'/неяыя фасы.
АБ'ІНЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. Па
крыцца інеем з усіх бакоў Еараба аб'/пела
на л/арозе. Дрэеы аб'/нел/. Ц незак. аб'інь
ваць, -аю, -аеш, -ае.

АБЕ-АБК
АБІРАЛА, -ы, ДА/-у, Т -ам, л/.; ДЛ/-е,
Т-ай (-аю), ж., л/н. -ы, -рал (разм.). Той,
хто бессаромна, нахабна абірае каго-н.
або бярэ з другога непамерную плату,
запрошвае вялікую цану. Афалы баеял/ ба
еаяечы.
АБІРАЛАЎКА, -і, ДАТ-лаўцы, ж. (разм.).
Тое, што і аббз/ралаўка.
АБІРАНЫ, -ая, -ае. 1. Ачышчаны ад
лупін, тіб/раная бульба. 2. Зняты з дрэва.
Лб//?аныл яблык/.
АБІРАЦЬ ел. абраць.
АБІРКІ, -рак. Лушпінне, шалупінне і
інш. адходы пасля ачысткі, абабірання
бульбы, пладоў і пад., адкіды ад чаго-н.
АБІСІНЦЫ, -аў, абз. -нец, -нца, л/. Ра
нейшая назва насельніцтва Эфіопіі (Абісініі); эфіопы. II ж. абісінка, -і, ДА/-нцы,
л/н. -і, -нак. II ярым. абісінскі, -ая, -ае.
АБІТУРЫЕНТ, -а, А/ нце, л/н ы, аў
л/. Чалавек, які паступае ў вышэйшую або
спецыяльную навучальную ўстанову. Ц ж.
абітурыёнтка, -і, ДА/ -тцы, л/н. -і, -так. Ц
//рыл/. абітурыёнцкі, -ая, -ае.
АБІЎКА, -і, ДА/ абіўцы, ж. 1. ад. аба
біць. 2. Матэрыял, якім абіваюць што-н.
ТТу/юн/аеая а. л/эб/й. Ц нрыл/. абівачны, -ая,
-ае / абіўны, -ая, -ае.
АБКАЛАЦІЦЬ, -лачў, -лбціш, -лбціць;
-лбчаны; зак., /ап/о. Абтрэсці, абабіць,
калоцячы. Л. яблыню. Еецбр абкалац/ў са
баёну. II незак. абкалочваць, -аю, -аеш, -ае.
АБКАЛОЦЦА, -кал/бся, -кблешся, -ко
лецца; -каліся; зак. Параніць сябе чым-н.
калючым у многіх месцах. Л. /аын/аынай.
АБКАЛОЦЬ', -каліб, -кблеш, -кбле;
-калі; -кблаты; зак., /а/но. Адбіць, адка
лоць кавалкамі што-н. з чаго-н. /1. лёб. Ц
незак. абколваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. аб
колванне, -я, н.
АБКАЛОЦЬ , -каліб, -кблеш, -кбле;
-калі; -кблаты; зак., кааа-а/н/о. 1. Па
калоць чым-н. вострым вакол чаго-н.
або па ўсёй паверхні; параніць уко
ламі каго-, што-н. А рук/ калючкам/
руж. 2. Зрабіць ін'екцыю або некалькі
ін'екцый лекавых сродкаў вакол якога-н.
хворага месца (раны, зуба і пад.). А зуб
абязбольеальн/кам (разм.). 3. Уздзейнічаць
на вышэйшую нервовую дзейнасць, зра
біўшы ін'екцыю псіхатропных рэчываў
(разм.). II незак. абколваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
наз абколванне,-я,н.
АБКАПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. Абкапаць сябе чым-н. А чарнй/ал/. Ц
незак. абкапвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АБКАПАЦЦА, -аібся, -аешся, -аецца;
зак. Абкружыць сябе землянымі збудаван
нямі. II незак. абкопвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
АБКАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каео-/а/но. Запэцкаць, абліць кроплямі ча
го-н. А абрус чарн/лал/. Ц незак. абкапваць,
-аю, -аеш, -ае.
АБКАПАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., апяо. Ускапаць зямлю вакол чаго-н.;
капАючы, абгарнуць, абкідаць што-н.

АБК-АБК
чым-н. Д. ^руктось/я стрэсы. Ц незак. абкбпваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. абкопванне,
-я, н. /' абкбпка, -і, ДЛ/-пцы, ж.
АБКАРМІЦЬ, -кармліб, -кбрміш, -кор
міць; -кормлены; зак., каза. Накарміць
звыш меры, на шкоду здароўю. А бз/ця. Ц
незак. абкормліваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
абкОрм, -у, м / абкормліванне, -я, н
АБКАРНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каео-н/то (разм.) 1. Падрэзаць, аб
стрыгчы вельмі коратка, няроўна. А за
лазь/. 2. леран. Няўмела скараціць які-н.
тэкст; пазбавіць якое-н. вучэнне, тэорыю
чаго-н. істотнага; сказіць. А дукал/с. А
е/лотэзу.
АБКАРМІЦЬ, -карў, -кбрыш, -кбрыць;
-кбраны; зак., кппо. Тое, што і акарыць. Л.
Обрсяно. II незак. абкорваць, -аю, -аеш, -ае.
II наз абкорванне, -я, н
АБКАРЭЛЫ, -ая, -ае. Які пакрыўся
брудам, засохлай граззю і пад. Л. кабан.
АБКАРЫЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак. Па
крыцца брудам, засохлай граззю і пад. 7ак
абкарэў, нам о не абмыем/.
АБКАСІЦЬ, -кашу, -кбсіш, -кбсіць;
-кбшаны; зак. 1. м/то. Скасіць траву ва
кол чаго-н. Л. /праеў сакол браў. 2. маме.
Скасіць усё, пакасіць. Л. луз/. Я. балота.
3. каза. Апярэдзіць, перамагчы ў касьбе.
Хто каза абкос/ць. Ц незак. абкошваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. абкошванне, -я, н.
АБКАТАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Аецца;
зак. 1. Стаць роўным, гладкім; утрам
бавацца ад язды. Зараза абкаталася. 2.
Прайсці абкатку (спец.). Матыка абката
лася. II незак. абкатвацца, -аецца.
АБКАТАЦЬ, -аю, -аеш, -Ае; -Аны; зак.,
тто. 1. Ездзячы, зрабіць роўным, гладкім,
прыгодным для язды. Я. бараеу. 2. Проб
най яздой праверыць прыгоднасць чаго-н.
(спец.). Я. матыку. Ц незак. абкатваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. абкатванне, -я, н., абкатка,
-і, ДМ-тцы, ж. / абкйт, -у, М-кАце, м.
АБКАТАЧНЫ, -ая, -ае (спец.). Звязаны
з абкаткай. Я. тэрм/н.
АБКАТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, л*. Спецы
яліст па абкатцы. Ц ж. абкатчыца, -ы, мн.
-ы, -чыц.
АБКАЦІЦЬ, -качу, -коціш, -кбціць;
-кбчаны; зак., тто. 1. Пракаціць што-н.
вакол чаго-н. (сыпкім, вязкім). Я. абруч
сакол слупа. 2. Аб'ехаць, праехаць пэўную
тэрыторыю (разм.). Дбкац/ў надраена.
АБКАЧАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак., у тто. Качаючыся, пакрыць сябе
чым-н. Л. ў снее. Я. ў ^разь. Ц незак. аб
качвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АБКАЧАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.,
каео-тто, у чым. Пераварочваючы з боку
на бок, пакрыць чым-н. (сыпкім, вязкім)
Л. рыбу ў муцэ. II незак. абкачваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. абкачванне, -я, н.
АБКВЭЦАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. (разм.). Абмазацца чым-н., зрабіцца
брудным, запэцкацца.
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АБКВЭЦАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каео-тто (разм.). Абмазаць што-н.
чым-н., забрудзіць. Л. солратку.
АБКІДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
1. каео-тто. Кідаючы, пакрыць каго-,
што-н., абсыпаць. Я. брэеа зямлёй. 2. (7 /
2 ас. не ўжыс.), каео-тто. Пакрыць вы
сыпкай. Тубы абк/Эала (безас.). 3. тто.
Абшыць краі тканіны. А летл/ ў катул/. Ц
незак. абкідаць, -Аю, -Аеш, -Ае / абкідваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. абкіданне, -я, н. /
абкідванне, -я, н
АБКІТАВАЦЬ, -тую, -тўеш, -туе; -тўй;
-тавАны; зак., тто. Замазаць кітам шчы
ліны, пазы. Д. сокнь/. Ц незак. абкітоўваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. абкітоўванне, -я, н. /
абкітоўка, -і, ДМ-тбўцы, ж.
АБКЛАД, -а, л/. 1. Абкружэнне звера
ў часе палявання (спец.) Л. саўка. 2.
Аздабленне паверхні абразоў і пераплёту
царкоўных кніг Дбраз у сярэбраным
абкладзе.
АБКЛАДКА, -і, ДА/ -дцы, ж. 1. ал.
абкласці / аблажыць. 2. Тое, чым абкла
дзена (абложана) што-н. Дзярновая а.
АБКЛАСЦІ, -кладу, -кладзёш, -кла
дзе; -кладзём, -кладзяцё, -кладуць; -кла
дзі; -клАдзены; зак., каео-тто. 1. Па
класці што-н. вакол каго-, чаго-н., пры
кладваючы, пакрыць з усіх бакоў Л. печ
капляй. А хсораеа грэлкам/. 2. тто. За
гарнуць, абгарнуць. А кн/еу газетай. 3. (7
/ 2 ас. не ўжыс.), тлю. Пакрыць суцэльнай
масай чаго-н., зацягнуць; абвалачы. Хма
ры абклад; неба. Торла абклала (безас.; пра
налёт у горле). 4. каео-тто. Акружыць;
асадзіць (звера на паляванні, які-н. ума
цаваны пункт войскам). Л. мябзеебзя ў бер
лагу. Л. крэпасць. 5. Вызначыць падатак,
пошліну і пад., абавязаць да выплаты.
А хабаткам. 6. Груба аблаяць (разм.). Л.
моцным слосам. Ц незак. абкладаць, -Аю,
-Аеш, -Ае / абкладваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
зсар. абкласціся, -кладуся, -кладзешся,
-кладзёцца; -кладзёмся, -кладзяцёся,
-кладуцца; -кладзіся (да 1 знач.); незак.
абкладацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца / абклАдвацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц наз.
абкладанне, -я, н. (да 1, 2, 4 і 5 знач.), аб
кладванне, -я, н. (да 1, 2, 4 і 5 знач.) / аб
кладка, -і, ДА/-дцы, ж. (да 1 і 2 знач.).
АБКЛЕІЦЬ, -ёю, -ёіш, -ёіць; -ёены;
зак., тто. Пакрыць чым-н., клеючы. Л.
сцень/ абоям/. Ц незак. абклёйваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. абклёйка, -і, ДА/-ёйцы, ж.
/абклёйванне, -я,н.
АБКОЛВАННЕ' ал абкалоць
АБКОЛВАННЕ^ ал абкалоць^
АБКОЛВАЦЬ' ал абкалоць'
АБКОЛВАЦЬ^ ал абкалоць^
АБКОПВАННЕ ал абкапАць.
АБКОПВАЦЬ ал абкапАць
АБКОПКА ал. абкапАць.
АБКОРМ ал. абкарміць.
АБКОРМЛІВАННЕ ал. абкарміць
АБКОРМЛІВАЦЬ ал абкарміць

АБКОЎЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., тто (разм.). Коўзаючыся, зрабіць
пэўнае месца слізкім, прыгодным для ка
тання. II незак. абкоўзваць, -аю, -аеш, -ае.
АБКРАДАННЕ ал. абакрасці
АБКРАДАЦЬ ал. абакрасці.
АБКРАДВАННЕ ал абакрасці
АБКРАДВАЦЬ ал абакрасці
АБКРАСЦІ ал. абакрасці.
АБКРУЖЫЦЬ, -ружу, -рўжыш, -рўжыць; -рўжаны; зак., каео-тто. Тое, што
і акружыць. Д. уеааай / клолатал// хеорааа.
II незак. абкружаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз.
абкружэнне, -я, н.
АБКРУЦ/ЦЦА, -ручўся, -рўцішся,
-рўціцца; зак. 1. Укруціць сябе ў што-н.,
загарнуцца. Л. коўдрай. 2. Абвіцца вакол
чаго-н. 27ейцы абкруціл/ся сакол аелобл/. 3.
Абысці, аб'ехаць, абляцець вакол чаго-н. Ц
незак. абкручвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АБКРУЦІЦЬ, -ручў, -рўціш, -рўціць;
-рўчаны; зак. 1. тто. Абматаць, абвіць
што-н. вакол чаго-н. Д. тал/к сакол ты/. 2.
тто. Заматаць, укруціць што-н. чым-н.;
загарнуць у што-н., ахінуць чым-н. з усіх
бакоў. Д. наеў йнтам. 3. каео. Абхітрыць
(разм.). Дбкруц/ў мужык лана. Ц незак.
абкрўчваць, -аю, -аеш, -ае.
АБКРЫВАВІЦЦА, вАўлюся, вАвішся,
-вАвіцца; зак. Тое, што і акрысас/цца. Ц
незак. абкрываўлівацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
АБКРЫВАВІЦЬ, вАўлю, вАвіш, вА
віць; -вАўлены; зак., каео-тто. Тое, што
і акрь/сасй/ь. Д. солратку. Ц незак. абкры
ваўліваць, -аю, -аеш, -ае.
АБКРЫЦЦА, -ьіюся, -іАешся, -йецца;
зак. Тое, што і акрыцца. Д. хусткай. Ц незак.
абкрывацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
АБКРЫЦЬ, -ыю, -ьіеш, -ые; -ыты;
зак., каео-м/то. Тое, што і акрыць. Д. плечы
хусткай. Маладое жыта поле ўсе абкрыла.
II незак. абкрываць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АБКРЫШЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-рьішыцца; зак. Раскрышыцца па паверх
ні, па краях. Тузала старога муру аОкрытылася. II незак. абкрышвацца, -аецца.
АБКРЫШЫЦЬ,
рышў, -рьішыш,
-рьішыць; -рьішаны; зак., тто. Рас
крышыць што-н. з краёў. Д. хлеб. Ц незак.
абкрышваць, -аю, -аеш, -ае.
АБКУРОДЫМЕЦЬ, ею, ееш, ее;
-млёны; зак. (разм.). Пакрыцца сажай, га
рам, зрабіцца чорным ад дыму; абкурэць.
Д. на нажары.
АБКУРОДЫМІЦЬ, млю, міш, міць;
-млёны; зак., каео-тто (разм.). Пакрыць
гарам, сажай што-н., каго-н. Д. тхло. Ц не
зак. абкуродымліваць, -аю, -аеш, -ае.
АБКУРЫЦЦА, -курўся, -кўрышся,
-кўрыцца; зак. 1. Зрабіцца чорным, ру
дым ад дыму. Д. каля соен/тча. 2. Скурыць
свой тытунь да рэшты. Дбкурыўся бзеб,
няма чаео закурыць. 3. Зазнаць уздзеянне
наркатычных рэчываў. Д. ол/ўмам.
АБКУРЫЦЬ, -курў, -кўрыш, -кўрыць;
-кўраны; зак. 1. каео-тто. Абдаць каго-,
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што-н. дымам, духмянымі рэчывамі і пад.
А лябянялі. А пчол. 2. м/то. Зрабіць што-н.
чорным, рудым ад дыму. /1. ляльцы. 3. кяао.
Скурыць чый-н. тытунь (разм.). 4. міто.
Зрабіць больш зручным для курэння. /1.
люльку. II незяк. абкурваць, -аю, -аеш, -ае.
II няз. абкурванне, -я, я. (у І знач.).
АБКУРАЦЬ, -бю, -беш, -эе; зяк. Тое,
што і ябкуробыліець. С^ены ябкурэл/.
АБКУСАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -кўсаны
/ -кусАны; зяк., кяао-міто. Кусаючы, аб'
есці, абгрызці. А яблык з усіх бякоў. /1. нязноа^і. II незяк. абкусваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
няз. абкусванне,-я, я.
АБЛАВА, -ы, эк. 1. Паляванне, пры
якім месца, дзе знаходзіцца зверына,
акружаецца, ачэпліваецца паляўнічымі і
загоншчыкамі. А ля зяўкоў. 2. Акружэн
не якога-н. месца з мэтай злавіць каго-н.
Фям/ысты зрябіл/ ябляеу. II ярым. аблаўны,
-ая, -ае.
АБЛАВЎХА, -і, ДЛУ -вусе, лін. -і, -вух,
зк. Зімовая шапка; вушанка. ТТябзеў сояю
ябляеуху.
АБЛАВУХІ, -ая, -ае. 1. З абвіслымі ву
шамі. А сябякя. 2. н^рян. Нехлямяжы,
няспрытны, някемлівы (пра чалавека;
разм.).
АБЛАГОДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць;
-джаны; зяк., кяао. Выклікаць, выхаваць
у кім-н. пачуццё лагоднасці, сардэчнас
ці, незласлівасці. А хлолчыкя. Ц незяк.
аблагбджваць, -аю, -аеш, -ае.
АБЛАДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца; зяк. Навесці лад у гаспадарцы, адбуда
вацца, абжыцца.
ля косым ліесі^ы. Ц незяк. абладжвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АБЛАДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джа
ны; зяк., мяло. 1. Прывесці да ладу, адра
мантаваць, паправіць. А с/яярую хяту. 2.
Уладзіць, арганізаваць (разм.). А слрязу.
II незяк. абладжваць, -аю, -аеш, -ае. Ц няз.
абладжванне, -я, к.
АБЛАЖНЁІ, -Ая, -бе. Тое, што і яблолсны (у 2 знач.). А боэкбле.
АБЛАЖЁІЦЬ, -лажў, -ложыш, -лбжыць; -ложаны; зяк. 1. кяео-м/то. Пала
жыць што-н. вакол каго-, чаго-н. А хеоряея ерэлкям/. ^4. ^ябку бзёрнялі. 2. мяло.
Аздабляючы, умацоўваючы што-н., па
крыць паверхню чым-н. /1. лек кяфлям.
3. (7 і 2 яе. яе ўэкые.), м/то. Пакрыць су
цэльнай масай чаго-н., абвалачы. Дмяры
яблялсыл/ небя. ^зык яблялсыля (безас.:
пра налёт на языку пры захворванні). 4.
кяео-м/то. Акружыць (звера на паляванні,
які-н. умацаваны пункт войскам). А мябзеебзя. Л. крэляе^ь. 5. кяао-м/то. Абавязаць
да выплаты чаго-н. А нябяткялн. 6. мяло.
Адвярнуць, апусціць. А кяўнар. 7. мяло.
Абшыць чым-н. /І. яксялн'тялі. 8. кяаом/то. Паваліць, абваліць; забіць (разм.). А
брэея. у4. кябяня. 9. кяео-м//ло, чым і без бям.
Груба аблаяць (разм.). А моцным слоеялі.
II зеяр. аблажыцца, -лажуся, -лбжышся,
-лбжыцца (да 1 знач.). Ц яяз. абкладка, -і,

ДАТ -дцы, эк. (да 1 і 2 знач.) / аблажэнне,
-я, я. (да 4 і 5 знач.).
АБЛАЗІЦЬ', -лАжу -лАзіш, -лАзіць; зяк.,
мяло (разм.). Лазячы, шукаючы каго-,
што-н., пабыць усюды. А уеесь лес. /1. усе
зяку/лк/.
АБЛАЗІЦЬ' ал. аблезці.
АБЛАКАЦІЦЦА, -качўся, -кбцішся,
-коціцца; зяк. Абаперціся локцем (лок
цямі) на што-н. А ня нябяконнік. Ц незяк.
аблакочвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АБЛАМАЦЦА, -ламлібся, -лбмішся,
-ломіцца; -ламіся; зяк. Ломячыся, аддзя
ліцца, адваліцца. Тяліня брэзя ябляліяляся.
II незяк. абломвацца, -аецца і абломлівацца,
-аецца (да 1 знач.). Ц яяз. аблОм, -у, м. (да
1 знач.), абломванне, -я, я. (да 1 знач.) і
абломліванне, -я, я. (да 1 знач.).
АБЛАМАЦЬ, -ламлю, -лбміш, -лбміць;
-ламі; -ламаны; зяк. 1. мяло. Ломячы, ад
дзяліць частку, кавалак чаго-н. /і. сук. А
леб. 2. мяло. Паабломваць усё або многае.
А сухія аялінк/. А бэз. 3. лерян., кяео. З
цяжкасцю ўгаварыць, пераканаць, а так
сама перамагчы ўпартасць і пад. (разм.).
А яао і зряб/ць ляслухАмнь/м. 0 Абламаць
рогі кяліу (разм.) — уціхамірыць, утай
маваць, падпарадкаваць каго-н. Ц незяк.
абломваць, -аю, -аеш, -ае і абломліваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц яяз. аблОм, -у, м. (да 1 і 2
знач.), абломванне, -я, н. (да 1 і 2 знач.) і
абломліванне, -я, н. (да 1 і 2 знач.).
АБЛАПОШЫЦЬ, -шу, шыш, шыць;
-шаны; зяк., кяао-міто (разм.). Ашукаць
з карыслівай мэтай, абабраць. Ц незяк. аб
лапошваць, -аю, -аеш, -ае.
АБЛАСНЁІ, -ая, -ое. 1. ал. вобласць. 2.
Уласцівы якой-н. мясцовасці; дыялектны.
/Іблясное слоея.
АБЛАТАШЫЦЬ,
-тапіў,
-тбшыш,
-тбшыць; -тбшаны; зяк., м/то (разм.). Ха
атычна абабраць, абарваць плады з дрэў
дапускаючы глум. А яблык/. А сяб.
АБЛАХМАЦЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зяк
(разм.). Стаць лахматым, абрасці барадой,
валасамі. А зя яе/ля.
АБЛАЧЫНКА ал. воблака
АБЛАШЧЫЦЬ, -шчу, -шчыт, -шчыць;
-шчаны; зяк., кяео-м/то. 1. Ласкава, са
спагадай абысціся з кім-н. А с/ряту. 2.
Лашчачы, зрабіць жывёліну рахманай. А
сябяку. II незяк. аблашчваць, -аю, -аеш, -ае.
АБЛАЯЦЬ ал лаяць
АБЛВЫКАНКАМ, -а, лі Скарачэнне:
абласны выканаўчы камітэт. Ц дрылі, абл
выканкамаўскі, -ая, -ае
АБЛЁГЛЫ, -ая, -ае. 1. Які аблёг,
ушчыльніўся. А ерун/я. 2. Які ўжо не ру
піць, супакоены, сціхлы. Яміна не яблеалыя
ля чуцці.
АБЛЕГЧАНЫ, -ая, -ае. 1. Больш лёгкі
па вазе. А інст/уумент. 2. Менш склада
ны па сваёй будове, спосабе выканання.
/Іблеечяняя кянструкцыя. 3. Які адчуў па
лёгку. Лблеечяня (прысл.) уздыхнуў. Ц яяз.
аблёгчанасць, -і, лс.

АБК-АБЛ
АБЛЁГЧЫ, -л^гу, -лАжаш, -ляжа; -лйжам, -ляжаце, -лягуць; -лёг, -лёгла / -ляглО, -ляглб; -лйж; зяк. 1. (7 /2яе. неўзкые.),
м/то. Пакрыць, абвалачы, ахутаць. Хмяры яблеал/ўсё небя. 2. (7 / 2 яе. не ўэкые.),
м/то. Шчьыьна прьыегчы да чаго-н. з
усіх бакоў абхапіць што-н. Сукенкя бобря
яблеаля стян. 3. (7 / 2 яе. не ўлсые.). Апус
ціцца, панікнуць, абвяць. Бульбоўнік яблёа
яб еярячын/. 4. Злегчы, захварэць. Лблеаля
бябуля, не ўстяе. Ц незяк. аблягаць, -бе (да
1—3 знач.). II няз. абляганне, -я, н. (да 2 і
З знач.).
АБЛЕДЗЯНЁЛЫ, ая, -ае Пакры
ты лёдам. Абледзянелыя міыбы якня. Ц няз.
абледзянёласць, -і, зк.
АБЛЕДЗЯНЁЦЬ, ёю, -ёеш, ёе; зяк
Пакрыцца лёдам. Сяліялёт яблебзянеў. Ц
незяк. абледзеняваць, -бю, -Аеш, -бе. Ц няз.
абледзянённе, -я, н.
АБЛЁЗЛЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Той
(такі), у каго (якім) вылезлі валасы або
поўсць ці пер'е. Я. кот. 2. З выцвілай
фарбай, з абабітым тынкам, палінялы.
Аблезлыя сцены. Яблезляя сукенкя. 3. Які
пачаў мяняць скуру згарэўшы на сонцы.
А теяр. [І няз. аблёзласць, -і, ж.
АБЛЁЗЦІ, -зу -зеш, -зе; -лезь; зяк.
(разм.). 1. Страціць валасы або поўсць ці
пер'е, скуру; выпасці, вылезці (пра вала
сы, поўсць, пер'е). Дот яблез. 2. (7 / 2 яе.
зеычямня не ўэкые.). Страціць першапа
чатковую афарбоўку, верхні слой, вылі
няць, выцвісці або злезці, адваліцца ад
паверхні чаго-н. Сукенкя яблезля. Фярбя
яблезля. 3. Змяніць скуру, згарэўшы на
сонцы. Зя летя ўеесь теяр яблез. Ц незяк.
аблёзіць, -лажу, -лбзіш, -лбзіць.
АБЛЁТАВАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -туе;
-таваны; зяк. 1. Астацца з зімы на лета.
Сеня ў стозе яблетяеяля. 2. Праляжаўшы
лета, высахнуць (пра дровы і пад.).
АБЛЁТАХ, -тка, лін. -ткі, -ткаў лі.
Маладая жывёліна, якая пералетавала.
Бычок-яблетяк. 0 На аблетак (разм.) —
каб аблетавала, праляжала лета (звычайна
пра дровы).
АБЛЁТНІК, -у лі., зб. Дровы, нарых
таваныя вясною на зіму, якія аблетавалі,
падсохлі за лета. Л. зімой бобря еярыць.
АБЛЁТ ал. аблётаць, абляцець.
АБЛЁТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зяк., 1. кяео-міто. Лётаючы, пабываць (за
кароткі час) у розных месцах (разм.). Л.
еоряб. Л. зняёмых. 2. м/то. Выпрабаваць у
час палётаў Л. самалёт. Ц незяк. аблётваць,
-аю, -аеш, -ае (да 2 знач.). Ц няз. аблёт, -у,
АТ-лёце, лі.
АБЛЁТВАЦЬ ал. аблётаць, абляцець.
АБЛЁТНЫ ал абляцець
АБЛІВАННЕ, я, н 1. ал абліць 2. Вод
ная працэдура. Жалобныя ябл/еянн/.
АБЛІВАХА, -і, ДАТ -вбсе, лс. (разм.).
Зімовы дождж, які замярзае на зямлі, на
дрэвах і пад.; галалёд.
АБЛІВАЦЦА ал абліць
АБЛІВАЦЬ ал абліць

АБЛ-АБЛ
АБЛІГАЦЫЯ, -і,
-і, -цый, ж. Каш
тоўная папера, па якой яе ўладальніку вы
плачваецца даход у форме працэнтаў або
выйгрышаў II ярым. аблігацыйны, -ая, -ае.
АБЛІЗАЦЦА, -ліжуся, -ліжашся, -лі
жацца; -ліжьіся; зак. 1. Аблізаць сабе губы.
2. лерам. Выявіць пачуццё незадаволенай
зайздрасці, не атрымаўшы таго, на што
разлічваў. 3. Пра жывёлу: аблізаць на сабе
поўсць. II намне, аблізвацца, -аюся, -аешся,
-аецца. Ц абмакр. аблізнуцца, -нўся, -нёшся, -нёцца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся
(да 1 знач.; разм.).
АБЛІЗАЦЬ, -ліжу, -ліжаш, -ліжа; -лі
жы; -лізаны; зак., каео-м/то. 1. Правес
ці языком па паверхні чаго-н. Л. еубы.
2. Ачысціць каго-, што-н. лізаннем. Л.
лыжку. Хом/ка абл/заяа кацяня. 3. нерак.
Дакрануцца да чаго-н., прабегчы па
чым-н. (пра агонь). Язык/ лолымя абл/зал/
(Зрэзы у ком/яе. 0 Пальчьпа абліжаш —
пра што-н. вельмі смачнае, прыемнае. Ц
абяакр. аблізнуць, -ну, -нёш, -не; -нём,
-няцё, -нўць; -ні? Ц незак. аблізваць, -аю,
-аеш, -ае.
АБЛІЗВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
незак. 1. ад. аблізацца. 2. лерам. Глядзець
на каго-, што-н. з зайздрасцю, з жаданнем
атрымаць што-н. смачнае (разм.). Тлябз/
бы а^д/зеамся.
АБЛІК ад. аблічыць.
АБЛІПКА. У выразе: у абліпку (разм.) —
вельмі шчыльна прылягаючы да цела (пра
вопратку). Сукенка ў абд/лку.
АБЛІПНУЦЬ, -ну, неш, -не; ліп,
-пла; -ні; зак. 1. Пакрыцца з усіх бакоў
чым-н. ліпкім. Аалёсы абд/лл/ ад/най. 2.
Шчыльна прыстаць, прыліпнуць на чым-н.
/7аб бажбжом сукенка аблйма на целе. Ц не
зак. абліпаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АБЛІЦАВАЦЬ, -цўю, -цўеш, -цўе;
-цўй; -цавАны; зак., мала. Пакрыць па
верхню чаго-н. слоем якога-н. матэрыялу,
каб умацаваць, аздобіць яе. А сцены кадяровай лл//лкам. Ц незак. абліцбўваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. абліцоўка, -і, ДА/ -цбўцы,
ж /абліцоўванне, -я, н.
АБЛІЦОЎКА, -і, ДАТ -цбўцы, ж. 1. ад.
абліцаваць. 2. Каменны, драўляны, ме
талічны і пад. слой, матэрыял, якім па
крываюць сцены, збудаванне для трыва
ласці або ўпрыгожання. Мармуровая а. Ц
ярым. абліцовачны, -ая, -ае. /Ібд/цоеачная
клямка.
АБЛІЦОЎШЧЫК, а, мя. і, аў, м
Спецыяліст па абліцоўцы будынкаў і пад.
II ж абліцоўшчыца, -ы, мя. -ы, чыц
АБЛІЦЬ, абалыб, абальёш, абальё;
абальём, абальяце, абалыбць / аблііб, аблі
еш, абліё; абліём, абліяцё, абліібць; абліў,
-лілА, -лілб; аблі; абліты; зак., каео-м/то.
1. Намачыць, разліўшы што-н. А настолья/к сума^. 2. Абдаць, паліць чым-н.
з усіх бакоў ці зверху. А еарам семку. 3. ле
рам. Ахапіць, напоўніць (святлом, пахам і
пад.). Сонца абл/ло бвор святлом. 0 Абліць
граззю (памыямі) каео (разм., неадабр.) —
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незаслужана зняважыць, абняславіць. Як
халоднай вадой абліць — збянтэжыць, ас
тудзіць чый-н. запал. Ц незак. абліваць,
-Аю, -Аеш, -Ае; наз. абліванне, -я, н. Ц звар.
абліцца, абалыбся, абальёшся, абальёцца;
абальёмся, абальяцеся, абалыбцца / абліібся, абліёшся, абліецца; абліёмся, аблі
яцеся, абліецца; абліўся, -лілАся, -лілося;
абліся; незак. аблівацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца. А слязам/ (горка плакаць). Сэрца
кроўю абл/ваецца (перан.: пра вялікае гора,
пачуццё спагады да каго-н.).
АБЛІЧЧА, -а, н. 1. Знешні выгляд, су
купнасць адметных рыс каго-, чаго-н.;
рысы і выраз твару. Сц/ранне абл/чча ска
ром беек/. Знаёмае а. 2. лерам. Характар,
духоўны склад. Маральнае а. чадаеека. №7цьтянадьнае а. л/торатуры.
АБЛІЧЫЦЦА, -лічўся, -лічышся, -лі
чыцца; зак. Памыліцца пры падліку Л.
на мяць тысяч рублёў. Ц незак. аблічвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
АБЛІЧЫЦЬ, -лічў, -лічыш, -лічыць;
-лічаны; зак. 1. каео (м/то). Недадаць,
ашукаць пры падліку. Л. лакулн/ка. 2. каео-м/то. Зрабіць падлік, падлічыць што-н.
(разм.). Л. расходы. Ц незак. аблічваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. аблік, -у м / аблічванне,
-я, н. ,Далусцйіь абл/к ^абл/чванне/ Ябл/к
(абл/чванне) статкаў аденяў.
АБЛОіА, -і, ДАГ-лбзе, мн. -і, -лбг, ж. 1.
Даўно не аранае поле, пакрытае травою,
дзірваном. Заараць аблоеу. 2. Акружэнне
войскамі ўмацаванага пункта з мэтай яго
захопу Зняць аблоеу. 3. Акружэнне лесу
з мэтай правядзення аблавы на звера.
Л. мябзвебзя. Ц лрым. аблбгавы, -ая, -ае /
аблбжны, -ая, -ае (да 1 знач.). Ябложныя
земл/.
АБЛОЖНЫ, -ая, -ае. 1. ад. аблога (у 1
знач.). 2. Які пакрывае ўсё неба, зацяжны.
Ябложная хмара. Л. божбж.
АБЛОМ, -у, лі. 1. Дзеянне паводле
знач. дзеслова абломваць — абламаць і
стан паводле знач. дзеяслова абломвацца,
абламацца. 2. Месца, дзе што-н. аблама
лася. 77а л/н// аблому.
АБЛОМАК, -мка, мн. -мкі, -мкаў, м.
1. Абламаны, адбіты кавалак чаго-н. Л.
еран/ту. Л. цаглянай сцяны. 2. нбран. Тое,
што засталося з ранейшых часоў, мінула
га перыяду Лбломк/ старога свету. Ц ярь/м.
абломачны, -ая, -ае (спец.). Лбломачныя
аерныя яаробы (пароды, якія складаюцца
з абломкаў больш старажытных горных
парод).
АБЛОМАЎШЧЫНА, -ы, ж Агульнае
слова для абазначэння грамадскага і
асобаснага застою, руціны, апатыі, бяз
волля, ляноты, бяздзейнасці (ад імя І.Абломава, героя аднайменнага рамана рус
кага пісьменніка І.А. Іанчарова).
АБЛОМВАННЕ ел. абламацца, абла
маць.
АБЛОМВАЦЦА ел. абламацца
АБЛОМВАЦЬ ал. абламаць

АБЛОМЛІВАННЕ ал. абламацца, абла
маць.
АБЛОМЛІВАЦЦА ал абламацца
АБЛОМЛІВАЦЬ ал абламаць
АБЛУДНЫ, -ая, -ае. 1. Які апусціўся,
збіўся з правільнай жыццёвай дарогі. Я.
чалавек. 2. Ілжывы, няправільны, памыл
ковы. Я. кілях. II наз. аблуднасць, -і, ж.
АБЛУЗАЦЬ ал лузаць
АБЛУПІЦЦА ал лупіцца
АБЛУПІЦЬ ал лупіць
АБЛУШЧЫЦЬ ал лушчыць
АБЛЫСЁННЕ ал лысець
АБЛЫСЁЦЬ ал лысець
АБЛЁІТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каео-м/то. 1. Абматаць, апавіць, абвязаць
чым-н. Я. бротам. 2. лерам. Падпарадка
ваць сабе. Я. яавуц/най баўеоў. 3. лбран.
Прывабіць, прылашчыць, увесці ў зман. Я.
чарам/. II яезак. аблытваць, -аю, -аеш, -ае.
АБЛЮБАВАЦЬ, -бўю, -бўеш, -бўе;
-бўй; -бавАны; зак., каео-м/то. Выбраць
сабе каго-, што-н. па гусце. Я. месца бля
аблачынку. Ц яезак. аблюбоўваць, -аю,
-аеш, -ае.
АБЛЯГАННЕ ал аблегчы
АБЛЯГАЦЬ ал аблегчы
АБЛЯГЧЁІЦЬ, -лягчў, -лёгчыш, -лёгчыць; -лягчыў -чьіла; -лёгчаны; зак. 1. каео-м/то. Зрабіць лягчэйшым, вызваліць ад
лішняга грузу. Я. лобку. 2. ///то. Спрасціць,
зрабіць прасцей і лягчэй. Я. канструкцыю
самалёта. 3. м/то. Зрабіць менш цяжкім.
Я. працу. Я. сваё стаяов/м/ча. 4. каао-м/то.
Супакоіць, утаймаваць пакуты. Я. боль.
II яезак. аблягчаць, -Аю, -аеш,. -Ае. Ц яаз.
аблягчэнне, -я, я.
АБЛЯГЧЭННЕ, -я, -я. 1. ал. аблягчыць.
2. Стан лёгкасці, вызвалення ад чаго-н.
Ябчуць а.
АБЛЯМАВАЦЬ, мўю, мўеш, мўе;
-мўй; -мавАны; зак., м/то. 1. Абшыць
па краях палоскай з іншага матэрыялу
Я. рукавы сукеяк/. 2. мерам. Акружыць
што-н., размясціцца вакол чаго-н. Ялем/я/к ярыеожа аблямаваў берме/ возера. Ц
яезак. аблямоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц маз.
аблямоўка, -і, ДМ-моўцы, ж. (да 1 знач.) /
аблямоўванне, -я, -я
АБЛЯМОЎКА, -і, ДМ -моўцы, ж. 1.
ал. аблямаваць. 2. Матэрыял, якім абля
моўваюць; тое, што паласой акаймоўвае
па краях што-н. Тўкавы з футравай абля
моўкай. II ярым. аблямовачны, -ая, -ае.
АБЛЯПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак., чым і без бая. (разм.) Апырскацца;
запэцкаць сябе чым-н. Я. брубам.
АБЛЯПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каео-м/то (разм.). Апырскаць, запэцкаць
чым-н. Я. боты. II яезак. абляпваць, -аю,
-аеш, -ае.
АБЛЯПІХА, -і, ДМ -ляпісе, ж. Высо
кая калючая кустовая расліна з ядомымі
кіславатымі ягадамі, а таксама самі ягады,
дарэнне з аблян/х/. Ц ярым. абляпіхавы, -ая,
-ае. Я. алей.
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АБЛЯПІЦЦА, -ляплібся, -лёпішся,
-лёпіцца; зак., чым (разм.). Абляпіць сябе
чым-н. А аарчычн/кам/. Ц незак. аблеплі
вацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АБЛЯПІЦЬ, -ляпліб, -лёпіш, -лёпіць; -лёплены; зак., каао-тто. 1. (7/2
ас. звычайна не ўжыв.). Прыстаць, пры
ліпнуць з усіх бакоў да каго-, чаго-н.;
пакрыць усю паверхню. 7л/на абляп/ла
чарав/к/. Мурамам акіяны/ цукар (перан.:
населі кругом). 2. Наклейваючы, па
крыць чым-н. Л. сцены аф/там/. 3. неран.
Акружыць. Дзец/ абляп/л/ сан/ з ус/х бакоў. Ц
незак. аблепліваць, -аю, -аеш, -ае.
АБЛЯСІЦЬ, 1 ас. не ўжыв., -лёсіш, -лёсіць; -лёсены; зак., тто (спец.). Засадзіць
лесам якую-н. плошчу, мясцовасць. Л.
стэны. II наз. аблясенне, -я, н.
АБЛЯГАЦЬ а^. абляцець.
АБЛЯЦІЦЬ, -лячў, -ляціш, -ляціць;
-ляцім, -леціцё, -ляцець; -ляці; зак. 1.
каао-тто і сакол каао-чаао. Праляцець
вакол або збоку, абмінуўшы каго-, што-н.
Л. сакол Зямл/. 2. каао-тто. Лётаючы, па
бываць у многіх месцах. А усю кра/ну. 3.
(7 / 2 ас. звычайна не ўжыв.), леран., тто.
Хутка распаўсюдзіцца, зрабіцца ўсім вядо
мым (пра навіны, чуткі і пад.). Тораб абля
цела чутк/. 4. (7 / 2 ас. звычайна не ўжыв.).
Апасці, абсыпацца (пра лісце, пялёсткі
кветак і пад.). 27/навы цвет абляцеў. 5. (7 / 2
ас. не ўжыв.). Адваліцца, адпасці. 7ь/нк са
сцен абляцеў. Ц незак. аблятЭць, -Аю, -Аеш,
-Ае / аблётваць, -аю, -аеш, -ае (да 1, 2, 4 і
5 знач.). II наз. аблёт, -у М-лёце, л*. (да 1
знач.). II ярым. аблётны, -ае, -ая (да 1 знач.;
спец.).
АБМАЗАЦЬ, -мАжу -мАжаш, -мАжа;
-мАж; -мАзаны; зак., каео-найо. 1. Па
крыць, намазаць якім-н. рэчывам. А
сцены ал/най. 2. Забрудзіць, запэцкаць. А
рук/ фарбай. II незак. абмазваць, -аю, -аеш,
-ае. II зсар. абмазацца, -Ажуся, -Ажашся,
-Ажацца; -Ажся; незак. абмазвацца, -аюся,
-аешся, -аецца. Ц наз. абмазка, -і, ДА7-зцы,
ж. (да 1 знач.) / абмазванне, -я, н.
АБМАЗГАВАЦЬ, -гую, -гуеш, -гўе;
-гўй; -гавАны; зак., тто (разм.). Старанна
абдумаць што-н. Тэтае пытанне трэба бобра а. II незак. абмазгоўваць, -аю, -аеш, -ае.
АБМАЗКА, -і, ^М-зцы, ж. 1. ад. абма
заць. 2. Рэчыва, якім абмазана ці абмаз
ваюць што-н. А на сцяне высахла / нат
рэскалася. II ярым. абмазачны, -ая, -ае. Л.
матэрыял.
АБМАКАЦЬ ал. абмокнуць.
АБМАКНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак., тто ў тто.
Апусціць на кароткі час што-н. у якую-н.
вадкасць; дакрануцца кавалачкам хлеба і
пад. да солі, цукру і пад. /і. яяро ў чарн/ла.
А бл/н у смятану. Ц незак. абмакваць, -аю,
-аеш, -ае.
АБМАКРЭЛЫ, -ая, -ае. Мокры, змоча
ны. Абмакрэлая сояратка.
АБМАКРЭЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак.
Змокнуць; зрабіцца мокрым. А., ходзячы
на расе.

АБМАЛАЦІЦЬ, -лачў, -лбціш, -лбціць;
-лбчаны; зак., тто. Малоцячы, аддзя
ліць зерне ад калосся, саломы. А. жыта.
II незак. абмалочваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
абмалочванне, -я, н. /абмалбт, -у, Л^-лбце,
м. II ярым. абмалотны, -ая, -ае. А. пункт.
АБМАЛЯВАЦЬ, лйю, лйеш, лібе;
-лібй; -ляваны; зак., тто. 1. Абвесці фар
бай ці алоўкам што-н.; размаляваць па
краях. 2. ябран. Ахарактарызаваць, апі
саць. А. вобраз зброя. II незак. абмалёўваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. абмалёўванне, -я, н. /
абмалёўка, -і,^/Л/-лёўцы, ж.
АБМАН, -у м. 1. ал. абмануць. 2. Па
мылковае ўяўленне аб чым-н., мана, ня
праўда. II ярым. абманны, -ая, -ае.
АБМАНЛІВЫ, -ая, -ае. Здольны ўвес
ці ў зман. Абманл/сае Важанне. Ц наз.
абманлівасць, -і, ж.
АБМАНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак. Па
мыліцца, ашукацца; расчаравацца ў кім-,
чым-н. А. ў спадзяваннях. Ц незак. абман
вацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АБМАНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак., каао-тто.
1. Схлусіць, наўмысна сказаць каму-н.
няпраўду 2. Увесці ў зман непраўдзівымі
адносінамі, ашукаць. А. яакуян/ка. 3. Не
апраўдаць чыіх-н. спадзяванняў; не вы
канаць дадзеных абяцанняў падвесці,
падмануць, спакусіць. Абяцаў быць / аб
мануў II незак. абманваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
наз. абмДн, -у м. / абманванне, -я, н.
АБМАНШЧЫК, а, мн і, аў м Той,
хто абмануў або абманвае каго-н. Ц ж.
абмОншчьша, -ы, мн. -ы, -чыц. Ц ярым. аб
маншчыцкі, -ая, -ае
АБМАРОЗІЦЦА, -рбжуся, -рбзішся,
-рбзіцца; зак. Атрымаць пашкоджанні
ад марозу. Ц незак. абмарожвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
АБМАРОЗІЦЬ, -рбжу -рбзіш, -рбзіць;
-марбзь; -рбжаны; зак., каао-тто. Па
шкодзіць марозам, памарозіць, змарозіць.
А. вуты. Ц незак. абмарожваць, -аю, -аеш,
-ае; наз. абмарожванне, -я, н. Ц наз абма
ражэнне, -я, н.
АБМАРОЧЫЦЬ ал марочыць
АБМАТАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. 1. Абматаць сябе чым-н. А. тал/кам. 2.
(7/2 ас. звычайна не ўжыв.). Абвіцца вакол
чаго-н. .Вяроўка абматалася сакол слупа. Ц
незак. абмотвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АБМАТАЦЬ, -ай, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.,
каао-тто. Абкруціць, апавіць чым-н. не
калькі разоў А. тыю тал/кам. Ц незак.
абмотваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. абмот
ванне, -я, н. /абмбтка, -і, ДМ-тцы, ж.
АБМАТЫЧЫЦЬ, чу, чыш, чыць;
-чаны; зак., тто. Узрыхліць матыкай зям
лю вакол чаго-н. А. бульбу.
АБМАЎЛЯЦЦА ал абмовіцца
АБМАХНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак., каао-тто.
1. Махаючы чым-н., абдаць струменем
паветра (звычайна для ахаладжэння). 2.

АБЛ-АБМ
Ачысціць, змахнуць што-н., махнуўшы
чым-н., скінуць. А. пыл з нал/цы. А. стол.
II незак. абмахваць, -аю, -аеш, -ае. Ц звар.
абмахнуцца, -нўся, -нёшся, -нёцца; -нём
ся, -няцёся, -нўцца; -ніся; незак. аб
махвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АБМАЦАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каао-тто. 1. Памацаць з усіх бакоў
з мэтай агляду; уважліва агледзець. До
ктар абмацаў хворааа. 2. перан. Знайсці,
намацаць, выявіць, шукаючы; высачыць,
выведаць. А. яблык/ ў торбе. Тйба, кал/ аб
мацаюць бандыты. II незак. абмацваць, -аю,
-аеш, -ае.
АБМАЧЫЦЬ, -мачў, -мбчыш, -мбчыць;
-мбчаны; зак., каао-тто. 1. Зрабіць мо
крым, намачыць, ^(ожбж абмачыў усяао ба
н/тачк/. 2. Зрабіць мокрым, абмакнуўшы
ў што-н. А. касу. Ц незак. абмочваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц зсар. абмачыцца, -мачўся,
-мбчышся, -мбчыцца; незак. абмочвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
АБМЕЖАВАЛЬНІК, а, мн і, аў м
(спец.). Прыстасаванне, якое абмяжоўвае
дзеянне чаго-н. А. хуткасц/. А. алыб/н/.
АБМЕЖАВАЛЬНЫ, ая, ае Які пра
дугледжвае абмежаванне; накіраваны на
абмежаванне. Абмежавальныя мбры.
АБМЕЖАВАННЕ, -я,
-і, -яў, м 1. м
абмежаваць. 2. Тое, што стрымлівае, аб
мяжоўвае пэўныя дзеянні, ставіць каго-,
што-н. у пэўныя рамкі. А. ў выкарыстанне
выбуховых рэчываў.
АБМЕЖАВАНЫ, ая, ае 1. Нязначны,
невялікі. Абмежаваныя кратовыя сроЭк/. 2.
пбран. Пра чалавека: неразвіты, недалёкі,
адсталы. А. чалавек. Ц наз. абмежаванасць,
-і, ж.
АБМЕЖАВАЦЦА, мяжўюся, мяжў
ешся, -мяжўецца; -мяжўйся; зак. 1. Не
пайсці ў сваіх дзеяннях далей чаго-н.,
звесці дзейнасць да пэўнага кола пы
танняў задаволіцца чым-н. А. басяанутым.
2. Вызначыць мяжу якога-н. участка
зямлі; з'явіцца мяжой чаго-н. Ц незак.
абмяжоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АБМЕЖАВАЦЬ, -мяжўю, -мяжўеш,
-мяжўе; -мяжўй; -межаваны; зак., кааотто. Паставіць у пэўныя рамкі, межы;
звузіць чыю-н. сферу дзейнасці. А. (За
кладчыка рэалалеентам. А. права ўвозу. Ц
незак. абмяжоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
абмежаванне, -я, н
АБМЁЖАК, -жка, мн. -жкі, -жкаў м.
Тое, што і ўзмежак.
АБМЁН, -у, м. 1. ал. абмяняць, абмя
няцца. 2. У эканоміцы: працэс руху та
вараў як форма размеркавання вырабле
ных грамадствам каштоўнасцей. О Абмен
рэчываў — сукупнасць працэсаў якія ад
бываюцца ў арганізме пры засваенні ежы.
АБМЁННЫ, -ая, -ае. Прызначаны для
абмену чаго-н.; звязаны з абменам. А.
пункт. Абменная аперацыя.
АБМЕНЬВАЦЦА ал абмяняцца
АБМЕНЬВАЦЬ ал абмяняць

АБМ-АБН
АБМІРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -раны;
зак., клео-што. 1. Тое, што і дамераць (у
1 знач.). 2. Адмераць менш, чым трэба,
ашукаць. А дакудн/ка. Ц незак. абмерваць,
-аю, -аеш, -ае / абмяраць, -аю, -аеш, -Ае. Ц
наз. абмёр, -у, лі. /абмерванне, -я, н. Ц крылі,
абмёрны, -ая, -ае. ^^іерная аяроукд.
АБМЁРЗЛЫ, -ая, -ае. Пакрыты лёдам,
шэранню, абледзянелы. Абмерзлыя брэеы.
АБМЁРЗНУЦЬ, -ну, -неш, не; мёрз,
-мёрзла; -ні; зак. Пакрыцца лёдам, шэ
ранню, абледзянець. Зараза абмерзла. Ц
незак. абмярзаць, -аю, -аеш, -ае.
АБМЕРКАВАЦЬ, -мяркую, -мяркуеш,
-мяркуе; -мяркуй; -меркавАны; зак., м/дю.
Калектыўна абгаварыць што-н., праана
лізаваць, абдумаць і зрабіць вывады. А
баклаб. А позы праект статута. Ц незак.
абмяркоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. абмяр
коўванне, -я, н. / абмеркаванне, -я, н
АБМЁРЦІ, абамру, абамрэш, абамрб;
абамрбм, абамрацё, абамруць; абмёр,
-мерла; абамры; зак. (разм.). 1. Самлець,
страціць прытомнасць. 2. Знямець ад не
чаканага і моцнага ўзрушэння. А аб стра
лу. II незак. абміраць, -Аю, -Аеш, -Ае; наз.
абміранне, -я, н
АБМЁСЦІ, -мАту, -мяцеш, -мяце; -мя
цём, -мецяцё, -мятўць; -мёў, -мялА, -мялб; -мяці; -мёцены; зак., кяео-інто. Змя
таючы, змахваючы, ачысціць ад пылу,
снегу і пад. А еен/кал/ еалёнк/. Ц незак. аб
мятаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АБМЁШВАННЕ ал. абмяшаць
АБМЁШВАЦЬ ал. абмяшаць
АБМЕШКА ал. абмяшаць.
АБМІНАННЕ ал. абмяць
АБМІНАЦЬ' ал. абмінуць
АБМІНАЦЬ ал. абмяць
АБМІНЎЦЬ, -ну, -нёш, -не; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак., кяао-м/то.
1. Прайсці, праехаць міма каго-, чаго-н.
А еёску. 2. Рухаючыся хутчэй, абагнаць
каго-, што-н.
лем/ахоба. 3. Не зачапіць,
не закрануць. Дуля ліяне абмінула. 4. лсран.
Пазбегнуць, унікнуць чаго-н. (часцей з
адмоўем); прапусціць, не звярнуць увагі
на што-н. Злачынцу не а. кары. Ц незак. аб
мінаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АБМОВІЦЦА, -моўлюся, -мовішся,
-мбвіцца; зак. 1. Агаварыцца, сказаць не
тое, што трэба. 2. Нечакана прыгадаць
што-н.; між іншым сказаць тое, пра што
не варта было ўпамінаць. 0 Не абмовіцца
(ні адным) словам (разм.) — нічога не ска
заць, змоўчаць. II незяк. абмаўляцца, -лАюся, -ляешся, -ляецца.
АБМОКЛЫ, -ая, -ае. Змакрэлы, мо
кры. А армяк.
АБМАКНУЦЬ, ну, неш, не; мбк,
-кла; абмбкні; зяк. Стаць мокрым, змок
нуць. А ня бджбжы. II незяк. абмакаць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
АБМОТВАННЕ ал абматаць
АБМОТВАЦЦА ал абматацца
АБМОТВАЦЬ ал абматаць
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АБМОТКА, -і, ^37 -тцы, лін. -і, -так,
ж. 1. ал. абматаць. 2. Тое, чым абматана
што-н. (спец.). Тзяляцымняя я. 3. звычайна
лін. Доўгія палосы матэрыі для абмотван
ня ног ад чаравікаў да кален. Сялбяцкія яблютк/. II дрылі, абмотачны, -ая, -ае.
АБМОЧВАЦЦА ал. абмачыць
АБМОЧВАЦЬ ал абмачыць
АБМУЛЯЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны;
зяк., м/то. Пашкодзіць скуру трэннем,
нацерці. А ноа/. Ц незяк. абмульваць, -аю,
-аеш, -ае.
АБМУНДЗІРАВАННЕ, я, н 1. ал аб
мундзіраваць. 2. Камплект ваеннага фор
меннага адзення. ,4%нцзрскяе я.
АБМУНДЗІРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш,
-рўе; -рўй; -равАны; зяк., кяао-м/то. За
бяспечыць абмундзіраваннем (у 2 знач ).
А ярлі/ю. II незяк. абмундзіроўваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц зеяр. абмуццзіравйцца, -рўюся,
-рўешся, -рўецца; -рўйся; зеяр. абмун
дзіроўвацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц няз.
абмундзіраванне, -я, н / абмундзіроўка, -і,
ДА7 -рбўцы, ж. (разм.). II дрылі, абмундзі
ровачны, -ая, -ае.
АБМУНДЗІРОЎКА, -і, ДА/-рбўцы, лін.
-і, -рбвак, ж. (разм.). 1. ал. абмундзіра
ваць. 2. Тое, што і ябліунйзіряеянне. Де/яняя
я. II дрылі, абмундзіровачны, -ая, -ае.
АБМУРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; -равАны; зяк., м/то. Абкласці цэ
глай, каменнем што-н., замацоўваючы
цэментам, глінай і пад. А кясцёл. Ц незяк.
абмуроўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц няз. аб
муроўванне, -я, н. / абмуроўка, -і, ДА^-рбў
цы, Ж.
АБМУРОЎКА, -і, ДА/ -рбўцы, ж.
(спец.). 1. ал. абмураваць. 2. Тое, чым
што-н. абмуравана. Дяаляняя я. кя/нля. Ц
дрылі, абмуровачны, -ая, -ае (да 2 знач.).
АБМЫВАЦЬ ал абмыць
АБМЁІЦЬ, -мыю, -мыеш, -мые; -мы
ты; зяк., кяао-мядо. 1. Змыць пыл, бруд,
зрабіць чыстым. А няз/. А бз/ця. 2. Па
мыць бялізну ўсім, многім. А сямію. 3. дерян. Адзначыць якую-н. падзею выпіўкай
(разм.). А полую кея/дэру. Л. дрэлпю. Ц не
зяк. абмываць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц зеяр. абмыцца, -мыюся, -мыешся, -мыецца (да 1
знач ); незяк. абмывацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца (да 1 знач.). Ц няз. абмыванне, -я, н.
АБМЯЖОЎВАЦЦА ал абмежавацца
АБМЯЖОЎВАЦЬ ал абмежаваць
АБМЯКЛЫ, -ая, -ае. 1. Які страціў
першапачатковую цвёрдасць, пругкасць;
зрабіўся вялым, расслабленым. А хлеб.
2. дерян. Пра чалавека, характар, які стаў
больш мяккім. (Турэль/ аясдябяр аб дяхеялы
грабіўся ябмяклылі. II няз. абмякласць, -і, ж.
АБМЯКНУЦЬ, -ну, неш, не; -мАк,
-кла; -ні; зяк. 1. (7 / 2 яе. зеычямня не
ўжыл.). Зрабіцца мяккім, рыхлым. .Хлеб
аб е/льая^і яб^іяк. 2. Стаць больш мяккім,
спагадлівым, лагодным пад уплывам ча
го-н. (разм.). Арыкл/еяя жанчына неяк абліякля / зядлякяля. II незяк. абмякаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.

АБМЯЛЁЛЫ, -ая, -ае. Які абмялеў,
зрабіўся мелкім, тібмялеляя зя/докя.
АБМЯЛЁЦЬ ал мялець
АБМЯНЯЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зяк. 1. Зрабіць абмен, памяняцца кім-,
чым-н. А кеятзрям/. 2. Выпадкова па
мяняцца якімі-н. рэчамі. А м/япкям/ ў
аарбэробе. 3. дерян. Адказаць на якое-н.
дзеянне такім самым дзеяннем (адпаведна
значэнню назоўніка); падзяліцца з кім-н.
сваімі думкамі і выслухаць думкі, погляды
субяседніка. А дряліоеялі/. А еодыдіялі. Ц
незяк. абменьвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
II няз. абмён, -у; лі.
АБМЯНЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -мёнены;
зяк., кяео-мпдя. 1. Аддаць адно што-н. і
атрымаць замест яго другое такой жа ці
інш. вартасці. А кніжку у б/блія/дэ^ы. 2.
Памылкова ці наўмысна ўзяць чужую рэч
замест сваёй. Уеярбэробе ябліянял/ дял/то.
II незяк. абмёньваць, -аю, -аеш, -ае. Ц няз.
абмён, -у, лі. II дрылі, абменны, -ая, -ае.
АБМЯРАЦЬ ал абмераць
АБМЯРЗАЦЬ ал абмерзнуць
АБМЯРКОЎВАННЕ ал абмеркаваць
АБМЯРКОЎВАЦЬ ал абмеркаваць
АБМЯРЦВЁЛЫ, ая, ае 1. Які страціў
адчувальнасць, зрабіўся нежывым (пра
клеткі, тканкі, часткі цела). Лбмяр^лелыя
ноа/. 2. дерян. Нерухомы, застылы. Я. аб
страху теяр. Ц няз. абмярцвеласць, -і, ж.
АБМЯРЦВЁЦЬ ал мярцвець
АБМЯТАЦЬ ал абмесці
АБМЯЦЬ, абамнў, абамнёш, абамнё;
абамнём, абамняце, абамнўць; абамні;
абмАты; зяк., тто. Прымяць, прыціснуць
зверху зрабіць шчыльнейшым. А салому.
II незак. абмінаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз.
абмінанне, -я, н.
АБМЯШАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., тто. Прыправіць корм (сечку мя
кіну ахрап'е) мукою, бульбай. А сечку
карале. Ц незяк. абмёшваць, -аю, -аеш, -ае.
II няз. абмешванне, -я, н. / абмёшка, -і, ДА/
-шцы, ж.
АБНАВІЦЦА, -наўлібся, -нбвішся, -нбвіцца; зак. 1. Стаць новым, абноўленым;
набыць выгляд новага. Слет абнашуся. 2.
Папоўніцца чымсьці новым, змяніцца.
Рэпертуар тэатра абняе/ўся. Лбнял/уся
склаб рэ^кялеей. 3. дерян. Зноў зрабіцца
свежым, моцным; ажывіцца. Х/еля н/бы
абналмася, такое яно стала люднае. Ц не
зак. абнаўляцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц
наз. абнаўленне, -я, н.
АБНАВІЦЬ, -наўліб, -нбвіш, -нбвіць;
-нбўлены; зяк. 1. м/то. Замяніць уста
рэлае (або папоўніць) чым-н. новым. А
рэдбртуяр. 2. каао-м/то. Надаць чаму-н.
новы выгляд, паднавіць. А ліэблю. 3.
тто. Упершыню ўжыць, выкарыстаць
новую рэч (разм.). А набытае дял/то. Ц
незяк. абнаўляць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц няз.
абнаўленне,-я, н.
АБНАДЗЁІЦЬ, -дзёю, -дзёіш, -дзёіць;
-дзёены; зяк., кяао ^тто/ Супакоіць, абу-
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дзіўшы надзею, суцешыць. А цяжкахворага. II незак. абнадзейваць, -аю, -аеш, -ае.
АБНАРОДАВАЦЬ, дую, дуеш, дуе;
-дуй; -даваны; зак., што. Абвясціць, апу
блікаваць для ўсеагульнага азнаямлення.
А указ. [І наз. абнарбдаванне, -я, н.
АБНАСЕНІЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ніць;
-нены; зак., што (спец.). Засеяць насен
нем ніву ЗЯМЛЮ. Лісцевыя Пароды абнасенілі ўчастак лесу. II яезак. абнасеньваць,
-аю, -аеш, -ае.
АБНАСІЦЦА, -нашуся, -нбсішся, -нбсіцца; зак. (разм.). 1. Знасіць усё сваё
адзенне, увесь абутак. А за гады вучобы. 2.
(7 і 2 ас. звычайна яе ўжыв.). Ад нашэння
стаць зручным, прывычным. 2>оты абнасіліся, яе ціснуць. Ц яезак. абношвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
АБНАСІЦЬ, -напіў, -нбсіш, -нбсіць;
-нбшаны; зак., што (разм.). Панасіўшы
адзенне, абутак, зрабіць яго зручным,
прывычным. А новыя чаравікі. Ц яезак.
абношваць, -аю, -аеш, -ае
АБНЕМАГЧЙ, -немату, -нямбжаш,
-нямбжа; -нямбг, -немаглб, -лб; -немажы;
зак. (разм.). Страціць здароўе, сілы, аб
нядужаць. ?1бяе.маа/?а жанчына. Ц яезак.
абнемагаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АБНЁСЦІ, -нясў, -нясёш, -нясё; -нясём, -несяцё, -нясўць; -нёс, -нёсла; -нясі;
-нёсены; зак. 1. каео-што. Пранесці каго-,
што-н. вакол каго-, чаго-н. А сакол спа
ла. 2. што і чым. Абгарадзіць, акружыць
сцяною і пад. А сад парканам. 3. каео
(мяло). Падыходзячы да кожнага, пачаста
ваць. А ўсіх яачас/нуякам/. 4. каео (што).
Частуючы, прапусціць каго-н. Я. свата за
сталом. II яезак. абнасіць, -нбшу -нбсіш,
-нбсіць.
АБНІМАЦЦА ел абняцца
АБНІМАЦЬ ал. абняць
АБНІМКІ, -аў. Тое, што і абдымкі. А
сяброў.
АБНОСКІ, -аў адз. абнбсак, -ска, м.
(разм.). Падношанае кім-н. адзенне, абу
так; рыззё. Ладзіць у абносках, басіць чу
жыя а.
АБНОЎКА, -і, ДА/ -нбўцы, мн. -і, -нбвак, ж. (разм.). Новая, нядаўна набытая
рэч (звычайна адзенне, абутак), //адзець
абноўку.
АБНОШВАЦЦА ел абнасіцца
АБНОШВАЦЬ ел абнасіць
АБНЙЭХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каео-іаяіо. 1. Панюхаць з усіх бакоў.
Мядзведзь абнюхаў барсукову нару і найшоў.
2. Знайсці, нюхаючы; знюхаць. Сабака
абнюхаў след. 3. леран., разм. Агледзець,
выведаць. Суседка ўсе абнюхала. Ц незак.
абнюхваць, -аю, -аеш, -ае.
АБНЯДУЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.
Страціць сілы, здароўе, аслабець. Абня
дужаў дзед. II незак. абнядужваць, -аю,
-аеш, -ае.
АБНЯСЛАВІЦЬ, -лАўлю, -лАвіш, -лАвіць; -лАўлены; зак., каео-што. Распаўсю
дзіць нядобрую славу пра каго-, што-н.;

зганьбіць. А. чалавека. Ц незак. абнеслаў
ляць, -яю, -яеш, -Яе і абняслаўліваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. (дзеянне) абнеслаўлённе,
-я, н., абняслаўліванне, -я, н і (стан) аб
няслаўленне, -я, н
АБНЯЦЦА, абнімўся, абнімешся, абні
мецца і (радзей) абдымўся, абдымешся,
абдымецца; абняўся, -нялЯся, -лбся; аб
німіся і (радзей) абдыміся; зак. Абняць
адзін аднаго. А. пры сустрэчы. Ц незак. аб
німацца, -бюся, -Аешся, -Аецца і (радзей)
абдымацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
АБНЯЦЬ, абнімў, абнімеш, абніме і
абдымў, абдьімеш, абдыме; абнйў -нялА,
-лб; абнімі і абдымі; абняты; зак., каеошто. 1. Ласкава абхапіць рукамі каго-,
што-н. для выражэння сардэчных адносін. Маці пяшчотна абняла сына. 2. Акі
нуць, ахапіць позіркам. 7/е а. вачамі пра
сторы палёў. 3. леран. Акружыць з розных
бакоў. Маладыя рабіны абнялі сядзібу. 77ажар абняў сяло. 4. пёрак. Ахапіць, авало
даць (пра пачуцці). .Лясны спакой абняў
душу лаеодай 0 (Як) вокам (позіркам) аб
няць (разм.) — вельмі далёкі, як толькі
можна ўбачыць. Ц незак. абнімаць, -Аю,
-Аеш, -Ае і абдымаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АБО, злуч. 1. размеркавальны. Ужыв.
для супастаўлення членаў сказа і сказаў
з узаемным выключэннем, паказваючы
на катэгарычнасць выбару аднаго з іх.
Або заўтра, або паслязаўтра. Або пан, або
прапаў (прыказка). 77ашукай на паліцы
або ў шафе. Дрыгва зацяене кожнаеа, хто
аступіцца або зробіць неасцярожны крок. 2.
пералічальна-размеркаеальны. Аб'ядноўвае
члены сказа і сказы пры пералічэнні. Хаео
ты ні вазьмі, дык еэта або матэматык,
або фізік, або хімік. 3. далучальны. Ужыв.
для злучэння розных назваў аднаго і таго
ж паняцця, для паяснення, у знач. іншы
мі словамі, гэта значыць. берагавыя ла
стаўкі, або беражанкі, спрытна ляталі над
вадой. 4.узнач. пыт. часц. Ужыв. ўпачатку
пытальных сказаў у знач. хіба?, няўжо?
(разм.). Або ты не ведаеш пра еэта ?
АБОДВА, абодвух, Т аббдвума, м. і н.;
абёдзве, абёдзвюх, Т абёдзвюма, ж., ліч.
зб. Як той, так і другі. А. сыны служаць у
арміі. Абедзве дачкі вучацца.
АБОДДЗЕ, -я, н., зб. Абады. Тнуць а.
АБОДНЫ ел. вобад
АБОЕ, абаіх, ліч. зб. Як той, так і другі;
як той, так і другая; як тое, так і другое.
.Жонка мужу нешта шэпча і а. выходзяць.
0 Абое рабое (разм., неадабр.) — пра лю
дзей, падобных у чым-н., вартых адзін ад
наго (па якіх-н. адмоўных якасцях).
АБОЗ, -у, мн. -ы, -аў м. 1. Некалькі фур
манак, падвод з людзьмі або грузам, якія
едуць адна за другой. Абозы з раненымі. А.
з фуражом. 2. Сукупнасць транспартных
сродкаў спецыяльнага прызначэння.
77ажарны а. 0 Плесціся ў абозе (разм.) —
цягнуцца ў хвасце, адставаць ад усіх. Ц
прым. аббзны, -ая, -ае.

АБН-АБП
АБОЗНІК, -а, лін. -і, -аў м. 1. Абозны
возчык, фурман. 2. Ваеннаслужачы абоз
ных часцей (разм.). 3. пбран. Той, хто ад
стае, пляцецца ў хвасце (разм.). Раўняцца
на перадавіках, а не па абозніках.
АБОЗНЯ, -і, лін. -і, -яў ж. Халодная
будыніна, дзе знаходзяцца калёсы, сані і
пад. 7/а зіму калёсы наставілі ў абозню.
АБОІ, -яў. Тое, што і шпалеры. Ц прым.
аббйны, -ая, -ае. Абойная фабрыка.
АБОЙМА, -ы,мн. -ы, -аў ж. 1. Металіч
ная рамка для патронаў якая ўстаўляец
ца ў магазінную каробку агнястрэльнай
зброі; колькасць патронаў у такой рамцы.
А. патронаў. 2. Скаба, абруч і пад., якія
служаць для замацавання частак машын,
збудаванняў і пад. (спец.). Жалезабетонная а. 3. перан. Шэраг, набор чаго-н. (пра
тое, што з'яўляецца адно за адным; разм.,
часцей неадабр.). 7/элая а. аргументаў
АБОЙМЫ, -аў. Абрамленне, акружэн
не. Азёры ў пышных абойліах лазы.
АБОЙШЧЫК, -а, дж і, -аў, л. Майстар, спецыяліст па абіўцы мэблі, дзвярэй.
АБОЛТУС, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм., лаянк.). Нядбайнік, гультай, дурань; невук.
АБОРА', -ы, мн. -ы, аббр, ж. (уст.) Тон
кія вяровачкі ў лапцях, якімі абмотва
юцца анучы. Развяваліся аборы. 0 Аборай
хлеб кроіць (разм.) — пра некультурнага,
нязграбнага чалавека. Ц ярым. аборачны,
-ая, -ае.
АБОРАЙ -ы, мн. -ы, аббр, ж. (уст.). Хлеў
для кароў кароўнік.
АБОРКА', -і, ДА/-рцы, мн. -і, -рак, ж.
Невялікая, тонкая вяровачка; шпагаціна.
77ердвязяць пакунак оборкой.
АБОРКА , -і, ДА/ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
Палоска матэрыі, прышытая складкамі ці
зборкамі на адзенні. Сукенка з аборкамі.
АБОРКА , -і, ДА/ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
(спец.). Размяшчэнне ўкарочаных радкоў
тэксту вакол нешырокага малюнка, таблі
цы і пад. 7экст у аборку.
АБОРТ, -у, А/ -рце, мн. -ы, -аў м. Да
часнае адвольнае або штучнае наўмыснае
спыненне цяжарнасці, спарон.
АБОЧНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца
ўбаку ад дарогі, /шлі абочнымі сцежкамі.
АБОЧЫНА, -ы, мн. -ы, -чын, ж. Бака
вая частка дарогі, ускраіна чаго-н. і пад.
Зяхаць на абочыну.
АБПАЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, ж. Абпа
ленае месца. Сасна з абпалінай.
АБПАЛІЦЬ, -паліб, -пйліш, -пыліць;
-пілены; зак., што. 1. Прымусіць абга
рэць, абвугліцца з усіх бакоў А/аланка
абпаліла ствол елкі. 2. Апрацаваць вы
раб з гліны і пад. агнём. Я. гаршкі. Ц не
зак. абпальваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. аб
пальванне, -я, н. і абпіл, -у, м. (да 2 знач.;
спец.). Лбпал цэглы.
АБПАЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). Які слу
жыць для апрацоўкі агнём, тэмпературай,
прызначаны для абпальвання. Ябпальныя
печы.

АБП-АБР
АБПАЛЬШЧЫК, а, лін. і, -аў лі. Ра
бочы, спецыяліст па абпальванні. А зям
ны. II ж. абпальшчыца, -ы, лін. -ы, -чыц.
АБПАЎЗЦІ -паўзу, -паўзеш, -паўзе;
-паўзём, -паўзяцё, -паўзуць; -пбўз, -паў
зла, -лб; -паўзі; зак., каео-што. Прапаўзці
вакол ці міма каго-, чаго-н. Мурашкі абнаўзл/ нерашкобу. Ц незак. абпаўзаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
АБПІЛАВАЦЬ, -лўю, -лўеш, -лўе; -лўй;
-лавАны; зак., мяло. Тое, што і ан/лаваць. /1.
бервяно. II незак. абпілбўваць, -аю, -аеш,
-ае. II наз. абпілбўванне, -я, н. / абпілбўка,
-і, ДМ-лбўцы, ж.
АБПЛАВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што (разм.). Плаваючы, пабываць
усюды, у розных месцах. А усе ліоры / акіяны.
АБПЛЁСЦІ, -лятў, -ляцёш, -ляцё; -ляцём, -лецяцё, -лятўць; -лёў, -лялА, -лб;
-ляці; -лёцены; зак., каео-што. Тое, што і
аплесці. Ц незак. абплятаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АБПЛЕСЦІ /АБПЛЙЦЬ, -лывў, лы
вёш, -лывё; -лывём, -лывяцё, -лывўць;
-лыў -лылА, -лб; зак., каео-што. Пра
плысці міма ці вакол каго-, чаго-н. А. ска
лу. II незак. абплываць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АБПАЎЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каео-што. Поўзаючы, пабываць у
розных месцах. Дзіця абпоўзала ўвесь ла
кам. II незак. абпбўзваць, -аю, -аеш, -ае.
АБПРАМЕНІЦЦА, -нюся, -нішся,
-ніцца; зак. Падвергнуцца ўздзеянню
якіх-н. прамянёў.
АБПРАМЕНІЦЬ, ню, ніш, ніць; -нены; зак., каео-што. Накіраваць на каго-,
што-н. прамені, падвергнуць уздзеянню
якіх-н. прамянёў Ц незак. абпраменьваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. абпраменьванне, -я,
н. / абпрамяненне, -я, н. Ра^ыеак/лыўнаеа.
АБПЁІРСКАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
зак., каео-што. Тое, што і апырскаць. Ц не
зак. абпырскваць, -аю, -аеш, -ае. Ц абнакр.
абпырснуць, -ну; -неш, -не; -ні. Ц звар.
абпьірскацца, -аюся, -аешся, -аецца; не
зак. абпырсквацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АБПЙЧЫ, -пякў, -пячЭш, -пячб; -пячбм, -печацё, -пякўць; -пёк, -пяклА, -лб;
-пячы; -пёчаны; зак., каео-што. Тое, што
і апячы. II незак. абпякаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АБПЯЧЫСЯ, -пякўся, -пячэшся, -пя
чэцца; -пячбмся, -печацёся, -пякўцца;
-пёкся, -пяклАся, -лбся; -пячыся; зак.
Тое, што і апячыся. Ц незак. абпякацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
АБРАБАВАННЕ а/? рабаваць
АБРАБАВАЦЬ ал. рабаваць.
АБРАБІЦЬ, -рабліб, -рббіш, -рббіць;
-рбблены; зак. 1. матэ. Апрацаваць, да
гледзець. А зялілю. 2. што. Апрацоўваю
чы, прьтаць чаму-н. патрэбны выгляд,
якасць. А каштоўны камень. 3. каео-што.
Запэцкаць, забрудзіць чым-н. (разм.). /1.
кашулю. II незак. абрабляць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АБРАД, -у; ДА/ -дзе, лін. -ы, -аў лі. Су
купнасць строга акрэсленых дзеянняў,
якімі суправаджаецца выкананне рэлігій
ных рытуалаў або бытавых традыцый. А
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хрышчэння. .Вясельны а. Ц нрым. абрадавы,
-ая, -ае / абрадны, -ая, -ае.
АБРАДАВАЦЦА ал радавацца
АБРАДАВАЦЬ ал радаваць
АБРАДЗІНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніц
ца; зак. (разм.). Тое, што і абрадзіцца.
АБРАДЗІЦЦА, -раджўся, -рбдзішся,
-рбдзіцца; зак. (разм.). Нарадзіць. Абрабзілася ліалабз/ца.
АБРАДНАСЦЬ, і, лін і, ей, ж. 1.
Сістэма абрадаў Заювая народная а. 2.
Абрадавы звычай. Выконваць усе абрабнасц/.
АБРАЖАЛЬНІК, а, лін
і, аў, лі
(кніжн.). Той, хто абражае каго-н. Ц ж.
абражальніца, -ы, лін. -ы, -ніц.
АБРАЗ, -А, лін. -ьі, -бў, лі. Выява Бога,
святога або падзей іх жыцця як прадмет
рэлігійнага пакланення вернікаў. У хаце
на покуці віселі абразы. Ц маліннік, абразбк,
-зкА, лін. -зкі^ -зкбў, лі.
АБРАЗА, -ы, лін. -ы, абрАз, ж. 1. ал.
абразіць. 2. Абразлівае слова, абразлівы
ўчынак. Цяжкая а.
АБРАЗАННЕ, -я, н. 1. ал. абрэзаць. 2.
Рэлігійны абрад у яўрэяў і мусульман,
звязаны з выдаленнем крайняй плоці ў
хлопчыкаў.
АБРАЗАЦЦА ал. абрэзацца.
АБРАЗАЦЬ ал абрэзаць
АБРАЗІНА, -ы, лін. -ы, -зін, ж. (разм.,
лаянк.). Агідны, брыдкі твар, а таксама
благі чалавек.
АБРАЗІЦЦА, -ражуся, -рАзішся, -разіцца; -рАзься; зак. Адчуць сябе абражаным,
зняважаным, моцна пакрыўдзіцца. Ц не
зак. абражацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
АБРАЗІЦЬ, -рАжу; -рАзіш, -рАзіць;
-рАзь; -рАжаны; зак., каео-што. Пакрыў
дзіць, моцна ўнізіць. Л. слоеалі. А бзеяннелі. II незак. абражаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
наз. абрАза, -ы, ж.
АБРАЗКІ -6ў, абз. -збк, -зкА, лі. (спец.).
Жанр лірычных мініяцюр у беларускай
прозе, у якіх адлюстроўваецца ўнутраны
свет чалавека. Ц мрылі. абразковы, -ая, -ае.
АБРАЗЛІВЫ, -ая, -ае. Такі, які нясе
ў сабе абразу. ,4браал/еыя слабы. Ц наз.
абразлівасць, -і, ж
АБРАЗУМІЦЦА, -млюся, -мішся, -міцца; -мся; зак. Абдумацца, стаць разваж
лівым. З аабалі/ абразулі/лася.
АБРАЗУМІЦЬ, -млю, -міш, -міць;
-зўм; -млёны; зак., каза (разм.). Перака
наць, прымусіць абдумацца. А бурасліўца.
АБРАКАДАБРА, -ы, лін. -ы, -аў, ж.
(кніжн.). 1. Лацінскае магічнае слова, за
клінанне супраць хвароб. 2. Незразумелае
слова ці бяссэнсавы, незразумелы набор
слоў, бязглуздзіца.
АБРАМІЗІЦЦА ал рамізіцца
АБРАМІЦЬ, -млю, -міш, -міць; -млё
ны; зак., што (спец.). 1. Уставіць у раму.
Л. партрэт. 2. перан. Акружыць сабой
што-н., размяшчацца вакол чаго-н.,
акружаючы як рамкай. 3. спец. Уводзіць

абрамленне ў мастацкі твор; служыць
абрамленнем у мастацкім творы. 11 не
зак. абрамляць, -яю, -Аеш, -яе. Ц наз. аб
рамленне, -я, н
АБРАМЛЕННЕ, -я, н. І. ал. абраміць. 2.
Устаўленае што-н. у рамку; што-н. акру
жанае. ТТрыеожае а. нарпірэніа.
АБРАННІК, -а, лін. -і, -аў, лі. (высок.).
1. Той, хто абраны кім-н. для выканання
якіх-н. абавязкаў. Дэпутаты — абраннік/
нароба. 2. перан. Незвычайна здольны,
асаблівы чалавек. Л. лесу. 3. Любімы чала
век, каханак. Л. сзрца. Ц ж. абранніца, -ы,
лін. -ы, -ніц. II ярым. абранніцкі, -ая, -ае.
АБРАСЕЛЫ, -ая, -ае. Мокры ад расы,
пакрыты расою. Л. кусні.
АБРАСІЦЬ, -рашу, -рбсіш, -рбсіць;
-рбшаны; зак., што. 1. Змачыць кропля
мі расы. Л. ноа/. 2. Увільгатніць, пакрыць
кроплямі вадкасці. Дожджык вясновы
абрасіў зялілю. Ц незак. аброшваць, -аю,
-аеш, -ае.
АБРАСЦІ -стў, -сцёш, -сцё; -сцём,
-сцяцё, -стўць; -рбс, -раслА, -лб; зак.,
чылі. 1. Зарасці, пакрыцца якой-н. рас
ліннасцю, валасамі, слоем чаго-н. Л. люхалі (таксама перан.: апусціцца, адзічэць;
разм.). Л. барабан. Л. тлушчам. Л. граз
зю (перан.: стаць неахайным, брудным;
разм.). 2. перан. Набыць многа ўсяго, ства
рыць што-н. вакол сябе, каля сябе (разм.).
Л. еаснабаркай. Дул/ца абрасла новым/ баліалі/. II незак. абрастаць, -Аю, -аеш, -Ае. Ц
наз. абрастанне, -я, н.
АБРАЎНАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-нўецца; зак. Зрабіцца роўным, гладкім;
выраўняцца (аб краях, паверхні чаго-н.).
Свежы насып абраўнаваўся паб колам/ ліашын. II незак. абраўноўвацца, -аецца.
АБРАЎНАВАЦЬ, -ную, -нўеш, -нўе;
-нўй; -навАны; зак., што. Зрабіць роў
ным, гладкім (край, паверхню чаго-н.).
Л. арабы. II незак. абраўноўваць, -аю, -аеш,
-ае; наз.абраўноўванне,-я,н
АБРАЦЬ, абярў, абярэш, абярЭ; абярбм, аберацё, абярўць; абяры; абрАны;
зак., каео-што. Тое, што і выбраць. Л. бэнутата. Ц незак. абіраць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
наз. абранне, -я, н.
АБРАШЭЦІЦЬ, -шЭчу, -шЭціш, -шэціць; -шЭчаны; зак., што. Зрабіць рашот
ку на чым-н. Л. акно. Ц незак. абрашэчваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. абрашэчванне, -я, н.
АБРбК', -у, лі. (гіст.). У час прыгону:
натуральны або грашовы падатак, які
спаганяўся памешчыкамі з сялян; чынш.
Збіраць а. II ярым. аброчны, -ая, -ае. Л. се
лянін (які плаціць аброк).
АБРбіС, -у лі. Корм для коней, звы
чайна авёс. 77е баўшы аброку, не б/ кіем на
боку (прыказка). Ц прылі. аброчны, -ая, -ае.
Аброчная торба.
АБРОСЛЫ, -ая, -ае. Які зарос; пакрыў
ся расліннасцю, валасамі, шчаціннем. Аб
рослая алешнікам канава. Аброслыя шчок/.
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АБРОЦЬ, -і, мн. -і, -ей, эк. Прадмет
вупражы, які надзяваецца каню на галаву.
7рь?моць клня зо о. 7рымоць но оброц/ (пе
ран.: у строгасці, у паслушэнстве). Ц лрьа?.
аброцевы, -ая, -ае
АБРОШВАЦЬ 27? абрасіць
АБРУБАК, -бка, мн. -бкі, -бкаў, ты. 1.
Адсечаная частка дрэва, палена і пад. 2.
Тое, ад чаго адсечана якая-н. частка. А
хоосто. II ярым. абрубачны, -ая, -ае.
АБРУБЙДЬ', -рублй, -рўбіш, -рўбіць;
-рўблены; зок., тто. Адсячы частку ча
го-н., падкарочваючы, падраўноўваючы.
А жэрдку. II незак. абрубліваць, -аю, -аеш,
-ае. II наз. абрубліванне, -я, я / абрубка, -і,
ДА/-бцы, ж.
АБРУБІЦЬ , -рублк5, -рўбіш, -рўбіць;
-рўблены; зак., тто. Падрубіць, пад
шыць, загнуўшы край чаго-н. А хусц/нку.
II незак. абрўбліваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
абрубліванне, -я, н
АБРЎС, -а, мн. -ы, -аў, м. Кавалак тка
ніны спецыяльнага вырабу; якім засці
лаюць стол; настольнік. Аулсэльны а. Ц
лрым. абрусны, -ая, -ае / абрусавы, -ая, -ае.
Абруснае палатно.
АБРУСЕЛЫ, -ая, -ае. Які стаў рускім
па мове, звычаях, культуры. Ц наз. абру
селасць, -і, ж.
АБРУСЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; зак. Зра
біцца рускім па мове, звычаях, культуры.
II наз. абрусённе, -я, н.
АБРЎЧ, -А, мн. -ы, -6ў, м. 1. Вузкі
драўляны ці металічны вобад, які на
біваецца на бочку, кадушку і пад. для
змацавання клёпак. 2. Сагнутая ў коль
ца пласціна (або стрыжань, прут і пад.).
Гімнастычны а. 3. Упрыгожанне, якое
надзяецца на галаву. Залать/ а. Ц ярым.
абручны, -ая, -ае.
АБРУШЫЦЦА, -шуся, -шышся, -шыцца; зак. 1. а/?, рушыцца. 2. лерак., на каеотто. Імкліва напасці. Я. з пагрозам/. Я. на
зараза. Ц незак. абрушвацца, -аюся, -аешся,
-аецца (да 2 знач.). Ц наз. абрушэнне, -я, н.
АБРУШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць;
-шаны; зак., мяло. 1. з??, рушыць. 2. ле
рак., на каео-мто. Накіраваць усю сілу
пачуццяў клопатаў і пад. Я. лютасць на
еораеа. Ц незак. абрушваць, -аю, -аеш, -ае.
АБРЫВАК, -рыўка, мн. -рыўкі, -рьіўкаў,
м. Адарваны кавалак, частка чаго-н. Я. лалбры. Я. калючага брату Ябрыўк/ўслам/наў
(перан.). II лрым. абрывачны, -ая, -ае.
АБРЫВАЦЦА 2л. абарвацца.
АБРЫВАЦЬ' зл. абарваць'.
АБРЫВАЦЬ^ 27? абарваць^
АБРЫВІСТЫ, -ая, -ае. Круты, з абры
вамі. Я. бера& II наз. абрывістасць, -і, лс.
АБРЁІДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. (разм.).
Тое, што і абрыдзець. Яму абрыдла праца. Ц
незак. абрьшваць, -аю, -аеш, -ае.
АБРЫДЗЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; абрыдзеў,
-дзела / абрыд, -дла; зак. Надакучыць,
апрацівець, апрыкраць, прыесціся.
АБРЫДЛІВЫ, -ая, -ае. Надакучлівы.
Ябрыбл/еая /мока.

АБРЫДЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які абры
дзеў, надакучыў. Я. халодны болсблс.
АБРЁІДНУЦЬ, -ну, -неш, -не; абрыд
нуў -нуда / абрыд, -дла; абрыдні; зак.
(разм.). Тое, што і абрыдзець. Алебн/кол/ не
абрыдне.
АБРЫЗГЛЫ, -ая, -ае. Пра малако, якое
пачало скісаць. Ябрыз2лае малако.
АБРЫЗГНУЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -гне;
абрьізц -гла; зак. Набыць кіслы смак, за
кіснуць (пра малако). Л/алако абрызела. Ц
незак абрызгаць, -Ае
АБРЫКОС, -а, мн. -ы, -аў, м. Паўднё
вае фруктовае дрэва з жоўта-чырвоны
мі салодкімі пладамі з буйной костач
кай, а таксама плод гэтага дрэва. Ц лрым.
абрыкосавы, -ая, -ае / абрыкосны, -ая, -ае
Ябрыкосаеы бжэм. Ябрыкосная костачка.
АБРЫНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-нься; зяк. 1. Раптам упасці зверху, аб
валіцца. Столь абрынулася. 2. лбран., на
каео-тто. З вялікай сілай напасці, нава
ліцца; нечакана спасцігнуць каго-, што-н.
Я. на яораеа. /бра абрынулася на бацькоў. Ц
незак. абрынацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
АБРЫНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -рынь;
-нуты; зак., тто. 1. Імкліва абрушыць
што-н. на каго-, што-н. Я. на еораеа 2лыбы
камення. 2. н^ран. З вялікай сілай накіра
ваць што-н. на каго-н. Я. усю злосць на
бюракратаў. Ц незак. абрынаць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
АБРЫС, -у, мн. -ы, -аў, м. Лінія, якая
абмяжоўвае прадмет адной вонкавай ры
сай; контурны малюнак. Ц лрым. абрысны,
-ая, -ае.
АБРЫСАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-сўецца; зак. Стаць бачным, выразным.
^Эалечын/ абрысаеал/ся скалы. Ц незак.
абрысоўвацца, -аецца
АБРЫСАВАЦЬ, сўю, сўеш, сўе;
-сўй; -савАны; зак. 1. тто. Абвесці ры
сай, абчарціць. 2. леран., каео-тто. Аха
рактарызаваць, апісаць. Я. с/туацыю. Ц
незак. абрысоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
абрысоўка, -і, ДА/ -сбўцы, эк. / абры
соўванне, -я, н
АБРЫЎ, -рьіву, мн. -рьівы, -рываў, м.
1. 2Л. абарваць', абарвацца. 2. Месца, дзе
што-н. абарвана. Я. л/н//. 3. Круты схіл, ад
кос берага ракі. Скочыць з абрысу.
АБРЭВІЗАВАЦЬ 2Л рэвізаваць
АБРЭВІЯТЎРА, ы, мн ы, тўр, лс
(кніжн.). Складанаскарочанае слова,
утворанае шляхам скарачэння матывуючай адзінкі, напр.:
//ЭЦ, ^/л^&ак. Ц
ярым. абрэвіятурны, -ая, -ае.
АБРЭЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Абрэзаны
край, беражок. Хн/еа з зялёным абразам.
2. Вінтоўка з укарочаным канцом ствала.
Страляць з абраза. 0 У абрэз (разм.) — без
лішку, якраз столькі, колькі можа спатрэ
біцца. /ротам у а.
АБРЭЗАК, -зка, мн. -зкі, -зкаў м. Аста
так ад рэзкі чаго-н. Ябразк/ скуры. Ябрэзк/
ботак. II лрым. абрэзкавы, -ая, -ае.

АБР-АБС
АБРЭЗАЦЦА, -рэжуся, -рэжашся, -рэ
жацца; -рЗжся; зак. Параніць сябе чым-н.
вострым; парэзацца. Я. асколкам ткла. Ц
незак. абрэзвацца, -аюся, -аешся, -аецца /
абразацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
АБРЭЗАЦЬ, -рЭжу, -рбжаш, -рЭжа;
-рЭж; -рЭзаны; зак. 1. Адразаючы па
краях ці з канцоў пакараціць, памен
шыць што-н.; падрэзаць. Я. лазноец/.
2. Аддзяліць, адрэзаць што-н., зрэзаць
збоку, па ўсёй паверхні; зняць. Я. сух/я
еал/ны на яблынях. Я. гарэлую скарынку ў
хлебе. 3. тто. Параніць чым-н. вострым,
парэзаць. Я. палец. 4. лерак., каео-тто.
Рэзка перапыніць, прымусіць змоўкнуць
(разм.). Я. на лертым слоее. 5. лерак. Па
меншыць, скараціць памеры, колькасць
чаго-н. Я. паёк. Ц незак. абрэзваць, -аю,
-аеш, -ае / абразаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз.
абрэзванне, -я, н (да 1 знач ), абразанне,
-я, н. (да 1 знач.) /абрЭзка, -і,,ДЛ/-зцы, эк.
(да І знач.).
АБРЭК, -а, мн. -і, -аў, м. (гіст.). Ібрац,
які прымаў удзел у барацьбе супраць цар
скіх войск і адміністрацыі.
АБСАДА, -ы, ДЛ/ -дзе, мн. -ы, -сАд, эк.
1. Дрэвы, кусты, пасаджаныя ўздоўж ці
вакол чаго-н.; насаджэнні. *%цялс тляху
зелянела маладая а. 2. Тое, што і ту%Аляба
(у 2 знач.). Я. бля акна. Ц лрь?м. абсадавы,
-ая, -ае.
АБСАДЗІЦЬ, -саджу, -сАдзіш, -сАдзіць;
-сАджаны; зак. 1. тто і чь?м. Пасадзіць
дрэвы, кусты вакол чаго-н. Я. сябз/бу бя
розам/. 2. каео. Перамагчы, паваліць каго-н. (разм.). Гн / мябзеебзя абсабз/ць. Ц
незак. абсаджваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
абсаджванне, -я, н. / абсадка, -і, ДА/ дцы,
зк. (спец.). II лрьа?. абсадачны, -ая, -ае. (да
1 знач.).
АБСАЛІОТ, -у, Л/ -лібце, м. (кніжн.).
1. У ідэалістычнай філасофіі: вечная няз
менная першааснова ўсяго існага (дух,
ідэя, бажаство). 2. Нешта безадноснае,
незалежнае, самаіснае. Узеесц/ ў о. 3.
Мяжа дасканаласці, узор; найвышэйшае
разумовае ўяўленне пра што-н.
АБСАЛЮТНЫ, ая, -ае 1. Безумоў

ны, неабмежаваны, узяты па-за ўсякім
параўнаннем. Ябсалютныя / даносныя па
казчык/. Я. чэмл/ен (спартсмен-пераможац
у мнагабор'і). 2. Поўны, канчатковы. Я.
спакой. Ябсалютная большасць (пераваж
ная большасць). Ябсалютная манархія (са
мадзяржаўе). Я. слых (слых, які дакладна
вызначае вышыню любога тону). Ябсалютна (прысл.) лрае/льна. О Абсалютны
нуль — самая нізкая тэмпература (-273,15
°С). 0 Абсалютны нуль — пра нікчэмнага,
зусім бескарыснага ў якой-н. справе ча
лавека.
АБСАЛЮТЫЗМ, у, м Форма дзяр
жаўнага кіравання, пры якой вярхоўная
ўлада цалкам належыць самадзяржаўнаму
манарху; неабмежаваная манархія. Ц лрым.
абсалютысцкі, -ая, -ае.

АБС-АБС
АБСВІСТАЦЬ, -вішчу, -вішчаш, -вішча; -вішчіА; -вістАны; зак., каео-мпяо. Свіс
там выказаць каму-н. сваё неадабрэнне,
асуджэнне. Л. ар/яыс/яа. Ц яезак. абсвіст
ваць, -аю, -аеш, -ае.
АБСЁВАК, -сёўка, мя. -сёўкі, -сёвак,
м 1. Лапік на ніве, які застаўся незасея
ным. 2. толькі .мя. Рэшткі ад прасявання;
высеўкі. Змесц/ўкучуабсеўк/. 3. мя., лерая.
Пра што-н. непаўнавартаснае. Мы ж я?абе
яе аб^сеўк/як/я. Ц лрь?м. абсёўкавы, -ая, -ае.
АБСЕДЗЕЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць; -джаны; зак., ?ап?о (разм.). Седзячы, абмяць. Л.
крэсла. II яезак. абсаджваць, -аю, -аеш, -ае.
АБСЕЙВАЦЬ ал абсеяць
АБСЁКЧЫ, -сякў, -сячАш, -сяч$; -сячбм, -сечацё, -сякўць; -сёк, -кла; -сячы;
-сёчаны; зак., каео-м/?ло. Тое, што і абсячы.
II яезак. абсякаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц яаз.
абсяканне, -я, я
АБСЕМЯНІЦЬ, -ніб, -ніш, -ніць; -нім,
-меніцё, -мянАць; -нёны; зак., каео-мяно.
1. Засеяць насеннем. Л. лале. 2. Тое, што і
асемяя/ць (спец.). Ц яезак. абсемяняць, -Яю,
-Аеш, -Ае. Ц яаз. абсемянённе, -я, я.
АБСЕНТЭІЗМ, -у м. (кніжн.). Ухілен
не выбаршчыкаў ад удзелу ў выбарах у
дзяржаўныя органы. Ц ярым. абсентэісцкі,
-ая, -ае.
АБСЕРВАТОРЫЯ, і, мя і, рый, ж.
Навуковая ўстанова, абсталяваная для
астранамічных, метэаралагічных, геа
фізічных назіранняў а таксама будынак,
у якім вядуцца такія назіранні. Ц ярым.
абсерваторскі, -ая, -ае
АБСЁСЦІ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-сАдзе; зак. (разм.). 1. каео-м//ло. Сеўшы,
размясціўшыся вакол каго-, чаго-н.,
абкружыць. Дзец/ абсеў?/ еоея/?ача. 2. каеом/п?о. Сеўшы ў вялікай колькасці, заняць
паверхню чаго-н. Мух/ аОсеу?/ ся?ол. 3. (7
/ 2 ас. абз. / мя. яе ўжые.). Пра з'яўленне
балячак, сыпу на губах, твары. Тнілячк/ аб
сеў?/ еу^ы. 4. (7 / 2 ас. абз. / мя. яе ўжые.).
Зрабіцца больш шчыльным, апусціцца
ўніз, апасці. Сяее абсеў. Зямля абсеу?а за
яоч. 5. Страціўшы апору ў нагах, зваліцца;
асунуцца ўніз. Лб с/йрлху чалавек абсеў яа
зямлю. II яезак. абсядаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АБСЁЎ, -сёву, м. Тое, што і абсееак.
АБСЁЯЦЬ, -сёю, -сёеш, -сёе; -сёй;
-сёяны; зак., ?ая?о. Правесці сяўбу, засе
яць. Лбсеял/ заеояь/ аббсряым яасеяяем. Ц
яезак. абсяваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АБСІВЕРАЦЬ ал. сівераць
АБСКАКАЦЬ, -скачў, -скАчаш, -скАча;
-скачы; -скакАны; зак., каео-мпяо. 1. Пра
скакаць вакол каго-, чаго-н. Л. бало/яа. 2.
Скачучы, абагнаць. Рыс/ся?ы кояь ус/х аб
скакаў яа скабках. 3. лерая. Перамагчы,
апярэдзіць у чым-н. Л. каякурэя/лаў. Ц яе
зак. абскакваць, -аю, -аеш, -ае.
АБСКАРДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць;
-джаны; зак., мяло. Падаць афіцыйную
скаргу ў вышэйшую інстанцыю наконт
чаго-н., што прызнаецца незаконным,
няправільным. Л. суботы ярь/еаеор. Ц яе
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зак. абскарджваць, -аю, -аеш, -ае. Ц яаз.
абскарджанне, -я, я.
АБСКЛЮДАВАЦЬ, -дую, дўеш, -дўе;
-дўй; -давАны; зак., мяло. Абчасаць склю
дам. Л. /мраяяо. II яезак. абсклюдоўваць,
-аю, -аеш, -ае.
АБСКРЭБЦІ, -рабў, -рабёш, -рабё;
-рабём, -рабяцё, -рабўць; -рбб, -рЗбла;
-рабі; -рЗбены; зак., мяло. Скрабучы,
ачысціць што-н. Л. моркеу. Л. бульб/яу. Ц
яезак. абскрабаць, -Аю, -Аеш, -Ае /абскрэб
ваць, -аю, -аеш, -ае.
АБСКУБЦІ, -бў, -бёш, -бё; -бём, -бяцё,
-бўць; -кўб, -бла; -бі; -кубАны / -кўбены;
зак., каео-?ая?о. 1. Скубучы, ачысціць (ад
пер'я). Л. курыцу. 2. Скубучы, зрабіць
больш роўным. Л. ся?ое сеяа. 3. Сашчы
паць, паз'ядаць (траву і пад.). Леечк/ абскубл/ўсеўзмежк/. Ц яезак. абскубаць, -Аю,
-Аеш, -Ае / абскубваць, -аю, -аеш, -ае.
АБСКУРАНТ, -а, М -нце, мя. -ы, -аў
м. (кніжн.). Вораг асветы, навукі, цемра
шал, рэакцыянер. Ц ж. абскурантка, -і, ДМ
-тцы, мя. -і, -так. II ярым. абскуранцкі, -ая,
-ае.
АБСКУРАНТЫЗМ, у м (кніжн)
Варожае стаўленне да асветніцтва і
культурнага прагрэсу, цемрашальства;
склад думак, характар дзеянняў абскуран
та. II ярым. абскурантысцкі, -ая, -ае
АБСЛЕДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе;
-дуй; -даваны; зак. і яезак., каео-маяо. 1.
Зрабіць (рабіць) агляд, праверку чаго-н.
2. Уважліва азнаёміцца (знаёміцца) з
чым-н., вывучаць (вывучыць) што-н. Л.
жыллёвыя ўмоеы. Л. мясцовасць. Ц яаз. абслёдаванне, -я, я. Деечы ў Оалья/цу яа а.
АБСЛІЗГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., м/я?о (разм.). Зрабіць што-н. гладкім,
коўзкім. Л. еорку. Ц яезак. абслізгваць, -аю,
-аеш, -ае.
АБСЛІНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
зак., каео-мпяо (разм.). Намачыць слі
най; запэцкаць. Л. яаерубя/к. Ц яезак.
абсліньваць, -аю, -аеш, -ае.
АБСЛЎГА, -і, ДМ -лўзе, ж. 1. Сістэ
ма сродкаў бытавога абслугоўвання на
сельніцтва; сэрвіс. 77а добрым узроўя/ а.
ў еораДзе. 2. зО. Службовы персанал, які
абслугоўвае каго-н. Сабралася яа схоб а.
балья/цы. II ярым. абслуговы, -ая, -ае. Л.
яерсаяал.
АБСЛУГОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яе
зак. 1. каео-мппо. Выконваць работу звя
заную з задавальненнем чыіх-н. бытавых
патрэб. Л. хворых. Л. яакуяя/коў. 2. м?я?о.
Выконваць работу звязаную з эксплуа
тацыяй машын, станкоў і пад. Л. яекальк/
ся?аякоў. II зак. абслужыць, -лужў, -лўжыш,
-лўжыць; -лўжаны. Ц яаз. абслугоўванне,
-я, я..
АБСЛУХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.,
каео-маяо. Абследаваць стан унутраных
органаў шляхам выслухвання. Л. хвораеа.
II яезак. абслўхваць, -аю, -аеш, -ае.
АБСМАЖЫЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв.,
-жыцца; зак. Стаць абсмажаным. Мяса

абсмажылася. Ц яезак. абсмажвацца, -аец
ца.
АБСМАЖЫЦЬ, жу, жыш, жыць;
-мАж; -жаны; зак., каео-м/я?о. Абпячы з
усіх бакоў падсмажыць. Л. каяку. Л. кава
лак мяса. II яезак. абсмажваць, -аю, -аеш,
-ае. II яаз. абсмажванне, -я, я.
АБСМАКАВАЦЬ, -кўю, -кўеш, -кўе;
-кўй; -кавАны; зак., ?ая?о. Упадабаць
што-н. па смаку. Дзец/ абсл?акавал/меб.
АБСМАКТАЦЬ, -макчў, -мбкчаш,
-мбкча; -макчы; -мактАны; зак., ?ая?о. 1.
Пасмактаць з усіх бакоў Л. цукерку. 2. яерая. Усебакова вывучыць, абдумаць; сма
куючы, падрабязна расказаць аб чым-н.
(разм.). Л. усе ба дробязей. Ц яезак. аб
смоктваць, -аю, -аеш, -ае.
АБСМАЛІЦЦА, -смалібся, -смАлішся,
-смАліцца; зак. Тое, што і асмал/цца. Ц яе
зак. абсмальвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АБСМАЛІЦЬ' а/? смаліць'
АБСМАЛІЦЬ^ ел. смаліць^
АБСМЯЯЦЬ, -мяк5, мяёш, мяё; мя
ём, -меяцё, -мяк5ць; -мёй; -мяАны; зак.,
каео-маяо. Паказаць каго-, што-н. у смеш
ным выглядзе; высмеяць. Л&гмяял/хлопца.
Л. скваляасць. Ц яезак. абсмёйваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц яаз. абсмяянне, -я, я.
АБСОЎВАЦЦА ел. абсунуцца
АБСОЎВАЦЬ а/? абсунуць
АБСОХЛЫ, -ая, -ае. Які стаў сухім. Лбсохлае Оервяяо.
АБСОХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; абсбх,
-хла; -сбхні; зак. Стаць сухім, высахнуць
зверху. Зямля абсохла. 0 Малако на губах не
абсохла ў каео-я. —пра таго, хто яшчэ над
та малады і нявопытны. Ц яезак. абсыхаць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
АБСТАВІЦЦА, -тАўлюся, -тАвішся,
-тАвіцца; зак. 1. Паставіць што-н. вакол
сябе. Л. крэслам/. Л. кя/еам/. 2. Абзавесціся
мэбляй (разм.). Л. ўпозай квап?зры. Ц яезак.
абстаўляцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
АБСТАВІЦЬ, -тАўлю, -тАвіш, -тАвіць;
-тАўлены; зак. 1. каео-маяо, чым. Па
ставіць што-н. вакол каго-, чаго-н. Л.
трыбуну кеея?кам/. 2. мяло. Уставіць, за
ставіць што-н. чым-н. Л. лал/цы кя/еам/.
Л. вокяы вазояам/. 3. м/п?о. Паставіць у
пакоі, кабінеце, кватэры мэблю, набыць
абстаноўку (у 1 знач.). Л. <3ом мэбляй. Л.
каО/яея?. 4. ябрая., ?ап?о. Стварыць умовы,
абставіны для правядзення чаго-н. Добра
а. юб/лей. 5. лбрая., каео-мппо. Дасягнуць
большых поспехаў апярэдзіць каго-н. у
чым-н. (разм.). Л. каякурэя/яаў. Ц яезак.
абстаўляць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АБСТАЛЯВАННЕ, я, я І. ал абсталя
ваць. 2. Сукупнасць прылад, механізмаў
машын і пад., неабходных для чаго-н. Заеоб аснашчаны яоеь?л? а^сп?аляеаннем. 77аб^арая?оряае а.
АБСТАЛЯВАЦЬ, -лібю, -лк5еш, -лк5е;
-лібй; -лявАны; зак., ?ап?о. 1. Забяспечыць
патрэбным абсталяваннем, інвентаром.
Л. (%)/з/чяы кайне/я. Л. лекя?арску/о залу
яаелябяьш/ балал?ожя/кал?/. 2. Набыць
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абстаноўку (у 1 знач.), мэбляваць. 3.
Арганізаваць што-н. Друкарню абст&ляе&л/
ў суседка* боліе. Ц незак. абсталёўваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. абсталёўванне, -я, н. /
абсталяванне, -я, н
АБСТАНбЎКА, -і, ДЛГ -нбўцы, ж. 1.
Мэбля, хатнія рэчы. А кеатэры. 2. Умо
вы, абставіны, у якіх што-н. адбыва
ецца. Міжнародная а. 7>аяеая а. Ц прылі.
абстановачны, -ая, -ае.
АБСТРАГАВАЦЦА, -гўюся, -гўешся,
-гўецца; -гўйся; зак. і незак. (кніжн.). У
думках адарвацца (адрывацца) ад тых ці
іншых уласцівасцей ці сувязей прадметаў,
з'яў з мэтай выдзялення найбольш істот
ных і заканамерных іх прыкмет.
АБСТРАГАВАЦЬ, -гўю, -гўеш, -гўе;
-гўй; -гаваны; зак. і незак., іато (кніжн.).
Зрабіць (рабіць) абстракцыю (у 1 знач.)
чаго-н.; у думках адкінуць (адкідваць)
неістотныя ўласцівасці, сувязі прадме
та і вылучыць (вылучаць) яго асноўныя,
агульныя ўласцівасці, мысліць адцягнена.
АБСТРАКТНЫ, -ая, -ае. Заснаваны на
абстракцыі (у 1 знач.); адцягнены; лроц/л.
канкрэтны, Абстрактныя паняцці. Абстрактнае .мысленне. Ц наз. абстрактнасць,
-і, ж.
АБСТРАКЦЫЯ, і, ж 1. Мысленнае
адцягненне, адасабленне ад тых ці іншых
бакоў, уласцівасцей або сувязей прадметаў
і з'яў для выдзялення асноўных, істотных
іх прыкмет, агульных уласцівасцей. 77ры
дапамозе абстракцыі ўзніклі ўсе лае/чныя
паняцці. 2. Адцягненае паняцце, тэарэ
тычнае абагульненне вопыту. ТТаеукоеая а.
АБСТРАКЦЫЯНІЗМ, -У, л* Кірунак
у жывапісе, скульптуры, графіцы 20 ст.,
паслядоўнікі якога ўспрымаюць рэальны
свет у выглядзе адцягненых, абстрактных
форм, каляровых плям, ліній і пад. Ц прылі.
абстракцыянісцкі, -ая, ае
АБСТРАКЦЫЯНІСТ, а, М сце, тын
-ы, -аў, лі. Мастак — паслядоўнік абстрак
цыянізму. II ж. абстракцыяністка, -і, ДМ
-тцы, лін. -і, -так.
АБСТРАЛЯЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; зак. (разм.). Пабываць у баях, пры
выкнуць да баявой абстаноўкі, ТТаеабранцы абстраляліся.
АБСТРАЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каео-міто. 1. Адкрыць агонь па кім-,
чым-н. /1. еораеа. А еыіаыню. 2. Выпра
баваць у стральбе. А ружжо. Ц незак. аб
стрэльваць, -аю, -аеш, -ае.
АБСТРАЧЫЦЬ, -рачў, -рбчыш, -рбчыць; -рбчаны; зак., што. Прастрачыць
што-н. кругом, па краях. Л. каўнер. Ц незак.
абстрочваць, -аю, -аеш, -ае
АБСТРУГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -рўганы
/ -ругАны; зак., іато. Стругаючы, зрабіць
гладкім. /1. боціку. Ц незак. абстругваць,
-аю, -аеш, -ае.
АБСТРУКЦЫЯ, і, ж (кніжн) Дзе
янне, адкрыта накіраванае на зрыў чаго-н.,
наўмысны зрыў у знак пратэсту якога-н.
мерапрыемства шумам, выкрыкамі і пад.

Учыніць каліу-н. абструкцыю. Ц прылі. аб
струкцыйны, -ая, -ае
АБСТРЫГЧЫ ал стрыгчы
АБСТРЫГЧЫСЯ ал стрыгчы
АБСТРЭЛ, -у, лі. Стральба па якой-н. цэлі. Артылерыйскі о. 0 Узяць (браць) пад аб
стрэл — рэзка крытыкаваць каго-н.
АБСТУПІЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-тўпіць; зак., каео-міто. Акружыць; аха
піць з усіх бакоў. ,Дзец/ абступілі казачніка.
^Тозняк абступіў еозера. Тбраб абступілі
еысокія зоры. Ц незак. абступаць, -Ае.
АБСУНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-нься; зак. Тое, што і асунуцца. Ц незак.
абсоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АБСУНУЦЬ, -ну -неш, -не; -сўнь;
-нуты; зак., што. Тое, што і асунуць. Ц не
зак. абсоўваць, -аю, -аеш, -ае.
АБСЎІД, -у, М -дзе, лі. Недарэчнасць,
бязглуздзіца. Замеці ба абсурду.
АБСЎТДНЫ, -ая, -ае. Недарэчны, бяз
глузды. т4бсурбная куліка. Ц наз. абсурд
насць, -і, ж. і абсурд, -у, М-дзе, лі
АБСУШЫЦЦА, -супіўся, -сўшышся,
-сўшыцца; зак. Высушыць сваю вопратку.
Л. ля еоенішча. Ц незак. абсушвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
АБСУШЫЦЬ, -супіў, -сўшыш, -сўшыць; -сўшаны; зак., каео-што. Высу
шыць зверху кругом. /1. люкрае адзенне. Ц
незак. абсушваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. аб
сушванне, -я, н. / абсушка, -і, ДЛ^-шцы, ж.
АБСЦЫСА, -ы, ж. (спец.). Адна з каар
дынат, якая вызначае месца пункта ў пра
сторы. II прылі. абсцысны, -ая, -ае.
АБСЦЫС, -у лі. (спец.). Запаленне тка
нак якога-н. органа з нагнаеннем; гнойны
нарыў. А лёгкіх. Ц нрым. абсцысны, -ая, -ае.
АБСЫПАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв.,
-плецца; зак. 1. Абваліцца, разваліцца,
сыплючыся; апасці. Лісце баўно абсыпалася з браў. Склеп абсыпаўся. 2. Пакрыц
ца мноствам чаго-н. ТТачное небе абсыпалася зоралі/. II незак. абсыпацца, -Аецца.
АБСЫПАЦЬ, -плю, -плеш, -пле; -сып;
-паны; зак. 1. каео-што. Пасыпаць, па
крыць каго-, што-н. зверху чым-н. сып
кім; сыплючыся, раскідваючыся, пакрыць
паверхню чаго-н.; пакрыць з усіх бакоў. А
цукрлл* пірае/. ТТялесінкі яблынь абсыпалі
зялілю. Тнём абсыпаў кожную /золачку елак.
2. безас., каео-што. Пакрыць высыпкай.
Ў&есь піеар / еубы абсыпала. 3. перан., каеошто. Шчодра надзяліць каго-н. чым-н.
А. пабарункаліі. А. каліпліліенталі/. Ц незак.
абсыпаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз абсыпанне,
-я, н. / абсьшка, -і, 27^-пцы, ж. (да 1—3
знач.). 5. Абтрэсці што-н. з чаго-н.
АБСЯВАЦЬ ал абсеяць
АБСЯГ, -у лі. 1. Прастора, абшар, да
лягляд. Любавацца абсявалі палёў. 2. перан.
Сфера, галіна дзейнасці каго-, чаго-н. А
інтарэсаў. Ц прылі. абсяжны, -ая, -ае.
АБСЯДАЦЬ ал абсесці
АБСЯДЛАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каео-м/іяо. Тое, што і асядлаць (у 1 і 2
знач.).

АБС-АБТ
АБСЯКАННЕ ал. абсячы, абсекчы.
АБСЯКАЦЬ ал. абсячы, абсекчы.
АБСЯЧЁІ, -сякў, -сячЗш, -сяч5; -сячбм, -сечацё, -сякўць; -сёк, -кла; -сячы;
-сёчаны; зак. Г што. Адсякаючы, ад
дзяліць. А сук/ на брэее. 2. перан., каао.
Спыніць, абарваць. Абсек ліяне бацька, не
баў слоеа сказаць. Ц незак. абсякаць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц наз. абсяканне, -я, н.
АБСЯЧЁІСЯ, -сякўся, -сячэшся, -ся
чэцца; -сячбмся, -сечацеся, -сякўцца;
-сёкся, -лася, -сячыся; зак. Тое, што і асячыся (у 2 знач.). Ц незак. асякацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
АБТАЛЫ, -ая, -ае. Які абтаў вызваліўся
ад лёду, снегу (зверху, па краях) у выніку
яго раставання. Я. бераерак/.
АБТАПТАЦЦА, -тапчўся, -тбпчашся,
-тбпчацца; -тапчыся; зак. 1. (7 і 2 ас.
зеычайна не ўжые.). Стаць абтаптаным,
утаптацца. Снез абпіаппіаўся. 2. Знасіць,
стаптаць абутак. Зўсілі абпіап/паўся, няліа
чаео на нос/ насунуць. Ц незак. абтоптвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
АБТАПТАЦЬ, -тапчў, -тбпчаш, -тбпча;
-тапчьі; -таптАны; зак., што. Утаптаць
што-н. вакол чаго-н., абмяць нагамі. Я.
зялілю каля слупа. Я. сена на еозе. Ц незак.
абтоптваць, -аю, -аеш, -ае.
АБТАЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-Ае; зак. Вызваліцца зверху ці па краях
ад снегу, лёду пры яго раставанні; рас
таць зверху, з краёў; зменшыцца ў выніку
раставання. ТЛыбы абталі. Тльбз/на абда
ла. II незак. абтаваць, -таё.
АБТАЧЫЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -тбчыцца; зак. Стаць гладкім, аб
точаным. II незак. абточвацца, -аецца.
АБТАЧЫЦЬ', -тачў, -тбчыш, -тбчыць;
-тбчаны; зак., што. На такарным стан
ку ці з дапамогай якіх-н. інструментаў
надаць чаму-н. патрэбную форму, зра
біць гладкім, роўным. Я. бэ/паль. Ц незак.
абточваць, -аю, -аеш, -ае Ц наз абтОчка, -і,
Л^-чцы, ж. / абточванне, -я, н.
АБТАЧЫЦЬ , 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -тбчыць; -тбчаны; зак., што. Аб
грызці, аб'есці з усіх бакоў (пра чарвей,
насякомых). *7ареякі абтачылі' ўсю кару. Ц
незак абточваць,-ае
АБТОЧНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для
абточкі. Я. станок.
АБТРАПАЦЦА, -раплібся, -рбплешся,
-рбплецца; -рапіся; зак. 1. Ачысціць сябе
ад чаго-н. Я. аб снееу. 2. (7 / 2ас. звычайна
не ўжые.). Ачысціцца ад кастрыцы (пра
лён, пяньку). 3. (7 / 2 ас. звычайна не
ўжые ). У выніку доўгай носкі падрацца,
абабіцца па краях. Тарн/тур люй зусЬі аб
трапаўся.
АБТРАПАЦЬ, -рапліб, -рбплеш, -рбпле; -ралі; -рапАны; зак., што. 1. Абабіць,
стрэсці што-н. з чаго-н. Я. пыл з абзення.
2. Ачысціць трапаннем (лён, пяньку). Я.
еалакно. 3. Падраць, абабіць, абнасіць па
краях (пра вопратку). Я. рукаеы.

АБТ-АБХ
АБТРЭСЦІ, -расў, -расёш, -расё; -расём, -расяцё, -расўць; -рбс, -рАсла; -расі;
-р^сены; зак., м/то. Тое, што і атрэсці. Ц
незак. абтрасаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АБТРЭСЦІСЯ, -расўся, -расёшся, -расёцца; -расёмся, -расяцёся, -расўцца;
-рбсся, -рАслася; -расіся; зак. Тое, што
і атрэсціся. II незак. абтрасацца, -Аюся,
-аёшся, -Аецца.
АБТЎХНУЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -не;
-тўх, -хла; зак. Тое, што і атухнуць. Ц незак.
абтухаць, -Ае
АБТУШАЦЬ а/? тушыць
АБТЙКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
м/то (разм ). 1. Натыкаць што-н. вакол
чаго-н. А арабку калочкамі. 2. Утыкаць
чым-н. якую-н. паверхню. Л. пабўм/ачку
іголкамі. 3. Заканапаціць, абканапаціць
што-н. II незак. абтыкаць, -Аю, -аёш, -Ае.
АБТЫКАЦЬ а/?, абаткнуць, абтыкаць.
АБТЫНКАВАЦЬ, кўю, кўеш, кўе;
-кўй; -кавАны; зак., м/то. Тое, што і
атынкаваць. Л. сцень/ бома. Ц незак. абтьшкбўваць, -аю, -аеш, -ае Ц наз абтынкбўванне,-я,н.
АБУВАЦЦА ал. абуцца
АБУВАЦЬ ал. абуць
АБУДЖАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які абуджае
да чаго-н.; пабуджальны. Я. заклік.
АБУДЗІЦЦА, абуджўся, абўдзішся,
абўдзіцца; зак. 1. Тое, што і прачнуцца. Я.
на босвітку. Я. аб крыку. 2. перан. Ажывіц
ца, напоўніцца шумам, гоманам. Дуліца
абубзілася аб начной цім/ыні. 77рь/ро^а айубзілася ба новаеа жыцця. 3. перан. Узнік
нуць, выявіцца (пра пачуцці, уласцівасці,
якасці). /Ібу^зй/ася пачуцце абказнасці за
справу. 4. Вярнуцца да жыцця, дзейнасці,
аднавіць жыццёвыя працэсы. Лрь/роба
абуйзй/ася ба новаеа жыцця. Ц незак.
абуджацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
АБУДЗІЦЬ, абуджў, абўдзіш, абўдзіць;
абўджаны; зак. 1. каео-м/то. Перапы
ніць чый-н. сон; прымусіць ачнуцца.
/Дум абубз/ў жанчыну. 2. перан., м/то.
Парушыць спакой, напоўніць тукамі, га
ласамі, вярнуць да жыцця, дзейнасці,
вывесці са стану спакою. Томам абубзіў
вуліцу. 3. нбран., м/то. Выклікаць якія-н.
пачуцці, уласцівасці, якасці. Я. фантазію
бзяцей. II незак. абуджаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
наз. абуджэнне, -я, н.
АБЎЗА, -ы, ж. 1. Непрыемны абавя
зак, лішні клопат, турбота. Узваліць абузу
на чалаеека. 2. Той (тое), хто (што) абця
жарвае каго-, што-н. Д/м/нія рэчы — а. у
дарозе.
АБУМОВІЦЬ, -мбўлю, -мбвіш, -мбвіць; -моўлены; зак., м/то. 1. Выклікаць
што-н., з'явіцца прычынай, матывам для
ўзнікнення чаго-н. Старанная праца абумов/ла поспех. 2. Абмежаваць што-н. пэў
нымі ўмовамі, дагаворамі; агаварыць. Я.
свой убзел у рабоце. Ц незак. абумбўліваць,
-аю, -аеш, -ае.
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АБУРАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які выклікае
гнеў абурэнне. Я. учынак. Ц наз. абураль
насць, -і, ж.
АБУРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыц
ца; зак. Стаць абураным; разгневацца. Я.
(Дрэнным учынкам. Я. на таварым/а. Ц незак.
абурацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
АБУРЙЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., абўрыцца; зак. (разм.). Абрушыцца, абваліц
ца. Сцяна абурылася. Ц незак. абўрвацца,
-аецца.
АБУРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; -раны;
зак., каео-м/то. Давесці да абурэння;
выклікаць гнеў незадавальненне. Я?оўчы
нак абурыў усіх. II незак. абураць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II наз. абурэнне, -я, н.
АБУРЙЦЬ, абурў, абўрыш, абўрыць;
абўраны; зак., м/то (разм.). Абваліць,
абрушыць. Я. сцены склепа. Ц незак. абур
ваць, -аю, -аеш, -ае.
АБУРЭННЕ, -я, н. 1. ал. абўрыць. 2.
Вельмі моцнае незадавальненне, гнеў.
Выказаць сваё а.
АБУТАК, -тку м. Выраб са скуры ці
іншых матэрыялаў звычайна з цвёрдай
падэшвай, які носяць на нагах. Зімовы а.
Вытворчасць абутку. Ц прыз/, абуткбвы,
-ая, -ае.
АБУТНІК, -а, мн. -і, -аў, з/. Працаўнік
абутковай прамысловасці. Ц ж. абўтніца,
-ы, мн. -ы, -ніц. II прым. абўтніцкі, -ая, -ае.
АБУХ, -А, л/н. -і^ -6ў м. 1. Тупая патоўш
чаная частка вострай прылады (звычайна
сякеры), процілеглая лязу. УЭар абухом. 2.
перон. Дурань (лаянк.) Я. верыць абнаму
сабе, с ўсіх астатніх падазрае ў нечым. 0
Падвесці пад абух — загубіць Як абухом па
галаве — уразіць раптоўнай непрыемнай
весткай. Ц памянм/. абушбк, -шкА, мн. -шкц
-шкбў, м. II прым. абуховы, -ая, -ае.
АБУЦЦА, абўюся, абўешся, абўецца;
зак. 1. Надзець сабе на ногі абутак. Вацька
абуўся і пайм/оў на вуліцу. 2. Набыць сабе
абутак, забяспечыць сябе абуткам. Трэ
ба думаць, як на зіму а. Ц незак. абувАцца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
АБУЦЬ, абўю, абўеш, абўе; абўты; зак.,
каео-м/то. 1. Надзець на ногі сабе ці каму-н. абутак. Я. боты. 2. Забяспечыць
каго-н. абуткам. 7рэба на зіму бзяцей а. 0
Абуць у лапці — абхітрыць, давесці да бед
насці. /улі не абнаеоўлапц/ абулі (прыказ
ка). II незак. абуваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АБУЧАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
незак. Праходзіць ваенную падрыхтоўку.
II зак. абучыцца, абучўся, абўчышся, абўчыцца. II наз. абучэнне, -я, н.
АБУЧАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак., каео.
Праводзіць ваенную падрыхтоўку. Я. на
вабранцаў. II зак. абучыць, абучў, абўчыш,
абўчыць; абўчаны. Ц наз. абучэнне, -я, н.
АБУШОК, -шкА, мн. -шкі^ -шкбў, м.
1. ал. абух. 2. Ручны інструмент для аб
колвання пластоў ломкіх горных парод.
АБФУТРАВАЦЬ, рўю, рўеш, рўе;
-рўй; -равАны; зак., м/то. Абшыць футра

вінай што-н. для ацяплення. Я. Дзверы. Ц
незак. абфутроўваць, -аю, -аеш, -ае.
АБХАДЗІЦЬ, -хаджў, -хбдзіш, -хбдзіць;
-хбджаны; зак., м/то. Ходзячы, пабываць
усюды (у многіх месцах), абысці ўдоўж і
ўпоперак. Лбхабзіў ён усе ваколіцы.
АБХАЗЫ і АБХАЗЦЫ, аў абз. абхАз,
-а і абхАзец, -зца, м. Народ, які складае
асноўнае, карэннае насельніцтва Абхазіі.
II ж. абхазка, -і, ДА/ -зцы, мн. -і, -зак. Ц
прым. абхазскі, -ая, -ае.
АБХАПІЦЬ, -хапліб, -хбпіш, -хбпіць;
-хбплены; зак., каео-м/то. 1. Абняць (ру
камі, лапамі і пад.). Дзяўчынка абхапіла
маці за м/ыю. 2. перан. Акружыць з усіх
бакоў (пра агонь, цемру і пад.). Ябхапіў ааонь бубын/ну. 3. Успрыняць цалкам
што-н.; зразумець, засвоіць. Я. позіркам
краявід. Абразу а. увесь матэрыял. 4. Рас
паўсюдзіць сярод каго-н. Я. надпіскай
на еазеты. 5. Зрабіць абход праціўніка з
флангаў з мэтай нанясення ўдару 77іортызаны абхапілі ворага з трох бакоў. Ц незак.
абхопліваць, -аю, -аеш, -ае
АБХВАСТАЦЬ, -хвашчў, -хвбшчаш,
-хвбшча; -хвашчй; -хвастАны; зак., м/то
(разм.). Хвошчучы, абабіць. А пузам лісце
з куста. Ц незак. абхвостваць, -аю, -аеш,
-ае.
АБХВАТ, -у М -хвАце, мн. -ы, -аў
м. 1. Даўжыня па акружнасці, роўная
адлегласці паміж распасцёртымі рукамі,
якімі ахопліваецца што-н. круглае. Дуб
у бва абхваты. 2. Таўшчыня чаго-н.,
якая вымяраецца па акружнасці. Ствол
баабаба басяеае 4? м у абхваце.
АБХІНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак., каео-м/то. Тое,
што і ахінуць. Ц незак. абхінаць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
АБХІТРЙЦЬ, -рў, -рйш, -рйць; -рйм,
-рыцё, -рАць; зак., каео-м/то. Перамагчы
каго-н. хітрасцю, перахітрыць. У&ё ж ён
абхітрыў мяне.
АБХОД, -у, А/ -дзе, м. 1. ал. абысці. 2.
Месца, мілях, па якім можна абысці, ^руч
ны а. 3. Участак лесу (адзін або некалькі
кварталаў), які даглядаецца адным лес
ніком. Парабак у абхобзе. 4. Манеўр для
ўдару ў фланг ці ў тыл праціўніка. Рум/ыць
палкі ў а.
АБХОДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
каео (разм ). Паддобрываючыся, імкнуц
ца пераканаць каго-н. у чым-н., схіліць да
чаго-н.
АБХОДЗІЦЦА ал абысціся
АБХОДЗІЦЬ ал абысці
АБХОДНЫ, -ая, -ае. 1. Такі, па якім
можна ісці ў абход; кружны. А м/лях. 2.
перан. Не просты, звязаны з хітрыкамі,
падманам (пра дзеянні, паводзіны
каго-н ). Дзейнічаць абхобнымі сцежкамі.
3. Звязаны з абходам, акружэннем ворага.
А манеўр. О Абходны ліст (лісток) — даку
мент, у якім адзначаецца, што няма ма
тэрыяльнай запазычанасці ў тых, хто ідзе
ў адпачынак ці звальняецца.
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АБХОДЧЫК, -а, л///. -і, -аў, м. Рабочы,
які даглядае ўчастак дарогі. Ддромжь/ л.
77уця#ы л. II ярым. абходчыцкі, -ая, -ае.
АБХОПЛІВАЦЬ а/;, абхапіць
АБЦАЛАВАЦЬ, -лўю, -лўеш, -лўе;
-лўй; -лавіны; зок., коео-тя^о. Пацала
ваць усіх, кожнага, усё, многае. Ц яезок.
абцалоўваць, -аю, аеш, ае
АБЦАС, -а, мя. -ы, -аў, лі. Дэталь абутку
ў выглядзе падстаўкі, якая прыпадымае
пятку вышэй узроўню наска. 2>о,мь/ //л зысок/х о^осох. 0 Трымаць пад абцасам
коео-л. — трымаць у поўным падпарадка
ванні. [І яомяят. абцасік, -а, л///. -і, -аў л/. Ц
ярь/м. абцасавы, -ая, -ае.
АБЦЕРАБІЦЬ, -церабліб, -цярэбіш,
-цярэбіць; -цярэблены; зок., тяю. 1. Ачыс
ціць ад галля, бацвіння, лісця і пад. Л.
с}рэбл. А бдрлк/ / лмркзу. 2. Аб'есці (разм.).
Л. оарэст. 7//яок/ о^/бро^м/ е/тя/. Ц яезок.
абцярэбліваць, -аю, -аеш, ае
АБЦЕРУШЫЦЬ, -церушў, -цярушыш,
-цярўшыць; -цярўшаны; зок., тя^о. 1.
Абтрэсці, абабіць (пыл, снег і пад.) з ча
го-н. Л. лясок з яояротк/. 2. Памяўшы,
аддзяліць, вытрасці. А калосы. Ц яезок. абцярўшваць, -аю, -аеш, ае
АБЦЁРЦІ, абатрў, абатрэш, абатрЭ;
абатрбм, абатрацё, абатрўць; абцёр, -цёр
ла; абатры; абцёрты; злк. 1. коео-ітмо.
Выцерці, зрабіць сухім, чыстым, ті. рук/.
Л. тоор. 2. тто. Зняць, сцерці верхні слой
чаго-н. А с/ялру/о %юрбу. Ц лсзлк. абціраць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц зеор. абцёрціся, абатрўся,
абатрэшся, абатруцца; абатромся, абатрацёся, абатрўцца; абцёрся, -цёрлася; аба
трыся; яезок. абцірАцца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца. Ц коз. абцірАнне, -я, я. / абцірка, -і,
ДЗ/ -рцы, лс. Аоло^яое о^/рояяе (масаж
цела мокрым ручніком), /інучко Для о^/рк/ стояко.
АБЦЙІАК, -нка, лін. -нкі, -нкаў, м. 1.
Адсечаны кавалак дрэва, бервяна і пад.
А. 0(3 жор^з/яы. 2. Тое, ад чаго адсечана
якая-н. частка. ті(3 лсрр^з/яы зостоўся о<3з/я
о. II ярым. абцінкавы, -ая, -ае.
АБЦІНАННЕ ал абцяць
АБЦІНАЦЬ ал абцяць
АБЦІРАЦЦА ал абцерці
АБЦІРАЦЬ ал абцерці
АБЦЙ*КА, -і, ДЗ/ -рцы, лс. (разм.). 1.
ал. абцерці. 2. Тое, чым абціраюць што-н.
II ярым. абцірачны, -ая, -ае (спец.). А мо/язрыял.
АБЦІСКАЛЬНЫ, ая, ае (спец) Які
прызначаны для абціскання. Л. цэх.
АБЦІСКНЫ, -Ая, -бе. Тое, што і ойцскольяы.
АБЦІСНУЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -нен
ца; зок. Стаць абціснутым; прымяцца.
Соломо обц/сяу.лося. II яезок. абціскацца,
-Аецца.
АБЦІСНУЦЬ, ну, неш, не; ні; ну
ты; зок., тто. Сціснуць з усіх бакоў (для
выдалення вільгаці, для ўшчыльнення,
надання патрэбнай формы і пад.), пры

мяць. Я. салому. Я. ^ояеру ло<3 ейроўл/чяым
ярэсам. II яезок. абціскаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АБЦУГІ, -6ў І. Металічны інструмент
у выглядзе двух змацаваных на шарніры
стрыжняў, які служыць для сціскання,
захоплівання, расколвання, вырывання.
С/лдлярмыя о. 2. Інструмент, які выка
рыстоўваецца ў кавальскай справе для
захоплівання і заціскання жалеза. Хоеальск/я о. 3. я^роя. Тое, што стрымлівае,
заціскае развіццё чаго-н. Аро/но ў оОцуаох
крыз/су. 4. яероя. Ваенная аперацыя —
ахоп праціўніка з двух бакоў. О Абцугамі
не выцягнеш — нічога не даб'ешся ад
каго-н. УЭяць у абцугі — стварыць каму-н.
абставіны, становішча безвыходнасці. Ц
ярым. абцуговы, -ая, -ае.
АБЦУЖКІ -6ў. Маленькія абцугі. Ц
ярым. абцужкбвы, -ая, -ае.
АБЦЯГНЎЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-цАгнецца; зок. Апусціцца, абвіснуць пад
цяжарам. Хояот ябцяеяуўся. Ц яезок. аб
цягвацца, -аецца.
АБЦЯГНУЦЬ, -цягнў, -цАгнеш, -цйгне; -цягні; -цягнуты; зок., тто. 1. Туга
нацягнуўшы, абшыць, абабіць тканінай
і пад. А кояояу. 2. Прывесці ў парадак
на сабе адзенне, паправіць, пацягнуўшы
ўніз. 3. Адцягнуць, апусціць. Груз о&іяенуў
вяроўку. 4. Абгарадзіць. Л. блотам участак
яаты. II ясзок. абцягваць, -аю, -аеш, -ае.
II коз. абцягванне, -я, н / абцяжка, -і, ДЗ/
-жцы, эк.
АБЦЯЖАРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць;
-жАр; -раны; зок., каао-тто. 1. Зрабіць
цяжкім. ТТлоЗь/ о^^яэкорь/л/ о]рэў^ы. 2.
Выклікаць адчуванне стомленасці. Змораяос^ь абцяжарыла рук/ / яое/. 3. ябрая.
Нарабіць цяжкасцей, клопату. Л. Эоручэядям/, яросьбам/. II яезак. абцяжарваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц доз. абцяжаранне, -я, я. /
абцяжарванне, я, я
АБЦЯЖКА, -і, ДЗ/ -жцы, яе. 1. ал.
абцягнуць. 2. Тое, чым абцягнута што-н.
Хаяаяа са скураяой абцяжкай. II ярым. аб
цяжачны, -ая, -ае
АБЦЯКАЛЬНЫ, ая, ае 1. Які мае та
кія вонкавыя абрысы, што забяспечваюць
пры руху найменшае супраціўленне па
ветра, вады і пад. Аўтамабіль абцякальнай
%?ормы. 2. ларок. Які абыходзіць спрэчныя
пытанні; няпэўны, ухілісты. А оЭкоз. Ц
доз. абцякальнасць, -і, ж.
АБЦЯКАЦЬ ал абцячы
АБЦЯРПЕЦЦА,
цярплібся,
цёр
піліся, -цёрпіцца; -цярпіся; зок. (разм.).
Звыкнуцца з чым-н. непрыемным, цер
пячы, прывыкнуць да чаго-н. Спачатку
было жудасна, о потым абцярпеўся.
АБЦЯРЭБЛІВАЦЬ ал абцерабіць
АБЦЙЦЬ, абатнў, абатнёш, абатнё;
абатнём, абатняцё, абатнўць; абатні; аб
цяты; зок. 1. тто. Абсячы, абрэзаць кан
цы чаго-н. Л. сук/ брэеа. 2. лброд., коаотпю. Раптоўна спыніць якое-н. дзеянне. Ц
дсзок. абцінаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц доз. абці
нанне, -я, д.
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АБЦЯЧЫ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-цячЭ; зок. 1. коао-млйо. Абагнуць, абысці
сваім цячэннем. Рака абцякло баску з
обобеух бокоў. 2. Сцячы з чаго-н. мокрага
(пра вадкасць). Роба абцякло з обзсддя. Ц
дсзок. абцякаць, -Ае. Ц наз. абцяканне, -я д.
АБЧАПІЦЬ, -чапліб, -чЭпіш, -чэпіць;
-чЭплены; зок., каао-тто. Тое, што і обчанляць. II дсзок. абчэпліваць, -аю, -аеш,
-ае. II заор. абчапіцца, -чаплюся, -чЭпішся,
-чЭпіцца; дсзок. абчэплівацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
АБЧАПЛЯЦЬ, -яю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зок., коао-тто. Абвешаць чым-н. каго-,
што-н. Л. ёлку цацкам/. II дезок. абчэпліваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц зоор. абчапляцца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца (разм.); дезок. абчэплівац
ца, -аюся, -аешся, -аецца.
АБЧАСАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв.,
-чЭшацца; зок. Стаць роўным, гладкім ад
часання. Дереядо бобра абчасалася. Ц дезок.
абчэсвацца, -аецца
АБЧАСАЦЬ, -чапіў, -чЭшаш, -чЭша;
-чашы; -часАны; зок., тто. Зрабіць што-н.
гладкім, роўным пры дапамозе сякеры;
аддзяліць што-н. ад чаго-н. чэшучы. А
бсрбядо. II дсзок. абчэсваць, -аю, -аеш, -ае.
II доз абчэсванне, -я, д.
АБЧАХЛЫ, -ая, -ае. Тое, што і ачахлы.
АБЧАХНУЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -не;
-чАх, -хла; зок. Тое, што і очохдуць.
АБЧЫСЦІЦЦА, -чышчуся, -чысцішся,
-чысціцца; зок. Счысціць бруд, пыл з
сябе, са сваёй вопраткі. /1. з бороа/. Ц дбзок.
абчышчацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
АБЧЫСЦІЦЬ, -чйшчу, -чысціш, -чыс
ціць; -чышчаны; зок. 1. каао-тто. Зрабіць
чыстым, ачысціць ад бруду пылу і пад. Л.
сцежку о<3 снеау. 2. тто. Зняць налёт з па
верхні чаго-н. А. носуб.3. тто. Зняць скур
ку, лушпіны і пад. А олельс/д. А бўльйду.
4. п^ран., каао-тто. Абрабаваць, абакрас
ці, абабраць (разм.). А маааз/н. Ц дезок.
абчышчаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АБШАЛЁЎКА, -і, ДЛ/-ўцы, ж. Тое, што
і талёўко. II ярым. абшалёвачны, -ая, -ае.
АБШАЛЯВАЦЬ, -лк5ю, лібеш, лібе;
-лібй; -лявАны; зок., тто. Абабіць, аб
шыць шалёўкай. А. хоту. Ц д^зок. абшалёў
ваць, -аю, -аеш, -ае. Ц доз. абшалёўванне,
-я, д.
АБШАР, -у мн. -ы, -аў м. Неабсяжная
прастора, разлегласць; участак вялікіх па
мераў А. зямл/ яязмердь/. Абтары балот. Ц
ярым. абшарны, -ая, -ае
АБШАРНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Уладаль
нік вялікіх абшараў зямлі; памешчык. Ц
ярым абшарніцкі, -ая, -ае.
АБШАРПАНЕЦ, нца, мн. нцы, нцаў,
м. (разм.). Той, хто ходзіць у абшарпаным
адзенні, у рызманах.
АБШАРПАНЫ, ая, ае Падраны,
зношаны, абдзёрты, абабіты. /Ійооряояое
яал/то.
АБШАРПАЦЦА, Аюся, Аешся, -Аец
ца; зок. (разм.). І. (7/2 ас. зоычомдо яе
ўжые.). Знасіцца, падрацца (пра адзен-
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не), Абшарпалася адзенне. 2. Абнасіцца,
абадрацца (пра чалавека). Абшарпаўся за
леям.
АБШАРПАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., што (разм.). 1. Падраць носячы,
знасіць. Л. паліто. 2. Падрапаць, нара
біць драпін на паверхні чаго-н. пры не
асцярожным працяглым карыстанні. Л.
лакіраваны смол.
АБШЛАГ, -а, лік.
-бў, м. Адварот
на канцы рукава, а таксама наогул ніж
няя прышыўная частка рукава. Ц прым.
абшлаговы, -ая, -ае
АБШЛІФАВАЦЦА, фўюся, фўешся,
-фўецца; -фўйся; -фавАны; зак. 1. Пад
дацца шліфоўцы. Аамень бобра абшлі^аваўся. 2. пбран. Стаць больш выхаваным,
культурным (разм.). А у еррабзе. Ц яезак.
абшліфоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АБШЛІФАВАЦЬ, -фўю, -фўеш, -фўе;
-фўй; -фавАны; зак. 1. мана. Пашліфаваць
што-н. з усіх бакоў. /1. камень. 2. пбран.,
каго. Выхаваць, зрабіць больш абыходлі
вым, вытрыманым (разм.). Л. маладога ча
лавека. II яезак. абшліфоўваць, -аю, -аеш,
-ае.
АБШМАЛЬЦАВАЦЦА, -цўюся, цў
ешся, -цўецца; -цўйся; зак. Тое, што і зашмальцавацца. II яезак. абшмальцоўвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
АБШМАЛЬЦАВАЦЬ, -цўю,
цўеш,
-цўе; -цўй; -цавАны; зак., што. Тое, што
і зашмальцаваць. Ц яезак. абшмальцоўваць,
-аю, -аеш, -ае.
АБШМбРІАЦЬ, аю, аеш, ае, аны;
зак., што (разм.). Шморгаючы, сарваць
лісце і пад. Л. бярозавае лісце. Ц яезак. аб
шморгваць, -аю, -аеш, -ае. Ц абнакр. аб
шмаргнуць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё,
-нўць; -ні; -нўты.
АБШМУЛЯЦЬ, яю, яеш, яе; яны;
зак., што (разм.). 1. Шмуляючы, выцерці,
пашкодзіць, падраць (пра вопратку). Л.
локці. 2. Тое, што і абмуляць. А ногі. Ц яезак.
абшмульваць, -аю, -аеш, -ае
АБШНАРЫЦЬ, -ру,
рыпі, -рыць;
-раны; зак., што (разм.). Пільна, уваж
ліва абшукаць. А усе закуткі. Ц яезак.
абшнарваць, -аю, -аеш, -ае.
АБШНАРЫЦЬ, ру; -рыпі, рыць;
-раны; зак., што (разм.). Тое, што і аб
шнарыць. А усе куткі. Ц яезак. абшнырваць,
-аю, -аеш, -ае.
АБШУКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.
1. каео-што. Зрабіць вобыск дзе-н., у ка
го-н. А кватзру арыштаваяаеа. 2. што.
Шукаючы, агледзець усё старанна. А
усе кішэні. А лес. Ц незак. абшукваць, -аю,
-аеш, -ае.
АБШЧЁІНА, ы, мн ы, чйн, ж. 1.
Самакіравальная арганізацыя жыха
роў якой-н. тэрытарыяльнай адзінкі,
форма аб'яднання людзей, якой харак
тэрна калектыўная ўласнасць на срод
кі вытворчасці, сумесная праца з ураў
няльным размеркаваннем (гіст.). Ся
лянская а. /арабская а. 2. Добраахвотнае

30
аб'яднанне для сумеснай дзейнасці; сад
ружнасць, брацтва, арганізацыя. А хрыс
ціян. II ярым. абшчынны, -ая, -ае.
АБШЧЫПАЦЬ ел шчыпаць
АБШЧЫПВАННЕ ел шчыпаць
АБШЫВАНКА, і, ДМ -нцы, мн і,
-нак, ж. Лодка з дошак, у адрозненне ад
чаўна, які выдзёўбваецца з суцэльнага
ствала дрэва. 77ораплыць на абшыванцы
Дняпро. II ярым. абшываначны, -ая, -ае.
АБШЫЎКА, -і, ДМ -ўцы, ж. 1. ел. аб
шыць. 2. Тое, чым абшыта што-н. Футро
вая а. II ярым. абшывачны, -ая, -ае.
АБШЫЦЬ, -шыю, -шыеш, -шые;
-шыты; зак. 1. што. Прышыць па краях
або паверхні; зашыць у што-н. А паліто
футрам. А пасылку палатном. 2. што.
Абабіць дошкамі, бляхай і пад. А хату.
3. каео-што. Пашыць усё неабходнае для
каго-н. (разм.). Л. усю сям)о. Ц незак. аб
шываць, -Аю, -Аеш, -аё Ц наз абшыванне,
-я, н. і абшыўка, -і, ДМ -ўцы, ж. (да 1 і 2
знач.). II прым. абшывачны, -ая, -ае (да 1 і 2
знач.). Абшывачныя матэрыялы.
АБШЭРХЛЫ, -ая, -ае (разм.). Крыху
абсохлы, зацвярдзелы. Абшэрхлая зямля.
АБШЭРХНУЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , не;
абшАрх, -хла; зак. (разм.). Крыху абсох
нуць зверху, зацвярдзець. Зямля абшэрхла
на ветры.
АБШЫЎКА, -і, ДМ -шАўцы, мн. -і,
-шАвак, ж. Ніжняя прышыўная част
ка ў адзенні, адварот манжэта. Ц ярым.
абшывачны, -ая, -ае
АБЙ', злуч. 1. Далучае ўмоўныя і мэта
выя даданыя сказы; ужыв. пераважна з
часц. «толькі». Усе бубзе бобра, абы толькі
на зямлі быў мір. 7ы хочаш нрым/рь/ць усіх,
абы ціха было. 2. Ужыв. з даданымі сказамі
часу; адпавядае злуч. «толькі», «як толькі»
(разм.). Абы вольная хвіліна, то яе ўжо ў
хаце няма.
АБЙР, часц. 1. Надае значэнне непаў
нацэннасці дзеянню, прадмету, паслабляе
патрабаванні да дзеяння, прадмета, Яму
абы сказаць. 2. Ужыв. ў сказах, якія выра
жаюць пажаданне чаго-н. Абы яны зеабзіліся прыехаць.
АБЫ-АДКУЛЬ, прысл. Усё роўна ад
куль. А. не браць цытаты/
АБЫВАЦЕЛЬ, -я, мн і, -яў, м 1. Ста
лы жыхар якой-н. мясцовасці (уст.). А. ко
раба. Сельскі а. 2. Чалавек, які жыве дроб
нымі асабістымі інтарэсамі. /7ізратварыцца ў абывацеля. Ц ж. абывацелька, -і, ДА/
-льцы, мн. -і, -лек. II ярым. абывацельскі,
-ая, -ае. А. настроі/.
АБЫВАЦЕЛЬШЧЫНА, ы, ж (па
гард.). Вузкасць інтарэсаў, коснасць, ад
сутнасць шырокага кругагляду. Трапіць у
балота абывацельшчыны.
АБЫГРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны і
абыграны; зак. 1. каео-што. Перамагчы
каго-н. у гульні. А. у шахматы. 2. што.
Наладзіць гучанне музычнага інструмента, пайграўшы на ім нейкі час (спец.).
А. скрыпку. 3. што. Выкарыстаць у сваіх

мэтах для стварэння большага ўражання
(разм.). А. слова. Ц незак. абыгрываць, -аю,
-аеш, -ае.
АБЫ-ДЗЕ, прысл. Дзе папала, дзе ўзду
маецца. Даспяцца а.
АБЫ-КАЛГ, прысл. Усё роўна калі, хоць
калі. /Трыхобзь а.
АБЫ-КбЛЬКІ, займ. няпэўны. Усё роў
на колькі; колькі можна.
АБЫ-КУДЁІ, прысл. Куды папала, ку
ды-небудзь. Ехаць а. Яа экскурсію паслалі
не а., а ў сталіцу.
АБЫЛГАЦЬ, -лгу, -лжэш, -лжА; -лжбм,
-лжацё, -лгўць; -лжьі; -лгАны; зак., каео.
Абгаварыць каго-н., узвесці паклёп. А.
сумленнага чалавека.
АБЫМШЫЦЬ, -мшў, -мільгні, -мшыць;
-мшьім, -мшыцё, -мшАць; абымшаны;
зак., што. Перакласці мохам бярвенне ў
зрубе; пазатыкаць мохам шчыліны ў сце
нах. А. хату.
АБЫМШЭЛЫ, -ая, -ае. Які аброс, па
крыўся мохам. Абымшэлая страха.
АБЫМШАЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , -Ае;
зак. Абрасці мохам. Страха хаты абы
мшэла.
АБЫРЖАВЕЛЫ, ая, ае Пакрыты
ржой, іржавы. Абыржавелае жалеза.
АБЫРЖАВЕЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , ёе;
зак. Пакрыцца ржой. Металічны бах абыр
жавеў.
АБЫСКНЫ ал вобыск
АБЫСЦІ, абыдў, абыдзеш, абьідзе;
абышбў, -шлА, тло; абыдзі; зак., каеошто. 1. Рухаючыся па крузе, прайсці ва
кол каго-, чаго-н. Ён абышоў кругом сваю
сялібу. 2. У ваеннай справе: зайсці ворагу
з тылу або з фланга, каб акружыць яго.
Яямецка-^ашысцкія войскі абышлі брэс
цкую крэпасць. 3. Прайсці бокам, мінуўшы
каго-н.; абагнуць каго-, што-н. Абысці
вёску. 4. перон. Мінуць, не закрануць каго-,
што-н. Яі абна бяба яго не абыбзе. 5. перон.
Знарок пазбегнуць, не закрануць чаго-н.
у размове, апавяданні і пад. А. небарэчны
выпабак. 6. перон. Не палічыцца з чым-н.,
не прыняць пад увагу, не ўлічыць чаго-н.
Абысці закон, заеаб. 7. перон. Пакінуць без
павышэння, узнагароды і пад. 8. Прайсці
па ўсёй прасторы чаго-н., наведаць роз
ныя месцы. З песняй лбыбу я ношу робную
кроіну. 9. Падысці да кожнага па чарзе.
10. Пашырыцца, стаць усюды вядомым.
Т/овіно обышло ўвесь раён. 11. Падмануць,
ашукаць. Ён умеў абысці начальства. 12.
Перамагчы, узяць верх; выперадзіць.
А. ўсіх на раённых спаборніцтвах. 0 За
вярсту абысці каео-што (разм.) — не
мець жадання сустрэцца з кім-, чым-н.,
убачыць каго-, што-н. Ц незак. абыходзіць,
-джу, -дзіш, -дзіць іабхбдзіць, -джу, -дзіш,
-дзіць II наз абыходжванне, -я, н , абыхОд,
-у, М-дзе, м. і абхОд, -у, М-дзе, м.
АБЫСЦІСЯ, абыдўся, абыдзешся, абы
дзецца; абышбўся, -пілася, -шлбся; абы
дзіся; зак. 1. Задаволіцца тым, што ёсць;
здолець пражыць без каго-, чаго-н. без іх
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абыдземся. 2. Так ці інакш паставіцца да
каго-, чаго-н. А па-людску з чалавекам.
ТТеслравябл/ва абымл/ся з суярацоўнікал/.
3. (7 / 2ас. звычайна не ўжыв.). Запатраба
ваць пэўных расходаў, якіх-н. затрат.
77ал/я/о нябораеа абышлося. 4. (7 і 2 ас. //с
ўжыв.). Закончыцца добра, без непрыем
насцей; уладзіцца. 34?ё абышлося бабра. Ц
незак. абыходзіцца, -джуся, -дзішся, -дзіцца і абходзіцца, -джуся, -дзішся, -дзіцца. Ц
наз. абыходжанне, -я, я. (да 2 знач.).
АБЫХОД, -у, Л/-дзе, л/. 1. ая. абысці. 2.
Тое, што і абыходак (у 1 і 3 знач.).
АБЫХОДАК, -дку .м. 1. Патрэбы што
дзённага жыцця. Мець ^ромы на а. 2. Не
абходныя рэчы, абстаноўка (разм.). Ауя/ць
а. 3. Карыстанне, ужытак. Л/марап/ура
ўваймла у навуковы а. С На першы абыхо
дак (разм.) — на першы час, на першую
патрэбу.
АБЫХОДЖАННЕ, я, я 1. Выяўленне
сваіх адносін, манера паводзін у дачы
ненні да каго-н. 77рос/яы у абыхобжанн/.
с- 2. Уменне карыстацца
чым-н. Умелае а. з /яс/ярумея/яам.
АБЫХОДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць; яезак. 1. ал. абысці. 2. яеран., каео-м/яо і без
бал. Кранаць пачуцці, хваляваць, турба
ваць. Т^ліа яео яе абь/хобзіяа.
АБЫХОДЛІВЫ, ая, ае Ветлівы, да
лікатны ў абыходжанні, тібыхобл/бая / ла
скавая мебсяс/яра. Ц лаз. абыходлівасць,
-і, ж.
АБЫ-ХТО, абы-кагб, займ. няпэўны. 1.
Хто-н., хто папала, любы, кожны. Лмлу
рабому а. .можа зрабіць. 2. (з адмоўем). Пра
асобу якая чым-н. выдзяляецца сярод ін
шых. Ён яе а./
АБЫ-ЧЫЙ, абы-чыйгб, зайл/. яялэуяь/.
Чый-н., чый папала.
АБЫ-ШТО, абы-чагб. 1. займ. яялэуяь/.
Што-н., што папала. 2. у знач. яаз. Глуп
ства, абсурд, непатрэбшчына (разм.). 77ак/нь заварыць а.
АБЫ-ЯК, лрь/сл. Як папала, неахайна,
нядбала. Склал/хал/уа.
АБЫЯКАВЫ, -ая, -ае. Які не выяўляе
ніякай цікавасці да каго-, чаго-н., без
уважны, раўнадушны да ўсяго. Я. ба любзей чалавек. Абыякавь/я абяос/яь/ ба ара
ць/. II лаз абыякавасць, -і, ж.
АБЫ-ЯКІ, -Ая, -бе, займ. яялэуяь/. 1.
Які-небудзь, які папала. Абы-якая валляка
яео хвалявала. 2. Звычайны, усякі (разм.).
Аабз/ць у абы-якое бомах саромеўся, а яа
леямь/я ^ромай яе было.
АБЮРАКРАЦІЦЦА, рАчуся, рАцішся,
-рАціцца; зак. Стаць бюракратам. ТТемма
ж мы вельм/ хумка абюракрац/ўся. Ц яезак.
абюракрачвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АБЮРАКРАЦІЦЬ, рАчу, рАціш, рА
ціць; -рачаны; зак., каео-/я/ло (разм.). Зра
біць бюракратам, бюракратычным. Я. ра
бому канцылярыі. II незак. абюракрачваць,
-аю, -аеш, -ае.

АБ'ЯВА, -ы, мн. -ы, аб'Аў, ж. 1. ал. аб'я
віць. 2. Паведамленне, якое даводзіцца да
ўсеагульнага ведама. Даць абнясу ў еазему.
АБ'ЯВІЦЦА, -яўлібся, -Авішся, -Авіц
ца; зак. 1. З'явіцца, выявіцца; знайсціся;
падаць вестку. 77е заруй, ямчэ а. мвой брам.
2. Выказаць жаданне што-н. зрабіць. .Ехаць
ла бровы абвіўся смарэймы сыя. Ц яезак.
аб'яўляцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
АБ'ЯВІЦЬ, -яўлй, -Авіш, -Авіць; -Аўлены; зак., каео-ммо. Тое, што і абвясціць.
Я. аб схобзе. Ц яезак. аб'яўляць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II лаз. аб'ява, -ы, мн. -ы, аб'Аў, ж. і
аб'яўленне -я, я.
АБЯГАЦЬ ал абегчы
АБ'ЯДАЦЦА ал. аб'есціся.
АБ'ЯДАЦЬ ал аб есці
АБ'ЯДЗЕННЕ, -я, я. (разм.). Пра што-н.
вельмі смачнае. 77/рое з грыбам/ — аэма а.
АБ'ЯДНАЛЬНЫ, ая, ае Які вядзе да
аб'яднання, згуртавання. Я. з <езб.
АБ'ЯДНАННЕ, -я, я. 1. ал. аб'яднацца,
аб'яднаць. 2. Арганізацыя, саюз. Ёымворчае а. 77/марамурнае а.
АБ'ЯДНАНЫ, ая, ае Сумесны, злу
чаны. Ареанізаць/я Аб^ябнаных ^ацый.
Аб^ябнань/я дзеянні ўсіх прагрэсіўных ем. Ц
лаз. аб'яднанасць, -і, ж.
АБ'ЯДНАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. 1. Утварыць адно цэлае, злучыцца.
Я. ў са/оз жаячыл. 2. Згуртавацца. А ў ба
рацьбе за л/%?. II яезак. аб'ядноўвацца, -аюся,
-аешся, -аецца. Ц яаз. аб'ядноўванне, -я, я. і
аб'дднённе, -я, я.
АБ'ЯДНАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каео-ммо. 1. Утварыць адно цэлае
з чаго-н. А. бва раёлы ў абз/я. 2. Згурта
ваць. А. сілы ўсіх прь/хмьнікаў мц?у. Ц яе
зак. аб'ядноўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц яаз.
аб'ядноўванне, -я, я і аб'яднанне, я, я
АБЯДНЁЛЫ, -ая, -ае. Тое, што і збябяелы. II яаз. абяднеласць, -і, ж.
АБЯДНІЦЬ ал бяднець
АБЯДНІЦЬ, -ніб, -ніш, -ніць; -нім,
абедніце, -нАць; абеднены; зак., каеоммо. 1. Зрабіць бедным на што-н., у
якіх-н. адносінах. А. алебу. 2. Пазбавіць
каго-, што-н. выразнасці, сілы, своеаса
блівасці. А. вобраз рамала. Ц яезак. абяд
нець, -Аю, -Аеш, -Ае.
АБЯЗБОЛІЦЬ, -лю, -ліш, ліць; -ле
ны; зак., ммо. Зрабіць бязбольным, зняць
боль. А зуб замарожваннем. Ц яезак. абяз
больваць, -аю, -аеш, -ае; яаз. абязболь
ванне, -я, я.
АБЯЗВЕЧЫЦЦА, чуся, чышся, чыц
ца; зак. Тое, што і знявечыцца. Ц незак.
абязвечвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АБЯЗВЕЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; ча
ны; зак., каео. Тое, што і знявечыць. Ц незак.
абязвечваць, -аю, -аеш, -ае.
АБЯЗВОДЗЕЦЬ, 1 і 2 ас звычайна не
ўжыв., -ее; зак. Стаць бязводным. 77уемыня абязводзела.
АБЯЗВОДЗІЦЬ, джу, дзіш, дзіць;
-джаны; зак., ммо. Зрабіць бязводным. А

АБЫ-АБЯ
драўніну. А. арганізм. Ц незак. абязводжваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. абязводжванне, -я, н.
АБЯЗВОЛЕЦЬ, -ею, -ееш, ее; зак
Стаць бязвольным; страціць здольнасць
валодаць сабою. 7>ез працы чалавек абяз
волеў.
АБЯЗВОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., каео. Пазбавіць волі; зрабіць бязволь
ным. А чалавека. Ц незак. абязвольваць,
-аю, -аеш, -ае.
АБЯЗГРОШАЦЬ, аю, аеш, ае; зак
(разм.). Застацца без грошай. А у дарозе.
АБЯЗГРОШЫЦЬ, шу, шыш, шыць;
-шаны; зак., каео (разм.). Пакінуць без
грошай; пазбавіць грошай. Ц незак. абяз
грошваць, -аю, -аеш, -ае
АБЯЗГУЧЫЦЬ, чу, чыш, чыць; -ча
ны; зак., ммо. Пазбавіць гучання. Ц незак.
абязгучваць, -аю, -аеш, -ае.
АБ'ЯЗДЖАЦЬ ал. аб'ехаць, аб'ездзіць.
АБЯЗДОЛЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак
Стаць абяздоленым, няшчасным.
АБЯЗДОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., каео. Зрабіць няшчасным, пазба
віўшы самага неабходнага. 7?айна абязбо
ліла многіх л/обзей. Ц незак. абяздольваць,
-аю, -аеш, -ае.
АБЯЗЗБРОІЦЬ, -рбю, -рбіш, -рбіць;
-рбены; зак., каео-ммо. 1. Адабраць
зброю, зрабіць бяззбройным. А. канвой.
2. перан. Пазбавіць магчымасці і жадан
ня пярэчыць, супраціўляцца чаму-н.
Спакойнасць яео мяне абяззброіла. Ц незак.
абяззбройваць, -аю, -аеш, -ае.
АБЯЗЗУБЕЦЬ, ею, ееш, ее; зак
(разм.). Страціць зубы. Абяззубеў паб смарасць.
АБЯЗЛЕСЕЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , ее;
зак. Страціць лясы, стаць бязлесным.
Абязлеселі намы л/ясціны.
АБЯЗЛЕСІЦЬ, 1 ас адз не ўжыв,
-лёсіш, -лёсіць; -лёсены; зак., ммо. Паз
бавіць лясоў зрабіць бязлесным. А. край.
АБЯЗЛЮДЗЕЛЫ, ая, ае Які стаў
бязлюдным, пустэльным. Абязлюдзелая
вёска.
АБЯЗЛЮДЗЕЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-ее; зак. Стаць бязлюдным, пустэльным.
77ляж абязлюдзеў
АБЯЗЛЮДНЕЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-ее; зак. Тое, што і абязлюдзець.
АБ'ЯЗНЁІ, -Оя, -бе. Такі, па якім аб'яз
джаюць; кружны. А. млях. Абозная барока.
АБЯЗРЫБЕЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , ее;
зак. Стаць бязрыбным. Возера абязрыбела.
АБЯЛІЦЬ, абяліб, абёліш, абёліць;
абёлены; зак., каео-м/яо. 1. Зрабіць бе
лым. А. брэвыў сабзе. 2. Зняць скуру з забі
тай жывёліны (разм.). А. барана. 3. Зняць
кару з дрэва. А. ліну. 4. перан. Апраўдаць
каго-н., зняць падазрэнне з каго-н. 7%яжка а. маео, хмо сам сябе ачарніў. Ц незак.
абельваць, -аю, -аеш, -ае і абяляць, -Аю,
-Аеш, -Ае (да 4 знач.).
АБЯРНУЦЦА, абярнўся, абернешся,
абернецца; абярніся; зак. 1. Павяр
нуць галаву, тулава назад, убок, аглянуц-

АБЯ-АВА
ца. А но знаёмы аолос. 2. Паваліцца на
бок, перакуліцца; разліцца, высыпацца
з перавернутай пасудзіны. Малако абяр
нулася. 2?оз з сенам абярнуўся. 3. Сха
дзіць, з'ездзіць куды-н. і вярнуцца назад;
справіцца (разм.). За еабз/ну можно беа
разь/ а. 4. (7 / 2 ас. звычайна не ужыо.),
перон. Ператварыцца ў новую якасць,
змяніцца; нечакана набыць іншы кірунак,
сэнс. Тора абярнулася у радасць. А7по еебае,
як усё обернеццо. 5. кім-чым або у каеом//по. У казках і павер'ях: ператварыцца ў
каго-, што-н. пры дапамозе чараў. /1. брэ
хам. 6. (7 / 2 ас. звычайна не ужыо.). Зра
біць абарот (пра капітал, грошы). Халйнал
абярнуўся у абз/н аоб. 7. Змяніць веру. Л. у
інм/ую серу. II незак. абарочвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
АБЯРНЎЦЬ, абярнў, абёрнеш, абёрне;
абярні; абернуты; зак., м/п/о. 1. Паваліць
на бок, перакуліць; разліць што-н., пера
куліўшы пасудзіну. А еоз са снопол/і. /1.
збан з малаком. 2. Павярнуць назад, убок.
А пісар ба сусеба. 3. Накіраваць, пусціць
у абарот. А кан/ніал. 4. Ператварыць,
змяніць, перавесці адну якасць у другую.
А здарэнне у жорп/. 5. кім-чым або у каео-м/ню. У казках і павер'ях: ператварыць
у каго-, што-н. пры дапамозе чараў. Л.
у соўка. А у камень. 6. Схіліць да чаго-н.
А у сса/о серу. 7. Прыдаць іншы кірунак,
змяніць (пра ход якой-н. справы, пра аб
ставіны). Л. снрасу на сса/о карысць. Ц не
зак. абарочваць, -аю, -аеш, -ае.
АБЯРЭМАК, -мка, мн. -мкі, -мкаў, м.
Ноша ў такім памеры (аб'ёме), якую мож
на ўзяць, панесці, абхапіўшы рукамі; аха
пак, бярэмя. Т^яеал/ сена сілам/ і абярэм
кам/. Схопіць у а. (абхапіўшы рукамі). Л.
броу. А саломы.
АБЯСКОЛЕРЫЦЦА, руся, рышся,
-рыцца; зак. 1. Стаць бясколерным, менш
яркім па афарбоўцы. 7кан/на абясколеры
лася. 2. перон. Страціць яркія індывіду
альныя асаблівасці, стаць невыразным.
II незак. абясколервацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
АБЯСКОЛЕРЫЦЬ, ру, рыпі, рыць;
-раны; зак. 1. /а/ло. Зрабіць бясколерным,
зменшыць яркасць афарбоўкі. А /пконіну.
2. перон., каео-нппо. Пазбавіць яркіх ін
дывідуальных асаблівасцей, зрабіць не
выразным. II незак. абясколерваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. абясколерванне, -я, н. і
абясколеранне,-я,н
АБЯСКРОВЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак
Страціць многа крыві. Ц наз. абяскроўленне,
-я, н.
АБЯСКРОВІЦЬ, -рбўлю, -рбвіш, -рбвіць; -рбўлены; зак., каео-нпно. 1. Вы
пусціць усю кроў або многа крыві. 2.
перон. Зрабіць бяссільным, нежыцця
здольным. А еорожую армію. Пазбавіць
выразнасці, яркасці. А вобраз еероіні. Ц
незак. абяскроўліваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
абяскроўліванне, -я, н
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АБЯСКРЫЛІЦЬ, лю, ліш, ліць;
-лены; зак., каео-мапо. 1. Адарваць, адрэ
заць крылы, пазбавіць магчымасці ля
таць. 2. перон. Пазбавіць творчых сіл,
натхнення. /1. бух лоэ/по. Ц незак. абяс
крыльваць, -аю, -аеш, -ае.
АБЯСПАМЯЦЕЦЬ, ею, ееш, -ее; зак
(разм.). Страціць памяць, тібясломяцеу ноб
с/лоросць.
АБЯСПЛОДЗЕЦЬ, І і 2 ас не ўжыв ,
-дзее; зак. Стаць бясплодным.
АБЯСПЛОДЗІЦЬ, джу, дзіш, дзіць;
-джаны; зак., каео-м/тмо. Зрабіць бясплод
ным. А а/іебу. II незак. абясплоджваць, -аю,
-аеш, -ае Ц наз. абясплоджванне, -я, н.
АБЯССІЛЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. Тое,
што і знясілець. Лееры зусім абяссілеў. Ц наз.
абяссіленне, -я, н.
АБЯССІЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., коео-юпю. Зрабіць бяссільным. Аёаробо яео абяссіліла. Ц незак. абяссільваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. абяссільванне, -я, н.
АБЯССЛАВІЦЬ, -лАўлю, -лАвіш, -ла
віць; -лАўлены; зак., коео-юпю (кніжн.).
Зняславіць, зняважыць, зганьбаваць. Злыя
язык/ абясславілі чалавека. Ц незак. абяс
слаўліваць, -аю, -аеш, -ае.
АБЯССМЁРЦІЦЬ, -рчу; -рціш, -рціць;
-рчаны; зак., коео-ю/но (кніжн.). Зрабіць
незабыўным у памяці народа, праславіць.
А імя лоэ/по.
АБЯССЭНСІЦЬ, -ніну, -нсіш, -нсіць;
-ншаны; зак., м//по. Пазбавіць сэнсу
што-н., зрабіць бяссэнсавым. А слова. Ц
незак. абяссэншваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
абяссэншванне, -я, н.
АБЯСТЛУСЦІЦЬ, -лушчу -лўсціш, -лўсціць; -лушчаны; зак., ю/по (спец.). Выда
ліць тлушч, тлушчавыя рэчывы. Л. ал/ну. Ц
незак. абястлушчваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
абястлушчванне, -я, н.
АБЯСХЛЁБЕЦЬ, ею, ееш, ее; зак
(разм.). Застацца без хлеба.
АБЯСХЛЁБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены; зак., каео (разм.). Пазбавіць хлеба.
АБЯСЦЭНІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-ніцца; зак. Страціць каштоўнасць. Тром/ы абясцэніліся. Ц незак. абясцэньвацца,
-аецца.
АБЯСЦЭНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены; зак., каео-мпно. Пазбавіць каштоў
насці. А /навар. Ц незак. абясцэньваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. абясцэньванне, -я, н. і
абясцэненне,-я,н.
АБЯСШКОДЗІЦЬ, джу, дзіш, дзіць;
-джаны; зак., коео-ю/ло. Зрабіць бясшкод
ным. Л. бомбу. II незак. абясшкоджваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. абясшкоджванне, -я,
н і абяскОджанне, -я, н
АБ'ЯЎЛЁННЕ, -я, н. 1. ал. аб'явіць. 2.
Паведамленне, аб'ява аб чым-н. у вуснай
або пісьмовай форме, абвяшчэнне.
АБ'ЯЎЛЯЦЦА ал. аб'явіцца.
АБ'ЯЎЛЯЦЬ ал. аб'явіць.
АБЯЦАНКА, -і, ДЗ^ -нцы, мн. -і, -нак,
ж. (разм.). Абяцанне (часцей нявыкана
нае). ^бяцонкі-цоцонкі, а бурлю радасць

(прыказка). 0 Карміць абяцанкамі каао
(разм., неадабр.) — даваць абяцанні што-н.
зрабіць, але не выконваць іх.
АБЯЦАННЕ, -я, мн. -і, -яў н. Добра
ахвотнае абавязацельства зрабіць што-н.
Выконваць абяцанні. 77арум/аць а. Узяць а.
з каео-н.
АБЯЦАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. і незак. (разм.). Тое, што і абяцаць (у 1
знач.). Абяцаўся прыехаць у асеці.
АБЯЦАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.
і незак., каео-м//но і з /н%)., каму. 1. Даць
(даваць) якое-н. абяцанне. Абяцалі пры
няць на працу. 2. незак. Падаваць надзеі
на што-н., выклікаць якія-н. спадзяванні.
2?ечар абяцае быць цёплым. Ц зак. таксама
паабяцаць, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны (да 1 знач.;
разм.).
АВАДЗЁНЬ, -днА, мн. -дні^ -днёў м.
Двухкрылае насякомае, лічынкі якога паразітуюць у целе жывёлы. Ц прым. аваднё
вы, -ая, -ае.
АВАЛ, -а, м. Фігура, якая ўтворана
замкнутай крывой лініяй і нагадвае фор
май падоўжаны круг 77рыеожы о. /леору. Ц
прым. авальны, -ая, -ае.
АВАЛОДАЦЬ, аю, аеш, ае; зак 1.
кім-чым. Узяць сілай, захапіць, завало
даць. Д. крэпасцю. 2. перон., кім-чым. Пад
парадкаваць сабе, надаць чаму-н. патрэб
ны кірунак. т4. увагай. Л. сабой (вярнуць
самавалоданне, супакоіцца). 3. (7 і 2 ас.
звычайна не ужые.), перан., кім-чым. Аха
піць, апанаваць (пра стан, думкі, пачуц
ці). С/пома авалодала усім целам. 4. перан.,
чым. Трывала засвоіць што-н., вывучыць,
навучыцца карыстацца. А замежнай мо
вай. А прафесіяй. Ц незак. авалодваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. авалоданне, -я, н.
АВАНГАРД, -а, 3/ -дзе, м 1. Частка
войска або флоту, якая знаходзіцца на
перадзе галоўных сіл. 2. перан. Вядучая,
найбольш свядомая і актыўная частка
якой-н. грамадскай групы, арганізацыі.
0 У авангардзе — наперадзе, у першых
радах. II прым. авангардны, -ая, -ае.
АВАНГАРДЫЗМ, у; м Агульная назва
розных плыней у мастацтве 20 ст., якія
парываюць з рэалізмам і шукаюць новыя
формы мастацкага выяўлення. Ц прым.
авангардысцкі, -ая, ае.
АВАНГАРДЫСТ, -а, 3/ -сце, мн ы,
-аў, м. Прыхільнік авангардызму. Ц ж.
авангардыстка, -і, ДЗ/ тцы, мн. -і, -так.
АВАНЗАЛА, -ы, мн. -ы, -зАл, ж. Пя
рэдняя зала, пакой перад галоўнай залай
у вялікіх грамадскіх памяшканнях, пала
цах. II прым. аванзальны, -ая, -ае.
АВАНЛОЖА, -ы, мн. -ы, лож, ж. Невя
лікае памяшканне перад уваходам у тэа
тральную ложу.
АВАНПОРТ, а, 3/ рце, мн ы, аў, м
Абароненая ад хваль знешняя частка пор
та. II прым. аванпортны, -ая, -ае.
АВАНПОСТ, а, 3^ сце, мн ы, аў, м
Перадавы вартавы пост, а таксама мес-
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ца размяшчэння такога паста. Ц лрым.
аванпОставы, -ая, -ае /аванпОсны, -ая, -ае
АВАНС, -у, лі. Грошы або іншыя маё
масныя каштоўнасці, што выдаюцца ў лік
будучых плацяжоў, Л/лрь/мл^ь й. Урлм/оеы
й. II лрым. авансавы, -ая, -ае.
АВАНСАВАЦЬ, -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй;
-савАны; злк. і незак., клео-млло. Даць (да
ваць) аванс каму-, чаму-н. А рлбочь/х. А
лрлблрыемслюл.
АВАНСАМ, лрь/сл. У якасці авансу;
наперад, загадзя, у лік будучага разліку.
Ўтрымаць л. ёро/лы.
АВАНСЦЭНА, -ы, мл. -ы, -сцбн, ж.
Пярэдняя, адкрытая частка сцэны, што
выступае ў залу.
АВАНТУРА, -ы, лін. -ы, -тўр, ж. 1.
Рызыкоўная, беспрынцыповая справа,
распачатая ў разліку на выпадковы по
спех. Тленная л. 77ллйлычлля л. 2. Сварка,
скандал. Учыніць лелл/луру. Ц лрь/м. авантўрны, -ая, -ае.
АВАНТУРНЫ, -ая, -ае. 1. ал. авантура.
2. Прыгодніцкі. Л. рлмлл. Ц нлз. авантур
насць, -і, ж.
АВАНТУРЫЗМ, -у л*. Схільнасць да
авантур (у 1 знач.). Ц лрым. авантурыс
тычны, -ая, -ае. ^блн/йурысміычнля ллл//ль/кл.
АВАНТУРЫСТ, а, А/ -сце, мл. ы,
-аў, м. Беспрынцыповы дзялок, прай
дзісвет, які займаецца авантурамі. Ц ж.
авантурыстка, -і, ДА/ -тцы, лін. -і, -так. Ц
лрым. авантурысцкі, -ая, -ае / авантурыс
тычны, -ая, -ае.
АВАРЦЫ, -аў, лбз. -рац, -рца, м. Народ, які складае частку насельніцтва
паўночнага Каўказа (Дагестана, Азербай
джана і інш.). II ж. аварка, -і, ДА/-рцы, мл.
-і, -рак. II ярым. аварскі, -ая, -ае.
АВАРЫЙНАСЦЬ, і, ж Наяўнасць
аварый. Злілелццл з лблрымнлсцю ял лірллсллрце.
АВАРЫЙШЧЫК, а, мл. і, аў, м.
(разм.). 1. Работнік аварыйнай службы. 2.
Нядбайны работнік, які дапускае аварыі.
АВАРЫЯ, -і, мл. -і, -рый, ж. Пашко
джанне, выхад са строю якога-н. механіз
ма, машыны ў час руху, работы. /7лцярлець
лелрыю (таксама перан.: пра няўдачу, пра
вал якой-н. справы). II лрым. аварыйны,
-ая, -ае. Лелрымлля службл (па ліквідацыі
аварый).
АВАЦЫЯ, -і, ля/, -і, -цый, ж. Працяг
лыя, бурныя воплескі, радасныя воклічы
як адабрэнне чаго-н., захапленне чым-н.
(звычайна на тэатральных пастаноўках,
мітынгах), Тучлыя лблцьл.
АВЁЧКА, -і, ДА/-чцы, мл. -і, -чак, ж. 1.
Свойская жвачная жывёла, якая дае воў
ну, мяса, малако; самка барана. Сл?рь/жкл
леечлк. 2. лерлл. Той, хто выдае сябе за
ціхага, паслухмянага чалавека 3. лбрлл.
Пра някемлівага, дурнаватага чалавека
(часцей пра асоб жаночага поду). 0 Блуд
ная (аблудная) авечка — пра чалавека, які
збіўся з правільнага жыццёвага шляху,

адарваўся ад свайго асяроддзя, сям'і і інш.
Дрыкйялццл леечклй. Ц лрым. авёчы, -ая,
-ае. А сыр.
АВЕЧКАВОД, а, А/ дзе, мл. ы, аў л*
Тое, што і леечклелбоеец.
АВЕЧКАГАДОВЕЦ, -дбўца,ліл. -дбўцы,
-дбўцаў, л*. Спецыяліст па авечкагадоўлі.
АВЕЧКАГАДОЎЛЯ, і, ж Развядзенне
авечак як галіна жывёлагадоўлі. 7ллклруллля а. II лрым. авечкагадоўчы, -ая, -ае. Леечклелбоўчля ^ерл/л.
АВЁЧНІК, -а, мл. -і, -аў, лі. Авечы хлеў;
аўчарня.
АВЁЯЦЬ, авёю, авёеш, авёе; авёяў,
авёяла; авёй; авёяны; зак., клео-млло. 1.
Тое, што і дзеяць. 2. л^рлл. Акружыць,
стварыць вакол каго-, чаго-н. атмасфе
ру пашаны (высок.). Л. класам. Ц яезак.
авяваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АВЁС, аўсА, часцей мл. (у знач. засе
янага гэтым злакам поля) аўсы, -6ў л*.
Яравая збажына, зерне якой ідзе на корм
коням і на крупы; зерне гэтага злака. Даць
кая/о аўса. Яе еая/ каяя сыцелі, а еая/ аў
сам (прыказка). Лусь/ злзелялел/. Ц лрь/м.
аўсяны, -ая, -ае. Я. к/сель. Лўсялля л/укл.
АВІТАМІНОЗ, -у, м. (спец.). Захвор
ванне, якое развіваецца пры недахопе
вітамінаў у ежы. Ц лрым. авітамінозны, -ая,
-ае.
АВІЯ... Першая састаўная частка скла
даных слоў, якая адпавядае: 1) знач. слова
«авіяцыйны», напр.: ле/язлеоб, леіялрлмыслоелс^ь, ле/яблзл, ле/ябэслл/л, ле/ял/ехлл/к, леія/лколл; 2) знач. слова «павет
раны», напр.: леіябэслл/л, ле/ясуеязь, ле/ял/рллсллрл/.
АВІЯКАНСТРЎКТАР, -а,
-ы, -аў,
м. Канструктар лятальных апаратаў і ру
хавікоў да іх. II лрым. авіяканструктарскі,
-ая, -ае.
АВІЯМАДЭЛЯМ, у, м Канструяван
не, пабудова і запуск мадэлей самалётаў
планёраў і іншых лятальных апаратаў. Ц
лрым. авіямадэльны, -ая, -ае. Л. <?урлм?к.
АВІЯМАДЭЛІСТ, а, А/ сце, ля* ы,
-аў, м. Той, хто займаецца авіямадэлізмам.
II ж. авіямадэлістка, -і, ДА/ -тцы, мя. -і,
-так. II лрым. авіямадэлісцкі, -ая, -ае.
АВІЯМАДЭЛЬ, і, мл. і, ей, м Мадэль
лятальнага апарата. Ц лрь/м. авіямадэльны,
-ая, -ае.
АВІЯНОСЕЦ, -нбсца, мл. -нбсцы,
-нбсцаў м. Ваенны карабель, які слу
жыць плывучай базай для баявых сама
лётаў прыстасаваны для іх узлёту, пасадкі
і перавозкі.
АВІЯНОСНЫ, -ая, ае Які мае адносі
ны да авіяцыі, што базіруецца на авіянос
цах. тіб/ялосмзс злучэнне.
АВІЯПОШТА, -ы, ДА/ шце, ж Пера
возка пошты паветраным транспартам;
паветраная пошта.
АВІЯТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто
займаецца авіяцыяй, лётнай справай; лёт
чык. II лрым. авіятарскі, -ая, -ае.

АВА-АЕА
АВІЯЦЫЯ, і, ж 1. Сукупнасць ля
тальных апаратаў; паветраны флот. Тлен
ная а. //алею аз/яцы/. 2. Тэорыя і практыка
перамяшчэння ў паветры на лятальных
апаратах, цяжэйшых за паветра: сама
лётах, верталётах і пад. Ц лрым. авіяцыйны,
-ая, -ае.
АВОЙ, еыкл. (разм.). Выгук пры выказ
ванні здзіўлення, захаплення і пад. Леем,
якая хмара/
АВОХЦІ, еыкл. Выгук пры выказван
ні жалю, бядоты. 0 Авохці мне (разм.) —
ужыв. як выказванне здзіўлення, зада
вальнення, спачування і інш. Леохц/ мле/
Як /лам лрыеожа/
АВЯВАЦЬ ал авеяць
АГА. 1. часц. Ужыв. пры выказванні
згоды, сцвярджэння, пры ўспамінанні
чаго-н., пры перамене тэмы гутаркі, для
выказу ўшчування, папроку. Чуем/? Лес,
чую. 3^?е лрыехал/? Лея. Лаа, слаз/лўся?2.
яыкл. Вокліч з пераможнай інтанацыяй;
выказвае здагадку радаснае здзіўленне;
выражае насмешку, злараднасць, пагрозу
і пад. Лаа/ /7алаўся/ Лаа/ 7ы ліўлі/ Лаа,
разумею. Л ем лераможа. Лаа/
АГАБЛЯВАЦЬ, -лібю, лібеш, -лібе;
-лібй; -лявАны; зак., м/лю. Зрабіць гэблем
роўнай, гладкай паверхню чаго-н. Л. й?л/к/. II лазак, агаблёўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
лаз. агаблёўванне, -я, л.
АГАВА, -ы, ж. Шматгадовая травя
ністая трапічная расліна з шорсткім буйным лісцем, якая разводзіцца як дэкара
тыўная і для здабывання валакна. Ц лрым.
агававы, -ая, -ае. Сямемс/лея яеяеяеых
(наз.).
АГАВАРЫЦЦА, -варўся, -вбрышся,
-вбрыцца; зяк. 1. Зрабіць агаворку; за
гадзя папярэдзіць, растлумачыць. 77ерм/
як чылшць бякяяб, л/рэбя а. 2. Памылкова
сказаць не тое, што трэба. Л. яб хеяяяеялля. II лезлк. агаворвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
АГАВАРЫЦЬ, -варў, -вбрыш, -вбрыць;
-вбраны; зак., м/лю. Спецыяльна адзна
чыць, зрабіць агаворку. Л. сялю лязеобу. Ц
лезлк. агаворваць, -аю, -аеш, -ае.
АГАВОРКА, -і, ДА/-рцы, мл. -і, -рак, ж.
1. Дадатковае тлумачэнне, заўвага. Зелбз/ццл без усяк/х лелеорлк. 2. Памылкова
ўжытае слова або выраз. 2?ыллбкоеля л. Ц
лрь/м. агаворачны, -ая, -ае.
АГАЛАСІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв.,
-лбсіцца; злк. Напоўніцца якімі-н. моц
нымі тукамі (пра паветра, прастору). УТес
ле&ллс/уся слеелм л/лум/лк. Дул/і/л лелллсі^лся лллчлл/. II лезлк. агалошвацца, -аецца
/ агалашацца, -Аецца.
АГАЛАСІЦЬ, -лапіў, -лбсіш, -лбсіць;
-лбшаны; злк., м/лю. 1. Напоўніць якімі-н.
тукамі. Л. лес леслям/. 2. Урачыста абвяс
ціць, абнародаваць. Л. /яэкс/я лрыбйллдьллм /лэлеерлмы. Ц лезлк. агалошваць, -аю,
-аеш, -ае (да 1 знач.) / агалашаць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц ллз. агалашэнне, -я, л. (да 2
знач.).

АГА-АГІ
АГАЛЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Голы, апусцелы.
Яеалеяае б^эза. ^а&делыя лая/. 2. лбран.
Вельмі бедны, збяднелы, згалелы. Ц наз.
агалёласць, -і, ж.
АІАЛЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; зак. 1. Ага
ліцца, страціць покрыва. Лаяла/?/ брэзы,
лал/. 2. леран. Збяднець, згалець. За замну
азалела зёска. Ц яяз. агаленне, -я, я.
АГАЛІЦЦА, агалібся, агблішся, агбліцца; зяк. 1. Зняць вопратку, стаць голым
(разм.). 2. Скінуць покрыва, лісце і пад.
Лае аеал/ўся. 3. (7 / 2 яе. яе ўжыз.), лбран.
Стаць адкрытым, даступным для пра
ціўніка. <^онт аеол/ўся. II яезак. агаляцца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц яаз. агалённе, -я, я.
АГАЛІЦЬ, агаліб, агбліш, агбліць; агблены; зак., каео-тто. 1. Зняць адзен
не, покрыва, верхні слой і пад. ТЗясною
аадл/цца / зыеарыць яа сон^ы бераз. 2.
Пазбавіць дрэвы лісця і пад. Л/хор аеал/ў
л?алол/. 3. неран. Зрабіць безабаронным,
адкрытым для ворага. Л. ^ронт. Л. лезь/
%)лаяе. 4. леран. Выявіць сваю сутнасць,
свой сапраўдны змест; стаць відавочным.
II яезак. агалАць, -Аю, -Аеш, -Ае / агольваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц яаз. агалённе, -я, я. /
агольванне, -я, я.
АГАЛОМШЫЦЬ, -шу -шыш, -шыць;
-шаны; зак., каео-тто (разм.). Ашала
міць, паставіць каго-н. у тупік. Л. лытаннем. II лрь?м. агаломшаны, -ая, -ае.
АГАЛОШВАЦЬ ал агаласіць
АГАНЁК ал. агонь.
АІАНЁІС, -нькО, мн. -нькі^ -нькбў м.
Пакаёвая расліна, якая найчасцей цвіце
ярка-чырвонымі кветкамі. У?ё лета ^з/^е
а. яа акяе. Ц лрь?л/. аганьковы, -ая, -ае.
АГАНІЗАВАЦЬ, -зўю, -зўеш, зўе; зўй;
яезак. Знаходзіцца ў стане агоніі, канаць.
АГАНІЧНЫ ал агонія
АГАНЬБАВАЦЬ, бўю, бўеш, бўе;
-бўй; -бавёны; зак., каео-тто (разм.). Аб
няславіць, зганьбіць. Гя сза/м учынкам
аеаньбазаўус/х.
АГАРАДЖАЛЬНЫ, ая, ае Прызнана
ны для абгароджвання, засцярогі чаго-н.
^адраджальная бомба.
АГАРАДЗІЦЬ, -раджў, -рбдзіш, -рбдзіць; -рбджаны; зак. 1. мяло. Тое, што і
абеарабз/ць. 2. леран., каео-а/то. Засце
рагчы, абараніць ад каго-, чаго-н. Л. чалазе^тза аб санны. Ц яезак. агароджваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц ззар. агарадзіцца, -ра
джў ся, -радзішся, -рбдзіцца; яезак. ага
роджвацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц яаз.
агароджванне, -я, я
АГАРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў м. Аста
ча недагарэлай свечкі і пад. 7?аскозы а. Ц
лрым. агаркавы, -ая, -ае.
АГАРНЎЦЬ, агарнў, агбрнеш, агбрне;
агарні; агбрнуты; зак., каео-тто. 1.
Укрыць з усіх бакоў абкруціць, абгарнуць.
Л. коўбрай бз/?р?. 2. (7 / 2 ас. зеычамяа яе
ўжыз.), леран. Настаць, заспець (пра ноч,
цемру і пад.). Змрок агарнуў зямлю. 3. (7 / 2
ас. звычайна не ўжыз.), лбран. Апанаваць,
завалодаць, захапіць, ахапіць каго-н. Дум-

34
к/ яра бом аеарнул/ хлопца. АТлязас^/о аеорнута ўсе ^ела. 4. Абняць, абхапіць, аха
піць. 77бльм?я аеарнула ўзесь бом. Ц яезак.
агортваць, -аю, -аеш, -ае Ц ззор. агарнуцца,
агарнўся, агорнешся, агорнецца; агарніся;
яезак. агортвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АГАРОД, -а, А7 -дзе, мя. -ы, -аў, м. Уча
стак зямлі (звычайна каля дома) для вы
рошчвання агародніны. 77асайз/ць мсркзу
ў аеаробзе. 0 Агарод гарадзіць (разм.) — 1)
пачынаць якую-н. клапатлівую справу; 2)
гаварыць бяссэнсіцу выдумляць. Кідаць
каменьчыкі ў агарод чым (разм.) — рабіць
намёкі, заўвагі, адзывацца пра каго-н.
неадабральна. Ц ярым. агарОдны, -ая, -ае.
Яеаробныя культуры.
АГАРОДЖА, -ы, ж. Плот, тын і пад.
вакол чаго-н. Л. сакол бома. Ц лрь/м. ага
роджавы, -ая, -ае.
АГАРОДЖВАННЕ ал агарадзіць
АГАРОДЖВАЦЦА ал агарадзіць
АГАРОДЖВАЦЬ ал агарадзіць
АГАРОДНІК, -а, мя. -і, -аў м. Чалавек,
які займаецца агародніцтвам; гаспадар
агарода. Ц ж. агародніца, -ы, мя. -ы, -ніц.
II лрым. агародніцкі, -ая, -ае
АГАРОДНІНА, -ы, ж., зб. Агародныя
плады і зеляніна, якія скарыстоўваюцца ў
ежу (агуркі, цыбуля, морква, буракі і пад.).
Сўя з ааароіЗя/яы. Ц лрым. агароднінны, -ая,
-ае. Леаробн/нная база.
АГАРОДНІЦТВА, а, я Развядзенне,
вырошчванне агародніны як галіна сель
скай гаспадаркі. 77аря/кобае а. ТТрамыслозае а. Ц лрым. агародніцкі, -ая, -ае.
АГАРОДНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае; яезак
(разм.). Займацца агародніцтвам.
АГАРОДЧЫК, а, мя і, аў м Абга
роджаны кавалачак зямлі каля сядзібы,
дзе садзяць кветкі, сеюць расаду; кветнік.
II ярым агародчыкавы, -ая, -ае
АГАТ, -у, М агйце, м. Цвёрды мінерал,
які складаецца са слаёў рознай афарбоўкі,
выкарыстоўваецца для ўпрыгажэнняў,
дробных вырабаў і ў тэхніцы. Ц ярым.
агатавы, -ая, -ае. /іеа/яаеыя зочы.
АГАТКІ, -так, абз. агатка, -і, ДА7^ -тцы,
ж. Лекавая і дэкаратыўная расліна сямей
ства складанакветных з белымі або ружо
вымі кветкамі. Ц лрь/м. агаткавы, -ая, -ае.
АГЁНТ, -а, М-нце, мя. -ы, -аў, м. 1. Асо
ба, упаўнаважаная ўстановай, прадпры
емствам для выканання службовых, дзе
лавых даручэнняў Страказы а. 2. Шпіён.
II лрым. агёнцкі, -ая, -ае (да 1 знач.).
АГЕНТУРА, -ы, ж. 1. Разведвальная
служба для збірання сакрэтных звестак
і правядзення падрыўной работы. 2. зб.
Агенты (у 2 знач.). Ц лрым. агентўрны, -ая,
-ае (да 1 знач.). Леентурныя ззестк/.
АГЁНЦТВА, -а, я. Мясцовае аддзялен
не якой-н. установы або прадпрыемства,
а таксама ўстанова інфармацыйнага, па
срэдніцкага характару. 7рам7/?ортяаз а.
7н%,армацыйнае а.
АГЁНЬЧЫК, а / у мя і, аў, м 1. а/?
агонь. 2. -а. Святло ад чаго-н. у выгля

дзе кропкі, плямкі святла. А папяросы.
7?ёска заснула: н/ абнаео аленьчыка. 3. -у,
лбран. Захапленне, запал (разм.). 7ан^ор
з аленьчыкам. 4. леран. Бляск вачэй (ад
люстраванне ўнутранага стану каго-н.). У
яе зачах — смямя/зыя аленьчык/.
АГІБАЦЬ ал. абагнуць.
АГІДА, -ы, ДА/ -дзе, ж. 1. Вельмі
непрыемнае пачуццё, якое выклікаецца
кім-, чым-н. Яао тзар зыкл/каў ае/бу. 2.
Нягоднік, гадасць (лаянк.). 7ля(?зець нелрыемна на ае/бў.
АГІДЛІВЫ, -ая, -ае. Які выклікае агіду,
поўны агіды да каго-, чаго-н. Я. чалазек.
Яе/бл/зае пачуццё. Ц наз. агідлівасць, -і, ж.
АГІДНІК, -а, мн. -і, -аў м. (лаянк.).
Нягоднік, паганец, брыдота. II ж. агідніца,
-ы, мн. -ы, -ніц.
АГІДНЫ, -ая, -ае. Які выклікае агіду (у
1 знач.); вельмі дрэнны, брыдкі, гадкі. Я.
лах. Я. ўчынак. Я. чалазек. Ц наз. агіднасць,
-і, ж. Аожная а. лаз/нна езам прыстой
насць мець (прыказка).
АГІНАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца; не
зак. (разм.). Ухіляцца ад чаго-н.; туляцца,
гультаяваць. Ябз/н працуе, а с]руе/ астаецца.
АГІНАЦЬ ал абагнуць
АГІТ... Першая састаўная частка скла
даных слоў якая адпавядае знач. слова
«агітацыйны», напр.: аейлколектыў аа/тнункт.
АГІТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
незак. 1. за казо-тто і без бал. Займацца
агітацыяй (у 2 знач.). А за канбыбата ў
бэлутаты. 2. каео (^тто/ Пераконваць
у чым-н., схіляць да чаго-н., угавор
ваць (разм.). Я. сябра /сц/ ла яеабы. Ц зак.
сагітаваць, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй; -тавАны (да 2 знач.). Ц наз. агітацыя, -і, ж.
АГІТАТАР, -а, мн. -ы, -аў м. Асоба,
якая займаецца агітацыяй. Ц ж. агітатарка,
-і, ДА/ -рцы, мн. -і, -рак (разм.). Ц лрь/м.
агітатарскі, -ая, -ае
АГІТАЦЫЯ, -і, ж. 1. ал. агітаваць. 2.
Дзейнасць, якая мае сваёй мэтай палітыч
нае ўздзеянне на свядомасць і настрой
шырокіх мас, распаўсюджанне сярод іх
пэўных ідэй. 7/аалябная а. 77ерабзыбаряая
а. II лрым. агітацыйны, -ая, -ае.
АГІТБРЫГАДА, ы, ДА/ дзе, мн ы,
-гАд, ж. Агітацыйная брыгада, якая вядзе
агітацыйна-масавую работу. А зыстул/ла
лераб зыбартчыкам/.
АГІТКА, -і, ДА/ -тцы, мн. -і, -так, ж.
(разм.). Твор літаратуры, кіно, рэкламы
або жывапісу які ставіць вузкаагітацыйныя мэты. 77ал/тычная а.
АГІТМАСАВЫ, ая, ае Які мае да
чыненне да агітацыйнай, грамадска-па
літычнай работы сярод мас. Ле/тмасазая
работа.
АГІТПУНКТ, -а, А/-кце, мн. -ы, -аў м.
Агітацыйны пункт, мясцовая ўстанова для
масава-палітычнай работы сярод насель
ніцтва. Я. лры еыбарчым участку. Ц лрыл?.
агітпунктаўскі, -ая, -ае.
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АГЛАБІЛЬНА, -а, лін. -ы, -аў, н. /
АГЛАБІНА, -ы, лід. -ы, -бін, ж. Біла, якім
мацуюць лёсткі ў калёсах.
АІЛЁДЗЕЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца; аглёдзься; зак. 1. Паглядзець вакол
сябе. Л. ла баках. 2. лерам. Звыкнуцца з
новымі абставінамі, людзьмі; асвойвацца.
7& ласлел/ а., / злоў у барсаў. 3. Хапіцца,
пачаць шукаць; заўважыць што-н. Звякай
ху/лчэй, дакуль мс аалебзе/лся.
АІЛЁДЗЕЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; аглёдзь; -джаны; зак., ка?о-/ад?о. 1. Акі
нуць позіркам, разгледзець з усіх бакоў,
азнаёміцца з кім-, чым-н. Л. дозы болі.
2. Абследаваць, вызначыць стан каго-,
чаго-н. шляхам праверкі яго работы (ча
лавека, машыны). Л. хяорааа. Л. ліам/ыму. 3. Прывесці ў парадак; падправіць,
паднавіць. Л. ха/ду ма зіліу. 4. Заглянуць
усюды, шукаючы каго-, чаго-н. Лалебзеу
маем — мямл бзеба. 5. Выпадкова ці
знарок адшукаць, напаткаць прыхаванае,
йазаў/дра раніцай далебзеў ем скарб. Ц мезак.
аглядваць, -аю, -аеш, -ае / аглядаць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц маз. амяд, -у, 3/ -дзе, л*. (да 1
і 2 знач.).
АГЛЁДЗІНЫ, -дзін. 1. Агляд каго-, ча
го-н. з мэтай знаёмства. Л. маеай м/ка/іы.
Л. ліясцояасц/. 2. Бытавы абрад знаёмства
жаніха і яго сваякоў з нявестай. Яазаў/лра
ласты? аалебз/м бьм?/ зл?ое/мь/.
АІЛЙБЛІ, аглабёль, Д аглбблям, абз.
аглббля, -і, ж. Пара жардзін, прымацава
ных канцамі да пярэдняй восі воза, у якія
запрагаюць каня. 77рь/л*ацаеацб масье? а. 0
Павярнуць аглоблі (разм.) — пайсці, пае
хаць назад, не дасягнуўшы мэты. Ц дрылі,
аглабёльны, -ая, -ае
АГЛУХЛЫ, -ая, -ае. Які стаў глухім. Л.
чалавек.
АГЛУХНУЦЬ 2/?. глухнуць.
АГЛУШАЛЬНЫ, ая, ае Які можа
аглушыць, надта моцны. Л. еь/бух. Ц маз.
аглушальнасць, -і, ж.
АІЛУШЙЦЬ, аглушў, аглўшыш, аглу
шыць; аглўшаны; зак., каао-іп/да. 1. 27?.
глушыць. 2. Моцным тукам, шумам па
збавіць слыху або яснасці слыху. Л. еь/бухалі. 3. лерам. Напоўніць аглушальнымі
тукамі (паветра, прастору). 4. Моцна
ўдарыць па галаве; ударам давесці да
непрытомнасці (разм.). 5. лерам. Чым-н.
нечаканым моцна ўразіць, ашаламіць. Л.
ная/налі/. Ц мезак. агдўшваць, -аю, -аеш /
аглушаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АГЛЙД, -у, Л/ -дзе, лі. 1. а/?, агледзець.
2. Абследаванне якога-н. аб'екта для вы
яўлення або праверкі яго стану. Мебыцынск/ а. 7эхм/чмь? а. 3. Афіцыйнае інспекта
ванне войск камандаваннем на парадзе.
4. Грамадская праверка, паказ чаго-н. Л.
#ысд?аўк/. 5. Кароткае паведамленне пра
з'явы, падзеі, факты, звязаныя паміж са
бою. Л. /д^орнасц/ д/сьліенн/ка. Л^/жнаробмь? а. II дрылі. аглядны, -ая, -ае. Л. артыкул.
АГЛЯДАЛЬНІК, -а, лін. -і, -аў, л?. Аўтар
пісьмовых, вусных і інш. аглядаў навін за

пэўны час у СМІ. Мжнаробны л. Сдард/ыўны а. /н/дзрнэ/д-а. II дрылі. аглядаль
ніцкі, -ая, ае
АІЛЯДАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
незак. Тое, што і а2т?яб#ацца.
АГЛЙДВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
незак. 1. 27?. аглянуцца. 2. деран., на каеомпда і без бал. Дзейнічаць асцярожна, з
апаскай, звяраючы свае ўчынкі з учынкамі
каго-н.; азірацца (разм.). Л. ма с/дарэйн/ых.
II маз. аглядка, -і, ДЛГ-дцы, ж. (да 2 знач.).
АІЛЙДКА, -і, ДМ-дцы, ж. 1. ал. аглядвацца, аглянуцца. 2. Асцярога ў дзеяннях,
увага. 0 Бегчы без аглядкі (разм.) — вельмі
хутка Дзейнічаць з аглядкай — улічваць
абставіны.
АГЛЯДЧЫК, а, лін. -і, -аў, л* Служ
бовая асоба, якая робіць агляд чаго-н. з
мэтай праверкі. Л. еаеонаў. Ц ж. аглядчыца,
-ы, лін. -ы, -чыц. II дрылі. аглядчыцкі, -ая,
ае.
АГЛЯНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак. 1.
Паглядзець, павярнуўшы галаву назад;
азірнуцца. Аполец м? разу не а2т?януўся. 2.
Паглядзець вакол сябе. Л. малока/?. Л. ма
лі/нулыя еяк/ (перан.). Ц мезак. аглядвацца,
-аюся, -аешся, -аецца / аглядйцца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца. Ц маз. аглядка, -і, ДЛ/-дцы,
ж.
АГЛЯНУЦЬ, -ну, -неш, -не; аглйнь;
зак., каео-м//да. Акінуць позіркам; азір
нуць. Л. лале.
АГНАСТЫЦЫЗМ, у, л? Ідэалістыч
нае філасофскае вучэнне, якое адмаўляе
магчымасці пазнання аб'ектыўнага свету і яго заканамернасцей. Ц дрылі. агна
стычны, -ая, -ае.
АГНЕЗДАВАЦЦА, агняздўюся, агняздўешся, агняздуецца; агняздўйся; зак.
1. (7 / 2 ас. збь/чайма неўжые.). Звіць сабе
гняздо дзе-н. (пра птушак). Дусль/ аемезбаеат?/ся ма 2ру/аы. 2. лерам. Пасяліцца (пра
людзей). 77абубаеал/ хадіы, аенезбаеал/ся
каля еозера. Ц мезак. агняздоўвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
АГНЁВЫ ёт? агонь
АГНЁЎКА, -і, ДМ -нёўцы, лін. -і, -нёвак, ж. Невялікі стракаты матыль —
шкоднік раслін.
АГНІСТЫ, -ая, -ае. 1. а/?, агонь. 2. Які
свеціцца як агонь, падобны да яго колерам,
адлівае фарбамі агню. Лен/с/дае лісце ма
о]рэее. 3. Гарачы, пякучы як агонь. Леніспіая
сдека. 4. лерам. Палымяны, бліскучы (пра
вочы, позірк). Ланіс/яыя зочь/. 5. лерам. Па
лымяны, натхняльны, гарачы. Лапістая
дралюеа. II маз. агністасць, -і, ж.
АГНІШЧА, -а, м. 1. Месца, дзе ў стара
жытнасці распальвалі і зберагалі агонь
(гіст.). 2. Вялікі агонь (разм.). Аудальскае а.
АГНОСТЫК, -а, лін. -і, -аў, л?. Пасля
доўнік агнастыцызму.
АГНЯ... Першая састаўная частка скла
даных слоў, якая адпавядае знач. слова
«агонь» або паказвае на адносіны да агню,
напр.: аемяс/лрэльмб/, аеняліет, аеняцеет.

АГЛ-АГО
АГНЯБУР, -а, лін. -ы, -аўлі. (спец.). Бур
для агнявога свідравання.
АГНЯВЫ, -Ая, -бе. 1. ел. агонь. 2. Які
мае колер агню; ярка-чырвоны. Леняеыя
валаконцы ткуцца ў моўк чырвоны. 3. леран. Палымяны, гарачы, парывісты. Леняеая драліоеа. Леняеое слаеа. 4. Звязаны з
абстрэлам, стральбой. Леняеая даз/цыя.
АГНЯДЫШНЫ, ая, ае Які вывяргае
агонь, лаву (пра вулкан). Ленябытная еара.
АГНЯМЁТ, -а, Л/ -мёце, лін. -ы, -аў, лі.
Зброя, якая паражае праціўніка струме
нем агню. II дрылі. агнямётны, -ая, ае.
АГНЯСТРЭЛЬНЫ, ая, ае 1. Які
страляе пры дапамозе пораху і іншых вы
буховых рэчываў. Ленястрэльная зброя. 2.
Прычынены, зроблены куляй, асколкам
снарада. Ленястрэльная рана.
АГНЯЦВЁТ, -у, Л7 -вёце, лі. 1. Адна
гадовая травяністая расліна з жоўтымі
кветкамі; братаўка (братоўка). 2. Агульная
назва каштоўных камянёў.
АГОЙТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. (разм.). Асвойтацца, прывыкнуць да
чаго-н. За .месяц агойтаўся ў небылі асяроббзі.
АГОЛЬВАННЕ 2л агаліць
АГОЛЬВАЦЬ 27? агаліць
АГОНІЯ, -і, ж. Кананне, перадсмя
ротны стан арганізма. Ц дрылі, аганічны,
-ая, -ае.
АГОНЬ, агніб, лін. агні^ агнёў лі. 1.
Гаручыя святлівыя газы высокай тэмпе
ратуры; полымя. Задраць у сем/. 2. Святло
ад асвятляльных прыбораў. Запаліць о. Лем/
еораба. 3. Стральба (ружэйная, артылерый
ская). Абкрыць о. 77/кеальны о. Леомь/ (ка
манда страляць). 4. д^ран. Палымянасць,
жвавасць, душэўны ўздым. З лемам у
сзрцы. О Антонаў агонь — гангрэна, за
ражэнне крыві (уст.). О Баяцца як агню —
вельмі баяцца Днём з агнём не знойдзеш —
нідзе не знойдзеш (разм.). З агню ды ў
полымя — з адной непрыемнай ў другую,
яшчэ большую (разм.). Паміж двух агнёў —
пра небяспеку з двух бакоў. Прайсці (праз)
агонь, ваду і медныя трубы — шмат зведаць
у жыцці; з поспехам пераадолець цяжкас
ці У агонь і ў ваду пойдзе за касо-н. — га
товы на ўсё дзеля каго-н. ІЬрэць (пячы)
агнём — вельмі моцна балець. Увесь у
агні — у гарачцы. Не жартаваць (не гу
ляць) з агнём — не рабіць таго, што можа
пацягнуць за сабой непрыемныя вынікі.
Агнём і мячом — з бязлітаснай жорсткас
цю. Як агню ўхапіўшы — вельмі хутка. На
агеньчык зайсці ба каео-н. — зайсці вы
падкова, мімаходам, убачыўшы ў вокнах
святло Працаваць з аганьком — з запалам,
з захапленнем, праяўляючы ініцыятыву,
выдумку. II паліпны/. агёньчык, -а / -у, лі//, -і,
-аў лі. / аганёк, -нькў, л/. Тарыць а. Ц дрылі,
агнявы, -Ая, -бе (да 1 і 3 знач.), агнёвы,
-ая, -ае (да 1 знач.), агністы, -ая, -ае (да
1 знач.) / вбгненны, -ая, -ае (да 1 знач.).
Леняеая сун/ка (на агні). Леняеы пункт (ар
тылерыйскі, кулямётны). Леняеыя сробкі

АГО-АГУ
(снарады), Ягневыя лрал/яні сонца. Ягністая чырвань на усходзе, Рогненныя языкі.
АГОРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. 1. Купіць, набыць што-н. з цяж
касцю. Л. ква/лэру. 2. Справіцца з чым-н.;
здолець зрабіць што-н. Л. работу.
АГОРКЛЫ, -ая, -ае. 1. Які набыў горкі
смак. Л. сыр. Л. кеас. 2. перан. Пра тое, што
надакучыла, абрыдла; невыносны, цяжкі,
тіеорклая цішыня.
АГОРКНУЦЬ, -ну -неш, -не; агорк,
-кла іагбркнуў -нуда; -ні; -нуты; зак. 1. (7
і 2 ас. не ўжыв.). Тое, што і згоркнуць. Ма
сла агоркла. 2. перан. Надакучыць, абры
дзець; стаць невыносным, цяжкім. Ягоркнуў хлеб батрацкі.
АГОРТВАЦЦА ал агарнуць
АГОРТВАЦЬ ал агарнуць
АГРА... Першая састаўная частка скла
даных слоў, якая адпавядае знач. слова
«агранамічны», напр.: аграбаза, а^равучоба, аграгурток, аералабараторь/я.
АГРАБАННЕ ал. агрэбці
АГРАБАЦЬ ал агрэбці
АГРАБІЦЬ ал грабіць
АГРАБЛЁННЕ ал грабіць
АГРАБІЯЛОГІЯ, і, ж. Навука аб агуль
ных біялагічных заканамернасцях у зем
ляробстве, раслінаводстве і жывёлагадоў
лі. II лрым. аграбіялагічны, -ая, -ае.
АГРАКУЛЬТУРА, -ы, ж. Сістэма мера
прыемстваў накіраваных на павышэнне
культуры земляробства, паляпшэнне тэх
нікі паляводства. Ц лрым. агракультурны,
-ая, -ае.
АГРАМАДЗІНА, -ы, мн. -ы, -дзін, ж.
(разм.). Прадмет велізарных памераў.
АГРАМАДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць;
-джаны; злк., каго-што. Абагуліць, пе
ратварыць прыватнае, індывідуальнае ў
калекгыўна-грамадскае. Я. зямлю. Я. жывёлу. II незак. аграмаджваць, -аю, -аеш, -ае.
II наз аграмаджанне, -я, н
АГРАМАДНЫ, -ая, -ае. Вельмі вялікі.
Л. бом.
АГРАНІЦЬ, -шб, -ніш, -ніць; -нім, -ніцё, -нйць; агранены; зак., шп/о (спец.).
Апрацаваць, зрабіўшы гранёным. А хру
сталь. II незак. аграньваць, -аю, -аеш, -ае.
II наз. агранка, -і, М-нцы, ж. і аграньванне,
-я, н.
АГРАНОМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыя
ліст па аграноміі.
АГРАНОМІЯ, -і, ж. Комплекс навук аб
апрацоўцы сельскагаспадарчых культур. Ц
лрым. агранамічны, -ая, -ае
АГРАПРАМЫСЛОВЫ, ая, ае Які
мае адносіны да сельскагаспадарчай выт
ворчасці, яе матэрыяльна-тэхнічнай базы
і рэалізацыі яе прадукцыі. Л. ком/ьлекс.
АГРАРНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.).
Спецыяліст па аграрных пытаннях.
АГРАРНЫ, -ая, -ае. Зямельны, сель
скагаспадарчы, звязаны з землекарыстан
нем, землеўладаннем. Якарная палітыка.
Якарныя рэформы.
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АГРАРЫЙ, я, мн і, -яў м 1. Буйны
землеўладальнік (кніжн.). 2. Член аграр
най партыі.
АГРАТЭХНІК, а, мн і, аў м Спецы
яліст па агратэхніцы.
АГРАТЭХНІКА, -і, ДАЙНІЦЫ, ж. Тэхна
логія вырошчвання і апрацоўкі сельска
гаспадарчых культур. II лрым. агратэхнічны,
-ая, -ае.
АГРАХІМІК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыя
ліст па аграхіміі.
АГРАХІМІЯ, -і, ж. Навука аб хіміч
ных працэсах у глебе і раслінах, сілка
ванні раслін, прымяненні ўгнаенняў і
хімічных сродкаў абароны раслін з мэтай
атрымання высокіх устойлівых ураджаяў
II лрым атрахімічны, -ая, -ае
АГРОМНІСТЫ, ая, ае Вельмі вялікі;
велізарны. Я. буб. Я^ромністая зала.
АГРУБЁЛЫ, -ая, ае 1. Які стаў
грубым, шорсткім, цвёрдым, шурпатым
(пра скуру паверхню чаго-н.). Ягрубелыя
рук/. 2. Які стаў больш нізкім (пра голас).
3. Які страціў вастрыню, сілу. Ягрубелы
нюх. 4. Які стаў знешне нязграбны, страціў
мяккасць, тонкасць (пра аблічча, выгляд).
5. Які страціў душэўную далікатнасць,
стаў менш чулым, чэрствым. Ягрубелая
натура (перан.). Ц наз. агрубёласць, -і, ж.
АГРУБЁЦЬ ал. грубець
АГРЫЗАК, зка, мн -зкі, -зкаў м І.
Абгрызены кавалак чаго-н., недаедзеная
частка чаго-н. Я. яблыка. 2. Рэшта
якога-н. прадмета, малапрыдатная для
ўжывання. Я. алоўка (спісаны, кароткі
аловак). 3. перон., зневаж. Пра каго-н.,
кім пагарджаюць, хто не заслугоўвае па
вагі.
АГРЫЗАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
незак. 1. Звычайна пра сабаку: злосна бур
чаць ці брахаць, пагражаючы ўкусіць таго,
хто закрануў 2. лбран. Груба, са злосцю
адказваць на заўвагі (разм.). /Уа кожнае
слова агрызаецца, не бае заварыць. Ц абнакр.
агрызнецца, -нўся, -нёшся, -нёцца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся.
АГРЭБКІ, -аў (разм.). Рэшткі сена па
сля стагавання, накладвання воза і пад.
Сабраць а.
АГРЭБЦІ, аграбў, аграбёш, аграбё; аг
рабём, аграбяцё, аграбўць; агрбб, агрэбла;
аграбі; агрэбены; зак., што. 1. Тое, што і
абгрэбці. Л. стог сена. 2. Згрэбці ўсё на
вокал, падбіраючы (разм.). Я. ўчасткі. 3.
леран. Атрымаць, здабыць, захапіць што-н.
у вялікай колькасці (разм.). Я. вялікую прэ
мію. II незак. аграбаць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
аграбанне,-я,н.
АГРЭГАТ, -а, А/ -гАце, мн. -ы, -аў м. І.
Канструктыўнае спалучэнне ў адно цэлае
некалькіх рознатыповых машын для
эфектыўнай сумеснай работы. Ўборачны
а. 2. Складаная частка якой-н. машы
ны, вузел для выканання пэўных апера
цый, напр., рухавік аўтамабіля, каробка
перадач. Ц лрь/м. агрэгатны, -ая, -ае.

АГРЭСАР, -а, мн. -ы, -аў м. Той, хто
ўчыняе агрэсію; захопнік. Даць облор аг
рэсару. II лрь/м. агрэсарскі, -ая, -ае.
АГРЭСІЎНЫ, -ая, -ае. Наступальны,
захопніцкі, варожы. Яерэс/ўная палітыка.
Ягрэс/ўнь/я бзеянні. Ц наз. агрэсіўнасць, -і, ж.
АГРЭСІЯ, -і, ж. 1. Дэструктыўныя
паводзіны або форма адносін, якія наў
мысна прычыняюць шкоду інш. асобам,
аб'ектам нападзення. Я. лаблеткаў. 2.
Паводле міжнароднага права незакон
нае прымяненне ўзброенай сілы адной
дзяржавай супраць суверэнітэту тэры
тарыяльнай недатыкальнасці або палі
тычнай незалежнасці другой дзяржавы,
/млерыялістычная о. Ц лрым. агрэсіўны,
-ая, -ае.
АГРЭСТ, -у М -сце, м. Калючая са
довая кустовая расліна з кісла-салодкімі
буйнымі ягадамі, а таксама ягады гэтай
расліны. II лрым. агрэставы, -ая, -ае. Я^?эставае одрэмле.
АГРЭХ, -а, мл. -і, -аў м. 1. Дрэнна
ўзараная або прапушчаная пры ворыве,
сяўбе лапіна на полі. Яраць без агрэхаў. У
ворыве агрэхі — у кішэні прарэхі (прыказ
ка). 2. лбран. Усякія недаробкі, недагляд.
Ягрэхі ў працы.
АГРЭЦЬ, -Аю, -Аеш, -Эе; -рАты; зак.,
каго-што (разм.). Моцна ўдарыць; вы
цяць. Я. ладкай.
АГЎ, выкл. 1. Узаемнае акліканне з
мэтай знайсці або не згубіць адзін адна
го. — Ягу/ — чуваць у лесе. 2. Зварот да ма
лога дзіцяці, каб забавіць яго. — Ягу-аеу,
маленькі хлопчык/
АГЎЗАК, -зка, мн. -зкі, -зкаў м. (спец.).
1. Сцягновая частка мясной тушы; азадак.
2. Скура з задняй часткі жывёліны. 3. Тое,
што і камель. Ц лрым. агўзачны, -ая, -ае.
АГЎЛАМ, лрысл. (разм.). 1. Усе разам,
гуртам. Я. малаціць збожжа. 2. Усё адразу
цалкам (купіць, прадаць і пад.). Драмаць
фрукты а. 3. Неканкрэтна, не звяртаючы
ўвагі на паасобныя факты. Разабрацца ў
справе не а., а канкрэтна.
АГУЛЬНА... Першая састаўная частка
складаных прыметнікаў у знач.: 1) агуль
ны для чаго-н. (што выражана другой
часткай), напр.: агульнасаюзны, агульнана
родны; 2) уласцівы ўсім; датычыцца ўсіх,
усяго, самага істотнага, напр.: агульнавя
домы, агульнатэарэтычны.
АГУЛЬНААДУКАЦЫЙНЫ, ая, ае
Які дае не спецыяльную, а агульную аду
кацыю; звязаны з агульнай адукацыяй.
Ягульнаабўкацыйная школа.
АГУЛЬНАВАЙСКОВЫ, ая, ае Агуль
ны для ўсіх родаў войск, які ахоплівае ўсе
роды войск. Ягульнавайсковая падрых
тоўка.
АГУЛЬНАВЯДОМЫ,
ая,
ае Вя
домы ўсім. Ягульнавябомая ісціна. Ц наз.
а:ульнавядбмасць, -і, ж.
АГУЛЬНАДАСТУПНЫ, -ая, ае 1.
Даступны для ўсіх па цане, па магчымас
ці карыстацца. Ягульнабастулныя цэны.
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2. Зразумелы, просты паводле выкладу,
лекцыя. Ц яаз. агульна
даступнасць, -і, ж.
АГУЛЬНАДЗЯРЖАЎНЫ,
ая,
ае
Агульны, адзіны для ўсёй дзяржавы, які
датычыць усёй дзяржавы. А б/обжэт.
АГУЛЬНАЖЫЦЦЁВЫ, ая, ае Уіас
нівы штодзённаму жыццю. Ааульнаэсыццёаыя /нтяа^эсы.
АГУЛЬНАКАРЫСНЫ, ая, ае Карыс
ны для ўсіх. Агульнакарысная яраца.
АГУЛЬНАНАРОДНЫ, ая, ае Агуль
ны для ўсяго народа, усенародны. /Іеульнанаробная мова. Аульнанаробнае свята.
АГУЛЬНАПРЫЗНАНЫ, ая, ае Пры
знаны ўсімі. А ^акт.
АГУЛЬНАПРЫНЯТЫ, ая, ае Звы
чайны, прыняты ўсімі і які прымяняецца
ўсімі. А маранак.
АГУЛЬНАЎЖЫВАЛЬНЫ, ая, ае Які
ўжываецца ўсімі, ті^ульнаўжывальнае кла
ла. II лаз. агульнаўжывальнасць, -і, ж?.
АГУЛЬНАЯАЛАВЁЧЫ, ая, ае Уаасцівы ўсім людзям, усяму чалавецтву.
л42ульначалабечая мараль.
АГЎЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які ажыццяў
ляецца ўсімі, у якім усе ўдзельнічаюць.
Аульная справа. 2. Які належыць усім
(пэўнай групе, калектыву); калектыўны;
прызначаны для сумеснага карыстання.
Аульная гаспабарка. Аульная кухня. 3.
Які аб'ядноўвае ўсіх у якую-н. групу, ка
лектыў; сабраны ў адно цэлае. Я. схоб. 4.
Аднолькавы, уласцівы каму-н. адначасова
з іншым (іншымі); той самы для аднаго і
другога (другіх); у знач. наз. агўльнае, -ага,
н. Язульная мэта. 77а<9лараЛкабаць свае
асаб/стыя /нтарэсы /нтарэсам агульнь/м.
Лгульнь/я знаныя. У яе / яго я знахобз/ў
м/тосьц/ агульнае. 5. Які ахоплівае ўсіх і
ўсё, пашыраецца на ўсіх і на ўсё навокал;
які распаўсюджваецца на ўвесь арганізм.
Аульнае праёма. Аульныя недахопы.
Аульная паўза сэрца. 6. Які не мае спе
цыяльнага прызначэння. Аульная адука
цыя. 7. Увесь, у поўным аб'ёме, сукупны.
Я. аб'ём вытворчасці 8. Які датычыцца
асноў чаго-н. Я. курс .матэматык/. 9. Які
ўспрымаецца ў цэлым, без уліку дэта
лей, дробязей; галоўны, вызначальны,
асноўны. Аульнае уражанне. Я. хек? падзём.
Я. план экспебыцы/. Аульная нак/раванасць
твора. Я. карунак бземнасц/. 10. Схематыч
ны, павярхоўны, неканкрэтны. Аульныя
ал/санн/. Агульныя словы. 0 Агульная мова
(у каго, з кім) — поўнае ўзаемаразуменне,
поўная дамоўленасць у чым-н. Ц наз. агўльнасць, -і, ж.
АГУРОК, -ркА, мн. -ркі^ -ркбў лі. Ага
родная расліна сямейства гарбузовых з
паўзучым сцяблом і даўгаватым зялёным
плодам, а таксама плод гэтай расліны.
Насенне агуркоў. Маласольныя агуркі Ц ламянм/. агурочак, -чка, мн. -чкі, -чкаў, м. Ц
лрым. агурочны, -ая, -ае. Я. расол.
АГУРОЧНІК, -у, з*., зб. Агурочнае ба
цвінне.

АГУЧЫЦЬ, агўчу, агўчыш, агўчыць;
агўчаны; зак., м/то (спец.). Зрабіць гука
вым. Я. ф/льм. II незак. аіўчваць, -аю, -аеш,
-ае. II наз. агўчванне, -я, н.
АД (АДА), прыназ. з Р 1. Указвае на зы
ходны пункт чаго-н. Я^ысц/ аб аен/о. Я^
М/нска ба брэста. ?4б галавы ба пят. 2.
Указвае на крыніцу чаго-н. Дабегацца ас)
настаўн/ка. 3. Указвае на непасрэдную
сувязь з чым-н., з якой-н. дзейнасцю. Ра
бочы аб станка. Люба/ аб навукі 4. Указвае
на цэлае, якому належыць частка. Аром/к/ аб хлеба. ТТожка аб крэсла. 5. Указвае
на што-н., ад чаго пазбаўляюцца, што
ліквідуецца, накіраванае супраць чаго-н.
Ячысц/ць аб пылу. Схавацца аб спякоты.
Дек/ аб хваробы. 6. Указвае на прычыну,
падставу чаго-н. ТТлакаць аб гора. Вясёлы
аб м/часця. 7. Указвае на другі прадмет,
які супрацьпастаўляецца першаму. Трэ
ба ао)розн/ваць бабро аб зла. 8. Ужыв. пры
абазначэнні даты дакумента. Загаб аб 76
мая. 9. У выразах: год ад году, час ад часу,
дзень ада дня і пад. указвае на часавую па
слядоўнасць.
АД...(АДА..., АД'...), прыстаўка. 1. Ут
варае дзеясловы са знач.: а) канца, спы
нення, канчатковага выканання дзеяння,
напр.: абпрацаваць, аббзяжурыць, аб^рымець; б) устаранення чаго-н., рух убок,
напр.: абкле/ць, абм/турхнуць, аб 'ехаць;
в) інтэнсіўнасці дзеяння, напр.: абмабіл/заваць, абпрацаваць, абсцябаць; г) да
вядзення да непажаданага стану, напр.:
абтаптаць, абсябзець, абляжаць, д) з
марфемай «цца* — дзеяння, учыненага з
мэтай ухілення ад чаго-н., напр.: абп/сацца, абкараскацца; е) з марфемай «цца» —
заканчэння працяглага дзеяння, напр.:
абваявацца, абб/цца. 2. Утварае назоўнікі
са знач. аддалення, напр.: абгалосак. 3.
Утварае прыметнікі са знач. утварэння,
паходжання ад чаго-н., напр.: аббзеяслоўны, абыменны. 4. Утварае прыслоўі, напр.:
абгэтуль, абус/оль.
АДАБРАЦЬ', адбярў, адбярэш, адбяру;
адбярбм, адберацё, адбярўць; адбяры;
адабраны; зак. 1. каго-м/то. Сілай за
браць у каго-н., прымусіць каго-н. аддаць
якую-н. рэч А ^ром/ы. 2. Пазбавіць каго-н.
якіх-н. якасцей, пачуццяў права на шго-н.
Страх абабраў усе с/лы. 3. м/то. Адняць
час, здароўе і пад. на выкананне чаго-н.
77ералрава абабрала многа часу. 4. м/то.,
безас. Страціць здольнасць валодаць
чым-н. /Уе мог /сц/, ноа/ абабрала. 5. кагом/то. Выбраць з аднастайных прадметаў
такія, якія вылучаюцца якой-н. якасцю
або прыкметай. А неабхобну/о лапаратуру
бля б/бл/ятэкі II незак. адбіраць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II наз. адбіранне, -я, н. (да 1 і 3 знач.) /
адббр, -у, А/, (да 5 знач.).
АДАБРАЦЬ^ ал. адобрыць.
АДАБРАННЕ, -я, н. 1. ал. адобрыць. 2.
Пахвала, станоўчы водгук. Учынак заслу
гоўвае абабрэння.

АГУ-АДА
АДАГНАЦЦА, адганюся, адгбнішся,
адгбніцца; адганіся; зак. 1. Адагнаць каго-н., прымусіць пайсці прэч. Дзец/лезуць
бамам/ыны — не а. 2. Гонячы (жывёлу), ад
даліцца, адысці куды-н. 77астух абагнаў
ся са статкаА/ на бва к/ламетры аб веек/.
II незак. адганяцца, -яюся, -Аешся, -яецца.
АДАГНАЦЬ, адганіб, адгбніш, адгбніць; адгані; адагнАны; зак. 1. каго-м/то.
Прагнаць; пазбавіцца ад чаго-н. А са
баку. А змрочныя бумк/ (перан.). 2. м/то.
Перамясціць (ветрам, плынню і пад.).
ТТль/нь абагнала лобку. 3. каго-м/то. Ад
весці на ранейшае месца, адправіць куды-н. А мам/ь/ну ў гараж. 4. м/то. Зрабіць
шляхам перагонкі (спец.). А м/к/л/нар. А
А/алако. II незак. адганяць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
наз. адгбнка, -і, ДАТ-нцы, ж. (да 4 знач.) /
адгбн, -у, А/, (да 2—4 знач.).
АДАГНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак. 1.
(7 / 2 ас. не ўжыв.). Пра загнутае: стаць
роўным, выпрастацца. 7/в/к абагнуўся.
2. Разагнуўшыся, падняцца; выпрастаць
спіну. II незак. адгінацца, -Аюся, -аешся,
-Аецца.
АДАГНЎЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак., м/то. Вы
прастаць, адвярнуць загнутае. А цв/к. Ц
незак. адгінаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. адгі
нанне, -я, н
АДАГРЭЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. 1. Сагрэцца, зрабіцца цёплым; вяр
нуць сабе нармальны стан. А каля печкі
А ў цёплай хаце. 2. перан. Суцешыцца,
супакоіцца. А бум/ом. Ц незак. адагравацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц наз. адагравАнне, -я, н.
АДАГРЭЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак., кагом/то. 1. Зрабіць цёплым, сагрэць; вярнуць
нармальны стан. А настылыя ног/. 2. леран.
Чуласцю, ласкай супакоіць, суцешыць. А
сірату. II незак. адаграваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
II наз адаграванне, -я, н.
АДАДЗЬМЎЦЬ, мў, мёш, мё; мём,
-мяцё, -мўць; -мі; -мўты; зак., м/то.
Дзьмучы, аддаліць, перамясціць што-н.
АДАДРАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв.,
аддзярАцца; зак. Аддзяліцца ад чаго-н.;
адарвацца. 77абэм/ва абабралася. Ц незак.
аддзірацца, -Аецца
АДАДРАЦЬ, аддзярў, аддзярАш, аддзярА; аддзярбм, аддзерацё, аддзярўць;
аддзярй; ададрАны; зак., м/то. Аддзяліць
што-н. раней прымацаванае; адарваць.
А бом/ку. А м/палсры са сцяны. Ц незак. ад
дзіраць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АДАЖЫА (спец.). 1. лрысл. Павольна,
працяжна (аб тэмпе выканання музычных
твораў). 2. наз., нескл., н. Музычны твор
або частка яго ў павольным тэмпе.
АДАЗВАЦЦА, адзавўся, адзавешся,
адзавецца; адзавёмся, адзавяцеся, адзавўцца; адзавіся; зак. 1. Адказаць на кліч,
адгукнуцца; падаць голас, абазвацца;
прагучаць у адказ на які-н. гук, удар; ад
біцца. Лебзь чутным трымценнем аба-

АДА-АДБ
ЗЙ&Я/СЯ у ООКНаХ М/ыбы. Л крычаў але
н/хто яе асядуся. 2. аб км/-чыл/. Вы
казаць сваю думку; даць ацэнку каму-,
чаму-н. Добра о. аб носам кн/зе. 3. (7/2
ас. 366/чайна яе ўзкые.). Выклікаць сабою
якое-н. пачуццё, адчуванне і пад.; даць
сябе адчуць, выявіцца. Спрацаванасць
аЙ7зеалася хваробам. Звестка абазвалася
л/оцныл/ болел/ у сзрцы. 4. яеран., яа і//то і
без (За??. Аднесціся спачувальна да чаго-н.;
адказаць якім-н. пачуццём на што-н. А
яа закл/к. Л. яа лросьбу. Ц яезак. адзывацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
АДАЗВАЦЬ, адзавў, адзавёш, адзавё;
адзавём, адзавяцё, адзавўць; адзаві; адазвАны; зак., каео-м/то. Тое, што і абкл/каць. II яезак. адзываць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
яаз адзывАнне, -я, я.
АДАМКНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак.
1. (7 / 2 ас. звычамна яе ўзкыв.). Адчыніц
ца; стаць незамкнёным. Замок лёёка ада
мкнуўся. 2. Адчыніць памяшканне, у якім
знаходзішся; зрабіць свабодным уваход да
сябе. II яезак. адмыкацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
АДАМКНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нёны / -нўты; зак.,
м/то. 1. Адчыніць што-н. замкнёнае. Л.
бзверы. /1. памаран. 2. Зняць прымкнутае.
Л. м/тык (ад вінтоўкі). Ц яезак. адмыкаць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
АДАПНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; -нўты; зак., м/то. Тое, што
і апяяць. II яезак. адпінаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АДАПРУЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае; зак.
Адстаць, аддзяліцца ад чаго-н. пад уздзе
яннем вільгаці, перамены тэмпературы.
Хара абадрала аб янёў. Ц яезак. адаправАць,
-праё / -правАе.
АДАПТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; зак. і яезак., м/то. Зрабіць, пра
весці адаптацыю; прыстасаваць (пры
стасоўваць), спрасціць (спрашчаць). Л.
яераклаб.
АДАПТАЦЫЯ, -і, лс. 1. Прыстасаван
не да новай сістэмы або ўмоў арганізма
да новых знешніх умоў. 2. Спрашчэнне
тэксту ддя малападрыхтаваных чытачоў.
3. Усынаўленне. Л. бз/цяц/ў сял/^о.
АДАПХНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак.
Адштурхнуўшыся ад чаго-н., адсунуц
ца, аддаліцца. А бусаком аб бераеа. Ц яе
зак. адпіхацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца /
адпіхвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АДАПХНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак., каео-мяйо.
1. Штуршком адсунуць, аддаліць. А навоя
крэсла. 2. Моцна напіраючы, адціснуць,
прымусіць адысці. Ая абаяхнуў ліяне / стаў
яалбрайзе. Ц яезак. адпіхАць, -Аю, -Аеш, -Ае
/ адпіхваць, -аю, -аеш, -ае.
АДАРАЦЬ, -арў, -арАш, -арА; -арбм,
-арацё, -арўць; -ары; -арАны; зак., мяло.
1. Папрацаваць пэўны час на ворыве;
адпрацаваць на ворыве ўзамен за што-н.
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Л. цэль/ бзень. Л. за боўе. 2. Узараць нана
ва поле, на якім загінулі пасевы. Ц яезак.
адварваць, -аю, -аеш, -ае.
АДАРВАНАСЦЬ, -і, лс. Адсутнасць су
вязі з кім-, чым-н., адчужанасць. А аб)
робнаеа боліа.
АДАРВАЦЦА, -вўся, -вёшся, -вёцца;
-вёмся, -вяцёся, -вўцца; -віся; зак. 1. (7
/ 2 ас. звычамна яе ўжыв.), аб) каео-чаео.
Аддзяліцца, адпасці. 7уз/к айзреаўся. До
міка аЭареалася. 2. аб каео-чаео. Аддзяліц
ца, адысці. Саліалёт абарваўся аб зяліл/.
Ае а. аб ясаком ярыеажосц/. 3. аб чаео.
Аддаліўшыся, страціць сувязь з іншымі.
^4боз абарваўся аб атраба. А аб кадная//.
4. аб каео. Пра войскі: аддаліўшыся, стра
ціць сутыкненне з праціўнікам. /1. аб
ярац/ўн/ка. 5. аб чаео. Перастаць часова
займацца чым-н. па якой-н. прычыне.
Яе а. ас) ц/кавам кн/е/. Ц яезак. адрывАцца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца; яаз. адрыў, -рыву,
м (да 2—5 знач.). 7?учь/цца без абрыву аб
вытворчасці.
АДАРВАЦЬ, -вў, -вёш, -вё; -вём,
-вяцё, -вўць; -ві; -вАны; зак., каео-м/то.
1. Рыўком, пацягнуўшы, аддзяліць (част
ку ад цэлага, што-н. прымацаванае).
Гарбаць л/с/яок калея^ара. 2. звычайна
безас. Адрэзаць, знесці (пра галаву, часткі
цела) машынай, снарадам і пад. Зыбухал*
болібы абарвала ное/. 3. аб каео-чаео. Рэз
кім рухам, пераадольваючы супраціўлен
не, адняць, аддаліць. А аб) яаблое/. 4.
ябран. Разлучыць; аддзяліць, пазбавіць
сувязі з кім-, чым-н. Лб 7?ас/ля хлопцаў усё
роўяа яе абарвём/. 5. перан. Перашкодзіць
займацца чым-н., адцягнуць (ад думак і
пад.). А абработы. /1. аб чытання. 0 Адар
ваць з пупавінай — вырваць з коранем,
выкараніць. Вачэй не адарваць — вельмі
захапіцца прыгажосцю каго-, чаго-н.
Вушы (галаву) адарваць (груб.) — набіць,
пакараць. З рукамі адарваць — узяць, ку
піць што-н. з вялікай ахвотай. Ц яезак.
адрываць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц яаз. адрыванне,
-я, я. (да 1 знач.) / адрыў, -рыву, м. (да 4 і
5 знач.).
АДАРЙЦЬ, адарў, адбрыш, адбрыць;
адарві; адбраны; зак., каео-м/то. 1. Тое,
што і абварыць. А бзяцем цукеркам/. 2. яерая. Багата надзяліць якімі-н. якасцямі,
здольнасцямі. 77рь/роба адарыла яео паэтычнылі таленталі. Ц яезак. адбрваць, -аю,
-аеш, -ае.
АДАСЛАЦЬ адаішпб, адашлёш, адашлё; адашлём, адашляцё, адашлібць; ада
шлі; -слАны; зак. 1. м/то. Паслаць, адпра
віць што-н. каму-н. Л. ером/ы сыну. 2. каео.
Адправіць, накіраваць каго-н. куды-н.
з якой-н. мэтай па якой-н. прычыне. А
бзяцем у вёску. 3. каео ("м/то/ Прапанаваць
звярнуцца куды-н., дзе можна знайсці да
ведку; зрабіць спасылку на каго-, што-н.
А чытача ба перм/акрын/цы. 4. м/то. Ад
правіць назад пасланае, вярнуць. Л. назаб
банбэроль. II яезак. адсылаць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II яаз. адсыланне, -я, я. / адсылка, -і,

ДМ -лцы, ж. II дрылі, адсылачны, -ая, -ае
(да 3 знач.).
АДАСОБІЦЦА, -блюся, -бішся, -біц
ца; зак. 1. Выдзеліцца з агульнага, заняць
асобае, ізаляванае становішча. 2. Адме
жавацца ад людзей. А аб кал/нан/7 сяброў.
II яезак. адасабляцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. II яаз. адасаблённе, -я, я.
АДАСОБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены; зак. 1. каео-м/то. Аддзяліцца, выдзе
ліць з агульнага, цэлага; паставіць у асо
бае становішча. А участак зяліл/ў сабзе. 2.
м/то. У граматыцы: зрабіць адасобленым
(у 2 знач.). А азяачэяяе. Ц яезак. адасабляць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц яаз. адасаблённе, -я, я.
АДАСОБЛЕНЫ, ая, ае 1. Асобны
.Жыць абасоблеяа (прысл.). 2. У граматы
цы: выдзелены ў гаворцы інтанацыяй і
паўзамі, на пісьме — знакамі прыпынку.
/1. зварот. II яаз. адасобленасць, -і, ж.
АДАСПАЦЦА, -плібся, -пішся, -піцца;
-пімся, -піцёся, -пАцца; -піся; зак. Вы
спацца пасля недасыпання; аднавіць
сілы працяглым сном, адпачыць. А як
належыць. Ц яезак. адсыпАцца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
АДАССАЦЬ, -сеў, -ссёш, -ссё; -ссём,
-ссяцё, -ссўць; -ссі; -ссАны; зак. 1. м/то
і чаео. Смактаннем аддзяліць, убавіць,
высмактаць нейкую колькасць якой-н.
вадкасці. А ліалака. 7%ўк/ абассал/ л/яоеа крые/. 2. Кончыць смактаць. Ц яезак.
адсысаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АДАТКНЎЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак., м/то (разм.).
Адкрыць, выцягнуўшы корак, затычку. Л.
бутэльку. II яезак. адтыкаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
II яаз. адтыканне, -я, я.
АДАХВОЦІЦЬ, -вбчу, -вбціш, -вбціць;
-вбчаны; зак., каео аб чаео (разм.). Адву
чыць, адбіць ахвоту рабіць што-н. Л. аб
курэяяя. II яезак. адахвочваць, -аю, -аеш,
-ае.
АДБАВІЦЬ, -бАўлю, -бАвіш, -бАвіць;
-бАўлены; зак., м/то і чаео. Аддзяліць, ад
ліць, адсыпаць, адняць і пад. частку ча
го-н., памяншаючы колькасць. А ліалака
са збана. Ц незак. адбаўляць, -яю, -Аеш, -Ае.
0 Хоць адбаўляй (каео-, чаео-н.) — надта
многа (разм.). Ц наз. адбаўлённе, -я, н. / ад
баўка, -і, ДМ-ўцы, ж.
АДБАЛІЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ліць;
зак. Перастаць балець, супакоіцца.
АДБАМБІЦЦА, -блібся, -бішся, -біцца;
-бімся, -біцёся, -бАцца; зак. (разм.). Кон
чыць бамбіць. Лётчык/ аббаліб/л/ся.
АДБАРАБАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; зак.
1. Кончыць барабаніць. 2. м/то і без бая.
Паспешліва, невыразна прачытаць, вы
ступіць і пад. (разм.). /1. абказ. 3. Адслу
жыць, адпрацаваць доўгі час на якой-н.
цяжкай або малацікавай службе, рабоце
(разм.). Л. бзесяць еабоў на бўбаўн/цтве.
4. каео і без бая. Хутка прайсці, праехаць;
завезці. А пехатою пяць к/лаліетраў. А на
ліам/ыне.
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АДБАРАНІЦЬ, -раніб, -рбніш, -рбніць; -рбнены; зак., каао-тто. Абара
ніць каго-н., засцерагчы ад чыіх-н. не
прыхільных, варожых дзеянняў. А аб
хул/еанаў. II незак. адбараняць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II здор. адбараніцца, -ранібся, -рбнішся, -рбніцца; незак. адбаранАцца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
АДБЁГЧЫ, -бягў, -бяжыш, -бяжыць;
-бяжым, -бежыцё, -бягўць; -бяжіА; зак.
1. Бягом аддаліцца на нейкую адлегласць
ад каго-, чаго-н. А аб лесу. 2. абрам. Хутка
аддаліцца ад чаго-н. Аваля абсада аб Абра
за. II незак. адбягаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АДБЕГЧЫСЯ, -бягўся, -бяжьішся, -бяжіАцца; -бяжьімся, -бежыцёся, -бягўцца;
-бяжыся; зак. Тое, што і айкаць/. Аломчь/к
аббееся аб хаты. Ц казак, адбягацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
АДБЁЛАЧНЫ ал. адбяліць.
АДБЁЛКА ал. адбяліць.
АДБЕЛЬВАННЕ ал адбяліць
АДБЕЛЬВАЦЬ ал адбяліць
АДБЕЛЬНЫ ал адбяліць
АДБІВАЛЬНІК, -а, лін. -і, -аў, л*. (спец.).
Прыстасаванне для адбівання светлавых,
цеплавых і інш. праменяў, хваль і пад.
АДБІВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лазак. 1. ал.
адбіць. 2. акно і без (Зал. Мерна, рытмічна
стукаць, удараць. Салбапіь/ аблаюць крок.
АДБІРАННЕ ал. адабраць'.
АДБІРАЦЬ ал. адабраць'.
АДБЁГАК, -тка / -тку, мн. -ткі, -ткаў м.
l. -тка. Адлюстраванне чаго-н. на гладкай
бліскучай паверхні ў выніку пераламлення
светлавога праменя. Яббйлк/ брэў нарнеюзь
з вабы. 2. -тка. След, які застаўся на чым-н.
ад іншага прадмета. Яббймк/ мяльцаў мо
ткле. Ябб/тк/ мтутыньсс ламак на ОАЛьао/мньом мяску. 3. -тка. Тэкст, малюнкі і пад.,
адціснутыя паліграфічным спосабам. Д.
макету да мамбрь/. 4. -тку Перадача ў во
бразах і паняццях чаго-н. Д. .жыцця у рамане. 5. -тку. Адзнака, след, знак якіх-н.
пачуццяў, уздзеянняў, уплываў. Д. журбы
на /мнарах любзей. Час клабзе на ўсе сном а.
АДБІЦЦА, адаб'юся, адаб'ешся, ада
б'ецца; адаб'ёмся, адаб'яцеся, адаб'ецца;
адбіся; зак. 1. (7 /2ас. звычайна неўжыс.).
Тое, што і абламацца, абкалоцца. Тўчка
кубка абб/лася. 2. Даць адпор, абараніц
ца; вызваліцца; пазбавіцца. Д. аб вораеа.
3. аб каео-чаео. Адстаць ад тых, з кім быў
разам (разм.). Д. ў барозе аб камман//. 4. аб
каео-чаео. Парваць сувязь з кім-, чым-н.,
перастаць рабіць што-н., займацца чым-н.
(разм.). Д. аб бому. Д. аб вучобы. 5. (7/2
ac. не ўжыв.). Сустрэўшы на шляху пе
рашкоду, змяніць свой напрамак на другі,
адваротны (пра тукі, прамяні і пад.). Л^ык
абб/уся рэхам у еарах. 6. Адлюстравацца на
гладкай, бліскучай паверхні. Дрэна абб/лася ценем у вабзе. 7. меран. Адлюстравацца
ў вобразах, паняццях. У лірыцы абб/ла ся жыццё л/обзей. 8. (7 / 2 ас. звычайна не
ўжыв.). Атрымаць вонкавае праяўленне,
выявіцца (пра пачуцці, стан і пад.). 7ры-

воеа абб/лася на твары жанчыны. 9. (7 / 2
ас. звычайна не ўжыс.). Выклікаць сабой
якое-н. пачуццё; адазвацца; захавацца ў
памяці. Лобныя баляалябы напёк абабіюцца
ў буты. 10. (7/2 ас. звычайна не ўжыв.),
на к/м-чым. Зрабіць уздзеянне, уплыў на
каго-, што-н. 7/яжкая мраца абб/лася на
збароў/. 11. (7 / 2 ас. звычайна не ўжыв.).
Пакінуць адбітак, //а мяску абб/л/ся слябы
ное. 0 Адбіцца ад рук — перастаць слухац
ца, падпарадкоўвацца. Ц незак. адбівацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
АДБЙДЬ, адаб'іб, адаб'ёш, адаб'е, ада
б'ём, адаб'яце, адаб'юць; адбі; адбіты; зак.
1. тто. Адламаць, аддзяліць, адкалоць,
адшчапіць, адарваць, адкрышыць ударам.
Л. ручку кубка. А бомку. 2. тто. Адкі
нуць сустрэчным ударам. Я. мяч рукою. Л.
атаку. 3. меран., тто. Адказваючы на аб
вінавачанні, прыдзіркі і пад., абвергнуць
іх. А намабк/ крытыканаў. 4. каео-кпмо.
Вярнуць сабе сілаю, з боем. А еораб. 5. каео-тто. Прыцягнуць, прывабіць да сябе,
аддаліўшы ад другога (разм.). А чужоеа
мужа. Л. маку/т/коў. 6. меран., тто. Пры
мусіць баяцца што-н. рабіць; знішчаць,
адабраць (памяць, жаданне і пад.; разм.).
А ахвоту спрачацца. Тора абб/ла намяць.
7. (7 / 2 ас. звычайна не ўжыв.), тто. Ад
люстраваць чый-н. вобраз (пра гладкую,
бліскучую паверхню). Люстра абб/ла малабы ятчэ мюар жанчыны. 8. каао-тто.
Адлюстраваць, паказаць у вобразах. А
жыццё ў мастацтве. 9. тто. Абазна
чыць ударамі, звонам і пад.; выстукаць
рытмічнымі ўдарамі А такт рукой. 7абз/нн/к абб/ў бванаццаць. А тэлеграму (паслаць; разм.). 10. тто. Ударам пашкодзіць
што-н., зрабіць балючым. Л. печань. А
балон/. 11. тто. Навастрыць, выраўнаваць
лязо касы і пад., б'ючы малатком. А касу.
12. тлю. Размякчыць ударамі. Л. мяса. 13.
тлю. Памераўшы, выдзеліць участак ча
го-н.; аддзяліць, перагарадзіўшы. /1. уча
стак латы. II незак. адбіваць, -Аю, -Аеш,
-Ае; наз. адбіванне, -я, н. / адбіццё, -А, н. (да
2 і 3 знач.). II наз. адбіўка, -і, ДМ-біўцы, ж.
(да 9—11 знач.), адбОй, -ю, м. (да 2 знач.;
спец.) / адбойка, -і, ДМ -ббйцы, ж. (да 1
знач.; спец.), Ябб/ука касы. Яббой мяча ру
кой. Яббойка еуеал/о ў забо/.
АДБЛІСКВАЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -ае; незак. (разм.). Даваць вод
бліск; адсвечваць. Маланк/ аббл/сквал/ балёк/м святлом. Ц зак. адбліскаць, -ае.
АДБОЙ, -ббю, м. 1. ал. адбіць. 2. Сігнал
(першапачаткова барабанны), які апа
вяшчае аб заканчэнні чаго-н. А наветра
най трывое/. 3. меран. Перапынак у працы,
дзеянні; спачын. 7>/ць (баць) аббой (такса
ма перан.: адмаўляцца ад свайго рашэння,
думкі). С Адбою няма (не будзе) аб каео-чаео (разм.) — вельмі многа каго-, чаго-н.
АДБОЙНЫ, -ая, -ае. Які служыць для
адбівання чаго-н. Я. малаток.
АДБОЙШЧЫК, а, мн і, аў, м Іор
нарабочы, які пры дапамозе адбойнага
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малатка аддзяляе кавалкі карысных вы
капняў ад масіву.
АДБОР, -у; м. 1. ал. адабраць' (да 5
знач.). 2. Вылучэнне каго-, чаго-н. з яко
га-н. асяроддзя. Натуральны о. — выжы
ванне найбольт прыстасованых, моцных
ареан/змаў (спец.).
АДБОРАЧНЫ, ая, ае Які служыць
для адбору каго-, чаго-н. Ябборачная кам/с/я. Ябборачныя смабсрн/цтвы (для адбо
ру мацнейшых спартсменаў).
АДБОРНЫ, ая, ае 1. Адабраны з
ліку іншых як лепшы па якасці; пер
шагатунковы, выдатны. Яббррная бульба.
2. меран. Вельмі грубы, непрыстойны. За
сцяной чулася абборная лаянка.
АДБРАДЗІЦЬ', 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв.; -радзіць; -рбджаны; зак. (разм.).
Кончыць, перастаць брадзіць^. Хвас аббрабз/ў. 77/ва аббрабз/ла.
АДБРАДЗЙ^Ь^, -раджў, -рбдзіш, -рбдзіць; -рбджаны; зак. (разм.). Правесці
мяжу на сенакосе, адмежаваць. Ц незак. ад
броджваць, -аю, -аеш, -ае
АДБРАКАВАЦЬ, кўю, кўеш, кўе;
-кўй; -кавАны; зак., каао-тто (спец.). Ад
дзяліць бракованае, недабраякаснае. Л.
мллабняк. Я. фрукты. Ц незак. адбракоўваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. адбракоўванне, -я, н. /
адбракоўка, -і, ДЛ/-ўцы, ж.
АДБРАХАЦЦА, -рашўся, -рбшашся,
-рашацца; -рашыся; зак. (разм., груб.).
Сварачыся, спрачаючыся, адказаць на
папрокі, нападкі; адмовіцца ад чаго-н.;
выкруціцца. II незак. адбрэхвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
АДБРЫКАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак., аб каео-чаео (разм ). 1. Брыкаючыся,
адбіцца ад каго-, чаго-н., аддаліць ад сябе.
2. меран. Пазбавіцца ад чаго-н. непажа
данага (разм.). Я. аб баручэння. Ц незак.
адбрыквацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АДБРЁІЦЬ, -рьію, -рьіеш, -рьіе; -ры
ты; зак., каео-тмю (разм ). Рэзка або
абразліва адказаць каму-н., адмаўляючы
ў чым-н. або лаячыся. Ц незак. адбрываць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
АДБУДАВАЦЦА, -дўюся, -дўешся, -дўецца; -дўйся; зак. 1. Закончыць пабудову
чаго-н. для сябе.
зосен/ аббубўемся. 2.
Пабудавацца нанава, аднавіць жыллё па
сля разбурэння, пажару і пад. Лёска на
нава аббубавалася. Ц незак. адбудоўвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
АДБУДАВАЦЬ, -дўю, -дўеш, -дўе; -дўй;
-давАны; зак., тто. 1. Закончыць пабудо
ву чаго-н.; пабудаваць. Яббубавал/ зубоў
ную тколу. 2. Пабудаваць нанава, аднавіць
што-н. пасля разбурэння, пажару і пад. Я.
еораб. II незак. адбудоўваць, -аю, -аеш, -ае.
II наз. адбудОва, -ы, ж. (да 2 знач.); мрым.
адбудоўчы, -ая, -ае. Я. мерыяб.
АДБУКСІРАВАЦЬ, рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны; зак., тто (спец.). Адвесці
на буксіры. Я. баржу.
АДБЙЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -бўдзецца; зак. Ажыццявіцца, прайсці, быць
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праведзеным; здарыцца. Раніцай на задр
узе аббыўся ліітыне. 77рэлі'ера спектакля
аббылася еечаралі. Ц незак. адбывацца,
-Оецца.
АДБЁІЦЬ, -буду, -бўдзеш, -бўдзе; -быў,
-былА, -лб; -бўдзь; зак. 1. мама. Выка
наць якую-н. павіннасць, абавязак; пра
быць вызначаны тэрмін дзе-н. Я. нараў
на бзязкурстее. Л. тзрліін пакарання. 2.
Выканаць што-н. фармальна, як бы з-пад
прымусу. Л. заняткі. 3. Правесці, зрабіць,
закончыць што-н. А вяселле. 4. Абысціся,
абмежавацца чым-н. Ябеб абнылі хлёбалі
не аббубзеш (прымаўка). 0 Не адбудзе і не
прыбудзе (разм.) — не будзе ні выгоды, ні
страты. II незак. адбываць, -ЙЮ, -Аеш, -Ае;
наз. адбыванне, -я, н. (да 1 знач.). Ц наз. ад
быццё, -А, н. (да 1—3 знач.).
АДБЯГАЦЦА ал адбегчыся
АДБЯГАЦЬ ал. адбегчы
АДБЯЛІЦЬ, -бялк5, -бёліш, -бёліць;
-бёлены; зак., што. Зрабіць белым, вы
беліць. А палатно. Ц незак. адбёльваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. адбёльванне, -я, н.
і адбёлка, -і, ДМ -лцы, эк. Яббельеанне
браўніннайліасы. Ц нрылі. адбёльны, -ая, -ае
і адбёлачны, -ая, -ае. табельны цэх. Яббелачныя ліатзрыялы.
АДВАБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены; зак., каео (^што^ (разм.). Вабячы, ад
цягнуць, адвесці. А лаляўнічаеа. Ц незак.
адвабліваць, -аю, -аеш, -ае
АДВАГА, -і, ДМ-вАзе, лс. Смеласць, ра
шучасць. Ў^наеаробзіць за абеаеу. Я. еарабы
бярэ (прыказка).
АДВАДЗІЦЬ, -вАджу, -вАдзіш, -вАдзіць;
-вАджаны; зак., каео-што, аб чаео (разм.).
Адвучыць ад якой-н. прывычкі, ад хад
жэння да каго-н. або куды-н.; прымусіць
перастаць што-н. рабіць, адвыкнуць ад
чаго-н. А аб курэння. Ц незак. адваджваць,
-аю, -аеш, -ае.
АДВАДЗЯНЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе;
зак. Стаць вадзяністым, звадзянець. Гар
ніла абеабзянела.
АДВАЁЎВАЦЬ ал. адваяваць.
АДВАЖНЫ, -ая, -ае. Смелы, рашучы.
Л. баец. II наз. адважнасць, -і, эк.
АДВАЖЫЦЦА, -жуся, -жышся, -жыц
ца; зак., на што і з ін%). Праявіць адвагу,
рашучасць, асмеліцца. А на сліелы ўчынак.
II незак. адважвацца, -аюся, -аешся, -аец
ца.
АДВАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жаны; зак., што і чаео. Аддзяліўшы, узва
жыць частку чаго-н. /1. кіла^ралі цукру. Ц
незак. адважваць, -аю, -аеш, -ае.
АДВАКАТ, -а, М -кАце, лін. -ы, -аў, лі.
Юрыст, які абараняе на судзе чые-н. ін
тарэсы; абаронца. Уганяць абеаката. Ц
прылі. адвакацкі, -ая, -ае.
АДВАКАТУРА, -ы, эк. 1. зб. Адвакаты.
Абласная а. 2. Дзейнасць адваката. Зайліацца абеакатурай.
АДВАКАЦТВА, -а, н. Дзейнасць адва
ката.
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АДВАЛ, -а і -у лін. -ы, -аў, лі. 1. -у, ел.
адваліць (да 1 знач.). 2. -а. Прыстасаван
не ў плузе для адразання і пераварочван
ня пласта зямлі. 3. -а. Перавернуты пласт
зямлі. 4. -а. Насып з пустых парод, шлаку
і пад. на горных распрацоўках (спец.). Ц
дрылі, адвальны, -ая, -ае (да 2—4 знач.). 0
Да адвалу (разм.) — наесціся да сыці.
АДВАЛАЧЫ, -лакў, -лачЗш, -лачЗ; -лачбм, -лачацё, -лакўць; -лёк, -лаклА, -лаклб; -лачія; -лбчаны; зак., каео-што (разм.).
Валочачы, адцягнуць. Л. ліяшок з бульбай. Ц
незак. адвалакаць, -аю, -Аеш, -Ае.
АДВАЛІЦЦА, -валімся, -вАлішся, -вАліцца; зак. 1. (7 і 2ас. звычайна неўэкые.).
Аддзяліўшыся, адарваўшыся, упасці. Лаеалак тынку абваліўся. 2. Схіліць тула
ва назад; адкінуцца (разм.). А на слінку
крэсла. 3. Наеўшыся, адсунуцца ад ста
ла, пакінуць есці (разм.). Л. аб клёцак.
4. леран. Паменшаць (пра мароз, спёку
і пад.). Мароз абзал/ўся, і найшоў снее. 5.
леран. Знікнуць, прайсці (пра адчуванні,
пачуцці). .Ўся нуба абвалілася аб яео. Ц
незак. адвільвання, -аюся, -аешся, -аецца.
АДВАЛІЦЬ, -валіб, -вАліш, -вАліць;
-вАлены; зак., што. 1. Адвярнуць, адкі
нуць што-н. ад чаго-н. А коліень аб бзвярэй. А заеалу і абчын/ць вароліы. 2. Вы
дзеліць, даць, адрэзаць, расшчодрыўшыся
(разм., іран.). А лобны кавалак сала. А сто
тысяч рублёў. 3. аб чаео і без бал. Адысці,
адплысці, адляцець. 77арахоб плаўна аб
валіў аб прыстані. Ц незак. адвільваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. адвільванне, -я, н. (да 1
знач.), адвіл, -у, лі. (да 1 знач.) іадвілка, -і,
ДМ-лцы, эк. (да 1 знач.) Ц лрылі. адвільны,
-ая, -ае (да 1 знач.; спец.).
АДВАР, -у, лін. -ы, -аў, лі. Вадкасць, на
сычаная варам таго, што ў ёй варылася.
Рысавы а. Ц лрылі. адварны, -Ая, -бе.
АДВАРАЖЫЦЬ, -ражў, -рбжыш, -рбжыць; -рбжаны; зак., каео-іа/ло. Варажбой
зняць чары з каго-н. Ц незак. адварожваць,
-аю, -аеш, -ае.
АДВАРАНЫ, -ая, -ае. Вараны, звараны.
Абвараная бульба. Абваранае ліяса.
АДВАРОТ, -у, М-рбце, лін. -ы, -аў, лі. 1.
Адагнуты і прыгладжаны край адзення ці
абутку. 77/нжак з шырокімі абваро/лаліі. 2.
Адваротны бок чаго-н. (кнігі, паштоўкі і
пад.). 77обліс на абвароце збыліка.
АДВАРОТНЫ, ая, ае 1. Які накіра
ваны ў супрацьлеглы папярэдняму руху
бок. Ябеаротнае вярчэнне. Лінуцца ў а. бок.
2. Які прыводзіць да зыходнага выніку. А
хімічны працэс. Ябеаротнае ператварэнне
табару ў ерошы. 3. Супрацьлеглы. Ябыліанне ёсць бзеянне, абваро/лнае склабанню. Я.
сэнс. 4. Супрацьлеглы вонкаваму, левы
бок прадмета. Распісацца на абаротным
баку паштоўкі. Доказ аб абваролінаеа
(наз) 0 Адваротны бок медаля — другі,
супрацьлеглы, ценявы, непажаданы, ад
моўны бок якой-н. справы.
АДВАРОЧВАЦЦА ал адвярнуцца
АДВАРОЧВАЦЬ ал адвярнуць

АДВАРЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , -вА
рыцца; зак. Зварыцца. бульба абварылася.
II незак. адварвацца, -аецца.
АДВАРЫЦЬ, -варў, -вАрыш, -варыць;
-вараны; зак., што. Зварыць. Я. ерыбы. Ц
незак. адварваць, -аю, -аеш, -ае.
АДВАСТРЫЦЬ, -вастру, -вострыш,
-вбстрыць; -вбстраны; зак., што. Нава
стрыць, завастрыць. Я. косы. Я. зброю (пе
ран.: падрыхтавацца да дзеянняў). Ц незак.
адвострываць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. ад
вострыванне, -я, н
АДВАЯВАЦЦА, -ваібюся, -вайешся,
-ваібецца; -ваібйся; зак. (разм ). Тое, што
і абеояеаць (у 3 знач.). Ябваяваўся салбат.
АДВАЯВАЦЬ, -ваібю, -вак5еш, -ваібе;
-ваібй; -ваявОны; зак. 1. каео-што. Вяр
нуць у барацьбе, у вайне. Я. сваю зялілю
ў захопнікаў. 2. перан. Дамагчыся чаго-н.
настойлівасцю. Я. перахобны сцяе. 3. Кон
чыць ваяваць (разм.). Салбат сваё абваяваў. 4. Пазбавіцца сілы, моцы ваяваць
(разм.). Я ўлсо стары, сваё абважваў. Ц
незак. адваёўваць, -аю, -аеш, -ае (да 1
знач).
АДВЕДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. каеошто. Наведаць каго-, што-н., пабываць у
каго-н. дзе-н. Я. хвораеа сябра. Я. робны
кут. 2. чаео. Пакаштаваць, паспытаць. Я.
спелых ёруш. 3. чаео. Спазнаць, зведаць,
паспытаць. Я. шчасця. Ц незак. адвёдваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. адвёдванне, -я, н.
АДВЕДЗІНЫ, -дзін. Сяброўскае на
ведванне каго-н., звычайна з якой-н. на
годы. Т^ыйсціўа.
АДВЕДКІ і ВОДВЕДКІ, -дак 1. На
ведванне жанчыны, якая нарадзіла дзіця.
77рыйсці ў а. з п/раеаліі. 2. Тое, што і абвебзіны.
АДВЕЗЦІ, -вязў, -вязёш, -вязё; -вязём,
-везяцё, -вязўць; -вёз, -вёзла; -вязі; -вёзены; зак., каео-што. Везучы, даставіць
каго-, што-н.; завезці куды-н.; везучы,
убраць на пэўную адлегласць. Я. еосця баболіу. Я. з бароеі каліенне. Ц незак. адвОзіць,
-вбжу, -вбзіш, -вбзіць. II наз. адвОз, -у лі. і
адвОзка, -і, ДМ-зцы, эк. (разм.).
АДВЕЙВАЦЬ ал адвеяць
АДВЕКУ, прысл. Спрадвеку, з даўніх ча
соў. 7ут даўкі а. еябуцца.
АДВЁС, -а, лін. -ы, -аў, лі. (спец.). Невя
лікі груз на шнуры або нітцы для вызна
чэння вертыкальнага напрамку; грунтва
га. 77/нур з абвесам.
АДВЕСІЦЬ, -вёшу, -вёсіш, -вёсіць; -вёшаны; зак., што. Адкрыць што-н. заве
шанае; зняць або адсунуць убок тое, чым
было што-н. завешана. Я. акно. 0 Адвесіць
губы (разм., неадабр.) — надзьмуцца, па
крыўдзіцца. II незак. адвёшваць, -аю,
-аеш, -ае.
АДВЕСЛАВАЦЬ, -вяслўю, -вяслўеш,
-вяслўе; -вяслўй; зак. Вяслуючы, аддаліц
ца, адплыць ад чаго-н. Я. аб бераеа. Ц незак.
адвяслоўваць, -аю, -аеш, -ае.
АДВЕСЦІ, -вядў, -вядзёш, -вядзё;
-вядзём, -ведзяцё; адвёў, -вялА, -вялб;
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адвядзі; зак., кяао. 1. Ведучы, суправаджа
ючы, даставіць у якое-н. месца, Ён ябеёў
хлонця //яб //ло/н / //ясябз/ў //я ////7Я#е. 2.
Перавесці (войскі і пад.) на іншую пазі
цыю, перамясціць назад, у тыл. А я/яряб
ля ноўняч яб еёск/. 3. Завесці на некаторую
адлегласць ад каго-, чаго-н. А ўбок. 4.
Адхіліць; змяніць напрамак руху чаго-н.,
накіраваць убок ад каго-, чаго-н. А рук/.
Думя/оць, куй,/ б я. еябу з поля. 5. Змяніць
напрамак позірку, перастаўшы глядзець
на што-н. А золь/. 6. лерян. Даць іншы
кірунак, перавесці (увагу, думку і пад.)
на што-н. іншае. 7. дерян. Папярэдзіць
што-н. небяспечнае, непрыемнае. /1. не
бяспеку яб еея/х. 8. лерян. Адхіліць што-н.
неадпаведнае, непрыдатнае. А кянбыбя/нуру. 9. Даць у чыё-н. распараджэнне;
прызначыць, выдзеліць для якой-н. мэты.
Уясц/ннь/ еяслябяр ябеёў нял/ бея //якойчь/к/. 10. Надаць тое або іншае значэнне,
вызначыць ролю, месца каму-, чаму-н.
11. Правесці, адчарціць. А нял/ў с/нь//нку.
0 Адвесці вочы — хітруючы, адцягнуць
чыю-н. увагу ад чаго-н. Адвесці душу —
падзяліцца з кім-н. тым, што набалела;
выказаць каму-н. свае патаемныя думкі;
задаволіць якое-н. моцнае жаданне. Вачэй
не адвесці — аб чым-н. вельмі прыгожым,
прывабным. II незяк. адводзіць, -джу,
-дзіш, -дзіць. II наз. адвОд, -у М -дзе, л/. /
адвядзенне, -я, н.
АДВЁЧНЫ, -ая, -ае. Спрадвечны; які
існуе з даўніх часоў. Лаечныя бяло/мь/.
Лбеечняя /пяямн/ця. Ц няз. адвечнасць, -і, ж.
АДВЁШВАЦЬ а/? адвесіць
АДВЁЯЦЬ, -вёю, -вееш, -вёе; -вёй;
-вёяны; зяк., /я/яо. 1. Вьшаліць веяннем
мякіну і пад. са збожжа. А н/ялун/нне
яб з^рня. 2. Кончыць веяць. Ц незяк. ад
вейваць, -аю, -аеш, -ае.
АДВЁРТКА, -і, ДА/ -тцы, л/н. -і,
-так, ж. Інструмент для закручвання і
выкручвання шрубаў. Ц нрь/л/. адвёртачны,
-ая,-ае.
АДВІВАЦЬ а/? адвіць
АДВІЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незяк.
(разм.). Адмаўляцца, ухіляцца ад чаго-н.
А яб бяруяэннлў. II зяк. адвільнуць, -ну,
-нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні? Ц няз.
адвільванне, -я, н.
АДВІСЁЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -сіцца;
зяк. (разм.). Павісеўшы пэўны час, раз
гладзіцца. Сўкенкя ябб/селяся.
АДВІСЛЫ, -ая, -ае. Які адвіс, апус
ціўся, адцягнуўся ўніз; абвіслы, ^бе/сль/я
князя/. Лбе/сль/я еубь/. Ц няз. адвісласць, -і,
ж.
АДВІСНУЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -вісне;
-віс, -вісла; зяк. Апусціцца, страціўшы
пругкасць, ///чок/ ябе/сл/. Ц незяк. адвісаць,
-Ае.
АДВІТАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які бывае пры
адвітанні; развітальны. А лоц/ск рук.
АДВІТАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зяк. Развітацца, абмяняцца адвітальнымі
словамі, поціскам рук і пад. /осц/ ябе/н/ял/-

ея / няй/ял/. II незяк. адвітвацца, -аюся,
-аешся, -аецца. Ц няз. адвітанне, -я, н.
АДВІЦЬ, адаўю, адаўёш, адаўе; адаўём,
адаўяце, адаўюць; адвіў, -вілА, -віло; -ві;
-віты; зяк., м//яо і чяео. Развіваючы, аддзя
ліць частку навітага. А чяс/мку лрялсь/ ня
клубок. II незяк. адвіваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АДВОД, -у, М -дзе, л/. 1. ал. адвесці.
2. Заява аб адхіленні каго-н. ад удзелу ў
чым-н. Дяць я. кянбь/бя/му. 3. Адгаліна
ванне (у трубе, электрасетцы і пад.). А
яб бяжярэ/. 0 Для адводу вачэй (разм.) — з
мэтай адцягнуць увагу ад чаго-н.
АДВЕДАК, -дка, лін. -дкі, -дкаў, л/. 1.
Галінка або частка кораня з вочкамі, па
саджаныя асобна для самастойнага росту.
Рязмняжэнне ябеобклм/. 2. Пчаліны рой,
які толькі што ўтварыўся і аддзяліўся ад
старога.
АДВАДЗІЦЬ а/? адвесці
АДВОДНЫ, -ая, -ае. Які служыць для
адводу чаго-н. убок. ЯЭеобняя н/рубя. Я.
кянял.
АДВОЗ 27/. адвезці.
АДВАЗІЦЬ ал адвезці
АДВОЗКА ал. адвезці.
АДВОЛЬНЫ ая, ае 1. Нічым не аб
межаваны, вольны, тібеольнь/я рух/. 2. Які
праводзіцца самавольна. Ябеольняеря/пэнне. 3. Бяздоказны, непераканаўчы, бес
падстаўны. т4беольняе /нлул/ячэнне. Ц няз.
адвольнасць, -і, ж.
АДВОРВАЦЬ ал адараць
АДВОСТРЫВАННЕ ал адвастрыць
АДВОСТРЫВАЦЬ ал адвастрыць
АДВУЧЬІЦЦА, -вучўся, -вучышся,
-вучыцца; зяк. 1. яб чяао і з /н^&. Адвык
нуць ад чаго-н. А курыць. 2. Закончыць
навучанне або знаходзіцца на вучобе
нейкі час (разм.). А ў сярэдняй /нколе. Ябеучыўея еоб ня куреях. Ц незяк. адвучвацца,
-аюся, -аешся, -аецца (да 1 знач.).
АДВУЧЫЦЬ, -вучу, -вучыш, -вўчыць;
-вўчаны; зяк. 1. кяао (няня) яб чяао і з /н%).
Прымусіць адвыкнуць ад чаго-н. Я. яб
курэння. А бз/ця яб 2рубзей. 2. кяао (мяко) і
без бян. Закончыць вучэнне, перастаць ву
чыць, навучаць (разм ). Ц незяк. адвучваць,
-аю, -аеш, -ае.
АДВЫКНУЦЬ, ну, неш, не; вык,
-кла; -ні; зяк. 1. яб няао і з /н%,. Пазбавіц
ца ад якой-н. прывычкі. Я. яб курэння. 2.
яб кяао-няао. Перастаўшы бываць дзе-н.
ці бачыцца з кім-н., стаць каму-н. да
лёкім, чужым. Я. яб с/лярых сяброў. II незяк.
адвыкаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц няз. адвыканне,
-я, н.
АДВЯДЗЁННЕ ал адвесці
АДВЯЗАЦЦА, -вяжўся, -вяжашся, -ва
жацца; -вяжыся; зяк. 1. (7 / 2яе. зеь/чяйня
неўжые.). Развязацца, вызваліцца ад пры
вязі. Сябякя ябеязяўся. /Уяроўкя ябеязяляся. 2. нерян., яб кяао. Перастаць дакучаць
каму-н. (разм.). /Ібеяжыся /ны яб л/яне. 3.
лерян., яб кяео-няео. Пазбавіцца ад каго-,
чаго-н. непажаданага, непрыемнага або
дакучлівага (разм.). Ляцеляся ху/ннэй я. яб

АДВ-ддг
/лякоея няляеекя. Ц незяк. адвязвацца, -аец
ца (да І знач.).
АДВЯЗАЦЬ, -вяжу, -вяжаш, -вйжа;
-вяжы; -вязаны; зяк., кяео-м//мо. Вызва
ліць ад прывязі, аддзяліць ад чаго-н. (пры
вязанае, завязанае). А кяня. А вяроўку. Ц
незяк. адвязваць, -аю, -аеш, -ае.
АДВЯРНУЦЦА, -вярнўся, -вёрнешся,
-вёрнецца; -вярціся; зяк. 1. Павярнуц
ца ўбок; павярнуць галаву. А яб якня.
2. дерян., яб кяео-няео. Парваць сувязі,
адносіны з кім-н.; адмовіцца ад чаго-н.
А яб збрябн/кя. 0 Бог адвярнуўся яб кяао
(разм.) — пра бесперапынныя няўдачы. Ц
незяк. адварочвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АДВЯРНУЦЬ, -вярну, -вёрнеш, -вёрне; -вярні; -вернуты; зяк., кяео-м/д/о. 1.
Павярнуць у другі бок. А еяляеу ўбок.
2. Варочаючы, адняць, адсунуць. /1. кяліень. 3. Паставіць на месца што-н. пе
равернутае, абернутае. А еоз. А нонеы.
4. Адагнаць, накіраваць у другі бок (пра
жывёлу). А кяроеу яб жы/ня. 5. Адагнуць
край чаго-н. А хяляеы бо/няў. 6. безяс. Аб
пачуцці агіды, непрыязнасці да каго-, чаго-н. (разм.). тібеярнуля яб еярэлк/ (безас.).
7. нерян. Адцягнуць (увагу думку і пад.).
Слряеы яббярнул/ ўеяеу яб бол/у. 0 Нос
адвярнуць (разм., неадабр.) — выказаць
сваё незадавальненне чым-н. Ц незяк. ад
варочваць, -аю, -аеш, -ае.
АДВЯСЛОЎВАЦЬ ал адвеславаць
АДВЯЧОРАК, -рка, л/н. -ркі, -ркаў, л/.
Перадвячэрні час. />ыў рянн/ я. Ц л/нлл/. ад
вячоркавы, -ая, -ае
няс
АДВЯЧОРКАМ, нрысл. Перад самым
вечарам. Зяйсц/ я. бя сусебя.
АДГАБЛЯВАЦЬ, -лібю, -лібеш, -лібе;
-лк5й; -лявАны; зяк., м////о. Габлюючы, зра
біць роўным, гладкім. А яяйло^у ў ноеяй
хя/^е. II незяк. адгаблёўваць, -аю, -аеш, -ае.
АДГАВАРЫЦЦА, -варуся, -вбрышся,
-вбрыцца; зяк. Ухіліцца ад чаго-н., спа
сылаючыся на якія-н. абставіны; апраў
дацца. 7/ебзь ябеяеярыўся яб бяручэння. Ц
незяк. адгаворвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АДГАВАРЫЦЬ, -вару, -вбрыш, -вбрыць; -вбраны; зяк., кяео ^/н/ноЁ яб няео
і з /н^. Пераканаць не рабіць чаго-н. А
яб зябумяняея нляня. Абеяеярыл/ ехя^ь
///як бялёкя. II незяк. адгаворваць, -аю,
-аеш, -ае.
АДГАВОРКА, -і, ДМ -рцы, л/н. -і, -рак,
ж. Спасылка на што-н. з мэтай ухіліцца,
адмовіцца ад чаго-н. Ён знойдзе ябеяеорку.
АДГАВОРЫ, -аў (разм.). Просьбы,
угаворы не рабіць чаго-н. ^ярэл/нь/я я.
АДГАДАВАЦЬ, -дўю, -дуеш, -дуе; -дўй;
-давАны; зяк. 1. /н///о. Даць адрасці чаму-н.
А бярябу. 2. кяео-м//но. Выгадаваць, адкар
міць. /1. кябяня. II незяк. адгадоўваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц няз. адгадоўванне, -я, н.
АДГАДАЦЬ, -аю, -аеш, -Ае; -аны;
зяк., /я/но. Угадаць, разгадаць; правільна
вырашыць; здагадацца, прадбачыць. А зяеябку. А хоб нябзей. ^4. бумку сября. Ц незяк.

АДГ-АДД
адгадваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. адгадванне,
-я, л. / адгадка, -і, Д^-дцы, ж.
АДІАДЗІЦЬ, -гаджў, -гбдзіш, -гбдзіць;
зак. (разм.). Робячы што-н. добрае, аддзя
каваць за паслугу. Ц незак. адгбджваць, -аю,
-аеш, -ае.
АДГАДКА, -і, Д4/-дцы, мн. -і, -дак, ж.
1.2%. адгадаць. 2. Адказ на загадку; рашэн
не, якое раскрывае якую-н. тайну. ,Дык
лось Дзе а./
АДГАДЧЫК, -а, лін. -і, -аў, м. (разм.).
Чалавек, які ўмее адгадваць, адгадвае
што-н. II ж. адгадчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
АДГАЛІНАВАННЕ, я, мн. і, -яў, л Е
ал. адгалінавацца, адгалінаваць. 2. Бакавы
адростак, галіна. 7ало.ля Дае тмам! абаалінаеанняў. 3. Частка дарогі, ракі і пад., якая
адыходзіць убок. Л. аратальнааа канала. 4.
лерам. З'ява, што ўяўляе сабой частку ча
го-н. асноўнага, галоўнага. Розныя абеолінаеанні секліанцтеа.
АДГАЛІНАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-нўецца; зак. Утварыцца (пра адгаліна
ванні). Яб таты аДеал/наеалаея некалькі
бароа. II незак. адгалінбўвацца, -аецца; наз.
адгаліноўванне, -я, н Ц наз. адгалінаванне,
-я, н і адгалінённе, -я, н.
АДГАЛІНАВАЦЬ, -нўю, -нўеш, нўе;
-нўй; -навАны; зак., тто (спец.). Зрабіць
адгалінаванне (у 2 і 3 знач.). А парастак.
Я. Дароеу. II незак. адгаліноўваць, -аю,
-аеш, -ае; наз. адгаліноўванне, -я, н. Ц наз.
адгалінаванне, -я, н і адгалінённе, -я, н.
АДІАЛІНЁННЕ, я, мн. і, яў, н 1. ал
адгалінавацца, адгалінаваць. 2. Тое, што і
аДаал/наданне (у 2—4 знач.).
АДГАЛОСАК, -ску мн. -скі, -екаў, м. 1.
Рэха, водгулле. ТТлыеуць абаалоскі аД пе
сень. 2. чаао. Аслаблены адлегласцю гук
чаго-н. Ябаалоскі арому. 3. лерам., чаао.
Тое, у чым выяўляюцца сляды ўплыву,
уздзеяння чаго-н.; што з'яўляецца вы
нікам чаго-н., адказам на якія-н. з'явы,
падзеі. 77аэма з Ўбілася адгалоскам грамад
скіх лабзей.
АДІАМАНІЦЬ, -маніб, -мбніш, -мбніць; зак. 1. Скончыць гамонку, перастаць
гаманіць, адгаманілі ДзяДзькі і разышліся. 2.
лерам. Прайсці, закончыцца. З^е лраі/^ало,
адгаманіла.
АДГАНЯЦЦА гл. адагнацца.
АДГАНЯЦЬ гл адагнаць
АДПАРАДЗІЦЦА, -раджўся, -рбдзішся,
-рбдзіцца; зак. 1. Аддзяліцца, паставіўшы
якую-н. агароджу. А высокім плотам. /1.
тырмай. 2. лерам. Адасобіцца, парваць
сувязь з кім-н. А аД усяго сеету. Ц незак.
адгароджвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АДГАРАДЗІЦЬ, -раджў, -рбдзіш, -рбдзіць; -рбджаны; зак., каао-тто. 1. Ад
дзяліць, паставіўшы якую-н. агароджу
перагародку. А участак латы. 2. лерам.
Аддзяліць, адасобіць ад каго-, чаго-н.,
пазбавіць зносін з кім-, чым-н. А аД жыц
ця. 3. лерам. Абараніць, засцерагчы ад
чаго-н. небяспечнага або непрыемнага.
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Л. аД крытыкі. Ц незак. адгароджваць, -аю,
-аеш, -ае.
АДГАРНУЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-гбрнецца; зак. Павярнуцца з аднаго боку
на другі (пра лісты ў кнізе), перагарнуцца.
II незак. адгортвацца, -аецца.
АДГАРНУЦЬ, -гарнў, -гбрнеш, -гбрне;
-гарні; -гбрнуты; зак., тто. 1. Адгрэбці,
адсунуць убок. А лолел. 2. Адхіліць, адвес
ці ўбок, адсунуць. А еаласы. 3. Разгарнуць,
адкрыць (кнігу, сшытак і пад.); павярнуць
з аднаго боку на другі, перагарнуць (ста
ронку, ліст і пад.). А лісток календара. Ц
незак. адгортваць, -аю, -аеш, -ае.
АДІАРбДКА, -і, ДЛ/-дцы, мн. -і, -дак,
ж. Тое, што і лераааробка. Датчанам а.
АДГАРТАЦЬ, -аю, -аеш, -Ае; зак., тто.
Гартаючы, перакінуць некалькі лістоў
(кнігі, сшытка і пад.). А тэсць спіаронак. Ц
незак. адгортваць, -аю, -аеш, -ае.
АДГАРЭЛЫ, -ая, -ае. Які адгарэў адпаў,
адваліўся. Я. сучок.
АДІАРЗЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -рьіць;
зак. 1. Кончыць гарэць. 2. Перагрэўшы,
адваліцца, адпасці. Сук абараў. 3. лерам.
Скончыцца, мінуцца. .%е абытло, аба
рала. II незак. адгарваць, -ае і адгараць, -Ае
АДГАСЦІЦЬ, -гашчў, -госціш, -гос
ціць; зак. 1. Правесці ў гасцях некаторы
час, гасціць. Цэлы месяц аснасціў у сяброў.
2. Скончыць гасціць.
АДГАСЦЯВАЦЬ, -цібю, -цібеш, -цібе;
-цюй; зак. (разм.). Тое, што і абеасціць.
АДГІНАННЕ ал адагнуць
АДГІНАЦЦА ал. адагнуцца.
АДГІНАЦЬ ал адагнуць
АДГЛЫНУЦЬ, нў, нёш, нё; нём,
-няцё, -нўць; -ні; зак., тто і чаао (разм.).
Адпіць, крыху глынуўшы. Я. бабы.
АДГЛЯНЦАВАЦЬ, цўю, цўеш, цўе;
-цўй; -цавАны; зак., тто. Навесці глянец,
бляск на што-н. Л. паркет.
АДГНІСЦІ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -гніё;
-гніў, -гнілА, -лб; зак. Тое, што і абапіць.
АДГНІЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -гніё;
-гніў, -гнілА, -лб; зак. Згніўшы, адваліц
ца, адпасці. Сўкі на бразе абапілі. Ц незак.
адгніваць, -Ае
АДГбДА, -ы, ДАТ -дзе, ж. (разм.). Ад
дзяка, адплата дагаджаннем за дагаджанне
каму-н. Лыцьуабеобзе.
АДГбН, -у м. 1. ал. адагнаць. 2. Мала
ко, з якога сепаратарам адагнана, аддзе
лена смятана. Траліць парасятам абаону.
з. Прадукт адгонкі парай. Спіртавы а. 4.
Пра жывёлу: знаходжанне на пашы, не ў
памяшканнях (спец.). Яеечкі на абеоне. Ц
лрым. адгбнны, -ая, -ае (да 3 знач.). Акон
ная жыеёлаеабоўля.
АДГОНКА ал. адагнаць.
АДГОР'Е, -я, мн. -і, -яў н. Адгаліна
ванне асноўнага горнага ланцуга. Ябеор'і
Харлат.
АДГОРТВАЦЦА ал адгарнуцца
АДГОРТВАЦЬ ал. адгарнуць, адгартаць.
АДГРАБАЦЬ ал адгрэбці

АДГРУЗІЦЬ, -ружў, -рўзіш, -рўзіць;
-рўжаны; зок., тлю. Пагрузіўшы, пад
рыхтаваць да адпраўкі або адправіць. Я.
станкі бля заеоба. Я. еуалль. Ц незак. ад
гружаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. адгрузка, -і,
ДЛ/-зцы, ж. II лрым. адгрўзачны, -ая, -ае.
АДГРУКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
(разм.). 1. Перастаць грукаць. 2. лерам.,
тто. Пабудаваць, зрабіць, арганізаваць
што-н. вялікае, дарагое і пад. Я. сабе бом.
3. лерам., тлю. Працуючы, выконваючы
абавязак, адбыць, адслужыць нейкі час.
,Деа аабы на чыгунцы абшукалі. 4. тто.
Адскакаць, станцаваць. Я. мальку на тан
цах.
АДГРЫЗЦІ, -зў, -зёш, -зё; -зём, -зяцё,
-зўць; -зі; -зены; зак., тто. Грызучы, ад
кусіць, ад'есці. II незак. адгрызаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
АДГРЫМІЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -міць; зак. 1. Перастаць грымець.
Яб^?ымеў ером. 2. лерам. Прайсці, закон
чыцца. Ябарымелі баі. Ябарымела яао слаеа.
АДГРЭБЦІ, -рабў, -рабёш, -рабё; -рабём, -рабяцё, -рабўць; -рбб, -рббла; -рабі;
-рббены; зак., тто. Грабучы, адсунуць
убок, адкінуць. Я. сена. Я. смецце. Ц незак.
адграбаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АДГУКНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак. 1. Ад
казаць на покліч; адазвацца; падаць голас.
Дзе ты, абеукніся! 2. лерам. Адазвацца
нейкім чынам на якую-н. падзею, з'яву,
выказаць свае адносіны да яе. Я. рату чым
быстулленнему бруку. 3. (7 і 2 ас. звычайна
не ўжые.), лерам. Выклікаць якое-н. па
чуццё, адчуванне ў каго-н. Аан жа песня
ў сзрцах абеукнецца. 4. (7 і 2 ас. звычайна
неўжые.), лерам. Адбіцца на кім-, чым-н.,
зрабіць уплыў 77амьо?ка аэта абеукнецца
ў затым жыцці. Ц незак. адгукацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца і адгуквацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца.
АДГУЛ, -у м. 1. ал. адгуляць. 2. мн. -ы,
-аў. Час адпачынку за звышурочную пра
цу. 35яць а.
АДГУЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.
1. Скончыць гуляць; правесці нейкі час
не працуючы (разм.). Я. еоблуск. 2. тто.
Пабыць у адгуле за звышурочную працу
ў выхадны. 3. тто. Згуляць, адсвятка
ваць (разм.); правесці некаторы час на
гуляннях. Я. вяселле. Ц незак. адгульваць,
-аю, -аеш, -ае (да 2 знач.). Ц наз. адгул, -у,
мн. -ы, -аў, м. (да 2 знач.). Заўтра ў мяне а.
АДГУЧАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -чыць;
зак. Перастаць гучаць. Ябаучалі песні лтутак.
АДГЭТУЛЬ, лрысл. З гэтага месца, ад
гэтага месца, адсюль, з гэтай мясцовасці.
Я. робам. 7?ыехаць а.
АДДАВАЦЦА ал. аддацца.
АДДАВАЦЬ', 1 і 2 ас. не ўжыв., -даё; не
зак. 1. чым (разм ). Мець які-н. прысмак,
пах і пад. Тючка аббае рыбай. 2. лерам.
Нагадваць што-н., мець адценне, рысы
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чаго-н. У канцы жніўня ночы аДДаВОЛІ ўжо
ВОССНН/О. Думка аДДае Даўніной.
АДДАВАЦЬ- ел. аддаць.
АДДАІЦЬ, -дай, -дбіш, -дбіць; -дбены;
зак., каео і чаео і Дез Дан. 1. Скончыць
даіць. А кароў. 2. Выдаіць крыху. А лама
ка. II яезак. аддойваць, -аю, -аеш, -ае.
АДДАЛЕННЕ, -я, я. 1. а/?, аддаліць. 2.
Даль, далёкая адлегласць; месца, якое
знаходзіцца на значнай адлегласці ад
чаго-н. Дуб стаяў у азалеям/.
АДДАЛЕНЫ, -ая, -ае. 1. Які знаходзіц
ца ці адбываецца далёка; які даносіцца
здалёк. ЛДДаленыя вёскі. Я. м/ум. 2. Аддзе
лены вялікім прамежкам часу. ЛДДаленая
эпоха. 3. леран. Мала падобны; які не мае
непасрэднай сувязі з чым-н. Л. еібрыД.
ЯДДаленае яа^абеяс/яеа. Ц яаз. аддаленасць,
-і, ж.
АДДАЛІЦЬ, -далю, -далііп, -даліць;
-далім, -даліце, -даляць; -далены; зак.,
каео-м/то. 1. Зрабіць больш далёкім (у
прасторы, часе і пад.). Л. драхме"? ас) ^отаапарата. Я. супярэчу. 2. Выклікаць
адчужанасць, стаць прычынай адчужа
насці. Тэтае зДарэнне канчаткова аДДаліла
/х. II яезак. аддаляць, -яю, -яеш, -яе. Ц звар.
аддаліцца, -люся, -лііпся, -ліцца; -лімся,
-ліцеся, -ляцца; яезак. аддаляцца, -яюся,
-яешся, -яецца. Ц яаз. аддалённе, -я, я.
АДДАНЫ, -ая, -ае. Прасякнуты лю
боўю і вернасцю да каго-, чаго-н. Я. зма
гар. ЛДДаныя справе л/оДзі. ЛДДана (прысл.)
працаваць. Ц яаз. адданасць, -і, ж.
АДДАРЁІЦЬ, -дару, -дбрыш, -дбрыць;
-дбраны; зак., каму (разм.). 1. Зрабіць
каму-н. падарунак у адказ на атрыманы.
2. лерая. Аддзякаваць, адплаціць чым-н.
за ласку, паслугу. Ц яезак. аддорваць, -аю,
-аеш, -ае.
АДДАЦЦА, -дамся, -дасіся, -дасца;
-дадзімся, -дасцеся, -дадуцца; зак. 1. каму-чаму і яа мяло. Аддаць сябе ва ўладу
пераможцы, здацца; пакарыцца не су
праціўляючыся. Л. яа чужую вол/о. 2. каму-чал/у. Цалкам прысвяціць сябе каму-,
чаму-н.; захапіцца чым-н, паглыбіцца ў
што-н. (думкі, мары). Л. навуцы. 3. каму.
Уступіць у палавую сувязь з кім-н. 4. (7 і
2 ас. яе ўжыв.), лерая. Адгукнуцца, ада
звацца, адбіцца; выклікаць сабою якое-н.
пачуццё. У зорах асталося рэха. Даль абі
ваўся ў паясніцы. 5. безас. Будзе адда
дзена, заплачана. ТУеколі аДДасца. Ц яезак.
аддавацца, -даюся, -даёшся, -даецца; -да
ёмся, -даяцеся, -даібцца.
АДДАЦЬ, -дам, -дась -дасць; -дадзім,
-дасцё, -дадуць; зак., каео-м/то. 1. Вяр
нуць назад узятае ў каго-н. Л. Доўе. Т/Тто
вінен, аДДаць лае/яея (прыказка). 2. Вылу
чыўшы святло, цяпло, вільгаць і пад., уз
дзейнічаць на што-н. Сонца м/чоДра аДДае
цяпло. 3. Даць, перадаць што-н. каму-н.
СалДат аДДаў Дзяўчынцы свой м/ынель, а
сам узяў малоеа яа рукі. 4. Перадаць штон. каму-н. ва ўласнасць або на карыстан
не. /1. хату. 5. лерая. Перадаць што-н.,

падзяліцца чым-н. /і. еольпл і веДы. 6. ле
рая. Ахвяраваць кім-, чым-н. дзеля каго-,
чаго-н. А сілы, зДороўе. Тероі аДДалі сваё
жыццё за шчасце, сваёоДу і незалежнасць
РаДзімы. 7. Не ўтрымаць, уступіць што-н.
непрыяцелю ў барацьбе. 8. Патраціць час,
працу, намаганні на што-н. 9. Здаць штон. куды-н. для якой-н. мэты. А бялізну ў
пральню. 10. Накіраваць на службу, вучобу.
А у салВа^лы. А у еімназйо. 11. Выдаць за
муж. А Вочку за сыяа слепака. 12. Прадаць
(па якой-н. цане). 7анна а. 13. Заплаціць
за купленае. Дваццаць тысяч рублёў аДДала. 14. З некаторымі назоўнікамі ўтварае
спалучэнне са знач. дзеяння ў залежнасці
ад сэнсу назоўніка. А заеаД. А лераеаеу.
15. без Вал. Зрабіць рэзкі, кароткі рух на
зад пры выстрале (пра зброю). 7Йя/лоўка
аВВала прыкладам у плячо. 16. Прымусіць
адступіць назад (пра каня); ад'ехаць зад
нім ходам на невялікую адлегласць, каб
уступіць месца, не перашкаджаць каму-,
чаму-н. 17. безас. Адазвацца болем у
якой-н. частцы цела. ЛДДоло ў спіну. 18.
спец. Адвязаць, паслабіць якар і пад. 0
Аддаць (богу) душу (разм.) — памерці.
Аддаць голас — прагаласаваць за каго-н.
на выбарах. Аддаць даніну — выказаць
павагу, выканаць доўг пашаны, прызнаць.
Аддаць жыццё за каео-, м/то-н. — памер
ці, абараняючы каго-, што-н. Ц незак. ад
даваць, -дай, -даёш, -даё (да 2 знач.).
АДДАЧА, -ы, ж. 1. ел. аддаць. 2. Тое,
што і каэфіцыент карыснага дзеяння
(спец.). 3. перон. Карысны вынік работы.
77рацабаць з поўнай аВВачай.
АДДЗЁЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Падраз
дзяленне ў структуры якой-н. устано
вы, прадпрыемства або ўстанова, якая
ўваходзіць у склад якой-н. арганізацыі.
А каВраў. Талантарэйны а. маеазіна. 2.
Састаўная частка чаго-н., дзе знаходзяцца
аднародныя прадметы; тэматычна аб'
яднаная частка кнігі, газеты. А беларускаеа жывапісу. А хронікі ў еазеце. 3. Адна
з частак, на якія падзяляецца што-н.
цэлае на аснове пэўных прыкмет. ЛДДзелы
еалаўноеа мозеа.
АДДЗЕЛАЧНІК, -а, лм. -і, -аў, м. Рабочы, спецыяліст па аддзелачных работах.
II ж. аддзёлачніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
АДДЗЕЛКА, -і, ДЛ7 -лцы, ж. 1.
Наданне якога-н. пэўнага выгляду (шляхам рамонту, апрацоўкі, аздаблення і
пад.). А кватэры. 2. Тое, што служыць
упрыгожаннем, аздобай чаго-н. .Карун
кавая а. II ярым. аддзёлачны, -ая, -ае (да 1
знач.). Ацёлачныя работы.
АДДЗЕРЦІ, -дзярў, -дзярэш, -дзярЗ;
-дзярбм, -дзерацё, -дзярўць; -дзяры; -дзёр
ты; зак., мяло. Тое, што і аДаДраць. Ц незак.
аддзіраць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АДДЗЕЯСЛОЎНЫ, -ая, -ае У грама
тыцы: утвораны ад дзеяслова. Я. назоўнік.
АДДЗІМАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.,
мяло. 1. Дзьмучы, подыхам адносіць, ад
ганяць назад ці ўбок. Я. пару аВ споВачка.

Адд-ддц
2. Раз-пораз выдыхаць ротам паветра ў
часе сну або ў стане фізічных перагрузак.
АДДЗІРАЦЦА ал. ададрацца.
АДДЗІРАЦЬ ал. ададраць.
АДДЗЯЖУРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць;
зак. 1. Закончыць дзяжурства. 2. мяло.
Правесці на дзяжурстве некаторы час.
Я. ноч. 3. перан. Прабыць некаторы час
на цяжкай нецікавай працы, службе. А
па размеркаванні ў райцэнтры. Ц незак.
аддзяжурваць, -аю, -аеш, -ае (да 2 знач.).
АДДЗЯКА, -і, Д4/ -дзяцы, ж. Адплата
за дабро, за паслугу. У аДДзяку наварыць
сябру кніеу.
АДДЗЯКАВАЦЬ, кую, куеш, куе;
-куй; зак., каму. Выказаць удзячнасць,
падзякаваць за паслугу, адплаціць. А за
(Запамогу.
АДДЗЯЛЕННЕ, я, мн і, яў, н 1. ал
аддзяліцца, аддзяліць. 2. Тое, што і аДДзел
(у 1 знач.). Я. банка. А міліцыі. 3. Асобная
самастойная ўстанова, арганізацыя і пад.
ў сістэме чаго-н. 77ао/товае а. сувязі.
4. Самастойная частка канцэрта, тэа
тральнага паказу. Друеое а. канцэрта. 5.
Ніжэйшае вайсковае падраздзяленне,
што ўваходзіць у склад узвода. ДаманДз/р
аДДзялення. 6. Асобная, адгароджаная
частка памяшкання. 77ерм/ае а. склала. 7.
Адна з частак, на якія падзелена што-н.,
прызначанае для захоўвання розных
рэчаў прадметаў. 77арт%)ель мае Два
абяленні. Ц ярым. аддзялённы, -ая, -ае (да
2 знач.; спец.) і аддзялённы, -ая, -ае (да 5
знач.). Аддзяленчыя молаты. Аддзялённы
камандзір. ЗаеаД аДДзялённаеа (наз.).
АДДЗЯЛІЦЦА, -дзялйся, -дзёлішся,
-дзёліцца; зак. 1. Вылучыцца з агульнай
адзінай масы. Л. аД натоўпу. 2. Адстаць,
адарвацца і пад. ад цэлага, выдзеліцца.
7ры самалёты аддзяліліся аД ерулы і накі
раваліся Да станцыі. 3. Стаць самастойным
гаспадаром пасля падзелу маёмасці; ада
собіцца. Сын аддзяліўся аб бацькоў. Ц незак.
аддзяляцца, -яюся, -яешся, -яецца. Ц наз.
аддзялённе, -я, н.
АДДЗЯЛІЦЬ, -дзялй, -дзеліш, -дзе
ліць; -дзелены; зак. 1. м/то. Вылучыць з
агульнай адзінай масы што-н. або ада
собіць тое, што знаходзіцца ў злучэнні з
ім. А бялок аД жаўтка. А старыя кніеі аД
новых. Я. тлум/ч аД малака. 2. Адасобіць,
раз'яднаць, адмежаваць. А царкву аД
Дзяржавы. 3. Вылучыць, распазнаць. Я.
істотнае аД выпаДковаеа. 4. каео-м/то.
Выдзеліць каму-н. частку, долю з агульнай
гаспадаркі, адасобіць, даць магчымасць
весці самастойную гаспадарку. А сыноў.
II незак. аддзяляць, -яю, -яеш, -яе. Ц наз.
аддзялённе, -я, н
АДДЗЯЛЯЛЬНЫ, -ая, ае (спец) Які
служыць для аддзялення чаго-н. ад друго
га. Л. м/чыт.
АДДЗЯЎБАЦЬ, -аю, -аеш, -Ае; -аны;
зак., м/то. Тое, што і аДДзяўбці. Ц незак. ад
дзёўбваць, -аю, -аеш, -ае.

АЛД-АДЗ
АДДЗЯЎБЦІ -дзяўбў, -дзяўбеш, -дзяў
бе; -дзяўбём, -дзеўбяцё, -дзяўбўць; -дзёўб,
-дзяўбла, -лб; -дзяўбі; -дзяўбаны; зак.,
маме. 1. (7 / 2ас. зеычамяа яеўжые.). Дзеў
бучы, аддзяліць дзюбай (пра птушак). 2.
Аддзяліць дзяўбаннем. А кавалак лёбу. Ц
яезак. аддзёўбваць, -аю, -аеш, -ае.
АДДЗЯЧЫЦЬ, -чу, -чыш, чыць; зак,
каліў. Тое, што і аббзякаеаць. А за паслужу.
АДДОЙВАЦЦА ал аддаіцца
АДДОЙВАЦЬ ад. аддаіць
АДДОРВАЦЬ ал аддарыць
АДДРУКАВАЦЬ, кую, кўеш, -кўе;
-кўй; -каваны; зак., м/то. Тое, што і нас)рукаеаць. т4. тыраж кя/е/. Ц казак, аддрукбўваць, -аю, -аеш, -ае.
АДДУБАСІЦЬ а/і дубасіць
АДДЎХА, -і, ДА/ -дўсе, ж. (разм.). 1.
Кароткі перапынак для адпачынку. 77рацаеая/ баз аббух/. 2. Тое, што і аббум/ыла (у
2 знач.).
АДДУШНІК, -а, лік. -і, -аў, м. Тое, што і
аббўм/ыяа (у і знач.).
АДДУШЫНА, ы, лік ы, шын, ж. 1.
Адтуліна для выхаду паветра, дыму і пад.
А у лечы. 2. лерак. Тое, што дае выхад ча
му-н. (пачуццям, настрою і пад.). Зламсц/
аббўм/ыяу у еул/арках з бл/зкьм *іалааекалі.
АДДЙМНЫ, -ая, -ае. Такі, які можна
зняць, адняць, аддзяліць, тіббымлыя (дзюр
цы.
АДДЫХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. Перавесці дух, пачаць зноў роўна ды
хаць. А ласля бе^у. II яезак. аддыхвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
АДДЫШКА, -і, ДМ -шцы, ж. (разм.).
Кароткі перапынак для адпачынку, ^еачы
без аббым/к/.
АД'ЁЗД, -у, А/ -дзе, лі. Адпраўленне ў
дарогу. У бземь аб 'езбу. ^4. бэлееацы/.
АД'ЁЗДЗІЦЦА, -ёзджуся, -ёздзішся,
-ёздзіцца; зак. (разм.). Тое, што і аб <езбз/ць
(у 2 знач.). А/ы ўжо аб <?збз/я/ся, ляхам цялер бруе/я езбзяць.
АД ЕЗДЗІЦЬ, -ёзджу -ёздзіш, -ездзіць;
зак. (разм ). 1. м/то. Праездзіць некаторы
час. Ананімка аб-сзбзма беаццаць еабоў. 2.
Перастаць ездзіць куды-н. Ясеаё аб) 'езбз/ў.
АД'ЁСЦІ, ад'ём, ад'ясі^ адзець; ад'я
дзім, ад'ясцё, ад'ядўць; ад'ёш; ад'ёдзены;
зак. 1. Адкусіць, адгрызці; з'есці частку
чаго-н. Лот аб1?ў еалаеу рыб/лы. 2. Скон
чыць есці (разм.). Ц яезак. ад'ядаць, -Аю,
-Аеш, -Ае (да 1 знач.).
АД'ЁСЦІСЯ, ад'ёмся, ад'ясіся, ад'ёсца;
ад'ядзімся, ад'ясцёся, ад'ядўцца; ад'ёшся;
зак. (разм ). 1. Паправіцца, пасыцець ад
добрай яды; адкарміцца. Лабан аб'еўся. 2.
Наесціся чаго-н. удосталь. ^461?л/ся за лета
яблыкаў / срум/. II незак. ад'ядацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
АД'ЁХАЦЦА, -ёдуся, -ёдзешся, -ёдзецца; -ёдзься; зак. (разм.). Тое, што і абдаць
(у 1 знач.). II незак. ад'язджацца, -аюся,
-Аешся, -Аецца.
АД'ЁХАЦЬ, -ёду, -ёдзеш, -ёдзе; -ёдзь;
зак. І. Паехаўшы, аддаліцца на нейкую
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адлегласць. ^4. аб сяла кмаліс/лраў ляць. 2.
Паехаць куды-н., пакінуць дом (горад,
вёску і пад.). А ка лаўкач. 3. Зрушыцца
з месца, адсунуцца, перастаць шчыльна
прылягаць (разм.). Засаўка ас)'ехала. Ц незак. ад'язджаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АДЖАРТАВАЦЦА, -тўюся, -тўешся,
-тўецца; -тўйся; зак. 1. Адказаць на сур'
ёзнае пытанне, патрабаванне жартам.
2. Перастаць жартаваць (разм.). Ц кезак.
аджартоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АДЖАРЦЫ, -аў абз. -рац, -рца, лі.
Народ, які складае асноўнае насельніцтва
Аджарыі. II ж. аджарка, -і, ДА^-рЦЫ, лік. -і,
-рак. II лрым. аджарскі, -ая, -ае.
АДЖАЦЦА, адажнўся, адажнёшся,
адажнёцца; адажнёмся, адажняцёся, ада
жнуцца; адажніся; зак. Скончыць жні
во. II кезак. аджынацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
АДЖАЦЬ, адажнў, адажнёш, адажнё;
адажнём, адажняцё, адажнўць; адажні;
аджАты; зак., м/то. 1. Зжаць жыта, пшані
цу і пад. на невялікай частцы поля ад
краю. А лсы/яа аб барое/. 2. Адпрацаваць
на жніве ўзамен за што-н. А за баламоеу
ў касьбе. II кезак. аджынаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АДЖЛУКЦІЦЬ, -кчу -кціш, -кціць;
-кчаны; зак., м/то і чаео (разм.). 1. Апра
цаваць, адмыць жлукчаннем. А бял/зну. 2.
Прагна адпіць чаго-н. А малака. Ц кезак.
аджлукчваць, -аю, -аеш, -ае.
АДЖЫВІЦЬ, -жыўліО, -жывіш, -жы
віць; -жйўлены; зак., каео-м/то. Тое, што
і ажые/ць (у 1 знач.). Ц кезак. аджыўляць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц лаз. аджыўлённе, -я, к.
АДЖЫЛЫ, -ая, -ае. Які аджыў, не ад
павядае сучаснасці. Арытыкаеаць старое,
аджылае (наз).
АДЖЫЦЬ, -жывў, -жывёш, -жывё;
-жывём, -жывяцё, -жывўць; -жыў -жылА,
-лб; -жйты; зак. 1. Пражыць, скончыць
жыць. А сеом сек. 2. (7 / 2 ас. ке ўжые.).
Устарэць. Лбжыл/розныя зеыча/ / забабокы.
3. Вярнуцца да жыцця, стаць зноў жывым,
ажыць. 77рамм/оў божбж, / абжыла н/еа. Ц
кезак. аджьтёць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АДЗАЛІЦЬ, -залй, -збліш, -збліць; -за
лёны; зак., м/то (спец.). Апрацаваць за
леннем. Я. м/куру. II каз. адзбл, -у, м. Ц крым.
адзбльны, -ая, -ае. Я. чал.
АДЗВАНІЦЬ, -званкі, -звбніш, -зво
ніць; зак. 1. Скончьпіь званіць. Лбзеан/л/
зеалы. 2. Адзначыць што-н. звонам;
празваніць. 7абз/лл/к абзеан/ў беанаццаць.
II кезак. адзвоньваць, -аю, -аеш, -ае.
АДЗЁЖА, -ы, ж. Тое, што і абзекле (у
I знач.; разм.). Набыць зімовую адзежу.
II калонка, адзёжка, -і, ДМ -жцы, мн. -і,
-жак, ж. Хаб ке ежка бы ле абзежка, была
б бромам бзежка (прыказка).
АДЗЁЖНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны
да адзежы, прызначаны для яе. Адзежная
м/чотка.
АДЗЁЖЫНА, -ы, ж. (разм ). Адзін з
прадметаў адзення. Аул/цьяку/о абзежыну.

АДЗЁННЕ, -я, к. Вырабы з тканіны,
футра і пад., якія надзяваюць і носяць на
сабе. 3/моеае а. Маеаз/н жаночага абзелкя.
АДЗЕРАВЯНЁЛЫ, ая, -ае 1. Які
стаў цвёрдым, як дрэва, неадчуваль
ным. у4бзераеякелыя аб холабу рук/. 2.
лерак. Анямелы, здранцвелы, нерухомы,
застылы. Я. теар. 3. лерак. Безуважны,
абыякавы. Ц лаз. адзеравянёласць, -і, ж.
АДЗЁЦЬ, адзёну, адзёнеш, адзёне;
адзёнь; адзёты; зак., каео-м/то 1. На
дзець на каго-н. вопратку апрануць. Я.
бз/ця. Зіма абзела коле следам (перан.).
2. Апрануць кім-н. Я. ^ебам Л/іорозам.
3. Забяспечыць каго-н. адзеннем. Бацьк/ бзяцем абзел/ / абўл/. 4. Тое, што і набзець; нацягнуць. Лебзь абзеў лальчатк/.
5. лерак. Пакрыць; ахінуць, ^бы зялёны
ллам/ч абзел/. Ц кезак. адзяваць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II зеар. адзёцца, адзёнуся, адзёнешся,
адзёнецца; адзёнься; кезак. адзявацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц лаз. адзяванне, -я,
k. (паводле 1 і 4 знач.).
АДЗЁР, адрў, м. Заразная хвароба,
якая суправаджаецца высыпкай на целе,
запаленнем дыхальных шляхоў і гарачкай.
II лрым. адзёрны, -ая, -ае.
АДЗІН, аднагб, м., аднА, аднОй (аднаё),
ж.; аднО, аднагО, к.; адны, -йх; л/ч. кольк.
l. Лік. А лл/ос бом. 2. Колькасць, якая
абазначаецца лічбай 1. Я. метр. т4бна
кн/еа. Сем раз абмерам, абз/н — абрэж
(прыказка). 3. у знач. коз. адзін, аднагО,
м., аднА, аднОй (аднаё), ж. Пра чалавека.
Сямёра абнаео ле чакаюць (прыказка). 4. у
злач. лрым. Без іншых, асобна ад іншых,
у адзіноце. Я. расце буб ла балёкм* кол/.
5. Пусты, пакінуты, адзінокі. Лата лраз
кольк/ бзён застакецца абла без еаслабароў. 6. Тое, што ёсць, без наяўнасці ча
го-н. другога. т4б аблом еабзе сыт ке бубзем/
(прыказка). 7. у зкач. лрым. Ніхто іншы
або нішто іншае, акрамя названага тут; у
спалучэнні з выдзяляльна-абмежавальнай часц. столькі*; ужыв. для выдзялення
і ўзмацнення значэння таго слова, да
якога адносіцца. Лбно тольк/ стажарым/ча чарнелася засохлым/ еал/нам/. ^е слабабаўся балет аблом ем. 7ы ў кас абла, абла
такая ў сееце. 8. у злач. лаз. аднб, аднагО,
к. 77ра яео мы еебаем абло: ёк быў стубэнтал/. 9. у злач. лрым. Той самы, тоесны;
аднолькавы; у спалучэнні са словамі «і
той», «і тая», «і тое», «і тыя»; у злач. лаз.
аднб, аднагО, к. Стаяць яа абяым месцы.
А / том чалавек. Лбна / тая лесяя. Лбно /
тое лытаяяе. Лбяы / тыя лабзе/. Таесрыць
абло / тое. 10. у злач. лрым. Суцэльны,
непадзельны, адзіны; у злач. лаз. аднб,
аднагб, я. 7ал/ны пераблытаны ў а. м/алам/.
72/то азлачае с/ла ўсяао нароба, з^ябяаяая ў
абло ? 11. у злач. замм. З прыназоўнікам ^з»
ужыв. для выдзялення асобы, прадмета,
з'явы і пад. або некалькіх асоб, прадметаў
з якой-н. катэгорыі, асяроддзя, раду А з
лрысутяых лара/у ле слям/ацца. Збрабл/к —
а. з м/аснаццац/. 12. у злач. лрым. У спа-
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лучэнні з «другі» ўжыв. пры пералічэнні,
проціпастаўленні шэрагу прадметаў з'яў
асоб; у знач. лаз. адзін, аднагб, .м; аднА,
аднбй (аднаё), ж.;аднб, аднагб, н; у знач.
л/ч. нараГк. Першы з пералічаных прад
метаў з'яў асоб і пад. /7рахоГз/ць .мямлям,
д. / о]руа/, нрахоГзяць хе/л/ны. Я. чалавек —
еысок/, Груа/ — зус/м н/зк/. ТЬеарыць аГно,
л Гўмаць с^руаое. ЯГно Груаому яе зам/нае.
ЯГз/н пень аарэў л Груа/ сцяў ераў (пры
казка). 13. у зялч. лрым. У спалучэнні з
«другі» ўжыв. пры супастаўленні якіх-н.
якасцей, уласцівасцей, дзеянняў і пад.,
якія, мяняючыся, робяць прадмет, асобу
з'яву і пад. іншымі. ЯГна снраеа — ллэз/я,
Груаая — проза. 14. у зялч. яелзялч. займ.
Якісьці, нейкі. Я. баааты лля белам/ л/об/ў
слухлць казк/. б Адзін другога варты (разм ,
неадабр.) — пра людзей, якія аднолькава
маюць адмоўныя якасці. Адзін за адным;
адзін за другім — услед, паслядоўна, па
чарзе. Адзін канец (разм.) — усё роўна, няхай будзе так. Адзін на адзін — без сведак.
Адзін пад адзін (адна пад адну, адно пад
адно) (разм., адабр.) — усе роўныя па рос
це, па сіле Адзін перад адным (адна перад
адной, адно перад адным) — не адстаючы,
спаборнічаючы. Адзін у адзін (адна ў адну,
адно ў адно) (разм., адабр.) — адборныя,
адной велічыні, якасці. Адна нага тут, дру
гая там (разм.) — вельмі хутка (збегаць і
пад ). Ні адзін — ніхто з усіх. Уёе да аднаго
(разм.) — усе без выключэння. Усе як адзін
(разм.) — пагалоўна ўсе. Ц нараГк. пёршы,
-ая, -ае (да 1 знач.).
АДЗІНА, нрысл. да адзіны (у знач. ўзмацняльна-абмежавальнага слова: «толь
кі», «адно», «выключна»). Л. млечымы сносай Я. лрле/льяы тлях.
АДЗІНА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: 1) які мае толькі
адно, звязаны толькі з чым-н. адным,
напр.: аГз/набожжа, лйз/ялберсмзл, аГз/ялслл(/чыяялсць, лйз/ялмлюбялсць; 2) які
робіцца, ажыццяўляецца толькі адным,
адзіным або адзін на адзін, напр.: аГз/наялчлдле, аГз/наўлаГГзе.
АДЗІНАБОЖЖА, -а, л. Рэлігія, якая
прызнае стваральнікам свету толькі аднаго
Бога; монатэізм; нроц/л. мнагабожжа.
АДЗІНАБОРНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае;
лезлк. Удзельнічаць у адзінаборстве.
АДЗІНАБОРСТВА, -а, я Барацьба, бой
адзін на адзін. Ў&пун/ць у л. са стыхіяй.
АДЗІНАКРОЎНЫ, ая, ае 1. Які па
ходзіць ад аднаго бацькі, але розных маці
(пра дзяцей). Яйз/ялкроўяыя браты. 2. Які
звязаны агульнасцю паходжання (пра
аднапляменныя супольнасці, братэрскія
народы і пад.). ,4йз/ялярлўяыя наробы. Ц ялз.
адзінакроўе, -я, я.
АДЗІНАНАЧАЛЛЕ, -я, я. Аднаасобнае
кіраўніцтва. 27рыяць/л лйз/ялялчл/мя.
АДЗІНАНАЧАЛЬНІК, а, мн. і, аў я
Асоба, якая кіруецца прынцыпам адзіна
началля або мае права адзінаначалля.

АДЗІНАРНЫ, -ая, -ае. Які складаецца
з адной часткі, не падвойны. /1(?з/ял/?яля
рама.
АДЗІНАЎЛАДДЗЕ, -я, я. Сканцэнтра
ванне ўлады ў руках адной асобы; паў
ната, неабмежаванасць чыёй-н. улады. Ц
лрым. адзінаўладны, -ая, -ае. /4. залатар.
АДЗІНАЦЦАЦЬ, і, л/ч. кольк. Лік і
колькасць 11. Л. рублёў. Ц нарабк. адзінац
цаты, -ая, -ае. Л. Дзель.
АДЗІНКА, -і,
-нцы, мл. -і, -нак,
ж. 1. У матэматыцы: першы, найменшы
цэлы лік у дзясятку а таксама яго лічба
вы знак «1». 2. толькі мл. (адзінкі, -нак).
Апошняя лічба ў мнагазначных ліках.
Двухзначны л/к складаецца з аДз/яак /
Дзясяткаў. 3. Велічыня, якой вымяраюцца
іншыя аднародныя велічыні. Трам/аеая
а. Я. сілы /лаку. 4. Асобная самастойная
частка ў складзе цэлага, асобны прадмет
ці асоба ў групе падобных. ТаслаДарчая
а. Л/татная а. 5. мн. Асобныя прадметы
ці людзі, істоты, нямногія па ліку; мала
хто. 7ак/хлюДзей аДз/нк/ (вельмі мала), о
Адзінка захавання (спец.) — экспанат му
зея, экзэмпляр кнігі ў бібліятэцы. У музе/
тысячы аДз/нак захавання.
АДЗІНКАВЫ, -ая, -ае. Асобы, рэдкі,
нехарактэрны. Л. еылаДак. Ц наз. адзінка
васць, -і, ж.
АДЗІНАКІ, -ая, -ае. 1. Аддзелены ад
іншых падобных; без іншых, да сябе па
добных. Я. Дуй 2. Які не мае сям'і, блізкіх;
які адчувае сябе чужым сярод людзей,
далёкім ад іх. Я. чалавек. 3. Які праходзіць,
адбываецца ва ўмовах адзіноты. ЯДз/нокая
старасць. Ц наз. адзінокасць, -і, ж.
АДЗІНОТА, -ы, ДЛГ-нбце, эн?. 1. Адасо
бленасць у выніку страты родных, блізкіх
або ў выніку жадання пабыць асобна ад
іншых. .Жыць на аДз/ноце. 2. Бязлюднасць,
сіратлівасць. ЯГз/нотай ееяла з лалёў. 3.
Стан адзінокага чалавека; адзіноцтва. 77ачуццё аДз/ноты.
АДЗІНОЦТВА, -а, н. Тое, што і аДз/нота. Застацца ў аДз/ноцтяе.
АДЗІНОЧКА, і, мн і, чак 1. Той,
хто адзін, без сям'і, не ў пары. Ябз/ночк/
харчаеал/ся ў сталовай. 2. ДМ -у Т -ам,
м.; ДЛ^-чцы, Т-ай (-аю), ж. Чалавек, які
займаецца чым-н. адзін, працуе адзін, без
удзелу без дапамогі іншых. Саматужн/к-а. 3. ж. Камера на аднаго зняволенага.
ЛасаДз/ць у аДз/ночку. 4. ж. Гоначная лод
ка з адным весляром. 2>айДарка-а. о Ма
ці-адзіночка — жанчына, якая самастойна
выхоўвае пазашлюбнае дзіця.
АДЗІНОЧНАЛІКАВЫ,
ая,
ае У
выразе: адзіночналікавы назоўнік — які
ўжыв. толькі ў форме адзіночнага ліку,
напр.: хларуе, туеа, сорам, серабро.
АДЗІНОЧНЫ, ая, ае 1. Які дзейнічае
без дапамогі іншых або выконваецца,
ажыццяўляецца сіламі аднаго, без удзелу,
без дапамогі іншых. Я. налёт. 2. Пры
значаны для аднаго, разлічаны на адна
го, для знаходжання ў ізаляцыі ад іншых.
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/ІЭз/яочная камера. 3. Асобны, адзінкавы,
выпадковы. Я. выстрал. О Адзіночны лік —
граматычная катэгорыя, якая паказвае,
што прадмет прадстаўлены ў колькасці,
роўнай аднаму.
АДЗІНСТВА, -а, н. 1. Агульнасць,
поўнае падабенства. Я. Гумк/. Я. праля
гаў. 2. Цэльнасць, згуртаванасць, непа
дзельнасць. Я. нарога. 3. Непарыўнасць,
узаемная сувязь. Я. тэоры/ / практык/. Я.
(%)ормь/ / зместу.
АДЗІНЫ, -ая, -ае. 1. Толькі адзін. Я.
сын. ЯГз/ная радасць. 2. Цэлы, непадзель
ны, з'яднаны. ЯГз/нае цэлае. Я. нарыў. Я.
%ронт. 3. Агульны для ўсіх, аднолькавы.
Я. лёс.
АДЗІЧЭЛЫ, -ая, -ае. 1. Які стаў дзікім,
здзічэў. Я. кот. Я. саГ. 2. нерак. Які вы
ражае дзікасць. Я. еыаляГ. Я. позірк. Ц наз.
адзічэласць, -і, ж
АДЗІЧЭЦЬ а/! дзічэць
АДЗНАКА, -і, ДМ -нАцы, мн. -і, -нАк,
ж. 1. Знак, метка, след, якія паказва
юць на што-н.; запіс, штамп і пад., якія
сведчаць што-н. Я. на карце. Я. ў Гакументах. 2. Прыкмета, акалічнасць, па якіх
можна вызначыць што-н. /7аўс/хаГзнаках
ураджай буГзе Гобры. 3. Асаблівасць, рыса,
якімі асоба ці прадмет адрозніваюцца ад
іншых асоб ці прадметаў. ТнГые/Гуальная
а. асобы. 4. Агульнапрынятае абазначэнне
ацэнкі ведаў і паводзін навучэнцаў. Ятрымаць быГатную аГзнаку. 5. Ганаровы знак,
ордэн, медаль і пад. ,Дынлом з адзнакай.
АДЗНАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
зак. 1. каао-тто. Абазначыць якой-н. мет
кай; запісаць, паставіць адзнаку для ўліку
і пад.; вызначыць. Я. адсутных у журнале.
Я. камандзіроўку. 2. каао-тто. Звярнуць
увагу заўважыць, указаць на каго-, што-н.
Я. добрую якасць працы. 3. каао-тто. Вы
лучыць сярод іншых за якія-н. заслугі,
узнагародзіўшы чым-н. Я. майстроў. 4.
тто. Ушанаваць чым-н. якую-н. дату,
падзею. Я. заканчэнне інстытута. Ц незак.
адзначаць, -аю, -Аеш, -Ае.
АДЗбЛ ал. адзаліць.
АДЗОЛЬНЫ ал адзаліць
АДЗЫВАННЕ ал адазваць
АДЗЫВАЦЦА ал адазвацца
АДЗЫВАЦЬ ал. адазваць.
АДЗЫЎНЫ, -Ая, -бе (афіц.). Які змяш
чае ў сабе паведамленне аб адазванні. ЯГзыўная грамата.
АДЗЯВАННЕ ал адзець
АДКАВАЦЬ, -куіб, -куеш, -куб; -куём,
-куяцё, -куібць; -кўй; -кавАны; зок. 1.
тто. Выкаваць. Я. наркозу. 2. каао-тто.
Аддзяліць што-н. прыкаванае; раскаваць.
Я. каня. 3. Закончыць коўку. Ц незак. адкоў
ваць, -аю, -аеш, -ае.
АДКАВЯЛІЦЬ, -вялй, -вёліш, -вёліць;
-вёлены; зок., тто і чаао (разм.). Адрэзаць
вялікі кавалак чаго-н.; адкроіць. Я. лусту
хлеба. II незак. адкавёльваць, -аю, -аеш, -ае.
АДКАЗ', -у м. 1. Выказванне, паве
дамленне, выкліканыя пытаннем. Ятры-
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Л^Я^Ь Я. МЯ я/сьмо. 7рум?лоўмь/ Я. еу^МЯ МЯ
ль//лямме. 2. Рэакцыя, водгук, А жь/еоея яреям/з^я //а /?язс)ряжмемме. 3. Водгук
на што-н.; выкліканыя чым-н. дзеянні,
учынкі. У Я. МЯ С/лрЯЛЯМ/'му /лямк румь/ў мялеря^. 4. Вынік рашэння матэматычнай
задачы. у4/ярммяць лряе/льмы я. 5. Тое, што
І Я(ЗкЯЗМЯСЦЬ. Зя ЛЯ/? ЛІЬ/ ўсе Я. МЯбёлГ
АДКАЗЕ У выразе: да адказу (разм.) —
да канца. Зякруц/ць еяйку ^я ябкязу.
АДКАЗАЦЬ, -кажу, -кажаш, -кАжа;
-кажы; -казаны; зяк. 1. кяліу, мя ім/ло і без
Эям. Сказаць, паведаміць што-н. у адказ
на зварот ці запытанне, на пытанне, ліст.
А мя л/сьмо. 2. няня. Расказаць настаўніку
ўрок. 3. чыл*. Павесці сябе пэўным чынам
у адказ на што-н. А жяр/лям. /1. еерм/ялг
4. Адазвацца, адклікнуцца на голас,
покліч і пад. 5. зя кяео-млло і без бял.
Быць пакараным, панесці адказнасць за
каго-, што-н. Л. зя ееой учымяк. 6. мяло.
Завяшчаць што-н. каму-н. ^м ябкязяў
еь/му чяе/лку еяслябярк/. 7. без бял., рязлг
Выйсці са строю, сапсавацца. У/лряк/ляря
ябкязял/ /мя/імязь/. II мезяк. адказваць, -аю,
-аеш, -ае.
АДКАЗНАСЦЬ, -і, ж. 1. а/?, адказны. 2.
Неабходнасць, абавязак адказваць за свае
дзеянні, учынкі, быць адказным за іх. 77ячуцце жЗкязмясц/. Арьмм/мяльмяя я.
АДКАЗНЫ, -ая, -ае. 1. Чалавек, на яко
га ўскладаецца адказнасць, які адказвае
за каго-, што-н. Л. рэбяк/ляр. А (наз.) зя
еечяр. 2. Вельмі важны, значны, сур'ёзны.
Лбкязмяе бяручэмме. т4бкязмяя лясябя. Л.
лкімям/н. II мяз. адказнасць, -і, ж.
АДКАЗЧЫК, -а, лім. -і, -аў, л*. 1. Асо
ба, якой прад'яўлены судовы іск. ЎЗзел у
слряее /ёмкія / ябкязчыкя. 2. Той, хто нясе
адказнасць, адказвае за што-н. (разм.).
7ірь/еябз/р зя усе я. II ж*. адказчыца, -ы, л?м.
-ы, -чыц.
АДКАЗЫРАЦЬ, -аю, -Аеш, -ае; зяк.
(разм.). Прывітаць па-вайсковаму, пры
клаўшы правую руку да казырка.
АДКАЛАСАВАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв.,
-сўе; зяк. Выпусціць колас. у4бкялясяея/?я
ЖЫАЙЯ.
АДКАЛАШМАЦІЦЬ ал калашмаціць
АДКАЛОЦЦА, -калюся, -кблешся, -кблецца; -каліся; зяк. 1. (7 / 2 яе. меўжые.).
Аддзяліцца, адпасці ад таго, што колецца,
разбіваецца. /Ібкллоляся ручкя яб збямя.
2. лерям. Парваць сувязь з кім-, чым-н.,
выйсці са складу якой-н. арганізацыі, гру
пы і пад. Л. яб кялек/йь/еу. 3. (7 / 2 яе. ме
ўжь/е.). Пра што-н. прышпіленае: аддзя
ліцца, адпасці. 2>рснмкя ябкялоляся. Ц мезяк.
адколвацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц мяз.
адколванне, -я, м. /адкОл, -у, л*. (да 2 знач.).
АДКАЛОЦЬ, -каліб, -кблеш, -кбле;
-калі; -кблаты; зяк. 1. нлло. Аддзяліць ад
цэлага, колючы. Л. кяяллячяк ^укру. 2. лерям., кяео-^/ло. Прымусіць парваць з кімн., выйсці з якой-н. групы, арганізацыі.
А яб робз/чяў. 3. Адняць прыколатае або
выняць тое, чым прыколата, прышпілена
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што-н. А бям/л. Л. м/л/льку. 4. м/яю, Лб^ЯМ.
Зрабіць, сказаць што-н. недарэчнае, неча
канае (разм.). А мумяр. II мезяк. адколваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц мяз. адколванне, -я, м.
АДКАЛУПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зяк., мяло (разм.). Аддзяліць, калупаючы;
адарваць, адкрышыць што-н. чым-н.,
якой-н. прыладай. А кяеялячяк /мь/мку. Ц
мезяк. адкалупваць, -аю, -аеш, -ае Ц ябмякр.
адкалупнуць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё,
-нўць; -ні?
АДКАЛУПІЦЬ, -лупліб, -лўпіш, -лўпіць; -лўплены; зяк., мяло (разм.). Аддзя
ліць, укалупнуўшы; адкалупнуць. Л. кяеялячяк л/ряея. II мезяк. адкалупліваць, -аю,
-аеш, -ае.
АДКАМАНДЗІРАВАЦЬ, рўю, рўеш,
-рўе; -рўй; -равуны; зяк., кяео (мяло).
Камандзіраваць, накіраваць на працу ці
вучобу ў іншае месца, у якую-н. арганіза
цыю, установу. А мя курсь/ ^ехям/зя/ляряў.
II мезяк. адкамандзіроўваць, -аю, -аеш, -ае.
II мяз адкамандзіроўванне, -я, м
АДКАПАЦЬ, -аю, -Аеш, -ае; -Аны /
адкопаны; зяк., кяео-м//ло. 1. Капаю
чы, адшукаць, дастаць; выкапаць. А
кляб. 2. лерям. Знайсці што-н. рэдкае і
пад.; адшукаць (разм.). Дзе бы ябкялял/
/лякую км/еу? 3. Адкідаць што-н. ад (з)
чаго-н. усяляць смее яб еямкя. 4. Вы
канаўшы сваю норму, кончыць капаць,
капацца (разм ); зрабіцца непрыгодным
для капання. Селям/м ужо ябкяляў сеяе
(перан.). II мезяк. адкопваць, -аю, -аеш,
-ае. II мяз. адкопванне, -я, м / адкОпка, -і,
ДЗ^-пцы, ж.
АДКАРАСКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец
ца; зяк., яб кяео-чяео (разм.). Пазбегнуць,
пазбавіцца чаго-н., адчапіцца ад чаго-н.
ТМзь ябкяряскяўся яЭ /лея/х сяброў. Ц мезяк.
адкарасквацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АДКАРКАВАЦЬ, кўю, кўеш, кўе;
-кўй; -кавАны; зяк., м//ло. Адаткнуць, вы
няць корак. А бу/лэяьку. Ц мезяк. адкар
коўваць, -аю, -аеш, -ае.
АДКАРМІЦЬ, -кармліб, -корміш, -кбрміць; -кбрмлены; зяк., кяео-м/Ало. Кор
мячы, давесці да сытасці, выкарміць;
добрай ежай, кормам паправіць. А кябямя. II мезяк. адкормліваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
зеяр. адкарміцца, -кармлюся, -кормішся,
-корміцца (разм.); мезяк. адкормлівацца,
-аюся, -аешся, -аецца. Ц мяз. адкОрм, -у,
77яе?ляе/ць кямя мя я.
АДКАРЭКЦІРАВАЦЬ ал. карэкціраваць.
АДКАСАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -аецца;
зяк. 1. Адвярнуцца, апусціцца (пра што-н.
закасанае). Т^кяеь/ ябкясял/ся. 2. лерям.,
яб кяео-чяео. Вызваліцца, пазбавіцца
ад чаго-н. дакучлівага, непатрэбнага;
адчапіцца. Л. яб мелрь/еммяй рязл^оеь/.
АДКАСАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зяк., м//ло
(разм.). Адвярнуць, апусціць што-н. за
касанае. А дукяеь/. II мезяк. адкасваць, -аю,
-аеш, -ае.

АДКАСІЦЬ, -кашў, -кбсіш, -кбсіць;
-кошаны; зяк., мяло. 1. Скасіць невялікую
частку чаго-н. (ад краю), /і. /лряеу яб бярое/. 2. Пакасіць пэўны час; скончыць кась
бу. 7?м /лрь/ бм/ ябкяс/ў. 3. Адпрацаваць на
касьбе ўзамен за што-н. А зя боўе. Ц мезяк.
адкошваць, -аю, -аеш, -ае.
АДКАСНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зяк.
(разм.). Адчапіцца, адстаць, адвязацца,
тібкясм/ся яе) ліяме/ Хял/ л/об/м/ — яжям/ся, я
ме люб/м/ — ябкясм/ся (прыказка).
АДКАТКА, -і, ДМ* -тцы, ж. 1. ая. адка
ціць. 2. Вываз здабытых карысных выкап
няў з забояў і шахтаў (спец.). 77ябземмяя я.
рубы. II лрь/л;. адкатачны, -ая, -ае. А еяеом.
/Ібкя/лячмбо? рябо/ль/.
АДКАТЧЫК, -а, л^м. -і, -аў, л*. (спец.).
Горнарабочы, які працуе на адкатцы. А
еуеялю. Ц ж. адкатчыца, -ы, д*м. -ы, -чыц. Ц
адкатчыцкі, -ая, -ае.
АДКАЦІЦЦА,
-качўся,
-коцішся,
-коціцца; зяк. 1. Коцячыся, перамясціцца
ў які-н. бок на пэўную адлегласць. Доля
ябкяц/ляся. Аеяля ябкяц/ляся яб беряея (пе
ран.). 2. лерям. Пра войска: хутка адсту
піць пад націскам праціўніка. Лбкяц/уся
еоряе зя ряку. Ц мезяк. адкочвацца, -аюся,
-аешся, -аецца. Ц мяз. адкАт, -у, Л7-кАце, А*.
АДКАЦІЦЬ, -качў, -кбціш, -кбціць;
-кбчаны; зяк., кяео-м^/ло. Коцячы, пера
мясціць што-н. у іншае месца. А береямо.
II мезяк. адкочваць, -аю, -аеш, -ае. Ц мяз.
адкАт, -у, Л7 -кАце,
/ адкатка, -і,
-тцы, ж.
АДКАЧАЦЬ, -Аю, -аеш, -Ае; -Аны; зяк.,
кяео. Вярнуць чалавеку прытомнасць.
./7ебзь ябкячял/ л^ялель^я. Цмезяк. адкачваць,
-аю, -аеш, -ае.
АДКАШЛЯЦЦА, -яюся, -яешся, -яец
ца; зяк. Кашляючы, прачысціць горла;
скончыць кашляць, ^м ябкямляўся / лячяў
?яеярь/^ь. II мезяк. адкашлівацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
АДКАШЛЯЦЬ, яю, яеш, яе; зяк,
М//ЛО. Кашляючы, выплюнуць; кашлем
выдаліць што-н., што трапіла ў горла. Л.
л*якро,лу. II мезяк. адкашліваць, -аю, -аеш,
-ае II ябмякр. адкашлянуць, -нў, -нёш, -нё;
-нём, -няцё, -нўць; -ні?
АДКВІТНЕЦЬ, ёю, ёеш, ёе; зяк 1.
(7/2 яе. зеь/чяймя ме ўжь/е). Скончыць
квітнець, цвісці; адцвісці. АЗкяйлмел/ кян//лямь/. 2. лб^ям. Пражыць маладыя гады,
страціць свежасць, пастарэць.
АДКІДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зяк.,
мяло. Адкінуць за некалькі разоў. А бярозы з
беяря. II мезяк. адкідаць, -аю, -аеш, -Ае.
АДКІДНЫ, -Ая, -бе. Які можа адкідвац
ца, прымацаваны адным краем. З ябк/бммм еерхял^ л*ян/ь/мя. ^бк/бмое крэсля.
АДКІДЫ, -аў. 1. Непрыгодныя рэшт
кі чаго-н., адходы. Скрь/яя бля як/бяў. Л.
еь//леррчя(?ц/. 2. Пра маральна апусцелых
людзей. А ерямябетлея (перан.). Ц ярым.
адкідны, -ая, -ае (спец.).
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АДКІНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-нься; зяк. 1. Адхіліцца, адваліцца назад
тулавам. А ля сл/нку крэсла. 2. (7 / 2 яе.
яе ўжь/#.). Раптоўна адчыніцца, адпас
ці, адсунуцца ў бок. Ябк/нул/ся бзее^^ь/.
Ябк/нул/ся м/торы. 3. (7 / 2 ас. яе ўжь/6.).
Вярнуцца зноў аднавіцца (пра хваробу).
Дйкяулася еярячкя. 4. лерян. Перастаць
цікавіцца, аддаліцца, адвярнуцца. Ябк/нул/ся кяеялерь/, зястяляся ябня. Ц яезак.
адкідвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АДКІНУЦЬ, -ну -неш, -не; -кінь;
-нуты; зак. 1. кяео-м/то. Кінуць убок,
назад, наперад; рэзка, з сілай адштурхнуць.
Я. кямень. 2. л^рян., кяео-м/лю. Не пры
няць, адмовіцца ад чаго-н. (разм.). Я. усе
мяечымясц/. Я. сумненн/. 3. яерая., кяеом/то. Атакуючы, прымусіць адступіць.
Я. еараеа калека нязяб. 4. мана. Адкрыць,
адвесці ўбок, адвярнуць, закінуць назад
што-н., замацаванае адным краем. А лека
скрып/. 5. Адвесці назад, убок; закінуць
(галаву руку, нагу). А еалаеу. 6. кяео-м/то.
Зменшыць на пэўную колькасць, адняць.
А сотню рублёў. 7. ас. і безяс., кяео-м/то.
Вярнуцца (пра хваробу). Трып яео ябк/нуў
(разм.). 8. мяло. Адбіць, стварыць (цень,
святло і пад.). Сяб а^к/яуу еусть/ ^еяь. 9.
лерян. Вярнуць да пройдзенай стадыі ў
развіцці чаго-н. 7?яйня ўсё ябк/нуля нязяб.
10. Не прыняць пад увагу пры лічэнні,
ацэнцы каго-, чаго-н. .%/чыць залеўнае,
айкнуць еь/лайсоеае. 0 Адкінуць хвост
(капыты) (разм.) — памерці. Ц незак. ад
кідваць, -аю, -аеш, -ае.
АДКІПЕЛЫ, -ая, -ае. Які згус, асеў пры
кіпенні (высокай тэмпературы). Ябк/леляе
.малако.
АДКІПЕЦЬ, -пліб, -піш, -піць; -пім,
-піцё, -п^ць; -пі; зак. 1. (7 / 2яс. неўжые.).
Згуснуць, ссесціся ад кіпення. .Малако ябк/леля. 2. леран. Супакоіцца, уціхнуць. Ябк/леля (безас.) на сзрць/. Ц незак. адкіпаць,
-Ае.
АДКЛАД, -у, А/-дзе, м Перанясенне на
больш позні тэрмін; адтэрміноўка. Я. не
/бзе на ляб (прыказка).
АДКЛАДАННЕ, -я, н. 1. ал. адкласціся.
2. Тое, што і ябклябы.
АДКЛАДНЙ, -Ая, -бе. Які адкладваец
ца, апускаецца. А каўнер.
АДКЛАДЫ, -аў. 1. Асадак арганічных і
неарганічных рэчываў у выніку іх пасту
повага намнажэння. Дэвонскія ябклябы. 2.
Намнажэнні якіх-н. рэчываў 7лум/чяеыя а.
АДКЛАСЦІ, -кладў, -кладзеш, -кладзё;
-кладзём, -кладзяце, -кладўць; -кладзі;
-клАдзены; зак., мяло. 1. Пакласці ўбок,
побач, асобна. Я. лятрэй/ую рэч. 2. Заха
ваць, не расходуючы. Я. ером/ы на .мэблю.
3. Назбіраць, назапасіць; утварыць ад
клады. 7?озеря абклала /лоўс/ль/ слон /лу. 4.
(7 / 2 ас. зеычяйня не ўжые.). Палажыць
яйкі, пакінуць пасля сябе для захавання
патомства (спец.). 77тум/кя абклала яйк/.
5. Адтэрмінаваць, перанесці. Я. скоб. 77е
ябклябеяй слряеы на заўтра, а жян/^ь^ы на

старасць (з нар.). 6. Пра каўнер і прадме
ты, прымацаваныя да чаго-н. адным кра
ем: апусціць, адкінуць. Я. каўнер кажуха.
7. У геаметрыі: адмераўшы, адзначыць
адрэзак. 77а /тралюй А/? а. абрэзак С7). 8.
леран. Пакінуць след, адбітак, зрабіць
уплыў 77еряжыбянн/ ябклял/сеой слеб. Ц не
зак. адкладаць, -Аю, -Аеш, -Ае / адклАдваць,
-аю, -аеш, -ае.
АДКЛАСЦІСЯ, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -кладзёцца; зак. 1. Асесці, на
збірацца. 7л абклаўся за еябы на бне еозёря.
2. Адтэрмінавацца, перанесціся на больш
позні час. 77яезбкя за еоряб абклалася. 3.
леран. Запасці ў памяць, душу і пад., ад
люстравацца, захавацца, Зфяжянн/ бзяц/нслюя ябклял/ся ў сэр^ь/ нябоўея. Ц незак.
адкладАцца, -Аецца / адклАдвацца, -аецца.
II наз. адкладённе, -я, н.
АДКЛЕІЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -біцца; зак. Адстаць, аддзяліцца
(аб прыклееным). ТТябэмюя абкле/лася. Ц
незак. адклёйвацца, -аецца.
АДКЛЕІЦЬ, -ёю, -ёіш, -ёіць; -ёены;
зак., м/то. Адарваць, аддзяліць прыкле
енае. Я. люрку. II незак. адклёйваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. адклёпванне, -я, н.
АДКЛЕЙМАВАЦЬ, -кляймўю, -кляй
муеш, -кляймўе; -кляймўй; -клеймавАны; зак., кяео-м/то. Паставіць кляймо на
што-н., каго-н.; заклеймаваць. Я. лес. Я.
жыеёлу.
АДЮІЁПВАЦЬ ал. адкляпаць
АДКЛЁЎВАЦЬ ал. адкляваць.
АДКЛІКАЦЬ, -клічу; -клічаш, -кліча;
-кліч; -кліканы; зак., кяео-м/то. 1. Па
клікаўшы, прымусіць адысці куды-н.;
адазваць. Я. зняёмяея бля рязмоеы. 2. Вяр
нуць назад, прапанаваўшы спыніць вы
кананне ранейшых абавязкаў (афіц.). Я.
паела. II незак. адклікаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
наз. адкліканне, -я, н. (да 2 знач.).
АДКЛІКНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нец
ца; -ніся; зак. 1. Адказаць на воклік, зва
рот; адазвацца, адгукнуцца; прагучаць у
адрас. Дзе <?ы, ябкл/кн/цеся? Я. на л/сьлю.
2. леран. Выявіць свае адносіны да ча
го-н., выказаць спачуванне, гатоўнасць
садзейнічаць чаму-н. Я. на просьбу. 3.
Абудзіцца, выявіцца пад уплывам чаго-н.
(пра ўспаміны, пачуцці). Тблясябкл/кнуўся
ў сэрцы. II незак. адклікацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
АДКЛЮЧЫЦЦА, -ключўся, -клйчышся, -клычыцца; зак. 1. (7 /' 2 ас.
звычайна неўжы#.). Перастаць дзейнічаць
у выніку раз'яднання з агульнай сістэмай.
ТТрыбор ябключыўся аўтаматычна. 2. ле
ран. Адарвацца ад каго-, чаго-н., пакінуць
ранейшы занятак, супакоіцца. Я. аб бур
нага жыцця. II незак. адключацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
АДКЛЮЧАЦЬ, -ключў, -клібчыш,
-юпбчыць; -клібчаны; зак., м/то. Выклю
чыць, спыніць дзеянне чаго-н., раз'яд
наўшы з агульнай сістэмай. Я. тэлефон. Я.
еаз. II незак. адключаць, -Аю, -Аеш, -Ае.

АДК-ДДК
АДКЛЯВАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -клюё;
-клявАны; зак., м/то. Клюючы, аддзяліць,
адарваць, ад'есці. Я. чаропка. Ц незак. адк
лёўваць, -ае.
АДКЛЯПАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., м/то. 1. Адбіць што-н. прыкляпанае.
Я. зяклёлк/. 2. Навастрыць, накляпаць
касу. II незак. адклёпваць, -аю, -аеш, -ае.
АДКОЛ ал. адкалоцца.
АДКОЛВАННЕ ал. адкалоцца, адка
лоць.
АДКОЛВАЦЦА ал. адкалоцца.
АДКОЛВАЦЬ ал адкалоць
АДКОПВАННЕ ал адкапАць.
АДКОПВАЦЬ ал адкапАць
АДКОПКА ал. адкапАць.
АДКОРМ ал. адкарміць.
АДКОРМАЧНЫ, -ая, -ае. Прызначаны
для адкорму. Я. пункт.
АДКОРМЛІВАЦЦА ал адкарміць
АДКОРМЛІВАЦЬ ал адкарміць
АДКОС, -у, м. 1. Адхон, нахільная па
верхня гары і пад. Я. узеоркя. 2. Бакавая
нахільная паверхня дарожнага насыпу.
Ябкосы бяроз. Умяцяеяць я. 3. Нахільная
паверхня чаго-н., якая ідзе пад вуглом
(спец.). II лрьпм. адкосны, -ая, -ае (да 1 і 2
знач.).
АДКОЎВАЦЬ ал. адкаваць.
АДКОЧВАЦЦА ал. адкаціцца
АДКОЧВАЦЬ ал адкаціць
АДКОШВАЦЬ ал адкасіць
АДКРАСАВАЦЬ, сўю, сўеш, сўе;
-сўй; зяк. 1. (7 /' 2 яе. зеычяйня не ўжы#.).
Скончыць красаваць, адцвісці (пра збож
жавыя). ,Жытя ябкрясяеяля. 2. лерян. Па
блякнуць, страціць маладосць, прыга
жосць. Сеяё яблрясяе&ля бзяўчыня. Ц незяк.
адкрасоўваць, -аю, -аеш, -ае
АДКРАСЦІ, -крАду, -крАдзеш, -крАдзе;
-крАдзены; зяк., кяео-м/то (разм.). Ук
расці; украсці тое, што было забрана,
адабрана. Я. сеня. Ц незяк. адкрадваць, -аю,
-аеш, -ае.
АДКРОІЦЬ, -рбю, -рбіш, -рбіць; -рбены; зяк., м/то і чяео. Адрэзаць ад цэлага ці
кавалка (часцей пра хлеб). Я. лусту хлебя. Ц
незяк. адкройваць, -аю, -аеш, -ае.
АДКРУЦІЦЦА, -ручўся, -рўцішся,
-рўціцца; зяк. 1. (7 / 2 яе. зеычяйня не
ўжые.). Раскруціўшыся, аддзяліцца; ад
шрубавацца. ТЙяроўкя ябхру^й?яся. Ябкруц/ляся еяйкя. 2. Павярнуўшыся, адкрыцца.
Арян ябку/у^/ўся. 3. Зламацца, адарвац
ца ад пакручвання ў розныя бакі; пера
круціцца. Слеляя л/якяўкя лёзкя ябкру/^йяся. 4. Скончыць круціцца, адкружыцца.
Ябкру/{/л/ся пяры ў вальсе. 5. Ухіліцца,
хітра вызваліцца ад чаго-н. з дапамогай
выдумак (разм.). Я. яб ляезбк/. Ц незяк.
адкрўчвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АДКРУЦІЦЬ, -ручў, -рўціш, -рўціць;
-рўчаны; зяк., м/пю. 1. Круцячы, аддзяліць,
зняць, адшрубаваць; адарваць. Я. брот.
Я. еяйку. Я. хрян. 2. Павярнуўшы ўбок,
адкрыць; раскручваючы, разгарнуць, рас
крыць. Я. крян. Я. лялеру. 0 Адкруціць га-

АДК-АДЛ
лаву (вушы) каму (разм., незадав.) — па
гроза пакараць, расправіцца. Ц незак. ад
кручваць, -аю, -аеш, -ае.
АДКРЫТЫ, ая, ае 1. Нічым не за
гароджаны, не прыкрыты; аголены; без
покрыва зверху, з бакоў. А прастор. Лбкрытае мера. Смажыць на абкрытым агні.
Аабзіць з абкрытай галавой. 2. Даступны
для ўсіх жадаючых. Л. схоб. 3. Не тайны,
яўны. А пратэст. Абкрыта (прыся.) еыступ/ць з крытыкай небахонаў. Абкрытае
галасаеанне (падняццем рук, не тайнае).
4. Шчыры, прамы, даверлівы. А теар. А
характар. 5. Тое, што і разгорнуты. Ўкры
тая кніга. Л. журнал. 6. З вялікім выра
зам. Ўкрытае плацце. 7. Не падземны, з
агаленнем пласта. А спосаб збабычы еугаяю. О Адкрытае пісьмо — пісьмо камун.,
якое публікуецца ў друку. Адкрытае пы
танне — нявырашанае пытанне. Адкрытая
рана — рана, якая не зажыла. Адкрыты
лоб — вялікі і круты лоб. 0 У адкрытую
(ісці, дзейнічаць) (разм.) — не ўтойваючы
сродкаў і прыёмаў. Ц наз. адкрытасць, -і, ж.
(да 4 знач.).
АДКРОІЦЦА, -рйюся, -рыешся, -ры
ецца; зак. 1. Стаць адкрытым; адчыніцца
(ал. адкрыць). 2. (7 і 2 ас. не ўжыс.). Пра
рану: перастаць зажываць, разысціся кра
ямі. Абкрыліся старыя раны. 3. (7 і 2 ас. не
ўжыс.), нбран. Стаць бачным, паказац
ца. 7/анера<Ззе аЭкрь/ўся цудоўны краяе/б.
4. (7 / 2 ас. не ўмые.). Выявіцца, з'явіцца
(разм.). Абкрылася хвароба. 5. каму. Рас
казаць пра сябе адкрыта, шчыра, пры
знацца ў чым-н. Л. сеайму сябру. 6. Стаць
зразумелым каму-н. 77іераб нам/ абкрылася
ясная бубўчыня. Сеет мастацтва абкрыўся
бля ліяне. 7. н^ран. Стаць даступным,
магчымым. 77ераб /м абкрыеал/ся ўсе бзееры. 8. Пачаць сваё існаванне, дзейнасць
(пра ўстанову, прадпрыемства і пад.). У
суседняй еёсцы абкрылася школа. Ц незак.
адкрывацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
АДКРЫЦЦЁ, -А, мн. -крыцці, -яў н.
1. ал. адкрыць. 2. Тое, што выяўлена, ста
ла вядомым у выніку даследаванняў і
пад., новая ісціна. Т/аеукоеае а. Л. атам
най экера//. 3. Тое, што неспадзявана для
каго-н. устаноўлена, выяўлена, пазнана. /
рантам нечаканае а.; ён ніша еершы.
АДКРОІЦЬ, -рыю, -рьіеш, -рые; -рыты;
зак., што. 1. Тое, што і абчын/ць. Л. хату. А
еокны. 2. Зрабіць даступным для чаго-н.,
раскрыць, распячатаць, адкаркаваць і пад.
А кансервы. Л. бутэльку А пісьмо. 3. Рас
крыць, разамкнуць. А кніжку. Л. ноты. А
зоны. 4. Зняць што-н. зверху, агаліць. А
теар. А 2рубз/. 5. Увесці ў дзеянне, пусціць
што-н. А газ. А бабу. 6. Выявіць, паведа
міць адкрыта, не тоячыся, што-н. А нраўбў. А сеае планы. 7. Даць шырокія магчы
масці для развіцця чаго-н. А барону но
ваму. 6. Пачаць што-н., пакласці пачатак
якім-н. дзеянням, дзейнасці. А схоб. А
рабунак. А тэатральны сезон. А агонь (па
чаць страляць). 9. Устанавіць наяўнасць,
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існаванне чаго-н. у выніку даследавання.
А залежы еугал/о. А Амерыку (перан.:
сказаць, аб'явіць тое, што даўно вядома;
іран.). 10. Заўважыць невядомыя да гэтага
здольнасці, якасці. Л. у сабе талент. Ц не
зак. адкрываць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. ад
крыццё, -я, н. / адкрыванне, -я, н.
АДКРЭСЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., што. Аддзяліць або выдзеліць ры
скай. А патрэбны тэкст у кн/зе. Ц незак.
адкрэсліваць, -аю, -аеш, -ае.
АДКУКАВАЦЬ, -кукую, -кукуеш, -кукўе; -кукуй; зак. 1. (7/2 ас. звычайна не
ўжыс.). Скончыць, перастаць кукаваць.
Лбкукаеала зязюля. 2. нбран. Адбыць пэў
ны час у цяжкіх умовах (разм.). Месяць
месяцаў абкукаеаўу каталажцы.
АДКЎЛЬ, прысл. 1. лыт. З якога мес
ца, з якой крыніцы, ад каго; ужыв.
ў клічна-пытальных сказах пры вы
казванні нязгоды, адмаўлення чаго-н.
А ебзеце? 7бльк/ кубзеля / бубзе... Л.
той кужаль. Л. гэта еябома? 2. абноснае. Ужыв. як злучальнае слова для
падпарадкавання даданых сказаў месца,
даданых азначальных сказаў, даданых
дапаўняльных сказаў (у адпаведнасці
з суадноснымі словамі «там*, «туды»,
«адтуль», «той» і іншымі ў галоўным ска
зе). Мы глянул/ тубы, а. пачул/ся галасы. 0
Адкуль (толькі) ногі ўзяліся — пра таго, хто
хутка ўпякае.
АДКЎЛЬ-НЁБУДЗЬ, прысл. З якога-н.
месца, з якой-н. крыніцы. А баеебаемся.
АДКУПІЦЦА, -кушпбся, -кўпішся,
-кўпіцца; зак., аб каго-чаго. Вызваліцца ад
якой-н. залежнасці, ад якіх-н. абавязкаў
за плату, хабар і пад.; выкупіць сябе. 77ебзь
абкун/ўся. II незак. адкупляцца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
АДКУПІЦЬ, -купліб, -купіш, -купіць;
-куплены; зак., што. Е Атрымаць права
на што-н., заплаціўшы грошы; узяць на
водкуп; купіць (уст.). А уеесь урабжай. 2.
Купіўшы што-н., аддаць замест сапсава
нага, згубленага (разм.). А кн/гу. 11 незак.
адкупляць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АДКУПНЫ гл водкуп
АДКУПШЧЫК, а, мн і, аў м (гіст)
Той, хто набыў права на які-н. від дзяр
жаўных адходаў падаткаў; уладальнік
водкупу.
АДКУСІЦЬ, -купіў, -кўсіш, -кусіць;
-кўшаны; зак., што і чаго. Кусаючы, ад
дзяліць частку ад цэлага; адцяць шчыпца
мі, кусачкамі. А хлеба. А кавалак броту. Ц
незак. адкўсваць, -аю, -аеш, -ае.
АДЛАВІЦЬ, -лаўліб, -лбвіш, -лбвіць;
-лбўлены; зак., каго (што). 1. Скончыць
лавіць. 2. Злавіць, вылавіць (спец.). А
шмат рыбы. 11 незак. адлоўліваць, -аю,
-аеш, -ае (да 2 знач.). Ц наз. адлоўліванне,
-я, н. (да 2 знач.) / адлОў, -лбву, м. (да 2
знач.; спец.).
АДЛАЖЁІЦЬ, -лажў, -лбжыш, -лбжыць; зак., што. Тое, што і абкласці (у 1
і 2 знач.).

АДЛАКІРАВАЦЬ гл. лакіраваць.
АДЛАМАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -лбміцца; зак. Ломячыся, зламаўшыся, ад
пасці, аддзяліцца. Тўчка бзаярэй абла
малася. II незак. адломлівацца, -аецца /
адломвацца, -аецца
АДЛАМАЦЬ, -ламліб, -лбміш, -лбміць;
-ламі; -ламАны / -ломаны; зак., што і чага.
Ломячы, зламаўшы, аддзяліць; адбіць,
адкрышыць. Л. кавалак наробы. Л. кавалак
хлеба. II незак. адломліваць, -аю, -аеш, -ае /
адломваць, -аю, -аеш, -ае.
АДЛЁІЛАСЦЬ, -і, мн -і, -ей, ж 1.
Прастора, якая раздзяляе два пункты,
прамежак паміж чым-н. Велізарная а.
разбзяляе нас. 7рыліаць на аблегласц/ (так
сама перан.: пазбягаць блізкіх адносін,
збліжэння з кім-н.). 2. Адрэзак шляху
пэўнай велічыні, працягласці. За габз/ну
спабарожн/к прахобз/ць еел/зарную а. 3.
Больш-менш аддаленае месца; далечыня.
77ерабача энергіі на балек/я аблегласц/.
АДЛЁІЛЫ, -ая, -ае. Аддалены (у пра
сторы, часе, паводле ступені развіцця).
АДЛЁГЧЫ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -лАжа,
-лАгуць; -лёц -лёгла, -ляглб; зак. 1. Знік
нуць, перастаць адчувацца (пра трывогу
боль і пад.), супакоіцца. Воль аб сзрца аб
лёг. Сэрца не камень, абляжа (прыказка).
77а бўіаы аблягло (безас.). 2. Спасці, па
меншаць (пра холад, мароз). Мароз аб
лёг. 77аб раніцу аблегла (безас.). 11 незак.
адлягаць, -Ае.
АДЛЁЖАЦЦА, -жуся, -жышся, -жыц
ца; -жся / АДЛЯЖАЦЦА, -жўся, -жьішся,
-жьіцца; -жьімся, -лежыцёся, -жАцца;
-жьіся; зак. (разм.). Паляжаўшы, адпа
чыць, аднавіць сілы, акрыяць (пасля хва
робы, стомы і пад.). Абляжаўся ў бальніцы,
напрасіўся. Ц незак. адлёжвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
АДДЁЖАЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -лёж
і АДЛЯЖАЦЬ, -жу, -жьіш, -жыць; -жым,
-лежыцё, -жАць; -жьі; -лёжаны; зак. 1.
іато. Лежачы доўга або ў нязручнай позе,
выклікаць зняменне якой-н. часткі цела.
А руку. А бак/. 2. Хварэючы, праляжаць
пэўны час у пасцелі (разм.). Абляжаў тыбзень у бальніцы. Ц незак. адлёжваць, -аю,
-аеш, -ае.
АДЛЁЗЦІ, -зу -зеш, -зе; -лёзь; зак.
(разм.). Перастаць чапляцца, адчапіцца.
Яблезь ты аб яго/
АДЛЁПЛІВАЦЦА гл адляпіцца
АДЛЁПЛІВАЦЬ гл адляпіць
АДЛЁТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; зак.
(разм.) Прабыць, перажыць лета.
АДЛЁТ гл. адляцець.
АДЛЁТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1.
Скончыць лётаць. Внсеаё аблётаў. 2. што.
Прабыць у авіяцыі, пралётаць пэўны час
(разм.). Дзесяць габоў аблётаў.
АДЛЁТНЫ, -ая, -ае. 1. Які адлятае на
новае месца; пералётны. Аблётныя нтуіакі. 2. Перыяд, у які птушкі адлятаюць у
вырай. /Набліжаецца а. час.
АДЛІВАННЕ' гл адліць'
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АДЛІВАННЕ' 27?. адліць'
АДЛІВАЦЦА' а/?, адліцца'
АДЛІВАЦЦА' 27?. адліцца'
АДЛІВАЦЬ' ад адліць
АДЛІВАЦЬ' ал адліць'
АДЛІВАЧНЫ ад адліць'
АДЛЙА, -і, ДМ -лізе, мк. -і, -ліц ж.
Пацяпленне зімой (ранняй вясной) пасля
марозу павышэннем тэмпературы вышэй
нуля. Целлы еецбр крыкес абліжу. Ц крь?м.
адліжны, -ая, -ае.
АДЛІК ал. адлічыць.
АДЛІНЕІЦЬ, -нёю, -нёіш, -нёіць; -неены; зак., ?ато. Аддзяліць лініяй (лініямі).
А калі ў счытку. II казак, адлінёйваць, -аю,
-аеш, -ае.
АДЛІПНУЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -не; -ліп, -пла; зак. (разм.). Тое,
што і аблякіцца. Марка аблікла. Ц лазак,
адліпаць, -Ае.
АДЛІТАВАЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -тўецца; зак. (уст.). Тое, што і аха
яцца. II казак, адлітоўвацца, -аецца.
АДЛІТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; зак., ?ата (уст.). Тое, што і абкаяць. II казак, адлітоўваць, -аю, -аеш, -ае.
АДЛІЎ', -ліву мк. -лівы, -ліваў, м. 1.
ал. адліць'. 2. Перыядычнае адступленне
(паніжэнне) мяжы мора, акіяна. Табзікы
крыліеу і абліеу ка моры. 3. к^рак. Спад у
развіцці чаго-н., убыванне. *7у/якы крыліеы і абліжы любскоеа золаку. Ц крь?м.
адліўны, -ая, -ае (да 2 знач.). Лбл?ўкае цячэкке.
АДЛІЎ', -ліву л?. Водсвет, дадатковае
адценне на фоне якога-н. колеру. Русыя
валасы з залацістым абліжам.
АДЛІЎКА, -і, ДА/ -ліўцы, ж. 1. ал. ад
ліць'. 2. Выраб, атрыманы шляхам ліцця.
%/2укачкая а.
АДЛІЦЦА', 1 і 2 ас. не ўжыв., адальецца
і адліёцца; зак. Пра вадкасць: часткова
выліцца. 7?аба з карыта аблілася. Ц казак,
адлівацца, -Аецца 0 Адальюцца слёзы чые
і катлу — хто-н. паплаціцца за ўчыненае
каму-н. зло, крыўду і пад.
АДЛІЦЦА', 1 і 2 ас. не ўжыв., адальёцца;
зак. Быць зробленым з дапамогай ліцця. Ц
казак, адлівацца, -Аецца.
АДЛІЦЬ', адалыб, адальеш, адальё;
адальём, адальяцё, адалыбць і адлііб,
адліёш, адліё; адліём, адліяцё, адліюць;
адліў, адлілА, адлілб; адлі; адліты; зак. 1.
м/то і чаео. Выліць частку вадкасці з ча
го-н. А літр .малака. А бабы з аяб!ра. 2. (7
і 2 ас. ка ўжые.). Адхлынуць (пра кроў).
Дроў абліла аб теару. 3. каза. Абліўшы
вадой, прывесці каго-н. да прытомнасці
(разм.). Л. хеораеа халобкай еабой. 4. Ліць,
ісці на працягу якога-н. часу (пра дождж);
скончыць ліць. Дэлы тыбзекь аблілі бажбжы. II казак. адліваць, -Аю, -Аеш, -Ае (да
1—3 знач.). II каз. адліванне, -я, к. (да 1—3
знач.)і адліў, -ліву л*. (да 2 знач.).
АДЛІЦЬ', адалыб, адальёш, адальё;
адальём, адальяцё, адалыбць; адліў, ад
лілА, адлілб; адлі; адліты; зак., акно. Вы

рабіць ліццём. А статуэтку з брокзы. Ц
казак, адліваць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц каз. ад
ліванне, -я, к. і адліўка, -і, ДМ* -ліўцы, ж.
II крым. адліўны, -Ая, -бе і адлівачны, -ая,
-ае.
АДЛІЧАЦЬ, -лічу, -лічыш, -лічыць;
-лічаны; зак., каео-м/то. 1. Лічачы ад
умоўнай адзінкі, назваць, паказаць коль
касць чаго-н. 7аб?з/кк/к аблічыў бзесяць
еабзік. 2. Налічыўшы, аддзяліць пэўную
колькасць чаго-н. Л. беаццаць рублёў. 3.
Вылічыць, утрымаць з якой-н. сумы. А з
зарклаты частку 2ром/ай. 4. Выключыць з
ліку навучэнцаў з якой-н. установы і пад;
тое, што і звольніць (афіц.). А кра2ульм/чыкаў з заесца. т4. з універсітэта. Ц каз. адлік,
-у м
часу.
АДЛІЧЭННЕ, я, мн. і, яў, к 1. ел.
адлічыць. 2. Адлічаная сума. А ў%,онбміру.
АДЛбЖЫСТЫ, ая, ае Пакаты, ад
хонны, не круты. Л. бераерэчкі.
АДЛОМАК, -мка, л/н. -мкі, -мкаў, л/.
1. Адламаны кавалак чаго-н.; абломак.
Л. касы. 2. лерак. Рэшткі таго, што раней
існавала. А староеа саету (перан.: аста
так).
АДЛОМВАЦЦА 27?. адламацца
АДЛОМЛІВАЦЦА 27?. адламацца
АДЛОМВАЦЬ 27?. адламаць
АДЛОМЛІВАЦЬ 27? адламаць
АДЛОЎ 27?. адлавіць.
АДЛОЎЛІВАННЕ 27? адлавіць
АДЛОЎЛІВАЦЬ 27? адлавіць
АДЛОЎНЫ 27?. адлавіць.
АДЛУПІЦЦА 27?. лупіцца.
АДЛУПІЦЬ 27? лупіць'
АДЛУПЦАВАЦЬ 27? лупцаваць
АДЛУЧАЦЦА, -лучуся, -лучышся,
-лучыцца; зак. 1. Пакінуць якое-н. месца
на нейкі час; часова выйсці. А ка мінутку
з бол/у. 2. Аддзяліцца, адысці ад каго-, ча
го-н. А аб калоны любзей. Ц незак. адлучац
ца, -Аюся, -аешся, -аецца. Ц каз. адлучка,
-і, ДЛУ-чцы, мн. -і, -чак, ж. Самаедская а.
АДЛУЧЫЦЬ, -лучў, -лўчыш, -лўчыць;
-лўчаны; зак., каео-м/то, аб чаео. Ад
дзяліць ад каго-, чаго-н., адасобіць;
раздзяліць. А асечку аб чсра^ы. /1. аб
царквы (прызнаць чужым царкве). ТТясок
абучыў частку возера. Ц кезак. адлучваць,
-аю, -аеш, -ае і адлучаць, -ае, -аеш, -ае. Ц
каз. адлучэнне, -я, к.
АДДЎШЧЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-лўшчыцца; зак. Лушчачыся, адваліцца,
адпасці. Ц кезак. адлушчвацца, -аецца.
АДЛЮСТРАВАННЕ, -я, н. 1. ел. адлю
страваць. 2. Адбітак прадмета на гладкай
люстраной паверхні. Л. брэўу вабзе. 3. Ад
бітак у нашай свядомасці з'яў аб'ектыўнай
рэальнасці. Навуковая тэорыя абл/остравання. 4. Тое, што ўвасабляецца ў ма
стацкіх вобразах і малюнках. Л. жыцця ў
мастацкім творы. 5. Тое, што з'яўляецца
вонкавым выяўленнем чаго-н.; адбітак.
Збочыць о. рабасці ў вачах.
АДЛЮСТРАВАЦЦА, рўюся, -рўешся,
-рўецца; -рўйся; зяк. 1. Даць, атрымаць
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адлюстраванне на гладкай бліскучай па
верхні. ілюстраваўся месяц у вабзе. 2.
Адбіцца ў свядомасці чалавека ў форме
вобразаў і паняццяў. 3. Увасобіцца ў ма
стацкіх вобразах, праявіцца. .Жыццё найлекм/ ай/?/остра#07?яся ў кнізе паэта. 4. (7
і 2 ке ўжыв.). Выявіцца, атрымаць знеш
няе праяўленне. 77а твары аблюстраваўся страх. Ц кезак. адлюстроўвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
АДЛЮСТРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; -раваны; зак. 1. (7 і 2ас. звычайна ке
ўжыв.), м/то. Узнавіць, перадаць чый-н.
вобраз на сваёй люстраной паверхні,
адкінуць у адваротным напрамку светавыя промні, Возера аблюстравала кроны кым/нь/х брэў. 2. Перадаць у вобразах
або паняццях аб'ектыўную рэальнасць.
3. Ахарактарызаваць, перадаць сутнасць,
змест, унутраныя асаблівасці чаго-н. %?лавек стараўся надабраць такія словы,
якія б баклабна аблюстравалі яео бум/эўнь/
стак. 4. Увасобіць у мастацкіх вобразах,
паказаць, намаляваць. Л. жыццё карова ў
рамаке. Ц кезак. адлюстроўваць, -аю, -аеш,
-ае.Л каз. адлюстраванне, -я, к.
АДЛЯГАЦЬ 27?. адлегчы.
АДЛЯЖАЦЦА 27?. адлежацца.
АДЛЯЖАЦЬ 27?. адлежаць.
АДЛЯПІЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -лёпіцца; зак. (разм.). Тое, што і
адклеіцца, абстаць. /1б./?ялі/?ася марка. Ц
кезак. адлеплівацца, -аецца і адляпляцца,
-яецца.
АДЛЯПІЦЬ, -ляпліб, -лёпіш, -лепіць;
-леплены; зак., м/то (разм.). Тое, што і
абклеіць. А каклейку. Ц кезак. адлепліваць,
-аю, -аеш, -ае.
АДЛЯТАЦЬ', -аю, -аеш, -Ае; зак. 1.
Скончыць лятаць. 2. м/то. Прабыць у
авіяцыі, у лётным саставе пэўны час.
ТТяткаццаць забаў аблятаў.
АДЛЯТАЦЬ' 27?. адляцець.
АДЛЯЦЁЦЦА, -лячўся, -ляцішся, -ля
піцца; -ляцімся, -леціцёся, -ляцяцца; -ляціся; зак. (разм.). Летучы, перамясціцца,
аддаліцца на пэўную адлегласць, барака
крь/ху абляцелася і села. Ц кезак. адлятацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
АДЛЯЦІЦЬ, -лячў, -ляціш, -ляціць;
-ляцім, -леціце, -ляцець; -ляці; зак. 1.
Летучы, перамясціцца, аддаліцца ад ка
го-, чаго-н. на пэўную адлегласць. Л. ка
бзесяць кіламетраў. 2. Паляцець; пакінуць
якое-н. месца, вылецеўшы. Абляцелі буслы
ў вырай. 3. (7 і 2 ас. звычайна ке ўжыв.),
мерак. Адысці, мінуць, знікнуць (кніжн.).
Дні бзяцінства абляцелі. 4. Адскочыць убок
ад моцнага ўдару, штуршка (разм.). Мячык
абляцеў аб сцяны. 5. (7 і 2 ас. звычайна ке
ўжыв.). Адарвацца, адпасці (пра што-н.
прымацаванае; разм.). ТТаклейка абляцела.
II кезак. адлятаць, -аю, -аеш, -ае.
АДМАБІЛІЗАВАЦЦА ел. мабілізаваць
АДМАБІЛІЗАВАЦЬ ел. мабілізаваць
АДМАЙСТРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; -раваны; зак., ///то. Зрабіць, выш-
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тукаваць што-н. старанна, адмыслова. А
скрынку.
АДМАКАЦЬ ал. адмокнуць.
АДМАКРЭЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -бе;
зак. (разм.). Праняцца вільгаццю, зрабіц
ца мокрым. у4ймакрэл / залалк/.
АДМАЛАЦІЦЬ, -лачў, -лоціш, -лбціць;
-лбчаны; зак., каао-што. 1. Змалаціць,
скончыць малаціць (разм.). 2. Адпраца
ваць на малацьбе за доўг 3. лерак. Моцна
набіць каго-н., адлупцаваць (разм.). Ябмала^/л/ /лак, шп?о балык красц/ не бубзе. 4. не
рак., што і без бал. У хуткім тэмпе, абы-як
прачытаць, сказаць; адбарабаніць (разм.).
тібмдлац/у баклаб / з трыбунь/ балаў.
АДМАЛКУ, нрысл. З маленства, змалку.
ТТрыеуча^ь бзяцей ба працы а.
АДМАЛОЦЬ, -мялю, -мёлеш, -мёле;
-мялі; зак., кана і без бал. 1. Папрацаваць
пэўны час, мелючы што-н. А баа бн/. 2.
Скончыць малоць, Ябмалоў сеае сл?арь/
млын.
АДМАЛЯВАЦЬ, -лібю, -лібеш, -лібе;
-лібй; -лявАны; зак., казо-што (разм.).
1. Старанна намаляваць што-н. (алеем,
фарбамі). 2. Размаляваць, пафарбаваць,
упрыгожыць. А хату. 3. Скончыць зай
мацца маляваннем. Ён сеаёўлсо абмаляваў.
4. леран. Вобразна апісаць, абмаляваць.
АДМАРОЗІЦЬ, -рбжу -рбзіш, -рбзіць;
-рбжаны; зак., што. Моцна пашкодзіць
на марозе якую-н. частку цела. А оушы. Ц
незак. адмарбжваць, -аю, -аеш, -ае.
АДМАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што і каза. Матаючы, аддзяліць. /1. б/лт.
А частку н/так. Ц незак. адмотваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. адмотванне, -я, н.
АДМАЎЛЁННЕ, -я, н. 1. а/?, адмаўляць.
2. Адмоўны адказ на просьбу, патрабаван
не і пад. Яао слооы аучал/ як а. 3. Непрыз
нанне чаго-н. А старога сеел?у. 4. Тое, што
адмаўляе сабой, сваім існаваннем што-н.
Фашызм — аэ/ла лаўнае а. бэмакраты/.
АДМАЎЛЯЦЦА а/?, адмовіцца.
АДМАЎЛЯЦЬ, -яю, -яеш, -Ае; незак.,
што. 1. ая. адмовіць. 2. Не прызнаваць
існавання, значэння, мэтазгоднасці ча
го-н.; абвяргаць што-н., выступаць суп
раць чаго-н. А мастацтва. /1. саам о/ну. Ц
наз. адмаўленне, -я, н.
АДМАЎЧАЦЦА, -чўся, -чьішся, -чыцца; -чымся, -чыцёся, -чАцца; -чьіся; зак.
(разм.). Прамаўчаць, ухіліцца ад адказу,
гутаркі. II незак. адмоўчвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца.
АДМАХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -Аны; зак.
1. Прамахаць пэўны час чым-н. 2. што.
Прайсці, праехаць вялікую адлегласць
(разм.). А бзесяць к/ламстраў. Ц незак. ад
махваць, -аю, -аеш, -ае.
АДМАХНУЦЦА, -нуся, -нёшся, -нёцца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак. 1.
Узмахам адагнаць ад сябе каго-, што-н. /і.
аб .мух. 2. Махнуць рукой у знак пратэсту,
нязгоды з чым-н. 3. леран. Адмовіцца ра
біць што-н., не жадаючы разабрацца ў
справе (разм.). А аб таао, мане было. А аб
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вырашэння лыл?анняў. Ц незак. адмахвацца,
-аюся, -аешся, -аецца. А рукам/ / пазам/
(наадрэз адмаўляцца ад каго-, чаго-н.).
АДМАХНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; зак., што. Узмахам рукі,
галавы адагнаць, адкінуць. А камароў. Ц
незак. адмахваць, -аю, -аеш, -ае.
АДМАЦАВАЦЦА, -цўюся, -цўешся,
-цўецца; -цўйся; зак. (афіц.). Зняцца з
уліку. II незак. адмацоўвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца. Ц наз. адмацаванне, -я, н. Ц лрыл/.
адмацавальны, -ая, -ае. /1. л?алон.
АДМАЦАВАЦЬ, -цўю, -цўеш, -цўе;
-цўй; -цавАны; зак., каао-што. 1. Зняць
з уліку адкуль-н. (афіц.). 2. Скасаваць
прымацаванне. А навучэнцаў. Ц незак. ад
мацоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. адмаца
ванне, -я, н
АДМАЧЁІЦЬ, мачў, -мбчыш, мо
чыць; -мбчаны; зак., што. 1. Намачыў
шы што-н., аддзяліць, адклеіць. А пры
сохлы б/нл?. Я. наклейку. 2. Вымачыць,
зрабіць больш прыдатным для выкары
стання (спец.). А скуры. 3. л^ран. Ска
заць або зрабіць што-н. недарэчнае,
непрыстойнае (разм.). 77у / абмачыў даку
ку/Ц незак. адмочваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
адмочванне, -я, н. (да 1 і 2 знач.) / адмОчка,
-і, ДА/ -чцы, яе. (да 2 знач.). Ц лрым.
адмОчны, -ая, -ае (да 2 знач.; спец.).
АДМЕЖАВАЦЦА, -мяжўюся, -мяжў
ешся, -мяжўецца; -мяжўйся; зак. 1. Ад
дзяліцца мяжой ад каго-н. 2. лбран. Заняць
адасобленае ад каго-, чаго-н. становішча,
спыніць зносіны з кім-н., выказаць ня
згоду з чым-н. А аб /яак/х сяброў. Ц незак.
адмяжоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца; наз.
адмяжоўванне, -я, н Ц наз адмежаванне,
-я, н.
АДМЕЖАВАЦЬ, мяжўю, -мяжўеш,
-мяжуе; -мяжўй; -межавАны; зак., што. 1.
Мяжуючы, аддзяліць. А участак. 2. лерак.
Аддзяліць, адасобіць адну з'яву ад другой.
II незак. адмяжоўваць, -аю, -аеш, -ае; наз.
адмяжоўванне, -я, н. Ц наз. адмежаванне,
-я, н.
АДМЁЛЬ, -і, мн. -і, -ей / (радзей)
АДМЁЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, эк. Тое, што
і еобмель.
АДМЁНА ал. адмяніць.
АДМЁННАСЦЬ, -і, зк. Асаблівасць,
якой вылучаецца хто-, што-н. сярод ін
шых; што-н. непадобнае да звычайнага,
штодзённага. А характару.
АДМЁННЫ, -ая, -ае. 1. Своеасаблівы,
адметны; не такі, як усе. А сэнс слова. 2.
Самы лепшы, надзвычайны; добры па
якасці. Абменнае футра. А абеб.
АДМЁНЬВАЦЬ ал. адмяніць
АДМЁРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
1. Мераючы, адзначыць або аддзяліць
пэўную колькасць чаго-н. А паўтара ме
тра сукна. Сем разоў абмерай, абз/н раз
абрэж? (прыказка). 2. Прайсці, праехаць
пэўную адлегласць (разм.). Абмераў лятнаццаць к/ламетраў. Ц незак. адмерваць,
-аю, -аеш, -ае / адмяраць, -Аю, -Аеш, -Ае.

АДМЁРЗНУЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв.,
-не; -мёрз, -мёрзла; зак. 1. Загінуць ад
марозу вымерзнуць. Аурк/ абмерзл/. 2.
разм. Моцна азябнуць (пра часткі цела);
страціць гібкасць, адчувальнасць на
холадзе, Ябмсрзл/ душы на марозе. Ц незак.
адмярзаць, -Ае Ц наз адмярзанне, -я, н
АДМЁВЛЫ, -ая, -ае. Які перастаў існа
ваць, адмёр. Ябмсрлыя ларастк/.
АДМЁРЦІ, 1 і 2 ас. не ўжыв., адамрб;
адмёр, -мёрла; зак. 1. Страціць жыцця
здольнасць, стаць нежывым, загінуць
(пра часткі якога-н. арганізма, расліны).
Алетк/ тканак абмеру?/. 2. леран. Пера
стаць існаваць, знікнуць (пра грамадскія
з'явы, асаблівасці быту і пад.). Старыя
звыча/ абмеру?/. Ц незак. адміраць, -Ае. Ц наз.
адміранне, -я, н.
АДМЁСЦІ, -мятў, -мяцёш, -мяцё; -мя
цём, -мецяцё, -мятўць; -мёў, -мялА, -лб;
-мяці; -мёцены; зак., што. 1. Падмятаю
чы, адкінуць, адсунуць убок. Я. смецце аб
лароеа. 2. леран. Адхіліць што-н. як не
патрэбнае ці нерэальнае. Я. абв/навачанн/.
II незак. адмятаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АДМЁТНЫ, -ая, -ае. Не падобны да ін
шых, непаўторны, характэрны. Ябметная
рыса характару. Ц наз. адметнасць, -і, ж*.
АДМІНІСТРАВАЦЬ,
рўю,
рўеш,
-рўе; -рўй; незак. 1. Пра адміністрацыю:
кіраваць чым-н. (спец.). 2. леран. Кіра
ваць чым-н. фармальна, бюракратычна
(неадабр.). Ц наз. адміністраванне, -я, н.
АДМІНІСТРАТАР, а, мн ы, аў, м
Службовая асоба, якая кіруе чым-н.; ад
казны распарадчык. Добры а. Ц ж?. адмініст
ратарка, -і, ДА^-рцы, мн. -і, -рак (разм.). Ц
лрым. адміністратарскі, -ая, -ае.
АДМІНІСТРАЦЫЯ, і, ж?. 1. Органы
выканаўчай улады, кіравання. 2. зб. Служ
бовыя асобы кіравання. Я. завоба. Ц лрым.
адміністрацыйны, -ая, -ае. У абм/н/страцыйным парабку (паводле распараджэння
выканаўчай улады).
АДМІРАЛ, -а, мн. -ы, -аў м. Вышэй
шае воінскае званне каманднага саста
ву ваенна-марскіх сіл, а таксама асоба,
якая мае такое званне. Я. флоту. Ц лрым.
адміральскі, -ая, -ае.
АДМІРАЛЦЁЙСТВА, а, н 1. Месца
пабудовы, абсталявання і рамонту ваен
ных караблёў (уст.). 2. У царскай Расіі і Англіі: міністэрства ваенна-марскога флоту;
марское ведамства. Ц лрым. адміралцёйскі,
-ая, -ае.
АДМІРАННЕ а/?, адмерці
АДМІРАЦЬ а/?, адмерці
АДМОВА, -ы, ж*. 1. ая. адмовіцца, ад
мовіць. 2. Тое, што і Ўмаўленне (у 2 знач.).
АДМОВІЦЦА, -мбўлюся, -мбвішся,
-мбвіцца; зак. 1. Не згадзіцца, не пажа
даць зрабіць што-н., не захацець пры
знаць, прыняць што-н. Я. аб баручэння. Я.
аб баламое/. 2. Парваць сувязі з роднымі,
блізкімі; адрачыся. Я. аб бацькоў. 3. Не
прызнаць за сваё, не пацвердзіць чаго-н.;
перастаць трымацца чаго-н., адступіцца
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ад чаго-н. А аб сяя/* лоаляйаў. Ц незак.
адмаўляцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц наз.
адмОва, -ы, ж.
АДМОВІЦЬ, -мбўлю, -мовіш, -мовіць;
-мбўлены; зак. 1. Не задаволіць чыёй-н.
просьбы, патрабавання. А у просьбе. 2.
Абмежаваць у чым-н., пазбавіць чаго-н. А
сабе у чь/лі-н. 3. Не даць згоды на шлюб.
Далучым? абвозіла сеапіалі. Ц незак. адмаў
ляць, -яю, -Аеш, -яе. Ц лаз. адмОва, -ы, ж*.
АДМОКНУЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -не; -мбк, -кла; зак. 1. Зрабіцца
мяккім ад вільгаці. У сайзе лея аймак. 3.
Вымакнуць, прапасці ад лішку вільгаці
(пра расліны). Улаечь/не бульба абмокла. 2.
Намокшы, адстаць, аддзяліцца. ТУаклейка
абмокла. Ц незак. адмакаць, -ае.
АДМОТВАННЕ ал адматаць
АДМОТВАЦЬ ал адматаць
АДМОЎЕ, -я, н. У граматыцы: слова,
якое адмаўляе сэнс другога слова або фра
зы, напр.: «не», «ні», «няма», «нельга».
АДМОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Які змяш
чае ў сабе адмаўленне. Я. абказ. Я. зайліенн/к. 2. Дрэнны, варты асуджэння. Я.
персанаж у п'есе. 3. У матэматыцы: які
ўяўляе сабой велічыню, узятую са зна
кам мінус, меншую за нуль. Я. л/к. 4.
Суадносны з такім відам электрычнасці,
матэрыяльныя часціцы якога з'яўляюц
ца электронамі (спец.). Я. элек/мрычнь/ зараб. 5. Які паказвае на адсутнасць
чаго-н., процілеглы чаканаму. Я. еь/н/к.
6. Неадабральны, асуджальны. Я. еобеук.
Ябліоўная рэцэнзія. 7. у зялч. наз. адмоўнае,
-ага. Тое, што характарызуецца адмоўнымі
якасцямі; процілеглае дадатнаму. Лячыць
са ўсім толькі аймоўнае. Ц наз. адмоўнасць,
-і, ж. (да 1, 2 і 4 знач.).
АДМОЎЧВАЦЦА ал адмаўчацца
АДМОЧВАННЕ ал адмачыць
АДМОЧВАЦЬ ал адмачыць
АДМОЧКА ал. адмачыць.
АДМОЧНЫ ал адмачыць
АДМУРАВАЦЬ, -рую, -рўеш, -рўе;
-рўй; -раваны; зок., м/то. Пабудаваць, вы
мураваць з камення ці з цэглы. Я. болі.
АДМЎЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца; зок. (разм.). Перастаць мучыцца, пе
ранесці мукі; памерці, смерцю пазбавіцца
ад мук. Яймучылася варотная.
АДМЫКАЦЦА ал адамкнуцца
АДМЫКАЦЬ ал адамкнуць
АДМЫСЛОВЫ, ая, ае 1. Адметны,
своеасаблівы, непаўторны. Я. скарбпаэта.
2. Спецыяльны, асобага прызначэння. Я.
іяс/ядумея'н. 3. Выдатны, цудоўны. Я. работнік. Я. напітак. II наз. адмысловасць, -і,
ж.
АДМЁІЦЦА, -мыюся, -мыешся, -мы
ецца; зок. 1. Змыць з сябе бруд. З барое/ лебзь абліь/ўся. 2. (7/2 яе. зоычяяяя
яе ўжь/е.). Зрабіцца чыстым, адмыцца,
знікнуць пры мыцці. ТІлялія яя абрусе ябЛіьілася. 3. перан. (звычайна з адмоўем).
Аднавіць аб сабе ранейшую думку (разм.).
Стй^яц/ўіяы ^эяу/яя^ь/к?, бя канца йзен

яе ябліь/еміся. Ц яезяк. адмывацца, -Аюся,
-аешся, -аецца.
АДМЁІЦЬ, -мыю, -мыеш, -мые;
-мыты; зяк. 1. каео-н/то. Мыццём ачыс
ціць (ад бруду, гразі і пад.); вымыць. Змыць
што-н. з чаго-н. Я. бруй з еоя^я/як/. Я. рук/.
2. спец., м/то. Прамываннем ачысціць
ад прымесей. Я. залячы пясок. 3. перан.
Зняць віну, ганьбу, грэх; вярнуць гонар.
Уорнуто буту не ябліь/емі/ 4. Размываючы
плынню, патокам, аддзяліць. Рака яймыля
частку берага. Ц яезяк. адмываць, -аю,
-аеш, -ае. Ц няз. адмыванне, -я, н. /адмыўка,
-і, ДМ-ўцы, ж. (да 1 знач., спец.). Ц прьім.
адмывачны, -ая, -ае (да 2 знач.; спец.).
АДМЁІЧКА, -і,
-чцы, лін. -і, -чак,
ж. 1. Інструмент у выглядзе кручка, якім
можна адамкнуць замок, .%/берсдльняя я.
2. перан. Безадмоўны, надзейны спосаб
(неадабр.).
АДМЯЖОЎВАННЕ ал адмежавацца,
адмежаваць.
АДМЯЖОЎВАЦЦА ал адмежавацца
АДМЯЖОЎВАЦЬ ал адмежаваць
АДМЯКНУЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -не;
-мяк, -кла; зяк. 1. Стаць мякчэйшым
ад вільгаці, размякнуць. Скуры ябліякл/.
2. Аслабнуць, адваліцца. Л/яроз яймяк. Ц
яезяк. адмякаць, -аю, -аеш, -Ае.
АДМЯНІЦЬ, -мяню, -мёніш, -мёніць;
-мёнены; зяк., іато. Аб'явіць несапраўд
ным, паведаміць пра што-н., што не ад
будзецца, не будзе ажыццяўляцца; ска
саваць; ліквідаваць. А экскурсію. А пас/пяноеу. А прь/суб. А хутары. Ц яезяк. ад
мяняць, -Аю, -яеш, -яе / адменьваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц яяз. адмёна, -ы, ж.
АДМЯРАЦЬ ал. адмераць
АДМЯРЗАННЕ ал. адмерзнуць
АДМЯРЗАЦЬ ал. адмерзнуць.
АДМЯТАЦЬ ал. адмесці
АДНА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: 1) які змяшчае
адну якую-н. адзінку, напр.: абнаактояь/,
ябяяеок/, ябяякле/пячяы, яйяялія/прряы,
яйяяпякяееы, ябяяспіеольяы; 2) які на
лежыць да аднаго і таго ж, агульны з
кім-, чым-н., напр.: аднакарэнны, ябяякляся/к, ябяякурся/к, ябяяп^ыпяы; 3) накі
раваны ў адзін бок, скіраваны да чаго-н.
аднаго, напр.: яйяяяяк/ряеяяы, ябяябякоеы, ябяябок/, ябяяйул^, ябяял/об; 4) які
існуе, працягваецца адзін адрэзак часу,
напр.: ябяяеябоеы, ябяяеобяк, ябяяйзеяяы; 5) прызначаны для аднаго, напр.:
абнаспальны; 6) агульны, адзіны з кім-,
чым-н., напр.: ябяяеялосяяс^ь, айнайуіннасць, яйяяпляліеяя/к; 7) не звязаны з
усімі іншымі, проціпастаўлены ўсім ін
шым, напр.: яйяяясобя/к, ябяяясобяы; 8)
які робіцца, ажыццяўляецца адзін раз,
за адзін раз, прыгодны адзін раз, напр.:
ябяя^язоеы; 9) падобны, аднолькавы,
напр.: ябяяс/пяйяясць, ябяяс/лямяы.
АДНААСОБНІК, -а,
-і, -аў,
Селянін, які мае асобную, самастойную
гаспадарку і не з'яўляецца членам сель

АДМ-АДН
скагаспадарчай арцелі. II ж. аднаасобні
ца, -ы, лін. -ніц. II лрылі. аднаасобны, -ая,
-ае / аднаасобніцкі, -ая, -ае. т4й//йасоб^йя
еаслабарка.
АДНААСОБНІЦКІ, ая, ае 1. ал
аднаасобнік. 2. Уласцівы аднаасобніку.
Ябнаасобніцкая псіхалогія. Ц наз. аднаасоб
ніцтва, -а, я
АДНААСОБНЫ, ая, ае 1. ал адна
асобнік. 2. Які ажыццяўляецца адной асо
бай, належыць адной асобе. Яйнаасобная
ўлаба. Ябнаасобнае раіаэнне.
АДНАБАКОВЫ, ая, ае 1. Які мае
што-н. толькі з аднаго боку; які мае адзін
бок. Я. брап. 2. Які закранае, ахоплівае
толькі адзін бок. Ябнабакооае запалан
яе лёгкіх. 3. Які адбываецца толькі ў ад
ным напрамку. Я. /тух транспарту. 4. Які
ажыццяўляецца адным бокам, адной
асобай. Ябнабакоеае сяь/яеяяе баечных йзеянняў. 5. перан. Які ахоплівае толькі адзін
бок з'явы, дзейнасці, вузкі, абмежава
ны. Ябнабакосае быхасанне йзяцей. Ц наз.
аднабаковасць, -і, ж. (да 5 знач ).
АДНАБОКІ, -ая, -ае. 1. Такі, у якога
адзін бок або адзін бок большы. Я. касун.
2. меран. Аднабаковы паводле свайго дзе
яння, накіраваны ў адзін бок. Я. пабыхой ба
быраміэння спрасы. Ц наз. аднабокасць, -і, ж.
АДНАБОРТНЫ, -ая, -ае. Пра верхняе
адзенне: з гузікамі па краі аднаго борта і
петлямі па краі другога. Я. пінжак.
АДНАВЁРАЦ, -рца, лін. -рцы, -рцаў,
л;. (кніжн.). Чалавек адной з кім-н. веры,
рэлігіі. II ж. аднаверка, -і, ДЛ/-рцы, лін. -і,
-рак.
АДНАВІЦЕЛЬ, -я, л*. Рэчыва, пры да
памозе якога выклікаецца рэакцыя ад
наўлення (саставу колеру і пад.). Я. бля
саласоў.
АДНАВІЦЦА, -наўлібся, -нбвішся,
-нбвіцца; зак. 1. (7 / 2 яе. збычайна не
ўжыс.). Прыйсці, вярнуцца да ранейшага
нармальнага стану; адрадзіцца. Яйнасілася
наробная гаспайарка. Яйнабілася збароўе.
2. (7 / 2 ас. збычамна не ўжыс.), перан.
Прыпомніцца, зноў узнікнуць у памяці.
Ранейшыя ліал/онкі абнасіліся ў паліяц/. 3.
Вярнуць сабе ранейшае службовае, пра
вавое становішча. Я. на працы. Я. ў прасах.
4. Пачацца зноў пасля перапынку. Занятк/ ў наколе абнасіліся. Ц незак. аднаўляцца,
-яюся, -Аешся, -яецца.
АДНАВІЦЬ, -наўліб, -нбвіш, -нбвіць;
-нбўлены; зак. 1. тто. Вярнуць да раней
шага нармальнага стану. Я. краіну. Я. зйароўе. 2. перан., каео-ін/яо. Нанава ўзнавіць,
прыпомніць. Я. у паліяц/. 3. каго. Вярнуць
каму-н. ранейшае прававое ці службовае
становішча. Я. у зразах каго-н. 4. тто.
Пачаць зноў перарванае дзеянне, адносіны. Я. бружбу. II незак. аднаўляць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц наз. аднаўленне, -я, н. Ц прьіЛі.
аднаўленчы, -ая, -ае (да 1 знач.). Я. серыяй.
АДНАВОР, -у лі У выразе: (сеяць) у ад
навор (разм.) — пра сяўбу на полі, узара
ным адзін раз.

АДН-АДН
АДНАВЯСКОВЕЦ, -кбўца, мн. -кбўцы,
-кбўцаў м Жыхар або ўраджэнец вёскі ў
дачыненні да каго-н. іншага з гэтай вёскі.
II ж. аднавяскоўка, -і, ДМ -кбўцы, мн. -і,
-кбвак.
АДНАГАДОВЫ, ая, ае 1. Ва ўзросце
аднаго года. А хлопчык. 2. Працягласцю ў
адзін год. Ябна^абозыя курсы. 3. Які разві
ваецца і адмірае на працягу аднаго года
(спец.). Ябнааабооыя т/?азы.
АДНАГАЛОСНАСЦЬ, і, ж Г Поўная
згода ўсіх па якім-н. пытанні. 2. Аднадуш
ная падача галасоў за адно і тое ж рашэнне
пры галасаванні. УТрынцын абнааолоснасц/.
АДНАГАЛОСНЫ, ая, ае Прыняты
ўсімі, аднадушны. /Ібнааолосная бумка.
АДНАГОДАК, -дка, мн. -дкі, -дкаў,
м., чым або з к/м (разм.). Чалавек аднаго
года нараджэння з кім-н.; равеснік. Ц ж.
аднагодка, -і, ДЛГ-дцы, мн. -і, -дак.
АДНАГУЧНЫ, -ая, -ае. Які гучыць ад
ным і тым жа манатонным гукам. Я. збанок.
АДНАДЗЁНКА, -і, ДА/ -нцы, .мн. -і,
-нак, ж. 1. Насякомае, якое жыве вельмі
кароткі час (адзін дзень). Матылёк-а. 2.
Пра тое, што не мае вялікага значэння і
існуе нядоўга (разм.). Дн/жка-а.
АДНАДЗЁННЫ, ая, ае 1. Працяглае
цю ў адзін дзень. тібнабзённая лаезбка. 2.
Зароблены, налічаны за адзін дзень. Я.
заробак.
АДНАДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны; зак., каао-тто, аб чаао (разм.). Ад
вучыць ад якой-н. звычкі ці хаджэння да
каго-н. або куды-н. Я. аб карэння. Я. набакучл/оааа аос^. Ц незак. аднаджваць, -аю,
-аеш, -ае.
АДНАДОЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). Пра
расліны: які мае семя з адной семядолі.
АДНАДОМНЫ, -ая, -ае (спец.). Пра
расліны: якія маюць песцікавыя і тычын
кавыя кветкі на адным каліве. Ц маз.
аднадомнасць, -і, ж
АДНАДУМЕЦ, -мца, мы. -мцы, -мцаў
м. Чалавек аднолькавых з кім-н. думак,
поглядаў і перакананняў; аднамыснік.
АДНАДЎМНАСЦЬ, і, ж (кніжн )
Аднолькавы з кім-н. склад думак, згода ў
поглядах.
АДНАДЎМНІК, -а, мя. -і, -аў, м. Тое,
што і абнабумец.
АДНАДУМСТВА, -а, я. Тое, што і абнабумнасць.
АДНАДУШНАСЦЬ, і, ж Поўнае
адзінства думак, пачуццяў, настрояў; поў
ная згода ў дзеяннях. Я. наробаўу барацьбе
ЗОМЦ?.
АДНАДУШНЫ, ая, ае Які выказ
ваецца і прымаецца ўсімі, прасякнуты
згодай, адзінствам. ^бнабутнае ран/энне.
77раеаласаеал/ за мц? абнабуа/на (прысл.).
АДНАДУШША, -а, я. Тое, што і абнабутнасць.
АДНАЗНАЧНЫ', ая, ае 1. Тоесны па
сэнсе з іншым. Ябназначныя еыразы. 2. Які
мае толькі адно значэнне. Ябназначныя
слоеы. II яаз адназначнасць, -і, ж
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АДНАЗНАЧНЫ , -ая, -ае. Які абазнача
ецца адной лічбай, адным знакам. Я. л/к. Ц
яаз адназначнасць, -і, ж
АДНАЙМЁННЫ, ая, ае Які мае тое
самае імя, такую самую назву. Ябнайменныя карабы. Ц яаз. аднайменнасць, -і, ж.
АДНАК. 1. злуч. сунрац/ўны. Тое, што і
але' (у 1 знач.). Дажджу дакуль мама няма,
а. ён можа найсц/. Аоць / мноеа працуе, а.
яе стамляецца. 2. набочн. сл. Тым не менш,
усё ж, усё-такі. 2?ы, а., яе забудзьце абяцаяаеа. %лаеек, а., яе згадаўся.
АДНАКАЛЁЙКА, -і, ДАГ-лёйцы, мя. -і,
-лёек, ж. (разм.). Аднакалейная чыгунка.
АД НАКАЛ ЁЙНЫ, -ая, -ае. З адной чы
гуначнай каляёй. Я^яакалейяая барока.
АДНАКАЛІБЕРНЫ, ая, ае Аднаго
калібру Ябнакол/берньо? гарматы.
АДНАКАЛЯРОВЫ / АДНАКОЛЕРНЫ,
-ая, -ае. Афарбаваны ў адзін колер, адна
тонны. Лбнаколерноя ткая/яа.
АДНАКАПЫТНЫЯ, -ых. Атрад мле
какормячых з цэльным нераздвоеным
капытом.
АДНАКАШНІК, а, мя і, аў, м, чый
або з к/м (разм.). Таварыш па вучобе, па
выхаванні. Збор абнакатн/каў.
АДНАКЛАСНІК, а, мя і, аў , чый
або з к/м. Вучань таго ж класа, у якім
хто-н. вучыцца або вучыўся. Сустрэча абяаклася/каў. Ц ж. аднакласніца, -ы, мя. -ы,
-ніц.
АДНАКЛУБНІК, -а, мя. -і, -аў м., чый
або з к/м. Той, хто належыць да таго самага
клуба, таварыства. Ц ж. аднаклубніца, -ы,
мя. -ы, -ніц.
АДНАКОЛЕРНЫ ал. аднакаляровы.
АДНАКОННЫ, -ая, -ае. Запрэжаны ад
ным канём; прыстасаваны для ўпрагання
аднаго каня. Ябнаконная лаеозка.
АДНАКРАТНЫ, ая, ае Які адбыў
ся або зроблены адзін раз; аднаразовы.
Я. прыём лякарства. О Аднакратны дзея
слоў — дзеяслоў які абазначае дзеянне,
што адбылося ў адзін прыём, напр., стук
нуць, маргнуць. II наз. аднакратнасць, -і, ж.
АДНАКУРСНІК, -а, мн. -і, -аў м., чый
або з к/м. Той, хто вучыцца або вучыўся на
адным курсе з кім-н. Артыкул майео абнакурсн/ка. Ц ж. аднакурсніца, -ы, мн. -ы,
-ніц.
АДНАЛЁТНІК, -а, мн і, аў, м Аднага
довая расліна.
АДНАЛЙЭБ, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек,
які ўсё жыццё верны адной сваёй любові,
аднаму захапленню і пад. Ц ж. адналюбка,
-і, ДАГ-бцы, мн. -і, -бак.
АДНАМАТОРНЫ, ая, ае 3 адным
маторам. Я. самалёт.
АДНАМЁРНЫ, -ая, -ае. Аднолькавай
меры, працягласці; раўнамерны. Ябнамерныя абрэзк/. II наз. аднамёрнасць, -і, ж.
АДНАМЁСНЫ, -ая, -ае. З месцам для
аднаго чалавека. Ябнамееная палата.
АДНАМЫСНАСЦЬ, і, ж (разм ) Тое,
што і абнабумнасць.

АДНАМЁІСНІК, а, мн
і, аў, м
(разм ). Тое, што і абнабумец.
АДНАМЫСНЫ, ая, ае Які прытрым
ліваецца адных думак, поглядаў з кім-н.
Ябнамысныя л/обз/.
АДНАПАКАЁВЫ, ая, ае Які склада
ецца з аднаго пакоя. ^бнанакаёёоя ква
тэра.
АДНАПАЛАТНЫ, ая, ае Аб парла
менце: які складаецца з адной заканадаў
чай палаты.
АДНАПАЛЧАНІН, а, мн чАне / (з л/ч
2, 2, ^) -чАніны, -чан, м., чый або з к/м.
Той, хто служыць або служыў у адным
палку з кім-н., таварыш па палку. Ц ж.
аднапалчанка, -і, 2/3^-нцы, мн. -і, -нак.
АДНАПАЛЬЦЫ, ая, ае 3 адным паль
цам. Ябналальцыя жысёл/ны.
АДНАПАРТЫЙНЫ, ая, ае Які мае
толькі адну палітычную партыю. Ябнанартыйная пал/тычная с/стэма.
АДНАПЛЯМЁННІК, а, мн і, аў м
Той, хто належыць да аднаго з кім-н. племені. II ж. аднаплямённіца, -ы, мн. -ы, -ніц.
АДНАПЛЯМЁННЫ, ая, -ае Які нале
жыць да аднаго з кім-н. племені.
АДНАПОЛЫ, -ая, -ае (спец.). Пра рас
ліны: які мае адзнакі толькі аднаго поду
(мужчынскага ці жаночага). Ц наз. адна
поласць, -і, ж
АДНАРАЗОВЫ, ая, ае Які адбываец
ца адзін раз, за адзін раз выкарыстоўваец
ца, прыгодны на адзін раз; аднакратны. Я.
нропуск. Ябнаразоеая баяамоеа. Я. мтрыц. Ц
наз. аднаразовасць, -і, ж.
АДНАРОДНЫ, ая, -ае Які належыць
да таго самага роду разраду; аднолькавы.
Ябноробныя наняцц/. О Аднародныя члены
сказа — у граматыцы: якія выконваюць
у сказе аднолькавую сінтаксічную функ
цыю. II наз. аднароднасць, -і, ж.
АДНАСЁЛЕЦ, -льца, мн. -льцы, -льцаў
м., чый або з к/м (разм). Тое, што і абнасяльчан/н. /7е абставаць аб сеа/х абнасель^аў/
АДНАСКЛАД, -у -дзе, м. (спец.) Най
прасцейшы від алгебраічнага выразу эле
ментарнай алгебры; прыватны выпадак
мнагаскладу.
АДНАСКЛАДОВЫ, ая, ае Які змя
шчае ў сабе адзін склад. Ябнасклабоеае
ежма. II наз. аднаскладовасць, -і, ж.
АДНАСПАЛЬНЫ, ая, ае Разлічаны
для спання аднаму чалавеку. Я. ложак.
АДНАСТАЙНЫ, ая, ае 1. Адноль
кавы, заўсёды такі самы, нязменны на
ўсім працягу. Лбнастайная ярыроба. Лбнаетайныя ^ражанн/. 2. Манатонны. Я.
тум нум^чы. 3. Аднародны паводле складу
будовы. т4бнастайная структура алебы. 4.
Падобны адзін на адзін, зроблены на адзін
узор. /йэрыя абнастайньт бубынк/. Ц наз.
аднастайнасць, -і, ж.
АДНАСТВОЛЬНЫ, ая, ае 3 адным
ствалом. Лбнаетеольнае ружжо.
АДНАСЯЛЬЧАНІН, а, мн -чАне / (з
л/ч. 2, 3, 4) -чОніны, -чОнаў / -чОн, м., чый
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або з ком. Жыхар або ўраджэнец сяла ў
дачыненні да каго-н. з гэтага ж сяла. Ц ж.
аднасяльчанка, -і, ДЛ^-нцы, л/н. -і, -нак.
АДНАТОМНІК, -а, мн. і, аў л/ Адна
томнае выданне. Л. твораў Янк/ Аупалы.
АДНАТОМНЫ, -ая, -ае. У адным томе.
Л. слоўн/к.
АДНАТОННЫ', ая, ае 1. Аднастайны паводле тону; гучання; манатонны;
нязменлівы. Лбнатонная песня. 2. Аднако
лерны. А стэл. II наз. аднатоннасць, -і, ж.
АДНАТОННЫ, ая, -ае Разлічаны на
перавозку адной тоны грузу. А ^рузав/к.
АДНАТЫПОВЫ / АДНАТЫПНЫ,
-ая, -ае. Аднаго ці падобнага тыпу. Лбнатыповыя вобразы, ^бна/ль/лньт л/ам/ынь/. Ц
наз аднатыповасць, -і, ж. / аднатьшнасць,
-і, ж.
АДНАЎЛЁННЕ ал. аднавіць.
АДНАЎЛЁНЧЫ ал аднавіць
АДНАЎЛЯЦЦА ал. аднавіцца.
АДНАЎЛЯЦЬ ал. аднавіць.
АДНАЧАСОВЫ, -ая, -ае. Які адбыва
ецца, робіцца ў адзін час з чым-н. Лбначасовыя пабзе/. Лбначасовае абслугоўванне
м/асц/ станкоў. Ц наз. адначасовасць, -і, ж.
АДНАШЛЮБНАСЦЬ, і, ж. Форма
афіцыйнага шлюбу калі мужчына мае
адну жонку; а жанчына — аднаго мужа;
манагамія. Ц ярым. аднашлюбны, -ая, -ае.
АДНЁКВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
незак. (разм.). Адмаўляцца, адгаворвацца,
ухіляцца ад выканання якога-н. даручэн
ня.
АДНЁКУЛЬ, нрысл. Невядома з якога
месца, з невядомай дакладна крыніцы. Л.
плёхала людзей. Л. выл/саны %уразы.
АДНЁСЦІ, -нясў, -нясёш, -нясё; -нясём, -несяцё, -нясўць; -нёс, -нёсла; -нясі;
-нёсены; зак. 1. каео-м/то. Тое, што і
занесц/ (у 1 знач.); несучы, даставіць ку
ды-н. або каму-н.; аддаць, вярнуць. Л.
кн/ё/ ў б/бл/ятэку. бацька ўзяў бз/ця на рук/
/ абнёс у хату. 2. каео-м/то. Перамясціць,
перасунуць; аддаліць што-н. ад чаго-н.
^7обку абнесла (безас.) балёка ў мера. Л.
плот аб вул/цы. 3. м/то. Адкласці, пера
несці на далей. Л. сустрэчу на верасень. 4.
пбран., каео-м/то. Уключыць, залічыць у
склад якіх-н. прадметаў або з'яў на чый-н.
рахунак, звязаць з пэўным перыядам,
класіфікаваць. Л. рукап/с ба 70 стаеоббзя.
II незак. аднОсіць, -нбшу -нбсіш, -нбсіць. Ц
наз. аднясённе, -я, н. (да 3 і 4 знач.), аднбс,
-у л/. (да 1—3 знач.) / адноска, -і, ДМ
-нбсцы, ж. (да 1 і 2 знач.; разм.).
АДНЁСЦІСЯ, -нясўся, -нясёшся, -нясёцца; -нясёмся, -несяцёся, -нясўцца;
-нёсся, -нёслася; -нясіся; зак. Выявіць
свае адносіны, паставіцца пэўным чынам
да каго-, чаго-н. Ўважліва а. ба запатраба
ванняў ндроба. II незак. адносіцца, -нбшуся,
-нбсішся, -нбсіцца. Ц наз. аднОсіны, -сін.
АДНІКЕЛІРАВАЦЬ / АДНІКЕЛЯВАЦЬ
ал. нікеляваць.
АДНІМАННЕ ел адняць
АДНІМАЦЦА ал. адняцца.

АДНІМАЦЬ ал адняць
АДНО. 1. л/'ч., ел. адзін. 2. час//, абме
жавальная. Толькі, выключна (разм.).
,Дзец/ //эль/ бзень а. еуля/о//ь. 3. час//. ўзма//н.
Узмацняе нечаканасць, раптоўнасць на
ступлення дзеяння (разм.). 7)мбжу — а.
ж зноў павал/ў снее. 4. злуч. сунрац/ўны.
Злучае члены сказа і сказы з адносінамі
неадпаведнасці (разм.). ,Дом бобры, а. м/то
халобнь/. 5. злуч. балучальнь/. Далучае ска
зы, якія дапаўняюць або ўдакладняюць
выказаныя раней думкі (разм.). Яеаб л/ноеа, а. ем/ на збароўе.
АДНОЙЧЫ, лрь/сл. 1. Адзін раз. 7бльк/
а. я езбз/ў на .мора. 2. Аднаго разу; калісьці.
Л. вечарам збарь/лася нечаканае.
АДНОЛЬКАВЫ, ая, ае Такі самы,
які нічым не адрозніваецца ад іншых;
такі, як заўсёды. Лбнолькавь/я ўмовь/. Ц наз.
аднолькавасць, -і, ж
АДНОС ал. аднесці.
АДНОСІНА, -ы, л/н. -ы, -сін, ж. 1. Афі
цыйная дзелавая папера з запытаннем ці
паведамленнем аб чым-н., дакумент. 77астун/ла а. 2. сне//. Лік, які атрымліваецца
ад дзялення адной велічыні на другую.
Теаметрычная а.
АДНОСІНЫ, сін 1. ал аднесціся,
адносіцца. 2. Сувязі паміж людзьмі, пэў
нымі групамі або краінамі, якія ўзнікаюць
у працэсе іх дзейнасці; погляд на што-н.,
характар паводзін, абыходжання каго-н. з
кім-, чым-н. Л. пам/ж бацька*// / бзецьл//.
Дыпламатычныя а. 3. Дачыненне да каго-,
чаго-н.; узаемная сувязь, залежнасць з'яў
або іх кампанентаў Мець а. ба еанблю. Л.
прычыны ба вын/ку. б Ва ўсіх адносінах — з
любога пункту гледжання. У адносінах ба
каео-чаео — ужыв. ў якасці прыназоўніка
са знач. напрамку дзеяння.
АДНОСІЦЦА, -нбшуся, -нбсішся, -нб
сіцца; незак. 1. ал. аднесціся. 2. Мець да
чыненне да каго-, чаго-н. Заўваг/ абносяц
ца ба ноалябаў аўтара. Ц наз. аднбсіны, -сін.
АДНОСІЦЬ 2л аднесці
АДНОСКА ал. аднесці.
АДНОСНЫ, -ая, -ае. 1. Які вызнача
ецца пры параўнанні, супастаўленні з
чым-н., правільны толькі пры пэўных
умовах. Л. поспех. 3/ма абносна (прысл.)
цёплая. Лбносная прыгажосць. 2. У мова
знаўстве: які паказвае адносіны паміж
чым-н., да чаго-н. Л. прыметн/к. Л. займенн/к. II наз. адноснасць, -і, ж. (да 1 знач.).
АДНЯСЁННЕ ал аднесці
АДНЯЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -німецца
/ адьімецца; -няўся, -нялАся, -лбся; зак.
Страціць здольнасць рухацца, варушыц
ца. Рука абнялася. 77ое/ абнял/ся. Ц незак.
аднімацца, -аецца / адымацца, -Аецца.
АДНЯЦЬ, -німў, -німеш, -німе; -няў
-нялА, -лб; -німі; аднАты; зак. 1. ///то.
Аддзяліць ад чаго-н., адвесці ўбок. Л. браб/ны аб сцяны. 2. м/то. Тое, што і ампута
ваць. Л. хвораму нагу. 3. м/то. Паменшыць
лік на некалькі адзінак. Лб пяц/ а. бва. 4.
м/то. Прымусіць патраціць час, сілы і пад.
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кораба абняла цэлы бзень. 5. безас., м/то.
Паралізаваць, пазбавіць здольнасці га
варыць, хадзіць і пад. Лбняло мову. Лбняло ног/. II незак. аднімаць, -аю, -аеш, -Ае /'
адымаць, -аю, -Аеш, -Ае Ц наз адніманне,
-я, н. / адыманне, -я, н.
АДОБРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
зак., каео-м/то. Прызнаць добрым, пра
вільным; ухваліць. Л. работу ареан/зацы/.
Л. праект пастановы. Ц незак. адабраць,
-Аю, -Аеш, -Ае / адобрываць, -аю, -аеш, -ае.
II наз. адабранне, -я, н
АДОЗВА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Пісьмовы
ці вусны зварот з заклікам да каго-н. 77астав/ць побп/сы паб абозвам за м/р.
АДОЛЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; -ены; зак. 1.
каео-м/то. Перамагчы ў барацьбе, асіліць.
Л. ворага. 2. перан., м/то. Пераадолець
якія-н. цяжкасці, перашкоды, справіцца з
чым-н., перасіліць у сабе якія-н. пачуцці,
жаданні; авалодаць чым-н., засвоіць і пад.
Л. курс %нз/к/. Л. цяжк/экзамен. 3. (7 / 2ас.
не ўжыв.), перан., каео-м/то. Пра які-н.
стан: цалкам ахапіць. Алопаты аболел/'яео.
4. каео-м/то. Дакучаючы, замучыць, паз
бавіць спакою (разм.). Мам/кара аболела,
няма жы////я. II незак. адольваць, -аю, -аеш,
-ае; наз адольванне, -я, н Ц наз. адОленне,
-я, н. (да 1 знач.).
АДОНАК, -нка, л/н. -нкі, -нкаў, мн.
Подсціл з галля, жэрдак, на які кладуць
стог; стажар'е.
АДОРАНЫ, -ая, -ае. Здольны да ча
го-н., таленавіты. Л. хлопец. Ц наз. адора
насць, -і, ж.
АДОРВАЦЬ ал адарыць
АДОРВЕНЬ, -я, л/н. -і, -яў, м. (спец.).
Адарваная глыба горнай пароды, прыне
сеная ледніком. Л. бэвонскам паробы.
АДПАВЕДНА. 1. прысл. Належным чы
нам, як таго патрабуе дадзены выпадак,
^авебамся пра пастанову / бзейн/чай абпавебна. 2. чаму і з чым, прыназ. з^/ Г Згод
на чаму-н., з чым-н., у залежнасці ад ча
го-н. Лбпавебна сробкал/. Лбпавебна закону.
Лбпавебна з рам/эннел/. Ц наз. адпаведнасць,
-і, ж. (да 1 і 2 знач.).
АДПАВЁДНІК, -а, л/н. -і, -аў л/. Што-н.
раўназначнае, раўнацэннае чаму-н.; экві
валент.
АДПАВЕДНЫ, -ая, -ае. 1. Які падыхо
дзіць для пэўнага выпадку. Л. тон. 2. Які
адпавядае чаму-н., вынікае з чаго-н. па
пярэдняга. 77рыняць абпавебную паста
нову.
АДПАВЯДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.,
кал/у-чаму. Быць, знаходзіцца ў адпавед
насці з кім-, чым-н. Л. свайму прызначэн
ню. Хон/я абпавябае арые/налу.
АДПАДАЦЬ ал. адпасці.
АДПАІЦЬ, -паіб, -поіш, -поіць; -пбены; зак., каео. 1. Скончыць паіць. Л.
кароў. 2. Выгадаваць на пойле, адкарміць
малаком. Л. цялят. 3. Вылечыць, даючы
якое-н. пітво, лякарства (разм.). Л. хвора
га настоел/ траў. Ц незак. адпойваць, -аю,
-аеш, -ае (да 2 і 3 знач.).
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АДПАЙВАЦЦА 272. адпаяцца
АДПАЙВАЦЬ ад адпаяць
АДПАКУТАВАЦЬ, тую, -туеш, -туе;
-туй; зяк. 1. Пражыць пэўны час у пакутах.
2. Скончыць пакутаваць; адмучыцца.
т4бляку/ляеяў ч&ляеек.
АДПАЛАСКАЦЬ 27?. паласкаць
АДПАЛІРАВАЦЬ 272. паліраваць
АДПАЛІЦЬ, -палю, -паліш, -паліць;
-пАлены; зяк., 2Я/ло. 1. Спаліць частку
прадмета; перапаліўшы, аддзяліць. Д. кяеят2як 2мяуря. 2. Апрацаваць тэрмічным
спосабам метал, шкло для надання адпа
веднай якасці (спец.). 3. мерся. Зрабіць,
сказаць што-н. нечаканае. 0 Адпаліць
штуку (разм., неадабр.) — учыніць што-н.
недарэчнае, непрыстойнае. Ц яезяк. ад
пальваць, -аю, -аеш, -ае.
АДПАМПАВАЦЬ, -пўю, -пуеш, -пўе;
-пўй; -паваны; зяк., мяло і чяео. Адліць,
убавіць з дапамогаю помпы. Д. еябу. Ц яе
зяк. адпампоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц яяз.
адпампоўванне, -я, я
АДПАРбЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-пбрацца; зяк. Адарвацца, аддзяліцца па
лініі шва (пра што-н. прышытае). тібляроўся кяуяер. [І яезяк. адпарвацца, -аецца.
АДПАРАЦЬ, -пару, -пбраш, -пбра;
-пары; -пбраты; зяк., мяне. Распароў
шы, разарваўшы ніткі на шве, аддзяліць
прышытае. Д. лябкяябку. Ц яезяк. адпОрваць, -аю, -аеш, -ае.
АДПАРЫРАВАЦЬ 272 парыраваць
АДПАРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; -раны;
зяк., 2ММ2О. Размякчыць парай. Д. кясц/ом. Ц
яезяк. адпарваць, -аю, -аеш, -ае.
АДПАСВІЦЦА, -пасўся, -пасёшся,
-пасёцца; -пасёмся, -пасяцёся, -пасўцца
/ -пасвішся, -пасвіцца; -пАсвімся, -пАсвіцеся, -пасвяцца; -пасвіўся, -пасвілася;
-пасіся; зяк. (разм.). 1. Тое, што і яблясе/ць
(у 2 знач.). 2. Скончыць пасвіцца. 3. Ад
карміцца на падножным корме; ад'есціся.
Хяроеы яблясе/л/ся зя ле/ля. Ц яезяк.
адпасвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АДПАСВІЦЬ, -паеў, -пасеш, -пасе;
-пасём, -пасяцё, -пасўць / -пасвіш, -па
свіць; -пасвім, -пасвіце, -пасвяць; -пасвіў,
-віла; -пасі; зяк. 1. Правесці пэўны час,
пасучы жывёлу. Д. сея/о чяреу. 2. кяео і без
бял. Закончыць пасьбу жывёлы (разм.). 3.
кяео. Адкарміць на падножным корме. Д.
колем. II яезяк. адпасваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
яяз. адпйс, -у, м. (да 3 знач.).
АДПАСЦІ, -паду, -падзеш, -падзе;
-падзём, -падзяце, -падўць; -падзі; зяк. 1.
(7 / 2 яе. яе ўлсы&). Аддзяліцца, адваліцца. 7ь/як ябляў. 2. Страціць сувязь з кім-,
чым-н., выйсці са складу якога-н. аб'яд
нання. 3. (7 2 2яс. яе ўмые.). Страціць сілу,
сэнс; прайсці, знікнуць. Дбе/яяеяяяяяе яб/2Я/2Я. 77ряб^емя экь2тмя ябялля. II яезяк. ад
падаць, -аю, -аеш, -ае.
АДПАЎЗЦІ -зў, -зёш, -зё; -зём, -зяцё,
-зўць; -пбўз, -паўзла, -лб; -зі; зяк. Пера
мясціцца паўзком. Д. з бяроз/ўбок. Ц яезяк.
адпаўзаць, -аю, -Аеш, -Ае.
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АДПАЦЁЛЫ, -ая, -ае. Пакрыты на
лётам вільгаці. Дбмя^ель2я еокяы.
АДПАЦЁЦЬ 272 пацець
АДПАЦЯВАЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , Ае;
яезяк. Тое, што і ляцець (у 2 знач.).
АДПАЧКАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-кўецца; зяк. (спец.). 1. Аддзяліцца, вы
дзеліцца шляхам пачкавання. Д. з ялят2яй
ея72/яь/. 2. леряя. Аформіцца ў самастойную
адзінку выдзеліўшыся з агульнага цэлага;
адасобіцца. З брыеябы яблячкяеяўея я/лряб.
II яезяк. адпачкоўвацца, -аецца. Цяяз. ад
пачкаванне, -я, я
АДПАЧНЎЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; зяк. Тое, што і яблячыць.
АДПАЧЫВАЛЬНЯ, і, мл. і, яў ак
(уст.). Спальня (звычайна ў багатым доме).
АДПАЧЫВАЦЬ 272 адпачыць
АДПАЧЫНАК, -нку мл. нкі, нкаў м.
1. Перапынак у рабоце, у якім-н. занятку
для аднаўлення сіл. ТТряцяелл/ без яблячыяку. 2. Часовае вызваленне ад службы,
работы для аднаўлення сіл, для лячэння і
пад.; водпуск. 77ряея яя я. *7яреобы я.
АДПАЧЫЦЬ, -чнў, -чнёш, -чнё; -чнём,
-чняцё, -чнўць; -чьіў, -чыла; -чні; зяк. Ад
навіць сілы, зрабіўшы перапынак у рабо
це. Д. яя ТТярячы. II яезяк. адпачываць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
АДПАЯЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -яецца;
зяк. Аддзяліцца пры награванні (аб пры
паянай частцы). Услмяеяря ябляяўся кряя.
II яезяк. адпайвацца, -аецца.
АДПАЯЦЬ, -яю, -яеш, -Ае; -Аны; зяк.,
мяло. Награваючы, аддзяліць прыпаяную
частку чаго-н. Д. бэ/ядль. Ц яезяк. адпайваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц яяз. адпайванне, -я, я.
АДПЕРАЗАЦЦА, -перажўся, -пярАжашся, -пярАжацца; -перазАўся, -перазАлася; -перажыся; зяк. Зняць з сябе дзягу,
пояс і пад.; расперазацца. Ц яезяк. ад
пяразвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АДПЕРАЗАЦЬ, -перажў, -пяражаш,
-пярАжа; -перазАў -перазАла; -перажьі;
-перазАны / -пярАзаны; зяк., 2м/ло. Зняць
дзягу, пояс і пад. Ц яезяк. адпяразваць, -аю,
-аеш, -ае.
АДПЁРЦІ, адапрў, адапрэш, адапрб;
адапрбм, адапрацё, адапрўць; адпёр, -пёрла; адапры; адпёрты; зяк., мяло. Адчыніць,
зняўшы запоры. Д. бзееры. Ц яезяк. ад
піраць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АДПЕРЦІСЯ, адапрўся, адапрэшся,
адапруцца; адапрбмся, адапрацёся, адапрўцца; адпёрся, -пёрлася; адапрыся;
зяк. 1. Будучы ў зачыненым памяшкан
ні, адчыніць яго. Дзееры яблерл/ся. 2. Не
прызнацца ў чым-н., адмовіцца ад чаго-н.
(разм.). Д. яб сея/х слоў. II яезяк. адпірацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц яяз. адпіранне,
-я, я.
АДПЕЦЬ, -пяіб, -пяёш, -пяё; -пяём,
-пеяцё, -пяібць; -пёй, -пёйце; -пёты; зяк.
1. 2Я/ЛО і без бял. Скончыць пець; адспя
ваць. Дблел/ ЛЛ2У2ЯК2 ееяе леся/. 2. кяео. Вы
канаць абрад адпявання. Д. лябоэкчыкя. Ц
яезяк. адпяваць, -Аю, -Аеш, -Ае (да 2 знач.).

АДПІЛАВАЦЬ, -лўю, -лўеш, -лўе; -лўй;
-лавАны; зяк., м/жо. Адрэзаць пілою. Д.
/лоўе/ль/ сук. II яезяк. адпілоўваць, -аю,
-аеш, -ае.
АДПІНАЦЬ 272 адпяць
АДПІСАЦЦА, -пішўся, -пішашся, -пі
шацца; -пішыся; зяк. (разм.). Даць фар
мальны адказ, абмежавацца адпіскай. Ц
яезяк. адпісвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АДПІСАЦЬ, -пішу, -пішаш, -піша; -пі
шы; -пісаны; зяк., мяло. 1. Даць пісьмовы
адказ на пісьмо, запытанне і пад. Д. я/сьмо. 2. (разм.). Перадаць у спадчыну па
завяшчанні, апісаць. Д. бом сыду. Ц яезяк.
адпісваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 і 2 знач.).
АДПІСКА, -і, ДА/адпісцы, мл. -і, -сак,
лс. Фармальны пісьмовы адказ на заяву,
просьбу які не закранае сутнасці справы.
Дяяцылярекяя я.
АДПІХАЦЦА 272. адапхнуцца.
АДПІХАЦЬ 272. адапхнуць.
АДПІХВАЦЦА 272. адапхнуцца / адпіх
нуцца.
АДПІХВАЦЬ 272. адапхнуць, адпіхнуць.
АДПІХНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зяк. (разм.).
Тое, што і ябяяхяуцця. Ц яезяк. адпіхвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
АДПІХНУЦЬ, нў, нёш, нё; нём,
-няцё, -нўць; -ні; -піхнуты; зяк., мяло
(разм.). Тое, што і ябяяхяуць. Ц яезяк. ад
піхваць, -аю, -аеш, -ае.
АДПІЦЬ, адап'ю, адап'ёш, адап'ё;
адап'ём, адап'яцё, адап'юць; адпіў, -піла,
-лб; адпі; адпіты; зяк. 1. мяло і чяео. Вы
піць крыху, частку чаго-н. А кеясу. Л. ляў2МК72ЯЯК/МЯ72ЯКЯ. 2. Скончыць піць (разм.).
II яезяк. адпіваць, -Аю, -аеш, -Ае (да 1 знач.).
АДПЛАЦІЦЬ, -лачў, -лАціш, -лАціць;
-лАчаны; зяк., кяму чым. 1. Аддзячыць,
узнагародзіць за што-н. (клопат, працу
і пад.). /1. /2/обзял2 бябром зя бябро. 2. Зра
біць што-н. у адказ на чый-н. учынак. А
еоряеям зяўее ляеобы. 3. леряя. Адпомсціць
за крыўду, злачынства. А крыўбз/цел/о.
0 Адплаціць той жа манетай — адказаць
такімі ж адносінамі. Ц яезяк. адплачваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц яяз. адплата, -ы, ДМ-лАце, эм*.
АДПЛЕСЦІ, -лятў, -ляцёш, -ляцё; -ляцём, -лецяцё, -лятўць; -лёў -лялА, -лб; -ля
ці; -лёцены; зяк., 2я/ло. Аддзяліць, распля
таючы. II яезяк. адплятаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АДПЛЁЎВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец
ца; яезяк. Выплёўваць з рота, ачышчацца
ад чаго-н. непрыемнага. Ц зяк. адплявацца,
-люібся, -люёшся, -люёцца; -люёмся,
-люяцёся, -люібцца; -лібйся.
АДПЛЫСЦІ / АДПЛЫЦЬ, лывў, лы
вёш, -лывё; -лывём, -лывяцё, -лывўць;
-лйў, -лылА, -лб; зяк. 1. Паплыўшы, ад
даліцца ад каго-, чаго-н. 2. Выйсці ў пла
ванне ад берага, у падарожжа. 3. леряя.
Павольна, плаўна аддаліцца; мінуцца,
знікнуць. Тьярозяеыя л/?ысябы лярябзел/,
яб/МЫ/2/ ўбок. Тябы ябЛ72Ы72/ / Яе Об^Яу^^Я. Ц
яезяк. адплываць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц яяз. ад-
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плыццё, -А, я. / адплыванне, -я, н. т4б//лы^//ё
мараход.
АДПЛЮШЧЫЦЬ, -лібшчу -лібшчыш,
-лібшчыць; -лібшчаны; зяк., м/то. Рас
плюшчыць, адкрыць (вочы). Ц незак. ад
плюшчваць, -аю, -аеш, -ае.
АДПОЙВАЦЬ 2/?. адпаіць
АДПОМСЦІЦЬ ал помсціць
АДПОР, -у, .м. Адбіццё нападу або про
цідзеянне каму-, чаму-н. ,Даць а. еора^у.
АДПОРВАЦЦА ал адпароцца
АДПОРВАЦЬ ал адпароць
АДПРАВА, -ы, лін. -ы, -рАў ж. Наба
жэнскі абрад, які праводзіцца па просьбе
вернікаў (шлюб, хрэсьбіны, паніхіда і
пад.).
АДПРАВАДЗІЦЬ, джу дзіш, дзіць;
-джаны; зак., каео-м/то (разм.). Прыму
сіць пайсці адкуль-н.; выправадзіць, пра
гнаць. II незак. адправаджваць, -аю, -аеш,
-ае.
АДПРАВІЦЦА, -рАўлюся, -рАвішся,
-рАвіцца; зак. Паехаць, пайсці, накіра
вацца ў дарогу. А ў набарожлса. Цяен/к
абнрае/ўся ў чатыры еабз/ны. 0 Адправіцца
да святых на чай — памерці. Ц незак.
адпраўляцца, -Яюся, -Яешся, -Яецца. Ц наз.
адпраўлённе, -я, н
АДПРАВІЦЬ, -рАўлю, -рАвіш, -рАвіць;
-рАўлены; зак. 1. каео-м/то. Паспаць,
адаслаць, накіраваць. А бзяцем у м/колу.
дасылку. т4. студэнтаў на ўборку ўра
ган?. 2. Адпусціць, вызваліць ад якіх-н.
абавязкаў. на бал/ах. Л. на ненсйо. 3. м/то.
Даць распараджэнне, сігнал на адпраўку
дазволіць адпраўку чаго-н. А цяен/к. А
калону л/ам/ын. 4. Не згадзіцца прыняць. А
на дапрацоўку. 5. Адслужыць набажэнства.
А /мм/у. II незак. адпраўляць, -Яю, -Яеш, -Яе.
II наз. адпраўленне, -я, н. і адпраўка, -і, ДА/
-рАўцы, ж.
АДПРАГАЦЬ ал адпрэгчы
АДПРАСАВАЦЬ ал прасаваць
АДПРАСІЦЦА, -рашўся, -рбсішся, -рбсіцца; зак. Папрасіць дазволу пайсці або
паехаць куды-н., не ўдзельнічаць у чым-н.
А з работы. ^46 сл/ерц/ не абкул/м/ся / не аблрос/м/ся (прыказка). Ц незак. адпрошвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
АДПРАЎЛЁННЕ, -я, л/н і, яў, н К
ал. адправіцца, адправіць. 2. снец. Тое,
што пасылаецца, адпраўляецца поштай.
77ам/тоеае а. Заказное а.
АДПРАЎНЫ, -Ая, -бе (кніжн.). 1. Такі,
з якога адпраўляюць каго-, што-н., адкуль
адпраўляюцца. /1. пункт, ^бнраўная стан
цыя. 2. перан. Такі, з якога зыходзяць, зы
ходны, пачатковы. А пункт ноелябу.
АДПРАЎШЧЫК, а, л/н і, аў, л/
(афіц.). Той, хто адпраўляе, перасылае
што-н. Л. грузаў. Л. банбэрол/. Ц ж. адпрЯўшчьша, -ы, л/н. -ы, -чыц. Ц нрыл/. ад
праўшчыцкі, -ая, -ае.
АДПРАЦАВАЦЬ, -цўю, -цўеш, -цўе;
-цўй; -цавАны; зак. 1. м/то. Разлічыц
ца за доўг сваёй працай. Л. за ером/ы. 2.
м/то. Папрацаваць нейкі час. Л. пяць бзён

у нол/. 3. Скончыць працаваць; стаць
непрыгодным для працы; знасіцца ад
працяглага выкарыстання. А сеаё. 4.
м/то. Надаць чаму-н. канчатковы выгляд;
дамагчыся майстэрскага выканання. /1.
нумар нраерал/ы. Ц незак. адпрацоўваць,
-аю, -аеш, -ае (да 1, 2 і 4 знач.). Ц наз.
адпрацоўванне, -я, н. (да 1, 2 і 4 знач.) /
адпрацоўка, -і, ДА/-ўцы, ж. (да 1 і 4 знач.).
АДПРЭГЧЫ, -рагў, -ражбш, -ражб;
-ражбм, -ражацё, -рагўць; -рбц -рбгла /
-раглА, -лб; -ражй; -рбжаны; зак., каеом/то. Зняць вупраж; выпрагчы. Ц незак.
адпрагаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АДПУДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць; -джа
ны; зак., каео-м/то. Спалохаўшы, ада
гнаць. А птум/ак. Ц незак. адпуджваць, -аю,
-аеш, -ае.
АДПУСКАЦЬ ел. адпусціць.
АДПУСКНІК, -А, л/н. -ь -бў, л/. Чалавек,
які знаходзіцца ў водпуску. Ц ж. адпускніца,
-ы, л/н. -ы, -ніц.
АДПУСКНІКІ, -Ая, бе 1. Які мае да
чыненне да водпуску. А л/есяц. тібнускныя
2ром/ы. 2. Які ўстанаўліваецца пры выпу
ску прадукцыі (пра цэны; спец.). Апуск
ная цана.
АДПУСЦІЦЦА, -пушчўся, -пўсцішся,
-пўсціцца; зак. (разм ). 1. (7 / 2 ас. не
ўжые.). Аслабнуць, стаць менш нацягну
тым, заціснутым. 77анруеа абпусц/лася. 2.
Страціць загартоўку. Сякера абпусц/лася.
3. перан. Палагаднець, стаць больш зга
ворлівым. Мац/ пазлуе крыху / абнусц/цца.
4. Даравацца (пра грэх, віну і пад.). 7м е/на
не абнусц/цца — прь/пол/н/цца ўсё. Ц незак.
адпускацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
АДПУСЦІЦЬ, -пушчў, -пусціш, -пўсціць; -пўшчаны; зак. 1. каео-м/то. Да
зволіць каму-н. пайсці, паехаць куды-н.
Я. бзяцем бабол/у. Абслужыўшы, даць маг
чымасць пайсці. А пакупн/коў. Я. л/ам/ыну.
2. каео-м/то. Вызваліць, выпусціць. А
затрыманых. /1. на еол/о птум/ку. 3. м/то.
Аслабіць, зрабіць менш нацягнутым, за
ціснутым. Я. бзяеу. Л. лейцы. 4. перан.,
каео-м/то, звычайна безас. Пра хваробу
боль, надвор'е і пад., стаць больш сла
бым, сціхнуць, аслабець, памякчэць, па
меншыцца (разм ). 77аб ран/цу хвароба
абпусц/ла. 5. м/то. Прадаць, выдаць пэў
ную колькасць чаго-н. А таеар. А праду
кты. 6. м/то. Выдзеліць для якой-н. мэты.
/1. сробк/ на бубаўн/цтеа м/колы. 7. м/то. Ад
гадаваць валасы, пазногці і пад. А еусы. А
борабу. 8. м/то. Сказаць нечакана (разм.,
жарт.). Я. вострае слоўца. А трапны жарт.
9. м/то. Зрабіць мякчэйшым, зменшыць
гарт (металу; спец.). А сталь. 10. м/то. Да
раваць (грэх, віну і пад.). Я. 2рах/. Ц незак.
адпускаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. вбдпуск,
-у л/. (да 3—6 і 9 знач.), адпусканне -я, н.
(да 1—7 знач.) / адпушчэнне, -я, н. (да 10
знач.).
АДПЯВАННЕ, -я, н. Царкоўны абрад,
звязаны з пытаннем малітвы і спяваннем
над целам нябожчыка перад пахаваннем.
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АДПЯВАЦЬ ал адпець
АДПЯРАЗВАЦЦА ал адперазацца
АДПЯРАЗВАЦЬ ал адперазаць
АДПЯЦЬ, адапнў, адапнёш, адапнё;
адапнём, адапняцё, адапнўць; адпйў, -пйла; адапні; адпеты; зак., каео-м/то. 1. Ад
дзяліць, павесіўшы фіранку штору і пад.
А сабе куток у хаце. 2. Адвязаць што-н.
падцягнутае. А лабнру^у ў каня. Ц незак.
адпінаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АДПЯЧАТАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
зак., м/то. (уст.). Раскрыць, распакаваць.
/1. канверт. Ц незак. адпячатваць, -аю,
-аеш, -ае.
АДПЯЧЫ, -пякў, -пячбш, -пячб; -пячбм, -печацё, -пякўць; -пёк, -пяклА, -лб;
-пячы; -пёчаны; зак., м/то. Ператрымаць
у печы. А хлеб так, м/то скарынка абста
ла. II незак. адпякаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АДПЯЧЫСЯ, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -пячэцца, -пякуцца, -пёкся, -пяклАся, -лбся; зак. Перасядзець у печы,
перапячыся (пра хлеб і пад.). .Хлебабпёкся.
II незак. адпякацца, -Аецца.
АДРАБІЦЬ, -рабліб, -рббіш, -рббіць;
-рбблены; зак. 1. Адпрацаваць узамен за
што-н. Я аскаблю зал/ на касьбе. 2. Скон
чыць, перастаць рабіць, працаваць. Дзеб
сеаё ўжо абраб/у. 3. Папрацаваць, пара
біць нейкі час. Лс^раб/ў беа еабы. 4. чаеом/то. Зрабіць так, каб вярнуць што-н. да
ранейшага стану. 7аео, м/то зроб/м/, насал/
назаб не ас^роб/м/. 5. Стаць непрыгодным
для працы; знасіцца ад працяглай работы.
II незак. адрабляць, -яю, -Аеш, -Ае /
адробліваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 і 4 знач.).
II нрыл/. адработачны, -ая, -ае (да 1 і4 знач.;
спец.).
АДРАБОТКІ, -аў (гіст.). Праца селяні
на са сваімі прыладамі, канём на пана
за карыстанне зямлёй, за пазыку і пад.
З^ся еёска хабз/ла ба лана на а. Ц нрыл/. ад
работачны, -ая, -ае. ^^работаннаярэнта.
АДРАДЖЭННЕ, я, н 1. Аднаўленне,
уздым пасля перыяду заняпаду разбурэн
ня, з'яўленне зноў. А лрал/ыслоеасц/. 2.
Эпоха Рэнесансу — перыяд росквіту на
вук і мастацтваў у Еўропе пасля Сярэдне
вякоўя.
АДРАДЗІЦЦА, -раджўся, -рбдзішся,
-рбдзіцца; зак. 1. Аднавіцца, стаць зноў
дзейным, жывым; аджыць. ^4с{рабз/лася
наробная еаснабарка. 2. неран. Абудзіцца
да новага жыцця, паявіцца зноў. Ц незак.
адраджацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
АДРАДЗІЦЬ, -раджў, -рбдзіш, -рбдзіць;
-рбджаны; зак., каео-м/то. Выклікаць ад
раджэнне каго-, чаго-н., аднавіць пасля
перыяду разбурэння, заняпаду. Л. еораб. А
трабыцы/. II незак. адраджаць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
АДРАЗАННЕ ал. адрэзаць.
АДРАЗАЦЬ ел. адрэзаць.
АДРАЗНЫ, -Ая, -бе. 1. Такі, які трэба і
можна адрэзаць. А талон. 2. Не суцэльны,
з прышытай часткай. Сукенка з абразныл/
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станілал/. 3. Прызначаны для адразання.
А станол.
АДРАЗУ, нрысл. 1. Зараз жа, у той самы
момант, неадкладна. 2Й7бе2дуы/ь/ся, сынол
а. засылае. 2. Адначасова. Ў7юбз/ еыйтл/ а. з
усіх хат. 3. Непасрэдна за чым-н. А зала
тай малабы саб. 4. За адзін раз, з першага
разу. Ял усе зраіць а. ?5. З самага пачатку.
^алаеел а. снабабаўся.
АДРАІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -іцца; зал.
(спец.). Утварыць новы рой, аддзяліўшы
ся ад старога (пра пчол). 77чоль/ абраўся.
АДРАІЦЬ, -рАю, -раіш, -раіць; -раім,
-рАіце, -раяць; адрай; зал., лал/у з /н%). Ад
гаварыць ад чаго-н., параіць, пераканаць
не рабіць чаго-н. Дзецял* астрам/ тал лезла
ісці ў лес.
АДРАІЦЬ, -рак5, -раіш, -раіць; -раім,
-раіцё, -раАць; -рбены; зал., лаао-а/то
(спец.). Аддзяліць частку пчол для ўтва
рэння новага рою.
АДРАКАЦЦА ад. адрачыся.
АДРАМАНТАВАЦЬ а/? рамантаваць
АДРАНЦВЕЛЫ, ая, ае Які знаходзіцца ў стане адранцвення, здранцвелы,
знямелы. Яс{ралцбе.лыя лае/. Ц лаз. адран
цвеласць, -і, эл.
АДРАНЦВЕЦЬ ал дранцвець
АДРАПАРТАВАЦЬ ал. рапартаваць
АДРАС, -а, л*л. -ы, -оў, лі. 1. Надпіс на
паштовым адпраўленні, які называе атры
мальніка і месца назначэння. Даллабны
а. ла пасылцы. Зваротны а. — аэта абрас абнраўа/чыла. 2. Месцазнаходжанне,
месцажыхарства, а таксама абазначэнне,
назва месцазнаходжання, месцажыхарст
ва. Слуэлбоеы а. 77/саць ла а. 3. Пісьмовае
прывітанне ў гонар якой-н. урачыстай
падзеі, юбілею. 2?/лм/абальны а. Ц лрь/л*.
Адрасны, -ая, -ае О Адрасны стол — уста
нова, якая рэгіструе асоб, што жывуць у
пэўнай мясцовасці, і выдае даведкі пра іх
месцажыхарства. Адрасная кніга — кніга
са спісам адрасоў асоб і ўстаноў.
АДРАСАВАЦЦА, -сўюся, -сўешся, -сўецца; -сўйся; зал. і незал., лубы або ба лаао
(уст.). Звярнуцца (звяртацца) асабіста або
пісьмова.
АДРАСАВАЦЬ, -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй;
-саваны; зал. і незал., літа і лаліу. 1. Паслаць (пасылаць) на які-н. адрас. Я. ліст
брату. 2. леран. Накіраваць (накіроўваць).
Заўеаа/ абрасаяалы рэбалтару. Ц ярым.
адрасавальны, -ая, -ае (да 1 знач.; спец.).
АДРАСАНТ, -а, М -нце, мн. -ы, -аў, лі.
Той, хто пасылае паштовае адпраўленне;
адпраўнік. Ц эл. адрасантка, -і, ДМ -тцы,
л*л. -і, -так.
АДРАСАТ, -а, М -сАце, мн. -ы, -аў, лі.
Той, каму адрасавана паштовае адпраў
ленне. II эл. адрасатка, -і, ДМ -тцы, лін. -і,
-так.
АДРАСЦІ 1 і 2 ас. не ўжыв., -сцё; -рбс,
-раслА, -лб; зал. Пра валасы, пазногці,
расліны і пад.: вырасці зноў пасля таго, як
было зрэзана, падстрыжана, каласы абра
слі. II незал. адрастаць, -ае.

56
АДРАСЦІЦЬ, -рашчў, -рбсціш, -рос
ціць; -рошчаны; зал., м/то. Даць адрасці
чаму-н., адгадаваць, адпусціць (пра ва
ласы, пазногці, і пад.). Я. барабў. Ц лезал.
адрбшчваць, -аю, -аеш, -ае.
АДРАТАВАЦЦА, -тўюся, -тўешся, -тўецца; -тўйся; зал., аб лаао-чаао. Выра
тавацца ад гібелі, знішчэння і пад. Я. аб
смерці. II незал. адратоўвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца.
АДРАТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; зал., лаао-а/то. Выратаваць ад
гібелі, знішчэння і пад. Я. чалаеела аб
смерці. II незал. адратоўваць, -аю, -аеш, -ае.
АДРАХЛЕЦЬ ал. драхлець.
АДРАЧЙСЯ, -ракўся, -рачбшся, -рачэцца; -рачбмся, -рачацёся, -ракўцца;
-рбкся, -раклася, -лбся; -рачьіся; зал. 1.
аб лаао-чаао. Адмовіцца ад каго-, чаго-н.,
здрадзіць каму-, чаму-н.; не прызнаць. Я.
аб сеаіх бзяцей. Я. аб сеаіх слоў. 2. аб чаео.
Адмовіцца ад сваіх правоў на што-н. (уст.).
Я. аб слабчыны. Ц незал. адракацца, -Аюся,
-аешся, -Аецца. Ц маз. адрачэнне, -я, м.
АДРАЧЭНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў л/.
Той, хто адрокся ад ранейшых сваіх по
глядаў, перакананняў.
АДРОБЛІВАЦЬ ал адрабіць
АДРОЗНЕННЕ, -я, м. 1. Непадобнасць,
розніца паміж кім-, чым-н., рыса, асаб
лівасць, якая робіць адметнымі прадмет,
з'яву ад іншага прадмета, іншай з'явы,
/стотнае а. ^ыялелтныя аброзлеммі. 2.
Ужыв. ў некаторых выразах для абазна
чэння ўзнагароды, заахвочвання якой-н.
дзейнасці. Зналі аброзяення (пра ордэны,
медалі).
АДРОЗНІВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец
ца; незал., аб лаао-чаао. Мець асаблівасці,
рысы, прыкметы, якія адрозніваюць ад
іншых асоб, прадметаў і з'яў. ^н аброзніеаецца лемліеасц/о.
АДРОЗНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; зал.,
лаео-а/то. Устанавіць розніцу паміж кім-,
чым-н.; распазнаць, вылучыць. Часалі
цяэлла аброзніць блізнят. Ц незал. адрозні
ваць, -аю, -аеш, -ае.
АДРОСТАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў, м. 1.
Малады парастак, пучок расліны, які рас
це ад сцябла або кораня. Абрэзаць абростлі. 77асабз/ць а. 2. Адгалінаванне якога-н.
органа. Я. сляпой лім/лі.
АДРОШЧВАЦЬ ал адрасціць
АДРУБНЫ ал водруб
АДРУБЫ ал. водруб.
АДРУЗЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які страціў
пругкасць; вялы, зморшчаны, друзлы. Я.
теар. Ц наз. адрузласць, -і, эл.
АДРЎЗНУЦЬ ал друзнуць
АДРУЛІЦЬ, -лй, -ліш, -ліць; -лім, -ліцё, -ляць; зал. (спец.). 1. а/то. Адвесці
куды-н. самалёт па зямлі. 2. (/ і 2 ас.
зеь/чайна не ўэлые.). Рухаючыся па зямлі,
павярнуць. Я. убол. Ц незал. адрульваць,
-аю, -аеш, -ае.
АДРЫВАННЕ ал адарваць
АДРЫВАЦЦА ал. адарвацца.

АДРЫВАЦЬ ал. адарваць, адрыць.
АДР&ВАЧНЫ, ая, -ае Які не з'яў
ляецца цэлым, нязвязны. Ябызачныя
зеестлі. Ц наз. адрывачнасць, -і, эл.
АДРЫВІСТЫ, -ая, -ае. Які гучыць без
плаўных пераходаў, рэзкі, з кароткімі
паўзамі; перарывісты. Ябрыб/стыя аул/,
/адарыць абрывіста (прысл.). Ц наз. ад
рывістасць, -і, эл
АДРЫГНЕЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-нёцца; зал. 1. Выдаліцца са страўніка пры
адрыжцы. Ябрыенулася (безас.) цыбуляй.
2. лерам. Адбіцца пэўным чынам за якоен. зло (разм.). ТТрыйбзе час — абманец
ца яму езта. Ц незал. адрыгацца, -аецца і
адрьпгвацца, -аецца
АДРЫГНУЦЬ^ нў, -нёш, нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зал., а/то і чаео.
Вывергнуць, выдаліць часцінкі ежы, газы
пры адрыжцы. II незал. адрыгаць, -аю,
-аеш, -Ае / адрыгваць, -аю, -аеш, -ае.
АДРЁІЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак,
эл. Выхад газаў (з часцінкамі ежы) са
страўніка праз рот. Я. аб рэбзьлі.
АДРЁІНА, -ы, лін. -ы, -рын, эл. Халод
ная будыніна для захоўвання кармоў, ін
вентару і пад.; пуня.
АДРЁІНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -рынь;
зал. Адступіць, адысці, адхлынуць. 7/атоўл рантам абрынуў назаб.
АДРАІЎ ал. адарвацца, адарваць.
АДРЫЎШЫ, -Ая, -бе. Такі, які мож
на адрываць або ад якога можна што-н.
адрываць. Я. лалянбор.
АДРАІЦЬ, -рьію, -рыеш, -рьіе; -рыты;
зал. 1. ал. рыць. 2. лаео-а/то. Рыючы,
дастаць, вызваліць. Я. сларб. Ц незал. ад
рываць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АДРЭАГАВАЦЬ ал рэагаваць
АДРЭГУЛЯВАЦЬ ал рэгуляваць
АДРЭДАГАВАЦЬ ал. рэдагаваць.
АДРОЗ, -а / -у, лін. -ы, -аў м. 1. -у, ал. ад
рэзаць. 2. -а. Кусок тканіны, адрэзаны для
шыцця чаго-н. Лупіць а. на лалт/о. 3. -а.
Месца, па якім адрэзана што-н. 7%/ырыня
бон/л/ўабэзе.
АДРЭЗАК, -зка, мн. -зкі, -зкаў лі. 1. Не
вялікі адрэзаны кавалак чаго-н., адцінак.
Я. бом/л/. 2. Частка чаго-н., што вымяраец
ца ў прасторы або часе. Я. шляху. О Адрэзак
прамой — мноства (частка прамой), якое
складаецца з двух розных пунктаў і ўсіх
пунктаў, якія ляжаць паміж імі.
АДРАЗАЦЬ, -рбжу, -рэжаш, -рбжа;
-р$ж; -рэзаны; зал. 1. а/то і чаео. Ад
дзяліць рэжучым інструментам. Я. лаеалал
хлеба. Сем разоў абмерай, абз/н раз абрэлс
(прыказка). 2. о/то і чаао. Аддзяліць межа
ваннем (зямельны ўчастак). 3. леран., лаео-а/то. Аддзяліць, парушыць сувязь па
між кім-, чым-н.; перагарадзіць. Я. частлу
еойсла аб адлоўных сіл. Я. барону. 4. Рэзка,
катэгарычна сказаць, заявіць (разм.). —
Мне з залп няма чаао заварыць/ — абрэзала
эланчына. Ц незал. адразаць, -Аю, -Аеш, -Ае і
адрэзваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. адразанне,
-я, н., адрэзванне, -я, н. іадрЭз, -у, м. (да 1
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і 2 знач.). 27/н/я афэзу (па якой трэба ад
рэзаць).
АДРЭКАМЕНДАВАЦЦА 277 рэкамен
давацца.
АДРЭКАМЕНДАВАЦЬ ад рэкамендаваць.
АДРЭПЕЦІРАВАЦЬ ал рэпеціраваць
АДРЭСТАЎРЫРАВАЦЬ ал рэстаўры
раваць.
АДРЭТУШАВАЦЬ ал рэтушаваць
АДРЭЦЭНЗАВАЦЬ ал. рэцэнзаваць.
АДСАДЗІЦЬ, -саджў, -садзіш, -садзіць;
-саджаны; зак. 1. каео-/пя/о. Аддзяліць
ад іншых, пасадзіць на іншае месца.
Лбсабз/л/ СОаеОЛЬН/Ка на забнюю яаря/у. 2.
каео. Аддзяліць ад маткі. /1. цяля. 3. м/п/о.
Аддзяліўшы, пасадзіць у іншым месцы
(расліну). Л. люляць/ куся/ яорэчак. Ц незак. адсаджваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лаз. ад
саджванне, -я, н. II ярьш. адсадачны, -ая,
-ае (да 3 знач.).
АДСАЛЮТАВАЦЬ ал. салютаваць.
АДСАПЦІСЯ, -сапўся, -сапёшся, -са
ляцца; -сапёмся, -сапяцёся, -сапўцца;
-сбпся, -саплАся, -лбся; -сапіся; зак. Ад
дыхацца, аднавіць раўнамернае дыханне.
/1. насля бееу. Ц незак. адсбпвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
АДСАРТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе;
-тўй; -таваны; зак., м/я/о. Сартуючы, ада
браць, аддзяліць. А насенне. Ц незак. адсартбўваць, -аю, -аеш, -ае.
АДСВЕЧВАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ае;
незак. Даваць адсвет, адбіваць святло;
адліваць колерам чаго-н; адбівацца. Здлап/ам абсеечеае л/сце брэў.
АДСВЯТКАВАЦЬ ал святкаваць
АДСЕДЗЕЦЦА, -сёджуся, -садзішся,
-сёдзіцца; -сёдзеўся, -сёдзелася / АДСЯДЗЁЦЦА, -сяджўся, -сядзішся, -ся
дзіцца; -сядзімся, -седзіцёся, -сядзяцца;
зак. (разм.). Ратуючыся ад каго-, чаго-н.,
схавацца дзе-н., перачакаць што-н.; ухі
ліцца ад працы, выканання свайго аба
вязку. А ў рэзусе. Ц незак. адсёджвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
АДСЕДЗЕЦЬ, -сёджу, -сёдзіш, -сёдзіць; -сёдзеў, -сёдзела / АДСЯДЗЕЦЬ,
-сяджў, -сядзіш, -сядзіць; -сядзім, -седзіцё, -сядзяць; -сядзёў, -сядзёла; -сёджаны; зак. 1. Адбываючы пакаранне,
прабыць які-н. тэрмін у турме. Ён сеае
абсябзеў у ася/розе. Л. за рас/ярая/у. 2.
/ая/о. Седзячы ў нязручнай позе, давесці
да здранцвення якую-н. частку цела. Л.
наеў. 3. Прабыць дзе-н., праседзець не
каторы час. А цэлую еабз/ну ў прыёмнай. Ц
незак. адсёджваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. адсёджванне, -я, н. /адсёдка, -і,27Л^-ДЦЫ, ж.
(да2 і 3 знач.; разм.).
АДСЕЙВАЦЦА ал адсеяцца
АДСЕЙВАЦЬ ал адсеяць
АДСЕК, -а, лін. -і, -аў, л*. Ізаляваная або
аддзеленая ад іншых частка спецыяльнага
памяшкання (на самалёце, караблі і пад.).
АДСЕКЧЫ ал. адсячы.

АДСЕСЦІ, -сйду, -сядзеш, -сядзе; -сёў,
-сёла; -сядзь; зак. 1. Перасесці далей ад
каго-, чаго-н. А аб акна. 2. (7/ 2 ас. не
ўжь/е.). Аддзяліцца, адстаць (пра скарын
ку хлеба). II незак. адсядаць, -аю, -аеш, -ае.
АДСЕЎ, -сёву, л/. 1. ал. адсеяцца, ад
сеяць. 2. Тое, што адсеялася (у 1 знач.),
тыя, хто адсеяўся (у 2 знач.). 7?ял/к/ а. с/мубэн/яаў.
АДСЕЧНЫ ал. адсячы.
АДСЕЯЦЦА, -сёюся, -сёешся, -сеецца;
-сёйся; зак. 1. (7 / 2 ас. не ўжь/е.). Аддзя
ліцца пры прасейванні. 2?оп/руб1е абсеялася а<? л/ук/. 2. яеран. Выбыць са складу
чаго-н. *7ас/яка с/мубіэн/маў абсеялася. 3.
Скончыць сяўбу. Лбсеял/ся калаась/ рана.
II незак. адсёйвацца, -аюся, -аешся, -аецца
/ адсявацца, -аюся, -^ешся, -аецца. Ц наз.
адсёйванне, -я, н., адсяванне, -я, н /адсёў,
-сёву, л/. (да 1 і 2 знач.).
АДСЕЯЦЬ, -сёю, -сёеш, -сёе; -сёй;
-сёяны; зак. 1. м/я/о. Прасейваннем аддзя
ліць. А асцюк/ аб?л/ук/. 2. яеран., каео-/ая/о.
Выключыць, звольніць. А б?б<эечн/каў з
ун/бе/ю/Тяэ/ла. 3. /ая/о. Перасеяць участак,
дзе вымакла або не ўзышла збажына. Лбсеял/азш/ну ярыной. Ц незак. адсяваць, -бю,
-аеш, -бе / адсёйваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
адсяванне, -я, н., адсёйванне, -я, н. / адсёў,
-сёву, л/.
АДСЁРБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., м//яо
і чаео (разм.). Сёрбаючы, троху з'есці, ад
піць чаго-н. вадкага. А з ляск/ булёну. Ц не
зак. адсёрбваць, -аю, -аеш, -ае.
АДСКАКАЦЬ, -скачў, -скачаш, -скбча;
-скачы; зак. 1. Скончыць скакаць. А на
абной назе. 2. Выканаць танец; станцаваць.
Цэль/ еечар абскакаў. А казанка. 3. Прае
хаць на кані якую-н. адлегласць галопам.
Абскакаў на енябым пяць кй/ал/ея/раў.
АДСКОЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; зак. 1.
Скачком аддаліцца ад каго-, чаго-н. А аб
бзаярэй. 2. Стукнуўшыся аб што-н., адля
цець. Мячык абскочыў аб сцяны. 3. (7 / 2 ас.
не ўжые.). Адбіцца, адляцець, адламацца
(разм.). Ўскочыла ручка ў збане. 4. Адлу
чыцца на кароткі час (разм.). А у л/аеаз/н
на хе/л/нку. Ц незак. адскакваць, -аю, -аеш,
-ае (да 1,2 і 4 знач.) / адскакваць, -аю, -аеш,
-ае (да І, 2 і4 знач.). Ц наз. адскакванне, -я,
н. (да 1, 2 і 4 знач.), адскакванне, -я, н. (да
1, 2 і 4 знач.) /адскёк, -у, л/. (да 1 і 2 знач.).
АДСКРЭБЦІ, -рабў, -рабёш, -рабё;
-рабём, -рабяцё, -рабўць; -роб, -рббла;
-рабі; -рЭбены; зак., м/я/о (разм.). Скра
бучы, зняць што-н. з паверхні; саскрэбці,
абчысціць. А %?арбу. Ц незак. адскрабаць,
-Аю, -Аеш, -Ае / адскрэбваць, -аю, -аеш,
-ае.
АДСКУБНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; зак., м/я/о і чаао. 1. Ску
бануўшы, аддзяліць, адарваць. А кубзел/.
2. яеран. Уварваць, здабыць што-н. для
сваёй асабістай карысці несумленным
шляхам.
АДСЛАІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -до
іцца; зак. Аддзяліцца слоем. Ц незак. ад
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слойвацца, -аецца; наз. адслойванне, -я, н.
II наз. адслаённе, -я, н.
АДСЛАІЦЬ, -лаіб, -лбіш, -лбіць; -лбены; зак., /ая/о. Аддзяліць слаямі; пры
мусіць асесці. А кару. Ц незак. адслойваць,
-аю, -аеш, -ае; наз. адслойванне, -я, н. Ц
наз. адслаённе, -я, н.
АДСЛУЖАЦЬ, -лужў, -лўжыш, -лўжыць; -лўжаны; зак. 1. Прабыць на
службе, папрацаваць нейкі час. Л. беаццаць еабоў у лясн/'^/нее. 2. Адбыць тэрмін
вайсковай службы; скончыць служыць.
Л. беа еабы ў арм/7. 3. Службай адплаціць,
адрабіць за што-н. Л. за /пкобу. 4. Зрабіцца
непрыгодным, перастаць адпавядаць
свайму прызначэнню. 5. Адправіць на
бажэнства. Л. /л/м/у. II незак. адслужваць,
-аю, -аеш, -ае (да 2 знач ).
АДСМАКТАЦЬ, -макчў, -мбкчаш,
-мбкча; -макчьі; -мактАны; зак. 1. апяе і
чаао. Смактаннем адпіць, убавіць, аддзя
ліць. 77^/ўк/ абсл/ак/нал/ краў. 2. Скончыць
смактаць. Ц незак. адсмоктваць, -аю, -аеш,
-ае (да 1 знач.). Ц наз. адсмоктванне, -я, н. Ц
ярым адсмоктвальны, -ая, -ае
АДСОПВАЦЦА ал. адсапціся
АДСОЎВАЦЦА ал. адсунуцца
АДСОЎВАЦЬ ад адсунуць
АДСОЎНЫ, -ая, -ае. Такі, які можна
адсунуць; прыстасаваны для адсоўвання.
Лбсоўная засаўка.
АДСОХНУЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -сохне; -сох, -хла; зак. 1. Пра част
кі раслін: засохшы, адпасці. Татачка аб
сохла. 2. Пра частку цела: страціць здоль
насць рухацца, дзейнічаць з прычыны
хваробы (разм.). /ўка абсохла. 0 Каб табе
язык адсох — праклён таму, хто нядобра
сказаў. II незак. адсыхаць, -ае.
АДСПЯВАЦЬ, аю, аеш, ае; -Аны;
зак., /п/ло і без бая. Скончыць спяваць. Лбсяяеал/ сеае яесн/ салаў/.
АДСТАВАЦЬ ал. адстаць
АДСТАВІЦЬ, -тАўлю, -тавіш, -тавіць;
-таўлены; зак. 1. /а/ло. Паставіць на но
вае месца, пераставіць. Л. крэсла ўбок. 2.
/а/яо. Адвесці ўбок, выставіць. Л. наеў. 3.
каао-/ая/о. Звольніць, зняць; вызваліць ад
выканання якіх-н. абавязкаў; пазбавіць
магчымасці займацца якой-н. справай
(уст.). Л. аб выканання абавязкаў. 4. м/я/о
і без бая. Адставіць! Каманда, якая азна
чае адмену папярэдняй каманды або загад спыніць што-н. Л. разл/оеы ў ся/ра/7 Ц
незак. адстаўляць, -яю, -яеш, -яе (да 1—3
знач.).
АДСТАЛЫ, -ая, -ае. 1. Які адстаў ад ін
шых у дарозе. Лбся/алая яя/ум/ка. 2. яеран.
Які стаіць на больш нізкім узроўні развіц
ця параўнальна з іншымі. Л. чалавек. Лбс/яалая кра/на. Лбс/яаль/я яоалябы. Ц наз.
адсталасць, -і, ж. (да 2 знач.).
АДСТАЎКА, -і, ДМ-таўцы, ж. Канчат
ковае звальненне з вайсковай, а таксама з
дзяржаўнай службы. Ааяйяан у абс/паўцы.
2?ь/йс/(/ ў абс/яаўку. 0 Адстаўка кабінета,

АДС-АДС
урада — выхад у сувязі з вотумам недавер'я
або зменай кіраўніка дзяржавы.
АДСТАЎНІК, -А, лін. -і^ -бў м. (разм.).
Адстаўны ваеннаслужачы.
АДСТАЎНІКІ, -Ая, -бе. 1. Які знаходзіцца
ў адстаўцы. Я. маёр. 2. разл^. Якога адхілілі.
Я каеалер. 0 Адстаўной казы барабаншчык
(разм., іран.) — чалавек, з якім ніхто не
лічыцца.
АДСТАЦЬ, -тАну, -тАнеш, -тАне; -тАнь;
зяк. 1. аб каео-чаео. Рухаючыся маруд
ней за іншых або затрымаўшыся, застац
ца ззаду. 7рэба было беечы, каб ме о. аб
камлям//. 2. аб чаео. Спазніцца куды-н.
(выйшаўшы ў дарозе з цягніка, машыны
і пад.), застацца на месцы, не паспець
вярнуцца, не паехаць. Я. аб цяем/кд. 3. лерям. Не дасягнуць неабходнага ўзроўню ў
чым-н., апынуцца ззаду іншых, робячы
што-н. або развіваючыся больш марудна ў
параўнанні з іншымі. Я. у еучобе. Я. у еь/кямамм/ ялам?. 4. (7 / 2 ас. звычайна меўжь/е.).
Пра гадзіннік: паказаць больш ранні час,
чым у сапраўднасці. Табз/ян/к абстаў ла
бзесяць ламут. 5. (7 / 2 яе. ме ўжь/е.). Ад
дзяліцца, адваліцца. ТСл&леры абстае/. 6.
аб каео. Перастаць дакучаць (разм.). Ябстамь^е аб л^яме/ Ц мезак. адставаць, -таіб,
-таёш, -таё; -таем, -таяцё, -таібць. Ц маз.
адставанне, -я, м. (да 1—5 знач.).
АДСТАЯЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -тбіцца; зак. 1. Пра вадкасць: пас
таяўшы, даць асадак. 2. лерам. Канчаткова
сфарміравацца (пра думкі, погляды). Дум
ка абстаялася, усе стала зразумелым. Ц мезак. адстбйвацца, -аецца (да 1 знач.).
АДСТАЯЦЬ', -таіб, -таіш, -таіць; -таім,
-таіцё, -таАць; -тбй; -тбены; зак., каео-шлю. Абараніць ад нападу, ад замаху
на што-н. Я. м/р ма зял^л/. Я. сеае лраеа. Ц
мезак. адстойваць, -аю, -аеш, -ае. Ц маз.
адстойванне,-я,м
АДСТАЯЦЬ, -таіб, -таіш, -таіць; -таім,
-таіцё, -таАць; -тбй; зак., што. Прысутні
чаючы дзе-н., прастаяць да канца. Я. ма
масах узесь сеамс. Ц мезак. адстайваць, -аю,
-аеш, -ае.
АДСТОЙ, -ю, м. Асадак з вадкасці на
дне пасудзіны.
АДСТОЙНІК, -а, мм. -і, -аў, м (спец.).
Басейн або рэзервуар, у якім адстойваец
ца вадкасць.
АДСТОЙНЫ, -ая, -ае. Які служыць для
адстойвання, ачышчэння вадкасці. Я. бок.
АДСТРАЛЯЦЦА, -Аюся, -Аемся, -Аец
ца; зак. 1. аб каео-чаео. Адбіцца страль
бой. Я. аб зяўкоў. 2. Скончыць стральбу
(разм.). 77абразбзялеммеабстралялася. Ц ме
зак. адстрэльвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АДСТРОІЦЬ, -рбю, -рбіш, -рбіць;
-рбены; зак., што. Абладзіць, аздобіць;
надаць які-н. пэўны выгляд (шляхам ра
монту і пад.). Я. кеатзру. Ц мезак. адстрой
ваць, -аю, -аеш, -ае.
АДСТРЫГЧЫ, -рыгў, -рыжбш, -рыжб;
-рыжбм, -рыжацё, -рыгўць; -ріАц -глА;
-рыжы; -рыжаны; зак., што. Адрэзаць
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нажніцамі. Я. валасы. Ц мезак. адстрьцАць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
АДСТРЭЛ ал. адстрэльваць.
АДСТРЭЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., што (разм.). 1. Адарваць куляй,
снарадам. Я. л&лец. 2. каео (што). Забіць
(звера) па асобым дазволе. Я. лася. Ц мезак.
адстрэльваць, -аю, -аеш, -ае.
АДСТРЭЛЬВАЦЬ, -аю, аеш, ае; ме
зак. 1. ал. адстрэліць. 2. каео-што. Па
ляваць на каго-н. з прамысловай і інш.
мэтай, забіваючы па дазволу і пад. (спец.).
Я. бз/к/х качак. Ц маз. адстрэл, -у м. (да 2
знач.). Я. зяўкоў.
АДСТЎКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што (разм.). 1. Перадаць, выканаць,
зрабіць, стукаючы па чым-н. Я. такт.
7йбз/мм/к абстукаў 72 еабз/м. 2. Стукаю
чы, пашкодзіць. Я. сабе ўсе малышы. Ц мезак.
адстукваць, -аю, -аеш, -ае.
АДСТУПАЛЬНЫ, ая, -ае Які носіць
характар адступлення, звязаны з адсту
пленнем. Я. маме^р.
АДСТУПІЦЦА, -туплібся, -тўпішся,
-тўпіцца; зак., аб каео-чаео (разм ). 1.
Ступіўшы адзін або некалькі крокаў
назад, убок, аддаліцца ад каго-, чаго-н.;
адступіць. Я. мекальк/ крокаў аб брамы. 2.
Саступіўшы ўбок, перастаць засланяць
дарогу святло. Ябстул/ўся аб акма. 3.
лерам. Адмовіцца ад чаго-н., перастаць
адстойваць што-н. Я. аб сза/х мамераў. 4.
лерам. Перастаць мець зносіны з кім-н.,
адвярнуцца ад каго-н.; адкаснуцца, ад
чапіцца. З^се абстул/л/ся аб яео. Ябстул/ся ты ўжо/ 5. Адысці, аддаліцца ад
першакрыніцы, ісціны і пад. Яе а. аб лраўбы м/ ма крок. II мезак. адступацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
АДСТУПІЦЬ, -тупліб, -тўпіш, -тўпіць;
зак. 1. Адысці, аддаліцца ад каго-, чаго-н.
Я. улеза ма бза крок/. 2. Адысці назад пад
націскам праціўніка. Ябстул/л/ з баям/.
Я. лераб цяжкасцям/ (перан.). 3. аб каео.
Перанесці ўвагу з асноўнага на другарад
нае. Яўтар абстул/ў аб ліэмы. 4. аб чаео.
Перастаць прытрымлівацца чаго-н. Я. аб
старых звычаяў. 5. аб чаео. Зрабіць водступ
на паперы, пішучы ці друкуючы што-н. Я.
аб краю. 6. аб чаео і без бал. Адмовіцца ад
свайго намеру сваіх планаў. Ям ме а. аб
сздйео. 7. Паменшыцца; адлегчы; спасці
(разм.). Мароз абстул/ў. Азароба абстул/ла
(перан.). II мезак. адступаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
II маз. адступлённе, -я, м. (да 2—4 знач.).
АДСТУПЛЕННЕ, -я, м. 1. ал. адступіць.
2. Адхіленне ад асноўнай тэмы; устаўка
ў тэкст якога-н. літаратурнага твора,
не звязаная з яго асноўнай тэмай або
сюжэтнай лініяй. 27/рь/чмае а. ўл/таратурмым тзоры.
АДСТУПНІК, -а, мм. -і, -аў м. Чала
век, які адступіўся, адрокся ад ранейшых
перакананняў. Ц ж. адступніца, -ы, мм. -ы,
-ніц. II лрым. адступніцкі, -ая, -ае.

АДСТУПНІЦТВА, а, м Паводзіны,
спосаб дзеяння адступніка; здрада ра
нейшым поглядам.
АДСТУПНІКІ, -Ая, -бе (уст.). Які даецца
каму-н. за згоду адмовіцца, адступіцца ад
каго-, чаго-н. Ябстулмыя ерошы. Сто ты
сяч рублёў абстулмоеа (наз.).
АДСУНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-нься; зак. 1. Сунучыся, перамясціцца
на невялікую адлегласць; аддаліцца. Я.
аб акма. 2. лерам. Стаць менш значным,
менш важным. 3. Адчыніцца, раскрыцца,
адхінуцца. Ц мезак. адсбўвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
АДСУНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -сўнь;
-нуты; зак., каео-што. 1. Сунучы, пера
мясціць на невялікую адлегласць. Я. стол
аб акма. 2. Адчыняючы што-н., адвесці
ўбок. Я. засаўку. 3. Зрабіць менш важным,
менш значным. 7)ўбзёммае жыццё абсумула
ма забм/ ллам мары. 4. лерам. Вылучыцца,
дасягнуць значных поспехаў апярэдзіўшы
іншых. II мезак. адсоўваць, -аю, -аеш, -ае.
АДСУПОНІЦЬ, ню, ніш, ніць; не
ны; зак., каео-што. Развязаць супоню,
распрагаючы каня; рассупоніць. Ц мезак.
адсупоньваць, -аю, -аеш, -ае.
АДСУТНАСЦЬ, -і, ж. Стан паводле
знач. дзеяслова адсутнічаць. Я. баламое/.
АДСУТНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае; ме
зак. Не быць на месцы, не прысутнічаць
дзе-н. у пэўны час. Яа за//я/лках абсутм/чала частка слухачоў.
АДСУТНЫ, -ая, -ае. 1. Які адсутнічае.
Зал/саць абсутмых (наз.). 2. Які не вы
яўляе ніякай цікавасці да навакольнага,
абыякавы, пасіўны. Я. лоз/рк.
АДСЦЯБАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -бАны /
АДСЦЁБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -цёбаны;
зак., каео-што. Набіць, сцябаючы; адлуп
цаваць, адхвастаць. Я. лаз/май.
АДСЫЛАННЕ ел. адаслаць
АДСЫЛАЦЬ ал. адаслаць.
АДСЫЛАЧНЫ ел адаслаць
АДСЫЛКА, -і, 27^-лцы, мм. -і, -лак, ж.
1. ал. адаслаць. 2. Месца ў тэксце, якое ад
сылае за даведкай да другой часткі тэксту.
С/стэмя абсь/лак у слоўм/ку.
АДСЫПАЦЦА ал адаспацца
АДСЫПАЦЬ, -плю, -плеш, -пле; -сьіп;
-паны; зяк., што і чаео. Аддзяліць частку
якога-н. сыпкага рэчыва або дробных
прадметаў насыпаўшы, высыпаўшы ку
ды-н. Я. мук/. II мезак. адсыпаць, -Аю, -Аеш,
-Ае II маз адсыпанне, -я, м / адсыпка, -і,
ДЛ7-пцы, ж.
АДСЫРЭЛЫ, -ая, -ае. Які стаў сырым,
вільготным.
АДСЫРЭЦЬ ел сырэць
АДСЫХАЦЬ ел. адсохнуць.
АДСЙЭЛЬ, лрысл. 1.3 гэтага або ад гэта
га месца. Я. ба еораба балёка. 2. З гэтай
мясцовасці. Ям мебзе а., з-лаб М/мска. 3.
лерам. Са сказанага перад гэтым; у выніку
гэтага. Я. зраб/ зызяб.
АДСЯВАННЕ ел. адсеяцца, адсеяць.
АДСЯВАЦЦА ел адсеяцца
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АДСЯВАЦЬ ал. адсеяць
АДСЯДАЦЬ ал. адсесці
АДСЯДЗІЦЦА ал. адседзецца.
АДСЯДЗІЦЬ ал. адседзець.
АДСЯЛІЦЬ, -сяліб, -сёліш, -сёліць;
-сёлены; зак., каео-м/то. Аддзяліць, па
сяліўшы на 'ншае месца. Л. сына ў ноеу/о
хату. II незак. адсяляць, -йю, -^еш, -Ае. Ц
зеар. адсяліцца, -сялібся, -селішся, -са
ліцца; незак. адсяляцца, -яюся, -Аешся,
-Аецца. Ц наз. адсяленне, -я, н.
АДСЯЧЫ / АДСЕКЧЫ, -сякў, -сячбш,
-сячб; -сячбм, -сечацё, -сякўць; -сёк,
-кла; -сячьі; -сёчаны; зак. 1. м/то. Ад
дзяліць, ударыўшы чым-н. вострым. А
сухую еал/ну. 2. //ара//., каео-м/то. Рашу
ча пазбавіцца чаго-н., парваць сувязь з
кім-, чым-н. Л. ранейм/ыя прыеычк/. 3.
Сказаць, адказаць у рэзкай, катэгарыч
най форме. 77е сказаў, а абсек: не бубу/ Ц
незак. адсякаць, -Аю, -Аеш, -Ае; наз. ад
сяканне, -я, н. II наз. адсячэнне, -я, н. Л.
артылерыйскі аеонь. 0 Даць галаву на
адсячэнне — запэўніць у праўдзівасці
чаго-н. (разм.).II ярым. адсёчны, -ая, -ае
(спец.).
АДТАВАЦЬ ал. адтаць.
АДТАЙВАЦЬ ал. адтаяць.
АДТАЛЫ, -ая, -ае. Які адтаў пад уздзе
яннем цяпла. Сталая зямля.
АДТАНЦАВАЦЬ, цўю, -цўеш, -цўе;
-цўй; -цавАны; зак. 1. м/то. Станцаваць.
Л. ляльку. 2. Перастаць, скончыць танца
ваць.
АДТАПІЦЦА, І і 2 ас. не ўжыв., -тбпіцца; зак. Згарнуцца, аддзяліўшыся ад
сыроваткі, ператварыцца ў тварог Л/алако
абтапілася. Ц незак. адтбплівацца, -аецца /
адтапляцца, -Аецца.
АДТАПІЦЬ, -таплю, -тбпіш, -тбпіць;
-тбплены; зак., м/то. 1. Падаграваючы,
прымусіць аддзяліцца, стварожыцца. Л.
к/слае малако. 2. Расплавіўшы, ператва
рыўшы ў вадкі стан, аддзяліць адно рэчы
ва ад другога. Л. усе лрыл/ес/ з сала. Ц незак.
адтопліваць, -аю, -аеш, -ае / адтапляць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
АДТАПТАЦЬ, -тапчў, -тбпчаш, -тбпча;
-тапчія; -таптАны; зак., м/то (разм.). 1.
Пашкодзіць што-н., наступаючы нагою.
Л. на^у. 2. Натрудзіць, пашкодзіць доўгаю
хадою. Л. нос/ ў калекай дарозе. 3. Прайс
ці вялікую адлегласць пехатой. А сотні
еёрст. II незак. адтоптваць, -аю, -аеш, -ае.
АДТАПЫРЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-рыцца; зак. (разм.). Вытыркнуцца, вып
нуцца, высунуцца. Лбтапырыліся кім/эні. Ц
незак. адтапырвацца, -аецца.
АДТАПЫРЫЦЬ, ру, -рыш, рыць;
-раны; зак., м/то (разм.). Адставіць, вып
нуць, высунуць уперад. А крылцы. Ц незак.
адтапырваць, -аю, -аеш, -ае.
АДТАЦЬ, і і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-тАне; зак. 1. Пад дзеяннем цяпла выз
валіцца ад лёду снегу. Зямля абняла. 2.
нерак. Памякчэць, падабрэць. Сэрца аб
жала. II незак. адтаваць, -таё.

АДТАЧЫЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -то
чыцца; зак. Стаць вострым, вастрэйшым
пасля тачэння. Сякера бобра абтачылася. Ц
незак. адточвацца, -аецца.
АДТАЧЫЦЬ, -тачў, -тбчыш, -тбчыць;
-тбчаны; зак., м/то. 1. Зрабіць вострым. А
поле. 2. нерак. Удасканаліць майстэрства,
зрабіць выразным. Л. пяро крытыка. Ц не
зак. адточваць, -аю, -аеш, -ае.
АДТАЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Ай; зак.
1. (7 і 2 ас. не ўжы#.). Тое, што і абтаць.
Замарожанае мяса абтаяла. 2. м/то. Вы
весці з замарожанага стану, размарозіць.
А мёрзлыя ябль/к/. Л. халабзільнік. Ц незак.
адтайваць, -аю, -аеш, -ае.
АДТбК ел. адцячы.
АДТРАПАЦЬ, -рапліб, -рбплеш, -рбпле; -рапі; -рапАны; зак. 1. м/то. Трэплючы,
ачысціць ад кастрыцы. Л. лен. 2. м/то і без
бак. Скончыць трапанне. 3. м/то. Прайсці
пехатою (разм.). А бзесяць кіламетраў. Ц
незак. адтрэпваць, -аю, -аеш, -ае.
АДТРУБІЦЬ, -рубліб, -рўбіш, -рўбіць;
зак., м/то. Пратрубіць што-н., скончыць
трубіць. Л. збор. Лбтрубілі зорны.
АДТРЭСЦІ, -расў, -расёш, -расё; -расём, -расяцё, -расўць; -рбс, -рбсла; -расі;
-рбсены; зак., м/то. 1. Трасучы, аддзяліць
што-н. А пыл з еопраткі. 2. Пашкодзіць
трасеннем (разм.). Абтрасём/ нутро на та
кой бярозе. II незак. адтрасаць, -Аю, -Аеш,
-Ае і адтрэсваць, -аю, -аеш, -ае.
АДТУЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, ж. Дзірка,
шчыліна, праход у чым-н. Л. ў сцяне.
АДТУЛЬ, прысл. З таго месца, з таго
боку. Л. ееелебзяны еецер.
АДТЫКАННЕ ел. адаткнуць.
АДТЫКАЦЬ ел. адаткнуць.
АДТЫНКАВАЦЬ ел тынкаваць
АДТЭРМІНАВАЦЬ,
нўю, -нўеш,
-нўе; -нўй; -навАны; зак., м/то. 1. Пера
несці выкананне чаго-н. на больш позні
тэрмін. Л. плацяжы. 2. Прадоўжыць тэр
мія годнасці чаго-н. Л. каманбз/роўку. Ц
незак. адтэрміноўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
наз. адтэрміноўка, -і, ДМ -нбўцы, мн. -і,
-нбвак, ж.
АДУБЕЛЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Які аду
беў, змёрз, загінуў. 2. Які стаў нягнуткім ад
холаду; скарчанелы. Лбубелыя рук/. 3. Ка
ляны, цвёрды ад вады, марозу. Л. нлам/ч. Ц
наз. адубёласць, -і, ж.
АДУБЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; зак. (разм.).
1. Змерзнуць на холадзе. Лбубеў на ма
розе. 2. Стаць нягнуткім, страціць адчу
вальнасць, здольнасць рухацца. Рук/ абубелі. 3. Памерці. Можна а. у барозе.
АДУБЯНЕЛЫ, -ая, -ае (разм.). Тое,
што і абубелы. Лбубянелая вопратка. Ц наз.
адубянеласць, -і, ж
АДУБЯНЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; зак.
(разм.). Тое, што і абубець. Л. на хол абзе.
АДУВАНЧЫК, -а, мн. -і, -аў м. Расліна
сямейства складанакветных з малочным
сокам, жоўтымі кветкамі і пушыстым на
сеннем, якое разносіцца ветрам; дзьмуха
вец. Раслі каля бароеі абуеанчь/к/.

АДС-АДУ
АДУЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -ай; -аны;
зак., каео-м/то (разм.). Тое, што і ас/л/ць.
Л. еораеа. Л. хваробу. Ц незак. адужваць,
-аю, -аеш, -ае.
АДУЖЭЛЫ, -ая, -ае. Які стаў дужэй
шым; які паправіўся пасля хваробы.
АДУЖАЦЬ, -Аю, -Аеш, -бе; -жбй; зак.
(разм.). 1. Набрацца сілы, ачуняць пасля
хваробы. 2. перан. Пабагацець. Змянілася,
абужэла еёска.
АДУКАВАНЫ, -ая, -ае. Які мае аду
кацыю, рознабаковыя веды; культурны,
выхаваны. Л. чалавек. Ц наз. адукаванасць,
-і, ж.
АДУКАВАЦЬ, -кую, -кўеш, -кўе; -кўй;
-каваны; зак., каео ("м/то/ Даць каму-н.
адукацыю, навучыць, выхаваць. Л. бзяцей.
II незак. адукоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
адукоўванне, -я, н.
АДУКАЦЫЙНЫ, ая, ае Які спры
яе адукацыі, мае дачыненне да адукацыі,
асветы. Л. ўзровень. Лбукацыйная экскурсія.
АДУКАЦЫЯ, -і, ж. 1. Навучанне, асве
та. ТТраеа на абукацы/о. 2. Сукупнасць ве
даў, набытых у выніку навучання. Сярэбняя а. 7?ь////эйк/ая а.
АДЎМ (разм.), -у; м. У выразе: сваім
адумам — як самому ўяўляецца. 7ы ўсе
сеаім абумам робім/.
АДУМАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. 1. Падумаўшы, змяніць намеры, зра
зумеўшы іх памылковасць. Лбумаўся я
і зрабіў інакм/. 2. Апамятацца, сабрацца
з думкамі; усвядоміць што-н. Лбумаўся
хлопчык і расказаў пра ўсё, м/то аббылося.
II незак. адумвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АДУРМАНІЦЦА ел дурманіць
АДУРМАНІЦЬ ел. дурманіць.
АДУРНЕЛЫ, -ая, -ае. Тое, што і абі
ралы.
АДУРНЕЦЬ ел. дурнець.
АДУРНІЦЬ, адурў, адурыш, адўрыць;
зак. У выразе: адурыць галаву (разм.) —
надакучыць гаворкай, просьбамі, прапа
новамі і пад.; угаворамі прымусіць што-н.
зрабіць.
АДУРЭЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які дайшоў
да адурэння, які выражае адурэнне. Л. чалаеек. Л. позірк. Ц наз. адурэласць, -і, ж.
АДУРЭННЕ, -я, н. (разм.). Стан па
водле знач. дзеяслова адурэць. Дайсці бо
поўнаеа абурэння.
АДУРАЦЬ, -бю, -беш, -бе; зяк. 1. Стра
ціць здольнасць усведамляць што-н. Л. аб
ператамлення. 2. Прыйсці ў адурэлы стан
ад розных пахаў. Лбурэла еалаеа аб чаромхі.
II незак. дурбць, -бю, -беш, -бе.
АДУСЙЭЛЬ, прысл. З розных месц, з усіх
бакоў. Л. чуліся вясёлыя еаласы.
АДУТЛАВАТЫ, -ая, -ае. Тое, што і азы
злы. Л. теар. Ц наз. адутлаватасць, -і, ж.
АДУХАВІЦЬ, -хаўлй, -хавіш, -хавіць;
-хавім, -хавіцё, -хаваць; -хбўлены; зак.,
каео-м/то. 1. Духоўна ўзвысіць, авыса
кародзіць, натхніць (кніжн.). Л. еысокім/
ібэаламі. 2. Прыпісаць (прыродзе, жы
вёлінам) вышэйшыя духоўныя здольнае-

АДУ-АДЦ
ці. II незок. адухаўляць, -Аю, -яеш, -Ае. Ц
/ніз. адухаўленне, -я, н. л/міробы.
АДУХОЎЛЕНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Пра
нікнуты ўзвышаным пачуццём; які вы
яўляе хараство, высакароднасць душы,
актыўную інтэлектуальную работу. А /язя/?
чолоееко. II наз. адухбўленасць, -і, лс.
АДУШАВІЦЬ, -шаўлй, -шавііп, -шавіць; -шавім, -шавіцё, -шавАць; -шаўлёны; за/с., шяю. Надзяліць уласцівасцямі
жывых істот. II незак. адушаўляць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц наз. адушаўленне, -я, н.
АДУШАЎЛЁНЫ, ая, ае 1. Які на
лежыць да свету жывых істот; жывы
(кніжн.). 2. У граматыцы: які адносіцца да
катэгорыі назваў жывых істот. Я. назоўнік.
II наз. адушаўлёнасць, -і, лс
АДФАРМАВАЦЬ ал фармаваць
АДФІЛЬТРАВАЦЬ 27і фільтраваць
АДФРЭЗЕРАВАЦЬ ал. фрэзераваць
АДФУТБОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; зак.,
коао-што (разм., перан.). Пазбавіцца ад
каго-, чаго-н., перадаўшы ці пераслаўшы
каму-н. другому. Я. скараў скуголіў. Ц незак.
адфутбольваць, -аю, -аеш, -ае.
АДХАДЗІЦЬ', -хаджў, -хбдзіш, -хбдзіць; -хбджаны; зак., коао-што (разм.).
Вылечыць, выратаваць ад смерці пільным
доглядам і клопатамі. Л. херроао. Ц незак.
адходжваць, -аю, -аеш, -ае.
АДХАДЗІЦЬ , -хаджў, -хбдзіш, -хо
дзіць; -хбджаны; зак. (разм.). 1. Скон
чыць, перастаць хадзіць. 2. што. Прахадзіць куды-н., дзе-н. пэўны час. 3. што.
Стаміць, пашкодзіць што-н. хадзьбой. Я.
ногі. 4. каео-помо. Адлупцаваць, набіць. Я.
бзягой. II незак. адходжваць, -аю, -аеш, -ае.
АДХАПІЦЬ, -хаплю, -хбпіш, -хбпіць;
-хбплены; зак. 1. што. Паспешліва ад
няць.
руку об аен/о. 2. коао-што. На
быць, дастаць (пра што-н. добрае; разм.).
Л. бобры еарнініур. 3. што. Атрымаць, зара
біць (разм ). Я. еылюеу. Я. беойку. 4. што. З
сілай адарваць, адрэзаць, адкусіць (разм.).
Л. сякерам адліну. Ц незак. адхопліваць, -аю,
-аеш, -ае.
АДХАРКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. 1. Харкаючы, ачысціць горла ад ма
кроты, слізі. 2. (7 і 2 ас. неўлсые.). Аддзя
ліцца пры харканні. Уся люх^опіо адхарка
лася. II незак. адхарквацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
АДХАРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
шяю. Пахаркаўшы, сплюнуць макроту,
слізь. II незак. адхаркваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
наз. адхаркванне, -я, н.
АДХАРКВАЛЬНЫ, ая, -ае Які вы
клікае адхаркванне, спрыяе адхаркванню.
Лбхоркбольноя лпкс/пура.
АДХАРКНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца; -ніся; зак. 1. Харкнуўшы, ачысціць
горла ад макроты, слізі. 2. (7 і 2 ас. не
ўлсыб.). Аддзяліцца пры адхаркванні. Ма
крота адхаркнулася. Ц незак. адхарквацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
АДХАРКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні;
-нуты; зак., што. Харкнуўшы, сплюнуць.
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АДХАЯЦЬ, -хАю, -хАеш, -хАе; -хАй;
-хАяны; зак., коао-што. 1. Вярнуць пры
томнасць; адратаваць (разм.). Я. хеораеа. 2. Ачысціць, адмыць, агледзець. Ц
незак. адхайваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
адхайванне, -я, н.
АДХВАСТАЦЬ, -хвашчу, -хвбшчаш,
-хвбшча; -хвашчы; -хвастаны; зак., коаошто (разм.). 1. Адсцябаць чым-н. гібкім;
адлупцаваць. 2. /ібран. Бязлітасна, рэзка
пакрытыкаваць, вылаяць.
АДХІЛІЦЦА, -хілібся, -хілішся, -хі
ліцца; зак. 1. Падацца ўбок, адвярнуцца.
Ўхілілася кобето і еь/^ерла заплаканыя
зоны. 2. Адысці ад прамога маршруту,
збіцца. Л. ўбок і заблудзіцца. 3. (7 і 2 ас. не
ўэкые.). Адгарнуцца, адсланіцца. Заслона
обхілйшся. 4. яеран. Перакінуць увагу на
што-н. іншае. 7?алсна, каб не а. аб адлоў
нага. II незак. адхіляцца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца. II наз. адхілённе, -я, н. Л. аб нормы.
АДХІЛІЦЬ, -хіліб, -хіліш, -хіліць; -хілены; зак. 1. коао-што. Адвесці ўбок,
адвярнуць. Л. еалаеу. 2. што. Адхінуць,
адгарнуць. Я. коўдру. 3. неран., коао-што.
Не прыняць, адвергнуць; не дапусціць. Я.
конбыботуру. Ц незак. адхіляць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II наз. адхілённе, -я, н.
АДХІНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак. 1. (7
і 2 ас. звычайна не ўлсы#.). Адсланіцца,
адхіліцца (пра тое, што захінае). Фіранка
абхінулася. 2. Падацца ўбок, адступіцца.
Л. аб акна. 3. яеран. Адмовіцца ад каго-,
чаго-н., адступіцца. Л. аб сеайео яіаеарышо. 4. яеран. Адлучыцца, адысці на ка
роткі час. Л. на хвілінку. Ц незак. адхінацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
АДХІНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; -нўты; зак., што. 1. Адсла
ніць, адхіліць (тое, чым захінута што-н.).
А фіранку. Л. заслону. 2. Адхіліць, адвес
ці ўбок. Л. еалаеу. Ц незак. адхінаць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц наз. адхінанне, -я, н.
АДХІСНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся; -няцёся, -нўцца; -ніся; зак. 1. Ад
хіліцца, рэзка падацца ўбок. А аб бзаярэй.
2. яеран. Адмовіцца, адступіцца, адвяр
нуцца ад каго-, чаго-н. Сябры абхінуліся
аб яго. II незак. адхіствацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
АДХЛЫНУЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -не;
зак. Хлынуўшы, адысці, адступіць. 7?аба
абхлынула назаб. ТТотоўл абхлынуў.
АДХОДЖВАЦЬ' ал адхадзіць'
АДХОДЖВАЦЬ' ал адхадзіць'.
АДХОДЛІВАСЦЬ ал адыходлівы
АДХОДЛІВЫ ал адыходлівы
АДХОН, -у, лін. -ы, -аў лі І. Пахілая
паверхня гары і пад., схіл. 2. Бакавая па
верхня дарожнага палатна. Таўсціць цягнік
ямб о.
АДХОННЫ, -ая, -ае. Не круты, спадзі
сты, пахілы. Л. сяуск.
АДХОПЛІВАЦЬ ал адхапіць
АДХРЫСЦІЦЦА, -рышчўся, -рысцішся, -рысціцца; зок., об коао-ноао (разм.).

Адмовіцца, ухіліцца ад каго-, чаго-н.;
адчапіцца, адгаварыцца, адвязацца. /Теяк
уболося о. об яоезбкі. Ц незок. адхрышч
вацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АДХУКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зок.,
коао-што. І. Адагрэць дыханнем. А рукі.
2. перон. Выратаваць, вярнуць сілы (до
глядам, увагай і пад.). ^7ебзь обхуколіліолоао. II незок. адхукваць, -аю, -аеш. -ае.
АДЦАДЗІЦЬ, -цаджў, -цэдзіш, -ца
дзіць; -цэджаны; зок., што. Цэдзячы,
адліць; аддзяліць рэдкае, вадкасць ад
гушчы і пад. /1. ліолоко. А бульбу. Ц незок.
адцэджваць, -аю, -аеш, -ае.
АДЦВІСЦІ, -цвітў, -цвіцёш, -цвіцё;
-цвіцём, -цвіцяцё, -цвітўць; -цвіў -цвілА,
-лб; -цвіці; зок. 1. Скончыць цвісці.
Лбцеілоўяолі^эчко. 2. яерон. Адкрасаваць
(пра маладосць, жыццё). Лбцеіло ліолобосць. II незок. адцвітаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АДЦЁННЕ, -я, лін. -і, -яў н. 1. Разнавід
насць аднаго і таго ж колеру (гуку і пад.).
Л. руэкоеоао колеру. 2. яерон. Асаблівасць,
якая ўяўляе сабою ледзь улоўны пераход ад аднаго да другога. Розныя обценні ў
зночэнні слоео. 3. яерон., ноао. Дадатковая
ўласцівасць чаго-н. 7/рогуіоў яоярок з об^еннел/ злосці.
АДЦЁРЦІ, адатрў, адатрэш, адатрэ;
адатрбм, адатрацё, адатрўць; адцёр, -цёр
ла; адатры; -цёрты; зок. 1. што. Трэннем
выдаліць што-н. прысохлае, прыклеенае і
пад. Л. бруб з еоярояікі. 2. коао-што. Рас
ціраючы, вярнуць адчувальнасць каму-,
чаму-н. Л. шчокі з марозу. Л. ногі. 3. когошто. Адціснуць, адцясніць; выцесніць
(разм ). А еояерніко. 4. што. Пашкодзіць,
адцяць, прычыніўшы боль (разм.). А
кольцы. II незок. адціраць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АДЦЕРЦІСЯ, адатрўся, адатрэшся,
адатруцца; адатрбмся, адатрацёся, адатрўцца; адцёрся, -цёрлася; адатрыся; зок.
1. Знікнуць пасля сцірання, чысткі. Форбо
з бояро/які хуяіко обцерлося. 2. Праціска
ючыся куды-н., быць адцёртым назад
(разм ). %лоеек з чомобонолі обцёрся об
нояіоўяу. II незок. адцірацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
АДЦІНАК, -нка, лін. -нкі, -нкаў лі. Аб
межаваная частка чаго-н., што вымерва
ецца ў прасторы; адрэзак. Л. лініі ліеяіро.
АДЦІНАЦЬ ал. адцяць
АДЦІСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні;
-нуты; зок. 1. мяло. Прыціснуўшы, паш
кодзіць; аддзяліць, адрэзаць. А кольцы
бзелрылш. 2. што. Сцісканнем аддзяліць
вадкасць. Л. теороа. 3. кого-мі/яо. Адцяс
няючы, прымусіць адысці, адступіць, й.
нотоўк нозоб. 4. мяло. Націснуўшы, зра
біць адбітак на чым.-н. Л. елеб. 5. што.
Зрабіць адбітак тэксту; малюнка; аддру
каваць (спец ). Л. карэктуру. Ц незок. ад
ціскаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АДЦУРАЦЦА -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зок., коао-юго. Адрачыся, парваць су
вязь, адносіны з кім-, чым-н.; перастаць
прызнаваць за ісціну што-н. роднае, бліз-
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кае, сваё; пакінуць прызнаваць. А родных,
блізкіх.
АДЦЫКЛЯВАЦЬ ал. цыкляваць
АДЦЭНТРАВАЦЬ ал цэнтраваць
АДЦЯГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.,
м/то (разм.). 1. Доўга пранасіць абутак,
адзенне. Лбцяеаў кажух еабоў ляць. 2. Ад
цягнуць у некалькі заходаў. Лбцяеалі за
еабзіну сухое еецце. Ц незак. адцягваць, -аю,
-аеш, -ае (да 2 знач ).
АДЦЯГНЕНЫ, ая, -ае Абстрактны
Лбцяененае ланяцце. Лб/р/ененае мь/сленне.
II маз адцягненасць, -і, ж
АДЦЯГНУЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-цягнецца; зак. 1. Пра войскі: адысці на
зад, убок. 2. Стаць адвіслым ад якога-н.
цяжару Лім/эні абцягнуліся. 3. Адкласці
ся на пазнейшы час. Размова абцягнула
ся. Лбіезб абцягнуўся. Ц незак. адцягвацца,
-аецца.
АДЦЯГНУЦЬ, -цягну, -цягнеш, -цАгне; -цягні; -цЯгнуты і -цЯгнены; зак. 1.
каео-м/то. Перамясціць, цягнучы; адсу
нуць. Л. багаж убок. 2. каго-намо. Адвесці,
перавесці ў іншае месца. Л. еойскі. 3. Па
цягнуўшы, напяць; нацягнуць. Л. м/нур.
4. м/то. Падоўжыць каваннем, зрабіць
танчэйшым. Л. касу. 5. мт;о. Зрабіць адві
слым. А кім/эні. 6. лерам., мяло. Адтэрміна
ваць (разм.). Л. /плацяжы. 7. лерам., м/то.
Адхіліць думкі, прымусіць забыцца пра
што-н. Л. уеаеу аб галоўнага пытання. 0
За вушы не адцягнеш (разм , адабр ) — пра
вельмі смачную ежу. Ц незак. адцягваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. адцягванне, -я, н. і
адцЯжка, -і, ДМ-жцы, ж. (да 3,4 і 6 знач.).
II прым. адцяжны, -Ая, -бе (да 1 знач.; спец.)
і адцяжачны, -ая, -ае (да 1 знач.; спец.).
АДЦЯЖКА, -і, ДА/ -жцы, л/н. -і, -жак,
ж. 1. ал. адцягнуць. 2. Рух, пры якім ха
лодная зброя, бізун і пад. пры ўдары ад
цягваецца крыху назад (спец.), Э^бар з аб
цяжкай.
АДЦЯНІЦЬ, -цянк5, -цёніш, -цёніць;
-цёнены; зак., м/то. 1. Выдзеліць, паклаў
шы цень, зрабіўшы цямнейшым па тоне.
Л. лрабме/л на ліалтопку. 2. лерам. Пад
крэсліць, зрабіць больш прыкметным,
выразнейшым, ярчэйшым; узмацніць. Л.
стройну/о постаць цёмным касцюмам. Ц не
зак. адцяняць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АДЦЯСНІЦЬ, -цясніб, -цясніш, -цяс
ніць; -цяснім, -цесніцё, -цясняць; -ціс
нёны; зак., каео-м/то (перан.). Націска
ючы, прымусіць адысці, адсунуцца. Л.
праціўніка на бруе/ бераг ракі. Л. саперніка
II незак. адцясняць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АДЦЯЦЬ, адатнў, адатнёш, адатнё;
адатнём, адатняцё, адатнўць; адатні;
адцАты; зак., м/то. Адсячы, адрэзаць. Л.
палец. Салбату абцяла (безас.) нагу. Ц не
зак. адцінаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АДЦЯЧЫ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -цячЗ,
-цякўць; -цёк, -цяклА, -лб; зак. Сцячы,
выцечы ў іншае месца. Лбцякла забаў нізі
ну. II незак. адцякаць, -Ае. Ц наз. адтбк, -у, л/.
(спец.). Л. крыеі.

АДЧАЙ, -чАю, л/. 1. Стан крайняй без
надзейнасці, роспач. Плакаць у абчаі. 2.
Рашучасць, адвага, вялікая рызыка, без
разважная храбрасць. Х?е бзіеіліся абча/о і
сл/еласці еоінаў.
АДЧАЙВАЦЦА ал адчаяцца
АДЧАЙНЫ, -ая, -ае. 1. Поўны адчаю;
надзвычай цяжкі, роспачны, безвыходны.
Л. крык. Лбчайнае станоеім/ча. 2. Рашучы,
адважны, рызыкоўны, дзёрзкі. Л. чалавек.
II поз. адчайнасць, -і, ж.
АДЧАКАНІЦЬ ал чаканіць
АДЧАКАНЬВАЦЬ, аю, аеш, ае; не
зак., м/то. Тое, што і чаканіць (у 2 знач.).
Л. слоеы. Л. крокі.
АДЧАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак. 1. м/то. Адвязаць (прычал; спец.).
Л. канат. 2. Адплысці ад берага. Лб бе
раеа абпаліў нарам. 3. лерам. Адправіцца,
паехаць куды-н. Заўтра ж абпалю ў Мінск.
II незак. адчальваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
адчальванне, -я, н. (да 2 знач.) і адчАл, -у
л/. (да 2 знач.).
АДЧАПІЦЦА, -чаплюся, -чэпішся, -ча
піцца; зак. 1. (7 і 2ас. звычайна неўжые.).
Расчапіўшы, аддзяліцца ад чаго-н. Лбчаліўся еаеон. 2. лерам. Адысці, адстаць,
адвязацца, перастаць дакучаць каму-н.
(разм.). Лбчаліцеся еы аб бзі^я/^і/З. лерам.
Пазбавіцца, вызваліцца ад каго-, чаго-н.
дакучлівага, непрыемнага, ухіліцца ад
выканання чаго-н. (разм.). Ц незак. адчэп
лівацца, -аюся, -аешся, -аецца і адчап
ляцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
АДЧАПІЦЬ, -чапліб, -чЭпіш, -чбпіць;
-чбплены; зак., м/то. Расчэпліваючы, ад
дзяліць. Л. еаеон. Ц незак. адчэпліваць, -аю,
-аеш, -ае і адчапляць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз.
адчэпліванне, -я, н., адчаплённе, -я, н. і
адчЭпка, -і, ДМ-пцы, ж.
АДЧАПНЫ, -Ая, -бе. Такі, які можа
быць адчэплены. Лбчамныя еаеоны.
АДЧАРАНКАВАЦЬ ал чаранкаваць
АДЧАРЦІЦЬ, -чарчў, -чбрціш, -чар
ціць; -чэрчаны; зак., м/то. 1. Аддзяліць
рысай; адкрэсліць. 2. Скончыць чарціць.
II незак. адчэрчваць, -аю, -аеш, -ае.
АДЧАЯЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
-Айся; зак. 1. Паддацца адчаю, пасці ду
хам, страціць надзею на што-н. Л. ў бябзе. 2. Адважыцца на што-н. смелае, ры
зыкоўнае. Л. на мужны ўпынак. Ц незак.
адчайвацца, -ваюся, -ваешся, -ваецца.
АДЧЛЯНІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-члёніцца; зак. Аддзяліцца, вылучыцца
з цэлага (пра асобныя часткі, члены чаго-н.). II незак. адчляняцца, -Аецца.
АДЧЛЯНІЦЬ, -чляніб, -члёніш, -чле
ніць; -члёнены; зак., м/то. Аддзяліць,
вылучыць з цэлага асобныя часткі чаго-н.
II незак. адчляняць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз.
адчляненне, -я, н
АДЧУВАЛЬНЫ, ая, ае 1. Які адчу
ваецца, здольны выклікаць адчуванне. Л.
лобых еетру. 2. Моцны, значны. Л. ўбар
ла еораеу. Лбчуеальныя еыбаткі. Ц наз.
адчувальнасць, -і, ж

Адц-ддч
АДЧУВАННЕ, -я,мн. -і, -яў, н. 1. Псіхіч
ны працэс успрымання з'яў аб'ектыўнага
свету пры іх уздзеянні на органы пачуц
цяў. Л. ботыку. Л. ноеага. 2. Перажыванне,
уражанне, прадчуванне; успрыманне
свядомасцю, разуменне; пазнаванне. 77аэтыннае а. саету. Л. /?энатснасц;.
АДЧУВАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Аецца;
незак. (кніжн.). Быць у наяўнасці, мецца,
перажывацца кім-н., адбівацца на кім-н.
Лбнуеаецца лахалабанне. Лбчуеаецца па
трэба абмачыць.
АДЧУЖАНЫ, -ая, -ае. 1. Адасоблены,
абыякавы да іншых. Адолеў нейк/ змрочны,
а. 2. Які выражае адчужэнне. Л. позірк. Ц
наз. адчужанасць, -і, ж.
АДЧУЖАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. 1.
м/то. Перадаваць (маёмасць) у карысць
другой асобы, дзяржавы або грамадскіх
арганізацый (афіц.). 2. каго-м/то. Адда
ляць, адасабляць (кніжн.). Эга/зм абнужае
сяброў. II наз. адчужэнне, -я, н. (да 1 знач.).
АДЧУЖЭННЕ, -я, н. 1. ел. адчужаць. 2.
Спыненне або адсутнасць блізкіх адносін
паміж кім-н., аддаленне, адасабленне. Л.
былых сяброў.
АДЧЎЦЬ, -чую, -чўеш, -чўе; -чўты;
зак., каео-м/то. 1. Пазнаць шляхам ад
чування. Л. холаб. Л. моцны боль у назе.
2. Зведаць, перажыць, зразумець. Л. несмраеябліеасць. Л. сябе м/чаоліеым. Ц незак.
адчуваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АДЧЫНІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-чыніцца; зак. Стаць адчыненым. Дз^ры
абчыніліся. II незак. адчынАцца, -Аецца.
АДЧЫНІЦЬ, -чыніб, -чьініш, -чы
ніць; -чьінены; зак., м/то. Адводзячы,
знімаючы або адстаўляючы ўбок тое,
чым перакрыты ўваход ці выхад у якое-н.
памяшканне (пасудзіну і пад.), зрабіць да
ступнай унутраную ці знешнюю прастору.
Л. акно. Л. кубел. Ц незак. адчыняць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
АДЧЫРКНУЦЬ, нў, нёш, нё; нём,
-няцё, -нўць; -ні; адчыркнуты; зак.,
м/то. Адкрэсліць, адчарціць, пазначыць.
Л. алоўкам цікавае месца ў кнізе. Ц незак.
адчыркваць, -аю, -аеш, -ае.
АДЧЫСЦІЦЦА, -чышчуся, -чысцішся,
-чысціцца; зак. Стаць чыстым або (пра
бруд) знікнуць пасля чысткі. Л. аб пылу па
сля бароеі. ТТляма на рукаве абчысцілася. 11
незак. адчышчацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
АДЧЫСЦІЦЬ, -чышчу, -чысціш, -час
ціць; -чышчаны; зак., м/то. 1. Чысцячы,
зняць, вывесці. Л. пляму. 2. Вымыць, вы
чысціць што-н. Л. кацёл. Ц незак. адчыш
чаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. адчыстка, -і,
-тцы, ж.
АДЧЫТАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. Паведаміць аб сваёй рабоце, дзейнас
ці. Л. лераб камісіяй. Ц незак. адчытвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
АДЧЫТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.
(разм.). 1. м/то. Прачытаць што-н., скон
чыць чытаць. Л. курс літаратуры. 2. каео
("м/то). Зрабіць каму-н. строгую заўвагу,

АДЧ-АДЫ
вымову за што-н., прабраць каго-н. Строео о. за лррум/энне быс^ь/л:л/ны. Ц незяк.
адчьггваць, -аю, -аеш, -ае (да 2 знач.).
АДЧЭПКА ад. адчапіць.
АДЧЭПЛІВАННЕ ад адчапіць
АДЧЭПЛІВАЦЦА ал. адчапіцца
АДЧЭПЛІВАЦЬ а/? адчапіць
АДЧЭПНАЕ -ага, м. У выразе: даць
адчэпнага (разм.) — даць што-н., каб ад
чапіліся.
АДЧЭРПАЦЬ, аю, -аеш, ае; аны;
зак., м/то і чяео. Чэрпаючы, узяць, ад
бавіць чаго-н. А частку бабы. Ц казак,
адчэрпваць, -аю, -аеш, -ае
АДЧЭРПНУЦЬ, ну неш, не; ні;
-нуты; зак., м/то і чаео. Чэрпаючы, ад
бавіць частку чаго-н. Я. бабы з еябра. Ц ка
зак. адчэрпваць, -аю, -аеш, -ае.
АДЧЭРЧВАЦЬ ад. адчарціць
АДШАРАВАЦЬ, рўю, рўеш, рўе;
-рўй; -равуны; зак., каео-м/то. Адчысціць,
адцерці шараваннем. /1. каструлю. Ц казак,
адшарбўваць, -аю, -аеш, -ае
АДШВАРТАВАЦЦА ал. швартаваць
АДШВАРТАВАЦЬ ал. швартаваць
АДШЛЁПАЦЬ, аю, аеш, -ае; аны;
зак., каео-м/то (разм.). 1. Надаваць пле
скачоў. Я. хлапчука. 2. Прайсці нейкую
адлегласць па гразі. Я. бзесяць кіламетраў
ма безбаражы.
АДШЛІФАВАЦЬ ал. шліфаваць
АДШМАРГАНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё;
-нём, -няцё, -нўць; -ні; -шмбргнуты; зак.,
м/то. Шмаргануўшы, адсунуць. А ^/рам
ку. II кезак. адшморгваць, -аю, -аеш, -ае.
АДШПІЛЙЦЦА, і і 2 ас не ўжыв,
-піліцца; зак. 1. Стаць непрышпіленым,
адкалоцца. Скачок абм/ліл/ўся. 2. Рас
шпіліцца, выпасці з пятлі. 7уз/к абм/л/л/ўся. II кезак. адшпільвацца, -аецца / ад
шпіляцца, -Аецца
АДШПІЛІЦЬ, -піліб, -піліш, -піліць;
-пілены; зак., м/то. 1. Адкалоць што-н.
прышпіленае. А бант. 2. Разняць часткі
якой-н. зашпількі. А кнопку. /1. накру
чу. II мезак. адшпільваць, -аю, -аеш, -ае /
адшпіляць, -яю, -Аеш, -Ае.
АДШПУНТАВАЦЬ, тўю, -тўеш, -тўе;
-тўй; -тавАны; зак., м/то. Выбіць, вырваць
шпунт; адкрыць. А бочку з красалі. Ц мезак.
адшпунтоўваць, -аю, -аеш, -ае.
АДШПУРНУЦЬ, нў, -нёш, -нё; нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак., м/то (разм ).
Шпурнуўшы, адкінуць. А камель.
АДШРУБАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв.,
-бўецца; зак. Адкруціцца, верцячыся па
вінтавой нарэзцы, тіймрубабалася замка. Ц
яезак. адшрубоўвацца, -аецца
АДШРУБАВАЦЬ, -бўю, -бўеш, -бўе;
-бўй; -бавАны; зак., м/то. Адкруціць,
верцячы па вінтавой нарэзцы (гайку). Ц
яезак. адшрубоўваць, -аю, -аеш, -ае.
АДШТАБНАВАЦЬ, нўю, нўеш, нўе;
-нўй; -навАны; зак., м/то. Прашыць строчкай; зрабіць шво. Я. каўмер.
АДШТАМПАВАЦЬ ал штампаваць
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АДШТУКАВАЦЬ, кўю, кўеш, кўе;
-кўй; -каваны; зак., м/то (разм ). 1. Ад
мыслова зрабіць, вырабіць што-н., надаць
чаму-н. закончаны выгляд. /1. сабе болі. 2.
Аздобіць, размаляваць, упрыгожыць. А
кватэру.
АДШТУРХНУЦЦА,
нўся,
нёшся,
-нёцца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся;
зак. 1. аб каео-чаео. Упёршыся ў што-н.,
штуршком аддаліцца, адсунуцца, аддзя
ліцца ад чаго-н. А аб бераеа. 2. лерак., аб
чаео. Узяць што-н. за адпраўны, зыходны
пункт (у разважаннях і пад.). А аб залоў
кам бумк/. II яезак. адштурхвацца, -аюся,
-аешся, -аецца / адштурхоўвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
АДШТУРХНУЦЬ,
нў,
нёш,
нё;
-нём, -няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак., казо-м/то. 1. Штуршком аддаліць, адапх
нуць каго-, што-н. 2. лерам. Сваёй няў
важлівасцю, халоднасцю і пад. аддаліць
ад сябе каго-н.; парваць сувязь, блізкія
адносіны з кім-н. Сеа/м/ўчынкам/ а. знаё
мых. II незак. адштурхваць, -аю, -аеш, -ае /
адштурхоўваць, -аю, -аеш, -ае.
АДШУКАЦЦА, -аюся, -Аешся, -аецца;
зак. Знайсціся, выявіцца пасля пошукаў.
77ралажа абм/укалася. Ц незак. адшуквацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
АДШУКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каео-м/то. Знайсці, выявіць пасля
пошукаў, намаганняў. А патрэбную рэч.
II незак. адшукваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
адшуканне, -я, н / адшукванне, -я, н.
АДШУМЁЦЬ, -мліб, -міш, -міць; -мім,
-міцё, -мАць; -мі; зак. 1. Скончыць шу
мець. Ябм/умел/ бажбжы. 2. леран. Прай
сці, закончыцца (пра што-н. шумнае,
гучнае). АЗм/умела замка.
АДШЧАПЕНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў,
л/. (неадабр.). Той, хто адкалоўся, адышоў
ад калектыву, ад свайго грамадскага ася
роддзя. II ж. адшчапенка, -і, 27М -нцы, мн.
-і, -нак.
АДШЧАПЕНСТВА, а, н (неадабр)
Адкол, адыход ад калектыву, ад свайго
грамадскага асяроддзя.
АДШЧАПІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-чапіцца; зак. 1. Аддзяліцца, адкалоцца.
.Лучына абм/чалілася. 2. Адкрыцца (пра кру
чок, зашчапку). 3. Адшпіліцца (пра што-н.
прышпіленае, зашпіленае). Лбм/чалілася
бром/ка. II незак. адшчэплівацца, -аецца /'
адшчапляцца, -Аецца.
АДШЧАПІЦЬ, -чапліб, -чЭпіш, -ча

піць; -чЭплены; зак., м/то. 1. Аддзяліць,
адкалоць. А л/рэску. 2. Адкінуць кручок,
зашчапку; адчыніць, адкрыць. /1. кручок.
3. Адшпіліць, адняць прышчэпленае. А
м/лільку. II незак. адшчэпліваць, -аю, -аеш,
-ае / адшчапляць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз.
адшчэпліванне, -я, н, адшчаплАнне, -я, н
/ адшчапленне, -я, н.
АДШЧЫПНУЦЬ, нў, нёш, нё; нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак., м/то і чаео.
Шчыпком аддзяліць, адарваць, /і. скары

начку хлеба. А яблык. Ц незак. адшчыпваць,
-аю, -аеш, -ае.
АДШЁІЦЬ, -шыю, -шыеш, -шые; -шы
ты; зак. (разм.). 1. м/то і без бал. Скончыць
шыць. 2. Адпрацаваць шыццём узамен
за што-н. А за боўе. 3. каео-м/то (разм.).
Адахвоціць, прымусіць спыніць заляцан
ні; пазбавіцца ад каго-н. А каеалбра. Ц не
зак. адшываць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АДЫГЕЙЦЫ, -аў, абз. -гёец, -гёйца,
л/. Народ, які складае асноўнае карэннае
насельніцтва Адыгеі, што ўваходзіць у
Расійскую Федэрацыю. Ц ле. адыгёйка, -і,
ДМ-гёйцы, мн. -і, -гёек. Ц лрым. адыгейскі,
-ая, -ае.
АДЫГРАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. 1. Выйграць пасля пройгрышу; адыг
раць (у 1 знач.). Хаманба хацела а. 2. ле
ран. Умела выйсці з няёмкага становішча
(разм.). А жартам. 3. Спагнаць злосць
на кім-н. Аацел/ абырацца на нас — але
не ўба/іося/ Ц незак. адыгрывацца, -аюся,
-аешся, -аецца. Ц наз. адыгрыш, -у, м. (да
1 знач.).
АДЫГРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., м/то. 1. Далейшай гульнёй вярнуць
прайгранае. 2. і без бал. Скончыць іграць.
0 Адыграць ролю — аказаць уплыў, уздзе
янне. II незак. адыгрываць, -аю, -аеш, -ае. Ц
наз адыгрыш, -у, м
АДЙГРЫШ, -у, м (разм) 1. ал ады
грацца, адыграць. 2. Што-н. адыгранае
(грошы, рэчы і пад.).
АДЫЁЗНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які вы
клікае да сябе крайне адмоўныя адносіны;
непрыемны, адмоўны. Ябыезная асоба. Ц
наз адыёзнасць, -і, ж.
АДЫМАННЕ ал адняць
АДЫМАЦЦА ал. адняцца.
АДЫМАЦЬ ал адняць
АДЫМЕННЫ, -ая, -ае. У мовазнаўст
ве: утвораны ад назоўніка або прыметніка.
Я. бзеяслоў.
АДЫМЧАЦЬ, -чў, -чыш, -чыць; -чйм,
-чыцё, -чАць; -чьі; зак., каео-м/то (разм.).
Хутка адвезці або аднесці.
АДЫСЦГ, адыдў, адыдзеш, адыдзе;
адышбў -шлА, -лб; адыдзі; зак. 1. Пакі
нуць ранейшае месца; ідучы, аддаліцца
ад каго-, чаго-н. Лн абым/оў аб еоен/м/ча
на ўзесрак. 2. разлі. Пайсці, адправіцца
куды-н. Дзеці абым/я/ў л/амстэрню. 3. Пе
рамясціцца, аддаліцца (пра падзеі, з'явы
прыроды і пад ). Ваенная хеаля абым/ла на
захаб. 4. леран. Падняцца ў якіх-н. адносінах на вышэйшую ступень. Сын не балека
абым/оў аб бацькі. 5. Пакінуць свае раней
шыя пазіцыі; адступіць. Лазак/ зняліся з
пазіцыі і абым/лі за ТУеман. 6. леран. Пера
стаць займацца якой-н. справай, пакінуць
ранейшы занятак; адхіліцца ад ранейшага
кірунку ў рабоце, гутарцы, разважаннях і
пад.; парваць сувязь з кім-, чым-н.; зра
біцца далёкім, чужым для каго-, чаго-н.
Я. аб тэмы размоеы. Я. лб літарал/уры. Я.
аб спраў 7. Адстаць, аддзяліцца, пера
стаць шчыльна прылягаць да чаго-н. За-
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еесь/ о^ытл/. 8. Дайсці да звычайнага, нар
мальнага стану; перастаць хварэць, ад
чуваць недамаганне; зрабіцца зноў адчу
вальным, рухомым (аб змерзлых, здранц
велых частках цела); супакоіцца, прыйсці
ў сябе пасля зведанага перапалоху гневу,
хвалявання і пад. Ямка ужо оіЗытоў ас)
розеубленосц/. Малая ужо за еэты час
оЭьлоло, адужала. Рук; сагрэліся /' о^ь/тл/.
9. Перайсці ва ўласнасць каго-н. другога.
,Дол; о^ь/тоўсь/ну. 10. Закончыцца, мінуць,
перастаць існаваць; зрабіцца гісторыяй,
мінуўшчынай, легендай. ^Жн/ео а^ымло.
11. розлг Перастаць дакучаць, турбаваць.
ЛсМз/7 С Адысці на задні (на другі план) —
страціць актуальнасць, стаць другарад
ным. Адысці ў нябыт (у мінулае) — не
астацца ў памяці людзей. Ц незак. адыхо
дзіць, -джу -дзіш, -дзіць. II наз. адыхбд, -у,
М дзе, м.; ярым адыходны. О Адыходны
промысел (уст.) — часовая, сезонная рабо
та сялян па-за вёскай.
АДЫСЦІСЯ, адыдўся, адыдзешся, ады
дзецца; адышбўся, -шлАся, -лбся; ады
дзіся; зак. Ідучы, аддаліцца ад якога-н.
месца. Л. аЛ хаты. Ц незак. адыходзіцца,
-джуся, -дзішся, -дзіцца.
АДЫХбД, -у М -дзе, л*. 1. ад. адысці.
2. мн. -аў. Рэшткі якой-н. вытворчасці,
прыдатныя для перапрацоўкі або якіх-н.
іншых мэт. 77о%,тоеыя а. Аарчоеыя а.
АДЫХОДАК, дку м У выразе: на ады
ходак — на развітанне.
АДЫХОДЗІЦЦА ад. адысціся
АДЫХОДЗІЦЬ ад адысці
АДЫХОДЛІВЫ / АДХОДЛІВЫ, ая,
-ае. Які хутка і лёгка супакойваецца па
сля злосці, гневу раздражнення; здольны
хутка забываць крыўду. У яе сэрца аЭыхо^л/еое. Ц наз. адыходлівасць, -і, ж. /
адходлівасць, -і, ж.
АДЫХОДНАЯ, -ай, ж. Малітва па ня
божчыку. %/тоць аЭыхоіЗную.
АДЫХОДНІК, -а, мн. -і, -аў м. (уст.).
Селянін, які часова сыходзіў з вёскі на се
зонныя работы.
АДЫХОДНІЦТВА, а, н (уст ) Заняткі
адыходніка. Лрацаеаць на о<?ыхойлцтее.
АДЫХОДНЫ ал адысці
АДЫЧНЫ ал ода
АДЭКАЛОН, -у, м. Спіртавы раствор
пахучых рэчываў ужыв. як касметычны і
гігіенічны сродак. Ясеяжыцца адэкалонам.
IIлрь/м. адэкалонны, -ая, -ае.
АДЭКАЛОНІЦЬ, ню, ніш, -ніць; не
зак., коео-тто (разм.). Апырскваць адэ
калонам. II зак. наадэкалоніць, -ню, -ніш,
-ніць; -нены. Ц зеар. адэкалоніцца, -нюся,
-нішся, -ніцца; зак. наадэкалоніцца, -ню
ся, -нішся, -ніцца.
АДЭКВАТНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Такі,
які поўнасцю супадае, роўны чаму-н.
Л^экеотныя лоняцц/. Ц наз. адэкватнасць,
-і, ж.
АДЭКЗАМЕНАВАЦЬ, -нўю, -нўеш,
-нўе; -нўй; -навіны; зак., коео-тто.
Скончыць экзаменаваць.

АДЫ-АЖЫ

АДЭНОІДЫ, -аў, а<3з. адэнбід, -а, М
АЖУРНЫ, -ая, -ае. Празрысты, тонкі,
-дзе, м. (спец.). Пухлінападобныя разра скразны, драбнасеткаваты, лёгкі. Лжурноя ткон/но. Лжурноя бязь. 0 Ажурная ра
станні насаглотачных міндалін. Ц лрь/м.
бота — пра вельмі тонкую, майстэрскую
адэноідны, -ая, -ае.
работу. II ноз. ажурнасць, -і, ж.
АДЗПТ, -а, М -пце, мн. -ы, -аў, м. 1.
АЖЫВАЦЬ ал ажыць
(кніжн.). Чалавек, азнаёмлены з тайнамі
АЖЫВІЦЦА, ажыўлюся, ажывішся,
якога-н. вучэння, секты. 2. перон. Заўзяты
паслядоўнік, прыхільнік якога-н. вучэн ажывіцца; зок. 1. Ажыць, набрацца сілы і
энергіі, стаць больш выразным і яркім. %ня. А онорх/зму.
АД'ЮНКТ, -а, М -кце, мн. -ы, -аў, м. лоеек ожь/е/ўся, лоеесялеў. Туп/орко ожь/1. Аспірант вышэйшых ваенна-вучэбных з/лося. 2. (7 / 2 ос. яе ўжь/е.). Напоўніцца
устаноў 2. У Заходняй Еўропе і дарэвалю жыццём, рухам, дзейнасцю. 77омтло тэхцыйнай Расіі: малодшая навуковая пасада н/ко но лол/, л/ясцососць ожь/б/лося. 3. (7 /
2 ос. яе ўжь/е). Стаць больш актыўным,
ў некаторых навуковых установах, а так
дзейным. Схо^ ожь/е/ўся. Робото ожысама асоба, якая займае гэту пасаду.
АД'ЮНКТУРА, -ы, ж. Аспірантура е/лося. II незок. ажь:ўляцца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца. Ц коз. ажыўленне, -я, л.
вышэйшых ваенна-вучэбных устаноў.
АЖЫВІЦЬ, ажыўліб, ажывіш, ажывіць;
Скончыць ос) '/онктуру.
ажыўлены; зок., коео-тто. 1. Вярнуць да
АД'ЮТАНТ, -а, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
Афіцэр пры ваенным начальніку для вы жыцця, зрабіць зноў жывым. Л. ореон/зм.
канання службовых даручэнняў або штаб Л. услом/нь/ (перан.). 2. Прыдаць сілы,
энергіі; зрабіць ажыўленым, бадзёрым.
ной работы. II лрым. ад'ютанцкі, -ая, -ае.
Ро^осноя еестко ожь/е/ло л/о^зем. 3. На
АД'ЯДАЦЦА ал. ад'есціся.
поўніць жыццём, рухам, дзейнасцю. .Вя
АД'ЯДАЦЬ ал. ад'есці.
селле ожь/е/ло сторэньку/о хоту. 4. Зрабіць
АД'ЯЗДЖАЦЦА ал ад ехацца
больш актыўным, дзейным. Л. роббту ноАД'ЯЗДЖАЦЬ ал ад ехаць
АЁР, -у, м. Шматгадовая травяністая ро^ь/. II незок. ажыўляць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
расліна сямейства ароідных з доўгім меча коз. ажыўлённе, -я, я.
АЖЁІНА, -ы, мн. -ы, ажын, ж. 1. Ку
падобным лісцем і паўзучым карэнішчам,
стовая ягадная расліна сямейства ру
з прыемным вострым пахам. Ц лрь/м. аёржакветных з калючымі сцябламі. 2. Чорны, -ая, -ае / аёравы, -ая, -ае.
на-шызыя ядомыя ягады гэтай расліны,
АЖ. 1. чосц. узмоцн. Ужыв. для інта
падобныя на ягады малін. Зйроць ожь/нь/.
нацыйнага вылучэння слова ці слова
II лрь/лг ажйнавы, -ая, -ае. Л. куст. /Іжь/нозлучэння, да якога адносіцца; падкрэс
еое еорзнне.
лівае самую крайнюю мяжу выяўлення
АЖЁІННІК, -у, м. Зараснік ажыны.
якой-н. уласцівасці. 77ес ож зе/неў о<3
АЖЁГУЛЕНЫ, -ая, -ае. Поўны жыцця,
лтуть/нь/х еолосоў. Сцежко е/лося ож
руху, узбуджэння, дзейнасці. Лжь/ўленоя
с)о сомоео еозеро. Лж цыкнуў 0(3 ро<3осеуторко. Л. еон^оль. Ц ноз. ажыўленасць,
ц/. 2. чосц. узмоцн. Ужыв. для выражэння -і, ж.
нечаканасці або раптоўнасці наступлення
АЖЫЦЦЯВІМЫ, ая, ае Такі, які
якіх-н. падзей. Рон/цом лрочнул/ся — ож можна ажыццявіць. Л. лроекл/. Ц ноз. ажыц
нямо ўжо яео. 3. злуч. Выражае выні цявімасць, -і, ж.
ковыя адносіны і ўзмацняе іх; ужыв. ў
АЖЫЦЦЯВІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
знач. «так», «што нават». Моть/ны /нок -віцца; зок. Здзейсніцца, збыцца. Зо^у?ул/, ож еокнь/ зе/нел/. 4. злуч. сулро^/ўнь/. мь/ ожь/^/(яеьл/ся. Ц незок. ажыццяўлАцца,
Злучае сказы з узаемна неадпаведным -Аецца. Ц ноз. ажыццяўлённе, -я, н.
значэннем, якое ўскладняецца адценнем
АЖЫЦЦЯВІЦЬ, -яўлю, явіш, явіць;
нечаканасці. Аоцеў /сц/ нпзос), ож лочуўся -явім, -евіцё, -явАць; ажыццёўлены; зок.,
ц/х/ нлоч.
тто. Здзейсніць, зрабіць рэальнасцю. Л.
АЖАГОВЫ ал вожаг
сеое зо/Зумы. Ц незок. ажьншяўляць, -Аю,
АЖАНІЦЦА ал жаніцца
-Аеш, -Ае. Ц ноз. ажыццяўлённе, -я, н.
АЖАНІЦЬ ал жаніць
АЖЙЦЬ, ажывў, ажывёш, ажывё;
АЖАРАБІЦЦА ал жарабіцца
ажывём, ажывяцё, ажывўць; ажыў ажылА,
АЖАРЭБ, -у м. (спец.). 1. Жарабенне;
-лб; зок. 1. Стаць зноў жывым, вярнуцца
роды ў кабыл, асліц, вярблюдзіц. 2. Пры да жыцця, аджыць. Л. яосля кл/н/чном
плод кабыл, асліц, вярблюдзіц.
смерц/. 2. перон. Праявіцца ў ранейшай
АЖНб, чосц. і злуч. (разм.). Тое, што і сіле, адрадзіцца. 77осля з/мь/ лрь/ро^о
ож.
ожь/яо. Услолпнь/ зноў ожьт/. 3. перон.
АЖЎР', -у, м. 1. Скразное вязанне, пля Зноў стаць бадзёрым, жыццярадасным;
ценне. Дязоць ожуром. 2. Лёгкая празры ажывіцца. Усе ў тколе ожь/яо, зоеуло як у
стая тканіна. 77охрыболо з ожуру.
ро/сл/ь/л/ еулл/. II незок. ажываць, -Аю, -Аеш,
АЖЎР-, лрысл. У бухгалтэрыі: такое -Ае.
вядзенне справы, калі кожная аперацыя
АЖЫЯТАЖ, -у, м. 1. Павышаны по
рэгіструецца неадкладна пасля яе выка пыт на якія-н. тавары, паслугі, сты
нання. б (%ё) у ажуры (разм.) — усё ў па муляваны пэўнымі падзеямі (вайна,
радку, усё як належыць.
распродаж і інш ). 2. Стрэсавая сітуацыя

АЗ-АЗН
на біржы, выкліканая, як правіла, штучна
створаным павышэннем ці паніжэннем
курсу біржавых папер або цэн з мэтай
атрымання прыбытку. Ц ярым. ажыятажны,
-ая, -ае.
АЗ, азА, м. 1. Старадаўняя назва літары
«а». 2. лбран., мн. азы, -6ў. Пачатковыя
звесткі (разм.). ТТачаць з азоў.
АЗАГАЛОВІЦЬ, -лбўлю, -лбвіш, -лбвіць; -лбўлены; зак., што. Даць чаму-н.
загаловак. Я. артыкул. Ц незак. азагалоў
ліваць, -аю, -аеш, -ае.
АЗАДАК, -дка, мн. -дкі, -дкаў, м. 1. Зад
няя частка тулава жывёлы. Донь лабкібаў
азабкам, брыкаўся. 2. Задняя частка тушы.
II лрым. азадачны, -ая, -ае.
АЗАДАЧАНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца
ў разгубленасці, які выражае здзіўлен
не; збянтэжаны. Я. выаляб лідару. Ц лаз.
азадачанасць, -і, ж.
АЗАДАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
зак., каео-што і чым. Паставіць каго-н. у
складанае становішча, збянтэжыць, здзі
віць. Я. лыганнем. Ц яезак. азадачваць, -аю,
-аеш, -ае.
АЗАДДЗЕ, -я, ж., зб. Тое, што і лазаббзе.
АЗАЛАЦЙІ,Ь, -лачў, -лбціш, -лбціць;
-лбчаны; зак., каео-шлю (разм.). 1. лерак.
Пазалаціць, надаць залацісты колер ча
му-н. .Восень азалаціла лес. 2. Шчодра
ўзнагародзіць, абагаціць. Небывалы ўрабжай лену азалаціў вяскоўцаў.
АЗАЛІЯ, -і, ж. Дэкаратыўная кусто
вая расліна сямейства верасовых з белы
мі, жоўтымі і іншымі кветкамі. Ц лрым.
азаліевы, -ая, -ае.
АЗАНАВАЦЬ, -нўю, -нуеш, -нўе; -нўй;
-навёны; зак. і незак., мяло (спец ). 1. Пе
ратварыць (ператвараць) у азон. Я. кісла
род. 2. Ачысціць (ачышчаць) азонам. Я.
памяшканне. Ц наз. азанаванне, -я, н.
АЗАНАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыбор
для атрымання азону, а таксама для ўз
багачэння азонам паветра. Ц лрым. аза
натарны, -ая, -ае
АЗАРТ, -у, М-рце, м. Моцнае захаплен
не, заўзятасць, запал. Умацаваць з азарталі. Увайсці ў а.
АЗАРТНЫ, -ая, -ае. Які робіць што-н.
з азартам, гарачы; заўзяты; поўны заха
плення. Я. чалавек. Язартная гульня. Ц наз.
азартнасць, -і, ж.
АЗАРЁІЦЦА, І і 2 ас. не ўжыв., -рыцца;
зак., чым (высок.). Ярка асвяціцца. ./7ес
азарыўся яркім сонцалі. 2. леран. Ажывіцца,
павесялець. 7вар чалавека азарыўся ўсмеш
кай. 3. леран. Нечакана праясніцца ад
думкі, здагадкі (пра свядомасць, розум).
II незак. азарацца, -аецца. Ц наз. азарэнне,
-я, н.
АЗАРЙЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -рьіць;
азбраны; зак. 1. каео-шлю. Ярка асвяціць.
каланка азарыла лідар. 2. леран., каео
('ішло/ Нечакана праясніць што-н. ка
му-н., прыйсці ў галаву каму-н. Рантам
збаеабка азарыла яео. Ц незак. азараць, -Ае. Ц
наз. азарэнне, -я, н.
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АЗАРЭННЕ, -я, н. (кніжн.). 1. ел. аза
рыцца, азарыць. 2. Раптоўнае, нечаканае
праясненне свядомасці, разуменне чаго-н.
УУарэшце прыйшло а.
АЗБЁСТ, -у, М-сце, м. Валакністы белы
мінерал, ужыв. як вогнетрывалы матэры
ял. II лрым. азбеставы, -ая, -ае.
АЗБУКА, -і, ДМ -буцы, ж. 1. Сукуп
насць літар якой-н. пісьменнасці, раз
мешчаных у пэўным парадку; алфавіт,
беларуская а. 2. Вучэбны дапаможнік для
пачатковага навучання грамаце; буквар.
3. леран. Асноўныя, прасцейшыя пала
жэнні якой-н. навукі, справы; аснова чаго-н. Я. навукі. О Азбука Морзэ — сістэма
ўмоўных знакаў для перадачы літар праз
тэлеграф. Нотная азбука — сістэма нот
ных знакаў для перадачы музычных гукаў.
II лрым. Азбучны, -ая, -ае. Я. парабак. б Аз
бучная ісціна — пра агульнавядомую, про
стую думку, ісціну.
АЗВАЦЦА, азавўся, азавешся, азавец
ца; азавёмся, азавяцеся, азавўцца; азавіся;
зак. (разм.). Тое, што і абазвацца. Ц незак.
азывацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
АЗВЯРЭЛЫ, -ая, -ае. Злы, шалёны,
раз'юшаны. Язеярэлыя вораеі. Ц наз. азвя
рэласць, -і, ж.
АЗВЯРЭННЕ ел звярэць
АЗВЯРЭЦЬ ал звярэць
АЗДАБЛЕННЕ, -я, н. 1. ал. аздобіць. 2.
Тое, што ўпрыгожвае каго-, што-н. Ляпное
а. карункавае а.
АЗДАРАВІЦЬ, -раўлй, -рбвіш, -рбвіць;
-рбўлены; зак., ішло. 1. Палепшыць стан
здароўя каго-н., зрабіць здаровым. Я. мясцовасць. 2. леран. Палепшыць, прывесці
ў норму. Я. мікраклімат у калектыве. Ц
незак. аздараўляць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз.
аздараўленне,-я, н.
АЗДАРАЎЛЕНЧЫ, -ая, -ае. Які спрыяе
аздараўленню. Язбараўленчыя мерапрыем
ствы. Я. лааер.
АЗДОБА, -ы, ж. Тое, што ўпрыгожвае,
аздабляе што-н. .Карункавая а. Ц лрым.
аздОбны, -ая, -ае.
АЗДОБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены; зак., каео-што. 1. Надаць каму-, ча
му-н. прыгожы выгляд, упрыгожыць.
Я. сцены мазаікай. Я. сукенку бантам. 2.
леран. Зрабіць больш поўным, багатым на
ўнутраны змест. Ц незак. аздаблАць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц наз. аздабленне, -я, н.
АЗЕЛЯНІЦЬ, азеляні, азяленіш, азя
леніць; азелянёны; зак., ішло. Пасадзіць
дрэвы, кусты і пад. (там, дзе няма рас
ліннасці). Я. вуліцы еораба. Ц незак. азе
ляняць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. азеляненне,
-я, н.; лрым. азеляняльны, -ая, -ае.
АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ, аў, абз. нец,
-нца, м. Народ, які складае асноўнае
насельніцтва Азербайджана. Ц лс. азер
байджанка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. Ц
лрым. азербайджанскі, -ая, -ае.
АЗЁРНЫ ал. возера
АЗІМІНА, -ы, ж. Азімыя пасевы, іх
усходы, б/ырокія запоны зялёнай азіміны.

АЗІМЫ, -ая, -ае. 1. Які высяваецца,
прарастае і кусціцца восенню, зімуе пад
снегам, а потым летам спее. Язімая пшані
ца. 2. у знач. наз. азімыя, -ых. //адкормка
азімых.
АЗІРАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца; не
зак. 1. ад. азірнуцца. 2. лерак., на каео-што
і без бал. Быць асцярожным, дзейнічаць з
апаскай, звяраючы свае ўчынкі з учынка
мі каго-н.; аглядвацца (разм.). Я. на аўліарыліэ/л.
АЗІРНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак. І.
Павярнуўшыся, паглядзець назад, агля
нуцца. Маці азірнулася і убачыла мяне. 2.
Паглядзець вакол сябе, агледзецца. Я.
навокал. Ц незак. азірацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
АЗІРНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; зак., каео-што. Акінуць по
зіркам. II незак. азіраць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АЗІЯТ, -а, М-Аце, мн. -ы, -аў м. Карэн
ны жыхар Азіі. II ж. азіятка, -і, ДМ -тцы,
мн. -і, -так. II лрым. азіяцкі, -ая, -ае.
АЗЛОБІЦЦА, -блюся, -бішся, -біц
ца; зак. Стаць злосным, бязлітасным у
адносінах да ўсяго навакольнага. Я. на
ўвесь свелі. Ц незак. азлабляцца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца. Ц наз. азлаблённе, -я, н.
АЗЛОБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -лены;
зак., каео ("ішло). Зрабіць злосным, бяз
літасным, зласліва настроіць да ўсяго
навакольнага. Ц незак. азлабляць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
АЗЛОБЛЕНЫ, ая, ае Які стаў злое
ным у выніку няўдачы, непрыемнасці
і пад., зласліва настроены да ўсяго на
вакольнага; які выяўляе злосць, бязлі
таснасць. Я. чалавек. Я. тон. Ц наз. азлоб
ленасць, -і, ж.
АЗМРОЧЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-чыцца; зак. Стаць змрочным, сумным,
маркотным, цёмным, панурым (звычай
на пра погляд, твар і пад. з-за якога-н.
засмучэння). УУаслірой азмрочыўся. Ц незак.
азмрочвацца, -аецца
АЗМРОЧЫЦЬ, -чу чыш, чыць; ча
ны; зак., каео-ішяо. Зрабіць змрочным,
сумным, маркотным. Я. наслірой сябра. 11
незак. азмрочваць, -аю, -аеш, -ае.
АЗНАЁМІЦЦА ал знаёміцца
АЗНАЁМІЦЬ ел знаёміць
АЗНАМЕНАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-мянўецца; зак., чым. Стаць знамяналь
ным дзякуючы чаму-н. Таты еоб азнаме
наваўся шзраеам важных лабзей. Ц незак.
азнамяноўвацца, -аецца
АЗНАМЕНАВАЦЬ, мянўю, мянўеш,
-мянўе; -мянўй; -менавАны; зак., ішло і
чым. Урачыста адзначыць чым-н. (падзею,
дату і пад.). Я. урачыстую баніў салютам.
II незак. азнамяноўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
наз. азнаменаванне, -я, н. Уа. чаео-н. (у па
мяць, у гонар чаго-н ).
АЗНАЧАЛЬНЫ, ая, ае 1. Які пад
даецца азначэнню. 2. У граматыцы: які
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з'яўляецца азначэннем^. /1. займеяя/к. А.
сказ. II лаз. азначальнасць, -і, лс.
АЗНАЧАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -&е; яезак. 1. Вызначаць характэрныя рысы
чаго-н., даваць фармуліроўку чаму-н. Л.
фізіку як кадуку. 2. Мець значэнне, які-н.
сэнс.
АЗНАЧЫЦЦА, І і 2 ас. не ўжыв., -чыцца; зак. 1. Стаць прыметным, абазначыц
ца. Яыразяей азначыліся маршчыяы на лбе.
2. яграя. Вызначыцца, намеціцца. Азна
чылася кола /н/ма/?эсау. Ц незак. азначацца,
-Оецца.
АЗНАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
зак., што. 1. Вызначыць характэрныя
рысы чаго-н., даць фармуліроўку чаму-н.
А. ееагра^яо як кадуку. 2. Паказаць кіру
нак, шлях каму-, чаму-н.; вылучыць на
фоне чаго-н. А. шлях ба перамол. 3. Абу
мовіць сабой, прадвызначыць. Вялікая
надзея азяаяыла лрыхоб нодаеа у жыцці.
II незак. азначаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз.
азначэнне, -я, н. (да 1 і 2 знач.).
АЗНАЧЭННЕ', -я, н. К ел. азначыць. 2.
Абагульненне, якое раскрывае сэнс, змест
чаго-н., характарызуе асноўныя рысы чаго-н. Даць драбільнае а. слода.
АЗНАЧЭННЕ , -я, н. У граматыцы:
даданы член сказа, які абазначае пры
мету, уласцівасць, якасць або іншую ад
знаку прадмета. Даласаеаяае а. Ц ярым.
азначальны, -ая, -ае.
АЗНАЯМЛЕННЕ ал. знаёміцца, зна
ёміць.
АЗНАЯМЛЁНЧЫ і АЗНАЯМЛЯЛЬ
НЫ, -ая, -ае. Той, які дае звесткі пра
што-н., знаёміць з чым-н. Азнаямленчая
практыка. А. б/з/т.
АЗНАЯМЛЯЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; незак., з чым. Тое, што і знаёміцца (у 2
знач.).
АЗНАЯМЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.,
каео-што, з чым. Тое, што і знаёміць (у 2
знач.).
АЗНОБ, -у, м. Хваравітае адчуванне хо
ладу, дрыжыкі пры ліхаманцы. У хдораеа
пачаўся а. Ц ярым. азнобны, -ая, -ае.
АЗОН, -у, м. Газ з рэзкім пахам, злучэн
не трох атамаў кіслароду ужыв. для ачыш
чэння паветра, вады, а таксама ў тэхніцы.
II ярым. азонавы, -ая, -ае. О Азонавая дзірка
(спец.) — анамальная з'ява — змяншэнне
натуральнай для дадзенай шыраты і пары
года колькасці азону ў азонавым слоі ат
масферы.
АЗОТ, -у, Мазбце, м. Хімічны элемент,
газ без колеру і паху, галоўная састаўная
частка паветра. Ц ярым. азоцісты, -ая, -ае і
азбтны, -ая, -ае.
АЗЫВАЦЦА ал азвацца
АЗЁІЗЛЫ, -ая, -ае. 1. Хваравіта тоўсты,
апухлы. А. лідар. 2. Настылы, азяблы. Азы
злая, халодная зямля. Ц наз. азызласць, -і, ж.
АЗЁІЗНУЦЬ, -ну, -неш, -не; азыз,
азьізла; -ні; зак. 1. Зрабіцца хваравіта тоў
стым, апухлым, з абвіслай скурай. А. аб

нездароўя. 2. Змерзнуць, азябнуць. А. на
холадзе. Ц незак. азызаць, -аю, -аеш, -Ае.
АЗЯБЛЫ, -ая, -ае. Які настыў змёрз на
холадзе. Азяблыя рукі.
АЗЯБНУЦЬ ел зябнуць
АЗЯРКО і АЗЯРЦО ал возера
АЗЯРОД, -а, М -дзе, м. Прыстасаван
не з падоўжаных жэрдак на слупах для
дасушвання снапоў, травы і пад. Ц ярым.
азяродны, -ая, -ае.
АЗЯРЁІНА, -ы, мн. -ы, -рын, ж. (разм.).
Невялікае возера. 77айсц/ўлуе на азярыны.
АЗЯРЁІШЧА, -а, мн. -ы, -аў, н. Месца,
дзе некалі было возера.
АЙ, дыкл. (разм.). Выказвае розныя па
чуцці: боль, спалох, здзіўленне, папрок,
радасць, жаль і пад. (часта вымаўляецца з
паўтарэннем) Ам, бал/ць/Ай, страшна/АД,
як хораша у нол//Ай-ай-ай, як яелрыеожа/О
Ай-ай-ай (разм.) — выказвае неадабрэнне,
папрок.
АЙВА, -ьі, ж. Паўднёвае дрэва сямей
ства ружакветных з цвёрдымі духмянымі
пладамі, якія па форме нагадваюць яблы
кі, а таксама плод гэтага дрэва. Ц ярым.
айвовы, -ая, -ае. Айеоеае дарэнне.
АЙКАНІМІКА, -і, ж. (спец.). Раздзел
тапанімікі, які вывучае айконімы, закана
мернасці іх узнікнення, развіцця і функ
цыянавання. II ярым. айканімічны, -ая, -ае.
АЙКАНІМІЯ, -і, ж. (спец.). Сукуп
насць айконімаў пэўнай тэрыторыі. А.
Л/цебшчыяы. II ярым. айканімічны, -ая, -ае.
АЙКОНІМ, -а, лін. -ы, -аў, м. (спец.).
Уласная назва населенага пункта.
АЙМАК, -А, м. Адміністрацыйна-тэры
тарыяльная адзінка ў Бураціі, Ібрна-Алтайскай аўтаномнай вобласці і Манголіі. Ц
ярым. аймачны, -ая, -ае.
АЙСБЕРГ, -а, мя. -і, -аў, м. Плывучая
ледзяная гара, абломак ледавіка.
АЙЦЁЦ, айцА, м. 1. Святар. Сдяты м. А.
77аеел (зварот да святара). 2.рлзм. Бацька.
Ці я у мамкі яе размяўся, ці у яйца яе еабаеалася (з нар.).
АЙЧЁІМ, -а, м. Няродны бацька, муж
маці ў адносінах да яе дзяцей ад папярэд
няга шлюбу. Рос хлоячык без бацькі, з ай
чымам.
АЙЧЫНА, -ы, ж. (высок.). Бацькаў
шчына, радзіма. Яаеебаў яябаўяа айчыяу
одаю. II ярым. айчынны, -ая, -ае. Вялікая
Айчыяяая дайяа.
АКАВАЦЬ, акуіб, акуёш, акуё; акуём,
акуяцё, акуйць; акуй; акавАны; зак., што і
чым. Абабіць металам. А. скрылю жалезам.
А. бочку. II яезак. акоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
яаз. акоўванне, -я, я. / акоўка, -і, ДА/-ўцы,
ж. II ярым. аковачны, -ая, -ае.
АКАДЭМІЗМ, -у, м. (кніжн.). 1. Кіру
нак у выяўленчым мастацтве 17—19 стст.,
які прытрымліваецца ўсталяваных кано
наў мастацтва антычнасці і эпохі Адрад
жэння. 2. Чыста тэарэтычны кірунак у
навуковых і вучэбных занятках, адарва
насць іх ад практыкі, ад актуальных задач
сучаснасці.

АЗН-АКА
АКАДЭМІК, -а, мя. -і, -аў, лі. Член
акадэміі (у 1 знач.), а таксама званне чле
на акадэміі, якое прысвойваецца най
буйнейшым вучоным, мастакам і пад.
Акабэм/к/ Яацыяяальяай акабэм/і яаеук
.Беларус/.
АКАДЭМІЧНЫ, ая, ае 1. ел. ака
дэмія. 2. Які прытрымліваецца ўсталява
ных традыцый (у навуцы, мастацтве). А.
жыеал/с. 3. Навучальны (у дачыненні да
вышэйшых навучальных устаноў). А. еоб.
4. яероя. Чыста тэарэтычны, не звязаны
з практыкай. Тата акабэм/чяыя спрэчкі.
5. У складзе назваў тэатраў, аркестраў, ка
пэл азначае: найвышэйшай кваліфікацыі,
узорны. /7ацыяял/іьяы о. Вялікі тэатр ояеры / балеяю Рэспублік/ беларусь.
АКАДЭМІЯ, -і, мя. -і, -мій, ж. 1. Най
вышэйшая навуковая або мастацкая ўста
нова. ТУацыяяальяая а. яадук .Беларус/. 2.
Назва некаторых вышэйшых навучаль
ных устаноў па спецыяльных галінах
навукі. Раеяяа-мебыцыяская а. Сельскаеаслабарчая а. Ц ярым. акадэмічны, -ая, -ае.
АКАЗАЦЦА', акажўся, акажашся, ака
жацца; акажыся; зак. 1. Стаць, з'явіцца ў
сапраўднасці кім-, чым-, якім-н. М/кола
аказаўся бобрым яастаўя/кам. Аказалася,
што хлопцы дебал/ абз/я абяаео. 2. Апы
нуцца дзе-н., у якім-н. месцы, трапіць
куды-н. Дырэктар аказаўся яа схобзе. 3.
Знайсціся, быць у наяўнасці. Добра, што
з сабою аказаліся ^рошы. Ц яезак. аказвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
АКАЗАЦЦА , акажўся, акажашся, ака
жацца; акажыся; зак. Падаць голас, вест
ку; загаварыць, азвацца. Сыя яарэшце
аказаўся, ярыслаў л/ст. Ц яезак. аказвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
АКАЗАЦЬ, акажў, акажаш, акАжа;
акажы; аказаны; зак., шяю. У спалучэнні
з некаторымі назоўнікамі абазначае дзе
янне паводле знач. гэтых назоўнікаў;
зрабіць, здзейсніць. А. ба/іамоеу (дапамаг
чы). А. уеаеу (уважліва аднесціся). Ц яезак.
аказваць, -аю, -аеш, -ае. Ц яаз. аказанне,
-я, я.
АКАЗІЯ, -і, мя. -і, -зій, ж. 1. Зручны,
спрыяльны выпадак для паездкі або пе
расылкі чаго-н. з кім-н. Якраз яабарылася
зручяая а. 2. Рэдкі, незвычайны выпадак
(разм.). Я/то за а./
АКАЛАЦІЦЬ, -лачў, -лоціш, -лбціць;
-лбчаны; зак., што. 1. Абабіць калоцячы,
абтрэсці. А. ^рушы. 2. Уручную абмала
ціць, абабіць (снапы жыта). А. жыта. Ц
яезак. акалочваць, -аю, -аеш, -ае.
АКАЛЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Змерзлы, моцна
азяблы. Акалелыя рук/. 2. Мёртвы (часцей
пра жывёлін). А. еоўк.
АКАЛЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; зак. 1. Змерз
нуць, моцна азябнуць. Акалелі яа марозе,
лебзь абагрэліся. 2. Памерці (часцей пра
жывёлін). Акалеў сабака.
АКАЛЁЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -ча
ны; зак., каео-што. Пашкодзіць які-н. ор
ган, зрабіць калецтва.

АКА-АКІ
АКАЛІНА, -ы, ж. (спец.). Прадукт акі
слення, які ўтвараецца на паверхні сталі і
некаторых іншых сплаваў. ,Жллезнля а.
АКАЛІЧНАСЦЬ', і, мн. і, -ей, ж 1.
Падзея, факт, якія суправаджаюць што-н.,
могуць рабіць уплыў на што-н. Узяць ллб
ўядаў д. 2. лін. Умовы, якія вызначаюць
становішча каго-, чаго-н.; абставіны.
^Жь/ццяаыя лклл/чнлсц/.
АКАЛІЧНАСЦЬ', -і, ж. У граматыцы:
даданы член сказа, які ўказвае на час, мес
ца, спосаб дзеяння і пад. Л. часу. Л. .месца.
Л. спосабу дзеяння. Ц лрь/м. акалічнасны,
-ая, -ае. Аслд/чнлснь/ (Запань/ сказ.
АКАЛОДАК, -дка, мн. -дкі, -дкаў, м.
1. Падраздзяленне пуцявой дыстанцыі
(спец.). Дарожны млйстлр акалодка. 2.
Падраздзяленне паліцэйскага гарадскога
ўчастка ў царскай Расіі (гіст.). 3. Лячэбны
пункт пры воінскай часці (уст.). Ц лрым.
акалодачны, -ая, -ае. Лклдоблчнь/ нладябчык, або акалодачны (наз.).
АКАЛОТ, -у М-лбце, м. (уст.). Салома ў
снапах пасля няпоўнага папярэдняга руч
нога абмалоту Ц лрым. акалотны, -ая, -ае.
АКАЛЬЦАВАЦЬ ад кальцаваць
АКАЛЯЮЧЫ, -ая, -ае. Тое, што і нава
кольны. Лклляючле леяроббзе.
АКАМАДАЦЫЯ, і, ж (кніжн ) 1.
Прыстасаванне (арганізма). 2. У мова
знаўстве: фанетычны працэс прыстаса
вання вымаўлення сумежных зычных і
галосных гукай у выніку чаго ўласцівасць
аднаго гука часткова пашыраецца на
іншы. О Акамадацыя вока — здольнасць
вока прыстасоўвацца да разгляду прадме
таў на розных адлегласцях. Ц лрым. акама
дацыйны, -ая, -ае.
АКАМПАНЕМЕНТ, у, Л/ нце, м 1.
Музычнае суправаджэнне спеваў дэкла
мацыі і пад. Спяваць ллб о. раяля. 2. З'явы,
падзеі, якія суправаджаюць што-н.,
ствараюць гукавы фон чаму-н. /7лб а. блжбжу (перан.: пад шум дажджу). Ц прым.
акампанементны, -ая, -ае.
АКАМПАНІРАВАЦЬ, рую, -руеш, -руе;
-руй; незак., каму-чаму. Суправаджаць
спевы, дэкламацыю або ігру музычнага
інструмента акампанементам. Л. хору на
баяне.
АКАМПАНІЯТАР, а, мн -ы, аў, м
Музыкант, які акампаніруе. Ц ж. акам
паніятарка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак
(разм.).
АКАМЯНЕЛАСЦЬ, і, ж 1. ад акамя
нелы. 2. звычайна мн. Акамянелыя рэшткі
жывёл або раслін. Абкапаць акамянеласці
АКАМЯНЕЛЫ, ая, ае 1. Які пе
раўтварыўся ў камень, стаў цвёрды як
камень. Л. ствол с^эва. 2. лбрлн. Нерухо
мы, застылы; безжыццёвы, змярцвелы. Я.
лоз/рк. Л. твар. Ц наз. акамянеласць, -і, ж.
(да 2 знач.).
АКАМЯНЕЦЬ ад. камянець
АКАНАПАЦІЦЬ, -пАчу, -пАціш, -пАціць; -печаны; зак., м/то. Пазатыкаць,
пазабіваць пазы, шчыліны мохам, па
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куллем і пад. Я. хату. Я. вокны. Ц незак.
аканапачваць, -аю, -аеш, -ае.
АКАНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Дашча
ная ці жалезная створка для прыкрыцця
знадворку акна. Зачын/ць лклн/ць/. Ц прым.
аканічны, -ая, -ае. Я. кручок.
АКАННЕ, -я, н. Вымаўленне ў нена
ціскных складах замест гукаў [о], [э]
гука [а] пасля цвёрдых зычных (напр.,
сталы — стол, рачны — рэк/). Дыс/м/лять/ўнле а. Тйялоунле а.
АКАНОМ, -а, мн. -ы, -аў, м. (гіст.). Кі
раўнік гаспадаркі ў панскім маёнтку. Ц ж.
аканомка, -і, ДМ-мцы, мн. -і, -мак. Ц лрым.
аканомскі, -ая, -ае.
АКАНТАВАЦЬ ад кантаваць
АКАНТОВАЧНЫ ад кантаваць
АКАНТОЎВАННЕ ад кантаваць
АКАНТОЎКА, -і, ДАТ -тбўцы, мн. -і,
-тбвак, ж. 1. ал. кантаваць. 2. Палоска,
якой акантаваны малюнак, табліца і пад.,
кант (у 2 знач.).
АКАПАЦЦА, -Яюся, -Аешся, -Аецца;
злк. 1. Выкапаць і заняць акоп (акопы)
для абароны ад варожага агню. Слдблть/
лклллл/ея. 2. л^рлн. Знайсці сабе зруч
ны, спакойны прытулак (разм.). Ц незок.
акопвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АКАПАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; злк.,
м/то. Тое, што і лбклллць. Л. млллбь^ спра
вы. II незлк. акопваць, -аю, -аеш, -ае. Ц нлз.
акопванне,-я,н
АКАРДЭАНІСТ, -а, А/-сце, мн. -ы, -аў,
м. Музыкант, які іграе на акардэоне. Ц ж.
акардэаністка, -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так.
АКАРДЭОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Хра
матычны гармонік з клавіятурай фар
тэпіяннага тылу для правай рукі. Ц лрым.
акардэонны, -ая, -ае
АКАРЙЦЬ, акарў, акбрыш, акбрыць;
акораны; злк., м/то. Зняць, ачысціць ад
кары. А бярвенне. Ц незлк. акорваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц нлз. акорванне, -я, н.
АКАСЦЯНЕЛЫ, ая, ае 1. Які пера
тварыўся ў косць, зацвярдзелы. Я. хрлсток. 2. лерлн. Які страціў гнуткасць, здоль
насць развівацца; застылы. Л. лоаляб. Ц нлз.
акасцянеласць, -і, ж.
АКАСЦЯНЕЦЬ ал касцянець
АКАФІСТ, -а, М-сце, мн. -ы, -аў м. Від
хвалебнага царкоўнага песнапення, жанр
праваслаўнай літургічнай паэзіі. Л. Свя
тому Айклллю Дублтворцу. Ц лрь/м. ака
фістны, -ая, -ае.
АКАЦІЦЦА ад каціцца'
АКАЦЫЯ, -і, ж. Высокае дрэва або куст
з калючкамі і гронкамі пахучых белых або
жоўтых кветак. .Белля л. Ц лрым. акацыевы,
-ая, -ае.
АКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незлк. Вы
маўляць у ненаціскных складах замест гу
каў [о], [э] гук [а] пасля цвёрдых зычных. Ц
нлз. Аканне, -я, н.
АКАЧАНЕЛЫ, -ая, -ае. Які моцна за
мёрз, застыў ад холаду; адубелы. Лклчлнелыя рук/. II нлз. акачанеласць, -і, ж.

АКАЧАНЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; злк. За
мерзнуць на холадзе; акалець, адубець. 77л
л/лрозе рук/ лклчлнел/.
АКАЯННЫ, ая, ае 1. Пракляты,
адхілены царквою, грахаводны, паганы.
2. Жорсткі, бесчалавечны, непрыемны. Л.
члллвек. /Ікляннля бу///л. 3. Ужыв. як лаян
кавае, асуджальнае слова (разм ). Лбыбз/ся
лб мяне, лкляннь//
АКВАЛАНГ, -а, мн. -і, -аў м. Апарат
для дыхання чалавека пад вадою. Ц лрым.
аквалангавы, -ая, -ае
АКВАЛАНГІСТ, -а, Л^-сце, мн. -ы, -аў
м. Плывец, які карыстаецца аквалангам. Ц
ж. аквалангістка, -і, ДА/, -тцы, мн. -і, -так.
II лрь/м. аквалангісцкі, -ая, -ае.
АКВАМАРЕіН, -у, м. Каштоўны камень
сінявата-зялёнага або блакітнага колеру. Ц
лрым. аквамарынавы, -ая, -ае.
АКВАНАЎТ, -а, М -ўце, мн. -ы, -аў м.
Даследчык мора, які праводзіць назіранні
пад вадой. Ц ж. акванаўтка, -і, ДМ -тцы,
мн. -і, -так.
АКВАРЫУМ, -а, мн -ы, аў, м 1.
Штучны вадаём або шкляная пасудзі
на з вадой для ўтрымання рыб, водных
жывёлін і раслін. 2. лсрлн. Памяшканне
з празрыстымі сценамі (разм.). Ц лрь/м.
акварыумны, -ая, -ае (да 1 знач.). Аселрь/умнле рыблеобетел.
АКВАРЭЛІСТ, а, Л/ сце, мн -ы,
-аў м. Мастак, які піша акварэллю. Ц ж.
акварэлістка, -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так.
АКВАРЭЛЬ, -і, ж. 1. Клеявыя фарбы,
якія разбаўляюцца вадой. 77/слць лкелрэлл/о. 2. Карціны або малюнак, напіса
ныя такімі фарбамі. Ль/стлўкл лкелрэлем.
II лрь/м. акварэльны, -ая, -ае. Л. жь/елл/с. А
ллртрэт.
АКВАТОРЫЯ, -і, ж. (спец.). Участак
воднай паверхні. А ллртл.
АКВЕДЎК, -а, мн. -і, -аў м. Збудаванне
ў выглядзе моста з каналам або трубапра
водам для падачы вады цераз роў цясніну
і пад.
АКЕНЦА ад акно
АКІНУЦЬ, -ну, -неш, -не; акінь; -нуты;
злк., клео-п/то. Кінуць, пакінуць без увагі,
догляду. Л. айсл/убррку. 0 Акінуць вокам (ва
чыма, позіркам) клео-м/то (разм.) — агле
дзець. Як вокам акінуць, не акінуць вокам
(разм.) — пра мноства каго-, чаго-н., вя
лікую прастору і пад. Ц незлк. акідаць, -Аю,
-Аеш, -Ае / акідваць, -аю, -аеш, -ае.
АКІСЛЕННЕ, -я, н. (спец.). Хімічная
рэакцыя злучэння якога-н. рэчыва з кі
слародам. II лрь/м. акісляльны, -ая, -ае.
АКІСЛІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., акіс
ліцца; злк. (спец.). Падпасці пад акіслен
не. II незлк. акісляцца, -Аецца.
АКІСЛІЦЬ, акіслю, акісліш, акісліць;
акіслены; злк., м/то (спец.). Выклікаць
акісленне. Ц незлк. акісляць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II лрь/м. акіслАльны, -ая, -ае.
АКІСЛЯЛЬНІК, а, мн і, аў м (спец)
Рэчыва, здольнае выклікаць акісленне.
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АКІЯН, -а, лін. -ы, -аў, лі. 1. Усё вод
нае покрыва Зямлі або яго частка паміж
мацерыкамі. 77дуночнь/ ^Тебасіты я. 2.
деран. Што-н. неабсяжнае, неабдымнае,
нязмерная маса чаго-н. О Паветраны
акіян — пра атмасферу, паветраную пра
стору II дрылі, акіянскі, -ая, -ае і (спец.)
акіянічны, -ая, -ае. т4кіянск/ флот. Ак/янічнае рыбалоўстса.
АКІЯНАГРАФІЯ, -і, ж. Раздзел акія
налогіі, які вывучае форму памеры і глы
біню акіянаў і мораў характар іх берагоў,
будову дна і пад. Ц дрылі, акіянаграфічны,
-ая, -ае.
АКІЯНАЛОГІЯ, -і, ж. Сукупнасць на
вук аб фізічных, хімічных, геалагічных і
біялагічных працэсах у Сусветным акіяне.
II дрылі акіяналагічны, -ая, -ае
АКІЯНАРЫУМ, а, лін. -ы, аў і АКІЯ
НАРЫЙ, -я, лін. -і, -яў лі. (спец.). Ба
сейн з марской вадой ці спецыяльна
адведзены прыбрэжны ўчастак мора для
ўтрымлівання, развядзення, вывучэння і
дэманстрацыі марскіх жывёл і рыб. Ц дрылі,
акіянарыумны, -ая, -ае.
АКІЯНАЎТ, -а, М -ўце, лін. -ы, -аў лі.
Даследчык акіянскіх глыбінь.
АКІЯНОЛАГ, а, лін і, аў, лі Спе
цыяліст па акіяналогіі.
АКЛАД', -у М-дзе, лін. -ы, -аў лі. Раз
мер заработнай платы, устаноўлены ў
адпаведнасці з пасадай работніка, ТТасысіць я.
АКЛАДз, -у, М -дзе, лі. Металічнае па
крыццё паверхні абразоў Залаты я. Ц
дрылі, акладны, -ая, -ае.
АКЛАДЗІСТЫ, -ая, -ае. тіклаДмспіля
барада (шырокая і густая барада).
АКЛАДНЙ, Ая, бе У выразе: акладны
ліст — афіцыйнае паведамленне аб абла
жэнні падаткам, страхоўкай.
АКЛАДНЯ, -і^ лін. -і^ -ёй, ж. Прыстаса
ванне ў плузе для пераварочвання пласта
зямлі, адвал.
АКЛЕІЦЬ, -ёю, -ёіш, -ёіць; -ёены; зяк.,
што. Тое, што і д&слеіць. Я. сцены носылп
шдалераліі. Ц незак. аклёйваць, -аю, -аеш,
-ае. II наз. аклёпванне, -я, н. і аклёйка, -і,
ДМ-йцы, ж.
АКЛІКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты; зак., каеа-іа/до. Крыкнуўшы, спыніць,
падазваць. А на суліцы знаёліаеа. Ц незак.
аклікаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АКЛІМАТЫЗАВАЦЦА, -зўюся, -зўешся, -зўецца; -зўйся; зак. і незак. Прыстаса
вацца (прыстасоўвацца) да новага асярод
дзя, новага клімату. Ц наз. акліматызАцыя,
-і, ж II дрылі акліматызацьшны, -ая, -ае.
АКЛІМАТЫЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; зак. і незак., каео-што.
Прыстасаваць (прыстасоўваць) да нова
га асяроддзя, новага клімату. Ц наз. аклі
матызАцыя, -і, ж. II дрылі акліматызацьш
ны, -ая, -ае.
АКНО, -А, лін. вбкны і (з ліч. 2, 3, 4)
акнй, акбн і вбкнаў н. 1. Праём у сцяне
будынка для святла і паветра, а таксама

рама са шклом, якая закрывае гэты праём.
Долі на шэсць акоп. 2. деран. Адтуліна, пра
свет у чым-н., выхад, доступ да чаго-н. А
дал/іж Галіоліі. 3. Астатак вадаёма ў вы
глядзе адкрытага паглыблення. А ў бало
це. 4. деран. Доступ да чаго-н. А ў шырокі
ссет. 5. разлі. Вольны прамежак часу ў
раскладзе заняткаў А далііж дараліі. Ц да
лінны/. акёнца і акбнца, лін. -ы, -аў, н. (да 1
знач., разм.). Ц дрылі, акбнны, -ая, -ае (да
I знач.).
АКОВАЧНЫ ал акаваць
АКОВЫ, акбў. 1. (уст.). Кайданы. 2.
деран., чаео і якія. Тое, што скоўвае, аб
мяжоўвае, звязвае дзейнасць (высок.). /1.
рабстса. А цяжкія.
АКОЛІЦА, -ы, лін. -ы, -ліц, ж. 1. Тое,
што і ваколіца (у 2 знач.). Аколіцу абляцела
насіна. 2. Плот з варотамі ў канцы вёскі
(уст.). II дрылі, акалічны, -ая, -ае.
АКОЛЫШАК, -шка, лін. -пікі, -шкаў лі.
Частка некаторых галаўных убораў — аба
док, да якога прымацоўваецца верх і які
непасрэдна аблягае галаву. ТТТадка з чыр
воным аколышкам.
АКОЛЬНІЧЫ, ага, лін ыя, ых, лі
(гіст.). Адзін з вышэйшых баярскіх чыноў
у Старажытнай Русі.
АКОП, -а, лін. -ы, -аў лі. Земляное
ўмацаванне ў выглядзе выкапанага рова
з насыпам, якое прыкрывае ад куль і
асколкаў; траншэя. Страляць з акопаў.
II дрылі, акбпны, -ая, -ае. /іконная сайна
(пазіцыйная; разм.).
АКОПВАННЕ ел акапаць
АКОПВАЦЦА ал. акапацца
АКОПВАЦЬ ел акапаць
АКОРВАННЕ ел акарыць
АКОРВАЦЬ ел акарыць
АКОРД, -а, М -дзе, лін. -ы, -аў, лі.
Гарманічнае спалучэнне некалькіх музыч
ных гукаў рознай вышыні. Узяць о. на ба
яне. Заключны а. (таксама перан.: заключ
нае дзеянне). II дрылі, акордавы, -ая, -ае.
АКОРДНЫ, -ая, -ае (спец.). Які выкон
ваецца па дагаворы; здзельны, ^корбная
рабо/ла. ЛкорГная дла/да.
АКОТ, -у, М акбце, лі. Роды кошкі і
некаторых іншых жывёлін (казы, авечкі,
зайчыхі).
АКОЎВАННЕ ел акаваць
АКОЎВАЦЬ ел акаваць
АКОЎКА ел. акаваць.
АКР, Акра, лін. -ы, -аў, лі. Зямельная
мера ў некаторых краінах, роўная 4047 м^.
АКРАБАТ, -а, М -бАце, лін. -ы, -аў, лі.
Спартсмен, які займаецца акрабатыкай;
цыркавы гімнаст. Ц ж. акрабатка, -і, ДМ
-тцы, лін. -і, -так. II дрылі, акрабацкі, -ая,
-ае.
АКРАБАТЫЗМ, -у, лі. Спрыт, даска
наласць у выкананні гімнастычных прак
тыкаванняў.
АКРАБАТЫКА, -і, ДАІ -тыцы. ж. Від
спартыўнай гімнастыкі і цыркавога май
стэрства. II дрылі, акрабатычны, -ая, -ае.

АКІ-АКР
АКРАВАК, -раўка, лін. -раўкі, -раўкаў,
лі. Абрэзак, кавалак, частка чаго-н. (лыка,
скуры і пад). Т^каеіцы з акраўкаў аўчыны. Ц
дрылі, акраўкавы, -ая, -ае.
АКРАВЕРШ, -а, лін. -ы, -аў, лі. Верш, у
якім пачатковыя літары радкоў складаюць
якое-н. слова або фразу.
АКРАЕК, -рАйка, лін. -рАйкі, -рАйкаў, лі.
(абл.). 1. Край чаго-н. А тканіны. Я. хмары. 2. Тое, што і акравак. 77аласік з акрай
каў. II дрылі, акрайкавы, -ая, -ае.
АКРАЕЦ, -рАйца, лін. -рАйцы, -рАйцаў,
лі. Кавалак хлеба, адрэзаны ад непача
тага краю. Мець ссой а. хлеба. Ц даліянш.
акрайчык, -а, лін -і, -аў лі
АКРАМЯ, прыназ. з Р. 1. За выклю
чэннем, не лічачы каго-, што-н.; апрача.
Яа рэчцы, а. жанчын, нікоеа не было. 2. У
дадатак да каго-, чаго-н.; больш каго-,
чаго-н. А (Зарослых у зале было ліноеа дзя
цей. б Акрамя таго, у знач. дабочн. сл. — да
таго ж. Якралія діаео, налі трэба было набе
гаць хсораеа.
АКРАМЯНЕЦЬ ел крамянець
АКРАПІЦЬ ел крапіць
АКРАПЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.,
каео-што. Тое, што і крапіць.
АКРАСА, -ы, ж. (разм.). 1. Аздоба,
упрыгажэнне. Слоса — а. ліастацкаеа
тссра. 2. Скорам, тлушч, якімі запраўля
юць страву; закраска. Задраяць страсу
акрасай.
АКРАСІЦЬ, акрАшу, акрасіш, акрасіць;
акрашаны; зак., каео-што. 1. Тое, што
і закрасіць. А боршч сліятанай. 2. деран.
Зрабіць весялейшым, больш цікавым
(жыццё, існаванне і пад.). Уым-небўбзь а.
жыццё. II незак. акрашваць, -аю, -аеш, -ае.
АКРОПАЛЬ, -я, лін. -і, -аў, лі. (гіст.).
Цэнтральная ўмацаваная частка старагрэ
часкіх гарадоў звычайна на ўзгорку. Яфінскі а.
АКРЎІА, -і, ДМ -рўзе, лін. -і, -рўц ж.
1. Адміністрацыйна-палітычнае, гаспа
дарчае, вайсковае і пад. падраздзяленне
дзяржаўнай тэрыторыі. ТУацыянальная а.
Выбарчая а. Тэрытарыяльная а. 2. Тое, што
і наваколле (у 2 знач.). Зяболіы на ўсю акруеу. II дрылі, акруговы, -ая, -ае (да 1 знач.).
АКРЎГЛАСЦЬ, -і, ж. 1. ел. акруглы. 2.
Што-н. акруглае; выпукласць. Я. плячэй.
АКРУІЛЁЛЫ, -ая, -ае. Які стаў кру
глым. А пісар.
АКРУГЛЕЦЬ ел. круглець.
АКРУГЛІЦЦА, акруглюся, акрўглішся,
акрўгліцца; зак. 1. Стаць круглым, акру
глым. Т?н акруеліўся, папаўнеў. 2. (7 і 2 ас.
не ўжыс.). Выразіцца ў круглых лічбах.
Рахунак акруел/уся. 3. (7 і 2 ас. не ўжыс ).
Дасягнуць значнага памеру (разм.). 7^адітал акруеліуся. Ц незак. акруцяцца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
АКРУГЛІЦЬ, акруглі, акрўгліш, акрўгліць; акрўглены; зак./ што. 1. Зрабіць
круглым, акруглым. А еубы. 2. Выразіць у
круглых лічбах. Я. суліу. 3. деран. Давесці
да значных памераў; павялічыць (разм.).

АКР-АКТ
II яезак. акругляць, -йю, -яеш, -йе. Ц яаз.
акругленне, -я, я.
АКРУГЛЫ, -ая, -ае. Які мае круглую
форму. Я. твар. II яаз. акругласць, -і, ж.
АКРУЖНАСЦЬ, і, ж. 1. У матэматыцы: замкнёная крывая, усе пункты якой
роўна аддалены ад цэнтра. 2. Лінія вы
мярэння акруглых паверхняў і прадметаў.
Л. м/ара.
АКРУЖНЫ, -Ая, -бе. Які размешчаны
вакол чаго-н.; абходны, кружны. Акружяая (Зараза.
АКРУЖЫНА, -ы, ж. Тое, што і акружнасць.
АКРУЖЫЦЬ, акружу, акружыш, акрўжыць; акрўжаны; зак. 1. каео-м/то. Раз
мясціцца, стаць вакол каго-, чаго-н.,
утварыўшы круг або замкнёную лінію.
Л. арляк? непрыяцеля. Л. участак /зрысава
ла. 2. перан., каео-м/то і чь/л/. Стварыць
вакол каго-н. якія-н. умовы, устанавіць
тыя ці іншыя адносіны. Я. бацькоў уваеам
/ клопатал//. 3. каео-м/то і к/л/. Наблізіць
да каго-н. якіх-н. асоб, стварыўшы з іх
групу блізкіх людзей. Я. сябе абнабумцам/. II яезак. акружаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц яаз.
акружэнне, -я, я
АКРУТНЫ, -ая, -ае. 1. Свавольны,
жорсткі. Я. чалавек. Я. характар. 2. Безвы
ходны, цяжкі. 7рашць у акрутяае стаяов/м/ча. II яаз. акрўтнасць, -і, ж.
АКРУЦІЦЦА, акручўся, акрўцішся,
акрўціцца; зак. (разм.). Тое, што і абяру
цца. II яезак. акручвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
АКРУЦІЦЬ, акручў, акрўціш, акрўціць;
акрўчаны; зак., каео-м/то. Тое, што і аб
круцяць (у 1, 3 і 4 знач.). II яезак. акручваць,
-аю, -аеш, -ае.
АКРЫВАВІЦЦА, вАўлюся, вАвішся,
-вАвіцца; зак. Вымазацца крывёю, стаць
акрываўленым. Л. у бомцы. Ц яезак. акры
ваўлівацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АКРЫВАВІЦЬ, вАўлю, вАвіш, вА
віць; -вАўлены; зак., каео-м/то. Пара
ніўшы, пусціць кроў; запіць, вымазаць
крывёю. Л. твор. Ц яезак. акрывАўліваць,
-аю, -аеш, -ае.
АКРЫВАЦЬ ел крывець
АКРЁІДЫ, аў У выразе: карміцца
акрыдамі (кніжн. і іран.) — бедна харча
вацца, галадаць [акрыды — від ядомай
саранчы].
АКРЫЛІЦЦА, акрылася, акрылішся,
акрыліцца; зак., чым (высок.). Тое, што і
натхн/цца. Л. набзеям. Ц яезак. акрыляцца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц яаз. акрыленне,
-я, я.
АКРЫЛІЦЬ, акрьппб, акрыліш, акры
ліць; акрылены; зак., каео-м/то (высок.).
Тое, што і натхніць. Ц яезак. акрыляць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц яаз. акрылённе, -я, я.
АКРЫЦЦА, -ьіюся, -віешся, -ыецца;
зак. 1. Накрыцца, ахінуцца чым-н. Л. /не
бам. 2. перан. Пакрыцца, агарнуцца. 2?ям/яя
цветал/ акрылася. Сл/уткам акрь/л/ся вочы.
II яезак. акрывацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
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АКРЫЦЬ, -йю, -ыеш, -ьіе; -Ьіты; зак.,
каео-м/то. 1. Накрыць, ахінуць. Л. /нечы
цёплай коўдрай. 2. лерам. Пакрыць, агар
нуць. .Жыта маладое моле усё акрыла. /Мэ
ры туман акрыў луеавту. Ц яезак. акрываць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
АКРЫЯЛЫ, -ая, -ае. 1. Які паправіў
ся, ажыў паздаравеў. 2. лерам. Бадзёры, з
прыўзнятым настроем, духам.
АКРЫЯЦЬ, Аю, Аеш, Ае; зак 1.
Прыйсці ў ранейшы нармальны стан па
сля хваробы, якога-н. бедства і пад., ачу
няць, набрацца сіл. Л. ма зоя/. 2. лерам.
Ажыць душой.
АКРЭДЫТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе;
-тўй; -тавАны; зак. і мезак., каео-м/то
(спец.). Назначыць, накіраваць каго-н.
прадстаўніком пры замежным урадзе,
пасольстве, у міжнароднай арганізацыі,
прэс-цэнтры. Л. у якасці масла. Акрэбытаваныя журналісты. Ц наз. акрэдытаванне,
-я, я / акрэдытацыя, -і, ж.
АКРЭДЫТЫЎ, -тыва, мн. -тьівы, -тьіваў, м. (спец.). Грашовы дакумент, у якім
змяшчаецца распараджэнне адной крэ
дытнай установы другой аб выплаце ка
му-н. пэўнай сумы грошай. Ц ярым. акрэ
дытыўны, -ая, -ае
АКРЭСЛЕНЫ, -ая, -ае. Які трывала
ўсталяваўся; ясны, выразны. Л. /мам (дзе
янняў. II наз. акрэсленасць, -і, ж.
АКРЭСЛІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-ліцца; зак. 1. Стаць бачным, выдзеліц
ца. У тумане акрэсліўся будынак. 2. На
быць ясны, выразны характар. Выразна
акрэсліліся поелябы пісьменніка. Ц незак.
акрэслівацца, -аецца
АКРЭСЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., м/то. 1. Дакладна вызначыць межы
чаго-н. Л. кола абавязкаў. 2. Даць азна
чэнне чаму-н. Выразна а. прадмет. Ц незак.
акрэсліваць, -аю, -аеш, -ае.
АКСАМІТ, -у, АТ -міце, м. Шаўковая
тканіна з мяккім, гладкім і густым ворсам.
II ярым аксамітавы, -ая, -ае і аксамітны,
-ая, -ае. Аксамітавая сукенка. Аксамітная
трава (перан.).
АКСАМІТКА, -і,
-тцы, мн. -і, -так,
ж. 1. Стужка з аксаміту кавалачак акса
міту. 2. звычайна мн. Травяністая расліна
сямейства складанакветных з жоўтымі або
карычнявата-пурпурнымі кветкамі.
АКСАМІЦІСТЫ, ая, ае (разм) Па
добны на аксаміт, мяккі, далікатны. Акса
міцістая скура. II наз. аксаміцістасць, -і, ж.
АКСЕЛЕРАТ, -а, АГ-рАце, мн. -ы, -аў м.
Дзіця, падлетак, які вызначаецца раннім
развіццём. II ж. акселератка, -і,
-тцы,
л/н. -і, -так (разм.). Ц нрыл/. акселерацкі,
-ая, -ае.
АКСЕЛЕРАЦЫЯ, і, ж (спец) Па
скарэнне фарміравання, росту, развіцця. Ц
ярым акселерацыйны, -ая, -ае.
АКСЕЛЬБАНТ, -а, 3/ -нце, мн аў м
Наплечны шнур на мундзір (у генералаў
афіцэраў генеральнага штаба, штабных

афіцэраў і ад'ютантаў розных рангаў у не
каторых арміях).
АКСЕСУАР, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Пры
належнасць чаго-н., дадатковы прадмет,
дадатак, а таксама пабочная з'ява, дэталь,
якія дапаўняюць што-н., ствараюць фон
для галоўнага. Мобны а. (упрыгажэнне).
2. Дробны прадмет, дэталь сцэнічнага
абсталявання (спец.). Ц ярым. аксесуарны,
-ая, -ае.
АКСІД, -у Л/-дзе, мн. -ы, -аў м. (спец.).
Тое, што і акісляльнік. Ц ярым. аксідны, -ая,
-ае.
АКСІДЗІРАВАЦЬ, рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны; зак. і незак., м/то (спец.).
Акісліць (акісляць) паверхню металіч
ных вырабаў для засцярогі ад карозіі або
надання прыгожага знешняга выгляду. А.
серабро. II наз. аксідзіроўка, -і, ДА/-ўцы, ж.
і аксідзіраванне, -я, н.
АКСІДЗІРОЎКА, -і, ДА/ -ўцы, ас.
(спец.). 1. ал. аксідзіраваць. 2. Аксідзіра
ваны слой на паверхні чаго-н.
АКСІЁМА, -ы, мн. -ы, -сіём, ж. Пала
жэнне, якое не патрабуе доказу і прымаец
ца ў якасці зыходнага прынцыпу якой-н.
тэорыі (спец.), а таксама (перан.) наогул
палажэнне, якое прымаецца без доказу;
бясспрэчная ісціна. Ц ярым. аксіяматычны,
-ая, -ае.
АКСІЯМАТЫЧНЫ, ая, ае (кніжн)
1. ел. аксіёма. 2. Бясспрэчны, зразумелы
без доказаў. Ц наз. аксіяматычнасць, -і, ж.
АКТ, -а, А/Акце, мн. -ы, -аў м. 1. Адзін
кавае праяўленне якой-н. дзейнасці, дзе
янне, учынак. Тэрарыстычны а. 2. Закон
чаная частка драматычнага твора, спекта
кля. Друз/ а. ліесы. 3. Закон, устанаўленне
дзяржаўных органаў або грамадскіх ар
ганізацый. 4. Дакумент, запіс аб якім-н.
юрыдычным факце. Скласці а. аб правер
цы. Абвінаваўчы а. Ц ярым. Актавы, -ая, -ае.
АКТАВА, -ы, мн. -ы, -тАў ж. (спец.). 1.
Восьмая ступень гамы, а таксама інтэрвал
паміж бліжэйшымі аднайменнымі тука
мі рознай вышыні. 2. Вельмі нізкі бас. 3.
Васьмірадковая страфа, у якой першыя
шэсць радкоў аб'яднаны дзвюма пера
крыжаванымі рыфмамі, а два апошнія —
сумежнай рыфмай. Ц ярым. актаўны, -ая,
-ае.
АКТУАЛЬНЫ, -ая, ае. 1. Вельмі важ
ны для дадзенага моманту, надзённы.
Актуальная тэма. 2. Які сапраўды існуе,
праяўляецца ў рэчаіснасці; лроц/л. патэн
цыяльны (кніжн.). II наз. актуальнасць, -і,
ж.
АКТЫВІЗАВАЦЦА, -зўюся, -зўешся,
-зўецца; -зўйся; зак. і незак. Стаць (ста
навіцца) больш актыўным, дзейным. Ц наз.
актывізацыя, -і, ж.
АКТЫВІЗАВАЦЬ, зўю, -зўеш, -зўе;
-зўй; -завАны; зак. і незак., каео-м/то.
Выклікаць (выклікаць) актыўнасць; зра
біць (рабіць) актыўным. Л. Дзейнасць камісіі. II наз актывізацыя, -і, ж.
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АКТЫВІСТ, -а, Л/ -сце, мл. -ы, -аў м.
Той, хто належыць да актыву', дзейны
член якога-н. калектыву. Ц ж. актывістка,
-і, ДЛ^-тцы, лі//, -і, -так. Ц лрым. актывісцкі,
-ая, -ае.
АКТЙЎ, -іАву, м Найбольш дзейная,
ініцыятыўная частка калектыву арганіза
цыі. 7І. лра^кал/а.
АКТЁІЎ', -ыву, лі. (спец.). Вартасць на
яўнай і даўгавой маёмасці, што належыць
прадпрыемству; лроція. пасіў. Заліеаць у а.
II лрым. актаўны, -ая, -ае. А баланс.
АКТ^ГЎНЫ , -ая, -ае. 1. Дзейны, энер
гічны; лроцбі. пасіўны. Л. лралааалбыст
ласых ібэм. тікліыула (прысл.) лраі^аеа^ь. 2.
Які хутка развіваецца. А працэсу/іеекік. 11
лаз. актыўнасць, -і, ж.
АКТЫЎНЫ <м. актыў'
АКТЭТ, -а,
актэце, мл. -ы, -аў, м. 1.
Музычны твор для васьмі выканаўцаў з
самастойнымі партыямі для кожнага. 2.
Ансамбль з васьмі выканаўцаў. Ц лрым.
актэтны, -ая, -ае.
АКЎЛА, -ы, мл. -ы, акўл, ж. Буйная
драпежная марская рыба. Ц лрыл/. акўлавы,
-ая, -ае.
АКУЛІРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; -равуны; злк. і лезак., моле (спец.).
Прышчапіць (прышчэпліваць) да дзікай
расліны вочка культурнай расліны. Л. бзічку. II лаз. акуліраванне, -я, л і акуліроўка, -і,
ДМ-ўцы, ж.
АКУЛІСТ, -а, М -сце, мл. -ы, -аў м.
Урач, спецыяліст па хваробах вачэй. Ц ж.
акулістка, -і, ДА/-тцы, мл. -і, -так. Ц лрым.
акулісцкі, -ая, -ае.
АКУЛЬТУРЫЦЬ, ру, рыш, рыць;
-раны; зак., мала (спец.). Зрабіць куль
турным (у 4 знач.). II лезак. акультурваць,
-аю, -аеш, -ае; лаз. акультурванне, -я, л. Л.
бзікіх рас/нл.
АКУЛЯР, -а, мл. -ы, -аў, м. (спец.). У
аптычнай прыладзе: шкло, якое накіра
вана да вока назіральніка. Л. тэлескопа. Ц
лрым. акулярны, -ая, -ае. Лкулярлае масла.
АКУЛЯРЫ, -аў. Аптычная прылада з
дзвюх лінз, якая служыць для выпраўлен
ня недахопаў зроку або засцярогі вачэй
ад пашкоджання. Л. бля блізарукіх. Сонцаахоўныя а.
АКУМУЛЯТАР, -а, мл. -ы, -аў м. Пры
стасаванне для накаплення энергіі з мэтай
далейшага яе выкарыстання. Элеклірычлы
с. II лрым. акумулятарны, -ая, -ае.
АКУНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак.; ал.
акунуць 0 Акунуцца з галавой у работу —
цалкам аддацца якой-н. справе, поўнасцю
прысвяціць сябе чаму-н. Ц лезак. акунацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
АКУНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё,
-нўць; -ні; -нўты; зак., каео-іалю. Апус
ціць у вадкасць на кароткі час. Л. у бабу ва
лану. II лезак. акунаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц зяар.
акунўцца, -нўся, -нёшся, -нёцца; -нёмся,
-няцёся, -нўцца; -ніся; лезак. акунацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.

АКЎНЬ, -А, мл. -ь -ёў, м. Азёрна-рачная рыба сямейства акунепадобных зеленавата-жоўтага колеру з чорнымі папя
рочнымі палоскамі і чырванаватымі ніж
німі плаўнікамі. Ц лрым. акунёвы, -ая, -ае.
/Ікулееая клака. Лкулееыя (наз.) — еэ/ла
азёрла-рачлая рыба.
АКУПАНТ, -а, А/ -нце, мл. -ы, -аў м.
Удзельнік акупацыі, захопнік. Ц лрым. аку
панцкі, -ая, -ае.
АКУПАЦЫЯ, -і, ж. Гвалтоўны захоп
чужой тэрыторыі ваеннай сілай, /абы аку
лавы/. II лрь/м. акупацыйны, -ая, -ае. Лкулацынныя еомскі.
АКУПІРАВАЦЬ, рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны; зак. і лезак., /ато. Правесці
(праводзіць) акупацыю чаго-н.
АКУПІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ўпіцца;
зак. Аплаціцца (пра выдаткі). Затраты
ла бубаулк? акупяцца. /Дамаганні акуляцца (перан.). Ц лезак. акупляцца, -Аецца і
акуплівацца, -аецца
АКУПІЦЬ, -упліб, -ўпілі, -ўпіць; -ўплены; зак., мала. Вярнуць што-н. патра
чанае, выдаткаванае. Л. расходы. Ц лезак.
акуплАць, -Аю, Аеш, -Ае і акўпліваць, -аю,
-аеш, -ае.
АКУПНАСЦЬ, -і, ж. Здольнасць, маг
чымасць акупіцца. Л. будаўніцтва.
АКУРАК, -рка, мл. -ркі, -ркаў м. Неда
курак, рэшткі выкуранай ці недакуранай
папяросы, цыгары.
АКУРАТ, прыся. (разм ). Якраз, даклад
на. .Прыбылі а. к 72 еабз/лам.
АКУРАТНЫ, -ая, -ае. 1. Які захоўвае
парадак, дакладнасць; спраўны. Л. чалаеек. 2. Старанна, спраўна зроблены, да
кладны. Акуратная работа. Ц лаз. акурАтнасць, -і, ж. (да 1 і 2 знач.).
АКУРАТНА, прыся. 1. Старанна і чыста.
Л. апранацца. 2. Дакладна, рэгулярна.
Л. кожлы бзень прыходзілі еазе/лы. 3.
Асцярожна (разм ). Л. распытаць, баеебацца лра справы.
АКУРАГЁІСТ, -а, Л/ -сце, мл. -ы, -аў,
м. (разм.). Чалавек, які вызначаецца
акуратнасцю ў працы, бездакорнасцю ў
паводзінах, ахайнасцю адзення і пад. Ц ж.
акуратыстка, -і, ДМ-тцы, мл. -і, -так.
АКУРАЦЬ, -урў, -ўрыш, -ўрыць;
-ўраны; зак., каео-о/то. Абдаць дымам
з якой-н. мэтай. Л. памяшканне. Л. пчол.
II лезак. акурваць, -аю, -аеш, -ае; лаз.
акорванне, -я,л.
АКУСТЫК, -а, мл. -і, -аў м. 1. Спецыя
ліст у галіне акустыкі (у 1 знач.). 2. Работ
нік, які абслугоўвае гукаўлоўныя апараты.
АКУСТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. І. Раз
дзел фізікі, які вывучае гукавыя з'явы.
2. Чутнасць гукаў (музыкі, гутаркі і пад.)
у якім-н. памяшканні, абумоўленая
формай і матэрыялам гэтага памяшкання.
Л. /лэа/лральлам золь/. Ц лрым. акустычны,
-ая, -ае.
АКУЦЬ, -ук5, -уёш, -уё; -уём, -уяцё,
-уібць; -ўты; зак., што і чым. Тое, што і
аказаць. Л. сунбук жалезам.

АКТ-АКЦ
АКУЧНІК, -а, мл. -і, -аў, м. Прылада
(плуг) ддя акучвання.
АКУЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
зак., што. Узрыхліўшы глебу, абгарнуць
ёю што-н. Л. бульбу. II лезак. акўчваць, -аю,
-аеш, -ае; лаз. акўчванне, -я, л.
АКУШЭР, -а, мл. -ы, -аў, м. Урач, спе
цыяліст па акушэрстве.
АКУШЭРКА, -і, 27М -рцы, мл. -і, -рак,
ж. Асоба сярэдняга медыцынскага пер
саналу спецыялістка па акушэрстве (у 2
знач).
АКУШЭРСТВА, а, л 1. Раздзел ме
дыцыны, прысвечаны пытанням прафесійнай дапамогі пры цяжарнасці, ро
дах і ў пасляродавы перыяд. .Лекцыі ла
акушэрстве. 2. Дзейнасць акушэра, аку
шэркі, аказанне дапамогі пры родах. Ц
лрым. акушэрскі, -ая, -ае.
АКЦЁР, -а, мл. -ы, -аў, м. Прафесійны
выканаўца роляў у спектаклях, фільмах. Ц
ж. актрыса, -ы, мл. -ы, -рыс. Ц лрым. ак
цёрскі, -ая, -ае. Лкцбрекая лоза (перан.:
знарок прынятая эфектная пастава).
АКЦЁРСТВА, -а, л. 1. Занятак, пра
фесія акцёра; тэатральнае мастацтва. 2.
лсрал. Прытворства, пазіраванне ў паво
дзінах (разм.).
АКЦІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зак. і лезак., ш/ло (спец.). Склас
ці (складаць) акт з мэтай засведчыць на
яўнасць ці адсутнасць чаго-н. Ц зак. такса
ма заакціраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны.
АКЦЙЗ, -у, м. Ускосны падатак на та
вары шырокага спажывання і паслугі, які
ўваходзіць у іх кошт і складае частку бюд
жэту краіны. II лрым. акцызны, -ая, -ае.
АКЦЫЯ', -і, мл. -і, -цый, ж. Каштоў
ная папера, якая сведчыць аб узносе пэў
нага паю ў прадпрыемства і дае права яе
ўладальніку на ўдзел у прыбытках гэтага
прадпрыемства. Скуліць акцыі, фікцыі лабляліся (цана на іх узрасла). 0 Акцыі чые па
даюць (або павышаюцца) — падае (або па
вышаецца) уплыў роля каго-н. у чым-н.
II лрым. акцыянёрны, -ая, -ае. Акцыянерны
капітал. Акцыянернае таварыства.
АКЦЫЯ', -і, ж. (кніжн.). Дзеянне, на
кіраванае на дасягненне пэўнай мэты.
/^ыляамаліычлая а.
АКЦЫЯНЁР, а, мл ы, аў м Уладальнік акцый', саўладальнік акцыянер
нага прадпрыемства. Ц лрым. акцыянёрскі,
-ая, -ае.
АКЦЭНТ, -у, Л/ -нце, мл. -ы, -аў, м. 1.
Націск у слове, а таксама знак націску
(спец.). Звабіць а. ла чым-л. (перан.: пад
крэсліваючы, звярнуць увагу на што-н.;
кніжн.). 2. Асаблівасці вымаўлення, улас
цівыя тым, хто гаворыць на чужой мове. Ц
лрым. акцэнтны, -ая, -ае (да 1 знач.).
АКЦЭНТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; -тавёны; зак. і лезак., мала. 1. Паста
віць (ставіць) акцэнт (у 1 знач.) на чым-н.
(спец.). 2. лерал. Вылучыць (вылучаць),
падкрэсліць (падкрэсліваць) якую-н. дум-

АКЫ-АЛІ
ку ў выказванні (кніжн.). А ўядаў на ^оль/а
бажНЫМ, /сл/отнь/д/.
АКЁІН, -а, мн. -ы, -аў, м. Народны паэт-пясняр (у казахаў, кіргізаў). Ц лрым.
акьінскі, -ая, -ае.
АКЁІШ, зык/?. Вокрык, якім адпуджва
юць курэй, птушак. — Акын/, каб^ на дае/
АЛАВЯНЫ ад волава
АЛАДКА, -і, ДЗ/ -дцы, мн. -і, -дак,
ж. Невялікі тоўсты мучны або бульбя
ны блін, спечаны на патэльні, звычайна
з адной лыжкі цеста. 77ын/ныя а/іа<3к/. Ц
ламяно/. аладачка, -і, ДЗ/ -чцы, мн. -і,
-чак, ж?. II лрым. аладачны, -ая, -ае.
АЛАПАТ, -а, М -пАце, мн. -ы, -аў, м.
У^)ач, які лечыць метадамі алапатыі.
АЛАПАТЫЯ, -і, ж. Звычайная сістэма
лячэння, названая так у супрацьлегласць
гамеапатыі. Ц лрым. алапатычны, -ая, -ае.
АЛАХ, -а, м. Бог у мусульман. 0 Алах яго
ведае (разм., часта жарт.) — невядома, не
ведаю.
АЛБАНЦЫ, -аў, а^з. -нец, -нца, м. Народ, які складае асноўнае насельніцтва
Албаніі. II ж. албанка, -і, Д3/-нцы, мн. -і,
-нак. II лрым. албанскі, -ая, -ае.
АЛІАРЁІТМ, -у м (спец.). Сукупнасць
паслядоўных дзеянняў, правіл для рашэн
ня пэўнай задачы. /1. зЛа^ыоання кораня. Ц
лрым. алгарытмічны, -ая, -ае.
АЛГЕБРА, -ы, ле. Раздзел матэматыкі,
які вывучае агульныя законы дзеянняў
над велічынямі незалежна ад іх лікавага
значэння. II лрым. алгебраічны, -ая, -ае.
АЛЁ', злуч. І. сулрац/уны. 1. Злучае
процілеглыя члены сказа і сказы; ад
павядае па знач. словам «а», «аднак»,
«наадварот». Хлопец задарыў ла-беларуску, але з моцнь/м польскім акцэнтам. 2.
Злучае члены сказа і сказы з узаемным
выключэннем. 7ы бегаем, але казань не
хочам// 3. Злучае сказы, у адным з якіх
выказваецца неадпаведнасць таму, аб чым
гаворыцца ў другім сказе. быў ён /лал/ ц/
не й,/ў, напэўна н/хто не ее^аў, але ж л/о<3з/
назыеал/яго /л/я. II. далучальны. 1. Далучае
сказы і члены сказа, якія развіваюць,
дапаўняюць або паясняюць выказаную ў
папярэднім сказе ці словазлучэнні думку.
Аожны дыйрае сеой /алях ^а тчасця, але
тальк/ яно не заўсёды баецца лёгка / проста.
2. Далучае члены сказа і сказы, звязаныя
паміж сабой часавай паслядоўнасцю. Яна
зачыніла Эзееры, але праз хе/л/ну хтосьці
пачаў сл/укаць у іх. 3. Ужыв. ў пачатку
самастойных сказаў пры рэзкім пераходзе
да новай думкі і адпавядае злучніку «ды».
7/адат і ён маўчаў... Але /ато я кажу, — ён,
напэўна, лена/ за ўсіх разумеў нас. 4. у знач.
наз., нескл., н. Пярэчанне, перашкода
(разм.). 7/іякіхоле/
АЛЁ^, часц. 1. сцеяр<3ж. Ужыв. пры
сцвярджэнні або згодзе з чым-н. Усё
тут? — Але. 2. узмацн. Ужыв. пры здзіў
ленні, захапленні, абурэнні і пад. Але ж і
мароз/

70
АЛЕАГРАФІЯ, -і, ж. 1. Даўні спосаб
узнаўлення карцін, намаляваных алейны
мі фарбамі. 2. Копія карціны, малюнка,
атрыманая такім спосабам. Ц лрым.
алеаграфічны, -ая, -ае.
АЛЕАНДР, -а, м. Паўднёвая вечна
зялёная кустовая расліна сямейства кутравых з чырвонымі, ружовымі або белымі
пахучымі кветкамі. Ц лрым. алеандравы,
-ая, -ае.
АЛЕБАРДА, -ы, Д3/-дзе, мн. -ы, -аў ж.
Старажытная зброя ў выглядзе сякеры на
доўгім дрэўку, якое заканчваецца кап'ём. Ц
лрым алебардны, -ая, -ае.
АЛЕБАСТР, -у, м. 1. Дробназярністы
будаўнічы гіпс. 2. Празрысты дроб
назярністы гіпсавы камень, які ўжыв.
для арнаментных вырабаў. Ц лрым. але
бастравы, -ая, -ае.
АЛЕГОРЫЯ, -і, мн. -і, -рый, ж. Інша
сказальнасць, выказванне адцягненага
паняцця пры дапамозе канкрэтнага мас
тацкага вобраза, /азарыць алегорыям;
(няясна, з малазразумелымі намёкамі на
што-н.). II лрым. алегарычны, -ая, -ае; наз.
алегарычнасць, -і, ж
АЛЁГРА (спец.). 1. прыся. Хутка, ажыў
лена (пра тэмп выканання музычных тво
раў). 2. наз. нескл., н. Музычны твор або
яго частка ў такім тэмпе.
АЛЁІСТЫ, -ая, -ае. Які ўтрымлівае ў
сабе многа алею, тлусты. Я. сланечн/к. Ц
наз. алеістасць, -і, ж.
АЛЁЙ, -ю, м. Тлушч з насення раслін.
Сланечн/каеы а. Хакосаеы а. Хананляны а.
II лрым. алёйны, -ая, -ае; наз. алейнасць, -і,
ж.
АЛЁЙНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Тое, што і
алей/ачык.
АЛЁЙНЫ, -ая, -ае. 1. ал. алей. 2. Выка
наны фарбамі, расцёртымі на алеі, звяза
ны з выкарыстаннем такіх фарбаў. А. жызал/с. Алейная %)ар&?. 3. Які дае алей, з якіх
вырабляецца алей (пра расліны). Алейныя
культуры. 4. Які адносіцца да вытворчасці
алею. А. заеоЭ.
АЛЁЙНЯ, -і, мн. -і, -яў ж. Прадпрыем
ства па вырабе алею.
АЛЁЙШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецы
яліст па вырабе алею; алейнік.
АЛЕКСАНДРЁІТ, у, 3/ рьіце, м Ка
штоўны камень, які змяняе свой колер ад
ізумруднага (днём) да цёмна-чырвонага
(пры штучным асвятленні).
АЛЕНЕГАДОВЕЦ, -дбўца, мн. -дбўцы,
-дбўцаў м. Спецыяліст па аленегадоўлі.
АЛЕНЕГАДОЎЛЯ, -і, ж. Развядзенне
аленяў як галіна жывёлагадоўлі. Ц лрым.
аленегадоўчы, -ая, -ае. Аленегадоўчая гас
падарка.
АЛЁНІНА, -ы, ж. Мяса аленя як ежа.
АЛЁНІХА, -і, мн. -і, -ніх, ж. Самка
аленя.
АЛЁНЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Парнакапыт
ная жвачная млекакормячая жывёліна з
галінастымі рагамі і кароткім хвастом. Ц
лрым. алёневы, -ая, -ае.

АЛЕНЯВОД, -а, 3/ -дзе, мн. -ы, -аў, м.
Тое, што і аленегадовец.
АЛЕНЯНЯ / АЛЕНЯНЁ, няці, мн
-нйты, -нйт, н. Дзіця аленя.
АЛЕРГЁН, -у, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
Раздражняльнік, які выклікае алергію.
АЛЕРГІЯ, -і, ж. (спец.). Павышаная
адчувальнасць, імунная рэакцыя арганіз
ма да ўздзеяння алергенаў (хваравіты
стан). II лрым. алергічны, -ая, -ае.
АЛЕЎТЫ, -аў а<9з. алеўт, -а, 3/ -ўце, м.
Паўночная народнасць, карэннае насель
ніцтва Алеуцкіх і Камандорскіх астравоў
II ж. алеўтка, -і, ,ДЗ/ -тцы, мн. -і, -так. Ц
лрым. алеўцкі, -ая, -ае.
АЛЁШНІК, -у м. 1. Зараснік альхі, аль
ховы лес. 2. Альховыя дровы; будаўнічы
матэрыял з вольхі і пад. /?оз алетн/'ку. Ц
лрым. алешнікавы, -ая, -ае
АЛЁШЫНА, -ы, мн. -ы, -шын, ж. 1.
Лісцевае дрэва сямейства бярозавых;
вольха. 2. толькі а<3з. Драўніна, матэрыял
гэтага дрэва.
АЛЁЯ, -і, мн. -і, алёй, ж. Дарога, абса
джаная з абодвух бакоў дрэвамі, кустамі;
прысады, дарожка ў парку або ў садзе. бя
розавая а. II намята, алёнка, -і, ДЗ/ -йцы,
мн. -і, алёек, ж. Ц лрым. алёйны, -ая, -ае.
АЛЖЁІРЦЫ, -аў а<3з. -рац, -рца, м. На
сельніцтва Алжыра. II ж. алжырка, -і, ДА/
-рцы, мн. -і, -рак. II лрым. алжырскі, -ая,
-ае.
АЛІБІ, нескл., н. (спец.). Знаходжанне
абвінавачанага ў момант, калі адбывалася
злачынства, у іншым месцы як доказ неві
наватасці ў злачынстве. 3/ець а.
АЛІВА, -ы, мн. -ы, аліў, ж. 1. Вечна
зялёнае паўднёвае дрэва сямейства мас
лінавых; масліна. 2. Ядомы плод гэтага
дрэва. 3. Алей, атрыманы з яго пладоў 4.
Змазачнае масла.
АЛІГАРХ, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Прад
стаўнік буйнога, манапалістычнага капі
талу. Рас/йск/ а. 2. Правіцель алігархіі (у 1
знач.).
АЛІГАРХІЯ, -і, ж. 1. У старажытнасці
і ў Сярэднія вякі: дзяржава, заснаваная
на панаванні арыстакратычных вярхоў
2. Эканамічнае і палітычнае панаванне
невялікай групы прадстаўнікоў манапа
лістычнага капіталу. Ф/нансавоя а. Ц лрым.
алігархічны, -ая, -ае
АЛІГАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Тупа
рылы кракадзіл, распаўсюджаны ў Паў
ночнай Амерыцы і Паўднёвым Кітаі.
.%хо<3неаз/яцк/ а.
АЛІЗАРЁІН, -у, м. Фарбавальнае рэ
чыва, якое вырабляецца з карэння марэ
ны або з мінералаў і ўжыв. для фарбавання
тканін, вырабу мастацкай фарбы, у па
ліграфіі. II ярым. алізарынавы, -ая, -ае. Ал/зарынаеае чарнела.
АЛІЛЎЯ, еыкл. Вітанне, адрасаванае
Богу, хвалебны малітоўны выгук у набажэнствах іўдзейскай і хрысціянскай рэ
лігій.
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АЛІМЕНТШЧЫК, а, мн. -і, -аў, л*
(разм.). Той, хто плаціць аліменты.
АЛІМЕНТЫ, -аў. Матэрыяльныя срод
кі (грошы), якія выплочваюцца ў адпа
веднасці з пастановай суда на ўтрыманне
непрацаздольных дзяцей або бацькоў асо
бамі, што звязаны з імі адносінамі роднас
ці. Ллац/ць а. II ярым. алімёнтны, -ая, -ае.
АЛІМП, -а, з*. 1. (з вялікай літары). У
старажытнагрэчаскай міфалогіі: гара, дзе
знаходзіліся багі; зборышча багоў. 2. ле
рам. Кола абраннікаў якога-н. аб'яднан
ня, таварыства. ./7йяара?яурны а. Ц ярым.
алімпійскі, -ая, -ае.
АЛІМПІЕЦ, -пійца, мн. -пійцы, -пійцаў л*. 1. У старажытнагрэчаскай міфа
логіі: боц жыхар Алімпа. 2. Спартсмен —
удзельнік Алімпійскіх гульняў.
АЛІМПІЙСКІ, -ая, -ае; 27!. алімп, алім
піяда. О Алімпійскія гульні — усенародныя
гульні ў Старажытнай Грэцыі ў гонар бога
Зеўса, якія наладжваліся адзін раз у 4 гады
паблізу Алімпіі, а таксама сучасныя між
народныя спаборніцтвы па ўсіх асноўных
відах спорту. 0 Алімпійскі спакой — веліч
ны, непарушны, поўны спакой.
АЛІМПІЯДА, -ы, АТ-дзе, ля*, -ы, -пйд,
ж. 1. У Старажытнай Грэцыі: прамежак
у 4 гады паміж алімпійскімі гульнямі, які
служыў адзінкай летазлічэння. 2. Між
народныя спартыўныя спаборніцтвы,
якія на ўзор старажытнагрэчаскіх алім
пійскіх гульняў праводзяцца раз у чатыры
гады. />елая я. (зімовая). 3. Спаборніцтвы
навучэнцаў у вызначаных галінах ведаў.
А яа ліаяЕэлкмяь/цы. II ярым. алімпіядны,
-ая, -ае / алімпійскі, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.).
Аі/мя/йск/ ме&мь. А/іімя/йск/ ааонь (факел,
які запальваецца ад сонечных прамянёў у
Алімпіі і дастаўляецца эстафетай на месца
правядзення Алімпійскіх гульняў; агонь,
запалены ад гэтага факела, які гарыць у
чашы на працягу Алімпійскіх гульняў).
Адімя/йск/ чэмя/ея.
АЛІЎКА, -і, ДА/-ўцы, мя. -і, алівак, ж.
Плод алівы (у 1 знач.), масліна. Ц ярым.
аліўкавы, -ая, -ае. Л. колер (жоўта-зялёны
з карычневым адценнем). Лл/ўкабая
аал/нка (сімвал міру).
АЛІЎКАВЫ ел. аліўка
АЛКАГАЛІЗМ, -у, м 1. Цяжкае хра
нічнае захворванне, якое выклікаецца
злоўжываннем спіртнымі напіткамі, вы
яўляецца ў псіхічнай і фізічнай залеж
насці ад алкаголю. Лячэнне ж? аякааал/зму.
2. Тое, што і яЗ?нс?яба. барацьба з алкааая/змам. II ярым. алкагалічны, -ая, -ае.
АЛКАГОЛІК, -а, мн. -і, -аў м. Чалавек,
які хварэе на алкагалізм; п'яніца. Ц ж.
алкагалічка, -і, ДА/-чцы, мн. -і, -чак.
АЛКАГОЛЬ, -ю, м. 1. Аднаатамны спірт
(спец.). 2. Арганічныя злучэнні, у склад
малекул якіх уваходзіць група атамаў
кіслароду і вадароду; спіртныя напіткі.
7анны а. II ярым. алкагольны, -ая, -ае.
АЛМАЗ, -а / -у, м. 1. -у Празрысты
каштоўны камень, які сваім бляскам і

цвёрдасцю перавышае ўсе іншыя мінера
лы; крыштальная кубічная мадыфікацыя
самароднага чыстага вугляроду. 2. -а. Інструмент для рэзання шкла ў выглядзе
вострага тонкага кавалка гэтага каменя,
устаўленага ў ручку; шкларэз. Ц прым.
алмазны, -ая, -ае.
АЛОВАК, албўка, мн. албўкі, албўкаў
м. Прылада для пісьма, малявання, чар
чэння — тонкая палачка графіту або
сухой фарбы ў драўлянай, пластыкавай,
металічнай і інш. абалонцы. Хімяробыя
алоўк/. II ярым. албўкавы, -ая, -ае.
АЛТАЙЦЫ, -аў, абз. -тОец, -тАйца, м.
Карэннае насельніцтва Рэспублікі Алтай
(у складзе Расійскай Федэрацыі). Ц ж. ал
тайка, -і, ДА/ -йцы, мн. -і, -тОек. II ярым.
алтайскі, -ая, -ае.
АЛТАР, -0, мн. -ы, -6ў м. 1. Усходняя,
узвышаная частка хрысціянскага храма (у
праваслаўнай царкве аддзеленая ад агуль
нага памяшкання іканастасам). 2. Даў
ней: месца, на якое ўскладаліся ахвяра
прынашэнні. 0 Прынесці (сваё жыццё) на
алтар бацькаўшчыны — ахвяраваць сваім
жыццём у імя Радзімы (высок.). Ц ярым.
алтарны, -ая, -ае.
АЛФАВІТ, -а, Л/ -віце, мн. -ы, -аў м.
1. Сукупнасць літар дадзенай сістэмы
пісьма, размешчаных ва ўстаноўленым
парадку .Беларускі о. 2. Парадак літар,
прыняты ў азбуцы. 7/ан/саць ярозо/йчы суярацоун/кяуялбойле олд&абйяа. 3. чаео. Ука
зальнік, пералік чаго-н. па парадку літар
азбукі. А уласных /мён. Ц прым. алфавітны,
-ая, -ае.
АЛХІМІК, -а, мн. -і, -аў м. Той, хто зай
маецца алхіміяй.
АЛХІМІЯ, -і, ж. Пошукі спосабаў пе
ратварэння простых металаў у каштоўныя
пры дапамозе так званага філасофскага
каменя ў данавуковы перыяд развіцця
хіміі. II ярым. алхімічны, -ая, -ае.
АЛЫЧА, -ьі, ж. 1. Пладовае дрэва ся
мейства ружакветных, род дробнай слівы.
2. Плод гэтага дрэва. Ц ярым. алычОвы, -ая,
-ае.
АЛЬБАТРОС, -а, мн. -ы, -аў м. Вялікая
марская вадаплаўная птушка атрада
буравеснікаў з моцнай выгнутай дзюбай і
доўгімі вузкімі крыламі.
АЛЬБІНОС, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек,
жывёла або расліна, у якіх адсутнічае
нармальная пігментацыя. Ц ж. альбіноска,
-і, ДА/ -нбсцы, мн. -і, -сак. Ц ярым. аль
біносавы, -ая, -ае.
АЛЬБО, злуч. (разм.). Тое, што і або.
АЛЬБОМ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Сшытак
або кніга з чыстымі лістамі для малюн
каў фатаграфій, якіх-н. калекцый і пад.
Сямейны а. А бля марак. 2. Кніжнае вы
данне з рэпрадукцыямі карцін, малюнкаў
фатаграфій і пад., іх тэматычны збор. Л. з
краяейам/ 77а/?аччь/ны. ,4рхйяэк/яурны а.Ц
ярым. альбомны, -ая, -ае.
АЛЬВАС, -у, м. (разм.). Тое, што і альяс.
II ярым. альвасавы, -ая, -ае.

АЛІ-АЛЬ
АЛЬКОЎ, -кбва, мн. -кбвы, -кбваў м.
Ніша ў сцяне для ложка. Ц ярым. алькоўны,
-ая, -ае. Алькоўная фіранка.
АЛЬМА-МАТАР, нескл., ж. (кніжн.).
Іншасказанне для вышэйшай навучальнай
ўстановы, у якой вучыўся.
АЛЬМАНАХ, -а, мн. -і, -аў, м. Неперыя
дычны зборнік з літаратурна-мастацкімі,
гістарычнымі ці публіцыстычнымі тво
рамі розных аўтараў-сучаснікаў. Ц ярым.
альманашны, -ая, -ае (уст ).
АЛЬПІЙСКІ, -ая, -ае. 1. ярьа/. да Аль
пы. 2. Высакагорны. Алья/йская раслін
насць.
АЛЬПІНАРЫЙ, я, мн і, яў м Уча
стак саду або парку ў выглядзе камяністай
горкі, засаджаны расліннасцю.
АЛЬПІНІЗМ, -у м. Від спорту, звязаны
з узыходжаннем на высокія горныя вяр
шыні. II ярым. альпінісцкі, -ая, -ае. Л. лае^р.
АЛЬПІНІСТ, а, А/ сце, мн ы, аў м
Спартсмен, які займаецца альпінізмам.
II ж. альпіністка, -і, ДА/ -тцы, мн. -і, -так.
II ярым. альпінісцкі, -ая, -ае. Л. рымпяунак.
АЛЬПІНІЯДА, ы, ДА/ дзе, мн ы,
-нйд / -нійдаў ж. Вучэбна-спартыўныя
або юбілейныя зборы альпіністаў.
АЛЬТ, -0, лін. альтй, -6ў м. 1. Ніз
кі жаночы або дзіцячы голас. 2. Спявак
(спявачка) з такім голасам. 3. Музычны
смычковы або медны духавы інструмент
нізкага рэгістра. Ц ярым. алыгОвы, -ая, -ае
(да 1 і 2 знач.).
АЛЬТАНКА, -і, ДА/ -нцы, лін. -і, -нак,
ж. Летняя паркавая або садовая пабудо
ва для адпачынку; сховішча ад дажджу
і сонца. II ярь/м. альтанкавы, -ая, -ае /
альтаначны, -ая, -ае.
АЛЬТРУІЗМ, -у, лі. (кніжн.). Беска
рыслівае служэнне іншым, гатоўнасць
ахвяраваць сваімі асабістымі інтарэсамі;
яроцм. эгаізм. II ярь/м. альтруістычны, -ая,
-ае; наз альтруістычнасць, -і, ж.
АЛЬТРУІСТ, -а, А/ -сце, мн. -ы, -аў м.
(кніжн.). Той, хто кіруецца альтруізмам. Ц
ж. альтруістка, -і, ДА/ -тцы, мн. -і, -так. Ц
ярым. альтруісцкі, -ая, -ае
АЛЬТЫСТ, а, А/ сце, лін ы, аў м
Музйка, што іграе на альце. Ц ж. аль
тыстка, -і, ДА/-тцы, лін. -і, -так.
АЛЬТЭРНАТЫВА ы, мн ы, -тьіў ж
(кніжн ). 1. Неабходнасць выбару адной
з дзвюх або некалькіх магчымасцей. 2.
Кожная з такіх магчымасцей. Знайсці альмэрна/яыяу чаму-н. Ц ярым. альтэрнатыўны,
-ая, -ае.
АЛЬФА, -ы, ж. Назва першай літары
грэчаскага алфавіта. 0 Ад альфы да аме
гі (кніжн.) — ад пачатку да канца. Альфа
і амега чаео (кніжн.) — аснова, сутнасць,
самае галоўнае ў чым-н.
АЛЬФА-... Першая састаўная част
ка складаных слоў у складзе некаторых
тэрмінаў. О Альфа-часціцы — ядры ата
ма гелію. Альфа-прамяні — адзін з відаў
выпрамянення радыеактыўных ядзер.
Альфа-распад — выдзяленне альфа-часціц

АЛЬ-АМУ
пры самаадвольным распадзе атамных
ядзер.
АЛЬХОВЫ а/? вольха
АЛЬЯНС, -у, .м. (кніжн.). Саюз, аб'яд
нанне на аснове дагаворных абавяза
цельстваў. А//жнаро(?ны кааператыўны л.
АЛЬЯС, -у, м. Шматгадовая травяністая
трапічная расліна з тоўстым мясістым ліс
цем, якая выкарыстоўваецца ў медыцыне;
алоэ. II ярым. альясавы, -ая, -ае.
АЛЮМІНІЙ, -ю, л*. Хімічны элемент,
лёгкі, коўкі серабрыста-белы метал. Ц
ярым. алюмініевы, -ая, -ае.
АЛЙЭР, -у, л*. Спосаб хады, бегу каня
(галоп, рысь, інахадзь, скачок). Ц ярым.
алюрны, -ая, -ае
АЛЯПАВАТЫ, -ая, -ае. Няўмела, безгу
стоўна, груба зроблены. А малюнак. Ц наз.
аляпаватасць, -і, ж.
АМАЗОНКА, -і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак,
ж. 1. У старажытнагрэчаскай міфалогіі:
прадстаўніца ваяўнічага племені жан
чын. 2. Жанчына-коннік у спецыяльным
касцюме для верхавой язды. 3. Доўгая
сукенка для верхавой язды. Тл^чал/ея кон
на жанчыны у чорных амазонках. Ц ярь^м.
амазонскі, -ая, -ае. А. ^эль^/н.
АМАЛАДЗІЦЦА, -ладжўся, -лбдзішся,
-лбдзіцца; зак. 1. Стаць маладзейшым
(з выгляду). 2. (7 / 2 ас. не ужые.). Стаць
абноўленым па складзе членаў чаго-н.,
уключыць у свой склад большую коль
касць моладзі. калектыў амала^з/уся. Ц
незак. амалоджвацца, -аюся, -аешся, -аец
ца; наз. амалоджванне, -я, н. Ц наз. амала
джэнне, -я, н.
АМАЛАДЗІЦЬ, -ладжу, -лбдзіш, -лбдзіць; -ладжаны; зак. 1. каео-тто. Зра
біць маладзейшым; вярнуць арганізму
ўжо страчаныя адзнакі маладосці. 2. тлю.
Увесці больш моладзі ў склад чаго-н.
Л. калектыў. Ц незак. амалоджваць, -аю,
-аеш, -ае; наз. амалоджванне, -я, н. Ц наз.
амаладжэнне, -я, н.
АМАЛЬ, прыся. Без нечага, мала чаго не
хапае да чаго-н., каля, блізка, прыблізна.
Ён а. (Зарослы. 77рацаеал/ а. цэлы Дзень.
АМАЛЬГАМА, -ы, ж. 1. Сплаў некаторых металаў з ртуццю, а таксама раствор
металу ў ртуці (спец.). 2. яеран. Разнарод
ная сумесь, спалучэнне чаго-н. (кніжн.). Ц
лрым. амальгамны, -ая, -ае.
АМАНАЛ, -у,
Выбуховае рэчыва. Ц
ярым. аманалавы, -ая, -ае.
АМАНІМІЯ, -і, ж. Гукавое супадзенне
слоў пры розніцы значэнняў. Ц ярым.
аманімічны, -ая, -ае
АМАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Вялікі марскі
рак атрада дзесяціногіх. Ц ярым. амаравы,
-ая, -ае.
АМАРАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які супярэчыць
маралі, пазбаўлены маралі. /1. чалавек. Я.
учынак. II наз. амаральнасць, -і, ж.
АМАРТЫЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; зак. і незак., тлю (спец.).
Зрабіць (рабіць) амартызацыю.
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АМАРТЫЗАТАР, а, мн ы, аў, м
(спец ). Прыстасаванне для амартызацыі
(у 2 знач.). II ярым. амартызатарны, -ая, -ае.
АМАРТЫЗАЦЫЯ, і, ж. 1. Паступовае зніжэнне вартасці маёмасці ў выніку
яе зношвання. 2. Аслабленне сілы ўдараў,
штуршкоў і пад. пры дапамозе спецыяль
ных прылад. II ярым. амартызацыйны, -ая,
-ае. Амартызацыйныя прыстасавана (ры
соры, буферы і пад.).
АМАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. чаао і з
/н%). Ахвотнік да чаго-н., чалавек, які мае
схільнасць да чаго-н., захапляецца чым-н.
Я. музык/. Я. выступаць. 2. Той, хто займа
ецца чым-н. не як прафесіянал; любіцель.
Са^аво^-а. Рыбл/іоу-д. Ц ж. аматарка, -і,
ДА/-рцы, мн. -і, -рак (да І знач.). Ц ярым.
аматарскі, -ая, -ае (да 2 знач.). Я. спектакль.
АМАТАРСТВА, -а, н. Занятак аматара,
аматараў.
АМБА, нескл., ж.; у знач. сык., каму
(разм.). Ужыв. ў знач. «ўсё», «канец»,
«кончана», «смерць», «каюк». Тйоракраты/ а./
АМБІЦЫЯ, -і, ж. 1. Абвостранае сама
любства, ганарлівасць, фанабэрыстасць.
2. звычайна мн. Прэтэнзіі, дамаганні чаго-н. (неадабр.). 77/чым не абгрунтаваныя
амб/цы/. 0 Кідацца ў амбіцыю — пакрыў
дзіўшыся, выказваць незадавальненне,
злавацца. Ц ярым. амбіцыйны, -ая, -ае /
амбітны, -ая, ае.
АМБОН, -а, м. Узвышанае месца ў цар
кве, з якога чытаюцца пропаведзі перад
іканастасам. Ц ярым. амбонны, -ая, -ае.
АМБРАЗУРА, -ы, ж. 1. Адтуліна ў аба
рончым збудаванні; байніца. 2. Акон
ны або дзвярны праём (спец.). Ц ярым.
амбразурны, -ая, -ае.
АМБРОЗІЯ, -і, ж. 1. У грэчаскай мі
фалогіі: ежа багоў, якая падтрымлівала
вечную маладосць і прыгажосць. 2. Род
травяністых раслін сямейства складана
кветных.
АМБУЛАТОРЫЯ, і, мн і, рый, ж.
Лячэбніца для аказання медыцынскай да
памогі ў самой установе і дома. Ц ярым. ам
булаторны, -ая, -ае. Амбулаторнае лячэнне.
АМЁБА, -і, ДА/ амёзе, ж. Назва апош
няй літары грэчаскага алфавіта.
АМЕРЫКАНЦЫ, аў, абз нец, нца,
м. Насельніцтва Злучаных Штатаў Амерыкі. II ж. амерьнсАнка, -і, ДАТ-нцы, мн. -і,
-нак. II ярым. амерыканскі, -ая, -ае.
АМЕТЁІСТ, -у, А/ -сце, м. Каштоўны
камень фіялетавага або з блакітным ад
ценнем колеру. II ярым. аметыставы, -ая,
-ае.
АМЁЦЦЕ, -я, н., зб. Дробныя рэшт
кі, кавалачкі каласоў, мякіны і пад., што
атрымліваюцца пры малацьбе і ачыстцы
зерня.
АМЁБА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Прасцейшая
аднаклетачная жывёліна, якая ў працэсе
руху змяняе форму цела. Ц ярым. амёбны,
-ая, -ае.

АМЙ1 /АМЭН, чосц., у знач. бык. 1. За
ключнае слова пропаведзі, малітвы ў знач.
«так», «сапраўды». 2. наз., м. (толькі 7/
адз.), каму-чаму. Канец (уст.). Дянеряму а.
АМІЧНЫ ал ом
АМІЯК, -у, м. Бясколерны газ з рэзкім
непрыемным пахам, злучэнне азоту з ва
дародам. II ярым. аміячны, -ая, -ае.
АМЛЁТ, -у, М -лёце, м. Страва з раз
боўтаных з малаком і мукой яек. Ц ярым.
амлётны, -ая, -ае.
АМНІСТЫЯ, -і, ж. Частковае або поў
нае вызваленне ад судовага пакарання
асуджаных, якое праводзіцца вярхоўнай
уладай. 7?ызвал/цца яа амніёты/. Ц прым.
амністыйны, -ая, -ае.
АМНІСЦІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; зак. і незак., каза (тто/
Прымяніць (прымяняць) амністыю да каго-н. А. засуджаных.
АМОНІЙ, -ю, м. 1. Аднавалентная
група атамаў азоту і вадароду, якая ўва
ходзіць у састаў многіх солей. Сернак/слы
а. 2. Парашок, які ўжыв. замест дражджэй.
II ярым. амоніевы, -ая, -ае.
АМОРФНЫ, -ая, -ае 1. Які не мае
крышталічнай будовы (спец.). 2. яеран.
Бясформенны, расплывісты (кніжн.). Ц
наз. аморфнасць, -і, ж.
АМПЁР, -а, мн. -ы, -аў / пры падліку
пераважна ампёр, м. (спец.). Адзінка сі
лы электрычнага току. Ц ярым. ампёрны,
-ая, -ае.
АМПЕРМЁТР, -а, мн. -ы, -аў, м. Пры
бор для вымярэння сілы электрычнага
току.
АМПІР, -у, м. Мастацкі (галоўным
чынам у архітэктуры) стыль, які ўзнік у
Францыі ў канцы 18 — пачатку 19 ст., за
снаваны на імітацыі антычных узораў. Ёу*
бынаку сп?ы/!/ а. Ц ярым. ампірны, -ая, -ае.
АМПЛІТУДА, -ы, ДА/ -дзе, ж. (спец.).
Размах вагання, найбольшае адхіленне
цела, што хістаецца, ад стану раўнавагі;
розніца межаў, паміж якімі змяняецца
якая-н. пераменная велічыня. Я. х/стання
маялт/ка. А. еабаеой тэмпературы. А. цэп.
II ярым. амплітудны, -ая, -ае.
АМПЛУА, нескл., я. 1. Пэўнае харак
тэрнае кола роляў, якія выконваюцца
акцёрам. А. ком/ка. 2. яеран. Сфера за
няткаў каго-н.
АМПУЛА, -ы, мн. -ы, Ампул, ж. Гер
метычна запаяная шкляная пасудзіна
невялікіх памераў для захавання чаго-н.
(часцей дозы лякарстваў у стэрыльным
выглядзе). Лякарства у ампулах. Ц ярым.
Ампульны, -ая, -ае
АМПУТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, тўе;
-туй; -тавАны; зак. і незак., тто. Зрабіць
(рабіць) ампутацыю. А. наеў.
АМПУТАЦЫЯ, -і, ж. Адразанне хво
рай канечнасці або знешняй часткі орга
на. А. рук/. II ярым. ампутацыйны, -ая, -ае.
АМУЛЁТ, -а, А/ -лёце, мн. -ы, -аў, м.
Невялікі прадмет, які носяць на целе як
магічны сродак, здольны засцерагчы ад
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бяды, хваробы і пад.; талісман. Ц лрым.
амулётны, -ая, -ае.
АМУЛЁВЫ а/?, омуль
АМУНІЦЫЯ, -і, ж. (уст.). 1. Паходны
рыштунак байца (акрамя зброі і адзення).
Лрь/ моўнай амун/йы/ (з усім тым, што ва
еннаслужачы павінен мець у паходзе).
2. Больш шырока: адзенне і прылады. Ц
лрым. амунічны, -ая, -ае.
АМУРНЫ, -ая, -ае (жарт.). Любоўны.
Амурныя СЛраОЫ.
АМФІБІЯ, і, лін і, бій, ж. 1. Зем
наводная жывёліна, лічынкі якой ды
хаюць жабрамі, а дарослыя асобіны —
лёгкімі. 7/?ы/??оны — еэта ам%,йш. 2. Зем
наводная расліна. 3. Самалёт для ўзлёту і
пасадкі на вадзе і на сушы, а таксама танк,
аўтамабіль для руху па сушы і па вадзе. Ц
дрылі амфібійны, -ая, -ае.
АМФІБРАХІЙ, -я, лі. Трохскладо
вая вершавая стапа з націскам на другім
складзе. Ц дрылі, амфібрахічны, -ая, -ае.
АМФІТЭАТР, а, лін ы, аў м. 1. У
старажытных грэкаў і рымлян: збудаван
не для масавых відовішчаў, у якім месцы
для гледачоў узвышаліся паўкругам. 2. У
сучасным тэатры: рады крэслаў размеш
чаныя ў зале за партэрам, а таксама частка
залы, дзе яны размешчаны.
АМШАЛЫ, -ая, -ае. Які аброс мохам;
абымшэлы. Амшалыя хаты.
АМШАРА, -ы, лін. -ы, -шар / АМ
ШАРЫНА, -ы, лін. -ы, -рын, ж*. Тое, што
і /мшара.
АМШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць; -шьім,
-шыцё, -шаць; амшбны; зяк., што. Тое,
што і абымшыць.
АМШАЛЫ, -ая, -ае. Тое, што і абымшэлы. Амшэлая старая хо/до.
АМШАЦЬ, І і 2 ас. не ўжыв., -бе; зяк.
Тое, што і абымшэць.
АМЫЛЁННЕ, -я, н. (спец.). Раскла
данне арганічных злучэнняў вадой са
шчолачамі. А. тлушчаў.
АМЯЛА, -ы, ж. Шматгадовая вечназя
лёная расліна з белымі атрутнымі ягадамі,
якая паразітуе на іншых дрэвах.
АМЯЛУШКА, -і, ДАТ -шцы, лін. -і,
-шак, ж. Невялікая лясная чубатая птуш
ка атрада вераб'іных са стракатым апя
рэннем. II лрым. амялушкавы, -ая, -ае.
АМЯРЦВЁЛЫ, ая, ае 1. Які страціў
адчувальнасць (пра клеткі, тканкі і пад.).
Амярцвелая тканка. 2. деран. Які страціў
рухомасць пад уплывам чаго-н.; які заціх;
які пазбавіўся маральных сіл, адчувае
спустошанасць. А. еора<?. Амярцвелае сзрца.
3. деран. Які аджыў страціў значэнне,
жыццёвасць. Амярцвелыя традыцыі. Ц наз.
амярцвёласць, -і, ж.
АМЯРЦВЕННЕ ал мярцвець
АМЯРЦВЕЦЬ ал мярцвець
АМЯРЦВІЦЬ, 1 ас адз не ўжыв,
-цвіш, -цвіць; зак., што. 1. Зрабіць не
адчувальным, безжыццёвым. А. тканку.
2. деран. Пакінуць без выкарыстання.
А. канйдол. 3. деран. Пазбавіць цікавага,

жывога зместу. А. цікавую йэю. Ц незак.
амярцвляць, -Аю, -яеш, -яе. Ц наз. амярцвённе,-я,н
АМЯШЧАНІЦЦА, нюся, нішся, ніц
ца; зак. (разм.). Стаць мешчанінам, абы
вацелем па настроі, учынках. Ц незак. амя
шчаньвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АНАБІЁЗ, -у м. (спец.). Рэзкае запа
вольванне або спыненне жыццёвых пра
цэсаў у арганізме з наступным аднаўлен
нем іх пры спрыяльных умовах. Ц нрым.
анабіятычны, -ая, -ае / анабіёзны, -ая, -ае.
АНАГР, -а, .мн. -ы, -аў, м. Дзікі асёл, які
водзіцца ў Азіі. Ц нрым. анагравы, -ая, -ае.
АНАКОНДА, -ы, ДАТ -ядзе, мн. -ы, -аў,
ж. Самая вялікая змяя сямейства ўда
вавых, якая жыве ў трапічных лясах, па
берагах рэк, азёр Паўднёвай Амерыкі. Ц
прым. анакондавы, -ая, -ае.
АНАЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. (кніжн.). Тое,
што з'яўляецца падабенствам чаго-н., ад
паведнасцю з чым-н. II дрым. аналагавы,
-ая, -ае.
АНАЛАГІЧНЫ, -ая, -ае. Падобны, такі
ж; заснаваны на аналогіі. А. еыда^ак. Ц наз.
аналагічнасць, -і, ж.
АНАЛІЗ, -у, м. 1. Метад навуковага
даследавання шляхам разгляду асобных
састаўных частак чаго-н., уласцівасцей;
дро^/л. сінтэз. 2. Усебаковы разбор, раз
гляд чаго-н. А. новаеа рамана. 3. Вызна
чэнне саставу рэчыва. А. крыз/. АТм/чны
а О Аналіз матэматычны — адзін з раздзелаў вышэйшай матэматыкі. Ц дрым.
аналітычны, -ая, -ае. А. розум (схільны да
аналізу). А. метаіЭ.
АНАЛІЗАВАЦЬ, -зўю, -зўеш, -зўе; -зўй;
-завАны; зак. і незак., што. Рабіць аналіз
(у 1 і 2 знач.) чаго-н. А. мастацкі твор. Ц
зак. таксама прааналізаваць, -зўю, -зўеш,
-зўе; -зўй; -завАны.
АНАЛІТЫК, -а, мн -і, -аў м 1. Той,
хто мае схільнасць да аналітычных разва
жанняў умее добра аналізаваць што-н. 2.
Спецыяліст, які займаецца аналізам (у 1 і
З знач.). 77ал/тычны а. Лмік-а.
АНАЛОГІЯ, -і, ж. (кніжн.). Падабенст
ва ў якіх-н. адносінах паміж прадметамі,
з'явамі і паняццямі. /Травесці аналогію далпж зевамі. Лоўкая а.
АНАЛОЙ, -я, мн. -і, -яў, м. Высокі
столік з пакатым верхам, на які ў царкве
кладуць кнігі, абразы і іншыя прадметы. Ц
крым. аналбйны, -ая, -ае.
АНАЛЫ, -аў Запісы найбольш знач
ных гістарычных падзей у храналагічным
парадку; летапіс. У аналах е/стррыі (пе
ран.: аб чым-н. значным, гераічным, што
ўвайшло ў гісторыю; высок.).
АНАМАЛІЯ, -і, ж. (кніжн.). Адхіленне
ад нормы, ад агульнай заканамернасці;
няправільнасць. Маенйдная а. Анамалій ў
развіцці арганізма. Ц лрым. анамальны, -ая,
-ае.
АНАМАСТЫКА, -і, ДА/ -тыцы, ж.
(спец.). 1. Сукупнасць уласных імён
мовы. 2. Раздзел мовазнаўства, які выву

АМУ-АНА
чае ўласныя імёны. Ц крым. анамастычны,
-ая, -ае.
АНАМНЕЗ, -у, м. (спец.). Сукупнасць
медыцынскіх звестак, атрыманых шляхам
апытання таго, хто абследуецца, а таксама
тых, хто яго ведае. Лсйоятрычны а. Ц дрыль
анамнестычны, -ая, -ае
АНАНАС, -а, мн. -ы, -аў м. Трапічная
травяністая расліна з прадаўгаватым дух
мяным і сакавітым плодам, а таксама плод
гэтай расліны. Ц дрыль ананасны, -ая, -ае і
ананасавы, -ая, -ае.
АНАНІЗМ, -у, м. Задавальненне па
лавой цягі раздражненнем (без палавога
акта) палавых органаў
АНАНІМ, -а, лін. -ы, -аў, м. (кніжн.).
Аўтар, які ўтойвае сваё прозвішча, а так
сама літаратурны твор без указання про
звішча аўтара.
АНАНІМКА, -і, ДА/ -мцы, мн. -і, -мак,
ж. (разм., неадабр.). Не падпісанае аўта
рам пісьмо, якое паведамляе пра каго-н.
нешта непрыемнае, крыўднае, выкрывае
каго-н. і пад.
АНАНІМНЫ, -ая, -ае. Без указання
прозвішча аўтара. Анан/мнае пісьмо. А. ма
стацкі твор. II наз. ананімнасць, -і, ж.
АНАНІМШЧЫК, а, мн і, аў м
(разм., пагард.). Той, хто піша ананім
ныя пісьмы. II ж. ананімшчыца, -ы, мн. -ы,
-чыц.
АНАНСАВАЦЬ, сўю, сўеш, сўе; сўй;
-саваны; зак. і незак., што (кніжн.). Зра
біць (рабіць) анонс.
АНАПЕСТ, -а, М -сце, м. Трохскладо
вая вершаваная стапа з націскам на апош
нім, трэцім, складзе. Ц лрым. анапестычны,
-ая, -ае. А. в^рш.
АНАРХІЗМ, -у м. Грамадска-палітыч
ная плынь, якая адмаўляе любыя формы
дзяржаўнай улады і прапаведуе неабмежа
ваную свабоду асобы. Ц лрым. анархічны,
-ая, -ае.
АНАРХІСТ, -а, А/ -сце, мн. -ы, -аў ль
Прыхільнік анархізму; член анархічнай
арганізацыі. Ц ж. анархістка, -і, ДА/ -тцы,
мн. -і, -так. II дрыль анархісцкі, -ая, -ае.
АНАРХІЯ, -і, ж. 1. Уласцівае анархіз
му адмаўленне дзяржаўнай улады; без
уладдзе; хаос. 2. Адсутнасць арганізава
нага кіравання. А. вытворчасці. Ц лрым.
анархічны, -ая, -ае.
АНАТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавйны; зак. і незак., што (спец.). Склас
ці (складаць) анатацыю чаго-н. Ц зак.
таксама праанатаваць, -тўю, -тўеш, -тўе;
-тўй; -таваны.
АНАТАМ, -а, лт. -ы, -аў, ль Спецыяліст
у галіне анатоміі або прэпаравання трупаў
АНАТАМІРАВАЦЬ, рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны; зак. і незак., каео-што.
Прэпараваць, разрэзаць (разразаць) труп
для навуковых або судова-медыцынскіх
мэт.
АНАТАЦЫЯ, і, мн -і, цый, ж
(спец.). Кароткая характарыстыка кнігі,
артыкула і пад., якая ў асноўным перадае
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іх змест, дае ацэнку. Л. яябручя/кя. Ц ярым.
анатацыйны, -ая, -ае
АНАТОМІЯ, -і, ж. Навука пра будову
жывых арганізмаў; будова арганізма, ор
гана. А чалавека. Л. мозау. Ц ярым. аната
мічны, -ая, -ае. А атлас.
АНАФЕМА, -ы, ж. Пракляцце, адлу
чэнне ад царквы; часам ужыв. як лаянка,
^б&ям/чдць анафему. Прэч адсюль, а./
АНАХРАНІЗМ, -у, ?н. (кніжн.). 1. Пера
жытак мінулага. 2. Памылковае аднясенне
з'яў падзей адной эпохі да другой; храніч
ная недакладнасць. Ц ярым. анахранічны,
-ая, -ае; лаз анахранічнасць, -і, ж.
АНГАЖЁІРАВАЦЬ, рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны; зак. і яезак., каео-м/то
(уст). 1. Прапанаваць (прапаноўваць)
ангажэмент каму-н. 2. Запрасіць (запра
шаць) даму на танец. Л. яа касмылю.
АНІАЖЭМЁНТ, -а, М -нце, л/. (уст.).
Запрашэнне артыстаў на працу на пэўны
тэрмін па дагаворы. /Ітрымаць а.
АНГАР, -а, л/я. -ы, -аў л/. Спецыяльнае
памяшканне для стаянкі і рамонту сама
лётаў верталётаў і пад. Ц ярым. ангарны,
-ая, -ае.
АНГІНА, -ы, ж. Запаленне слізістай
абалонкі зева, міндалін. Ц ярь/м. ангінны,
-ая, -ае.
АНГЛАМАН, -а, мя. -ы, -аў л/. Чала
век, які захапляецца ўсім англійскім. Ц
ж. англаманка, -і, ДА/ -нцы, мя. -і, -нак. Ц
ярым англаманскі, -ая, -ае.
АНГЛАФІЛ, -а, мя. -ы, -аў м. Прыхіль
нік усяго англійскага. Ц ж. англафілка, -і,
ДМ-лцы, мя. -і, -лак. Ц ярым. англафільскі,
-ая, -ае.
АНГЛАФОБ, а, мя ы, аў м Чала
век, які ненавідзіць усё англійскае. Ц ж.
англафобка, -і, ДМ -бцы, л/я. -і, -бак. Ц
ярым англафобскі, -ая, -ае
АНГЛІКАНСКІ, ая, -ае Які мае ад
носіны да англіканства — пануючай у Англіі разнавіднасці пратэстанцкай рэлігіі.
Яяал/кдяскдя цяркзя. Я. сзятяр.
АНГЛІЦЫЗМ, а, мя ы, -аў м Слова
ці моўны выраз, запазычаны з англійскай
мовы.
АНГЛІЧАНЕ, -чАн, ябз. -чОнін, -а, м.
Народ, які з'яўляецца асноўным насель
ніцтвам Вялікабрытаніі. Ц ж. англічанка,
-і, ДА/-нцы, мя. -і, -нак. Ц ярыл/. англійскі,
-ая, -ае.
АНДАНТЭ (спец.). 1. ярысл. Сярэднепавольна, плаўна (пра тэмп выканання
музычнага твора). 2. у зяяч. яаз., яескл.,
я. Музычны твор або частка яго ў такім
тэмпе.
АНДАРАК, -А, мя. -ц -6ў м. Саматканая
паласатая або ў клетку спадніца. Саяточяы а. II ярыл/. андарачны, -ая, -ае.
АНДАТРА, -ы, мя. -ы, -аў ж. Грызун з
каштоўным бліскучым густым футрам,
а таксама яго футра. ДТяякя з яябятры. Ц
ярым. андатравы, -ая, -ае.
АНЕКДАТЫЧНЫ, ая, ае 1. ад. анек
дот. 2. Падобны на анекдот, малапраўдзі
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вы. Я. быядбяк. II яаз. анекдатычнасць, -і,
ж. (да 2 знач.).
АНЕКДОТ, -а, ЛГ-дбце, мя. -ы, -аў, м.
1. Кароткае забаўнае, смешнае апавядан
не з нечаканай развязкай. 2. яердя. Не
звычайнае смешнае здарэнне (разм.). Ся
мяо/о здарыўся о. Ц ярым. анекдатычны,
-ая, -ае.
АНЕКСІРАВАЦЬ, рую, руеш, -руе;
-руй; -раваны; зяк. і яезак., м/то. Зрабіць
(рабіць) анексію чаго-н.
АНЁКСІЯ, -і, мя. -і, -сій, ж. (кніжн.).
Насільнае далучэнне якой-н. краіны
або яе часткі да іншай дзяржавы. Ц ярыл/.
анексійны, -ая, -ае
АНЕМІЧНЫ, -ая, ае 1. ал. анемія;
малакроўны. 2. ясряя. Вялы, бледны, кво
лы, бяздзейны. А яь/аляб. Ц яаз. анеміч
насць, -і, ж. (да 2 знач.).
АНЕМІЯ, -і, ж. (спец.). Малакроўе,
змяншэнне колькасці крыві ў арганізме
або змяненне яе саставу. Ц ярым. анемічны,
-ая, -ае.
АНЕСТЭЗІЁЛАГ, -а, мя. -і, -аў м. (спец.).
Урач, спецыяліст па анестэзіялогіі.
АНЕСТЭЗІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; зак. і яезак., м/я/о (спец.). Выклікаць
(выклікАць) анестэзію, абязболіць (абяз
больваць).
АНЕСТЭЗІЯ, -і, ж. (спец.). Страта
або аслабленне адчувальнасці, успры
мальнасці да знешніх раздражненняў пры
дапамозе анестэзійных сродкаў; абяз
больванне. Л/ясцоеая а. Ц ярым. анестэзій
ны, -ая, -ае. Ляестэз/мяыя сробк/.
АНЕСТЭЗІЯЛОГІЯ, і, ж (спец)
Раздзел медыцыны, які займаецца ане
стэзіяй. II ярым. анестэзіялагічны, -ая, -ае.
АНЁЛ, -а, мя. -ы, -аў м. 1. У рэлігій
ных уяўленнях: звышнатуральная істота,
служыцель Бога і яго пасланец да людзей
(малюецца ў выглядзе крылатага хлопчы
ка). 2. Ласкавы зварот да каго-н. (разм.).
Л. мой. О Дзень анёла — імяніны. Ц яямяям/.
анёлак, -лка, мя. -лкі, -лкаў м. Ц ярым.
анёльскі, -ая, -ае. Л. характар (вельмі до
бры).
АНІ^ ярысл. (звычайна з адмоўем).
Зусім, ніколькі.
баяўся ся смерц/ ая/.
АНІВОДНЫ, ая, ае (разм ) Ні адзін,
зусім ні адзін. Я яе чуў яра цябе ая/ообяаза
б/іаеоеа слооа.
АНІДЗЁ, ярысл. (разм.). Нідзе, зусім
нідзе. Л. яе бачыў такоеа хараства.
АНІЗВАННЯ, ярысл. (разм) Зусім,
аніколькі. Л. яе сяаў у тук? трывожную
яоч.
АНІКОЛІ, ярысл. (разм.). Зусім ніколі,
век. 7якой зяйяы яа зям/н а. яе бубзе.
АНІКОЛЬКІ, ярысл. (разм.). Тое, што і
я/кодьк/.
АНІЛЙІ, -у, м. Арганічнае злучэнне —
алеістая атрутная вадкасць без колеру,
якая выкарыстоўваецца пры вырабе ля
карстваў фарбавальнікаў і інш. Ц ярым.
анілінавы, -ая, -ае. Лям/яаеыя фарбы.

АНІМАЛІСТ, -а, Л/ -сце, мя. -ы, -аў
м. Мастак, жывапісец або скульптар,
які паказвае ў сваіх творах жывёл. Ц ж.
анімалістка, -і, ДЛ^-тцы, мя. -і, -так.
АНІМІЗМ, -у м. Сістэма ўяўленняў
пра існаванне духа, душы ў чалавека,
жывёлы, расліны, прадметаў; адухаўлен
не сіл і з'яў прыроды. II ярым. анімістычны,
-ая, -ае.
АНІС, -а / -у м. 1. -а. Аднагадовая тра
вяністая эфіраалейная расліна сямейства
парасонавых з насеннем, якое мае рэзкі
саладкаваты пах. 2. -у. Гатунак яблыкаў Ц
ярым. анісавы, -ая, -ае. тія/сябыя краля/. А
ялей.
АНІСАЎКА, -і, ДАТ-ўцы, ж. 1. Тое, што
і яя/с (у 2 знач.). 2. Гарэлка, настоеная на
анісе (у 1 знач.).
АНІХТО, анікбга, Л/ ані аб кім, зяйм.
(разм.). Зусім ніхто. Дряубы а. яе ябяераяе.
АНІЧОГА, ярысл. (разм.). Зусім нічога.
77бряяялохяяы я. яе мае сказяць.
АНІЧЎЦЬ, ярысл. (разм.). Зусім не. А
яе бял/ць.
АНІШТО, анічбга, АТ ані аб чйм, зяйл/.
(разм.). Зусім нішто.
АНІЯК, лрыся. (разм.). Ніяк, зусім ніяк.
//е мясу я. я з табой яяаябз/цця.
АНІЯКІ, -ая, -ае (разм.). Зусім ніякі.
Дбўая яря лаа яе была яя/як/х зеестяк.
АНКАЛОГІЯ, -і, ж. Раздзел медыцыны,
які вывучае пухліны, займаецца іх рас
пазнаваннем і лячэннем. II ярым. анка
лагічны, -ая, -ае. А бысяяясбр.
АНКЁТА, -ы, ДА/ -кёце, мя. -ы, -кёт,
ж. Апытальны ліст для атрымання якіх-н.
звестак пра таго, хто яго запаўняе. Зяяаўя/ць яякету. Ц ярым. анкётны, -ая, -ае.
АНКЕТАВАЦЬ, -іўю, -тўеш, -іўе; -тўй;
-тавбны; зяк. і яезяк., м/то (кніжн.). Са
браць (збіраць) якія-н. звесткі шляхам
правядзення анкетавання. Ц зяк. таксама
праанкетаваць, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавбны. II яяз. анкетаванне, -я, я.
АНКОЛАГ, -а, л/я. -і, -аў, м. Урач, спе
цыяліст па анкалогіі.
АНОД, -а, 3/-дзе, мя. -ы, -аў м. (спец.).
Электрод з дадатным зарадам; яроц/л. ка
тод. II ярым. анбдны, -ая, -ае.
АНОНС, -а, мя. -ы, -аў м. (кніжн ). Па
пярэдняя аб'ява (пра гастролі, спектаклі,
канцэрты, лекцыі і пад.). Ц ярь/м. анонсны,
-ая, -ае.
АНСАМБЛЬ, я, л/я -і, -яў м 1. Зла
джанасць, стройнасць частак адзінага
цэлага, а таксама само такое цэлае. Лрх/тэктуряы я. 2. Калектыў адпаведны склад
спевакоў музыкантаў і пад. А яеся/ / тяяця. II ярым. ансамблевы, -ая, -ае.
АНТАГАНІЗМ, -у м. Непрымірымая
супярэчнасць. А яоалябяу. Ц ярым. анта
ганістычны, -ая, -ае.
АНТАГАНІСТ, а, Л/ сце, мя -ы,
-аў, м. Непрымірымы праціўнік. Ц ж.
антаганістка, -і, ДАТ -тцы, мя. -і, -так. Ц
ярым. антаганісцкі, -ая, -ае
АНТАЛАГІЧНЫ' ал анталогія
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АНТАЛАГІЧНЫ' ая. анталогія'
АНТАЛОГІЯ', -і, ж. Зборнік выбраных
мастацкіх твораў розных аўтараў. А беллрусклм //яэзй'. II лрьш. анталагічны, -ая, -ае.
АНТАЛОГІЯ', -і, ж. Вучэнне аб быцці,
характары і структуры рэчаіснасці. Ц лрь/м.
анталагічны, -ая, -ае.
АНТОНАЎКА, -і, ДМ, -ўцы, мн. -і, -навак, ж. Гатунак позніх кіслых яблыкаў.
АНТОНІМ, -а, лін -ы, аў, л* У мо
вазнаўстве: слова, процілеглае па знач.
іншаму слову; напр.: лрлўбл — хлусня, <3лбро — зяо і пад. Ц лрь/А/. антанімічны, -ая,
-ае.
АНТРАКТ, -у, А/-кце, мн. -ы, -аў, л*. 1.
Кароткі перапынак паміж дзеямі спек
такля ці аддзяленнямі канцэрта. 2. Не
вялікі музычны твор для выканання па
між дзвюма дзеямі оперы, п'есы. Ц лрь/м.
антрактны, -ая, -ае.
АНТРАПАЛОГІЯ, і, ж Навука аб бія
лагічнай прыродзе чалавека. Ц лрым. ан
трапалагічны, -ая, -ае.
АНТРАПАМАРФІЗМ, у, м (спец )
Перанясенне псіхалагічных уласцівасцей
чалавека на з'явы прыроды, жывёл, прад
меты, а таксама ўяўленне багоў у выглядзе
людзей. II дрылі, антрапамарфічны, -ая, -ае.
АНТРАПАНІМІКА, і, ДА/ міцы, ж
Раздзел анамастыкі, які вывучае антра
понімы, заканамернасці іх узнікнення,
развіцця і функцыянавання. Ц ярым. ан
трапанімічны, -ая, -ае.
АНТРАПАНІМІЯ, і, ж Сукупнасць
антрапонімаў. Ц дрылі, антрапанімічны,
-ая, -ае.
АНТРАПОЛАГ, а, мн. і, аў, м. Спецы
яліст па антрапалогіі.
АНТРАПОНІМ, -а, мн. ы, аў, м Лю
бое ўласнае імя, якое можа мець чалавек. Ц
дрылі, антрапанімічны, -ая, -ае.
АНТРАЦЁІТ, -у, Л/ -цьіце, лі. Лепшы
гатунак каменнага вугалю, які мае чорны
колер, яркі бляск, вызначаецца вялікай
цеплаправоднасцю. Ц лрым. антрацытавы,
-ая, -ае / антрацытны, -ая, -ае.
АНТРАША, нескл., н. Балетнае па, лёгкі
скачок уверх, у час якога танцор ударае
некалькі разоў нагой аб нагу. 0 Выкідваць
антраша — рабіць мудрагелістыя рухі на
гамі (разм.).
АНТРЭКОТ, -у, А/-коце, мн. -ы, -аў, м.
Міжрэбравая частка ялавічыны; адбіўная
катлета з міжрэбернай часткі ялавічыны. Ц
дрылі, антрэкотны, -ая, -ае.
АНТРЭПРЭНЁР, -а, мн ы, -аў м
Прыватны тэатральны прадпрыемец. Ц
ярым. антрэпрэнёрскі, -ая, -яе.
АНТРЭСОЛІ, -ей / -яў, лбз. -сбль, -і, ж.
1. Верхні паўпаверх дома. 2. Род балкона
ўнутры высокага памяшкання, звычайна
ў выглядзе галерэі. 3. Насціл пад столлю
для захоўвання рэчаў. Ц лрым. антрэсольны,
-ая, -ае.
АНТЫАЛКАГОЛЬНЫ, ая, ае Суп
рацьалкагольны, накіраваны супраць ал
кагалізму. Лнл/ыляклеольнля лрлллелнбл.

АНТЫБІЁТЫКІ, -аў, лбз. антыбіётык,
-а, лі. Рэчывы біялагічнага паходжання,
здольныя падаўляць жыццядзейнасць хва
робатворных мікраарганізмаў. Ц лрым. анты
біятычны, -ая, -ае
АНТЫГІСТАРЫЧНЫ, ая, ае Які су
пярэчыць гісторыі, прынцыпам гістарызму.
АНТЫКВАР, -а, мн. -ы, -аў м. Аматар,
збіральнік або прадавец антыкварных
прадметаў.
АНТЫКВАРНЫ, -ая, ае 1. Старадаўні
і каштоўны. А/ліыкелрнля едзе. 2. Які мае
адносіны да гандлю старадаўнімі рэчамі.
Я. млелз/я. Ц наз. антьквОрнасць, -і, ж.
АНТЫКВАРЫЯТ, у, А/-рыАце, м , зб.
Антыкварныя рэчы, а таксама крама, у
якой яны прадаюцца.
АНТЫЛОПА, -ы, ж. Жвачная жывёліна
атрада парнакапытных.
АНТЫЛОПЫ, -лбп, лбз. антылопа,
-ы, ж. Агульная назва розных відаў пар
накапытных жвачных млекакормячых ся
мейства пустарогіх (сарны, сайгакі, джэй
раны і пад.). II лрым. антылопны, -ая, -ае.
АНТЫМОНІЯ, і, ж У выразе: разво
дзіць антымоніі (разм., жарт.) — займацца
глупствам, пустой балбатнёй.
АНТЫПАТЫЧНЫ, ая, ае Непрыем
ны, агідны, які выклікае антыпатыю, ^н
мне а II наз антьшат^ічнасць, -і, ж
АНТЫПАТЫЯ, і, ж Пачуццё непры
язнасці да каго-н.
АНТЫПОД, а, Л/ дзе, мн ы, -аў м.,
пыл або каму (кніжн.). Чалавек, проці
леглы каму-н. па перакананнях, густах,
уласцівасцях. Ц лрым. антыподны, -ая, -ае.
АНТЫРЭЛІГІЙНЫ, ая, ае Накіра
ваны супраць рэлігіі. Янл/ырэ/лейная лраллелнбл.
АНТЫСАНІТАРНЫ, ая, ае Які су
пярэчыць патрабаванням санітарыі, бруд
ны і шкодны для здароўя. Ян/лысанйларныя ўмоеы.
АНТЫСЕМІТ, а, Л/ міце, мн ы, аў
м. Чалавек, які непрыязна, варожа ста
віцца да яўрэяў. II ж. антысемітка, -і, ДА/
-тцы, мн. -і, -так.
АНТЫСЕМІТЫЗМ, у, м Нацыяналь
ная нянавісць да яўрэяў Ц лрылг анты
семіцкі, -ая, -ае.
АНТЫСЁПТЫК, у, мн
і, аў, м
(спец.). Абеззаражвальны сродак. Ц лрь/м.
антысептьічны, -ая, -ае.
АНТЫСЁПТЫКА, і, ДА/ тыцы, ж
(спец.). 1. Абеззаражванне ран, запалёных
тканак. 2. зб. Абеззаражвальныя сродкі. Ц
лрь/м. антысептычны, -ая, -ае
АНТЫСТАТЫК, у, мн і, аў м Рэчы
ва, якое паніжае статычную электрыза
цыю хімічных валокнаў пластмасы і інш.
II лрь/м. антыстатычны, -ая, -ае. /Інл/ыс/лл/лычнля эмульс/я.
АНТЫТЭЗА, -ы, ж. (кніжн.). 1. Су
працьпастаўленне, процілегласць. 2. Сты
лістычны прыём, заснаваны на супраць
пастаўленні процілеглых вобразаў па
няццяў

АНТ-АНФ
АНТЫТЭЗІС, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.).
У логіцы: суджэнне, якое супрацьпас
таўляецца другому суджэнню (тэзісу).
АНТЫФАШЫСТ, а, А/ сце, мн ы,
-аў, м. Вораг фашызму, барацьбіт суп
раць фашызму. II ж. антыфашыстка, -і, ДА/
-тцы, мн. -і, -так.
АНТЫФАШЫСЦКІ, -ая, -ае Накіра
ваны супраць фашызму. Я. рук.
АНТЫХРЫСТ, а, А? сце, мн ы, аў,
м. 1. У хрысціянскай рэлігіі: галоўны
праціўнік, антыпод Хрыста. 2. Ужыв. як
лаянкавае слова (разм., уст.).
АНТЫЦЁЛЫ, -цел, лбз. антыцела, -а,
н. (спец.). Складаныя бялкі — рэчывы,
якія ўтвараюцца ў арганізме пры ўвядзен
ні ў яго чужародных бялкоў, бактэрый і
нейтралізуюць іх шкоднае дзеянне.
АНТЫЦЫКЛОН, у, м (спец) Зона
ўстойлівага павышанага атмасфернага
ціску, якая знаходзіцца паміж цыклопа
мі і характарызуецца ясным, сонечным
надвор'ем. Ц лрь/м. антыцыклонны, -ая,
-ае, антыцыкланічны, -ая, -ае / анты
цыкланільны, -ая, -ае
АНТЫЧНЫ, -ая, -ае. Які адносіцца да
гісторыі і культуры старажытных грэкаў і
рымлян. Я/лль/чяля улп/лрлл/урл. тінл/ычнле
млсл/лц/лел. II нлз. антычнасць, -і, ж.
АНТЭНА, -ы, мн. -ы, -т$н, ж. Пра
ваднік або сістэма праваднікоў частка
радыё- і тэлевізійнай устаноўкі, якая слу
жыць для выпраменьвання радыёхваль
пры перадачы або для іх улоўлівання ў час
прыёму. 7элее/з/мнля л. Ц лрь/м. антэнны,
-ая, -ае (спец.).
АНЎ, еыкл. (разм.). 1. Ужыв. для вы
ражэння закліку або прымушэння да
дзеяння. Ялу, зл косы бы нл дуе// 2. (з Р у
слляунэнн/ з злым. 2/-Зле.). Адпавядае сло
вам «адвяжыся», «адстань» і пад. Ялу цябе,
Млкс/м/
АНУЛЯВАЦЬ, -люю, -люеш, -лібе; -лйй;
-ляваны; злк. і незлк., мнло. Аб'явіць (аб'
яўляць) несапраўдным, скасаваць (каса
ваць). Я. блелеор. II нлз. ануляванне, -я, н. /
ануляцыя, -і, ж.
АНУЧА, -ы, мн. -ы, ануч, ж. 1. Кава
лак якой-н. тканіны (звычайна старой).
А бля мыцця ллбяое/. 2. Парванае, пано
шанае, старое адзенне (разм.). Слбрлялся
мноел розных лнуч. 3. Кавалак тканіны для
абгортвання ног. 4. лбрлн. Бязвольны, бес
характарны чалавек. А, л не хяллец. Ц ллмянн/. анучка, -і, ДА/-чцы, мн. -і, -чак, ж.
(да 1 і 3 знач.). Ц лрым. анучны, -ая, -ае (да
1—3 знач.).
АНЎЧНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Скуп
шчыца ануч, рыззя (уст.). Ц м. анучнік, -а,
мн. -і, -аў.
АНУЧЫНА, -ы, мн. -ы, -чын, ж.
(разм.). Тое, што і лнучл (у І—3 знач.).
АНФАС, прыся. Тварам да таго, хто
глядзіць. Сфл/ллерлфлелццл л. 11 лрым. ан
фасны, -ая, -ае.
АНФІЛАДА, -ы, ДА/ -дзе, мн. -ы, -лАд,
ж. Доўгі скразны рад пакояў у грамад-

АНЧ-АПА
скіх будынках, палацах, дзе дзверы раз
мешчаны на адной прамой лініі. Ц ярыя*,
анфіладны, -ая, -ае.
АНЧАР, -а, мя. -ы, -аў, м Трапічнае
паўднёваазіяцкае дрэва з сямейства тута
вых, якое ўтрымлівае атруту. Ц ярым. ан
чарны, -ая,-ае
АНЧОУС, -а, мя. -ы, -аў, м Дробная
марская рыба з роду селядцоў; хамса.
А/пеы з аячаусаля. II ярьям. анчбусны, -ая,
-ае.
АНШЛАГ, -а, ля/, -і, -аў .м. 1. Аб'ява аб
тым, што ўсе білеты (на спектакль, канцэрт
і пад.) прададзены. 2. Вялікі поспех (пе
ран.). Сяекмакль яраймюў з аяюлаеам. 3.
Буйны загаловак у газеце (спец.). Л. яд ўсю
яаласу. II ярь/м. аншлагавы, -ая, -ае.
АНЯМЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Які стаў нямым,
страціў здольнасць гаварыць. 2. Які стаў
нерухомым. Я. смая. 3. Ціхі, пазбаўлены
якіх-н. гукаў. Яяямелле яоле. 4. Які стра
ціў адчувальнасць, здранцвелы. Анямелыя
яое/. 11 яаз. анямёласць, -і, ж.
АНЯМЁЦЬ ал. нямець
АНЯМЕЧЫЦЬ, чу, чыш, чыць;
-чаны; зак., каео-мяло. Зрабіць падоб
ным на немцаў па мове, звычаях, пры
мусіць засвоіць культуру немцаў. Ц яе
зак. анямёчваць, -аю, -аеш, -ае. Ц зеор.
анямёчыцца, -чуся, -чышся, -чыцца; яе
зак. анямёчвацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц
яаз. анямёчанне, -я, я.
АОРТА, -ы, ДА/ -рце, мя. -ы, абрт / -аў
ж. Самая буйная, галоўная артэрыя, якая
жывіць артэрыяльнай кроўю органы цела.
II ярым. аортавы, -ая, -ае, абртны, -ая, -ае /
аартальны, -ая, -ае.
АПАВЙДЬ, апаўіб, апаўёш, апаўё; апаў
ём, апаўяцё, апаўібць; апавіў -вілА, -лб;
апавіты; зак., каао-м/яю. 1. Абвіць, абма
таць каго-, што-н. чым-н. Стужка аяае/ла
еалаеу бзяўчыяы. 2. (7 / 2ас. яеўжыс.), яерая. Пакрыць з усіх бакоў ахутаць (ды
мам, туманам і пад.), ахапіць. 77аечыяу /лес
аяае/ў тумая. 3. ябрая. Ахапіць, абняць.
77еёк/ сум аяае/ў сзр^а. Ц яезак. апавіваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц зеар. апавіцца, апаўібся,
апаўешся, апаўецца; апаўёмся, апаўяцеся,
апаўібцца; апавіўся, -вілася, -лбся; яезак.
апавівацца, -Аюся, -аешся, -Аецца.
АПАВЯД ал. аповед.
АПАВЯДАЛЬНІК, а, мя. і, аў, м
1. Тбй, хто апавядае, расказвае што-н.
2. Аўтар апавяданняў пісьменнік. Ц ж.
апавядальніца, -ы, мя. -ы, -ніц. Ц ярым.
апавядальніцкі, -ая, -ае.
АПАВЯДАЛЬНЫ, -ая, ае Які апавядае
што-н., апісвае якія-н. падзеі; спакойны,
эпічны. /1. жаяр. О Апавядальны сказ —
сказ, у якім даецца паведамленне пра тыя
ці іншыя з'явы, падзеі, факты, іх прыметы
ці адказ на пытанне. Ц яаз. апавядальнасць,
-і, ж.
АПАВЯДАННЕ, я, мя. і, яў, я 1.
Невялікі мастацкі эпічны твор як жанр.
Зборя/к аяаеябаяяяў. 2. Славеснае паве
дамленне пра якія-н. падзеі, з'явы. Ллая-
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чукоўзахаялял/ аяаеябаяя/ калшябз/раў яра
еаеяяыя яахобы.
АПАВЯДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; яезак., аб
чым. Расказваць, паведамляць аб чым-н.
АПАВЯСЦЙЦ), -вяшчў, -вясціш, -вяс
ціць; -вясцім, -весціцё, -вясцяць; -вёшчаны; зак., каао-а^то (афіц.). Паведаміць
аб чым-н., давесці да ведама каго-н. А
ус/х аб схобзе. Ц яезак. апавяшчаць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц яаз. апавяшчэнне, -я, я. Ц ярым.
апавяшчальны, -ая, -ае
АПАВЯШЧАЛЬНІК, а, ля і, аў м
1. Тбй, хто апавяшчае, аб'яўляе што-н. 2.
Традыцыйны персанаж класічных траге
дый, які апавяшчае аб падзеях за сцэнай
(уст) II ж. апавяшчальніца, -ы, ля -ы,
-ніц II ярым апавяшчальніцкі, -ая, -ае
АПАГАНІЦЬ, а/? паганіць
АПАГЁЙ, -я, л. 1. Пункт арбіты Меся
ца або штучнага спадарожніка Зямлі, най
больш аддалены ад Зямлі; лроцТл. перыгей
(спец.). 2. яерая. Найвышэйшая ступень,
росквіт чаго-н. (кніжн.). У аяаае/ слабы. Ц
ярым. апагёйны, -ая, -ае.
АПАГОДЗІЦЦА, -дзіцца; безас.; зак.
(разм.). Тое, што і расяааобз/цца. еечару
аяааобз/лася. Ц яезак. апагоджвацца, -аец
ца.
АПАД, -у, 3/-дзе, м. 1. ал. апасці. 2. зб.
Плады, якія апалі ад ветру, у час навальні
цы і пад. Збіраць а.
АПАДАЦЬ ел. апасці.
АЛАДКІ, -аў. 1. мя. Атмасферная віль
гаць, якая выпадае на зямлю ў выглядзе
дажджу, снегу і пад. 2. абз. апАдак, -дка,
м. Тое, што і аяаб. Ябл ык/-аяабк/. Ц ярым.
ападкавы, -ая, -ае (да 1 знач.).
АПАЗІЦЫЯ, -і, ж. 1. Супрацьдзеян
не, супраціўленне (кніжн.). .Быць у аяаз/цы? каму-, чаму-я. (будучы нязгодным з
чыімі-н. поглядамі і дзеяннямі, супраць
дзейнічаць ім). 2. Група людзей унутры
якога-н. грамадства, арганізацыі, партыі і
пад., якая вядзе палітыку супрацьдзеяння,
супраціўлення большасці. 77арламеяцкая
а II ярым. апазіцыйны, -ая, -ае
АПАЗІЦЫЯНЁР, а, мя ы, аў, м
Удзельнік, прыхільнік апазіцыі (у 2 знач.).
II ж. апазіцыянёрка, -і, ДАТ -рцы, мя. -і,
-рак. II ярым апазіцыянёрскі, -ая, -ае
АПАЗНАВАЛЬНЫ, ая, ае Які слу
жыць для апазнавання. А зяак.
АПАЗНАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.,
каео-м/то (афіц.). 1. Пазнаць па якіх-н.
прыметах, адзнаках. А у зяаёмых брал/а
былых суседзяў. Л. сеае рэчы. 2. Устанавіць
тоеснасць асобы або рэчы пры судовым
следстве. Л. мёртеаеа. Ц яезак. апазнаваць,
-наіб, -наёш, -наё; -наём, -наяцё, -наібць;
яаз апазнаванне, -я, я. Ц яаз апазнанне,
-я, я.
АПАЗНЁННЕ, -я, я. Тое, што і сяазяеяяе. 77ачаць скоб з аяазяеяяем.
АПАЗНІЦЦА, апазнібся, апбзнішся,
апбзніцца; зак. Тое, што і сяазя/цца. Л. яа
рабому. II яезак. апазняцца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.

АПАІЦЬ, апаіб, апбіш, апбіць; апбены;
зак., каео ("ы/тр). 1. Празмерна напаіць,
даць многа вады, зрабіўшы гэтым шкоду.
А кояей. 2. Атруціць пітвом (уст.). Ц яезак.
апбйваць, -аю, -аеш, -ае Ц яаз апойванне,
-я, я. / апОй, -ю, м.
АПАК, -у, м. Іатунак белай гліны, што
ідзе на выраб фаянсу. 2. Посуд, вырабле
ны з такой гліны. Ц ярым. апакОвы, -ая, -ае.
АПАКАЛІПСІС, -а, м Адна з кніг
Новага Запавету; якая змяшчае містыч
ныя прароцтвы пра канец свету. Ц ярым.
апакаліпсічны, -ая, -ае / апакаліптычны,
-ая, -ае.
АПАКРЫФІЧНЫ ел апокрыф
АПАЛ, -у, м. 1. ел. апаліць. 2. Паліва
(дровы, драўнінныя адходы, торф і пад.).
3. Апрацоўка гліняных вырабаў высокай
тэмпературай.
АПАЛУ -у, м. Мінерал, бледны шкло
падобны камень, некаторыя гатункі якога
лічацца каштоўнымі. ТТярецёяак з белым
аяалам. Ц ярым. апалавы, -ая, -ае.
АПАЛА, -ы, ж. 1. У царскай Расы: ня
міласць, гнеў цара да каго-н., а таксама
кара таму; хто трапіў у няміласць. 2>ыць у
аяале. 2. яерая. Тое, што і яяммас^ь. 7?я у
аяале ў к/раўя/коў.
АПАЛАГЁТ, -а, АТ -гёце, мя. -ы, -аў м.
(кніжн.). Актыўны абаронца якога-н. ву
чэння, ідэі, ладу. II ярым. апалагетычны,
-ая, -ае.
АПАЛАСКАЦЬ, -лашчў, -лошчаш, -лбшча; -лашчы; -ласкАны; зак., м/то (разм.).
Тое, што і аяаласяуць; злёгку абмыць. Ц яе
зак. апалоскваць, -аю, -аеш, -ае.
АПАЛАСНУЦЬ, нў, нёш, нё; нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак., м/то. Аб
мыць, злёгку абдаўшы вадою. А талерку.
АПАЛАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.,
м/то (разм.). Ачысціць ад мякіны зерне,
крупы пры дапамозе апалушак. Л. ячмеяь.
II яезак. палаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АПАЛІТЫЗМ, -у; м. Абыякавасць да
пытанняў палітыкі, ухіленне ад удзелу ў
грамадска-палітычным жыцці. Ц ярым.
апалітычны, -ая, -ае
АПАЛІТЫЧНЫ, ая, ае 1. ал апа
літызм. 2. Які ўхіляецца ад удзелу ў гра
мадска-палітычным жыцці, абыякавы да
пытанняў і праблем палітыкі. Ц яаз. апа
літычнасць, -і, ж
АПАЛІЦЬ, апалй, апАліш, апАліць;
апАлены; зак., мяло. 1. Тое, што і абяал/^ь. Малаяка аяал/ла о^рэеа. 2. Нагрэць
(палівам), зрабіць цёплым. Л. кватэру.
II яезак. апальваць, -аю, -аеш, -ае. Ц яаз.
апальванне, -я, я. / апёл, -у; м.
АПАЛОГІЯ, -і, ж. (кніжн.). Непамер
нае ўсхваленне, абарона каго-, чаго-н. Ц
ярым апалагетычны, -ая, -ае
АПАЛОНІК', -а, мя. -і, -аў, м. Хвастатая
лічынка жабы. Ц ярым. апалонікавы, -ая,
-ае.
АПАЛОНІК-, а, мя і, аў м Чарпак,
вялікая лыжка, якой разліваюць вадкую
страву.
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АПАЛОЦЬ, апаліб, апблеш, апбле; апа
лі; апблаты; зак., /ато. Полючы, ачысціць
ад пустазелля. А 2рабы. Ц незак. апблваць,
-аю, -аеш, -ае.
АПАЛУБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены; зак., м/то (спец ). Абабіць, абкласці
чым-н. знадворку якое-н. збудаванне.
II лаз. апалубка, -і, ДА/ -бцы, ж. Ц лрым.
апалубачны, -ая, -ае. Ялаяубачныя работы.
АПАЛУБКА, -і, ДА/ -бцы, .мн. -і, -бак,
ж. (спец.). 1. ад. апалубіць. 2. Драўляная
ці металічная форма, якая ўжыв. пры бе
тонных і жалезабетонных збудаваннях
і знімаецца пасля зацвярдзення бетону.
Смольная а.
АПАЛУШКІ, -шак. Невялікія начоўкі
для ачысткі зерня ў хатніх умовах.
АПАЛЧЭНЕЦ, -нца, .мн. -нцы, -нцаў
.м. Чалавек, які ўступіў у апалчэнне,
удзельнік, баец апалчэння. Ц ж. апалчэн
ка, -і, ДА/-нцы, лін. -і, -нак. Ц ярым. апал
чэнскі, -ая, -ае.
АПАЛЧЭННЕ, -я, н. Ваеннае фармі
равана, якое ствараецца ў час надзвы
чайных абставін для дапамогі рэгулярнай
арміі на добраахвотных пачатках з асоб,
якія вызвалены ад вайсковай службы. Ц
ярым. апалчэнскі, -ая, -ае
АПАЛЫ, -ая, -ае. 1. Які асыпаўся, апаў
з дрэў і пад. Ялалае я/сце. 2. Які нізка
апусціўся, абвіс. Ялавыя еал/ны яблынь. 3.
Схуднелы. Ялалыя шчок/. 4. леран. Які па
горшыўся, сапсаваўся. Я. настрой.
АПАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца ў
апале. Л. баярын.
АПАЛЬШЧЫК, а, лін і, аў, з* Той,
хто паліць печы ў службовым памяшканні
або працуе ў кацельнай. Ц ж. апальшчыца,
-ы, .мн. -ы, -чыц. II лрым. апальшчыцкі, -ая,
-ае.
АПАЛЯЧЫЦЬ, чу чыш, чыць; -ча
ны; зак., каео-/ато. Зрабіць падобным
на палякаў па мове, звычаях і пад., пры
мусіць засвоіць культуру паляка. Ц незак.
апалячваць, -аю, -аеш, -ае. Ц здор. апалАчыцца, -чуся, -чышся, -чыцца; незак.
апалячвацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц наз.
апалячанне, -я,н.
АПАМЯТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец
ца; зак. 1. Апрытомнець, прыйсці да па
мяці; зноў пачаць спакойна разважаць і
дзейнічаць, Яламятаўся ен у м/л/тал/. 2.
Адумаўшыся, зразумець сваю памылку.
Яламятайся, /ато ты еаворы/а/ 3. Агле
дзецца, заўважыць. А/ы / а. не ласлея/, як
м/нууся на/а аблачынак.
АПАНАВАЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -нўе; -нўй; -навіны; зак., каео/ато. 1. Ахапіць, авалодаць (пра фізічны
стан, настрой і пад.). ^Жанчыну алапатаў
страх. 2. Напасці ў вялікай колькасці,
акружыць, накінуцца. Я?о апалавая/ сабак/. 3. Заявіцца ў вялікай колькасці (разм.).
Справы апалавая/. Ц незак. апанбўваць, -ае.
АПАНЁНТ, -а, А/ -нце, мн. -ы, -аў м
1. (кніжн.). Той, хто апаніруе каму-н.
Яф/цыйны а. на абароне бысертацы/. 2.

Той, хто наогул выступае як праціўнік у
спрэчцы. II ж. апанентка, -і, ДА/-тцы, .мн.
-і, -так (разм.). Ц лрь/м. апанёнцкі, -ая, -ае.
АПАНІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; незак. (кніжн.). Выступаць з кры
тычным разборам чаго-н. на дыспуце, з
абвяржэннем чыіх-н. доказаў, палажэнняў
у час абароны дысертацыі і пад. А дысер
танту.
АПАНТАНЫ, -ая, -ае. 1. Нястрымны,
захоплены чым-н. (пачуццямі, думкамі,
імкненнямі і пад ). 2. у знач. наз. апантаны,
-ага, лін. -ыя, -ых, л*. Душэўна ўзрушаны;
шалёны. 27бс/цца, як а. Ц наз. апантанасць,
-і, ж. (да 1 знач.).
АПАНУРАЦЬ, аю, аеш, ае; зак
(разм.). Зрабіцца панурым, змрочным.
.Хлопец апанураў заныў.
АПАНЧА, -ы, мн. -ьі, -Эй, ж. Старадаў
няе верхняе адзенне ў выглядзе доўгага
шырокага плашча. Ц лрым. апанчовы, -ая,
-ае.
АПАПЛЕКСІЯ, -і, ж. Кровазліццё ў
які-н. орган або закупорка мазгавых са
судаў што выклікае раптоўную страту
прытомнасці і параліч; інсульт. Ц лрым.
апаплексічны, -ая, -ае. Ялаляекс/чныўбор.
АПАРАЖНІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-рбжніцца; зак. (разм.). Стаць пустым,
парожнім. Донка апаражнялася. Ц незак.
апаражняцца, -Аецца.
АПАРАЖНІЦЬ, -ражніб, -рбжніш,
-рбжніць; -рбжнены; зак., м/то. Зрабіць
пустым, парожнім. А вябро. Ц незак. апаражнАць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АПАРАСІЦЦА ал. парасіцца.
АПАРАТ, -а / -у А/-рАце, мн. -ы, -аў м.
1. -а. Спецыяльны прыбор, механічнае
прыстасаванне. 75яе%юнны а. Хасм/чны
а. 2. -у. Сукупнасць органаў якія вы
конваюць якую-н. асобную функцыю
ў арганізме (спец.). Стрававальны а. 3.
-у. Сукупнасць дзяржаўных устаноў а
таксама супрацоўнікаў якія абслугоўва
юць пэўную галіну кіраўніцтва, гаспадар
кі. Дзяржаўны а. ТТрацазбояьны а. Ц лрым.
апаратны, -ая, -ае (да 1 знач.).
АПАРАТНАЯ, -ай, мн. -ыя, -ых, ж. Па
мяшканне, у якім устаноўлена апаратура.
АПАРАГЎРА, -ы, ж., зб. Сукупнасць
апаратаў для якой-н. работы; абсталя
ванне лабараторыі, цэха і інш. Дабыць
новую апаратуру. Ц лрым. апаратурны, -ая,
-ае.
АПАРАТЧЫК, а, лін і, аў м 1. Спе
цыяліст, які кіруе апаратамі (у 1 знач.). 2.
Работнік апарату (у 3 знач.; разм.). Ц ж.
апаратчыца, -ы, л/н. -ы, -чыц (да І знач.).
АПАРОС, -у м. (спец.). Роды ў свінні і
самак іншых жывёл (вожыка, барсука).
АПАРТАМЕНТЫ, -аў абз. апартамент,
-а, Л/ -нце, м. Вялікія раскошныя пакоі;
кватэра. Ц лрым. апартаментны, -ая, -ае.
АПАРТУНІЗМ, у, м 1. Яўныя і
больш тонкія формы падману, пэў
нае недагаворванне, утойванне з боку
больш інфармаванага або дасведчанага

АПА-АПА
ўдзельніка размовы, што выкарыстоў
ваецца з карыслівымі мэтамі. 2. Пры
стасавальніцтва, згодніцтва, беспрынцы
повасць у палітычнай барацьбе. Ц лрым.
апартуністычны, -ая, -ае
АПАРТУНІСТ, а, Л/ сце, мн ы,
-аў, м. Прыхільнік апартунізму. Ц ж.
апартуністка, -і, ДА/ -тцы, л/н. -і, -так. Ц
лрым. апартунісцкі, -ая, -ае
АПАРТЭІД, -у А/-дзе, л/. Крайняя фор
ма расавай дыскрымінацыі якой-н. групы
насельніцтва аж да тэрытарыяльнай ізаля
цыі яе. ліхвяры аларл/э/бу.
АПАРШЫВЕЦЬ ал паршывець
АПАРЫНА, -ы, мн. -ы, -рын, ж.
(разм.). Паглыбленае месца на балоце,
якое не зарасло травою ці мохам; акно.
Ў&оя/цца ў апарыну.
АПАРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
зак. Пашкодзіць сабе скуру варам, гара
чай парай. II незак. апарвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца.
АПАРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; -раны;
зак., каео-/ато. 1. Пашкодзіць скуру ва
рам, гарачай парай. Я. рук/. 2. Абліць ва
рам. Я. вечку. II незак. апарваць, -аю, -аеш,
-ае.
АПАСАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
незак., каео-чаео або з /н%?. Тое, што і баяц
ца (у 1 знач.); сцерагчыся чаго-н. Я. прас
туды.
АПАСКА, -і, ДА/ апАсцы, ж. (разм.).
Асцярожнасць у прадбачанні небяспекі;
боязь, страх, /адарыць з апаскай.
АПАСЛІВЫ, ая, ае (разм) 1. Які
дзейнічае з апаскай, асцярожна. Я. во/н.
2. Недаверлівы, насцярожаны. Я. позірк. Ц
наз апаслівасць, -і, ж
АПАСРОДКАВАНЫ, ая, ае (кніжн )
Дадзены не непасрэдна, а пры дапамозе
чаго-н. іншага. 7?ебы, апасродкаваныя во
пытам.
АПАСТЫЛЕЦЬ, ею, ееш, ее; зак
(разм.). Апрыкраць; зрабіцца нямілым,
невыносным, вельмі надакучыць.
АПАСТЫЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які вельмі
апрыкраў надакучыў; зрабіўся нямілым,
невыносным. Яластылая ал^л/ас^ера.
АПАСТЫЛЯЦЦА, Аюся, Аешся, -Аец
ца; незак., з кіл/ і без бал. (разм.). Сварыцца,
лаяцца; задзірацца. 7/яеарта а. з любзьм/.
АПАСТЭРЫЁРЫ, прыся. (кніжн) На
падставе вопыту, вопытных дадзеных;
процй/. апрыёры. Ц лрым. апастэрыёрны,
-ая, -ае; наз. апастэрыёрнасць, -і, ж.
АПАСЦІ, -аду, -адзёш, -адзё; -адзём,
-адзяцё, -адўць; -адзі; зак. 1. (7 / 2 ас. не
ўжыв.). Асыпацца, адваліцца (з дрэў ку
стоў). Д/сце ўсе апала. 2. Паменшыцца ў
аб'ёме, панізіцца ўзроўнем, спасці. 2?аба
за ноч на рацэ апала. Чалавек схуднеў, /ачок/ аная/. 3. (7 / 2 ас. неўжыв.). Апусціцца,
упасці, звіснуць. 77асмы валасоў аная/ на
яоб. 4. (7 / 2ас. неўжыв.). Асесці, пакрыць
якую-н. паверхню. Япая/ росы на яуеах. 5.
(7 / 2ас. не ўжыв./ перан. Прыйсці, апус
ціцца. 1#х/ вечар апаў на зямлю. 6. (7 / 2

АПА-АПІ
яе. //с ўжые.^, перон. Пагоршыцца, сапса
вацца. тілоў нос/ярой. 7. перон. Знікнуць,
прапасці. ТТяхой смул/ок опобзе/ Ц незок.
ападаць, -аю, -аеш, -ае. Ц ноз. апЭд, -у,
-дзе, лі.
АПАТЫТ, -у,
-тьіце, л*. Мінерал, з
якога вырабляюць фасфатныя ўгнаенні.
II лрыл/. апатытавы, -ая, -ае. ^ноп/ып/оеоя
рубо.
АПАТЁІЧНЫ, -ая, -ае. Схільны да апа
тыі, поўны апатыі, абыякавы. А чолоеек. Ц
ноз. апатьннасць, -і, ж.
АПАТЫЯ, -і, ж. Стан душэўнай абыя
кавасці, раўнадушнасці да ўсяго. Ц дрылі,
апатьнны, -ая, -ае
АПАЎДНІ / АПАЎДНЯ, прысл. У сярэ
дзіне дня. т4. мачаўся божбж.
АПАЎЗЦІ^ -зў, -зёш, -зё; -зём, -зяцё,
-зўць; апоўз, апаўзла, -ло; -зі; зак. 1.
Спаўзці ўніз (ад цяжару), асесці. Ўпаўзла
зялмя да беразе рак/. 2. Тое, што і обпоўзц/. Ц
незок. апаўзаць, -аю, -аеш, -ае /апоўзваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц маз. апаўзанне, -я, м.
АПАЎНОЧЫ, тое, што і апоўначы.
АПАФЕОЗ, -у, л/. 1. Праслаўленне, уз
велічэнне каго-, чаго-н. (кніжн.). 2. Ура
чыстая, заключная масавая сцэна некаторых тэатральных спектакляў (спец.). Ц
лрым. апафеозны, -ая, -ае
АПАШЛЕННЕ ал апошліць
АПАШЛЁЦЬ ал пашлець
АПАШЛЯЦЬ ал апошліць
АПАЯСАЦЬ, апаяшў, апаяшаш, апая
ша; апаяшы; апаясаны; зок. 1. коао-мпно.
Надзець на каго-н. пояс, падперазаць, 2.
(7 / 2 ос. зеычойно не ўжые.), яерон., /ол/о.
Працягнуцца вакол чаго-н., абкружыць
сабой. 77есолоясоўееску. Ц незок. апаясваць,
-аю, -аеш, -ае. Цзеор. апаясацца, апаяшўся,
апаяшашся, апаяшацца; апаяшыся (да 1
знач.); незок. апаясвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
АПЁКА, -і, ДЛ7 апецы, ж. 1. Нагляд за
недзеяздольнымі асобамі (малалетнімі,
хворымі і пад.), клопаты аб іх выхаванні,
правах і пад. Есл/оное/ць олеку ноб л/ололеп/нш/. 2. зб. Установы або асобы, на якіх
ускладзены такі нагляд. 3. Клопаты, утры
манне, нагляд, кантроль. Лоцькоўскоя о.
7?ыйсц/ з-лоб олек/.
АПЕКАВАЦЬ, апякую, апякўеш, апякўе; апякўй; незок., коео ^/пл/о/ Е Ажыц
цяўляць апеку (у 1 знач.) над кім-н. Л. ^зя
цем. А с/ро/я. 2. Клапаціцца, наглядаць за
кім-н. А мот/ых сясцёр.
АПЕЛЬСЙІ, -а, л/н. -ы, -аў, м. Цытру
савае дрэва, а таксама сакавіты пахучы
кісла-салодкі плод гэтага дрэва з мяк
кай лупінай аранжавага колеру. Ц ярым.
апельсінавы, -ая, -ае А сок
АПЕЛЯВАЦЬ, -лібю, -лібеш, -люе;
-лібй; зок. і незок. 1. Падаць (падаваць)
апеляцыю (у 1 знач.; спец.). 2. бо коео-чоео. Звярнуцца (звяртацца) за падтрымкай і
пад. (кніжн.). А Эо^ромобскосц/.
АПЕЛЯЦЫЯ, і, л/н і, -цый, ж 1. Аб
скарджанне рашэння суда ў больш высо
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кай судовай інстанцыі з мэтай перагляду
справы (спец.). 2. Форма афіцыйнага аб
скарджання рашэння атэстацыйнай ка
місіі па выніках экзаменаў і пад. з мэтай
перагляду ацэнкі. 77обоць о. 3. перон.
Зварот з просьбай, з заклікам аб чым-н.
(кніжн.). А бо еромобской бумк/. II дрылі,
апеляцыйны, -ая, -ае (да 1 знач.). А суб.
АПЁНДЫКС, -а, л/. (спец.). Адростак
сляпой кішкі. II лрыл/. апёндыксны, -ая, -ае.
АПЕНДЫЦЫТ, у, Л7 -цвіце, л* Запа
ленне апендыкса. Ц ярым. апендыць:тны,
-ая,-ае.
АПЁНЬКА, -і, ДА/ -ньцы, лін. -і, -нек,
ж. Жаўтаваты ядомы грыб, які расце
групамі каля пнёў, на пнях дрэў, каля
карэнняў.
АПЕРАБЕЛЬНЫ, ая, ае Такі, які мо
жа быць аперыраваны, паддаецца апера
цыі'. А хеоры. II ноз. аперабельнасць, -і, ж.
АПЕРАДЖАЦЬ ёт/, апярэдзіць.
АПЕРАЗАЦЦА, аперажўся, апяражаш
ся, апяражацца; аперажыся; зок. (разм.).
Падперазацца поясам, дзягай. Ц незок.
апяразвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АПЕРАЗАЦЬ, аперажў, апяражаш,
апяража; аперажы; апяразаны; зок., коеон/м/о (разм.). 1. Надзець пояс, дзягу, апа
ясаць каго-, што-н. 2. перон. Абкружыць,
абнесці, абгарадзіць што-н. чым-н. Тороб
олерозот// зел/ляным еот/ом. 3. яерон. Моцна
ўдарыць, агрэць. Л. лот/кой яо сл/не. Ц не
зок. апяразваць, -аю, -аеш, -ае.
АПЕРАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
1. Асоба, якая выконвае якія-н. вытвор
чыя працэсы, аперацыі (назва ўвахо
дзіць таксама ў складаныя словы, напр.
еукоолероп/ор). 2. Спецыяліст, які робіць
здымкі кінакарціны; кінааператар. Ц лрыл/.
аператарскі, -ая, -ае.
АПЕРАТЫЎНЫ, ая, ае Здольны хут
ка і правільна выконваць практычныя за
дачы; дзейсны. Ллерол/ыўное к/роўн/ц/яео.
II ноз. аперать/ўнасць, -і, ж
АПЕРАЦЫЙНАЯ, ай, мн -ыя, ых, ж
Памяшканне, дзе робяцца аперацыі'. А
х/руре/чноео оббзят/ення больн/цы.
АПЕРАЦЫЯ', -і,мн. -і, -цый, ж. Хірур
гічная лячэбная дапамога, механічнае
ўздзеянне на тканкі і органы цела
(ускрыццё, выдаленне, перасадка і пад.)
з мэтай лячэння. Л. но сэрцы. Ц лрыл/.
аперацыйны, -ая, -ае. тілероцыйное оббзяу/енне (у бальніцы). /Іяероць/йноеўмя/оонне.
АПЕРАЦЫЯ , і, мн і, -цый, ж 1.
Каардынаваныя ваенныя дзеянні, аб'яд
наныя адзінай мэтай. 77ос/нуло//ьноя о. 2.
Асобнае дзеянне ў шэрагу іншых падоб
ных (афіц.). 77ом/л/оеь/я олероцы/. Ц лрым.
аперацьшны, -ая, ае. А/ероцыйноя золо (у
банку).
АПЁРЦІ
абаперці.
АПЁРЦІСЯ 27/ абаперціся
АПЕРЦЭПЦЫЯ, і, ж (кніжн) Ус
прыманне, пазнаванне на падставе ра
нейшых уяўленняў і запасу ведаў. Ц лрым.
аперцэпцьпіны, -ая, -ае.

АПЕРЫРАВАЦЬ , рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; зок. і незок., коео-м/п/о.
Зрабіць (рабіць) аперацыю'. Я. хеороео.
АПЕРЫРАВАЦЬ-, рую, -руеш, -руе;
-руй; незок. (кніжн.). Е Праводзіць ва
енныя аперацыі-, дзейнічаць. А у /лыт/е
еороео. 2. перон., чым. Карыстацца даны
мі, фактамі пры вывадах, доказах. А %?ок/лом/.
АПЕРЫТЫЎ, -тьіву, м. Слабалкагольны напітак, які павышае апетыт.
АПЁРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
зок. Е (7 / 2 ос. зеычойно не ўжые.). Па
крыцца пер'ем (пра птушак). 2. перон.
Стаць самастойным, сталым, забяспеча
ным. II незок. апарвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
АПЁРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
зок., коео-мпло. Пакрыць, упрыгожыць
пер'ем. А спраду. Ц незок. апарваць, -аю,
-аеш, -ае.
АПЕРЭТА, -ы, ДА/ -рЭце, мн. -ы, -рЭт,
ж. 1. Музычны камедыйны твор, у якім
спевы чаргуюцца з размовай і танцамі.
2. Пастаноўка такога твора на сцэне. 7ероць у оперэце. 3. Тэатр, у якім ставяцца
музычна-вакальныя творы камедыйнага
характару. Ц ярым. аперэтачны, -ая, -ае. Л.
окцёр.
АПЕТЫТ, -у, А/-тйце, мн. -ы, -аў, м. Е
Жаданне есці. Добры о. 2. перон., звычайна
мн. Вялікія жаданні, патрэбнасці (разм.).
0 Воўчы апетыт — вельмі вялікі, няўтоль
ны апетыт.
АПЕТЫТНЫ, -ая, -ае Які ўзбуджае
апетыт, смачны, прыемны на выгляд. Л.
л/ор/л. II ноз. апетытнасць, -і, ж.
АПЁЦЬ, апяк5, апяёш, апяё; апяём,
апеяцё, апякаць; апёй; апёты; зок., коеом/л/о (высок.). Уславіць, усхваліць (у вер
шах, песнях). А еерояў. Ц незок. апяваць,
-Аю, -аеш, -ае.
АПЁЧАК, -чка, мн. -чкі, -чкаў м. Ка
менны або гліняны падмурак печы.
АПІЛАВАЦЬ, -лўю, -лўеш, -луе; -лўй;
-лаваны; зок., м/л/о. Апрацаваць пілою,
напільнікам. Л. бервяно. Ц незок. апілоў
ваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ноз. апілоўванне, -я,
н. і апілоўка, -і, ДА/ -ўцы, ж. Ц прым. апі
ловачны, -ая, -ае. Л. слонок. Япй/оеочнь/я
робо/мы.
АПІЛКІ, -лак. Дробныя частачкі ма
тэрыялу, якія ўтвараюцца пры апрацоўцы
яго пілой, напільнікам, пілавінне. Дроўняныя о. А/ел/от//чнь/я о. Ц лрым. апілачны, -ая,
-ае / апілкавы, -ая, -ае.
АПІРАЦЦА 27/. абаперціся.
АПІРАЦЬ а//, абаперці.
АПІРЫШЧА, -а, н. (разм.). Тое, што і
опоро (у 2 знач.). 7рэбо /цукоць нейкоео о.
ў жыцці.
АПІСАЛЬНІЦТВА, а, н Апісанне без
спробы абагульнення, ацэнкі, вывадаў.
Зохолт/енне оў/норо он/сольн/ц/леол/.
АПІСАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які змяшчае ў
сабе апісанне, абмежаваны адным апісан-
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нем. у4як?лльяля чосжко бяслебяедння. Ц поз.
апісальнасць, -і, ж.
АПІСАННЕ, -я, я. 1. ал. апісаць. 2. Слоў
ная абмалёўка каго-, чаго-н, сачыненне,
укладанне, у якім што-н. апісваецца, /еябрдф/чныя ол/сонн/.
АПІСАЦЬ, апішў, апішаш, апіша; апішій; апісаны; зок. 1. коео-?пжо. Расказаць
пра каго-, што-н., паказаць, абмаляваць у
пісьмовай або вуснай форме. А лябзе/. 2.
мяло. Перадаць звесткі пра склад, асаблі
васці чаго-н. А мясцобую адборку. 3. мяло.
Скласці поўны спіс чаго-н. (з мэтай уліку
па прычыне якой-н. пастановы судовых
органаў і пад.). А маёмасць. 4. мяло. За
вяшчаць каму-н. А бом сп?дрэйм/яму сыну.
5. мяло. У матэматыцы: начарціць адну
фігуру вакол другой з захаваннем пэўных
умоў А дкружндсць закот? л?рохбуеольн/ка.
6. мяло. Зрабіць рух, перамясціцца па кры
вой. А бу2у. II яезак. апісваць, -аю, -аеш,
-ае. II яаз. апісанне, -я, я. (да 1 і 2 знач.) /
вёпіс, -у м. (да 3 знач.).
АПІСКА, -і, ДА/апісцы, мн. -і, -сак, эк.
Памьыка ў пісьмовым тэксце, зробленая
праз няўважлівасць.
АПІТЭРАПІЯ, -і, лс. (спец.). Лячэнне
пчаліным ядам. Ц лрым. апітэрапеўтычны,
-ая, -ае.
АПІЦЦА, ап'ібся, ап'ёшся, апіцца;
ап'ёмся, ап'яцеся, ап'ібцца; апіўся, апі
лася, апілбся; зак. Тое, што і обол/ццо. Ц
яезак. апівацца, -аюся, -аешся, -Аецца.
АПЛАВІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -віцца,
зак. Расплавіцца па краях, па паверхні. Ц
яезак. аплаўляцца, -яецца.
АПЛАВІЦЬ, -лаўлю, -лАвіш, -лавіць;
-лАўлены; зак., /нл?о. Расплавіць край або
паверхню чаго-н., нагрэўшы да высокай
тэмпературы. Ц яезак. аплаўляць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
АПЛАДЗІРАВАЦЬ, рую, -руеш, руе;
-руй; яезак., кому-члму. Пляскаць у далоні
ў знак адабрэння, прывітання і пад.
АПЛАДНІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-лбдніцца; зак. Стаць аплодненым. Ц яе
зак. апладняцца, -Аецца.
АПЛАДНІЦЬ, -ладніб, -лбдніш, -лбдніць; -лбднены; зак., коео-м/л?о. Даць
палатак развіццю арганізма шляхам зліц
ця мужчынскай і жаночай палавых кле
так. II яезак. апладняць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
яаз. апладненне, -я, я.
АПЛАДЫСМЁНТЫ, аў Плясканне ў
далоні ў знак адабрэння ці прывітання.
АПЛАКАЦЬ, -ачу -ачаш, -ача; -ач;
-Аканы; зак., каео-м/яо. Выказаць слязамі
свой смутак з прычыны чыёй-н. смерці. А
.мац?. II яезак. аплакваць, -аю, -аеш, -ае.
АПЛАМБАВАЦЬ а/?, пламбаваць.
АПЛАТА, -ы, ДА/ -лаце, эк. 1. а/?, апла
ціць. 2. Грошы, якія выплачваюцца за
што-н. Высокая а. Ц лрым. аплатны, -ая,
-ае.
АПЛАЦІЦЬ, -ачў, -Аціш, -Аціць; -Ала
ны; зак., мяло. Унесці плату за што-н.;
пакрыць якія-н. выдаткі. А лрдезб. Л. ра

чулак. II яезак. аплачваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
яаз. аплата, -ы, ДА/-лёце, зк. /1. драцы.
АПЛЁСЦІ, -лятў, -ляцёш, -ляцё; -ляцём, -лецяцё, -лятуць; -лёў -лялА, -лб;
-ляці; -лёцены; зак. 1. мяло. Пакрыць
перапляценнем з чаго-н., абвіць чым-н.
гнуткім. А елрм/чок. 2. лброн., коао-м?жо.
Хітрыкамі аблытаць, ашукаць і пад.
(разм.). II яезак. аплятаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АПЛІК, -А, мн. -і^ -бў, м. Металічны
кручок для зашпільвання адзення. Ц лрь/лг
аплікёвы, -ая, -ае.
АПЛІКАЦЫЯ, і, мн. і, цый, зк 1.
Стварэнне малюнка, узору, арнаменту
шляхам нашыўкі (наклейвання) на што-н.
кавалачкаў рознакаляровай паперы, ма
тэрыі і пад. 2. Карціна, арнамент і пад.,
створаныя такім чынам. Ц ярым. апліка
цыйны, -ая, ае
АПЛОМБ, -у, м. (кніжн.). Залішняя са
маўпэўненасць у гутарцы ці паводзінах,
саманадзейнасць. ТЬеорыць з апломбам.
АПЛОТ, -у, М -бце, м. (высок.). На
дзейная абарона, апора, цвярдыня.
АПЛЙСЦІ' / АПЛЁІЦЬ, -ывў, ывёш,
-ывё; -ывём, -ывяцё, -ывўць; -ьіў -ылА,
-ылб; зак. 1. (7 / 2 ос. зеычойно неуэкые.).
Растаць, растапіцца зверху з краёў і
пачаць сцякаць, пакрываючы што-н.
рэшткамі растопленага рэчыва. Свечка
адбыла. 2. Ацячы, заплыць тлушчам. 7еар
оллыў. 3. (7 / 2 ас. зеычойно неўэкыб.). Аб
валіцца, апаўзці пад дзеяннем вады, віль
гаці. 7>ерае аплыў. Ц яезак. аплываць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
АПЛЫСЦІ' / АПЛЫЦЬ, -ывў, -ывёш,
-ывё; -ывём, -ывяцё, -ывўць; -ьіў, -ылА,
-ылб; зак., м/жо. Праплысці вакол чаго-н.,
абплысці. Л. еосжрдў. Ц яезак. аплываць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
АПЛЙЭХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., кдео-жжо (разм.). Апырскаць, абліць.
/1. еабом. II збар. апліёхацца, -аюся, -аешся,
-аецца; яезак. аплюхвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
АПЛЯВАЦЬ, -люю, -люёш, -люё; -люём, -люяцё, -люібць; -лібй; -лявАны; зак.,
каео-мяло (разм.). 1. Пакрьпіь каго-, што-н.
пляўкамі. 2. дбрая. Зганьбіць, беспадстаў
на зняважыць, абняславіць каго-н. /1. еумлеяяаеа чалаеека. Ц яезак. аплёўваць, -аю,
-аеш, -ае.
АПЛЯВУХА, -і, ДА/ -вўсе, мя. -і, -вўх,
ЛС. (разм., груб.). 1. Удар далонню па шча
цэ. Даць ялляеуху. 2. дбрая. Знявага, ма
ральны ўдар.
АПЛЯТАЦЬ а/? аплесці
АПОВЕД / (разм ) АПАВЙД, у мя ы,
-аў, м. Апавяданне. Дудіарск/ а.
АПОВЕСЦЬ, -і,мя. -і, -ей, эк. 1. Літара
турна-мастацкі твор; эпічны жанр, блізкі
да апавядання і рамана. 2. Апавяданне
пра якую-н. падзею ў яе паслядоўным
развіцці. .%аэк/??ба слухаў?/ сумную а.
АПОЙ 27?. апаіць.
АПОЙВАННЕ 27? апаіць
АПОЙВАЦЬ 2т? апаіць

АПІ-АПО
АПОЙКА, -і, ДА/-йцы, мн. -і, апбек, зк.
Шкура цяляці-сысунка, а таксама выра
бленая з яе скура. Ц лрь/тя. апойкавы, -ая,
-ае. Лдамкабь/я божы.
АПОКА', -і, ДА/-бцы, мн. -і, апбк, лс.
(спец.). Прыстасаванне, у якім робіцца
ліцейная форма (скрынка без дна з фар
мовачнай зямлёй для заліўкі металам). Ц
прым. апёкавы, -ая, ае.
АПОКА, -і, ДА/-бцы, ЛС. (спец.). Цвёр
дая лёгкая горная парода, багатая на крэ
менязём. II лрым. апёкавы, -ая, -ае.
АПОКРЫФ, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
Старажытны твор з біблейскім сюжэтам,
у якім дапушчаны адступленні ад афіцый
нага веравучэння і таму адхілены царквой.
II лрым. апакрыфічны, -ая, -ае. Лдсгкрыф/чндя у?/жаряжуря.
АПОЛАК, -лка, мн. -лкі, -лкаў, м. Край
няя, выпуклая з аднаго боку дошка, якая
атрымліваецца ў выніку падоўжнай рас
пілоўкі бервяна. ТТрыбубоб/? з аполкаў. Ц
лрым. апёлкавы, -ая, -ае.
АПОЛВАЦЬ а/? апалоць
АПОМНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца;
зак. 1. Апрытомнець, прыйсці да стану
самавалодання. Л. пасля стражы лрыжомнасц/. 2. Тое, што і адумацца. Т/Тжо быроб/це??1ломн/цеся/
АПОНА, -ы, мн. -ы, апбн, лс. 1. Тое,
чым накрываюць, апінаюць што-н. (разм.).
//акрыць ноа/ цёплай апонай. 2. Тое, што
ахутвае, ахінае з усіх бакоў. Л. смуа/ (пе
ран.).
АПОРА, -ы, эк. 1. Тое, на што можна аба
перціся, што служыць для падтрымкі ча
го-н. блямосжа. 77/?ожча алсры. 2. леран.
Дапамога, сіла, што падтрымлівае каго-,
што-н.; падтрымка. Дзец/ — а. бля бацькоў у сжарасц/. 3. лбран. Зыходны пункт,
аснова чаго-н. /?оныж ланярэбн/каў — а.
бля Эа7?ей/яь/х баслебабаннлў.
АПОРКІ, -аў, абз. -рак, -рка, м. Старыя
боты з адрэзанымі халявамі, рэшткі
зношанага абутку. /Га пазах бы/?/ нейк/я а.
АПОРНЫ, -ая, -ае. Які з'яўляецца
апорай (у 1 знач.), уяўляе сабой апору
аснову чаго-н., умацаванне. Я. лункл?.
Хлорная калона.
АПОРТ, -у, А/ -рце, м. Гатунак зімо
вых чырвоных яблыкаў вялікага памеру. Ц
ярым апёртавы, -ая, -ае.
АПОСТАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У хрыс
ціянстве: вучань Хрыста, прапаведнік яго
вучэння. 2. леран., чаео. Паслядоўнік і
прапаведнік якой-н. ідэі (кніжн.). 3. Цар
коўная новазапаветная кніга, якая змяш
чае «Дзеянні» і «Пасланні апосталаў». Ц
лрым. апёстальскі, -ая, -ае (да 1 знач.).
АПОСТРАФ, -а, мн. -ы, -аў м. Надрад
ковы знак у выглядзе коскі ('), напр., у на
пісанні слова «надвор'е».
АПОСУМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Невялікая
млекакормячая жывёліна сямейства сум
чатых пацукоў якая водзіцца ў лясах Амерыкі.

АПО-АПР
АПОЎДНІ, /%?ысл. Тое, што і опоўбн/,
ОПОўбнЯ.
АПОЎЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
коео-што. Тое, што і абкоўзаць. Ц незок.
апбўзваць, -аю, -аеш, -ае.
АПОЎЗВАЦЬ ал. апаўзці, апоўзаць.
АПОЎЗЕНЬ, -зня, лін. -зні, -зняў, м.
Грунт, парода, што пад дзеяннем вады,
свайго цяжару спаўзае па схіле ўніз. Дбраеовь/ а. Ц п/?ь/м. апоўзневы, -ая, -ае. ?4поўзневь/я про^эсь/.
АПОЎЗІНЫ, -зін, тольк/мн. Звязаныя
канцамі дубцы, якія ўскладаюцца на стог
для ўмацавання сена.
АПОЎЗЛЫ, -ая, -ае. Які апоўз, апусціў
ся. Л. беряе.
АПОЎНАЧЫ /' АПАЎНОЧЫ, п^ь/сл. У
12 гадзін ночы. З даходу вярнул/ся а.
АПОШЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., коео-што. Зрабіць пошлым, пака
заць дробным, нікчэмным. Л. чужую бумку. Л. вь/сок/я словы. II незок. апашляць, -яю,
-яеш, -яе. II яаз. апашлённе, -я, я.
АПОШНІ, -яя, -яе. 1. Канцавы ў шэ
рагу чаго-н. Л. бзень заняткаў. Л. у чарзе.
У а. раз. 2. Адзіны, астатні. Рязбзял/ць а.
каеалак хлеба. 3. Які толькі што з'явіўся,
самы новы. Л. нумар чосоп/со. Аіошн/я
/швебамленн/. Лнрана^^а на апошняй лю
бае. 4. Канчатковы, беспаваротны, раша
ючы; вышэйшы, крайні. Аюшняе слана.
Л. срабак. 5. Зусім дрэнны, самы горшы
(разм.). Ў7аяць апошн/м/ слабада. 6. Гэты,
толькі што названы (кніжн.). Зайшла
абна жанчына, затым бруеая, апошняя — з
бз/цём. 7. наз. апбшняе, -яга, н. Тое адзінае,
што засталося. Татовы з чалавекам апошнйч пабзял/цца.
АПРАБАВАЦЬ, -бўю, -бўеш, -бўе;
-бўй; -баваны; зак., што. 1. Праверыць,
выпрабаваць. Л. пазую тэхн/ку. 2. Даць
афіцыйнае адабрэнне чаму-н. Ц незак.
апрабоўваць, -аю, -аеш, -ае; наз. апрабоў
ванне, -я, н. II наз. апрабаванне, -я, н. / апра
бацыя, -і, ж
АПРАВА, -ы, мн. -ы, -раў, ж. 1. Тое, у
што ўстаўляецца што-н., аздоба чаго-н.,
рамка. ^Тюстзрка ў бляшанай акрасе. Аку
ляры ў баравой акрасе. 2. нерак. Тое, што
акружае як рамка. Лазера ў акрасе кучаравых кустоў. 3. Металічнае пакрыццё абра
зоў як аздоба. А абраза. Ц лрым. аправачны,
-ая, -ае.
АПРАВІЦЦА, -раўлюся, -рёвішся, -рёвіцца; зак. 1. аб чаео. Аднавіць свае сілы,
ачуняць, паправіцца; дасягнуць раней
шага стану. Л. аб хваробы. 2. Спаражніц
ца (разм.). II незак. апраўляцца, -яюся,
-яешся, -йецца.
АПРАВІЦЬ, -раўлю, -равіш, -равіць;
-раўлены; зак., што. Уставіць у аправу. Л.
акуляры. Я. партрэт. Ц незак. апраўляць,
-яю, -яеш, -яе.
АПРАМЁНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца; зак. Тое, што і абкрамен/цца.
АПРАМЁНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены; зак., каео-што. Тое, што і абкрамен/ць.
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II незак. апраменьваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
апраменьванне, -я, н / апрамяненне, -я, н
Апраменьванне ксар^ал^.
АПРАМЁТНЫ, ая, ае 1. Пякельны,
такі, як у пекле. 2. лбран. Незвычайны па
ступені праяўлення. Апраметная цемра.
3. у знач. наз. апраметная, -ай, ж. Пекла,
падземнае царства. ТТрасал/ццаўалраметную.
АПРАНАХА, -і, ДЛ/ -нёсе, мн. -і, -нах,
ж. (разм.). Прадмет верхняга адзення.
77ак/нь на плечы якую-небубзь апранаху.
АПРАНУЦЬ, -анў, -анеш, -ане; -анем,
-ёнеце, -ёнуць; -ані; -ануты / -анены;
зак. 1. каео-што. Адзець. А бз/ця. 2. што.
Надзець, нацягнуць на сябе ці на ка
го-н. якую-н. вопратку. А кал/то. 3. каеошто. Забяспечыць неабходнай вопраткай
(разм.). А сям)о. 4. каео-што. Увасобіць
у якой-н. форме. А хлопца ў мябзсебзя.
5. перан. Пакрыць. ТУбч апранула зямлю.
II незак. апранаць, -аю, -аеш, -ае. Ц зсар.
апрануцца, -анўся, -Анешся, -анецца;
-анемся, -Анецеся, -ануцца; -аніся; незак.
апранацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц наз.
апрананне,-я,н
АПРАСНЁННЕ ел апрэсніць
АПРАСНЯЛЬНІК, а, мн і, аў, м
(спец.). Прыбор для апраснення вады.
АПРАСНЯЛЬНЫ ел апрэсніць
АПРАСНЯЦЬ ел апрэсніць
АПРАСЦЦ^ЦА, -рашчўся, -рбсцішся,
-рбсціцца; зак. Стаць больш простым у
звычках, адзенні і пад. Ц незак. апрашчацца,
-аюся, -аешся, -аецца. Ц наз. апрашчэнне,
-я, н.
АПРАТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. (разм.). 1. Ачысціцца, абмыцца, пры
брацца. Л. кераб святам. 2. Паправіцца,
паздаравець. 27ебзь апратаўся пасля хва
робы. II незак. апратвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
АПРАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каео-што. Прыбраць, пачысціць, абмыць.
А бзяцей. А хату кераб святам. Ц незак.
апратваць, -аю, -аеш, -ае.
АПРАТЭСТАВАННЕ ел пратэставаць
АПРАТЭСТАВАЦЬ ел пратэставаць
АПРАЎДАЛЬНЫ, -ая, ае Які заклю
чае ў сабе апраўданне. А прыеавор. А бакумент.
АПРАЎДАННЕ, -я, н. 1. ел. апраўдаць.
2. Довад, якім можна апраўдаць, вытлу
мачыць што-н. Для яео ўчынкаў няма апраўбання.
АПРАЎДАНЫ, -ая, ае Які мае ап
раўданне (у 2 знач.) у чым-н. Апраўбаная
рызыка.
АПРАЎДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. 1. Даказаць сваю невінаватасць.
Л. кераб наробам. 2. (7 / 2 ас. не ўжыв.).
Пацвердзіцца; аказацца правільным. Спабзяванн/апраўбал/ся. 3. (7 /2 ас. не ўжыв.).
Акупіцца, атрымаць кампенсацыю. Расхобы апраўбал/ся. Ц незак. апраўдвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.

АПРАЎДАЦЬ, -ёю, -аеш, -ае; -Аны; зак.
1. каео (што). Прызнаць невінаватым, вы
несці апраўдальны прыгавор. А пабсубнаеа. 2. што. Даказаць магчымасць чаго-н.
Старацца а. як/-н. учынак. 3. што. Пака
заць сябе дастойным чаго-н. А высокае
званне. А бавер калектыву. 4. што. Аку
піць, кампенсаваць. Расхобы анраўбаюць
сябе. II незак. апраўдваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
наз. апраўданне, -я, н.
АПРАЦАВАЦЬ, цўю, -цўеш, цўе;
-цўй; -цаваны; зак. 1. што. Вырабіць,
адшліфаваць, ачысціць, зрабіць гатовым
для чаго-н. А бэталь. А камень. 2. што.
Падрыхтаваць для пасеву, пасадкі. А
зямлю. 3. перан., каео-што. Уздзейнічаць
на каго-н. у пажаданым кірунку, схіліць
да чаго-н. 4. Надаць чаму-н. завершаны
выгляд; зрабіць больш дасканалым. Ц не
зак. апрацоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
апрацоўванне, -я, н. / апрацоўка, -і, ДМ-і,
-ўцы, ж.
АПРАЦІВЕЦЬ, ею, ееш, ее; зак
Стаць брыдкім, агідным, невыносным,
моцна надакучыць каму-н. Анрац/вел/
штобзенныя папрок/ / патацы/.
АПРАЦОЎЧЫ, -ая, ае Які служыць
для апрацоўкі, прызначаны для апра
цоўкі. А /нструмент. Апрацоўчая прамы
словасць.
АПРАЧА / АПРОЧ, прыназ з 7^ 1. За вы
ключэннем каго-, чаго-н. Дома ўсе, а. бацьк/. 2. У дадатак да каго-, чаго-н. У хаце,
а. ложка, была / канапа.
АПРУЦЯНЁЛЫ, ая, -ае Застьыы,
скарчанелы; анямелы, адубелы. Апруцяне
лыя аб холабу пальцы.
АПРУЦЯНЁЦЬ ел пруцянець
АПРЫЁРЫ, прысл (кніжн ) 1. Не
залежна ад вопыту, да вопыту; проц/л.
апастэрыёры. 2. перан. Не правяраючы
чаго-н., загадзя. Ц прым. апрыёрны, -ая,
-ае; наз. апрыёрнасць, -і, ж.
АПРЫКРАЦЬ, аю, аеш, ае; зак
Стаць прыкрым, непрыемным; моцна
надакучыць каму-н. з-за аднастайнасці.
Апрыкрая/ бажбжы.
АПРЫКРЫ, -ая, -ае. Які стаў пры
крым, непрыемным, нязносным з-за ад
настайнасці.
АПРЫТОМНЕЦЬ, ею, ееш, ее; зак
1. Ачуцца, прыйсці да прытомнасці. 2.
Апамятацца, набыць здольнасць спакой
на разважаць і дзейнічаць.
АПРЫХОДАВАЦЬ ел прыходаваць
АПРЫЧНІК, -а, мн і, аў, м (гіст)
Той, хто знаходзіўся ў радах апрычніны (у
З знач.). 7/арск/я апрычн/к/.
АПРЁІЧНІНА, ы, ж 1. е/ст Сістэма
надзвычайных мер, ажыццёўленая царом
Іванам ГУ Грозным для разгрому баярскакняжацкай апазіцыі і ўмацавання сама
дзяржаўя. 2. Частка дзяржаўных тэрыто
рый, якія знаходзіліся ў кіраванні цара
Івана ГУ і служылі яму апорай у насаджэн
ні сваёй палітыкі. 3. Спецыяльнае войска
цара Івана ГУ для правядзення яго паліты-
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кі, высочвання і выкаранення «крамолы».
II ярым. апрьмны, -ая, -ае. Ядрыю/ае еомска.
Я//рычлмя ўлабалл/.
АПРЫШЧАВЕЦЬ 27! прышчавець
АПРЭСНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
зак., мяло. Зрабіць прэсным, ачысціць ад
солей. А .марскую бабу. Ц лезак. апрасняць,
-Аю, -Аеш, -яе. II лаз. апраснённе, -я, л. Ц
лрым. апрасняльны, -ая, -ае
АПТАВІК, -А, мл. -і^ -6ў, м. Іандляр, ка
мерсант, які вядзе аптовы гандаль.
АПТбВЫ, -ая, -ае. Які звязаны з ганд
лем оптам, які робіцца оптам. Я. еалбат/ь.
Ядд/оемя цэль/.
АПТЫМАЛЬНЫ, ая, ае (кніжн)
Найбольш спрыяльны, зручны; найлеп
шы. Ял/ль/тчальль/я ўмоем. Ц лаз. аптымаль
насць, -і, ж.
АПТЫМІЗМ, -у; м. Бадзёрае і жыцця
радаснае светаадчуванне, пры якім чала
век верыць у лепшае, у поспех; дроцы. пе
сімізм. II лрь/м. аптымістычны, -ая, -ае; лаз.
аптымістычнасць, -і, ж.
АПТЫМІСТ, -а, 3/ -сце, мл. -ы, -аў,
м. Чалавек, поўны аптымізму; //роцй/. пе
сіміст. II ж. аптымістка, -і, ДА/-тцы, мл. -і,
-так.
АПТЁІЧНЫ, ая, ае 1. ал. оптыка 2.
Светлавы, зрокавы. Я. дабмал.
АПТЭКА, -і, ДА/ -тОцы, мл. -і, -тЭк, ж.
Установа, дзе па рэцэптах урачоў робяцца
і адпускаюцца лякарствы, а таксама
прадаюцца гатовыя лякарствы, санітарнагігіенічныя, касметычныя і інш. прад
меты. 0 Як у аптэцы (разм., жарт.) — вель
мі дакладна. Ц лрым. аптэкарскі, -ая, -ае /
аптЭчны, -ая, -ае. Ял/дэкарскія /лазара/.
Ялд/эчлая /лафа.
АПТЭКАР, -а, мл. -ы, -аў, м. Работнік
аптэкі; фармацэўт. Ц ж. аптэкарка, -і, ДА/
-рцы, мл. -і, -рак. II лрым. аптэкарскі, -ая,
-ае.
АПТЭЧКА, -і, ДА/ -чцы, мл. -і, -чак,
ж. Набор лякарстваў неабходных для
першай дапамогі, а таксама спецыяльная
скрынка, шафка з такім наборам. Дарос
лая а.
АПУБЛІКАВАННЕ ал публікаваць
АПУБЛІКАВАЦЬ ал. публікаваць
АПУБЛІКОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае; ла
зак., м/д/о. Тое, што і дуб^/каеа/іь.
АПЎСКЛІВЫ, -ая, -ае. Неахайны, не
дагледжаны. Я. чалавек.
АПУСКНЫ, -ая, -бе. Які можна апус
ціць. Ядусклая т/ямда.
АПУСТАШАЛЬНЫ, ая, ае Які робіць
апусташэнне. Ядус/лам/ат/ьль/я оомлы. Ц лаз.
апусташальнасць, -і, с.
АПУСТОШАНЫ, ая, ае 1. Спусто
шаны. Ялусл/оа/алая зялмя. 2. лерам. Па
збаўлены маральных сіл, унутранага, ду
хоўнага зместу. Ялус/лок/алая бўа/а. Ц лаз.
апустошанасць, -і, ж
АПУСТОШЫЦЬ, -шу, шыш, шыць;
-шаны; зак. 1. а//ло. Зрабіць пустым, спу
стошыць. Л. зямлю. Я. клоэл/ (жарт.). 2.
л^рал., каео-м/м/о. Пазбавіць маральных

сіл, духоўнага зместу. Я. бум/у чат/аеека.
II лезак. апусташаць, -аю, -аеш, -ае. Ц лаз.
апусташэнне, -я, л. / апустошванне, -я, л.
АПУСЦЁЛЫ, -ая, -ае. Які стаў пустым,
бязлюдным. Я. бом. Ялус/іеямя зул/цы. Ц
лаз. апусцёласць, -і, ж.
АПУСЦЁННЕ ал пусцець
АПУСЦЁЦЬ 2л пусцець
АПУСЦІЦЦА, -ушчўся, -ўсцішся, -ўсціцца; зак. 1. Перамясціцца ў больш ніз
кае становішча; знізіцца. Бусел алусц/уся
ла луз. 2. ла /а/яо і без бал. Наблізіўшыся
да паверхні зямлі, ахінуць, ахутаць што-н.
Тйчзря/ змрок алусц/уся ла еораб. 3. без
бал. Спусціўшыся, перагарадзіць доступ
куды-н. Заслона апусцілася. Тйлаебаум
адусц/уся. 4. лбрал. Перастаць клапаціцца
пра свой знешні выгляд, дрэнна паводзіць
сябе ў маральных адносінах. Ядусц/уся ча
лавек. II лезак. апускацца, -аюся, -аешся,
-Аецца. II лаз. апушчэнне, -я, л.
АПУСЦІЦЬ, -ушчў, -ўсціш, -ўсціць;
-ўшчаны; зак. 1. каео-а//ло. Перамясціць у
больш нізкае становішча. Я. сцяе. 2. о//но.
Схіліць, нахіліць. Я. еалаеу. Я. еочь/ (скіра
ваць позірк уніз). 3. каео-м//ло. Змясціць
у што-н. куды-н. уніз. Я. л/сьмо ў ла/а/лоеую скрынку. 4. Перавесці з вертыкальнага
становішча ў гарызантальнае, адчыняючы
або зачыняючы што-н. Я. юлаебаум. 5.
а//ло. Зрабіць пропуск, выключыць. 77рь/
чым/анн/ а. слоеа. 6. каео-а/д/о. Занядбаць,
запусціць. Я. еасдабарку. Ц лезак. апускаць,
-Аю, -Аеш, -Ае; лаз. апусканне, -я, л. Ц лаз.
апушчэнне, -я, л
АПУХА, -і, ДА/апўсе, м. 1.2Л. апушыць.
2. Футравая абшыўка па краях адзення,
абутку. Я. баражам кажуха (прымаўка).
АПУХАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лезак. Тое,
што і пухнуць. Рук/ слухаюць.
АПЎХЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які апух. Я.
/деар. II лаз. апухласць, -і, ж.
АПУХНУЦЬ 2л пухнуць
АПУШЫНА, -ы, мл. -ы, -шын, ж. До
шка ля краю даху, страхі; застрэшніца.
АПЎШЫЦЬ, -шыць; безас.; зак., каео-м/д/о (разм.). Занадта павялічыцца ў
аб'ёме, раздзьмуцца (пра жывот). Ядум/ыла жь/ео/л.
АПУШЫЦЬ, -піў, -шыш, -шыць; -шым,
-шыцё, -шАць; апўшаны; зак., м/д/о. 1. Аб
шыць па краях футрам (адзенне, абутак).
Я. лал//ло. 2. (7 / 2 ас. ле ўжь/е.). Пра снец
іней: зацерушыць, абсыпаць. Тлее адум/ыў
о{рэ#ь/ дрысаб. 3. (7 / 2 ас. ле ўжь/е.). Па
крыць, акружыць пушком, чым-н. пушы
стым. II лезак. апўшваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
лаз. апуха, -і, ДА/ апўсе, ж. (да 1 знач.) /
апушванне, -я, л
АПЫЛЁННЕ, -я, л. 1. 27/. апыліць.
2. Перанос пылку кветкі з тычынак на
рыльца песціка для апладнення. Я. раслін.
Тйліучлае а.
АПЫЛІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., апы
ліцца; зак. Стаць апыленым. Аізе/дк/ адыліл/ся. II лезак. апыляцца, -яецца / апыль
вацца, -аецца.

АПР-АПЯ
АПЫЛІЦЬ, апылю, апыліш, апыліць;
апылены; зак., а//до. 1. Зрабіць апылен
не (у 2 знач.). Я. кее/лку. 2. Апрацаваць
пылападобным саставам для знішчэн
ня шкодных насякомых. Я. дасеем. Ц ле
зак. апыляць, -Аю, -яеш, -яе (да 1 знач.) /
апыльваць, -аю, -аеш, -ае (да 2 знач.); лаз.
апыльванне, -я, л. Ц лаз. апыленне, -я, л. (да
2 знач.).
АПЫЛКАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-кўецца; зак. Тое, што і адмяніце. Ц лезак.
апылкоўвацца, -аецца.
АПЫЛКАВАЦЬ, кўю, кўеш, кўе;
-кўй; -кавАны; зак., а//ло. Тое, што і адыл/ць (у 1 знач.). II лезак. апылкоўваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц лаз. апылкаванне, -я, л.
АПЁІЛЬВАЛЬНІК, а, мл і, -аў, м
Аларат для апыльвання раслін; апыляль
нік (у 2 знач.).
АПЫЛЯЛЬНІК, а, мл і, аў м 1. Пе
раносчык пылку кветак з тычынак на пес
цік (насякомыя, птушкі, вецер, вада). 2.
Тое, што і адь/льеальл/к.
АПЫНЎЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак. Тра
піць куды-н., аказацца ў якім-н. месцы,
становішчы. Я. ўеорабзе. Ц лезак. апынацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
АПЁІРСКАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
зак., каео-/а/до. Абліць, пакрыць пыр
скамі, дробнымі кроплямі. Я. забой. Ц ле
зак. апырскваць, -аю, -аеш, -ае. Ц абнакр.
апырснуць, -ну, -неш, -не; -ні. Ц зеар.
апырскацца, -аюся, -аешся, -аецца; лезак.
апырсквацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц лаз.
апырскванне, -я, л
АПЫРСКВАЛЬНІК, а, жм. і, аў, л<.
Апарат для апырсквання раслін.
АПЫТАЛЬНІК, -а, мл. і, аў м Пе
ралік пытанняў па якой-н. тэме, пры збо
ры якіх-н. звестак; анкета.
АПЫТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.,
каео-а//ло. 1. Сабраць адказы на якія-н.
пытанні. Я. усіх л/м/су/ялых. 2. Праверыць
веды вучняў студэнтаў і інш., выклікаючы
па чарзе. Ц лезак. апытваць, -аю, -аеш, -ае.
II лаз апытанне, -я, н.; лрым. апытальны,
-ая, -ае. Я. л/с/д.
АПЭЦКАЦЦА 27/ пэцкацца
АПЭЦКАЦЬ 27/ пэцкаць
АПЯВАЦЬ 27/ апець
АПЯКАЦЬ' 27/ апячы
АПЯКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лезак., каео
^а//др). Тое, што і адекаеаі/ь. Я. бзяцей.
АПЯКЎН, апекунА, мл. апекуна,
апекунбў м. Асоба, якой даручана апека,
апякунства над кім-н. Ц ж. апякўнка, -і,
ДА/ -нцы, мл. -і, -нак. Ц дрым. апякўнскі,
-ая, -ае.
АПЯКУНСТВА, -а, л. Абавязкі апекуна.
.%яць бзяцеі/ даб сеае а.
АП'ЯНЁННЕ 27/ п'янець.
АП'ЯНЁЦЬ 27/ п янець
АП'ЯНІЦЬ 27/ п'яніць.
АП'ЯНЯЛЬНЫ, ая, ае Які п яніць,
ад якога хмялеюць. Я. дох чаромхі.
АПЯРАЗВАЦЦА 27/ аперазацца

АПЯ-АРГ
АПЯРАЗВАЦЬ ад аперазаць
АПЯРЭДЗІЦЬ, джу, дзіш, дзіць;
-джаны; зяк., кдао-ы/уяо. 1. Рухаючыся
ў адным напрамку з кім-, чым-н., апы
нуцца наперадзе, абагнаць. 2. Зрабіць
што-н. раней; чым што-н. адбылося. А
лабзе/. II незак. апярэджваць, -аю, -аеш,
-ае / апераджаць, -аю, -Аеш, -Ае. Ц яаз.
апярэджанне, -я, я
АПЯРЭННЕ, -я, я. Пер'е ў птушак. О
Хваставое апярэнне самалёта (спец.) —
вертыкальныя і гарызантальныя плоскас
ці на задняй частцы самалёта.
АПЯЧАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., мяло. Закрыць доступ да чаго-н., на
клаўшы сургучную пячатку. А кяапізру.
II яезак. апячатваць, -аю, -аеш, -ае; яаз.
апячатванне,-я, я.
АПЯЧЁІ, апякў, апячЭш, апячЭ; апячбм, апечаце, апякуць; апёк, апяклА,
-лб; апячы; апёчаны; зак., каео-ыляо. 1.
Агнём або чым-н. гарачым, едкім, пяку
чым і інш. пашкодзіць скуру; абпаліць,
прычыніць боль. А /туку. А крал/аой яаз/.
2. ябрая. Уразіць, усхваляваць. Рэзкае
алода апякло сэр^а. Ц яезак. апякаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
АПЯЧЁІСЯ, апякўся, апячэшся, апя
чэцца; апячбмся, апечацёся, апякўцца;
апёкся, апяклАся, -лбся; апячыся; зак. 1.
Пашкодзіць сабе што-н. агнём або чым-н.
гарачым, едкім, пякучым; атрымаць апёк.
А кран/еою. 2. леран. Пацярпець няўда
чу нечакана сустрэўшы перашкоду пры
спробе зрабіць што-н. (разм.). А ла кодай
слраее. Халя еабы намочымся, каля аен/о
анячэмся (прыказка). Ц незак. апякацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
АПЯЯЦЬ, апяіб, апяеш, апяё; апяём,
апеяцё, апяібць; апёй; апяйны; зак., каеом/ло (высок.). Тое, што і але^ь.
АР, Ара, мн. Ары, Араў, м. Мера зямель
най плошчы ў метрычнай сістэме, роўная
100 м^; адна сотая гектара.
АРАБЕСКА, -і, ДА/-бёсцы, мн. -і, -сак,
ж. 1. Складаны арнамент з геаметрычных
фігур і стылізаваных кветак, лісця і пад.
першапачаткова ў помніках арабскага
мастацтва, пазней у арабскім стылі
(спец.). 2. мн. Збор невялікіх літаратурных
ці музычных твораў (кніжн.). Ц лрым. арабёскавы, -ая, -ае.
АРАБІНА, -ы, мн. -ы, -бін, ж. Тое, што
і раб/на. 77йлылме/о^ь араб/ны. Ц лалмнм/.
арабінка, -і, ДАТ-нцы, мн. -і, -нак. Ц лрьал
арабінавы, -ая, -ае
АРАБІСТ, -а, А/-сце, мн. -ы, -аў м. Ву
чоны, спецыяліст у галіне арабістыкі. Ц ж.
арабістка, -і, ДМ-тцы, мн. -і, -так.
АРАБІСТЫКА, і, ДА/ тыцы, ж. Су
купнасць навук аб мове, культуры і гісто
рыі арабаў.
АРАБЫ, -аў, абз. арАб, -а, м. Народы се
мітычнай моўнай групы, якія насяляюць
Пярэднюю Азію і Паўночную Афрыку. Ц
ж. арабка, -і, ДА/-бцы, мн. -і, -бак. Ц лрым.
арабскі, -ая, -ае.
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АРАІАВЁЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе; зяк.
Зацвярдзець, пакрыцца рагавой луской.
Скура араеаеела. Ц няз. арагавённе, -я, н.
АРАГРАФІЯ, -і, ж. Раздзел фізічнай
геаграфіі, які вывучае рэльеф зямной па
верхні II лрым. араграфічны, -ая, -ае.
АРАКУЛ, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Месца,
храм, дзе ў Старажытнай Грэцыі, Рыме,
краінах старажытнага Усходу жрацы
прарочылі ад імя Бога. Дэль^мйск/ я. 2. У
антычным свеце: жрэц-прадказальнік во
лі бажаства, які даваў адказы на розныя
пытанні. 3. лбрян. Пра таго, чые мерка
ванні прызнаюцца бясспрэчнай ісцінай
(іран.). II лрым. аракульскі, -ая, -ае.
АРАКЧЭЕЎШЧЫНА, ы, ж (гіст)
Рэжым неабмежаванага паліцэйскага
дэспатызму самавольства ваеншчыны ў
кіраванні народам у пачатку 19 ст. ў Расіі.
АРАЛА, -а, н. 1. уся?. Прылада для
ворыва, саха. 2. У выразе: перакаваць мячы
на аралы (высок.) — скончыўшы вайну,
пачаць мірна працаваць.
АРАНГУТАН / АРАНГУТАНГ, а, мн. -ы
/ -і, -аў м. Буйная чалавекападобная мал
па. II лрым. арангутанавы (арангутангавы),
-ая, -ае.
АРАНДАВАЦЬ, -дую, -дўеш, -дўе;
-дўй; -давАны; зяк. і чдзяк., м//ло. Узяць
(браць) у арэнду.
АРАНДАТАР, -а, мл. -ы, -аў м. Тбй, хто
арандуе што-н. Ц ж. арандатарка, -і, ДА/
-рцы, мя. -і, -рак. II лрым. арандатарскі,
-ая, -ае.
АРАНЖАВЫ, -ая, -ае. Які мае чырвона-жоўтую (адну з сямі асноўных ко
лераў спектра) афарбоўку; падобны да ко
леру апельсінаў. Я. кодбр.
АРАНЖАРЭЯ, -і, мя. -і, -рЭй, ж. Цёплае
зашклёнае памяшканне для вырошчван
ня раслін; цяпліца. Ц лрым. аранжарэйны,
-ая, -ае. Аранжарэйная расл/на (таксама
перан., іран.: пра далікатнага, распешча
нага чалавека).
АРАНЖЫРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; зяк. і незяк., мпяо (спец.).
Перакласці (перакладаць) музычны твор
для выканання на іншым інструменце або
іншага саставу інструментаў (галасоў).
II яяз. аранжыроўка, -і, ДАТ -ўцы, мя. -і,
-рбвак.
АРАП, -а, мя. -ы, -аў м. 1. Цемнаскуры
чалавек, негр (уст.). 2. Ашуканец, жулік
(разм., уст.). 0 Браць на арапа (разм., не
адабр.) — браць ашуканствам, падманам.
II ж. арапка, -і, ДА/-пцы, мя. -і, -пак (да 1
знач.). II лрым. арапскі, -ая, -ае.
АРАПНІК, -а, м. Доўгі паляўнічы бізун
з кароткай ручкай або кароткі раменны
бізун.
АРАСІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., аросіцца;
зяк. Пакрыцца кроплямі чаго-н., на
сыціцца вільгаццю. Арасілася зямля. II не
зяк. арашацца, -Аецца.
АРАСІЦЬ, арашў, арбсіш, арбсіць; ара
шоны; зяк., М//ЛО. 1. Апырскаць кропля
мі чаго-н., увільгатніць. Дробны божбж

арас/ўаяебу. 2. Шляхам правядзення кана
лаў абвадніць, паліць. А лал/. Ц незяк. ара
шаць, -аю, -Аеш, -Ае. Ц няз. арашЭнне, -я, н.
АРАТАР, -а, мн. -ы, -аў м. І. Той, хто га
ворыць прамову прамоўца. 2. Той, хто ва
лодае красамоўствам, майстэрствам сло
ва. Салраўбны я. II лрым. аратарскі, -ая, -ае.
АРАТАРСТВАВАЦЬ, ствую, ствуеш,
-ствуе; -ствуй; незяк. (іран.). Гаварыць з
прэтэнзіяй на красамоўства.
АРАТОРЫЯ, і, мн і, рый, ж Вя
лікі музычна-драматычны твор для хору,
спевакоў-салістаў і аркестра. Ц лрым. ара
торны, -ая, -ае / аратарыяльны, -ая, -ае
АРАТЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Тбй, хто
апрацоўвае, арэ зямлю; земляроб. Дзе я.
ллача, /лям жняя скача (прыказка). Ц лрым.
арацкі, -ая, -ае
АРАХІС, -у м. Паўднёвая травяністая
алейная расліна сямейства бабовых; зем
ляны арэх, а таксама плод гэтай расліны. Ц
лрым. арахісавы, -ая, -ае. А /нор??? (з арахі
сам).
АРАЦЬ, арў, арОш, арО; арбм, арацё,
арўць; арьі; арАны; незяк., мяло і без бал.
Апрацоўваць зямлю плугам, сахой. Ц
зяк. узараць, -рў, -рЭш, -рО, -рбм, -рацё,
-рўць; -рьі; -рАны. Ц няз. аранне, -я, н. / во
рыва, а, н
АРАЧНЫ ал. арка
АРАШАЛЬНЫ, -ая, ае Які служыць
для арашэння, штучнага ўвільгатнення
глебы. Я. кянял.
АРБА, -ы, мн. Арбы, -аў ж. Высокі
двухколавы воз у Сярэдняй Азіі, а таксама
доўгі чатырохколавы — ва Украіне, у Кры
ме, на Каўказе.
АРБАЛЁТ, -а, А/ -лёце, мн. -ы, -аў м.
Старадаўняя ручная кідальная зброя;
самастрэл. Ц лрым. арбалетны, -ая, -ае.
АРБІТА, -ы, ДА/ -біце, мн. -ы, -біт, ж.
1. Шлях руху нябеснага цела, а таксама
касмічнага апарата, карабля. Я. Марса.
2. лбрян., чаео або якяя. Сфера дзеяння,
распаўсюджання чаго-н. 3. Вочная ўпа
дзіна, вачніца. Аж еочы ляеыяяз/л/ з ярбйп.
II лрым. арбітальны, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.;
спец.).
АРБІТР, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Суддзя, па
срэднік у спрэчках не судовага характару;
трацейскі суддзя. 2. Суддзя ў некаторых
відах спартыўных спаборніцтваў
АРБІТРАЖ, -у м. Вырашэнне спрэчак
не судовага характару арбітрамі, трацей
скім судом; дзяржаўны орган, які займа
ецца гэтым. II лрым. арбітражны, -ая, -ае.
АРГ... Першая састаўная частка склада
ных слоў якая ўжыв. ў знач. арганізацый
ны, напр.: арекам/піэлі, арееыеабы.
АРГАМАК, -а, мн. -і, -аў, м. Старажыт
ная назва ўсходніх пародзістых верхавых
коней. II лрым. аргамачны, -ая, -ае.
АРГАН, -а, мн. -ы, -аў м. Музычны ду
хавы клавішны інструмент, што складаец
ца з набору труб, у якія мяхамі напампоў
ваецца паветра. Ц лрым. арганны, -ая, -ае.
у4радннля музыка.
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АРГАНА... / АРГАНА ... Першая са
стаўная частка складаных слоў са знач.: 1)
арганічны (у 1 знач.), напр.: яралядаеяяы,
араояд-л//ябрл/!ьяь/; 2) які мае адносіны да
органаў (у 1 знач.), напр.: ораоямяо/я/моат,
др^дяд/мяс/яь/кл,
драдяятэрляеўтычяь/,
ораояотэроям (прымяненне з лячэбнай
мэтай рэчываў жывёльнага паходжання).
АРГАНІЗАВАНЫ, -ая, ае 1. Аб яд
наны, згуртаваны, які ўваходзіць у склад
якой-н. арганізацыі. А калектыў. 2. Пла
намерны, упарадкаваны. А характар яартызаяскам ^ара/^ьбы. 3. Дысцыплінаваны,
які дзейнічае дакладна і планамерна. Ц //ез.
арганізаванасць, -і, ж.
АРГАНІЗАВАЦЦА, зўюся, -зўешся,
-зўецца; -зўйся; зак. 1. (7 / 2 ас. зоычамяа
яеўжые.). Узнікнуць, з'явіцца, утварыцца.
^Іраая/заоаўся яоеь/ а^зел. 2. Аб'яднацца
для якой-н. мэты. Л. яе барацьбу зе л//р.
II яезак. арганізоўвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
АРГАНІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, -зўе;
-зўй; -заваны; зак. Г. м/то. Заснаваць,
стварыць. А курсы. /1. хор. 2. мяло. Падрых
таваць, наладзіць. Л. сустрэчу Л. дастаўку
еазет. 3. каео-м/то. Аб'яднаць для якой-н.
мэты. Л. л/олабзь. 4. м/то. Упарадкаваць
што-н. /1. соом чес. Ц яезак. арганізоўваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц яаз. арганізацыя, -і, ж.
АРІАНІЗАТАР, -а, л/я. -ы, -аў л/. Той,
хто арганізоўвае, з'яўляецца ініцыятарам
чаго-н. Л. атрада. Ц ярыл/. арганізатарскі,
-ая, -ае. т4р?ея/зетерс/см збольяасц/.
АРІАНІЗАЦЁІЙНЫ, ая, ае Які ад
носіцца да арганізацыі (ая. арганізаваць
у І знач.), да падрыхтоўкі ажыццяўлення
чаго-н. Я. я%рыяб. тіреая/зацымяыя расходы.
АРІАНІЗАЦЫЯ, і, л/я і, цый, ж Г.
ая. арганізаваць. 2. Грамадскае аб'яднанне
або дзяржаўная ўстанова. 77ре%)се/озяея
е. Бубаўя/яая е. 3. Арганізаванасць, уну
траная дысцыпліна, прадуманы, плана
мерны парадак. Даклабяая е. ў рабоце. 4.
Фізічная ці псіхафізічная будова асобнага
арганізма.
АРГАНІЗМ, -а, л/я. -ы, -аў л/. Г. Усякая
жывая істота, расліна. Разе/цце ераея/зл/еў.
2. Сукупнасць фізічных і духоўных улас
цівасцей чалавека. Збароеы е. 3. Скла
данае арганізаванае адзінства (перан.).
Дзяржаўны е. Ц ярыл/. арганізменны, -ая,
-ае (да 1 знач.; спец.).
АРГАНІКА, -і, ДА/-ніцы, ж. (разм.). 1.
Арганічная хімія. 2. Арганічныя ўгнаенні.
7?ыеезц/ ареая/ку яе лея/.
АРГАНАЎТ, -а, М -сце, л/я. -ы, -аў л/.
Музыкант, які іграе на аргане. Ц ж. арга
ністка, -і, ДА/ -тцы, л/я. -і, -так. Ц ярыл/.
арганісцкі, -ая, -ае.
АРГАНІЧНЫ, -ая, -ае. І. Які належыць
да жывёльнага або расліннага свету, які
мае адносіны да арганізмаў (у 1 знач.).
Л. сеет. тіреая/чяая ярыроба. 2. Які да
тычыцца ўнутранай будовы чалавека, яго
органаў Я. яарок сзрца. 3. яерая. Які да
тычыцца самой сутнасці чаго-н., карэн

ны, унутрана ўласцівы каму-н. Лреая/чяае
абз/ястеа тэоры/ / ярактык/. тіреая/яяае
яеярь/л/аяяе. О Арганічная хімія — раздзел
хіміі, які вывучае злучэнні, што змяшча
юць у сабе вуглярод. Ц лез. арганічнасць,
-і, ж.
АРГАТЫЗМ, -а, л/я. -ы, -аў, л/. Слова ці
моўны зварот з арго.
АРГВЫВАДЫ, -аў. Скарачэнне: аргані
зацыйныя вывады — канкрэтныя меры,
якія прымаюцца для рэалізацыі якога-н.
рашэння. З^аб/ць е.
АРГО, яескл., я. Умоўныя словы і вы
разы, якія ўжыв. якой-н. адасобленай ці
прафесійнай групай, гуртком і пад. Злабземскае е. 7/Ткольяае е. Ц ярыл/. аргатычны,
-ая, -ае.
АРГОН, -у, л/. Хімічны элемент, газ без
колеру і паху (дае сіняватае свячэнне, вы
карыстоўваецца ў светлавых рэкламах). Ц
ярыл/. аргонавы, -ая, -ае.
АРГУМЕНТ, -а, Л/ -нце, л/я. -ы, -аў
л/. Г. Лагічны довад, доказ. 7?ажк/ а. 2. У
матэматыцы: незалежная пераменная
велічыня, ад змены якой залежыць змена
другой велічыні (функцыі).
АРГУМЕНТАВАЦЬ, -тую, -тўеш, -тўе;
-туй; -тавйны; зак. і яезак., м/я/о. Прывес
ці (прыводзіць) доказы, аргументы (у І
знач.). II яаз. аргументацыя, -і, ж.
АРГУМЕНТАЦЫЯ, і, ж Г. ад аргу
ментаваць. 2. Сукупнасць аргументаў (у 1
знач.). Ў7ае/чяая а. Ц ярыл/. аргументацыйны,
-ая, -ае.
АРДА, -ьі, ДА/-дзе, л/я. орды, орд /брдаў
ж. Г. е/ст. Назва дзяржаўнага аб'яднання
ў старажытных цюркскіх вандроўных народаў. Залатая а. 2. ябрая. Варожае вой
ска; натоўп, банда, зграя. Фам/ысцк/я
орбы. II ярыл/. ардынскі, -ая, -ае (да 1 знач.).
АРДЫНАРАЦ, -рца, л/я. -рцы, -рцаў, л/.
Ваеннаслужачы пры камандзіру або пры
штабе для службовых даручэнняў. Ц //рыл/,
ардынарачны, -ая, -ае
АРДЫНАРНЫ, ая, ае 1. Які нічым
асаблівым не вызначаецца, звычайны
(кніжн.). 2. У назвах вучоных пасад: штат
ны; яроц/л. экстраардынарны (уст.). Л.
прафесар.
АРДЫНАТАР, -а, л/я. -ы, -аў л/. Урач,
які лечыць у бальніцы, клініцы і пад. пад
кіраўніцтвам загадчыка аддзялення. Ц
ярыл/ ардынатарскі, -ая, -ае.
АРДЫНАТАРСКАЯ, ай, л/я ія, іх, ж
У лячэбнай установе: пакой для ўрачоў
АРДЫНАТУРА, -ы, ж. 1. Пасада арды
натара або ардынарнага прафесара. 2. Род
практычнай медыцынскай аспірантуры.
Ал/я/чяая а.
АРДЫНСКІ
арда
АРДЭНАНОСЕЦ, -нбсца. л<н. -нбсцы,
-нбсцаў л/. Чалавек або арганізацыя, уз
нагароджаныя ордэнам'.
АРДЭНАНОСНЫ, ая, ае Узнагарод
жаны ордэнам'. ^рбэяаяосяая рэсяубл/ка.
АР'ЕРГАРД, -а, л/я. -ы, -аў, л/. Частка
войска (або флоту), якая знаходзіцца зза
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ду галоўных сіл пры паходзе і забяспечвае
надзейнасць тылу. Ц ярыл/. ар'ергардны,
-ая, -ае.
АРЖАНІШЧА, -а, я. Тое, што і /ржым/ча.
АРЖАНЫ, -ая, -бе. Тое, што і жытя/.
Д. хлеб.
АРКА, -і, ДА/ арцы, л/я. -і, арак, ж. 1.
Дугападобнае перакрыцце праёма ў сцяне
(акна, дзвярэй) або пралёта паміж дзвюма
апорамі і пад. 2. Збудаванне ў выглядзе
вялікіх варот такой формы як элемент
дэкору. 7рыул/%,альяая /7. Ц //рыл/, фрачны,
-ая, -ае.
АРКАДА, -ы, ДА/ -дзе, л/я. -ы, -к&д, ж.
Шэраг аднолькавых па форме і велічыні
арак, якія апіраюцца на слупы або калоны
і складаюць архітэктурнае цэлае.
АРКАН, -а, л/я. -ы, -аў л/. Доўгая вя
роўка з рухомай пятлёй на канцы для
лоўлі коней і іншых жывёлін; ласо. Ц ярыл/.
арканны, -ая, -ае.
АРКАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; ясза/с.,
каео-м/то. Лавіць арканам. Ц зак. заарка
ніць, -ню, -ніш, -ніць; -кАнь; -нены.
АРКЁСТР, а, л/я. ы, -аў, л/ 1. Су
купнасць музычных інструментаў для
выканання музычных твораў; калектыў
музыкантаў якія разам выконваюць
твор на розных інструментах. Духавы а.
Струяяы а. 2. Месца ў тэатры перад сцэ
най, дзе знаходзяцца музыканты. Ц //рыл/,
аркёстравы, -ая, -ае.
АРКЕСТРАВАЦЬ, -рўю, рўеш, -рўе;
-рўй; -равуны; зак. і яезак., м/то (спец.).
Зрабіць (рабіць) аркестроўку чаго-н.
АРКЕСТРАНТ, а, А/ нце, л/я -ы, аў, л/
Музыкант з аркестра. Ц ж. аркестрантка, -і,
ДА/-нцы, л/я. -і, -так. II ярыл/. аркестранцкі,
-ая, -ае.
АРКЕСТРОЎКА, -і, ДА/-рбўцы, л/я. -і,
-рбвак, ж. (спец ). Выклад музычнага тво
ра для выканання аркестрам або інстру
ментальным ансамблем; інструментоўка.
АРКТЫКА, -і, ДА/-тыцы, ж. (з вялікай
літары). Паўночная палярная вобласць
зямнога шара. Ц ярыл/. арктычны, -ая, -ае.
АРКУШ, -а, л/я. -ы, -аў л/. 1. Стандартны
(тонкі, плоскі) кавалак паперы. Л. ем
см/ытка. 2. Адзінка вымярэння аб'ёму
друкаванага тэксту (спец.). О Аўтар
скі аркуш — 40000 друкарскіх знакаў з
прабеламі. Ц ярыл/. Аркушны, -ая, -ае.
АРЛАН, -а, л/я. -ы, -аў, л/. Буйная дра
пежная птушка сямейства ястрабіных;
марскі арол. Ц ярыл/. арланавы, -ая, -ае.
АРЛЕКІН, -а, л/я. -ы, -аў л/. Традыцый
ны персанаж італьянскай «камедыі ма
сак», паяц, камедыянт. Ц ярыл/. арлекінскі,
-ая, -ае.
АРЛЕКІНАДА, -ы, ДА/ -дзе, л/я. -ы,
-нАд, ж. Камедыя з арлекінам у галоўнай
ролі. II ярыл/. арлекінадны, -ая, -ае.
АРЛЁЦ, -ляцў, л/. (разм.). Мінерал вішнёва-ружовага колеру; раданіт.
АРЛІНЫ ад арол
АРЛІЦА, -ы, л/я. -ы, -ліц, ж. Самка
арла.
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АРЛЯНКА, -і, ДЛ^-нцы, мн. -і, -нак, ж.
Старая гульня, сэнс якой у адгадцы: ляжа
падкінутая манета гербавым малюнкам
(арлом) ці процілеглым бокам (рэшкай).
АРЛЯНЯ і АРЛЯНЁ, -няці, мн. -нйты,
-нАт, л. Птушаня арла.
АРМАДА, -ы, ДМ-дзе, мн. -ы, -мАд, ж.
Вялікая колькасць караблёў самалётаў,
танкаў якія дзейнічаюць узгоднена. Л.
караблёў.
АРМАТУРА, -ы, ж. 1. зб. Прылады і
прыналежнасці якога-н. апарата, машы
ны і пад. 2. Сталёвы каркас жалезабе
тонных збудаванняў (спец.). Ц ярым. ар
матурны, -ая, -ае.
АРМАТУРШЧЫК, а, мн. і, аў м
Спецыяліст па збудаванні арматуры (у
2 знач.). II ж. арматуршчыца, -ы, мн. -ы,
-чыц. II ярым. арматуршчыцкі, -ая, -ае.
АРМЁЕЦ, -мёйца, мн. -мёйцы, -мёйцаў м Ваеннаслужачы арміі (у 1 і 2 знач.).
АРМІЯ, -і, мн. -міі, -мій, ж. 1. Сукуп
насць узброеных сіл дзяржавы. Служыць у
арміі. Дзеючая а. (войска, якое ў час вайны
знаходзіцца на фронце). 2. Сухапутныя
ўзброеныя сілы ў адрозненне ад марскіх і
паветраных сіл. 3. Аператыўнае вайсковае
аб'яднанне з некалькіх карпусоў дывізій
аднаго або некалькіх родаў войск. Тан
кавая а. 4. яеран., каал. Наогул — вялікая
колькасць нечым аб'яднаных людзей. А
настаўнікаў. А змагароў за м;р. Ц ярым.
армейскі, -ая, -ае (да 1—3 знач.).
АРМЯК, -А, мн. -і^ -6ў з*. Старадаўняе
сялянскае верхняе адзенне з тоўстага
саматканага сукна ў выглядзе світкі; каф
тан. II ярым. армячны, -ая, -ае.
АРМЯНЕ, -мйн, дбз. -мянін, -а, л*. Народ, які складае асноўнае насельніцтва
Арменіі. II ж. армянка, -і, ДЛ/-нцы, .мн. -і,
-нак. II ярым. армянскі, -ая, -ае.
АРНАМЕНТ, -у, Л/ -нце, .мн. -ы, -аў .м.
1. Узор, жывапіснае графічнае ўпрыго
жанне, у аснове якога ляжаць геаметрыч
ныя, раслінныя і жывёльныя матывы, што
паўтараюцца ў пэўным парадку беларускі
д. 2. У музыцы: упрыгожанне мелодый,
напр. трэль. II ярым. арнаментны, -ая, -ае і
арнаментальны, -ая, -ае
АРНАМЕНТАВАЦЬ, -тую, -тўеш, -тўе;
-тўй; -таваны; зяк. і незлк., тто (кніжн.).
Упрыгожыць (упрыгожваць) арнаментам.
А сцены бома. Ц нлз. арнаментацыя, -і, ж.
АРНАМЕНТАЛЬНЫ, ая, ае 1. ал
арнамент. 2. З многімі ўпрыгажэннямі,
мудрагелісты. Д. стыль. Ц нлз. арнамен
тальнасць, -і, ж
АРНІТАЛОГІЯ, -і, ж. Раздзел заалогіі,
які вывучае птушак. Ц ярым. арніталагічны,
-ая, -ае.
АРОЛ, арлА, мн. арлы, арлбў м. 1. Дра
пежная, дужая птушка з загнутай дзюбай
сямейства ястрабіных, якая звычайна
жыве ў гарыстай мясцовасці або ў стэпе.
Стэялвы л. Арлу з сабою не ял бярозе (пры
маўка). 2. яерон. Пра смелага, гордага ча
лавека. Зфні нд сваіх арлоў/ Якія слоўныя
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хлопцы/0 Арол ці рэшка? (разм.) — пытан
не пры падкідванні манеты з мэтай выра
шыць што-н. жэрабем. Ц ярым. арліны, -ая,
-ае. А. яоаляб (смелы, горды, праніклівы).
Л. нос (тонкі, кручкаваты нос).
АРСЕНАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Склад
зброі і ваеннай амуніцыі. А крэядсці. 2.
Прадпрыемства, якое вырабляе зброю і
ваенную амуніцыю (уст.). 3. перон. Запас,
вялікая колькасць чаго-н. Л. ееблў. Ц ярым.
арсенальны, -ая, -ае.
АРТ... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач. артылерыйскі, напр.:
яртдбстрэл, дртпяб^ыхтоўкд, артполк.
АРТАДАКСАЛЬНЫ, -ая, ае (кніжн )
Які няўхільна прытрымліваецца асноў
якога-н. вучэння, светапогляду; пасля
доўны. Артдбяксальныя лоалябью Ц нлз.
артадаксальнасць, -і, ж
АРТАДОКС, -а, мн. -ы, -аў м. (кніжн.).
Чалавек артадаксальных поглядаў
АРТАДОКСІЯ, -і, ж. (кніжн.). Артадак
сальная прыхільнасць да якога-н. вучэн
ня.
АРТАПЕД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
Урач, спецыяліст па артапедыі.
АРТАПЕДЫЯ, -і, ж. Раздзел хірургіі,
які займаецца прафілактыкай і лячэннем
дэфармацый пазваночніка, канечнасцей.
II ярым. артапедычны, -ая, -ае. Л. ябўтлк.
АРТРЁГГ, -у, М-рйце, м. Запаленне су
ставаў інфекцыйнага паходжання. Рэўма
тычны д. Тнфекцымны д.
АРТЫКЛЬ, -я, мн. -лі, -ляў, м. У гра
матыцы некаторых моў — часціца, якая
дадаецца да назоўніка для адрознення яго
роду; пэўнасці і няпэўнасці.
АРТЫКУЛ, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Невя
лікі навуковы або публіцыстычны твор
у часопісе, газеце, зборніку. Арытычны
д. 2. Самастойны раздзел, параграф у
юрыдычным дакуменце, слоўніку і пад.
Л. канстытуцыю Слоўнікавы л. 3. Раздзел
фінансавага плана, каштарыс, які выз
начае крыніцу даходаў або мэту расходаў
(спец.). Рдсхобны д. 4. Тып вырабу, умоў
нае абазначэнне тавараў (спец.). Л. ткдн/ны. II лрым. артыкульны, -ая, -ае.
АРТЫКУЛЯЦЫЯ, і, ж Работа орга
наў маўленчага апарату; неабходная для
вымаўлення пэўнага гука, а таксама іх
становішча пры вымаўленні таго ці іншага
гука II ярым. артыкуляцыйны, -ая, -ае
АРТЫЛЕРЫСТ, а, М сце, мн ы, аў,
м. Ваеннаслужачы ў артылерыі.
АРТЫЛЕРЫЯ, -і, ж. 1. Агнястрэльнае
ўзбраенне (гарматы, гаўбіцы, мінамёты
і пад.). Сўлрдцьтлнклвая л. Цяжкая д.
2. Род войск з такім узбраеннем. Слу
жыць у артылерыю 3. Навука, якая выву
чае тэхніку агнястрэльнай зброі (гармат,
гаўбіц і пад.) і яе прымяненне. Ц лрым.
артылерыйскі, -ая, -ае
АРТЙСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Той, хто займаецца публічным выканан
нем твораў мастацтва (акцёр, спявак, му
зыкант і пад.). Эстрабны д. Артысты цыр-

кд. Оперны л. Заслужаны а. 2. яеран. Пра
таго, хто валодае высокім майстэрствам
у якой-н. галіне (разм ). 75та ж а. у сваёй
справе. II ж. артыстка, -і, ДА/ -тцы, мн. -і,
-так (да 1 знач.). Ц лрым. артыстычны, -ая,
-ае. Артыстычнае фае.
АРТЫСТЫЗМ, у, м (кніжн) Высокае
майстэрства ў мастацтве, віртуознасць у
рабоце.
АРТЫСТЫЧНЫ, ая, ае 1. ал ар
тыст. 2. Уласцівы артысту. Л. хлряктяр.
Ар/лыстычныя схільнасцю 3. Вельмі ўмелы,
майстэрскі. Артыстычная работа. Забля
яе выканана артыстычна (прысл.). Ц наз.
артыстычнасць, -і, ж. (да 2 і 3 знач.).
АРТЫШОК, -а, мн. -і, -аў, м. Травяні
стая расліна з буйнымі фіялетавымі сук
веццямі, ніжнія мясістыя часткі якіх ядо
мыя. II лрылю артышокавы, -ая, -ае.
АРТЭЗІЯНСКІ, ая, ае Заключаны ў
глыбокіх ваданосных слаях пад натураль
ным ціскам; глыбінны. А. калобзеж. Ар
тэзіянскія вобы.
АРТЭРЫЯ, і, мн і, -рый, ж І. Кры
вяносны сасуд, які нясе кроў ад сэр
ца ва ўсе часткі цела. 2. яеран. Шлях
зносін (высок.). Лобныя ярп^эрыі. II ярым.
артэрыяльны, -ая, -ае (да 1 знач.). А. ціск.
АРТЭРЫЯСКЛЕРОЗ, у, м Хранічнае
захворванне артэрый.
АРУДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй;
незок. (разм.). 1. чым. Дзейнічаць пры
дапамозе чаго-н. А. лалатям. 2. Распа
раджацца, праяўляць дзейнасць (звычай
на адмоўную), кіраваць чым-н., гаспа
дарыць дзе-н. Яя бячы лрубаеду злобзем.
АРФА', -ы, мн. -ы, -аў ж. Шчыпковы
музычны інструмент у выглядзе вялікай
трохвугольнай рамы з нацягнутымі на ёй
струнамі. II дрылю Арфавы, -ая, -ае.
АРФА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Сельскагас
падарчая машына для ачысткі збожжа ад
мякіны, пылу і пад. пасля малацьбы; ве
ялка. II ярьюлю Арфавы, -ая, -ае.
АРФАВАЛЬШЧЫК, а, мн -і, аў м
Той, хто працуе на арфе^. Ц ж. арфаваль
шчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
АРФАВАНЫ, -ая, -ае. Ачышчаны ар
фаваннем. А. ячмень.
АРФАВАЦЬ, -фўю, -фўеш, -фўе; -фўй;
-фаваны; незок., тто і без бал. Ачышчаць
арфай зерне ад мякіны, пылу і пад. А.
жыта. II зак. праарфаваць, -фўю, -фўеш,
-фўе; -фўй; -фаваны. Ц наз. арфаванне, -я, н.
АРФАГРАФІЯ, -і, ж 1. Правілы напі
сання слоў і іх форм; правапіс. 2. Само
такое правільнае напісанне, ступень яго
засваення. Уяео д. кульгае (ён піша з па
мылкамі). II ярьаю арфаграфічны, -ая, -ае.
Арфаграфічная памылка.
АРФАЭПІЯ, і, ж 1. Сістэма правіл,
якія вызначаюць правільнае літаратурнае
вымаўленне. 2. Ступень засваення правіл
вымаўлення. Ц лрым. арфаэпічны, -ая, -ае.
Арфдэлічныя нормы.
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АРФІСТ, -а, А/-сце, .мя. -ы, -аў, з/. Му
зыкант, які іграе на арфе'. Ц эм. арфістка, -і,
ДА/-тцы, мн. -і, -так.
АРХАІЗАВАЦЬ, -зўю, -зўеш, -зўе; -зўй;
-завАны; зак. і незяк., няня. Зрабіць (ра
біць) архаічным, устарэлым паводле сты
лю, манеры творчасці. Ц няз. архаізацыя,
-і, ж.
АРХАІЗМ, -а, .мн. -ы, -аў, м 1. Слова,
моўны выраз або граматычная форма,
якія ўстарэлі і выйшлі з агульнага ўжы
вання. Лекс/кя-збяне/нь/'/нь/ я. 2. Перажы
так мінулага.
АРХАІКА, -і, ДА/ -іцы, ж. Пра што-н.
старое, старадаўняе.
АРХАІЧНЫ, -ая, -ае. Які ўяўляе сабою
архаізм, уласцівы даўніне; старадаўні,
устарэлы. А стыль. Ц няз. архаічнасць, -і, ж.
АРХАНГЕЛ, -а, мн. -ы, -аў, з*. У хрыс
ціянскай рэлігіі: анёл вышэйшага рангу. Ц
ярым архангельскі, -ая, -ае
АРХАР, -а, .мн. -ы, -аў з/ Дзікі горны
баран з закручанымі рагамі.
АРХАРАВЕЦ, -раўца, мн. -раўцы, -раўцаў, з/ (разм.). Буян, свавольнік.
АРХЕАГРАФІЯ, -і, ж. Гістарычная на
вука, якая займаецца апісаннем і выданнем пісьмовых помнікаў мінулага. Ц прь/з/.
археаграфічны, -ая, -ае
АРХЕАЛОГІЯ, -і, ж. Навука, якая вы
вучае гісторыю, быт і культуру старажыт
ных народаў па рэчавых, матэрыяльных
помніках, што захаваліся да нашага часу. Ц
лрым. археалагічны, -ая, -ае. Лрхелляе/нныя
рясколк/.
АРХЕОГРАФ, -а, мн. -ы, -аў м. Спецы
яліст па археаграфіі.
АРХЕОЛАГ, -а, лін. -і, -аў лі. Спецыя
ліст па археалогіі.
АРХІ... Прыстаўка са знач. вышэйшай
і найвышэйшай ступені прыкметы, якая
названа ў другой частцы слова, напр.: ярх/ммьянер, ярх/бяжны, лрх/рэякцыйны.
АРХІБІСКУП, -а, мн. -ы, -аў лі. Ка
таліцкае духоўнае званне; тое, што і арх/ел/скал. II лрым. архібіскупскі, -ая, -ае.
АРХІВАРЫУС, -а, мя. -ы, -аў м. Супра
цоўнік архіва, хавальнік яго фондаў
АРХІВІСТ, -а, А/ -сце, мя. -ы, -аў
м. Спецыяліст па архіўнай справе. Ц ж.
архівістка, -і, ДА/-тцы, мл. -і, -так.
АРХІДЭЯ, -і, мн. -і, -дбй, ж. Шматга

довая травяністая трапічная расліна з па
хучымі кветкамі дзівоснай формы і афар
боўкі. [І лрым. архідэйны, -ая, -ае.
АРХІЕПІСКАП, -а, мн ы, аў, м
Епіскап, які вядзе нагляд за некалькімі
епархіямі; наогул ганаровы тытул епіска
па, а таксама асоба, якая мае гэты тытул. Ц
лрым. архіепіскапскі, -ая, -ае
АРХІМАНДРЫТ, а, М рьіце, мн ы,
-аў м. Вышэйшае духоўнае званне для
манахаў тытул святара-манаха, звычай
на настаяцеля мужчынскага манастыра,
а таксама асоба, якая мае гэта званне. Ц
лрым архімандрыцкі, -ая, -ае

АРХІПЕЛАГ, а, мн і, -аў м Група
марскіх астравоў размешчаных на бліз
кай адлегласці адзін ад аднаго. Ц лрым.
архіпелагавы, -ая, -ае.
АРХІРЭЙ, -я, мн. -і, -яў м. Агульная
назва вышэйшых чыноў праваслаўна
га духавенства (епіскапа, архіепіскапа,
мітрапаліта). Ц лрым. архірэйскі, -ая, -ае.
АРХІТЭКТАР, -а, мн -ы, аў, м Спе
цыяліст па архітэктуры; дойлід. Ц лрым.
архітэктарскі, -ая, -ае.
АРХІТЭКТОНІКА, і, ДА/ ніцы, ж
(спец ). Будова мастацкага твора, арга
нічная ўзаемасувязь яго галоўных і дру
гарадных элементаў; кампазіцыя. А рамя
ні II лрым архітэктанічны, -ая, -ае
АРХІТЭКТУРА, -ы, ж 1. Майстэрст
ва праектавання, пабудовы і мастацкага
афармлення будынкаў; дойлідства. А
старажытных грэкаў. 2. Стыль пабудовы.
А боз/а. 3. зб. Будынкі, збудаванні. Ц прь/м.
архітэктўрны, -ая, -ае
АРХІЎ, -хіва, мн. -хівы, -хіваў м. 1.
Установа, якая зберагае, сістэматызуе і
апісвае старадаўнія дакументы, графіч
ныя помнікі мінулага. Збаць у а. (таксама
перан.: прызнаць устарэлым, малапатрэбным). 2. Аддзел установы, дзе захоўва
юцца старыя дакументы. 3. Збор рукапі
саў лістоў і пад., што маюць дачыненне
да дзейнасці якой-н. установы ці асобы.
А /нстытута. А Якуба Холаса. Ц лрым.
архіўны, -ая, -ае.
АРЦЁЛЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Адна з
форм вытворчага аб'яднання грамадзян
для вядзення калектыўнай гаспадаркі на
аснове абагульнення сродкаў вытвор
часці. Ры^ала^хая а. Сельскаеаспабарчая
а. 2. Аб'яднанне асоб некаторых прафесій
для сумеснай работы з удзелам у агульных
даходах і агульнай адказнасцю. А грузчы
каў. II лрым. арцёльны, -ая, -ае. ^цельная
еаспабарка.
АРЦЕЛЬШЧЫК, а, мн. -і, аў м (уст)
Член арцелі (у 2 знач.) Ц ж. арцёльшчыца,
-ы, мн. -ы, -чыц II лрым. арцельшчыцкі,
-ая, -ае.
АРШЙН, -а, мл -ы, аў м 1. Ста
рая мера даўжыні, роўная 71,12 ем, якой
карысталіся ў Беларусі, Расіі да ўвядзення
метрычнай сістэмы. 2. Лінейка, планка
такой даўжыні для мерання. 0 Мераць на
свой аршын — меркаваць пра што-н. са
свайго пункту погляду аднабакова (разм ).
Нібы (быццам) аршын праглынуў — пра ча
лавека, які стаіць або сядзіць ненатураль
на прама (разм.). Аршын з шапкаю — пра
малога, невысокага чалавека (разм.). Ц
лрым. аршынны, -ая, -ае. 77/саць арм/ынным/лйлррлм/ (надта вялікімі; жарт.).
АРЫГІНАЛ, -а, мн -ы, -аў, м 1. Тое,
што з'яўляецца прадметам узнаўлення,
капіравання, аўтэнтык. Збурыць з арые/налаз/. Чытаць у лрыа/нллс. А артыкул# (ру
капіс, з якога робіцца набор). 2. Непадоб
ны да іншых, своеасаблівы чалавек, дзівак

АРФ-АРЫ
(разм.). Хн вял/к/ а. Ц ж. арыгіналка, -і, ДА/
-лцы, мн. -і, -лак (да 2 знач.).
АРЫГІНАЛЬНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае;
незак. (разм.). Трымаць сябе арыгіналам
(у 2 знач ), старацца быць непадобным да
іншых. II зак. зарыгінАльнічаць, -аю, -аеш,
-ае.
АРЫГІНАЛЬНЫ, -ая, ае 1. Не за
пазычаны, не перакладны, аўтэнтычны.
А рукап/с. 2. Створаны ў выніку сама
стойнай творчасці, /ірые/нальнае рашэнне
задачы. 3. Своеасаблівы, непадобны да
іншых, дзіўны. Дрые/н&льныя павобз/ны.
т4рые/нальна (прысл.) апранацца. Ц наз.
арыгінальнасць, -і, ж
АРЫЕНТАВАЦЦА, -тўюся, -туешся,
-тўецца; -туйся; незак. 1. Вызначаць сваё
месцазнаходжанне або кірунак руху. А
ў вял/к/м лесе. А ў новых абстав/нах (пе
ран.). 2. на каео-м/то. Вызначаць, браць
кірунак на каго-, што-н. А на маяк. А
на м/ырокаеа чытача (перан.). 3. пбран.
Разбірацца ў чым-н. Ц зак. зарыентавЭцца,
-тўюся, -туешся, -тўецца; -тўйся. Ц наз.
арыенціроўка, -і, ДА/ -ўцы, ж. / арыен
таванне, я, н.
АРЫЕНТАВАЦЬ, тўю, -тўеш, -туе,
-тўй; -тавАны; незак. 1. каео-м/то. Даваць
магчымасць каму-, чаму-н. вызначыць
сваё месцазнаходжанне на мясцовасці або
кірунак руху. А касм/чны аларат у налёце.
2. каео-м/то, на м/то і ў чым. Накіроўваць
на дасягненне якой-н. мэты, дапамагаць
камун, разабрацца ў чым-н. (кніжн.). А
даследчыкаў на выкарыстанне новых даку
ментаў. II зак. зарыентавОць, -тўю, -тўеш,
-тўе; -тўй; -тавАны.Ц наз. арыенціроўка, -і,
ДА/-ўцы, ж /арыентаванне, -я, н
АРЫЕНТАЛЬНЫ, ая, ае (кніжн)
Усходні, уласцівы краінам Усходу А стыль.
АРЫЕНТАЦЫЯ, -і, ж 1. Уменне вы
значыць сваё месцазнаходжанне. А на
мясцовасці 2. Дасведчанасць у чым-н.
(кніжн.). А ў мовам л/таратуры. А ў пы
таннях лал/тык/. 3. на каео-м/то і якая.
Накіраванасць дзейнасці ў інтарэсах каго-,
чаго-н. (кніжн ). А на перабаву/о моладзь.
АРЫЕНЦІР, а, мн ы, аў, м Прадмет,
на які арыентуюцца. Выбраць правальны а.
II прым. арыенцірны, -ая, -ае.
АРЫЕНЦІРОВАЧНЫ, ая, ае 1. Які
служыць для арыенціроўкі. А палёт. 2.
Прыблізны, папярэдні. А тэрм/н.
АРЫЁЗА, нескл., н. Невялікая лірычная
арыя, якая чаргуецца з рэчытатывам. Ц
прым. арыёзны, -ая, -ае.
АРЙК, -а, мн. -і, -аў м. У Сярэдняй
Азіі: арашальны канал, канава. Ц прым.
арычны, -ая, -ае
АРЫСТАКРАТ, -а, А/-раце, мн. -ы, -аў
м. Асоба, якая належыць да арыстакратыі
(у 1 знач.). II ж. арыстакратка, -і, ДА/-тцы,
мн. -і, -так. II прым. арыстакрацкі, -ая, -ае
(разм.).
АРЫСТАКРАТЫЗМ, -у, л Манера
паводзін, знешняя вытанчанасць, харак
тэрныя арыстакратам. Ц прым. арыстак-

АРЫ-АСА
ратычны, -ая, -ае. Л. еыеляб. ^рыетакра/лы^імыя ліамеры.
АРЫСТАКРАТЫЧНЫ, ая, ае 1. ал.
арыстакратыя, арыстакратызм. 2. Прасяк
нуты арыстакратызмам, уласцівы арыс
такрату; вытанчаны. Ц лаз. арыстакратыя
насць, -і, ж.
АРЫСТАКРАТЫЯ, і, ж 1. Прыві
леяванае саслоўе, вышэйшы радавіты
слой грамадства, радавая знаць. 2. лерам.
Прывілеяваная частка грамадства або
сацыяльнай групы. Ф/мамеаеая а. Ц крылі,
арыстакратычны, -ая, -ае.
АРЫТМІЯ, -і, ж. (спец.). Парушэн
не сардэчнага рытму, перабоі. Ц ярым.
арытмічны, -ая, -ае
АРЫФМЕТЫКА, і, ДА/ тыцы, ж 1.
Раздзел матэматыкі, які вывучае прасцей
шыя ўласцівасці лікаў, выражаных лічба
мі, дзеянні, што робяцца з імі. 2. лерам.
Тое, што і яайл/к (у 2 знач.; разм.). 7акая
атрыліл/еаецца а. Ц крылі, арыфметычны,
-ая, -ае.
АРЫФМОМЕТР, а, лім ы, аў, лі.
(уст ). Настольная лічыльная машына для
механічнага выканання арыфметычных
дзеянняў.
АРЫШТ, -у, Л/ -шце, лі. 1. Узяцце пад
варту, пазбаўленне волі. /7азбеемуць арым/ту. 2. Забарона судовымі органамі распа
раджацца чым-н. /Дакласці а. маліаёліасць.
II дрылі. Арыштны, -ая, -ае. ^рыіатмае маліяімкамме.
АРЫШТАВАЦЬ, тую, -тўеш, туе;
-тўй; -тавАны; зак., каео-іато. Пазба
віць каго-н. волі з узяццем пад варту
або накласці арышт на што-н. Ц мезак.
арыштоўваць, -аю, -аеш, -ае.
АРЫШТАНТ, -а, А/-нце, лім. -ы, -аў, лі.
Чалавек, які знаходзіцца пад арыштам. Ц
ж. арыштантка, -і, ДА/-тцы, лім. -і, -так. Ц
крылі арьннтЭнцкі, -ая, -ае.
АРЫЯ, -і, лім. -і, Арый, ж. Партыя для
аднаго голасу (пераважна ў оперы, аперэ
це) або для аднаго інструмента, а таксама
самастойная вакальная ці інструменталь
ная п'еса.
АРЭАЛ, -а, Лім. -ы, -аў, лі. (спец.). 1.
Частка зямной або воднай паверхні, у
межах якой сустракаецца той або іншы
від (род, сямейства і пад.) жывёльнага ці
расліннага свету. 2. Тэрыторыя пашырэн
ня якіх-н. з'яў, прадметаў і г.д. А бысілііляміыўмаеа акаммя. Ц крылі, арэальны, -ая, -ае.
АРЭАПАГ, -а, лі. (кніжн.). 1. Вышэйшы
орган судовай і палітычнай улады ў
старажытных Афінах. 2. мерам. Сход
аўтарытэтных асоб для рашэння якіх-н.
пытанняў (іран.). Дучомы а.
АРЭЛІ, -яў. Збудаванне, на якім гуш
каюцца для забавы; гушкалка. Ц крылі,
аральны, -ая, -ае
АРЭНА, -ы, ж., лім. -ы, арЗн. Е Вялікая
круглая пляцоўка пасярэдзіне цырка,
на якой выступаюць артысты. 2. лерам.
Галіна, ніва дзейнасці (кніжн.). Дзеймасць
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ма лі/жмароЭмай арэме. ./й/яарамі^рмая а. Ц
крылі, арэнны, -ая, -ае.
АРЭНДА, -ы, ДА/ -дзе, ж. 1. Наём па
мяшкання, зямельнага ўчастка і пад. ў
часовае карыстанне. Збаць у арэляў. 2.
Плата за такі наём. /Тлац/ць арэмбу. Ц крылі,
арэндны, -ая, -ае
АРЭОЛ, -а, лі. Е Светлавы круг; ззянне
вакол ярка асветленага прадмета, а такса
ма на фатаграфіі такога прадмета (спец.).
2. лерам. Іонар, пашана вакол каго-н. (вы
сок.). Дыць у арэале слаеы.
АРЭОМЕТР, -а, лім. -ы, -аў, лі. Прыбор,
пры дапамозе якога вызначаецца шчыль
насць вадкасці, а таксама канцэнтрацыі
рэчываў у растворах.
АРЭХ, -а / -у, лім. -і, -аў, Лі. Е -а. Плод
некаторых дрэў кустоў з ядомым ядром
у цвёрдай шкарлупіне. Аео{раеыя арэх/.
Дакосаяы а. Смачмы жабе а., бы зубоў бое
ме баў (прыказка). 2. -у. Дрэва, куст, якія
даюць такія плады, а таксама цвёрдая
драўніна, што ідзе на сталярныя выра
бы Мэбля з арэху 0 Пад арэх вырабіць
(разм.) — зрабіць што-н. вельмі добра. За
рабіць на арэхі — пра вымову; пакаранне.
II маліямм/. арЭшак, -шка, лім. -шкі, -інкаў,
лі. (да 1 знач.). Ц крым. арэхавы, -ая, -ае. А
стал. Л. торкі (з арэхамі).
АРЭЧАВІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -віц
ца; зак. (кніжн.). Выразіцца ў чым-н. ма
тэрыяльным, рэальным. Ліібы орэчае/л/ся
у лрабукцы/. II мезак. арэчаўлівацца, -аецца.
II маз арэчаўленне, -я, м.
АРЭЧАВІЦЬ, -чаўлю, -чавіш, -навіць;
-чаўлены; зак., кал о (кніжн.). Выразіць
у чым-н. матэрыяльным. Ц мезак. арэчаў
ліваць, -аю, -аеш, -ае. Ц маз. арэчаўленне,
-я, м.
АРЭШНІК, у; лі Кусты з ядомымі
пладамі-арэхамі, а таксама зараснік такіх
раслін; ляшчыннік. Разросся а. ма маляме.
II дрылі. арэшнікавы, -ая, -ае.
АРЭШЫНА, -ы, лім ы, -шын, ж Е
Лісцевае дрэва, на якім растуць лясныя
арэхі; ляшчына. 2. толькі абз. Драўніна
гэтай расліны. Вырабы з арэіаымы.
АС, -а, лім. -ы, -аў лі. Е Выдатны лёт
чык, майстар паветранага бою. Детнчык/асы. 2. Вялікі майстар сваёй справы. ^4с у
сеаёй слраее.
АСА, -ы, Лім. вбсы, -аў ж. Перапон
чатакрылае насякомае з джалам. 0 Асой
у вочы кідацца — назойліва прыставаць,
дакучаць. Ц дрылі, асіны, -ая, -ае. Лс/мае
емязба (таксама перан.: пра зборышча
шкодных людзей, ворагаў і пад.).
АСАБІСТЫ, -ая, -ае. Е Які належыць,
уласцівы якой-н. асобе, прызначаны для
абслугі якой-н. асобы. Ясайс/лая б/бл/я/яэка. /Ісаб/стая куліка. 2. Які датычыцца
якой-н. асобы, закранае яе інтарэсы, на
кіраваны на якую-н. асобу, звязаны з пры
ватным, сямейным жыццём. ^саб/стая
крыўда. Лсаб/стае а/часце. Слалучэмме асабкунаеа (наз.) з ераліабск/лі. 3. Які ажыц
цяўляецца якой-н. асобай, зыходзіць ад

якой-н. асобы. А прыклад. тГсаб/стая /м/цыятыеа.
АСАБЛІВАСЦЬ, -і, жн -і, -ей, лс Характэрная прымета, адметная якасць,
уласцівасць каго-, чаго-н. Л. бз/цячаеа ха
рактару. т4сабл/басц/ мраеам/су беларускам
ліоеы.
АСАБЛІВЫ, -ая, -ае. Адметны, не такі,
як усе; больш значны, чым звычайна. Лсабл/еае старамме.
АСАБНЯК, -і, лм. -і: -6ў,
Добраўпарадкаваны дом гарадскога тылу, прызна
чаны для адной сям'і.
АСАБОВЫ, -ая, -ае. Е ал. асоба. 2. Які
мае адносіны да пэўнай асобы, пэўных
асоб. О Асабовы рахунак — рахунак у бан
ку, адкрыты на імя пэўнай асобы. Асабо
вая справа — папка з дакументамі якой-н.
асобы, што працуе ў пэўнай установе. Аса
бовы склад (састаў) — рабочыя, служачыя
якой-н. установы, вайсковай часці і пад.
АСАВЕЛЫ, -ая, -ае (разм.). Напаўсон
ны, расслаблены, напаўпрытомны. Лсаеелыя бомы. II маз. асавёласць, -і, ж.
АСАВЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; зак. (разм.).
Стаць санлівым, расслабленым.
АСАВІК, -А, лім.
-бў лі. Падасінавік.
Хат асае/каў.
АСАДА', -ы, ДЛ/ -дзе, ж. Акружэнне
войскамі ўмацаванага пункта з мэтай яго
захопу; аблога. Я. аораба. Ц дрылі, асадны,
-ая, -ае. Лсабмае с/дамое/аіча (надзвычай
ныя меры для падтрымання парадку ў ва
енны час).
АСАДА, -ы, ДА/-дзе, ж. Е ел. асадзіць'.
2. Дзяржанне ў прыладах працы, інструментах. А ліалатка. Л. сякеры. 3. Рамка.
Хорц/ма ў баравой асадзе.
АСАДАК, -дку, лі. Е Дробныя цвёрдыя
часцінкі, якія знаходзяцца ў вадкасці
і пасля адстойвання асядаюць на дно і
сценкі пасудзіны. Л. у рас/дерры. 2. мерам.
Цяжкае пачуццё, якое застаецца пасля
непрыемнай размовы, падзеі і гд. Яемрыелімы а. ма буіаы. Ц дрылі, асадкавы, -ая, -ае
(да 1 знач.).
АСАДЗІЦЬ', асаджў, асадзіш, асадзіць;
асаджаны; зак., мана. Умацаваць што-н.
на чым-н., прымацаваць, уставіць у ап
раву, у рамку. Л. касу. Л. карц/му. Ц мезак.
асаджваць, -аю, -аеш, -ае.
АСАДЗІЦЬ , асаджў, асадзіш, асадзіць;
асаджаны; зак. Е каао-іата. Спыніць,
прымусіць падацца назад. А камя. 2.
мала. Прымусіць апасці, апусціцца ўніз.
Дажбж асабз/ў дыл ма дарозе. 3. мерам.,
кааа-мала. Даць адпор каму-н., прыму
сіць змоўкнуць, змяніць тон, абарваць
(разм.). 4. разлі. Зваліць ударам. 0 Асадзі
назад! — прыпыніся, дай прайсці; прэч
(як патрабаванне пазбавіцца ад каго- ці
чаго-н.). II мезак. асаджваць, -аю, -аеш, -ае.
АСАДЗІЦЬ, асаджў, асадзіш, асадзіць;
асаджаны; зак. Е мала. Акружыць умаца
ваны пункт войскам. Л. крэдае^ь. Л. еараб.
2. мерам., каеа-аала. Прыстаць з просьба-
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мі; абступіць, дамагаючыся чаго-н. (разм.).
II незлк. асаджваць, -аю, -аеш, -ае.
АСАДКА, -і, ДЛУ-дцы, л*л. -і, -дак, ж. 1.
Паступовае апусканне, асяданне (збуда
вання, грунту і пад.). А елеау. А йм%л. 2.
Глыбіня апускання судна ў ваду (спец.).
Тлыбокля л. 3. Тое, што і леліЗл^ (у 2 і З
знач.). 77ож з йзрлеой лслйслм. 77лр/лрэ/л
у лоелй леліЗць/. 4. Пісьмовая прылада,
ручка. 77/слць лслЭклй.
АСАДКАВЫ, -ая, -ае. 1. ал. асадак. 2.
Які ўтварыўся шляхам асядання мінераль
ных і арганічных рэчываў на дне вадаёмаў.
Яелйслеыя зорныя нлро^ы.
АСАКА, -і^ ДА/ асацб, ж. Шматгадовая
балотная трава з цвёрдым, доўгім, вузкім
лісцем. II ярым. асакОвы, -ая, -ае (спец.).
Сдмейс/ябл лслкоеьос (наз.).
АСАЛАВЁЛЫ, -ая, -ае. Тое, што і лслеелм. II нлз. асалавёласць, -і, ж.
АСАЛАВЁЦЬ ая. салавець.
АСАЛОДА, -ы, ДА/-дзе, ж. Вышэйшая
ступень задавальнення. Слухлў з лслло^лй
леелк?.
АСАМБЛЁЯ, -і, л^н. -і, -лёй, ж. 1. Агуль
ны сход якой-н. міжнароднай арганіза
цыі. Телерлльлля Я. Я/?елл/злцьй Яб^нлных
Ял^ый. 2. (уст.). У эпоху Пятра І: баль, ве
чар з забавамі. Ц лрым. асамблёйны, -ая, -ае
(да 2 знач.).
АСАНАНС, -у л*. (кніжн.). Тое, што
і суаучнлсць; рыфма, у якой супадаюць
толькі націскныя галосныя гукі. Ц лрым.
асанансны, -ая, -ае. Ясллллелыя ры^ы.
АСАННА, зь/кл. У царкоўным бога
служэнні: узнёслае ўслаўленне, хвалебны
вокліч у малітве. 0 Спяваць асанну кому
(кніжн., уст.) — узносіць, усхваляць каго-н.
АСАРАМАЦІЦЦА зя сарамаціцца
АСАРАМАЦІЦЬ ая сарамаціць
АСАРОМІЦЦА ая саромецца
АСАРОМІЦЬ ая сароміць
АСАРТЫМЁНТ, у,
нце,
1. Пад
бор разнастайных відаў і гатункаў тавараў
у гандлёвым прадпрыемстве або вырабаў
у вытворчым. 2. Падбор аднародных
прадметаў розных гатункаў. Длал/яь/ л.
лазення. II лрым. асартымёнтны, -ая, -ае.
АСАРЦІ лескл., л. Спецыяльна пада
браны набор чаго-н. ТйлкллліЗлле л.
АСАТАНЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які аса
танеў азвярэлы. Я. зррлз. Ц ллз. асатанёласць, -і, ле
АСАТАНЁЦЬ ал. сатанець.
АСАЦЫІРАВАЦЦА, -руюся, руешся,
-руецца; -руйся; злк. і лезлк., з клм-чьАм
(кніжн.). Злучыцца (злучацца) ва ўяўленні
па асацыяцыі (у 2 знач.).
АСАЦЫІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; злк. і лезлк., клео-млло, з
к^м-лым (кніжн.). Устанавіць (устанаў
ліваць) асацыяцыю (у 2 знач.) між чым-н.
АСАЦЫЯТЫЎНЫ, ая, ае Які ўста
наўліваецца па асацыяцыі (у 2 знач.). Я.
лрлцэс. II ллз. асацыятыўнасць, -і, ле.
АСАЦЫЯЦЫЯ, і, л*л і, цый, ж 1.
Аб'яднанне асоб або ўстаноў аднаго роду

дзейнасці. Ялеукоеля л. 2. Заснаваная на
нервова-псіхічных працэсах сувязь па
між асобнымі ўяўленнямі, думкамі і па
чуццямі, пры якой адно выклікае другое.
Я. лл лл^лбелс/лее. Ц лрмм. асацыяцыйны,
-ая, -ае (да 1 знач.).
АСАЧЁІЦЬ, асачў, асбчыш, асбчыць;
асбчаны; злк., клзо-млло (разм.). Выса
чыць, дапільнаваць, знайсці. Я. Дз/кл. Я.,
йзе курыцл лясеццл. Ц лезлк. асОчваць, -аю,
-аеш, -ае.
АСВАЁННЕ ал. асвоіць.
АСВЕЖАВАЦЬ ал свежаваць
АСВЁР, -а, ?мл. -ы, -аў, л*. (разм.). Част
ка калодзежнага жураўля ў выглядзе доў
гай жэрдкі, пры дапамозе якой дастаюць
вядро з вадой.
АСВЁТА, -ы, ,ДМ' -вёце, ж. Адукацыя,
навучанне. Сллйядрлля л.
АСВЁТЛЕНАСЦЬ, і, ж (спец ) Коль
касць святла, ступень асвятлення; фі
зічная велічыня, роўная адносіце патоку
святла да плошчы паверхні, на якую ён
падае.
АСВЁТНІК, -а, Аіл. -і, -аў Аі. (кніжн.).
1. Прагрэсіўны грамадскі дзеяч, пашы
ральнік перадавых ідэй і ведаў. 2. Работнік
адукацыі. Ц ж. асвётніца, -ы, Аіл. -ы, -ніц. Ц
лрь/А*. асвётніцкі, -ая, -ае.
АСВЁТНІЦТВА, -а, л. (кніжн.). Дзей
насць асветнікаў Ц /%?ым. асвётніцкі, -ая,
-ае.
АСВЁТНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які слу
жыць асвеце, пашырае асвету. Яеее/ялыя
ўс/ялллбы.
АСВЁЧАНЫ, -ая, -ае. Адукаваны, раз
віты, культурны. Я. ллллеек. Ц ллз. асвёчанасць, -і, ж.
АСВЁЧВАЦЦА ал асвяціцца
АСВЁЧВАЦЬ ал асвяціць'.
АСВІСТАЦЬ, асвішчу, асвішчаш,
асвішча; асвішчы; асвістаны; злк., клаом//лл. Свістам выказаць сваё незадаваль
ненне, асуджэнне каго-, чаго-н. Я. л/ляыс/лл. II лезлк. асвістваць, -аю, -аеш, -ае.
АСВОІЦЦА, -бюся, -бішся, -біцца; злк.
Прывыкнуць да чаго-н. Я. ў лолым лсяро^Эз/. II лезлк. асвойвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
АСВОІЦЬ, -6ю, -біш, -біць; -бены;
злк., млял. Авалодаць, навучыцца кары
стацца чым-н. і пад. Я. былуск лоелй л/?лЭук^ьл. II лезлк. асвойваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
ллз. асваённе, -я, л.
АСВОЙТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец
ца; злк. Тое, што і лсеопмл. Ц лезлк. ас
войтвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АСВЯЖАЛЬНЫ, ая, ае Які асвяжае
Я. еецер. Я. хллл^ок.
АСВЯЖЫЦЦА, -вяжўся, -вяжьішся,
-вяжЦцца; -вяжймся, -вежыцёся, -вяжАцца; злк. 1. (7; 2 ле. зеыллмлл леўжь/е.).
Стаць свежым (у 3 і 5 знач.), свяжэйшым.
77леел!/?л лсбяжыллся. 2. (7 /2ле. леўжые.).
Аднавіцца, паднавіцца. 7?е<)ы лсеяжыл/ся. 3. Аднавіць свае сілы, бадзёрасць (на
свежым паветры, пасля купання і пад.;

АСА-АСЕ
разм.). Я. ўрэчцы. Я. хллой/ым лллмлклм. Ц
лезлк. асвяжацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. II
ллз асвяжэнне, -я, л
АСВЯЖЁІЦЬ, -вяжў, -вяжыш, -Бя
жыць; -вяжым, -вежыцё, -вяжАць; -ва
жаны; злк. 1. іл/ло. Зрабіць свежым (у З
і 5 знач.), чыстым. Длж<3ж лсеяжыў ллеел^рл. Я. ^лрбы лл клрц/ле. 2. клео-л^/ло.
Аднавіць сілы, вярнуць бадзёрасць каму-н. ТМл лееяжь^л Аіяле, лрлалллл елл. 3.
М//ЛО. Аднавіць у памяці. Я. #е<?ы. 4. м//ло.
Папоўніўшы новымі людзьмі, зрабіць
больш працаздольным (разм.). Я. кллектяыў. II лезлк. асвяжаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
ллз. асвяжэнне, -я, л.
АСВЯТЛЙІЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -вётліцца; злк. Стаць светлым, асветленым,
бачным. Тіўл/цл я/?кл лсея/ллмлся. 7елр члллеекл леея/лл/ўся м/члсл/елм усмем/клм (пе
ран.: стаў радасным ад усмешкі). Ц лезлк.
асвятляцца, -Аецца.
АСВЯТЛІЦЬ, -вятліб, -вётліш, -вётліць; -вётлены; злк. 1. клео-ыляо. Зрабіць
светлым; накіраваць святло на каго-,
што-н.; напоўніць святлом. Я. ллмяідкллле. <%Аіем/кл лсея/ллмл /лелр хлолчыкл
(перан.). 2. л^рлл.,
Растлумачыць,
падрабязна расказаць пра што-н. Я. ллйзе/
^ля. Я. лыл^ллле. Ц лезлк. асвятляць, -яе,
-Аеш, -Ае. Ц ллз. асвятленне, -я, л.
АСВЯТЛЯЛЬНІК, а, л^л і, аў Асо
ба, абавязкам якой з'яўляецца асвятленне
сцэны, стварэнне светлавых эфектаў і пад.
АСВЯТЛЯЛЬНЫ, ая, ае Які слу
жыць, прызначаны для штучнага асвят
лення. Я. лрыбрр.
АСВЯЦЙІЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., асвёціцца; злк. 1. Стаць светлым, напоўніцца
святлом. Алтял яркл лсеяцй!лся. 2. Ажы
віцца, прасвятлець пад уплывам якога-н.
пачуцця, думкі і пад. %лр члллеекл лсаяц/ўея ^члел/елмус^ем/клм (перан.). Ц лезлк.
асвёчвацца, -аецца.
АСВЯЦІЦЬ', асвячў, асвёціш, асвёціць; асвёчаны; злк., клао-м/?лл. Зрабіць
светлым, напоўніць святлом. Флрь/ лсеяц/д/ ^лроеу. II лезлк. асвёчваць, -аю, -аеш,
-ае (да 1 знач.) / асвятляць, -Аю, -Аеш, -Ае.
II ллз. асвятлённе, -я, л.
АСВЯЦІЦЬ , асвячў, асвяцііп, асвяціць;
асвяцім, асвяціце, асвяцАць; асвячбны;
злк.,
1. ад. свяціць^. 2. лерлл. Зрабіць
свяшчэнным, ушанаваць (высок.). Ц лезлк.
асвячаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ллз. асвячэнне,
-я, л. (да 1 знач.).
АСЁДЗЕЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца; злк. (разм.). Надоўга застацца на ад
ным месцы, прывыкнуць да яго. Ц лезлк.
асёджвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АСЁКЧЫ ал асячы
АСЁКЧЫСЯ ал. асячыся.
АСЁЛІЦА, -ы, л^л. -ы, -ліц, ж. Нава
колле паселішча.
АСЁЛІШЧА, -а, л л^л ы, аў 1. Мес
ца, занятае будынкамі, садам, агародам;
сядзіба. Рллейм/ле л. 2. Прытулак; месца
жыхарства. 7/е л*ець е/ллллал л.

АСЕ-АСЛ
АСЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Які зляжаўся, асеў,
ушчыльняўся. Я. сяее. Я. еруял!. 2. Які апус
ціўся, асеў, апаў. Я. лыл. Яселяя л^ь. 3. Які
жыве пастаянна на адным месцы; проці/?,
вандроўны. Яселяе яяселья/ц/лея. Ц яяз.
асёласць, -і, ж.
АСЕМЯНІЦЬ, -ніб, -нііп, -ніць; -нім,
-меніцё, -мяняць; -мянёны; зяк., кяео?нл?о (спец.). Штучна апладніць. Ц яезяк.
асемяняць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц яяз. асемянённе, -я, я.
АСЕНІЗАТАР, -а, мя. -ы, -аў, м. Работ
нік па асенізацыі.
АСЕНІЗАЦЫЯ, -і, лс. Сістэма санітар
ных мерапрыемстваў і прыстасаванняў
для выдалення і абясшкоджвання вадкіх
нечыстот. II ярым. асенізацыйны, -ая, -ае.
АСЁННІ а/! восень
АСЁПТЫКА, -і, ДМ-тыцы, ле. (спец.).
Засцярога ад заражэння пры аперацыях,
пры лячэнні ран. Ц ярым. асептычны, -ая,
-ае.
АСЁСЦІ, асАду асАдзеш, асАдзе; асАдзь;
зак. 1. (7 / 2 яе. яе улсые.). Апусціцца,
паглыбіцца ў зямлю, ушчыльніўшыся,
зляжаўшыся. Сцеяь/ й?мя асад/. Сяее за яоч
асаў. 2. (7 / 2 яе. яе ўлсые.). Апускаючыся,
сесці на дно, прыстаць да чаго-н. слоем.
Муць асела яа (Зло. 3. (7 / 2 яе. зеыяамяа яе
ўлсые.). Перастаць лётаць, сесці на што-н.
(пра пчол, птушак і пад.). Ром лчол асеў.
4. Пасяліцца на пастаяннае жыхарства,
аселаўеёсць/. 5. лсряя. Затрымацца,
замацавацца. Ряйс/ юрм/я аселі ў дамя
ці. 6. (7 і 2 ас. яе улсые.). Страціць сілу,
паслабець. Талае яеяк асеў лряеучяў ціха.
7. лерая. Пасля ўзбуджэння аціхнуць,
спыніць актыўную дзейнасць. Чяляеек
змоўк, яеяк асеў. Ц яезак. асядаць, -аю,
-Аеш, -Ае; яаз. асяданне, -я, я.
АСЁТР, асятрА, мя. асятры, -6ў, м. Буйная прамысловая рыба, каштоўная сваім
мясам і ікрой. II ярым. асятровы, -ая, -ае.
Сямемс/яеа яся/лроеых (наз.). тіся/лроеая
/хря.
АСЕЦІНЫ, -цін, а^з. -цін, -а, м. Народ, які складае асноўнае насельніцтва
Рэспублікі Паўночная Асеція — Аланія
(у складзе Расійскай Федэрацыі) і Рэспу
блікі Паўднёвая Асеція. Ц лс. асецінка, -і,
ДА/ -нцы, мя. -і, -нак. Ц лрь/л?. асецінскі,
-ая, -ае.
АСЁЦЬ, -і, мя. -і, -ей, ле. Памяшканне
пры гумне для сушкі снапоў перад мала
цьбой. II ярым. асёцевы, -ая, -ае.
АСЁЧКА, -і, ДА/ -чцы, мя. -і, -чак, лс.
1. Пры стральбе: адсутнасць выстралу з-за
няспраўнасці зброі ці патрона. Т^лслсо
йіло асечку. 2. яерая. Няўдача пры выка
нанні чаго-н. (разм.).
АСЁЛ, аслА, мя. аслы, аслбў м. 1.
Невысокая ўючная свойская жывёлі
на, роднасная каню, з вялікай мордай
і доўгімі вушамі. 2. яерая. Пра тупога,
упартага чалавека (разм., лаянк.). Ц ярым.
асліны, -ая, -ае.
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АСІГНАВАЦЬ, -нўю, -нўеш, -нўе; -нўй;
-навАны; зяк. і яезяк., мяло. Выдзеліць
(выдзяляць) пэўныя грашовыя сродкі на
якія-н. выдаткі. Ц яаз. асігнаванне, -я, я.
АСІГНАЦЫЯ, і, мя і, цый, лс. 1.
Назва папяровых грашовых знакаў што
выпускаліся ў Расіі з 1769 па 1849 г 2.
Абазначэнне папяровых грошай-банкнотаў. II ярым. асігнацыйны, -ая, -ае.
АСЙІАК, -лка, мя. -лкі, -лкаў, м. 1.
Герой беларускіх казак, воін вялікай сі
лы, мужнасці; волат. 2. лсряя. Чалавек ма
гутнай сілы, мужнасці, адвагі. Ц ярым. асіл
кавы, -ая, -ае. Ясй?кя#яя лосл?яць.
АСІЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; зяк.
1. кяео-мпло. Аказацца дужэйшым у бара
цьбе, перамагчы; адолець. Я. еоряея. ТУе
змолся яяс еоря я. (перан.). 2. мяло. Выка
наць цяжкую работу, справіцца з чым-н.;
засвоіць, зразумець што-н. А еым/эмм/у/о
мя/лэмя/лыку. II яезяк. асільваць, -аю, -аеш,
-ае.
АСІМЁТРЫЯ, -і, лс. Адсутнасць або
парушэнне сіметрыі. Ц ярым. асіметрычны,
-ая, -ае; яяз. асіметрычнасць, -і, лс.
АСІМІЛЯВАЦЦА, -лібюся, -лкаешся,
-лібецца; -лібйся; зяк. і яезяк. Змяняю
чыся, прыпадобніцца (прыпадабняцца). Ц
яяз асіміляцыя, -і, лс / ярым асімілятыўны,
-ая, -ае / асіміляцыйны, -ая, -ае.
АСІМІЛЯВАЦЬ, -лібю, -лібеш, -лібе;
-лібй; -лявАны; зяк. і яезяк., кяео-мпло.
Відазмяняючы, прыпадобніць (прыпа
дабняць). II яяз. асіміляцыя, -і, лс.; ярым.
асімілятыўны, -ая, -ае / асіміляцыйны, -ая,
-ае. Ясімідя/лыуяяе якяяяе. тіс/м//іяцымяь/
лряцзс.
АСІНА, -ы, мя. -ы, асін, лс. Лісцевае
дрэва сямейства вярбовых з зеленаваташэрай гладкай карой, а таксама драўніна
яго. II ярым. асінавы, -ая, -ае. Дрылсыць як
я. у?/сл? (прымаўка).
АСІННІК, -у, м. Асінавы лес. Ц ярым.
асіннікавы, -ая, -ае
АСІНЫ ад аса
АСІПЛЫ, -ая, -ае. Які стаў сіплым. Я.
асмяе. II яяз. асіпласць, -і, лс.
АСІПНУЦЬ ал сіпнуць
АСІРАЦЁЛЫ, ая, ае 1. Які стаў сі
ратою; адзінокі. Лс/ряцельо? <3зец/. 2. Па
кінуты гаспадарамі, запусцелы, закінуты.
Я. йьм. II яяз. асірацёласць, -і, лс.
АСІРАЦЁЦЬ, ёю, ёеш, ёе; зяк 1.
ал. сірацець. 2. (7 / 2 яе. яе ўлсые.), яеряя. Стаць адзінокім, неўладкаваным. 3.
Апусцець. Дом без аясяябяря яс/ряцеў.
АСІРАЦІЦЬ, -рачў, -рбціш, -рбціць;
-рбчаны; зяк., кяео-м//ло. Зрабіць каго-н.
сіратою, сіротамі. Я. бзяцей. 7?яйяя мяоа/х
яс/ряц/ля.
АСІСТЭНТ, -а, 3/ -нце, мя. -ы, -аў м.
1. Памочнік прафесара, урача, рэжысёра
і пад. Я. х/рурея. 2. Малодшая выклад
чыцкая пасада ў вышэйшых навучальных
установах, а таксама асоба, якая займае
гэту пасаду. Ц лс. асістэнтка, -і, ДА/ -тцы,
мя. -і, -так. II ярым. асістэнцкі, -ая, -ае.

АСІСЦІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; яезяк., кяму (спец.). Выконваць аба
вязкі асістэнта (у 1 знач.). Я. яряфесяру.
АСКАБАЛАК, -лка, мя. -лкі, -лкаў м.
(разм.). Кавалак, абломак, асколак чаго-н.
Я. брэея. II ярым. аскабалкавы, -ая, -ае.
АСКАЛІЦЦА ел. скаліцца.
АСКАЛЬПАВАЦЬ ел скальпаваць
АСКАНДАЛІЦЦА ел скандаліцца
АСКАРБІНАВЫ, ая, ае У выразе: ас
карбінавая кіслата — вітамін С, які ўдзель
нічае ў акісляльных і аднаўленчых працэ
сах у арганізме.
АСКАРОМІЦЦА ел скароміцца
АСКЕПАК, -пка, мя. -пкі, -пкаў, м. 1.
Востры кавалак чаго-н. разбітага, аско
лак; трэска. 2. яеряя. Пра тое, што за
сталося ад мінулага. Я. чясу.
АСКЁТ, -а, А/-кеце, мя. -ы, -аў, м. Ча
лавек, які вядзе аскетычнае жыццё.
АСКЕТЁІЗМ, -у, м. Строгі ўклад жыцця
з адмаўленнем ад матэрыяльных выгод,
жыццёвых даброт, уцех. Сярэбяееякоеы я.
II ярым. аскетычны, -ая, -ае.
АСКЛЮДАВАЦЬ, дўю, -дўеш, дўе;
-дўй; -давАны; зяк., мяло. Тое, што і ябсклюбяеяць. II яезяк. асклюдоўваць, -аю,
-аеш, -ае.
АСКОЛАК, -лка, мя. -лкі, -лкаў м. Тое,
што і яекеяяк. Ясколкі мкля. Я. м/'яуляея
(перан.). II ярым. асколачны, -ая, -ае. Ясколячяяя бомбя.
АСКОМА, -ы, лс. Непрыемнае вяжучае
абвостранае адчуванне ў роце ад чаго-н.
кіслага. Я. яя зубях яб к/слыхяблыкяў. 0 На
гнаць (набіць) аскому — надта надакучыць.
АСКРЭБЦІ, -рабў, -рабёш, -рабё; -рабём, -рабяцё, -рабўць; -рбб, -рббла; -рабі;
-рббены; зяк., м/яю. Тое, што і ябскрзб^/.
II яезяк. аскрабаць, -Аю, -Аеш, -Ае / ас
крэбваць, -аю, -аеш, -ае.
АСКЎБЦІ, -бў, -бёш, -бё; -бём, -бяцё,
-бўць; -кўб, -кўбла; -кубі; -кўбаны /
-кўбены; зяк., кяао-мяяо. Тое, што і ябскубц/. II яезяк. аскубаць, -Аю, -Аеш, -Ае /
аскубваць, -аю, -аеш, -ае.
АСЛАБАНІЦЦА, -банібся, -ббнішся,
-ббніцца; -ббнімся, -ббніцеся, -ббняцца;
-баніся; зяк. (разм ). 1. (7 /2яе. яеўлсь/е.).
Стаць свабодным, парожнім, нікім або
нічым не занятым. А^ял?эря яслябяяіляся. 77осуб яслябяя/ўся. 2. Вызваліцца (ад
працы, спраў). Я. яб ябяеязкяў. Ц яезяк.
аслабаняцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц яяз.
аслабанённе,-я,я.
АСЛАБАНІЦЬ, -баніб, -ббніш, -ббніць;
-ббнім, -ббніце, -ббняць; -бані; -банёны;
зяк. (разм.). 1. кяео-м//ло. Вызваліць, зра
біць свабодным, выслабаніць ад чаго-н.
цяжкага. Я. еяеяяяяялояяых. Я. рук/. 2. мяло.
Зрабіць парожнім, нічым не занятым. Я.
лосуб. Я. кеялізру. 3. кяео. Дазволіць не
выконваць якой-н. работы. Я. лсяячыя яб
цялскяй рябоя^ы. II яезяк. аслабаняць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц яяз. аслабанённе, -я, я.
АСЛАБЁЛЫ, -ая, -ае. Які стаў слабым;
абяссілены. Ц яяз. аслабёласць, -і, лс.

89
АСЛАБІЦЬ ад слабець
АСЛАБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены; зак. 1. каго-м/то. Зрабіць слабым,
паменшыць сілу або сілы каго-, чаго-н.
А ворага. Авароба зеллем# арганізл/. 2.
м/то. Паменшыць сілу, напружанасць і
пад. чаго-н. А бысцылліну. 3. м/то. Зрабіць
менш нацягнутым, сцягнутым. А рэмень.
0 Аслабіць гайкі — знізіць патрабаванні.
II лазак, аслабляць, -яю, -Аеш, -Ае. Ц лаз.
аслабленне, -я, л.
АСЛАБЛЁННЕ ад. аслабіць, слабець.
АСЛАБНУЦЬ ал. слабнуць.
АСЛАВІЦЬ, -лйўлю, -лАвіш, -лАвіць;
-лАўлены; зак., каео-м/то. Тое, што і абняславіць. II лазак, аслаўляць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АСЛЁПЛЫ, -ая, -ае. Які аслеп, стаў
сляпым.
АСЛЁПНУЦЬ ал слепнуць
АСЛІЗЛЫ, -ая, -ае. Пакрыты сліззю,
граззю; слізкі, коўзкі. Аслізлая м/алачка
грыба. Аслізлая бароеа.
АСЛІЗНУЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -не; асліз, -зла; зак. (разм.). Па
крыцца сліззю; стаць коўзкім, Дарога асл/зла.
АСЛІНЫ ал асёл
АСЛІЦА, -ы, мн. -ы, -ліц, ж. Самка
асла.
АСЛУПАВАЦЬ, -пўю, -пўеш, -пўе; -пўй;
-павАны; зак., мала (разм.). Абазначыць
слупамі, паставіць слупы. Я. участак. Ц ла
зак. аслупоўваць, -аю, -аеш, -ае.
АСЛУПЯНЁЛЫ, ая, ае (разм) Які
аслупянеў ад здзіўлення, нечаканасці і
пад. Чалавек сталу як а. Ц лаз. аслупяне
ласць, -і, ж.
АСЛУПЯНЁННЕ ал слупянець
АСЛУПЯНЁЦЬ ал слупянець
АСЛЎХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. 1. Недачуць, не разабраць, што сказа
на. Ді ле аслухаўся я?2. Уважліва ўслухац
ца. Чалавек аслухаўся і перастаў баяцца. Ц
лезак. аслухвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АСЛЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каеом/то. Тое, што і абслухаць. 3%?ач уважліва
аслухаў хворага. Ц лезак. аслўхваць, -аю,
-аеш, -ае.
АСЛЯНД і АСЛЯНЁ, нАці, мн. нАты,
-нАт, л. Дзіцяня асла.
АСЛЯПІЦЬ, асляпляй, аслёпіш, асле
піць; аслеплены; зак., каео-м/то. 1. Зра
біць сляпым. 2. Часова прытупіць зрок
святлом. Яркае солца асляпіла .мяле. 3. (7 /
2 ас. звычайна не ўжыв.), лбран. Пазбавіць
здольнасці спакойна разважаць, дзей
нічаць, разумець што-н. Злосць асляпіла
яео. 4. леран. Зрабіць моцнае ўражанне
на каго-н. 77рь/еазкосць асляпіла лае. Ц
лезак. асляпляць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц лаз.
асляпленне,-я,л
АСЛЯПЛЯЛЬНЫ, ая, ае 1. Бель
мі яркі. т4сля/іляльлае солца. 2. леран. Які
робіць моцнае ўражанне (звычайна аб
прыгожай знешнасці). /Іслямляльлая лрыеажосць. Ц лаз. асляпляльнасць, -і, ж.

АСМАКАВАЦЬ, кую, кўеш, -куе;
-кўй; -каваны; зак., м/то. Тое, што і абсма
каваць.
АСМАЛАК, -лка, мл. -лкі, -лкаў, м. Ка
валак абвугленага, абсмаленага дрэва, га
лавешка. II лрым. асмалкавы, -ая, -ае.
АСМАЛІЦЦА, асмалюся, асмалішся,
асмаліцца; зак. Абгарэць крыху, апаліць
сабе скуру, валасы, адзенне і пад. А каля
аелю. Цлезак. асмальвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
АСМАЛІЦЬ' ад смаліць'
АСМАЛІЦЬ^ ал. смаліць^
АСМЁЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца;
-лься; зак., ла м/то і з ін%). Адважыцца
што-н. зрабіць, сказаць і пад. А ла рам/учыўчылак. Л. сказаць. Ц лезак. асмельвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
АСМЎГЛЫ, -ая, -ае. 1. Тое, што і сму
глы; загарэлы. Л. твар. Асмуглыя рук/. 2.
Тое, што і асмужаны (у 1 знач.). /1. лес.
Асмуглае неба. Ц наз. асмугласць, -і, ж.
АСМУЖАНЫ, -ая, -ае. 1. Туманны,
імглісты; пакрыты смугой. Асмужаныя
бал/. 2. Абпалены сонцам; абветраны, за
гарэлы. А твар.
АСМУЖЫЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -мўжыць; -мўжаны; зак. І. м/то. Зацягнуць,
пакрыць смугою, туманам і пад. Дым лажару асмужыў неба. 2. каео-м/то. Абвет
рыць, абпаліць сонцам. Асмужыў вецер
рук/, твар.
АСМЯГЛЫ, -ая, -ае. Сухі, перасохлы;
які страціў вільготнасць; прывялы ад га
рачыні (аб раслінах). Ўсмяглая зямля, тісл/яаль/я вусны. Ц наз. асмягласць, -і, ж.
АСМЯГНУЦЬ, -ну; -неш, -не; асмАц
-гла; -ні; зак. Перасохнуць, страціць
вільготнасць; прывянуць ад гарачыні (аб
раслінах). А на сонцы. Рўсны ас.мяал/ аб
смаг/.
АСМЯЛЁЛЫ, -ая, -ае. Які стаў сме
лым, набраўся смеласці, адвагі.
АСМЯЛЁЦЬ ал смялець
АСМЯЯЦЬ, -мяіб, -мяёш, -мяё; -мяём,
-меяцё, -мякаць; -мёй; -мяАны; зак.,
каео-м/то. Тое, што і абсмяяць. Ц незак.
асмёйваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. асмяянне,
-я, н.
АСНАВАЦЦА, І і 2 ас. не ўжыв.,
аснуёцца; зак. Тое, што і заснавацца (у 1
знач.). II незак. асноўвацца, -аецца.
АСНАВАЦЬ, -нук5, -нуёш, -нуё; -нуём,
-нуяцё, -нукаць; -нўй; -навіны; зак., м/то.
1. Зрабіць аснову тканіны. 2. Закласці, па
ставіць, пачаць будаваць што-н. Л. хату
3. лерам. Тое, што і заснаваць' (у 2 знач.). Ц
незак. асноўваць, -аю, -аеш, -ае.
АСНАСТКА, -і, ДА/ -тцы, ж. 1. ал. ас
насціць. 2. Снасці, прылады, якімі абста
лявана судна, такелаж, карабельная а. 3.
Тое, што і аснам/чэнне (спец.). А станкоў
АСНАСЦІЦЬ, -Ашчу, -Осціш, -Асціць;
-Ошчаны; зак., м/то. 1. Абсталяваць снасцямі. А субна. 2. лерам. Забяспечыць усімі
неабходнымі тэхнічнымі сродкамі. А
наробну/о еаслабарку. Ц незак. аснашчаць,

АСЛ-АСО
-Аю, -Аеш, -Ае / аснашчваць, -аю, -аеш, -ае.
II наз. аснашчанне, -я, н. / (спец.) аснастка,
-і, ДА/-тцы, ж. (да 1 знач.).
АСНАШЧАНАСЦЬ, і, ж Наяўнасць
аснашчэння. Тэхнічная а. арм//.
АСНАШЧАННЕ, -я, н Сукупнасць
сродкаў, якімі што-н. аснашчана. Л. рыба
лоўнага субна.
АСНОВА, -ы, мн. -ы, -нбў ж. 1. Апор
ная частка прадмета, каркас, на якім тры
маюцца астатнія часткі. А мам/ыны. 2.
Ніжняя частка якога-н. прадмета або збу
давання, падмурак, бетонная а. 3. лерам.
Пачатак, узор, тое галоўнае, на чым бу
дуецца што-н., што з'яўляецца сутнасцю
чаго-н. ^Эканамічная а. сацыяльнага лабу.
4. мн. Зыходныя, галоўныя палажэнні
якой-н. навукі, тэорыі і пад. Лсновы агра
тэхнік/. Эстэтычныя асновы паэзіі. 5. Па
доўжныя ніткі ў тканіне. А палатна. 6. У
граматыцы: частка слова без канчатка. А
слова. 0 На аснове чаго — зыходзячы з ча
го-н., на падставе чаго-н. Ляжаць (быць)
на аснове чаго — быць асноўным у чым-н.
Класці (пакласці) у аснову м/то, браць за
аснову м/то — браць (узяць) у якасці га
лоўнага, асноўнага. Ц лрым. асноўны, -ая,
-ае (да 5 знач.).
АСНОВАТВОРНЫ, ая, ае (кніжн)
Які ляжыць у аснове, бярэцца за аснову
чаго-н., галоўны. Асноватворныя навуко
выя працы.
АСНОЎНЫ', -ая, -ае. Найбольш важ
ны, галоўны. Я. закон — канстытуцыя.
Асноўная работа. 0 У асноўным — у галоў
ным, у агульных рысах.
АСНОЎНЫ^ ал аснова
АСОБА, -ы, мн. -ы, асбб, ж. І. Асобны
чалавек у грамадстве, індывідуум. Роля
асобы ў гісторыі. 2. Чалавек, які трымае
сябе важна, ганарліва; персона. Дзябзька нам/ — а./З. Сукупнасць уласцівасцей
пэўнага чалавека, яго характару, паводзін і
пад. 34?ебаковаеразвіццё асобы. 4. Чалавек,
імя якога не хочуць называць (часцей пра
жанчыну). Званіла абна а. 5. Граматычная
катэгорыя, якая паказвае аднесенасць да
таго, хто гаворыць (першая асоба), з кім
гаворыць (другая асоба) ці да таго, хто не
з'яўляецца ні тым, хто гаворыць, ні субя
седнікам (ці да неадушаўлёнага прадмета)
(трэцяя асоба). Асобы Дзеяслова. О Да
вераная асоба — чалавек, якому што-н.
давяраецца, які можа дзейнічаць ад імя
таго, хто давярае. Дзеючая асоба — пер
санаж у тэатры, персанаж у драматычным
творы. 0 Зацікаўленая асоба — асоба, якая
мае інтарэс да якой-н. справы. Службовая
асоба — асоба, якая займае пасаду ў дзяр
жаўнай установе. Ц лрым. асабовы, -ая, -ае
(да 5 знач.). А займеннік.
АСОБІНА, -ы, мн. -ы, -бін, ж. (кніжн.).
Асобны арганізм, які існуе самастойна;
індывідуум. А мужчынскага лалу. Разна
стайнасць асобін расліннага свету.
АСОБНЫ, -ая, -ае. 1. Адасоблены, са
мастойны. Асобнае ламям/канне. ТГн жыве

АСО-АСТ
асабла (прыся.) 4(3 бацькаў. 2. Некаторы,
адзінкавы. Ясаблыя заўеае/.
АСОБЫ, -ая, -ае. 1. Які мае спецыяль
ныя функцыі, спецыяльнае прызначэнне.
Л. аббзел. Ясобае (Залучэнне. 2. Адметны, не
падобны да іншых, асаблівы. Асобая б^мка.
АСОТ, -у, 4/асбце, м. Калючая расліна,
пустазелле. Ц лрь/м. асотавы, -ая, -ае.
АСОЎВАЦЦА ал. асунуцца
АСОЎВАЦЬ ёт?, асунуць
АСОЧВАЦЬ а/? асачыць
АСПЁКТ, -у Л/ -кце, мл. -ы, -аў, м.
(кніжн.). Пункт погляду з якога разгля
даюцца прадметы, паняцці, з'явы. Ц лрым.
аспектны, -ая, -ае.
АСПІД', -а, А7-дзе, мл. -ы, -аў, м. 1. Род
ядавітай змяі. 2. л^рал. Злы, зламыслы,
падступны чалавек (лаянк.).
АСПІД , -а, Л/ -дзе, м. (уст.) Слаіс
ты мінерал чорнага колеру які выка
рыстоўваўся ў вытворчасці грыфельных
дошак.
АСПІДНЫ, -ая, -ае 1. Які мае да
чыненне да аспідуі; зроблены з аспіду.
2. Чорны як аспід. О Аспідная дошка —
дошка са слаістага мінералу чорнага ко
леру на якой пішуць грыфелем.
АСПІРАНТ, -а, М -нце, мл -ы, -аў м
Той, хто рыхтуецца да самастойнай на
вуковай дзейнасці ў аспірантуры пры
вышэйшай навучальнай або навуковай
установе. Ц ле. аспірантка, -і, ДМ-тцы, мл.
-і, -так. II лрым. аспіранцкі, -ая, -ае.
АСПІРАНТУРА, ы, ж. Сістэма па
дрыхтоўкі кадраў для вышэйшых наву
чальных і навукова-даследчых устаноў
Сколчыць асл/рал/луру.
АСПІРЫН, -у м. Ацэтылсаліцылавая
кіслата; лякарства, якое суцішае боль і
паніжае тэмпературу.
АСПРЭЧВАЦЬ, -аю, аеш, -ае; лезак
1.27?. аспрэчыць. 2. м/та. Імкнуцца дасяг
нуць чаго-н. шляхам спаборніцтва. Л. лерм/ае месца ла футболе.
АСПРЭЧЫЦЬ,
чу
чыш,
чыць;
-чаны; зак., м/то. Аб'явіць спрэчным, вы
казаць сваю нязгоду з чым-н.; даказаць
беспадстаўнасць чаго-н. Л. еыказеалле (За
кладчыка. II лезак. аспрэчваць, -аю, -аеш,
-ае.
АСТАЛОП, -а, мл. -ы, -аў м. (разм., ла
янк.). Дурань, балван, боўдзіла.
АСТАЛЯВАЦЦА, -лібюся, -лйешся,
-лйецца; -лібйся; зак. (разм.). Пасяліц
ца, трывала ўладкавацца, абжыцца дзе-н.
Я. ла лоеым месцы. Ц лезак. асталёўвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
АСТАНКІ, -аў (высок.). Цела нябож
чыка або тое, што засталося ад яго цела;
прах.
АСТАТАК, -тку, мл. -ткі, -ткаў, м. 1.
Частка чаго-н., якая засталася нявыка
рыстаная; рэшта. Л. маляры/. Ясл?ал?к?
абебу. 2. мл. Тое, што яшчэ збераглося,
уцалела. Расло лекальк/ бяроз — астатк/
баўлейм/ых лрысаб. 3. мл. Адходы якога-н.
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вытворчага працэсу. 27а(%млабыя асл/атк/.
4. Апошняя частка, астача чаго-н. Я. аблачылку. Я. жыцця. 0 Да (без) астатку — поў
насцю, цалкам. Ц лрым. астаткавы, -ая, -ае.
АСТАТНІ, -яя, -яе. Які яшчэ астаўся ў
наяўнасці звыш дадзенага; іншы; апош
ні. З^яць асл?ал?л/я рэчы. Ауліка лабы/ал/ ?
асл?ал?л/я (наз.). З ас/лал!л/х с/л скараўся.
АСТАЦЦА, астанўся, астанешся, аста
нецца; астанёмся, астаняцеся, астанўцца;
астанься; зак. Тое, што і заслацца. 0 Астац
ца без рук (разм.) — знемагчыся ад работы
рукамі. Астацца з носам (разм.) — пацяр
пець няўдачу. Астацца ў дурнях (разм.) —
аказацца падманутым. Астацца ў адной ка
шулі (разм.) — страціць усё ў выніку пажа
ру. II лезак. аставацца, астаібся, астаёшся,
астаёцца; астаёмся, астаяцеся, астанецца.
АСТАЧА, -ы, яе. 1. Тое, што асталося
пасля аддзялення часткі; рэшта, рэшткі
чаго-н. 2. У матэматыцы: велічыня, якая
атрымліваецца пры адыманні ад дзялімага
здабытку дзельніка на цэлую дзель. Юэсць
бзел/цца ла беа без астачы. 0 Без астачы —
цалкам, поўнасцю.
АСТМА, -ы, ж. Хвароба бронхаў або
сэрца, якая праяўляецца прыступамі за
дышкі. Тіралх/яльлая а. (спазмы бронхаў).
II лрым. астматычны, -ая, -ае (спец.).
АСТМАТЫК, -а, мл. -і, -аў, м. Хворы на
астму. II ж. астматычка, -і, ДМ-чцы, мл. -і,
-чак.
АСТОЙЛІВАСЦЬ, і, м? (спец ) Здольнасць судна пры плаванні захоўваць раў
навагу. Л. карабля.
АСТОЙЛІВЫ, -ая, -ае (спец.). Які ва
лодае астойлівасцю.
АСТОЯЦЦА, астбюся, астбішся, астбіцца; астбйся; зак. 1. (7 / 2 ас. ле ўжыс.).
Пра вадкасць: стаць спакойным, пера
стаць калыхацца або, утварыўшы асадак,
стаць празрыстым, чыстым. Ааламутлая
баба астоялася. 2. Утрымацца на нагах. Ц
лезак. астойвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АСТРА, -ы, мл. -ы, -аў, ж. Травяні
стая дэкаратыўная расліна сямейства
складанакветных з буйнымі кветкамі
рознай афарбоўкі, звычайна без паху. Ц
лрым. Астравы, -ая, -ае.
АСТРАВОК ал востраў
АСТРАКІЗМ у, м (кніжн) 1. У
Старажытнай Грэцыі — выгнанне не
бяспечных для дзяржавы грамадзян, што
вырашалася шляхам тайнага галасавання.
2. лбрал. Выгнанне, ганенне.
АСТРАЛОГІЯ, -і, ж. Дысцыпліна, за
снаваная на прадказальніцах практыках,
традыцыях і вераваннях, якія пастуліру
юць уздзеянне нябесных цел на зямны
свет і чалавека (на яго тэмперамент,
характар, учынкі і будучыню) і магчы
масць прадказання будучага паводле раз
мяшчэння нябесных цел. Цлрым. астрала
гічны, -ая, -ае
АСТРАЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн.). 1. Звя
заны з праблемамі светабудовы, жыцця,
смерці, лёсу узаемадзеяння Космасу і

Зямлі, боскім пячаткам. Л. культ. 2. Зор
ны. А СйеЛ!.
АСТРАЛЯБІЯ, -і, мл. -і, -бій, ж. Астра
намічны і геадэзічны вугламерны ін
струмент, які выкарыстоўваўся раней для
вызначэння становішча нябесных цел,
пры здымцы планаў мясцовасці.
АСТРАНАЎТ, -а, Л7-ўце, мл. -ы, -аў м.
1. Спецыяліст па астранаўтыцы. 2. Тое,
што і касмалаўт.
АСТРАНАЎТЫКА, і, ДМ тыцы, ж
Навука аб палётах лятальных апара
таў у сусветнай прасторы. Ц лрым. астра
наўтычны, -ая, -ае.
АСТРАНОМ, -а, мл. -ы, -аў м. Спецыя
ліст па астраноміі.
АСТРАНОМІЯ, і, ж Навука аб ня
бесных целах, іх сістэмах, паходжанні,
будове, законах руху хімічным саставе. Ц
ярым. астранамічны, -ая, -ае. /Істралам/члая л/чба (перан.: надзвычай вялікая).
АСТРАЎЛЯНІН, а, мл лАне, -лАн, м
Жыхар вострава. Ц ж. астраўлянка, -і, 2ТА7
-нцы, мл.-і, -нак.
АСТРАЎНЫ ал. востраў
АСТРОГ, -а, Л/ -рбзе, мл. -і, -аў м. 1.
Горад, абнесены частаколам (гіст.). 2. Тое,
што і турма (уст.). Ц лрь/м. астрожны, -ая,
-ае (да 2 знач.). Л. рэжь?м.
АСТРОЖНІК, а, мл і, аў м (уст)
Арыштант, той, хто пасаджаны ў астрог (у
2 знач.), у турму. Ц ж. астрожніца, -ы, мл.
-ы, -ніц.
АСТРОЛАГ, -а, мл. -і, -аў м. Чалавек,
які займаецца астралогіяй.
АСТРУГАЦЬ, -Яю, -Яеш, -Яе; -рўганы /
-ругЯны; зак., м/та. Тое, што і абстругаць.
II лезак. астругваць, -аю, -аеш, -ае.
АСТРЫГЧЫ ал стрыгчы
АСТРЫГЧЫСЯ ал стрыгчы
АСТУДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезак.
Тое, што і стубз/ць.
АСТУДЗІЦЬ ал студзіць
АСТЫВАЦЬ, -Яю, -Яеш, -Яе; лезак. 1. ал.
астыць. 2. Тое, што і стыць, сть/луць (у Г
знач).
АСТЫГМАТЫЗМ у, м (спец) Ана
малія праламляльнага асяроддзя вока,
якая прыводзіць да расплывістасці адлю
стравання. II лрь/м. астыгматычны, -ая, -ае.
АСТЫЛЫ, -ая, -ае. 1. Які астыў стаў
халодным. Астылая лея. 2. лерал. Які стаў
спакайнейшым, страціў жвавасць, стаў
абыякавым да чаго-н.
АСТЫЦЬ / АСТЫНУЦЬ, ну, неш,
-не; астйў астыла; астынь; зак. 1. ал.
стыць. 2. л^рал. Стаць спакайнейшым,
абыякавым да каго-, чаго-н. Л. ба хакея. Ц
лезак. астываць, -Яю, -Яеш, -Яе.
АСТЭНІЯ, -і, ж. (спец.). Стан агуль
най слабасці арганізма; бяссілле. Ц лрым.
астэнічны, -ая, -ае
АСТЭРОІД, -а, М дзе, мл -ы, аў м
(спец.). Малая планета, якая абарачаецца
вакол Сонца, галоўным чынам паміж ар
бітамі Марса і Юпітэра. Ц лрым. астэроід
ны, -ая, -ае.
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АСУДЖАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які асуджае.
А. позірк.
АСУДЖЭННЕ, -я, я. 1. ал. асудзіць. 2.
Неадабральнае меркаванне, ганьбаванне,
вымова. Уязе еоласе яўлюся а.
АСУДЗІЦЬ, асуджў, асўдзіш, асўдзіць;
асўджаны; зак., каео-м/то. 1. Пакараць,
вынесці абвінаваўчы прыгавор. Я. злачын
цаў. 2. Выказаць неадабрэнне, прызнаць
заганным, ганебным. У?е асуйз/л/ яео ўчы
нак. 3. леран., на мяло. Аддаць, пакінуць
на волю лёсу (высок.). Я. на еолаб. Ц незак.
асуджаць, -Аю, -Аеш, -Ае / асуджваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. асуджэнне, -я, н. (да І і 2
знач.).
АСУНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-нься; зак. 1. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Апаўзці,
асесці. Трунт асунуўся. 2. Паволі апусціц
ца, зваліцца. Чалаеек асунуўся на зямлю
ас) слабасці. 3. леран. Схуднець, змарнець.
7?н з выелябу ласпіарэў, асунуўся. Ц незак.
асоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АСУНУЦЬ, -ну -неш, -не; -сўнь;
-нуты; зак., м/то. Ссунуць уніз, абваліць.
Я. ерунт. II незак. асоўваць, -аю, -аеш, -ае.
АСУЧАСНІЦЬ,
ню,
ніш, -ніць;
-нены; зак., м/то. Зрабіць больш адпа
ведным сучаснасці. Я. спектакль. Ц незак.
асучасніваць, -аю, -аеш, -ае.
АСУШАК, -шка, лін. -шкі, -шкаў, м
Край булкі свежага хлеба або сухі кавалак
хлеба.
АСУШАЛЬНЫ, ая, -ае Які служыць
для асушэння. Я. канал.
АСУШЫЦЬ, асушў, асўшыш, асўшыць; асўшаны; зак., м/то. 1. Зрабіць су
хім. Я. балота. 2. Выпіць тое, што змяшча
ецца, знаходзіцца ў чым-н. (разм.). Я. ба
кал. 0 Асушыць вочы — перастаць плакаць
(высок.). Асушыць слёзы каму-н. — су
цешыць (высок.). II незак. асўшваць, -аю,
-аеш, -ае і асушАць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз.
асушэнне, -я, н. / асўшка, -і, 27^-шцы, ж.
(да 1 знач.; спец.); лрым. асушальны, -ая,
-ае (паводле 1 знач.; спец.). Асум/альныя
работы.
АСФАЛЬТ, -у АТ -льце, м. 1. Чорная
смалістая маса для пакрыцця дарог;
вуліц, тратуараў і пад., утвораная ў выніку
акіслення нафты і выпарэння яе лёгкіх
фракцый. 2. Дарога, пакрытая такой ма
сай. Выехалі на а. Ц лрым. асфальтавы, -ая,
-ае.
АСФАЛЬТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; -тавАны; зак. і незак., м/то. Пакрыць
(пакрываць) асфальтам (у 1 знач.). Ц зак.
таксама заасфальтаваць, -тўю, -тўеш, -тўе;
-тўй; -тавАны. Ц наз. асфальтаванне, -я, н.
АСЦЕРАГАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
незак., каео-м/то. Быць асцярожным, бе
рагчыся, засцерагаць сябе ад каго-, ча
го-н., пазбягаць чаго-н. Я. лрастубы. Ц
зак. асцерагчыся, -рагўся, -ражАшся, -рэ
жацца; -ражбмся, -ражацёся, -рагўцца;
-цярбгся, -цераглАся, -лбся.
АСЦЕРАГЧЫ, -рагў, -ражАш, -ражб;
-ражбм, -ражацё, -рагўць; -цярбг, -це-

раглА, -лб; -ражы; зак., каео-імто. Перас
церагчы, папярэдзіць. Я. сябра. Ц незак.
асцерагаць, -Аю, -Аеш, Ае.
АСЦЁ, -А, н., зб. Доўгія тонкія асцюкі
на каласах некаторых злакаў (жыта, яч
меню, пшаніцы). II лрым. асцёвы, -ая, -ае.
АСЦЙЭК, -А, мн. -і^ -бў, м. Доўгі тонкі
вусік на каласах некаторых злакаў (жыта,
ячменю, пшаніцы). Ячменныя асцюк/. Ц
лрым. асцюковы, -ая, -ае.
АСЦЮКАВАТЫ, ая, ае Багаты на
асцюкі, з асцюкамі. /1. ячмень. Ц наз. асцю
каватасць, -і, лс.
АСЦЯРОГА, -і, ДАТ -рбзе, лс. Асцярож
ныя адносіны да каго-, чаго-н.; ахоўныя
меры, каб папярэдзіць якую-н. нечака
насць. 7м/л/ з асцярогай.
АСЦЯРОЖЛІВЫ, ая, ае Тое, што і
асцяролсны. II наз. асцярожлівасць, -і, лс.
АСЦЯРОЖНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае; не
зак. (разм.). Дзейнічаць з асцярогай, быць
асцярожным. Яна набіла асцярожнічае.
АСЦЯРОЖНЫ, ая, ае 1. Уважлівы,
акуратны; далікатны. /1. крытык. 2. Які
дзейнічае з асцярогай. А стук у бзв^ры.
Асцярожна/ (прысл.; будзь уважлівым,
пагражае небяспека). Ц наз. асцярожнасць,

АСЙПАК, -пку м. (спец.). Тое, што
асыпалася з гары ў выніку разбурэння па
роды.
АСУШАЦЦА, І і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -пяецца; зак. Апасці; абваліцца.
Яісце баўно асыпалася. Ц незак. асыпацца,
-Аецца. Ц наз. асьшАнне, -я, н.
АСЁІПАЦЬ, -плю, -плеш, -пле; асып;
-паны; зак., каео-м/то. Тое, што і абсы
паць. II незак. асыпаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АСЭНСАВАНЫ, ая, ае Разумны,
свядомы, прадуманы. А абказ. Асэнсавана
(прысл.) каменціраваць лабзеі. Ц наз. асэн
саванасць, -і, лс.
АСЭНСАВАЦЬ, сўю, сўеш,
сўе;
-сўй; -савАны; зак., м/то. Усвядоміць, зра
зумець сэнс, значэнне чаго-н. /і. еістарычныя лабзеі. Ц незак. асэнсоўваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. асэнсаванне, -я, н. і асэн
соўванне, -я, н
АСЭСАР, -а, л/. (гіст.). Судовая служ
бовая асоба, засядацель. О Калежскі асэ
сар — цывільны чын восьмага класа, а
таксама асоба, якая мела гэты чын, у цар
скай Расіі. II лрым. асэсарскі, -ая, -ае.
АСЯВЁІ а/ вось'
АСЯГНЎЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; зяк., м/то. Ахапіць, акінуць,
спасцігнуць. А бокам прасторы.
АСЯДАННЕ аі асесці
АСЯДАЦЬ а? асесці
АСЯДЛАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.
1. а/, сядлаць. 2. леран., каео-м/то. Сесці
верхам на каго-, што-н. (разм.). Алалчук
спрытна асядлаў бервяно. 3. леран., ка
ео-м/то. Поўнасцю падпарадкаваць сабе
(разм.). Усіх у сям7 асядлала.
АСЯЛОК, -лкА, мн. -лкі^ -лкбў, м. 1. Та
чыльны дробназярністы камень, брусок.

АСУ-АТА
2. Камень для выпрабавання каштоўных
металаў. 3. леран. Сродак праверкі каго-,
чаго-н. Тата будоўля — а. блямалабоеа спе
цыяліста.
АСЯРОДАК, -дка, мн. -дкі, -дкаў, м. 1.
Сярэдняя, больш мяккая частка ствала
або сцябла. 2. Унутраная, сярэдняя частка
чаго-н. А электрамагніта. 3. леран. Цэнтр
чаго-н. А лабзеі/. 4. Тое, што і асяроббзе
(у 1 знач.). II лрым. асяродкавы, -ая, -ае і
асяродачны, -ая, -ае.
АСЯРОДДЗЕ, -я, н. 1. Сукупнасць пры
родных або сацыяльных умоў, у якіх існу
юць якія-н. арганізмы, жывуць і дзейні
чаюць людзі. Сацыяльнае а. Навакольнае
а. 2. Група людзей, звязаных агульнасцю
ўмоў існавання, заняткаў і пад. Рабо
чае а. сяброў. 3. спец. Рэчывы, целы, якія
запаўняюць якую-н. прастору і маюць
пэўныя якасці. Лобнае а. 77ажыўнае а. Ц
лрым. асяроддзевы, -ая, -ае (да і знач.;
спец.), Асяроббзевыя фактары.
АСЯТРОВЫ ел. асетр, асяцёр.
АСЯТРЁІНА, -ы, лс. Мяса асятра як
ежа. II лрым. асятрынны, -ая, -ае.
АСЯЦЁР, асятрА, мн. асятры, асятрбў,
м. Тое, што і асел/р. Ц лрым. асятрОвы, -ая,
-ае.
АСЯЧЁІ / (радзей) АСЁКЧЫ, асякў,
асячЗш, асячА; асячбм, асечацё, асякўць;
асёк, -кла; асячы; асёчаны; зак., каеом/то. Тое, што і абсячы, абсекчы. Ц незак.
асякаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АСЯЧЁІСЯ / (радзей) АСЁКЧЫСЯ,
асякўся, асячАшся, асячАцца; асячбмся,
асечацёся, асякўцца; асёкся, -клася;
асячьіся; зак. 1. Нечакана спыніць гавор
ку, запнуцца. Яна ралпіам асеклася, пачыр
ванела. 2. Пацярпець няўдачу ў чым-н. Ц
незак. асякацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
АТ, выкл. 1. Пры перадачы непры
емнасці, адчаю. — Ал, усе роўна/ 2. Пры
перадачы бестурботнасці, нядбаласці. —
Ал, м/то пра тое казаць. Ал, м/то талі
боўеа гаварыць... 3. Пры выказванні нязго
ды, рашучага адмаўлення. — Ал, не кры
віце бум/ом. 4. Пры выказванні прыкрасці,
незадаволенасці. — Ал/, знамм/лі каео слу
хаць/
АТАБАРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыц
ца; зак. (разм.). Уладкавацца дзе-н., раз
мясціцца. Атабарыліся за лесам, абжыліся.
II незак. атабарвацца, -аюся, -аешся, -аец
ца.
АТАВА, -ы, ж. Трава, што вырасла на
месцы скошанай у той жа год. Ц лрым.
атаўны, -ая, -ае
АТАВАРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыц
ца; зак. (разм.). Атрымаць належны тавар,
а таксама ўвогуле купіць што-н. Ц незак.
атаварвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АТАВАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
зак. м/то (спец.). Выдаць ці атрымаць та
вар (як выкананне якога-н. абавязацель
ства). II незак. атаварваць, -аю, -аеш, -ае.
АТАВІЗМ, -у, м. Праяўленне ў чалавека,
жывёл і раслін прыкмет, што былі ўласці-

АТА-АТР
вы іх аддаленым продкам (звычайна пра
з'явы выраджэння, ненармальнасці). Ц
ярым. атавістычны, -ая, -ае. Лтяе/стыммыя
лряяўлемм/.
АТАКА, -і, ДМ атАцы, лім. -і, атАк, эк.
1. Імклівы напад войск на праціўніка,
тййць ятяку. 2. л^рям. Рашучы наступ (у
спрэчцы, у гульні і пад.).
АТАКАВАЦЬ, -кўю, -кўеш, -кўе; -кўй;
-каваны; зак. і мезяк., кяео-м/то. Пайсці
(ісці) у атаку. Л. л/?яц/ўм/кя.
АТАМ, -а, лім. -ы, -аў лі Найдрабней
шая часцінка хімічнага элемента, якая
захоўвае яго ўласцівасці і складаецца з
ядра і электронаў. Л. кіслароду. Ряем/мяллемме ятялія. Ц л/?ьаі. Атамны, -ая, -ае /
атамарны, -ая, -ае. Лтяммяя еяая. і4тялімяя
эмб^еія. Лл/ялімяя болібя. ?4тялімяя электрястям^ыя. Лтяммяе яоіро. Лтяліярмы к/сляро^.
АТАМАН, -а, лім. -ы, -аў лі 1. Начальнік
у казацкіх войсках і пасяленнях, які
выконвае ваенныя, палітычныя і адмі
ністрацыйныя функцыі. Стям/ммы а. 2.
лерам. Важак, завадатар якой-н. групы,
банды, шайкі і пад. А рязбойм/кяў. 11 ярым.
атаманскі, -ая, -ае.
АТАМАНКА, -і, ДМ -нцы, лім. -і, -нак,
эк. Шырокая мяккая канапа з падушкамі
замест спінкі і з валікамі па баках.
АТАМАРНЫ, ая, ае 1. ад атам 2.
Дробны, няцэласны (кніжн.). Ц мяз. ата
марнасць, -і, ж.
АТАМАХОД, -а, Л/ -дзе, лім. -ы, -аў, лі.
Судна з рухавіком, які працуе на атамнай
энергіі.
АТАМІСТЫЧНЫ, -ая, ае (спец) Які
мае адносіны да вучэння аб атамах. Лтялі/с/мыммяя тэорыя.
АТАМНІК, -а, лім. -і, -аў, лі. Вучоны,
спецыяліст у галіне атамнай энергіі.
АТАМШЧЫК, а, лім і, -аў, лі (разм )
Спецыяліст-фізік па атамнай энергіі.
АТАРА, -ы, лім. -ы, атАр, лс. Вялікі гурт
авечак; чарада. Хялеясмяя я.
АТАРАПЕЛЫ, -ая, -ае (разм ). Раз
гублены, збянтэжаны. Л. лозірк. Ц мяз.
атарапёласць, і, лс.
АТАРАПЁЦЬ, -ёю, ёеш, ёе; зяк
(разм.). Разгубіцца, збянтэжыцца ад неча
канасці, спалоху. Л. я<3 страху.
АТАЎНЫ а/?, атава
АТАНІІ, мескл., лі. Службовая асоба пры
дыпламатычным прадстаўніцтве, якая
з'яўляецца спецыялістам-кансультантам
у якой-н. галіне; малодшы дыпламатычны
ранг у ведамствах замежных спраў. /ям<3лееы я. 2?ямскоеы я.
АТАЯСАМІЦЬ, млю, -міш, -міць;
-млёны; зяк., кяео-м/то (кніжн.). Тое, што
і я/ноесм/ць. II мезяк. атаясамліваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц мяз. атаясамліванне, -я, м.
АТЛАС, -а, лім. -ы, -аў лі. Зборнік ге
аграфічных, гістарычных і інш. карт, а
таксама табліц, дыяграм, /ея^ряф/чмы я.
Зядляе/чмы я.
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АТЛАС, -у, лі. Шаўковая гладкая бліску
чая тканіна, %/реомы я. Ц лрылі. атласны,
-ая, -ае. Ллмяемяя лямбря (тоўстая і бліску
чая). Лтлясмяя скуря (перан.: мяккая, да
лікатная).
АТЛЁТ, -а, Л/ -лёце, лім. -ы, -аў лі. 1.
Спартсмен, які займаецца атлетыкай. 2.
Пра чалавека моцнага целаскладу, вялікай
фізічнай сілы. II лрылі. атлетычны, -ая, -ае.
/І. склжЗ целя.
АТЛЕТЁІЗМ, -у, лі. 1. Добра развітыя
фізічныя якасці спартсмена, моцны і
прыгожы склад цела. 2. Тое, што і культурызлі. Зяймяцця ялметызмялі.
АТЛЁТЫКА, -і, ДА/ -тыцы, ж. Сістэма
спартыўных практыкаванняў якія патра
буюць рознабаковай фізічнай падрых
тоўкі. О Лёгкая атлетыка — від спорту —
бец хадзьба, скачкі, кіданне кап'я, дыска і
пад. Цяжкая атлетыка — від спорту — пад
няцце цяжару: штангі, гіры і пад. Ц лрылі.
атлетычны, -ая, -ае
АТЛУСЦЁЛЫ, -ая, -ае. Які стаў пры
метна тлустым. Л. лгулсчымя. Дь/етя <3дя
ятлусцелых (наз.).
АТЛУСЦЕННЕ ад тлусцець
АТЛУСЦЁЦЬ ал тлусцець
АТМАСФЁРА, -ы, зк. 1. Іазападобная
абалонка Зямлі і некаторых іншых планет.
Зяммяя я. 2. лбрям. Навакольныя ўмовы,
абставіны, асяроддзе. Я. Эяееру. Я. (^руж^ы
/ сулря^оум/^тоя. 3. Адзінка вымярэння
ціску газаў Ц/ск у сто ятліяс^ср. Ц ярым.
атмасфёрны, -ая, -ае
АТОЕСНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
зяк., кяео-м/то (кніжн.). Прызнаць то
есным. Я. <?ея лямя^^і. II мезяк. атаясняць,
-Аю, -Аеш, -Ае. II мяз. атаяснённе, -я, м.
АТОЖЫЛАК, -лка, лім. -лкі, -лкаў лі.
1. Малады парастак расліны. Аяля о*рэоя
з^еіляся лімоая ятозкылкяу 2. Адгаліна
ванне руданоснай жылы. 3. лерям. Пра
патомка, нашчадка. Дзеці, умук/ — мям/ы
ятоэкылк/. II лрылі. атожылкавы, -ая, -ае
(да 1 і 2 знач.).
АТбЛ, -а, лім. -ы, -аў лі. Каралавы во
страў кольцападобнай формы. Ц лрылі.
атолавы, -ая, -ае.
АТОПКІ, -аў я^з. -пак, -пка, лі. Старыя
зношаныя чаравікі, боты і пад.
АТбСЫ, атбс, я^з. атбса, -ы, зк. Дра
цяныя з жалезных прутоў або раменныя
цяжы, што ідуць ад верхняга канца агло
блі да загваздкі. Ц лрылі. атбсны, -ая, -ае.
АТРАД, -а, Л/ -дзе, лім. -ы, -аў, лі. 1.
Аб'яднанне, падраздзяленне ўзброеных
сіл, спецыяльная вайсковая група. А ліярякоу. 2. Ірупа людзей, аб'яднаных для
сумеснай дзейнасці. Сям/тдрмы я. 3. У
сістэматыцы жывёл: падраздзел класа. А
ерызумоў. II лрылі. атрадны, -ая, -ае (да 1 і
2 знач.).
АТРАКЦЫЁН, -а, лім ы, аў лі 1.
Назва забаў у ларках, месцах масавых гу
лянняў напр., каруселі, гушкалкі і пад. 2.
Эфектны цыркавы або эстрадны нумар. Ц
лрылі. атракцыённы, -ая, -ае.

АТРАМАНТ, -у, Л/ -нце, лі. (уст.). Тое,
што і чярмі/ія.
АТРАПАЦЬ, атрашпб, атрэплеш, ат
рэпле; атрапі; атрапаны; зяк., м/то. Тое,
што і ябтряляць. Ц мезяк. атрэпваць, -аю,
-аеш, -ае.
АТРАСАЦЦА^, атрэсціся.
АТРАСАЦЬ а/? атрэсці
АТРАФІРАВАНЫ, -ая, -ае (кніжн ) Які
атрафіраваўся, страціў жыццяздольнасць.
Я. ореям.
АТРАФІРАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-руецца; зяк. і мезяк. (кніжн.). Падверг
нуцца (падвяргацца) атрафіі. Ятряф/ряеял/ся ліыіяі^ы.
АТРАФІЯ, -і, лс. 1. Страта жыцця
здольнасці, знясіленне, змяншэнне яко
га-н. органа. Я. ліым/цы. 2. лсрям. Страта,
прытупленне якой-н. уласцівасці, здоль
насці. /І. сум/іеммя.
АТРУСІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., атрўсіцца; зяк. Нарадзіць трусянят (пра тру
ску).
АТРУТА, -ы, ДМ -рўце, эк. 1. Ядавітае
рэчыва. Я.
ліух. 2. лерям. Тое, што
шкодна ўплывае на каго-н., што-н.
АТРУТНЫ, -ая, -ае. Які выклікае атру
чэнне, ядавіты. т4тдутмяе рэмыея.
АТРУЦІЦЦА, -учўся, -ўцішся, -ўпіц
ца; зяк. 1. Захварэць або памерці ў
выніку ўздзеяння на арганізм атрутнага
рэчыва. Л. ерыбялп. 2. Скончыць жыццё
самагубствам, прыняўшы атруту ядавітае
рэчыва. II мезяк. атрўчвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца. Ц мяз. атручванне, -я, м. і атру
чэнне, -я, м
АТРУЦІЦЬ, -учў, -ўціш, -ўпіць; -ўла
ны; зяк. 1. кяео-м/то. Загубіць атрутай
або зрабіць шкоду чым-н. ядавітым. Л.
яреям/злі еярэлкям. 2. м/то. Прымяшаць да
чаго-н. атруту. Я. ея<?у. 3. лерям., кяео-м/то.
Аказаць дрэнны ўплыў на каго-, што-н.
Я. <3^м/ь/ людзей. 4. лерям., м/то. Пазбавіць
радасці, весялосці. .Млосць ятру^іля яе
лсы^^е. II мезяк. атрўчванне, -я, м. / атру
чэнне, -я, м. (да 1—3 знач.).
АТРЫБУТ, -а, М -бўце, лім. -ы, -аў лі.
1. Неабходная, пастаянная характэрная
прымета, уласцівасць чаго-н., прыналеж
насць (кніжн.). 2. У граматыцы: тое, што
і язмячэмме.Ц л/уылі. атрыбутыўны, -ая, -ае
(да 2 знач.).
АТРЫМАЛЬНІК, -а, лім і, аў лі
(афіц.). Асоба або ўстанова, што атрым
ліваюць якія-н. адрасаваныя ім каштоў
насці, грузы і пад. Л. тяеяряў. Ц лс. атры
мальніца, -ы, лім. -ы, -ніц.
АТРЫМАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зяк. 1. З'явіцца ў выніку чаго-н., выйсці.
7/я закліку ем ятрыліяўся мжЗтя л/?ыеоэкы.
Ряліям ятрыліяўся і^/кяеь/. Зяео ят^ыліяе^і/я ^обры сле^ыяя/ст. 2. (7 / 2яе. меўэкые.).
Здарыцца, адбыцца як вынік чаго-н. Ц ме
зяк. атрымлівацца, -аюся, -аешся, -аецца /
атрымоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АТРЫМАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; атрыма
ны; зяк. 1. кяео-м/то. Узяць, набыць тое,
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што прысылаюць, даюць, прапаноўва
юць, уручаюць, прысвойваюць. Л. пісьмо.
А зарнлоту. Л. лобзяку. Л. кватэру. т4. ву^/онае ззянне. 2. м/то. Прыняць да выканан
ня, набыць права на выкананне чаго-н. /1.
загоб. А слова. 3. мяло. Здабыць, вынайсці
ў працэсе пошукаў. Л. бензін з нафты. 4.
н/л/о. Зазнаць, адчуць. А задавальненне.
5. м/то. Захварэць на што-н. Л. насмарк.
6. жто. Стаць шырока вядомым. Л. лрызнанне. 7. Аказацца пабітым (разм.). А
ла руках. Ц незак. атрымліваць, -аю, -аеш,
-ае і атрымоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
атрыманне, -я, н. (да 1—4 знач.).
АТРЭП'Е, -я, н., зб. 1. Адыходы, якія
атрымліваюцца пры трапанні лену, пянь
кі. Сабраць а. 2. Старое, зношанае адзен
не. Аабзіць у атрэл 7.
АТРЭСЦІ, атрасў, атрасёш, атрасё;
атрасём, атрасяцё, атрасўць; атрбс, атрэс
ла; атрасі; атрэсены; зак., мяло. Трасучы,
ачысціць, зняць што-н.; абкалаціць, аба
біць. Л. снег з ботаў. Л. яблыню. Ц незак.
атрасаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АТРЭСЦІСЯ, атрасўся, атрасёшся,
атрасацца; атрасёмся, атрасяцеся, атрасўцца; атрбсся, атрэслася; атрасіся; зак.
Вытрасаючы што-н., ачысціцца ад ча
го-н. А аб пылу. II незак. атрасацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
АТЎ, выкл. (спец.). Каманда сабакам на
паляванні, якая азначае: бяры, лаві, ха
лай. Лтуяео/
АТУЛІЦЦА, атулюся, атўлішся, атўліцца; зак. 1. Ахінуцца, агарнуцца з усіх
бакоў. А суслікам. 2. леран. Абвалачыся.
Сівым туманам атулілася балота. Ц незак.
атуляцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца / атуль
вацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АТУЛІЦЬ, атуліб, атўліш, атўліць; атўлены; зак., каео-кпло. 1. Ахінуць, агарнуць
з усіх бакоў. Л. коўзаю. 2. л^ран. Абвала
чы чым-н. Дім/ыня атул/ла вёску. Ц незак.
атуляць, -Аю, -Аеш, -Ае і атўльваць, -аю,
-аеш, -ае.
АТУПЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які страціў
здольнасць разумець што-н., разважаць;
які выяўляе атупенне сваім знешнім вы
глядам. Лтулелая галава. Ц наз. атупёласць,
-і, ж.
АТУПЕЦЬ ал. тупець
АТУХАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае; незак.
Тое, што і /пухнуць'. у4гонь а/лухае. Апуха
юць сйы (перан.).
АТУХНУЦЬ ал. тухнуць'.
АТУПЛЯЦЬ ал тушыць
АТЫНКАВАЦЬ ал тынкаваць
АТЫНКОЎКА, -і, ДА/ -ўцы, ж. 1. Тое,
што і /ль/нк. 2. Тое, што і тынкоўка.
АТЫНКОЎШЧЫК, -а,мн. і, -аўм. Тое,
што і тынкоўжнык. Ц ж. атынкоўшчыца,
-Ы, МН. -ы, -чыц.
АТЫЧКАВАЦЬ ал тычкаваць
АТЭІЗМ, -у, .м. Адмаўленне існавання
Бога, адказ ад рэлігійных вераванняў; бяз
божжа. II ярым. атэістычны, -ая, -ае.

АТЭІСТ, -а, А/ -сце, .мн. -ы, -аў, .м. Пры
хільнік атэізму. II ж. атэістка, -і, ДА/ -тцы,
мн. -і, -так. II лрь/м. атэісцкі, -ая, -ае.
АТЗЛЬ, -я, мн. -і, -яў, л*. Іасцініца. Ц
ярым. атэльны, -ая, -ае.
АТЭЛЬЁ, нескл., н. 1. Майстэрня для
пашыву адзення, абутку, рамонту быта
вой тэхнікі. Тэлевізійнае а. Л. моб. ./Аплыць
паліто ў а. 2. Майстэрня мастака, фато
графа, скульптара.
АТЭРАСКЛЕРОЗ, у л* Захворванне
сардэчна-сасудзістай сістэмы. Ц лрь/м.
атэрасклератычны, -ая, -ае.
АТЭСТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; злк. і незлк. 1. каго-к/то. Даць,
даваць водзыў характарыстыку, рэкамен
дацыю каму-н. (кніжн.). Л. даражым як
выбатнага работніка. 2. каго-жто. Прыс
воіць (прысвойваць) званне каму-н. 3. каео-м/то. Ацаніць (ацэньваць) чые-н. веды,
паставіўшы якую-н. адзнаку. Л. вучняў за
чвэрць гоба. 11 нлз. атэстацыя, -і, ж.; ярым.
атэстацыйны, -ая, -ае (да 2 і 3 знач.). Л/нэс/плцымнля кам/с/я.
АТЭСТАТ, -а, А/ -тАце, мн. -ы, -аў м.
1. Афіцыйны дакумент аб заканчэнні
сярэдняй навучальнай установы, які па
цвярджае ўзровень адукацыі. Л. с/ядллсц/. 2. Афіцыйны дакумент аб прысваенні
вучонага звання. Л. ярл^еслрл. 3. Даку
мент на права атрымання ваеннаслужа
чым грашовага, харчовага і інш. забеспя
чэння. II ярым. атэстатны, -ая, -ае.
АТЭСТАЦЫЯ, -і, ж. 1. ал. атэставаць.
2. Ацэнка, характарыстыка, якая даец
ца каму-, чаму-н. Л. вучняў зл лаўгоббзе. Ц
лрь/м. атэстацыйны, -ая, -ае.
АЎЛ, -а, мн. -ы, -аў м. Паселішча на
Каўказе і ў Сярэдняй Азіі. Ц лрым. аўльны,
-ая, -ае.
АЎГІЕВЫ У выразе: аўгіевы стайні —
пра вельмі запушчанае памяшканне або
пра справы, якія знаходзяцца ў крайнім
беспарадку.
АЎДАВЁЛЫ, -ая, -ае. Які стаў удаўцом
(удавою). А чалавек. Ц нлз. аўдавеласць, -і,
ле.
АЎДАВЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; злк. Стаць
удаўцом або ўдавою.
АЎДЫЕНЦЫЯ, -і, ж. Афіцыйны пры
ём у высокапастаўленай дзяржаўнай асо
бы. Даць аўдыенцыю.
АЎДЫТОРЫЯ, і, мн і, рый, ж. 1.
Памяшканне для чытання лекцый. 2. зб.
Слухачы лекцыі, даклала і пад. Стубэнцкая л. II ярым. аўдыторны, -ая, -ае (да 1
знач.).
АЎКЦЫЁН, -у, м. Публічны продаж
маёмасці, калі пакупніком становіцца
той, хто дасць большую суму. 77рл<3лць з
лўкцыёну. II лрым. аўкцыённы, -ая, -ае. ті.
лробаж.
АЎРА, -ы, ж. (спец.). 1. Ззянне вакол
галавы, цела, якое паказваецца як німб,
арэол і ўяўляецца як праява душы, духу. 2.
У парапсіхалогіі: тое, што і /мяняле.

АТР-АЎТ
АЎРАЛ, -у, м. 1. Спешная сумесная ра
бота на марскім судне, у якой удзельнічае
ўвесь асабовы склад карабля. 2. леран.
Вельмі спешная работа ўсяго калектыву,
выкліканая кепскай арганізацыяй справы
(разм.). II лрь/м. аўральны, -ая, -ае.
АЎСТРАЛІЙЦЫ, -аў абз. -ліец, -лійца,
м. 1. Назва насельніцтва Аўстраліі. Ц ж.
аўстралійка, -і, ДА/ -йцы, мн. -і, -ліек. Ц
лрым. аўстралійскі, -ая, -ае.
АЎСТРЫЙЦЫ, -аў абз. -рйец, -рййца,
м. Назва насельніцтва Аўстрыі. Ц зя:.
аўстрыйка, -і, ДА/ -йцы, мн. -і, -рьіек. Ц
лрым. аўстрыйскі, -ая, -ае.
АЎСЮК, -ў, м. Аднагадовая расліна ся
мейства злакавых; пустазелле, падобнае
на авёс. Ц лрым. аўсюкОвы, -ая, -ае.
АЎСЙНІК, -а, мн. -і, -аў м. Крыла
тае насякомае, якое жыве ўсяго некалькі
дзён; падзёнка. Рыба бобра бярэцца на аўсянікаў.
АЎСЯНІЦА, -ы, ж. Кармавая расліна
з сямейства злакавых. А лугавая. Ц лрым.
аўсянічны, -ая, -ае
АЎСЯНІШЧА, -а, н. Поле, на якім рос
авёс. ^4раць д.
АЎСЯНКА', -і, ДА/ -нцы, ж. Аўсяныя
крупы або каша з такіх круп. /&7б<трыць
аўсянкі.
АЎСЯНКА, -і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак,
ж. Пеўчая птушка з атрада вераб'іных.
%тро/лнля д. II лрым. аўсянкавы, -ая, -ае.
АЎСЯНЫ ал авёс
АЎТ, Аўта, А/Оўце, м. 1. У спартыўных
гульнях: становішча, калі мяч (шайба)
аказваецца за межамі гульнявога поля,
пляцоўкі. 2. У боксе: вокрык суддзі, які
азначае, што баксёр накаўціраваны.
АЎТА...' Першая састаўная частка
складаных слоў якая ўжыв. ў знач.: 1)
аўтаматычны, напр.: аўтазборка, аўтарэзка; 2) самаходны, напр.: аўтаплуг,
дў/лйбрыз/н/7.
АЎТА.? Першая састаўная частка скла
даных слоў якая ўжыв. ў знач. аўтама
більны, напр.: аўтакалона, аўтапрабег,
аўтабаза.
АЎТА.? Першая састаўная частка
складаных слоў якая ўжыв. ў знач. свой,
сама-, напр., аўтагравюра, аўтапартрэт,
аўтабіяграфія.
АЎТАБАЗА, -ы, мн. -ы, -бёз, ж. Аўта
транспартнае прадпрыемства са стаянка
мі для машын і майстэрнямі для рамонту.
II лрыл/. аўтабазаўскі, -ая, -ае (разм.).
АЎТАБІЯГРАФІЧНЫ, ая, -ае Які змя
шчае ў сабе элементы аўтабіяграфіі. Л. ра
ман II наз аўтабіяграфічнасць, -і, ж.
АЎТАБІЯГРАФІЯ, -і, ж І. Апісанне
свайго жыцця; літаратурны жанр. 2. Афі
цыйны дакумент, кароткі хранікальнадаведачны выклад пэўнай асобай асноў
ных падзей уласнага жыцця. Ц лрь/м. аўта
біяграфічны, -ая, -ае.
АЎТАБЛАКІРОЎКА, і, ДА/ ўцы, ж
1. Аўтаматычная сістэма сігналізацыі
для рэгулявання руху цягнікоў 2. Аўтама-

АЎТ-АЎТ
тычнае змяненне рэжыму работы тэхніч
нага аб'екта (машыны, апарата і інш.). Ц
лрь/м. аўтаблакіровачны, -ая, -ае.
АЎТАГЁННЫ, -ая, -ае (спец.). У вы
разе: аўтагенная зварка, аўтагеннае рэзан
не — тое, што і газавая зварка, газавае
рэзанне.
АЎТАГУЖАВЫ, -Ая, -бе. Які мае ад
носіны да аўтамабільных і гужавых пера
возак. Я. трДЯСЛ/Зрт.
АЎТАДАРОЖНЫ, -ая, -ае Які мае ад
носіны да будаўніцтва і абслугоўвання
аўтамабільных дарог Я. тэхя/кум.
АЎТАДРЫЗІНА, ы, мя. -ы, -зін, м
Дрызіна з рухавіком унутранага згарання.
II ярым аўтадрызінны, -ая, -ае
АЎТАЗАВОД, -а, А/-дзе, мя. -ы, -аў, м.
Аўтамабільны завод. Ц лрым. аўтазаводскі,
-ая, -ае / аўтазавадскі^ -Ая, -бе.
АЎТАКАР, -аў. Самаходны вазок з ру
хавіком унутранага згарання для перавоз
кі грузаў багажу на невялікія адлегласці. Ц
лрым. аўтакарны, -ая, -ае.
АЎТАКЛАЎ, -лАва, мя. -лАвы, -лАваў
м. Герметычная пасудзіна для награван
ня чаго-н. пад высокім ціскам, ужыв. для
ажыццяўлення розных фізіка-хімічных
працэсаў. Ц лрым. аўтаклаўны, -ая, -ае.
АЎТАМАБІЛІЗМ, -у, м. Аўтамабільная
справа; аўтамабільны спорт.
АЎТАМАБІЛІСТ, -а, А/-сце, мя. -ы, -аў,
м. Той, хто займаецца аўтамабілізмам. Ц лс.
аўтамабілістка, -і, ДА/ -тцы, мя. -і, -так. Ц
лрым. аўтамабілісцкі, -ая, -ае.
АЎТАМАБІЛЬ, -я, мя. -і, -яў м. Ме
ханічны транспартны сродак, які мае
не менш за чатыры колы, размешчаныя
не менш чым на дзвюх восях, за вы
ключэннем колавых трактараў і сама
ходных машын. Лсакясы я. Трумны а. Ц
лрым. аўтамабільны, -ая, -ае. А транспорт
(аўтамабілі, аўтобусы і пад.).
АЎТАМАТ, -а, А/-мАце, мя. -ы, -аў, м. 1.
Апарат (машына, станок і пад.), які сама
стойна выконвае шэраг паслядоўных апе
рацый без непасрэднага ўдзелу чалавека.
С/лдяок-д. 7э/іе%юя-а. 2. Від аўтаматычнай
стралковай зброі. Ц лрым. аўтаматны, -ая,
-ае. Дулідмдліяая стральба.
АЎТАМАТРЫСА, -ы, мя. -ы, -рыс, лс.
(спец.). Чыгуначны вагон з уласным ру
хавіком.
АЎТАМАТЧЫК, а, мя і, аў, м 1. Ра
бочы, які абслугоўвае аўтамат (у 1 знач ).
2. Баец, узброены аўтаматам (у 2 знач.).
II лс. аўтаматчыца, -ы, мя. -ы, -чыц (да 1
знач.).
АЎТАМАТЫЗАВАЦЦА, зўюся, зўеш
ся, -зўецца; -зўйся; зак. і яезак. Стаць
(станавіцца) аўтаматычным. Ц яаз. аўта
матызацыя, -і, лс
АЎТАМАТЫЗАВАЦЬ, зўю, зўеш,
-зўе; -зўй; -завйны; зак. і яезак., м/то.
1. Укараніць (укараняць) аўтаматы (у 1
знач.) у вытворчасць. А тэхяалае/чяы
працэс. 2. Зрабіць (рабіць) аўтаматычным.
А рух/. II наз. аўтаматызацыя, -і, лс.

94
АЎТАМАТЫЗМ, -у, лс. Механічнасць,
міжвольнасць дзеянняў або рухаў.
АЎТАМАТЫКА, -і, ДА/ -тыцы, лс. 1.
Галіна навукі і тэхнікі, якая распрацоўвае
тэорыю і метады аўтаматызацыі вытвор
чых працэсаў. 2. Сукупнасць механізмаў,
прыстасаванняў, якія дзейнічаюць аўта
матычна.
АЎТАМАТЫЧНЫ, ая, ае 1. Які з яў
ляецца аўтаматам або ажыццяўляецца
пры дапамозе аўтамата (у 1 знач.). Я.
тормаз. Дзверы зачыняюцца аўтаматыч
на (прысл.). 2. Механічны, міжвольны.
Аўтаматычныя рух/. 11 наз. аўтаматыч
насць, -і, лс
АЎТАМАШЫНА, -ы, мн. -ы, -шын, лс.
Тое, што і аўтамаб/ль.
АЎТАНОМІЯ, -і, лс. Самакіраванне,
незалежнасць у кіраванні.
АЎТАНОМНЫ, -ая, -ае. Які карыста
ецца аўтаноміяй. Аўтаномная вобласць. 11
наз. аўтанбмнасць, -і, лс
АЎТАПАГРЎЗЧЫК, а, мн і, аў, м
Самаходная машына для пагрузкі, раз
грузкі і перавозкі грузаў на невялікія ад
легласці.
АЎТАПАІЛКА, -і, ДА/-лцы, мн. -і, -лак,
лс. Спецыяльная ўстаноўка з аўтаматыч
най падачай вады для паення жывёлы. А.
бля кароў.
АЎТАПАРТРЭТ, -а, 3/ -рбце, мн. -ы,
-аў м. Партрэт, напісаны з самога сябе.
АЎТАПІЛОТ, -а, А/ -лбце, мн. -ы, -аў,
м. Прыстасаванне для аўтаматычнага кі
равання лятальным апаратам. Ц лрым.
аўтапілоцкі, -ая, -ае
АЎТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто ства
рае мастацкі твор, навуковую працу, му
зыку, распрацоўвае праекты і пад. А. рамя
ні. А. с/мфон//. А. лр^сят/7. Ц лрым. Аўтарскі,
-ая, -ае.
АЎТАРКІЯ, -і, лс. (кніжн.). Эканаміч
ная палітыка гаспадарчага адасаблення
краіны. II лрым. аўтарктычны, -ая, -ае.
АЎТАРСТВА, -а, н. Прыналежнасць тво
ра аўтару. .%том2б/ць о.
АЎТАРУЧКА, -і, ДА/ -чцы, мн. -і, -чак,
лс. Прылада для пісьма, у якой чарніла з
унутранага рэзервуара аўтаматычна пада
ецца да пяра.
АЎТАРЫЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -заваны; зок. і незяк., м/то (кніжн.).
Адобрыць (адабраць), ухваліць (ухваляць)
форму від свайго твора, вынаходства (для
ўзнаўлення, выдання і пад.). /Іўтарыза^ны лсрякляб.
АЎТАРЫТАРНЫ, ая, ае (кніжн) 1.
Заснаваны на безагаворачным падпарад
каванні ўладзе, аўтарытэту, дыктатуры. А.
рэлсым. 2. Які імкнецца ўмацаваць свой
аўтарытэт. Ц няз. аўтарытарнасць, -і, лс.
АЎТАРЫТЭТ, -а / -у, А/ -тбце, мн. -ы,
-аў м. 1. -у. Агульнапрызнанае значэнне,
уплыў. Зяблябдць я. 2. -а. Асоба, якая ка
рыстаецца павагай, прызнаннем. Буяны я.
у ф/з/цы.

АЎТАРЫТЭТНЫ, ая, ае 1. Які ка
рыстаецца аўтарытэтам. А. еучоны. 2. Які
заслугоўвае бясспрэчнае давер'е. Аўтярытэлтля бумкя. 3. Які не дапускае пя
рэчання. А. ліян. А. лял/тык. Ц няз. аўтары
тэтнасць, -і, лс
АЎТАРЭФЕРАТ, -а, А/ -рАце, мн. -ы,
-аў, м. Кароткі пераказ якога-н. даследа
вання, напісаны самім аўтарам. А. быссртяцы/.
АЎТАСТОП, -а, мн -ы, -аў, м 1. Пры
стасаванне для аўтаматычнага спынення
цягніка. 2. Сістэма арганізаванага выка
рыстання турыстамі спадарожнага аўта
транспарту для праезду часткі шляху. Ц
ярым аўтастопны, -ая, -ае
АЎТАСТРАДА, -ы, ДА/ -дзе, мн. -ы,
-рАд, лс. Дарога для аўтамабільнага руху
без папярочных наземных пераездаў. Ц
лрым. аўтастрадны, -ая, -ае.
АЎТАСЧЭПКА, -і, ДА/ -пцы, лс.
Прыстасаванне для аўтаматычнай счэпкі
вагонаў. Ц лрым. аўтасчэпачны, -ая, -ае.
АЎТАТРАКТАРНЫ, -ая, -ае Які мае
адносіны да вытворчасці аўтамабіляў і
трактароў. Аў/лял/ряктярняя лрямб/су!озясць.
АЎТАТРАНСПАРТ, у, А/ рце, м
Аўтамабільны транспарт. Ц лрым. аўта
транспартны, -ая, -ае.
АЎТАХТОННЫ, -ая, -ае (спец.). Тое,
што і ябярыаенны (ад. абарыген); карэнны,
мясцовы.
АЎТАХТОНЫ, -аў, ябз. -тбн, -а, м.
(кніжн.) 1. Карэнныя, мясцовыя жыхары;
абарыгены. 2. Расліны або жывёлы, якія
ўзніклі і працягваюць існаваць у дадзенай
мясцовасці.
АЎТАЦЫСТЭРНА, -ы, мя -ы, -аў, лс
Аўтамабіль-цыстэрна.
АЎТОБУС, -а, мя. -ы, -аў м. Шматмес
ны аўтамабіль (з колькасцю месцаў для
сядзення больш за дзевяць, уключаючы
месца кіроўцы) для перавозкі пасажы
раў. Аўтобусы бллск/х рэйсаў. Ц лрым.
аўтобусны, -ая, -ае.
АЎТОГРАФ, -а, мя. -ы, -аў, м. 1. Тэкст
твора, напісаны рукой аўтара. Я. лдэмы
^Аураая^. 2. Уласнаручны, звычайна па
мятны, надпіс ці подпіс. .%яць а. у яябомааа артыста. Ц лрым. аўтаграфічны, -ая, -ае
(да 2 знач.).
АЎТОЛ, -у, м. Змазачнае масла для
аўтамабільных і трактарных рухавікоў. Ц
ярым. аўтОлавы, -ая, -ае.
АЎТОРАК, -рка, мя. -ркі, -ркаў, м. Другі
дзень тыдня. Ц ярым. аўторкавы, -ая, -ае.
АЎТСАЙДАР, а, мя ы, -аў, м 1.
Спартсмен або спартыўная каманда, што
займаюць у спаборніцтве адно з апош
ніх месц і не маюць шанцаў на перамо
гу. 2. ясрдл. Той, хто адстае ад іншых у
якой-н. справе ці сферы дзейнасці. Ц лрым.
аўтсайдарскі, -ая, -ае.
АЎТЭНТЫК, -а, мя. -і, -аў м. (кніжн.).
Арыгінал чаго-н., не копія.
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АЎТЭНТЫЧНЫ, ая, ае (кніжн ) Які
адпавядае арыгіналу, правільны, сапраўд
ны. Я. тэкст. II яда. аўтэнтычнасць, -і, ж.
АЎЦАБЫК, -А, лін. -і^ -6ў м Млекакормячая жывёліна з прыметамі барана і
быка.
АЎЦАМАТКА, -і, ДАТ-тцы, мн. -і, -так,
ж?. (спец.). Авечка, якая дае прыплод.
АЎЧАР, -А, .мн. -ы, -6ў, м. Работнік, які
даглядае авечак.
АЎЧАРКА, -і, ДЛ/-рцы, л/н. -і, -рак, ж.
Парода дужых сабак, якія выкарыстоўва
юцца для вартаўнічай і вышуковай служ
бы.
АЎЧАРНЯ, -і, тыя. -і, -яў ж. Хлеў для
авечак, авечнік. Тймеасная а.
АЎЧЫНА, -ы, ля*, -ы, -чын, ж. Выра
бленая авечая шкура. Хажух з аўчын. Ц памянм/. аўчынка, -і, ДАТ -нцы, мн. -і, -нак,
ж 0 Аучьпжа вырабу не варта — аб спра
ве, якая не апраўдвае клопатаў. Ц лрым.
аўчынны, -ая, -ае.
АФАРБАВАЦЦА 27!. фарбавацца.
АФАРБАВАЦЬ 27!. фарбаваць.
АФАРБОЎКА, -і, ДАТ -ўцы, ж. 1. ад.
фарбаваць. 2. Колер або спалучэнне ко
лераў. 77рь/?ожля а. птун/кі. 3. леран. Сэн
савае, выразнае адценне чаго-н. Стылістычная а. слоеа.
АФАРМІЦЕЛЬ, я, мн. і, яў л/. Ра
ботнік па афармленні чаго-н. Ц ж. афар
міцельніца, -ы, мн. -ы, -ніц. II лрым. афар
міцельскі, -ая, -ае.
АФАРМЛЁННЕ, -я, н. 1.27!. аформіцца,
аформіць. 2. Знешні выгляд, форма чаго-н.
Я. вітрын магазіна. Святочнае а. еора^а.
АФАРМЛЯЦЦА 27!. аформіцца.
АФАРМЛЯЦЬ 27! аформіць
АФАРЫЗМ, -а, л;н. -ы, -аў м. Кароткае
трапнае выслоўе. Ц лрым. афарыстычны,
-ая, -ае.
АФАРЫСТЫЧНЫ, ая, ае 1.27! афа
рызм. 2. Які змяшчае ў сабе афарызм. Л.
стыль. Афарыстычная моеа. Ц наз. афарыстьмнасць, -і, ж.
АФГАНЦЫ, -аў абз. -нец, -нца, л*. Ас
ноўнае насельніцтва Афганістана. Ц ж.
афганка, -і, ДА/-нцы, лін. -і, -нак. Ц прь/м.
афганскі, -ая, -ае.
АФЁКТ, -у, АТ -кце, м. Стан моцна
га ўзбуджэння і страта самакантролю. Ц
ярым. афектыўны, -ая, -ае.
АФЕКТАВАНЫ, ая, ае Прасякнуты
афектацыяй; штучна прыўзняты. Л. тол. Ц
яаз. афектаванасць, -і, ж.
АФЕКТАЦЫЯ, -і, ж. Ненатуральная,
звычайна наўмысная ўзбуджанасць у па
водзінах, у маўленні.
АФЁРА і АФЁРА, -ы, ж. Рызыкоўная,
нядобрасумленная справа, дзеянне з
мэтай нажывы, выгады.
АФЕРЫСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, л/
Чалавек, які займаецца аферамі, прай
дзісвет. II ж. аферыстка, -і, ДАТ -тцы, мн.
-і, -так.
АФІЦАР'Ё, -й, я., зй (разм., пагард.).
Афіцэры. 7/тлераўскае а. мяўкала спажывы.

АФІЦЫЁЗ, -а, м. (кніжн.). Афіцыёзны
орган друку.
АФІЦЫЁЗНЫ, ая, ае (кніжн) Які
фармальна не звязаны з урадам, але на
справе праводзіць яго погляды. Я. ореан
струку. II лаз. афіцыёзнасць, -і, ж
АФІЦЁІЙНЫ, -ая, -ае. 1. Урадавы або
службовы. Афіцыйная асой?. Я. дакумент.
2. Зроблены па ўстаноўленай форме, з
захаваннем усіх правіл і фармальнасцей.
Я. тон. Афіцыйнае залрам/энне. Ц наз. афіцьшнасць, -і, ж. (да 2 знач.).
АФІЦЫЯНТ, а, 3/ нце, мн. ы, аў
м. Работнік рэстарана, кафэ і пад., які
падае стравы наведвальнікам. Ц ж. афі
цыянтка, -і, ДЗ/ -тцы, мн. -і, -так. Ц ярыл*.
афіцыянцкі, -ая, -ае.
АФІЦЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. Асоба ка
манднага саставу арміі і флоту а так
сама міліцыі і паліцыі (ад малодшага
лейтэнанта да палкоўніка ўключна). .Бе
ларускі а. Л. сувязі. Старм/ы а. Ц лрьш. афі
цэрскі, -ая, -ае.
АФІЦЭРСТВА, -а, я. 1. зй Афіцэры. Я.
Рэспублікі беларусь. 2. Афіцэрскае званне
(разм.).
АФЙІІА, -ы, л/н. -ы, афіш, ж. Аб'ява аб
спектаклі, канцэрце, лекцыі і пад., якая
вывешваецца на прыметным месцы. Ц
ярым афішны, -ая, -ае.
АФІШЫРАВАЦЬ, -рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; зак. і незак., мто (кніжн.).
Выставіць (выстаўляць) напаказ, шырока
абвясціць (абвяшчаць).
АФОРМІЦЦА, -млюся, мішся, міц
ца; зак. 1. (7 і 2 ас. звычайна не ўжые.).
Прыняць закончаную, неабходную фор
му. 7Д?я ян/чэ не аформілася. 2. Паступіць,
запісацца куды-н. з захаваннем неабход
ных фармальнасцей. Я. на працу. Ц незак.
афармляцца, -Аюся, -Аешся, -яецца. Ц наз.
афармлённе, -я, н
АФОРМІЦЬ, млю, -міш, міць; -млё
ны; зак. 1. м/то. Прыдаць чаму-н. неаб
ходную або закончаную форму. А баеаеор.
2. каео-м/то. Залічыць куды-н., прыняць
з захаваннем неабходных фармальнасцей
Л. на працу. Ц незак. афармляць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II наз. афармлённе, -я, н.
АФОРТ, -а, 3/ -рце, мн. -ы, -аў м. Гра
вюра на медзі або цынку з малюнкам,
пратраўленым кіслатой, а таксама адбітак
з такой гравюры. Выстаўка абортаў. Ц
лрым. афортны, -ая, -ае.
АФРЫКАНЕЦ, -нца, л/н. -нцы, -нцаў
м. Жыхар, ураджэнец Афрыкі. Ц ж.
афрыканка, -і, ДАТ -нцы, мн. -і, -нак. Ц
ярым. афрыканскі, -ая, -ае.
АФСЁТ, -у, 3/ -сёце, м. (спец.). Тое,
што і афсетны друк, спосаб друкавання,
пры якім фарба перадаецца з друкарскай
формы на гумавую паверхню, а з яе
на паперу. Ц ярым. афсётны, -ая, -ае.
Друкарскія афсетныя маа/ыны.
АФТАЛЬМАЛОГІЯ, і, ж Раздзел ме
дыцыны, які займаецца хваробамі вачэй,

АЎТ-АХА
іх лячэннем і прафілактыкай. Ц лрым.
афтальмалагічны, -ая, -ае
АФТАЛЬМОЛАГ, -а, мн. -і, -аў м
Урач — спецыяліст па афтальмалогіі.
АХ, зык/!. 1. Перадае захапленне, здзіў
ленне, спалох, здагадку і пад. Ах, як слаў
на тут/ Ах, якая нечаканасць/ 2. Перадае
пачуццё жалю, гора. Ах, якое няшчасце/ 3.
Перадае пачуццё гневу і абурэння, /іх, каБ
бас каршун/
АХАВАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў м. Той, хто
ахоўвае што-н. А маралі. Ц ж. ахавальніца,
-ы, мн. -ы, -ніц.
АХАВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць
для аховы каго-н. Я. тарыф.
АХАВАЦЬ 27!. ахоўваць.
АХАЙВАЦЬ 27? ахаяць
АХАЙНЫ, -ая, -ае. Чысты, акуратны.
Я. чалавек. Ц наз. ахайнасць, -і, ж.
АХАЛАДЖАЛЬНІК, а, мн -і, аў м. 1.
Апарат для ахалоджвання чаго-н. 2. Рэчы
ва, пры дапамозе якога ахалоджваюць
што-н.
АХАЛАДЖАЛЬНЫ, -ая, ае 1. Пры
значаны для ахаладжэння чаго-н. Ахала
джальная камара. Ахаладжальная сумесь.
2. Які ахалоджвае, асвяжае (пераважна
пра напіткі). Л. намітак.
АХАЛАДЗЕЛЫ, -ая, -ае. 1. Які ахала
дзеў астыў Ахаладзелыя рукі. 2. леран. Які
стаў да ўсяго абыякавы, страціў запал, ак
тыўнасць. Л. (За пагулянак.
АХАЛАДЗЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; зак. 1.
Стаць халодным, астыць. Бар ахаладзеў. 2.
леран. Стаць абыякавым, больш спакой
ным. Ахаладзеў занал ірам/учасць.
АХАЛАДЗІЦЦА, -ладжўся, -ладзіліся,
-лбдзіцца; зак. 1. (7 і 2ас. неужые.). Стаць
халодным, халаднаватым, астыць. Баба у
моры ахаладзілася. 2. Ахаладзіць сябе, сваё
цела на паветры. 3. леран. Стаць абыяка
вым, спакойным, стрыманым у пачуц
цях. II незак. ахалоджвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца і ахаладжацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца. Ц наз. ахаладжэнне, -я, н. і аха
лоджванне, -я, н
АХАЛАДЗЕЦЬ, -ладжў, -лбдзіш, -ла
дзіць; -ладжаны; зак. 1. м/то. Зрабіць ха
лодным ці халаднейшым. А. еар. 2. леран.,
каео-м/то. Зрабіць больш спакойным,
стрыманым, зменшыць сілу якога-н. па
чуцця. Л. прамоўцу бострым пытаннем.
II незак. ахалоджваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
наз. ахаладжэнне, -я, н. (да 1 знач.) і аха
лоджванне, -я, н.
АХАННЕ 27/. ахнуць.
АХАПАК, -пка, мн., -пкі, -пкаў, м.
Ноша, якую можна панесці, абхапіўшы
рукамі. Л. сена. Л. броу. Схапіць у а.
АХАПІЦЬ, ахашпб, ахбпіш, ахбпіць;
ахбплены; зак., каео-н/то. 1. Тое, што і
абхапіць. 2. леран. Зайсці з флангаў і акру
жыць праціўніка. Л. (/мане/ праціўніка.
3. Успрыняць цалкам (што-н. вялікае).
Л. позіркам рачную даліну. 4. (7 і 2 ас. не
ўжые.). Авалодаць з нястрымнай сілай
(пра пачуцці, стан). Радасць ахапіла Эуа/у.

АХА-АЦВ
5. Уключыць у кола дзеяння, уплыву. А
млсельм/цтбл яліЗшсклм //а адзеты. 6. Аб
даць чым-н., пранізаць. Мяме лхллм?л холл^лм. 0 Як вокам ахапіць (разм.) — колькі
можна ўбачыць. Ц незлк. ахопліваць, -аю,
-аеш, -ае / ахапляць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц нлз.
ахбп, -у л*. II ярым. ахбпны, -ая, -ае.
АХАРАКТАРЫЗАВАЦЬ а/?, характары
заваць.
АХАРОШВАЦЦА, аюся, аешся, -аец
ца; незак. (разм.). Прыбірацца ў лепшае
адзенне, прыводзіць сябе ў парадак. А нерЛ(3 люсл?рлм.
АХАЦЬ 27?. ахнуць.
АХАЯЦЬ, ахАю, ахАеш, ахАе; ахАй;
ахАяны; злк., клео-м/то. Ачысціць ад бру
ду. II незлк. ахайваць, -аю, -аеш, -ае.
АХВОСЦЕ, -я, н., зО. 1. Адходы пры
малацьбе; пазадкі (спец.). 2. Воўна, якая
састрыгаецца з хваста, ног; галавы. 3. нерлм. Паслугачы, прыхільнікі каго-н. Флм/ысцкле л.
АХВОТА, -ы, ДЛ/-в6це, ле., <3л плед або з
/н%). Жаданне, імкненне задаволіць якія-н.
свае патрэбы, імкненні, схільнасці,
захапленні. А еучыццл. Дзе мял/л лхеоты,
тлм мямлрлбом?ь/ (прыказка). Л/не с/мелг/ь
л. 0 Ахвота бярэ (разм.) — ёсць жаданне
да чаго-н. Сагнаць ахвоту (разм.) — зада
воліць жаданне, нацешыцца, здаволіцца
чым-н.
АХВОТНА, прыс/?. З вялікім жаданнем.
Л. зрлблю.
АХВОТНІК, -а, мм. -і, -аў, л*. 1. Той, хто
мае жаданне заняцца чым-н., узяцца за
якую-н. справу. 2. <3л клео-члео, мл м/то або
з т%). Той, хто схільны да чаго-н., аматар
чаго-н. (разм.). А ллелеарыць. 3. мл м/то.
Той, хто хоча атрымаць, набыць што-н.
(разм.). 77л км/еу змлмм^ося ммоел лхеотм/клў II ле. ахвотніца, -ы, мм. -ы, -ніц.
АХВОТНЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Які мае
ахвоту да чаго-н. (у 1 знач.), схільны да
чаго-н. 2. Падатлівы, згаворлівы, руплівы,
старанны. Дл тлмцлу ем л.
АХВОЧЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Ласы на
што-н. Л. мл сл/?о<3кле. 2. Руплівы, старан
ны.
АХВЯРА, -ы, мм., -ы, -вяр, ле. 1. Прад
мет або жывая істота, прынесеныя ў дар
бажаству паводде абрадаў некаторых
рэлігій. 2. Добраахвотная ўступка, ад
маўленне на карысць каго-, чаго-н. ТТлеукл ллл?рлОуе лхеяр. 3. Пра таго, хто пацяр
пеў або загінуў ад чаго-н. Л. елммы. Ц лрыл/.
ахвярны, -ая, -ае (да 1 знач.).
АХВЯРАВАЛЬНІК, а, мм. і, аў, л*
(уст.). Той, хто ахвяруе што-н. (у 1 знач.). Ц
ле. ахвяравальніца, -ы, мм. -ы, -ніц.
АХВЯРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -рўе; -руй;
-равуны; злк. і мезлк. 1. клео-м/то. Пры
несці (прыносіць) у дар, бязвыплатна зра
біць (рабіць) уклады куды-н. Л. 2ром/ы. 2.
к/м-чым. Не пашкадаваць (не шкадаваць)
каго-, чаго-н., адмовіцца (адмаўляцца) ад
каго-, чаго-н. Л. з^лроуем. Я. %?ерзя. Ц мезлк.
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таксама ахвяроўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц млз.
ахвяраванне, -я, м. (да 1 знач.).
АХВЯРАПРЫНАШЭННЕ, я, м 1.
Абрад прынясення ахвяры бажаству. 2.
Тое, што прыносіцца ў ахвяру.
АХВЯРНІК, а, мм. і, -аў, л/ Месца
для ахвяры (у 1 знач.) або для спраўлення
некаторых іншых абрадаў.
АХВЯРНЫ, -ая, -ае 1. Які прыносіцца ў
ахвяру. Амярмля лсыеёлл. 2. На які прыно
сяць ахвяры. Л. стол. 3. лерлм. Адважны,
самаадданы. Л. учымлк.
АХІЛЁСАЎ, -сава. У выразе: ахілесава
пята (кніжн.) — найбольш слабае месца
каго-, чаго-н.
АХІНЁЯ, -і, лс. (разм.). Глупства, бяз
глуздзіца. ТТесц? лх/ме/о.
АХІНЎЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё,
-нўць; -ні; -нўты; злк., клео-м/то. 1. Агар
нуць, ахутаць чым-н. Аустклм л. ()з/ця. 2.
лерлм. Акружыць увагай. А)релмь/ сллел
лх/мулл. Л. ллсклм. II мезлк. ахінаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
АХКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; мезлк. (разм.).
Выяўляць пачуцці (здзіўлення, шкадаван
ня, прыкрасці і пад.), усклікаючы «ах!». Ц
млз. Ахканне, -я, м.
АХМІСТРЫНЯ, і, мм. і, рынь, лс.
(уст.). Жанчына, якая вяла хатнюю гаспа
дарку ў панскім доме; аканомка.
АХМЯЛЁЛЫ, ая, ае 1. Які знахо
дзіцца ў стане ахмялення. 2. лерлм. Пра
чалавека, які да самазабыцця захоплены,
узрушаны чым-н. Я. л<3рл^лс^і.
АХМЯЛЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; злк.
(разм.). 1. Стаць п'яным, ап'янець. А л<3
елрэлк/. 2. лсрлм. Захапіцца да самазабыц
ця, узрушыцца. А л<3 м/члс/р?.
АХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; злк.
(разм.). 1. Аднакратна моцна выкрыкнуць
«ах!», выказваючы якое-н. пачуццё: за
хапленне, здзіўленне, шкадаванне, страх,
смутак і пад. ^Жлмчымл лхмулл. 2. Моцна
ўдарыць па чым-н.; выбухнуць, разар
вацца, стрэліць, абрушыцца і гд. Л. лляклй
мл елллее. Ц мезлк. Ахаць, -аю, -аеш, -ае. Ц
млз. Аханне, -я, м.
АХОВА, -ы, лс. 1.27?. ахоўваць. 2. Група
(людзей, караблёў і пад.), якая ахоўвае
каго-, што-н. 7>ерлел#ля л. 7?ыстл#м(ь лхоеу. Я. лрлцы.
АХОП 27/. ахапіць.
АХОПЛІВАЦЬ 27? ахапіць
АХОПНЫ 27? ахапіць
АХОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; мезлк.,
клео-тто. 1. Абараняць ад чыйго-н. на
паду, вартаваць, сцерагчы, %/еумку лхоўеллл узмо?/мемля елртл. 2. Берагчы, шана
ваць. Я. лрыроіЗу. 3. Засцерагаць ад чаго-н.
шкоднага. Я. л<3 сомцл. Ц злк. ахавАць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц млз. ахбва, -ы, лс.
АХОЎНІК, -а, мм. -і, -аў, л/. 1. Асоба,
што ахоўвае, сцеражэ каго-, што-н.; вар
таўнік. 2. Той, хто беражэ, шануе каго-,
што-н. Я. сям 7. II лс. ахоўніца, -ы, мм. -ы,
-ніц.

АХОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Які нясе ахо
ву або ахоўваецца. Асоумля зомл. Асоўмля
ст?улсбл. 2. Які засцерагае, ахоўвае ад ча
го-н. шкоднага, Асоумле леслмлслЭлсэмме.
Асоумыя лкулярь/.
АХРАП Е, -я, м., зО. Бацвінне, капуснік,
рознае агароднае зелле як корм для жы
вёлы. ТТлзйрлць лхрлм )?.
АХРЁІПЛЫ, -ая, -ае (разм.). З хрыпа
тою. Я. еоллс. II млз. ахрыпласць, -і, лс.
АХРЫПНУЦЬ 27? хрыпнуць
АХРЫСЦІЦЦА 27? хрысціцца
АХРЫСЦІЦЬ, ахрышчў, ахрьісціш,
ахрысціць; ахрышчаны; злк., клео-н/то. 1.
27?. хрысціць. 2. к/м-чым. Тое, што і лблзелць (разм., жарт.). Зл ^оуе/ мос яео лхрыс^/у?/ млслчол/.
АХЎТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; злк.,
клео-м/то. 1. Абгарнуць чым-н., захутаць.
Я. мое/ коус]рлй. 2. (7 / 2 лс. зеычлймл ме
улсые.), лерлм. Агарнуць, пакрыць чым-н.
7умлм лхутлў лес. Ц мезлк. ахутваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц зелр. ахутацца, -аюся, -аешся,
-аецца; мезлк. ахўтвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
АЦАЛЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які
аказаўся цэлы сярод разбуранага; які
захаваўся, уцалелы.
АЦАЛЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; злк. (разм.).
Тое, што і уцалець.
АЦАНІЦЬ, ацаніб, ацОніш, ацаніць;
ацэнены; злк. 1. клео-м/то. Вызначыць
цану каго-, чаго-н. Л. клмя. Л. хлту. 2.
м/то. Устанавіць узровень, ступень па
дрыхтаванасці. А ее^ы м/кольм/клу. 3. мерлм., клео-м/то. Выказаць думку мерка
ванне аб значэнні або каштоўнасці каго-,
чаго-н. 77рлем?ьмл л. учымлк млдябо^л. Ц
мезлк. ацэньваць, -аю, -аеш, -ае. Ц млз.
ацЭнка, -і,27^-нцы, мм. -і, -нак, лс.; лрым.
ацЭначны, -ая, -ае (паводле 1 знач.). Лцзмлчмля клм/с/я.
АЦВЕРАЗЁЛЫ, -ая, -ае. Які стаў цвя
розым, працверазіўся. Ц млз. ацверазёласць,

АЦВЕРАЗЁЦЬ 27? цверазець
АЦВЕРАЗІЦЦА, ацверажўся, ацвяро
зішся, ацвярозіцца; злк. Стаць цвярозым
пасля ап'янення. Ц мезлк. ацверажАцца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц млз. ацверажэнне,
-я, м.
АЦВЕРАЗІЦЬ, ацверажў, ацвярозіш,
ацвярозіць; ацвярожаны; злк., клео-м/то.
Прывесці ў цвярозы стан, зрабіць цвя
розым. А л7?млел. Я. летуцемм/кл. Ц мезлк.
ацверажаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц млз. ацве
ражэнне, -я, м.
АЦВЯІДЗЁЛАСЦЬ, і, лс Ацвярдзелае
месца.
АЦВЯІ%ЗЁЛЫ, -ая, -ае. Які стаў цвёр
дым. Яцеяр^зелля смлт?л.
АЦВЯІДЗЁННЕ, я, м 1. 27? ацвяр
дзець. 2. Тое, што і лцбярйзеллсць.
АЦВЯІ^ЦЗЁЦЬ, 1 і 2 ас звычайна не
ўжыв., -ёе; злк. Стаць цвёрдым. Тлебл лцеяр^зелл. Ц мезлк. ацвердзяваць, -Ае. Ц млз.
ацвярдзенне, -я, м.
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АЦЁПЛІВАННЕ ал. ацяпліць
АЦЕПЛІВАЦЬ 27? ацяпліць
АЦЕРАБЙДЦА, ацераблібся, ацярэбіш
ся, ацярэбіцца; зяк. 1. Атрэсціся, ачысціц
ца ад чаго-н., што насела на адзенне. А яб
еялоліы. 2. Пазбавіцца чаго-н.; адчапіцца
ад каго-, чаго-н. (разм.). ^46 любскіх языкоў не яцярэбішся. II незяк. ацярэблівацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
АЦЕРАБІЦЬ, ацераблю, ацярэбіш, аця
рэбіць; ацярэблены; зяк., шпіо. Тое, што
і ябцбрябіць. Ц яезак. ацярэбліваць, -аю,
-аеш, -ае.
АЦЕРУШЫЦЬ, ацерушў, ацярушыш,
ацярўшыць; ацярўшаны; зак. 1. кяеош/до. Абтрэсці, абабіць (ад снегу, пылу
і пад.) з чаго-н. А смее з каўняра. 2. мяло.
Памяўшы, аддзяліць (пра зерне, ко
лас). А колас. II незак. ацярушваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц зеяр. ацерушыцца, ацерушўся,
ацярўшышся, ацярўшыцца (да 1 знач.);
незак. ацярушвацца, -аюся, -аешся, -аец
ца.
АЦЁСЛІВЫ, -ая, -ае (разм ). 1. Пра
вязкі, недапечаны, з закальцам хлеб.
А хлеб. 2. леран. Нясвежы, памяты; не
ачэсаны. А хлопец. II наз. ацёслівасць, -і, лс.
АЦЁК, -у, .мн. -і, -аў, .м. Пухліна, якая
ўзнікае ад лішку вадкасці ў тканках. А
лёекіх. А ноа. Ц дрылі. ацёчны, -ая, -ае. Ц наз.
ацёчнасць, -і, лс.
АЦЁЛ, -у, лі. Роды ў каровы і некаторых
іншых жвачных. Ц дрылі. ацёлачны, -ая, -ае.
АЦІРАЦЦА, -Аюся, -аешся, -Аецца;
незак. 1. разлі. Церціся аб што-н. Сабака
аціраўся ля ноа. 2. Быць, знаходзіцца
дзе-н., каля каго-н. без пэўнага занятку;
хадзіць, швэндацца, нічога не рабіць
(разм., пагард.). А каля началбсліеа.
АЦІРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. У вы
разах: аціраць халадкі (разм.) — ухіляц
ца ад работы, гультаяваць; аціраць бакі
(разм.) — бадзяцца, швэндацца.
АЦІСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты;
зак., шдю. Тое, што і абціснуць. Ц незак.
аціскаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
АЦІХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; аціх, -хла;
-ні; зак. 1. (7 і 2 ас. звычайна не ўлсь/е.).
Стаць цішэйшым (пра гукі, шум і пад.).
77яб еечар еуліця ац/хла. 2.(7 12 яе. звычайна
неўлсь/6.), леран. Спыніцца, аслабець у
дзеянні (пра стыхійную з'яву). Заеея к
ночы аціхла. 3. Супакоіцца, прыціхнуць.
Тяедябяр яціх. Ц незак. аціхАць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
АЦІШЭЦЬ, -Эю, -Эеш, -Эе; зак. Тое,
што і аціхнуць.
АЦЫДАФІЛІН, -у, лі Малако, сква
шанае пры дапамозе асобых бактэрый. Ц
дрылі. ацыдафілінавы, -ая, -ае.
АЦЫНКАВАЦЬ ел цынкаваць
АЦЫНКОЎВАЦЬ, -аю, аеш, -ае; не
зак., мілю. Тое, што і цынкаваць.
АЦЭНАЧНЫ ал ацаніць
АЦЭНКА, -і, ДМ-нцы, лін. -і, -нак, лс.
1. ал. ацаніць. 2. Думка, меркаванне пра

якасць, значэнне каго-, чаго-н. Даць ацэн
ку. 3. Адзнака, абазначэнне ступені ведаў і
паводзін вучняў. ,4. ла лі/дяряпіуры.
АЦЭНШЧЫК, а, лін і, аў, лі. Той,
хто ўстанаўлівае, вызначае цану, робіць
ацэнку чаго-н. Ц лс. ацэншчыца, -ы, лін. -ы,
-чыц.
АЦЭНЬВАЦЬ ал ацаніць
АЦЭТОН, -у, лі. Арганічнае злучэнне,
бясколерная гаручая вадкасць, якая выка
рыстоўваецца пераважна як раствараль
нік. II дрылі. ацэтонавы, -ая, -ае.
АЦЭТЫЛ ЁН, -у лі. Бясколерны гару
чы газ, злучэнне вугляроду з вадародам. Ц
лрылі ацэтылёнавы, -ая, -ае.
АЦЯЖАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -ра
ны; зяк., кяео-ш/до. Тое, што і ябцялсярыць. II яезяк. ацяжарваць, -аю, -аеш, -ае.
II яяз ацяжарванне, -я, я і ацяжаранне,
-я, я.
АЦЯЖЭЦЬ ал цяжэць
АЦЯЛІЦЦА ал цяліцца
АЦЯПЛІЦЬ, ацяпліб, ацёпліш, ацеп
ліць; ацёплены; зяк., ш/до. Абагрэць (па
мяшканне) пры дапамозе печаў або спе
цыяльных прыстасаванняў; зрабіць цёп
лым. Я. болі. II яезяк. ацяпляць, -Аю, -Аеш,
-Ае і ацепліваць, -аю, -аеш, -ае. Ц яяз. ацяп
ленне, -я, я. і ацепліванне, -я, я
АЦЯПЛЯЛЬНЫ, ая, ае 1. Які слу
жыць для ацяплення, уцяплення, абагрэ
ву. Я. лія/дэрыял. 2. Які мае адносіны да
ацяплення. Я. сезоя. Яцянляльняя сіс/лэлія.
АЦЯРОБКІ, -аў. Тое, што і пяцяробкі.
АЦЯРУШВАЦЦА ал ацерушыць
АЦЯРУШВАЦЬ ал ацерушыць
АЦЯРЭБЛІВАЦЦА ал ацерабіцца
АЦЯРЭБЛІВАЦЬ ал ацерабіцца, аце
рабіць.
АЦЯЧЁІ, ацякў, ацячбш, ацячб; ацячбм, ацечацё, ацякўць; ацёк, ацяклА, -лб;
ацячы; зяк. 1. Апухнуць ад лішку вадкас
ці ў тканках. Яцяклі яоеі. 2. Азызнуць ад
тлушчу. %яр яао яцёк. Ц яезяк. ацякаць,
-Аю, -аеш, -Ае.
АЧАГ, - А, лія. -і^-6ў,лі. 1. Прыстасаванне,
дзе распальваюць і падтрымліваюць агонь.
Тярыць яаояь у ячяау. 2. дерян. Месца, ад
куль што-н. распаўсюджваецца, цэнтр ча
го-н. (кніжн.). Я. ясее/ды. Я. зелнле/дрясення. Я. хяяробы. 3. дерян. Родны дом, сям'я.
Ая/дні я. II дрылі, ачаговы, -ая, -ае.
АЧАЛАВЁЧЫЦЦА, -чыцца; зяк
(кніжн.). 1. Стаць падобным на чалавека,
ператварыцца ў чалавека. 2. дерян. Стаць
гуманным. II яезяк. ачалавечвацца (71 2яе.
яе ўлсые.), -аецца. Ц яяз. ачалавечанне, -я,
я. і (працэс) ачалавечванне, -я, я. /1. ліялды.
АЧАМЯРЭЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які стаў
горкі як чэмер; абрыдлы, які апрацівеў.
АЧАМЯРЭЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -бе;
зяк. (разм.). Стаць горкім, як чэмер; на
дакучыць, абрыдзець, тічяліярэля ліяе еэ/дя
бяляеянняя ліузыкя.
АЧАПІЦЬ, ачапліб, ачбпіш, ачапіць;
ачэплены; зяк., кяео-шдіо. Акружыць з

АЦЕ-АЧУ
мэтай аховы або спынення доступу ку
ды-н. А плошчу. II яезяк. ачаплАць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц яяз. ачапленне, -я, я.
АЧАРНІЦЬ ал чарніць
АЧАРСЦВЕЛЫ, ая, ае 1. Чэрствы,
падсохлы. Я. хлеб. 2. дерян. Грубы, бяз
душны. т4чярсцбеляя бушя. Ц яяз. ачарсцве
ласць, -і, эк.
АЧАРСЦВЕЦЬ ал чарсцвець
АЧАСАЦЬ', ачапіў, ачбшаш, ачэша;
ачашы; ачасАны і ачасаны; зяк., ш/до.
Ачысціць часаннем. /1. лён. Ц яезяк. ачэс
ваць, -аю, -аеш, -ае.
АЧАСАЦЬ , ачапіў, ачбшаш, ачэша;
ачашы; ачасАны і ачасаны; зяк., шдіо. Чэ
шучы сякерай, падраўняць. А бервяно. Ц
яезяк. ачэсваць, -аю, -аеш, -ае.
АЧАХЛЫ, -ая, -ае. Які астыў негарачы.
Я. дрысяк.
АЧАХНУЦЬ ал. чахнуць^
АЧКО, -А, лія. -і^ -6ў, я. 1. Значок на
ігральнай карце або косці, які абазначае
яе вартасць і значэнне ў гульні. 2. Адзін
ка падліку выйгрышаў у спаборніцтвах,
у спартыўных гульнях. ТУябряць большую
колькяець ячкоў. 3. Від азартнай карцёжнай
гульні. Туляць у я. II дрылі, ачковы, -ая, -ае.
АЧМУРЁІЦЬ ел чмурыць
АЧМУРЭЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які
знаходзіцца ў стане ачмурэння, страціў
здольнасць ясна ўспрымаць і разумець на
вакольнае. Ячліурэляя еяляея. Ц яяз. ачму
рэласць, -і, лс.
АЧМУРЭЦЬ, -бю, -Аеш, -бе; зяк.
(разм.). Страціць здольнасць ясна ўспры
маць і разумець навакольнае. Ячліурэў /ды
ці' шлю?Ц яяз. ачмурэнне, -я, я.
АЧМУЦІЦЬ ал чмуціць
АЧНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зяк. 1.
Прачнуцца. Я ячяуўся ряня. 2. Апрытом
нець, апамятацца. Я. яб недрыдюлінясці. 3.
Выйсці са стану глыбокай задуменнасці,
забыцця; схамянуцца. Я. яб усдялііяяў. Ц
яезяк. ачьтАцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
АЧОСКІ, -аў (спец.). Рэшткі, адходы
пры часанні. Я. лену. Ц дрылі, ачоскавы, -ая,
-ае.
АЧУЖЭЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які ад
даліўся, стаў чужым, страціў сувязі з бліз
кімі, роднымі.
АЧУЖЭЦЬ, -бю, -эеш, -бе; зяк. (разм.).
Стаць чужым, страціць сувязі з блізкімі,
роднымі. 77/діосьці ёя зусілі ячулсзў.
АЧУМЕЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які страціў
розум, адурэлы. Ёя бее, як я.
АЧУМЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; зяк. (разм.).
Страціць розум, разважлівасць, адурэць.
АЧУНЯЛЫ, -ая, -ае. Які ачуняў, па
правіўся, ажыў.
АЧУНЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зяк. 1. Па
правіцца пасля хваробы; ажыць. Хлопец
ячуняў дясля цялскяй хеяробы. 2. Апрытом
нець. Я. яб с/дряху. II незяк. ачуньваць, -аю,
-аеш, -ае.

АЧУ-АЭР
АЧУХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зяк. (разм.). Тое, што і дчнуццд (у 2 знач ).
II незок. ачухвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АЧЎЦЦА, ачўюся, ачўешся, ачўецца;
ачўйся; зок. 1. Ачнуцца, прыйсці да памя
ці. 2. Стаць здаровым. 3. Праявіцца, ад
чуць. Сэрца .мац/ зоусёбы ачуецца. Ц незак.
ачувацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
АЧЙСТКА ал. ачысціць, чысціць.
АЧЁІСТКІ, -аў. Рэшткі, лупіны, адкіды
пры ачыстцы чаго-н. .Бульбяныя а.
АЧЫСЦІЦЦА, ачышчуся, ачысцішся,
ачысціцца; зак. 1. Вызваліцца ад чаго-н.,
што забруджвае, закрывае што-н.; па
збавіцца чаго-н. ТТеба ачысцілася аб хмар.
2. Стаць чыстым па саставе, пазбавіцца
ад чужародных прымесей бруду; стаць
свежым. 2?аба ачысцілася. 3. лерам. Стаць
чыстым у маральных адносінах, пазбавіц
ца ад чаго-н. заганнага. А аб грахоў (пе
ран.) II незак. ачышчацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца. Ц наз. ачышчэнне, -я, н.
АЧЙСЦІЦЬ, ачьішчу; ачысціш, ачыс
ціць; ачышчаны; зак. 1. ал. чысціць. 2.
маме. Зрабіць чыстым па саставе. .4. сл%?т.
3. кала. Аслабаніць ад каго-, чаго-н. 4.
залу. 4. гороб аб прышэльцаў. 4. Апараж
ніць, з'еўшы ўсё (разм.). 4. ласку кашы.
5. кого-што. Абакрасці (разм.). Злабзе/
ачысцілі кватэру. 6. Зрабіць чыстым у
маральных адносінах. 4. сула7енне (пе
ран.). II незак. ачышчаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
наз. ачйстка, -і, ДА/-тцы, ж. /ачышчэнне,
-я, н. Для ачыс/нкі сула?ення (каб супакоіц
ца; разм.); лрым. ачышчальны, -ая, -ае.
4чышчальныя лрыс/ласаеанні.
АЧЭСВАЦЬ' ал ачасаць
АЧЭСВАЦЬ^ ал ачасаць^
АШАЛАМІЦЦА, -ламлк5ся, -лбмішся,
-лбміцца; зак. Разгубіцца, здзівіцца. Ц не
зак. ашаламляцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
АШАЛАМІЦЬ, -ламліб, -ломіш, -лбміць; -лбмлены; зак., каао-ш/ло. 1. Заду
рыць галаву. Несціханы лямант ашаламіў
галасу. 2. Надта здзівіць, азадачыць, зра
біць моцнае ўражанне. Нечаканая тэле
грама ашалам/ла яго. Ц незак. ашаламляць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
АШАЛАМЛЕННЕ, -я, н Стан збянтэжанасці, разгубленасці або ўзрушэння. Яа
яго найшло кемкае а.
АШАЛАМЛЯЛЬНЫ, ая, ае Які мо
жа зрабіць моцнае ўражанне, ашаламіць.
4шаламляльныя сесці. Ц наз. ашаламляль
насць, -І, ЛС.
АШАЛЕЦЬ ал шалець
АШАЛЁВАЧНЫ, ая, ае (спец) Звя
заны з ашалёўкай, прызначаны для аша
лёўкі. 4. матэрыял. 4шаяёеачныя работы.
АШАЛЬМАВАЦЬ ал шальмаваць
АШАЛЯВАЦЬ, -лібю, -лк5еш, -лк5е;
-лібй; -лявАны; зак., што. Абшыць до
шкамі. 4. хату. Ц незак. ашалёўваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. ашалёўка, -і, ДА/-ўцы, ж.
і ашалёўванне, -я, н.
АШАТРАВАЦЬ, рўю, рўеш, рўе;
-рўй; -равАны; зак., што. Абадраць, ачыс
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ціць зерне перад памолам. 4. ліяшок ячл*ен/о.
АШКЛІЦЬ, -лк5, -ліш, -ліць; -лім, -ліцё, -лАць; -лёны; зак., што. Зашкліць,
уставіць шкло. 4. еокны.
АШКЛЯНЕЛЫ, ая, ае Які стаў па
добны на шкло, застылы. 4шклянеяыя
60ЧЫ.

АШКЛЯНЕЦЬ ал шклянець
АШМОРГАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
зак., што (разм.). Тое, што і абшморгаць. Ц
незак. ашморгваць, -аю, -аеш, -ае. Ц абнакр.
ашмаргнуць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё,
-нўць; -нь
АШМОЦЦЕ, я, н, зб (разм) Ста
рое адзенне, паношаны абутак; абрыўкі,
шматкі вопраткі і пад. Да наблозе смяялася
а. старых шынялёў.
АШТРАФАВАЦЬ ал штрафаваць
АШЎГ, -а, мн. -і, -аў лі. Народны паэтпясняр у народаў Каўказа.
АЛІЎКА, -і, ДА/ -ашўцы, ж. Падман,
хлусня, ашуканства.
АШУКАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў м.
Той, хто ашуквае, махляр. Дробны а. Ц ж.
ашуканка, -і, ДА/-нцы, мн. -і, -нак. Ц лрым.
ашуканскі, -ая, -ае.
АШУКАНСТВА, -а, н Падман, жуль
ніцтва, махлярства, несумленны ўчынак з
карыслівай мэтай. 4. ў гульні.
АШУКАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. 1. Памыліцца, пралічыцца. 4. ў лаб
яках. 2. Расчаравацца ў кім-, чым-н.,
завесці сябе ў зман. 4. ў ссаім выбары. Ц
незак. ашуквацца, -аюся, -аешся, -аецца.
АШУКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каео-што. Наўмысна ўвесці ў зман
каго-н., абысціся несумленна з кім-н.,
не выканаць абяцання. 77а цэлых сямнац
цаць тысяч ашукала нрабаўшчыца. Ц незак.
ашукваць, -аю, -аеш, -ае.
АШЧАДАК, -дку, мн. -дкі, -дкаў м.
(разм ). Грошы або іншыя матэрыяльныя
каштоўнасці як прадмет або вынік ашча
ды. /аснабыня заўсёбы мела а.
АШЧАДЖАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; незак. Эканомна, з асцярогаю выдат
коўваць. 7ут кожная капейка ашчабжаецца. II наз. ашчада, -ы, ДАІ-дзе, ж.
АШЧАДЖАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.,
што. 1. Эканомна, па-гаспадарску вы
даткоўваць; берагчы. 4. грошы. 2. перан.,
што. Ахоўваць. 4. сон. Ц наз. ашчада, -ы,
ДА/-дзе, ж.
АШЧАДЛІВЫ, ая, ае Які ашчадна
адносіцца да маёмасці; эканомны, бе
ражлівы. 4. еаснабар. Ц наз. ашчадлівасць,
-і, ж.
АШЧАДНЫ, ая, ае 1. Які мае адносі
ны да захоўвання грашовых укладаў. 4.
банк. 4шчабная кніжка. 2. Тое, што і ашчабліеы. 4. чалавек. Ц наз. ашчаднасць, -і,
ж. (да 2 знач.).
АШЧАНІЦЦА ал шчаніцца
АШЧАПЕРЫЦЬ, ру, рыпі, рыць;
-раны; зак., каео-што (разм.). Моцна аб

хапіць, абняць. Дзіця ашчаперыла лшці за
шык?.
АШЧАПІЦЬ, ашчапліб, ашчэпіш, аш
чапіць; зак., каео-што (разм.). Тое, што і
абняць.
АШЧАРЭПІЦЬ, плю, піш, піць;
-плены; зак., каео-што (разм.). Тое, што і
ашчаперыць.
АШЧАСЛІВІЦЬ, ліўлю, лівіш, лівіць; -ліўлены; зак., каео-што. Зрабіць
шчаслівым. 4. бачку. 4. бобрай навіной. Ц
незак. ашчасліўліваць, -аю, -аеш, -ае.
АШЧАЦІНІЦЦА, 1 і 2 ас звычайна
не ўжыв., -ніцца; зак. 1. Наставіць шча
цінне, хіб ад злосці, страху, рыхтуючы
ся да абароны або нападзення. Саба
ка ашчацініўся на незнаёмага. 2. Стаць
старчма нібы шчацінне (пра валасы,
вусы і пад.). 3. Выставіць якія-н. вострыя
прадметы (штыкі, пікі, калы і пад.). 4.
нерак. Зазлаваць у адказ на якія-н. сло
вы, учынкі (разм.). 4. на каео-н. Ц незак.
ашчаціньвацца, -аецца
АШЧАЦЙПЦЬ, і і 2 ас. не ўжыв.,
-ніць; -нены; зак., што. Паставіць дыбам
шчацінне, хіб; выставіць якія-н. вострыя
прадметы. Ц незак. ашчаціньваць, -ае.
АШЧЫПАЦЬ ал шчыпаць
АШЧЫПВАННЕ ал шчыпаць
АШЧЭР, -у м. Выскал; рот з вышчара
нымі зубамі. Драпежны а.
АШЧЭРЫЦЦА ал шчэрыцца
АШЧЭРЫЦЬ ал шчэрыць
АШЁІЕК, ашьійка, з*н. ашыйкі, ашый
каў м. (спец.). Частка мясной тушы, што
прылягае да шыі.
АШЫЙНІК, а, лін і, аў м Рамень
чык са спражкай, які надзяваюць на шыю
сабаку і інш. жывёлам; аброжак.
АШЫКАЦЬ ал шыкаць
АШЭРХЛЫ, -ая, -ае. Падсохлы, пад
мёрзлы, зацвярдзелы. 4шэрхлая зямля.
АЭРА... Першая састаўная частка скла
даных слоў якая абазначае адносіны да
авіяцыі, паветраплавання, напр.: аэра
клуб, аэрамаяк.
АЭРАВАКЗАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Вакзал
аэрапорта. Ц лрь/л*. аэравакзальны, -ая, -ае.
АЭРАДРОМ, -а, мн. -ы, -аў м. Пля
цоўка з рознымі збудаваннямі для стаянкі,
узлёту; пасадкі і абслугоўвання самалётаў
верталётаў планёраў Ц прым. аэрадромны,
-ая, -ае.
АЭРАДЫНАМІКА, і, ДА/ міцы, ж
Раздзел аэрамеханікі, які вывучае супра
ціўленне паветра і газаў пры руху розных
цел. II лрым. аэрадынамічны, -ая, -ае.
АЭРАЛОГІЯ, -і, ж. Навука, якая выву
чае ўласцівасці высокіх пластоў атмасфе
ры. II лрым. аэралагічны, -ая, -ае.
АЭРАМЕХАНІКА, -і, ДЛ/-ніцы, ж. Раз
дзел механікі, які вывучае газападобныя
асяроддзі і іх уздзеянні на апушчаныя ў іх
целы. II лрым. аэрамеханічны, -ая, -ае.
АЭРАНАВІГАЦЫЯ, -і, ж Навука аб
метадах і сродках ваджэння лятальных
апаратаў па намечаным шляху; паветра-
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ная навігацыя. Ц дрылі. аэранавігаць:йны,
-ая, -ае.
АЭРАНАЎТ, -а, Л/ -ўце, лі//, -ы, -аў, лі.
Паветраплавальнік.
АЭРАНАЎТЫКА, -і, ДА/-тыцы, лс. Тэо
рыя і практыка паветраплавання.
АЭРАПЛАН, -а, лі//, -ы, -аў, лі. (уст.).
Лятальны апарат, цяжэйшы за паветра;
самалёт. Ц дрылі, аэрапланавы, -ая, -ае і
аэрапланны, -ая, -ае
АЭРАПОРТ, -а, Л/ -рце, лі//, -ы, -аў, л/.
Буйная станцыя паветранага транспарту
з вялікім аэрадромам; паветраны порт. Ц
дрылі аэрапортны, -ая, -ае / аэрапортаўскі,
-ая, -ае (разм.).

АЭРАРЫЙ, -я, лін. -і, -яў, лі. Пляцоўка
для прыняцця паветраных ваннаў.
АЭРАСАНІ, -ёй, лін. Механічныя сані,
якія перамяшчаюцца па снезе пры дапа
мозе паветранага вінта.
АЭРАСТАТ, -а, Л/ -тёце, лін. -ы, -аў, лі.
Лятальны апарат, лягчэйшы за паветра,
з корпусам, які напоўнены газам. Ц дрылі,
аэрастатны, -ая, -ае.
АЭРАСТАТЫКА, -і, ДА/ -тыцы, лс.
Навука аб законах раўнавагі паветра і
газаў, якія прымяняюцца ў лятальных
апаратах, лягчэйшых за паветра, дзеянні
нерухомых газаў на змешчаныя ў іх целы.
II дрылі, аэрастатычны, -ая, -ае

АЭР-БАВ
АЭРАФОТАЗДЫМКА, і, ДА/ мцы,
лін. -і, -мак, лс. Фатаграфаванне мяс
цовасці з лятальных апаратаў. Ц дрылі,
аэрафотаздымачны, -ая, -ае.
АЭРАЦЫЯ, -і, лс. (спец.). 1. Венты
ляцыя, паветраабмен. /1. зараных цэхаў.
2. Насычэнне вады, глебы паветрам. /1.
з/іе^ы.
АЭРОБІКА, -і, ДА/ -біцы, лс. Азда
раўленчая рытмічная гімнастыка, якая
выконваецца пад музыку без паўз і ў хут
кім тэмпе. Займацца аэробікай.
АЭРОЛАГ, -а, лін. -і, -аў лі. Спецыяліст
па аэралогіі.
АЯГНІЦЦА ал ягніцца

З
Б, часц. Тое, што і бы' (ужыв. пасля слоў,
якія заканчваюцца на галосны). Была б
десня, а слёзак/ знойдуцца.
БААБАБ, -а, лі//, -ы, -аў, лі. Гіганцкае
трапічнае лісцевае дрэва з вельмі тоўстым
ствалом. II дрылі, баабабавы, -ая, -ае.
БАБА', -ы, лін. -ы, баб, лс. 1. Матчы
на або бацькава маці. 2. Старая жанчына
наогул. 3. Замужняя жанчына (разм.). 4.
звычайна лін. Жанчыны наогул (разм ).
Бабы дайшлі лсдць. 5. Жонка (разм.).
Мая б. прыбралася, як на вяселле. 6. Жан
чына, якая прымае роды (разм., уст.). За
бабу была ТТраксэба з Бабзінава. 7. леран.
Пра слабахарактарнага, нясмелага муж
чыну (разм., іран.). *Сліялей, не бубзь
бабай.4>, — крычалі яму. О Каменная ба
ба — старажытная статуя з каменя. Снега
вая баба — злепленая са снегу чалавечая
фігура. 0 Баба Яга — у казках славянскіх
народаў: злая вядзьмарка, чараўніца. Ба
зарная баба — сварлівы, грубы, крыклівы
чалавек. Бой-баба (разм.) — мажная жан
чына з шумлівым характарам. Хват-баба
(разм.) — увішная, працавітая жанчына.
II зб. баб'ё, -А, н. (да 2—4 знач.; пагард.). Ц
дрылі. бОбін, -а. 0 Бабіна лета — ясныя цёп
лыя дні ранняй восені.
БАБА, -ы, лін. -ы, баб, лс. (спец.). Удар
ная частка механічнага молата для забі
вання паляў і для іншых мэт. Чыгунная б.
БАБА, -ы, лін. -ы, баб, лс. У выразе; ро
мавая баба — кекс цыліндрычнай або ка
нічнай формы, насычаны ромам, віном.
БАБАХ, еыкл. 1. Ужыв. для перадачы
моцнага грукату (выбуху, стрэлу падзен
ня чаго-н. цяжкага). 2. у знач. сык. Ужыв.
ў знач. дзеясловаў бабахнуць, бабахаць
(разм.).
БАБАХНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нен
ца; -ніся; зак. (разм.). Зваліцца адкуль-н.
з шумам. Л. з печы.
БАБАХНУЦЬ, -ну; -неш, -не; -ні; зак.
(разм.). 1. Учыніць выбух, выстраліць,

загрымець. .Бабахнуў карабін. Бабахнуў
аралі. 2. каеа (нада) і без бад. Гучна ўда
рыць, стукнуць. Бабахнулі бзееры. Ц незак.
бабахаць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. бабаханне,
-я, н.
БАБА-ЯГА, бАбы-ягі^ лс. Пра злую ста
рую жанчыну.
БАБЁР, -брА, лін. -брьі, -брбў, лі. 1. Жы
вёліна атрада грызуноў, якая звычайна
жыве ў лесе каля рэк і вадаёмаў. 2. Футра
гэтага звера, а таксама адзенне з такога
футра. Аабзіць у бабрах. Ц дрылі, бабровы,
-ая, -ае. .Бабровая ха/дка. Б. задаеебнік.
Бабровая шадка.
БАБІНА, -ы, лін. -ы, бабін, лс. (спец.). У
розных відах вытворчасці: род шпулі, ва
ліка для намотвання чаго-н.
БАБІНЕЦ, -нца, лін. -нцы, -нцаў, л/.
Пярэдняя частка царквы перад паперцю.
БАБІТ, -у, Л/ -біце, лі. (спец.). Спецы
яльны сплаў на аснове волава ці свінцу
для заліўкі падшыпнікаў. Ц дрылі, бабітавы,
-ая, -ае.
БАБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; незак., каео
і без бал. (разм., уст.). Прымаць роды. 77араска некалі бабіла.
БАБКА', -і, ДА/-бцы, лін. -і, бабак, лс.
Тое, што і баба' (у 1—3 і 6 знач.).
БАБКА-, -і, ДАТ -бцы, лін. -і, бАбак, лс.
Надкапытны сустаў нагі ў жывёлы, а так
сама косць гэтага сустава.
БАБКАЙ -і, ДА/ -бцы, лін. -і, бабак, лс.
Сталёвае кавадлачка для кляпання кос.
БАБКА", -і, ДАТ -бцы, лін. -і, бйбак, лс.
Страва, прыгатаваная з дранай бульбы.
БАБКАЙ -і, ДАТ -бцы, лін. -і, бабак, лс.
Тое, што і абабак.
БАБКАЙ -і, ДАТ -бцы, лін. -і, бабак, лс.
Дзесяць снапоў, састаўленых разам для
прасушкі і накрытых распасцёртым сна
пом.
БАБНІК, -а, лін. -і, -аў, лі. (разм., неадабр.). Той, хто вельмі захапляецца жан
чынамі; спакуснік.

БАБОВІШЧА, -а, н. Месца, дзе рос боб.
БАБОВЫ ал боб'
БАБОК, -бкў, лі. Тое, што і бабоўнік (у 1
знач.). II дрылі, бабковы, -ая, -ае.
БАБОЎНІК, -у, лі. 1. Балотная травя
ністая расліна з сакавітым лісцем, якая
ідзе на корм жывёле. 2. зб. Сцёблы бобу. Ц
дрылі, бабоўнікавы, -ая, -ае.
БАБРАНЯ і БАБРАНЁ, нАці, лін
-няты, -нйт, н. Дзіцяня бабра.
БАБРОВЫ ал бабёр
БАБРЁІХА, -і, ДАТ -ріясе, лін. -і, -рьіх,
лс. Самка бабра.
БАБСКІ, -ая, -ае (разм.). Уласцівы жан
чыне; жаночы, бабскія разлюеы.
БАБСЛЕІСТ, -а, АТ -сце, лін. -ы, -аў
лі. Спартсмен, які займаецца бабслеем. Ц
лс. бабслеістка, -і, ДА/-тцы, лін. -і, -так. Ц
дрылі, бабслеісцкі, -ая, -ае.
БАБСЛЁЙ, -я, лі. Від спорту: хуткасны
спуск з гор па ледзяной трасе на бобе^.
БАБУЛЯ, -і, лін. -і, -бўль, лс. Даск. да
баба' (у 1 і 2 знач.). Ц даліян/а.-ласк. ба
булька, -і, ДА/ -льцы, лін. -і, -лек, лс.;
дрылі, бабульчын, -а. А. чадец.
БАБЫЛЬ, -А, лін. -і^ -ёў, лі. (разм.). Бес
сямейны адзінокі чалавек, Бекаеаць бабылёлі. II лс. бабылка, -і, ДА/-лцы, лін. -і, -лак і
бабылька, -і, ДА/-льцы, лін. -і, -лек. Ц дрылі,
бабыльскі, -ая, -ае. Бабыльскае лсьнме.
БАВАЎНА... (ал. бавоўна...). Першая
састаўная частка складаных слоў; ужыв.
замест «бавоўна...», калі націск у другой
частцы падае на першы склад, напр.: базаўнаяобс/ява, баваўнаводчы, баваўназда
ча, баваўнасейны.
БАВАЎНАВОД, -а, М дзе, лін ы, аў,
лі. Спецыяліст у галіне баваўнаводства.
БАВАЎНАВОДСТВА, а, н Галіна сель
скай гаспадаркі, якая займаецца вырошч
ваннем бавоўны. II дрылі, баваўнаводчы,
-ая, -ае. Б. раён.
БАВАЎНЯНКА, -і, ДА/-нцы, лс. Ткані
на з баваўнянай пражы.

БАВ-БАД
БАВІЦЦА, баўлюся, бавішся, бАвіцца;
яезяк. (разм.). 1. Затрымлівацца дзе-н. 2).
у суседкі. 2. Праводзіць дзе-н. час, гуляць,
забаўляцца. 2У. яд рэчцы.
БАВІЦЬ, бАўлю, бАвіш, бавіць; яезяк.
(разм.). 1. мяло. Бескарысна праводзіць
час. еечяры зя кярл/ялі/. 2. кяео-м/л/о. Ве
сяліць, забаўляць. 2>. ^з/ця. Ц яяз. бавенне,
-я, я.
БАВОЎНА, -ы, ж. 1. Тое, што і ймоўя/к. ^елыя ео^?як/ бяеоўяы. 2. Ватападобнае валакно, якое ідзе на выраб пражы,
цэлюлозы і пад. Ц лрым. баваўняны, -ая, -ае
/бавоўнавы, -ая, -ае. 2)яеяўяяяыял!кяя/яы.
2)яеоўлябы ялей.
БАВОЎНА... (а таксама баваўна .)
Першая састаўная частка складаных слоў
са знач. бавоўна, напр.: бяеоўяяяярыхлюўкя, бяеоўяялеряеозкя, ^яесўяясяЭлсялкя.
БАВОЎНААЧЫШЧАЛЬНЫ, ая, ае
Які адносіцца да ачысткі бавоўны. 2>. яерэеял/.
БАВОЎНАКАМБАЙН, а, лія ы, аў,
лі. Камбайн для ўборкі бавоўны.
БАВОЎНАПРАДЗЕННЕ, я, я Выраб
пражы з бавоўны. Ц дрылі. бавоўнапра
дзільны, -ая, -ае.
БАВОЎНАЎБОРАЧНЫ, ая, ае Які
адносіцца да ўборкі бавоўны. 2)яеоўяяў&)рячяяя ляря.
БАВОЎНІК, -у; лі. Паўднёвая расліна
сямейства мальвавых, насенне якой па
крыта валакном, што ідзе на выраб ба
ваўнянай пражы. II лрым. бавоўнікавы, -ая,
-ае. 2>яеоўя/кяеяе яясеяле.
БАВОЎНІШЧА, а, лія. -ы, -ішч / аў я
Поле, на якім рос бавоўнік.
БАГАДЗЕЛЬНЯ, і, лія
і, лень /
-льняў лс. 1. Да рэвалюцыі: прытулак для
бяздомных, старых, інвалідаў. 2. леряя.
Пра арганізацыю ці ўстанову; дзе людзі
бяздзейнічаюць, дрэнна працуюць (разм.,
іран.). Рязеял/ бяея^зельяю.
БАГАЖ, -ў, лі. 1. Запакаваныя для пе
равозкі рэчы пасажыраў а таксама спосаб
адпраўкі гэтых рэчаў 2>. яе/ялясялсыря.
Л^лряе/ць рэчы ^яеялсолі. Ручяы 2. ЛерЯЯ.
Запас ведаў эрудыцыя. 7еорчы 0. 2). ее^яў. Ц
лрылі. багажны, -ая, -ае (да 1 знач.).
БАГАЖНІК, -а, лія. -і, -аў лі. Прыста
саванне ў веласіпедзе, матацыкле, аўта
мабілі для перавозкі невялікай паклажы,
/йчыя/ць й
БАГАМОЛ, -а, лія. -ы, -аў лі. 1. Чалавек,
які многа моліцца, ажыццяўляе багамол
ле. 2. Драпежнае насякомае атрада тараканападобных з прыстасаванымі для ха
пання пярэднімі канечнасцямі. Ц лс. бага
молка, -і, ДМ-лцы, лія. -і, -лак (да 1 знач.).
БАІАМОЛЕЦ, -льца, лія. -льцы, -льцаў,
лі. Тое, што і бяе&люл (у 1 знач.). Ц лс. ба
гамолка, -і, ДМ -лцы, лія. -і, -лак. Ц ярым.
багамольны, -ая, -ае
БАГАМОЛЛЕ, -я, я. Паломніцтва на
божных людзей у святыя мясціны. Л^лряе/цця яа ^яеяліолле.
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БАГАРА, -ы, лс., зО. Землі ў зонах ара
шальнага земляробства, дзе культуры
апрацоўваюць без паліву, а таксама пасе
вы на іх. II ярым. багарны, -ая, -ае. 2)яеяряяе
зеліяяробсл/ея.
БАГАРОДЗІЦА, -ы, лс. (з вялікай літа
ры). У хрысціянскай рэлігіі: Маці Божая,
маці Хрыста. 27рясеял/яя 2)яеяро(?з/ця.
БАГАСЛОЎ, -лбва, лія. -лбвы, -лбваў, лі.
1. Спецыяліст у галіне багаслоўя. 2. Наву
чэнец старэйшых класаў духоўнай семіна
рыі (уст.). II ярым. багаслоўскі, -ая, -ае.
БАГАСЛОЎЕ, -я, я. Царкоўнае вучэнне
пра Бога і догматы рэлігіі. Ц лрым. бага
слоўскі, -ая, -ае. 2)яеяслоўскй кя/е/.
БАГАТЫ, -ая, -ае; багацейшы. 1. Які
валодае вялікай маёмасцю, грашовымі
сродкамі, заможны. Я. чяляеек. 2,. (наз.)
(Мнлед яе разумее. 2. Які вызначаецца вя
лікай колькасцю чаго-н., мноствам даб
рот. 2>. ўлоў. 2>. храм. 3. Які дорага каштуе,
вызначаецца раскошай. 2>. касцюм. 4. лерая. Які змяшчае ў сабе многа ўнутраных
якасцей. 2)яеяліяя яял/уря.
БАГАТЙР, -А, мя. -ы, -6ў м. Тбй, хто
мае многа грошай, валодае вялікай маё
масцю.
БАГАЦЕЙ, -я, лія. -і, -яў лі. Тое, што і
Оаеаміыр. 27ряеяь/ 0. Ц лс. багацейка, -і, мя.
-і, -цёек.
БАГАЦЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; яезак. Ста
навіцца багатым. Багацее яаіа храм. Ц зак.
разбагацёць, -ёю, -ёеш, -ёе.
БАГАЦЦЕ, -я, мя. -і, -яў я. 1. Матэры
яльныя каштоўнасці, грошы. 2. Сукуп
насць прыродных рэсурсаў Дрыройіыя
бяеяцц/. 3. Раскоша, шыкоўнасць. 2>. ўб
рання. 4. Разнастайныя ўнутраныя якасці
каго-н. Духоўныя Оаеацц/ людзей.
БАГАЧ, -А, мя. -ьі, -6ў м. 1. Чалавек,
які валодае вялікім багаццем. 2. (з вялі
кай літары). Народнае свята ўраджаю,
якое адзначаюць восенню. Б. з азарона
нряеняў, Эы ў еуліно заклаў (прыказка). Ц
лс. багАчка, -і, ДМ -чцы, мя. -і, -чак (да
1 знач.).
БАГЕМА, -ы, лс., з& Прадстаўнікі твор
чай інтэлігенцыі (мастакі, артысты, музы
канты і пад.), а таксама іх бестурботны,
легкадумны лад жыцця. Ц лрым. багёмны,
-ая, -ае.
БАГЕТ, -у, М -гёце, м. Разьбяная або
пафарбаваная планка, з якой робяць ра
мы, карнізы. Рамы з бяееп/у. Ц лрым. ба
гетавы, -ая, -ае / багётны, -ая, -ае. 2>яеел/яеяя рама. 2>яееп!нля еыл/еррчясць.
БАГІНЯ, -і, мя. -і, -гінь, лс. 1. У антыч
най міфалогіі і некаторых рэлігіях: бажа
ство жаночага поду. 2>. 2сйя. 2. нерян. Пра
жанчыну незвычайнай прыгажосці і гра
цыі. Яе лсянчыня, я й
БАГНА, -ы, лс. 1. Топкае балота, дрыг
ва. 27ряеял/цця ў бяену. 2. мерся. Усё, што
засмоктвае і цягне чалавека да адсталасці і
коснасці. Я ліям/чянсл/ея. Ц лрым. багнавы,
-ая, -ае.

БАГНІСТЫ, -ая, -ае. Балоцісты, з баг
най, дрыгвой. 2)яенктляе месце. Ц лез. баг
ністасць, -і, лс.
БАГЎН, -ў, м. Вечназялёная балотная
расліна сямейства верасовых з рэзкім дур
манным пахам. 2/е/це й Ц лрылі. баіунбвы,
-ая, -ае. Я лях.
БАДАЙ (разм.). 1. чясц. Ужыв. для вы
казвання нядобрых пажаданняў праклё
наў /1 & ліы лряляў/ 2. ляббчя. сл. Выказвае
дапушчэнне якой-н. магчымасці, схіль
насць згадзіцца з чым-н. 27я ^яеяцц/ў^оряў
нялія & лрыеялсэйм/ям ляры ео^я, як еосень.
3. лрысл. Амаль. 7ўлі лёкая/ корчліы сл/яяя/
лряз колсяь/я дзесяць к/яяме/лряў. 0 Ба
дай ці не... — падобна на тое, што. Бадай
што — 1) магчыма што, відаць што. 2>яЛяй
мяло я з еялі/ зежЗзея; 2) амаль, амаль што.
Мы ўлсо лряехял/ бя^яй мілю ляў^ярое/.
БАДАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца; не
зяк. 1. Мець звычку бадаць, быць бадлі
вым. Лсцяролсяя, аэ/ля кяроея б^я^яецця. 2.
Бадаць каго-н. або адзін аднаго. 27я лузе
бя&зл/ся ^ычк/.
БАДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; яезяк., кяео-мпло. Біць ілбом, калоць рагамі (пра
жывёл). II зяк. забадаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
я^няхр. бадануць, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні /баднўць, -нў, -нёш, -нё;
-нём, -няцё, -нўць; -ні?
БАДЗЁРЫ, -ая, -ае. Поўны сіл, зда
роўя, энергіі. 2?. хлопец. Ц яяз. бадзёрасць,
-і, лс.
БАДЗЁРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыц
ца; яезяк. Імкнуцца захаваць бадзёрасць.
БАДЗЁРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рынь; яезяк.,
кяео-м/лю і #ез <Эял. Надаваць бадзёрасці. 2).
бяйцоў леря^ ял/якяй. //я^еор 1? бтЗзёрыля.
БАДЗЯГА', -і, ДМ -дзАзе, лс. Прэсна
водная губка, якая ў высушаным стане
выкарыстоўваецца ў медыцыне для ля
чэння рэўматызму. 2?яц/ряцця бя^зяеяй.
БАДЗЯГА', -і, ДМ -У, Г -ам, м.; ДМ
-дзАзе, Т -ай (-аю), лс., лія. -і, -дзАг Бяз
домны без пэўнага занятку чалавек. Ая<3з/ць бя^зяеяй ля сееце. Ц лрьаі. бадзяжніцкі,
-ая, -ае / бадзАжны, -ая, -ае. ^я^зялся/цкяе
лсыцце. лю^.
БАДЗЯЖНІЦТВА, а, я. Лад жыцця ба
дзягі'.
БАДЗЯК, -ў, лі. Шматгадовая травяніс
тая расліна сямейства складанакветных з
калючкамі на лісці і пурпуровымі кветка
мі. II дрылі, бадзяковы, -ая, -ае.
БАДЗЯЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
яезяк. 1. Весці бадзяжніцкае, без пэўнага
занятку і прыстанішча жыццё. 2). ля сее
це. 2. Марна траціць час, сланяючыся без
справы. 2). ля еу/йцы. Ц яяз. бадзйнне, -я, я.
БАДЛІВЫ, -ая, -ае. Які мае звычку ба
дацца. 2)Я<3/!/еяе цяля. 2>я<3л/еяй кяроее 2*ое
рое ле <?яе (прыказка). Ц яяз. бадлівасць, -і,
лс.
БАДМІНТАНІСТ, а, М сце, лія ы,
-аў лі. Ігрок у бадмінтон. Ц лс. бадмінта
ністка, -і, ДМ -тцы, лія. -і, -так. Ц дрылі,
бадмінтанісцкі, -ая, ае
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БАДМІНТОН, -а, л*. Спартыўная гуль
ня, у якой з дапамогай ракетак перакідва
ецца валан цераз сетку ад аднаго іграка да
другога. II лрым. бадмінтонны, -ая, -ае.
БАДЫЛІНА, -ы, лін. -ы, -лін, ж. Тое,
што і бабыль.
БАДЫЛЛЕ, -я, л., зб. Пруткія сцябліны
пераважна аднагадовых траў.
БАДЫЛЬ, -А, мн. -ц -ёў м. Звычайна
сухое сцябло аднагадовай расліны. Аукурузныя бабыл/.
БАЁЦ, байцО, мн. байцы, байцбў л*.
1. Удзельнік баёў; воін. бясстрашны б. 2.
Радавы ваеннаслужачы, салдат. б. нацы
янальнай арла/. II лрь/м. байцоўскі, -ая, -ае.
БАЕЧНІК, -а, лін. -і, -аў, м. Той, хто рас
казвае байкі. Слухаць баечн/ка. Ц ж. баечні
ца, -ы, мн. -ы, -ніц.
БАЁК, байкА, мн. байкі^ байкбў, м. Дэ
таль механізма, машыны, зброі, якая пе
радае ўдарнае ўздзеянне.
БАЖАСТВО, -0, мн. божаствы, -аў, н.
Стваральнік свету паводле рэлігійных
уяўленняў; Бог
БАЖНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. 1. Палі
ца з абразамі. 2. Памяшканне для маленняў.
БАЖОК, -жк&, мн. -жкц -жкбў, м. Ста
туэтка, якая ўвасабляе бажаство.
БАЖЫЦЦА, бажўся, ббжышся, бо
жыцца; незак. Клясціся імем Бога. № ба
жыцеся, вам / так вераць. Ц зак. пабаж^шца, -бажўся, -ббжышся, -ббжыцца. Ц наз.
бажэнне, -я, н.
БАЗА, -ы, мн. -ы, баз, ж. 1. Ніжняя апор
ная частка збудавання, калоны (спец.). Л.
калоны. 2. Аснова, тое, на чым грунтуецца
што-н. Тэарэтычная б. 3. Апорны пункт
узброеных сіл краіны на пэўнай тэрыто
рыі. Ваенна-марская б. 4. Установа, прад
прыемства і пад. па забеспячэнні або аб
слугоўванні каго-, чаго-н. Турысцкая б. 5.
Склад, месца для захоўвання тавараў, ма
тэрыялаў. 77рабук/яобая б. Ц лрым. базавы,
-ая, -ае (да 2, 4 і 5 знач.).
БАЗАВАЦЦА, -зўюся, -зўешся, -зўецца; -зўйся / БАЗІРАВАЦЦА, -руюся, -руешся, -руецца; -руйся; незак. 1. на чым.
Асноўвацца на чым-н., грунтавацца. б. на
фактах. 2. Размяшчацца дзе-н., мець пэў
ную базу. б. ў лясах.
БАЗАВАЦЬ -зўю, -зўеш, -зўе; -зўй /
БАЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; не
зак., што на чым. Засноўваць на чым-н. б.
рос/я вытворчасць на зн/жэнн/ сабекошту
лра^укцы/.
БАЗАЛЬТ, -у, АТ -льце, м. Вулканічная
горная парода, звычайна чорнага колеру.
II лрым. базальтавы, -ая, -ае. Вазалылаеая
ласа.
БАЗАР, -у, мн. -ы, -аў, м. Месца для
гандлю, а таксама гандаль прадуктамі і
іншымі таварамі шырокага ўжытку на та
кім месцы. Ан/жны б. Тлусцеў б. Абкрыць
б. (перан.: распачаць крык, шум; разм.).
0 Птушыны базар — месца на марскім уз

бярэжжы, дзе гняздзяцца птушкі. Ц лрым.
базарны, -ая, -ае. б. бзень.
БАЗІЛІКА, -і, ДМ-ліцы, мн. -і, -лік, ж.
Тып антычных і сярэдневяковых прама
вугольных будынкаў (звычайна храмаў),
якія ўнутры падзяляюцца ўздоўж двума
радамі калон. Ц прым. базілікавы, -ая, -ае.
БАЗІС, -у м. 1. Тое, што і база (у 1 і 2
знач.). 2. Сукупнасць пэўных вытворчых
адносін, якія вызначаюць эканамічную
структуру грамадства і характар надбудо
вы. II лрым. базісны, -ая, -ае.
БАЙ', бая, мн. бАі, бАяў, м. (гіст.). У Ся
рэдняй Азіі: буйны землеўладальнік або
ўласнік жывёлы. Ц лрым. байскі, -ая, -ае.
байск/я земл/.
БАЙ-, БАя /бйю, мн. бАі, бАяў, м. (разм.).
1. (з вялікай літары) БАя. Міфічная істота
дзіцячага фальклору, якая расказвае бай
кі, казкі, /шоу Л. ля сцяне. 2. бАю. Гаворка.
Лось бачыце, не слухол/ майео баю.
БАЙ-БАЙ, выкл. 1. Прыпеў пры зака
лыхванні дзіцяці. 2. Спаць (у дзіцячай мо
ве). 77айсц/ б.
БАЙБАК, -А, мн. -ь -бў, м. 1. Стэпавая
жывёліна атрада грызуноў якая восень
і зіму праводзіць у спячцы. 2. лбран. Пра
непаваротлівага, гультаяватага чалавека
(разм.). II лрым. байбаковы, -ая, -ае (да 1
знач.) / байбацкі, -ая, -ае (да 2 знач.).
БАЙДАРКА, -і, ДА/ -рцы, мн. -і, -рак,
ж. Адна- або двухмесная лёгкая спартыў
ная лодка з закрытым верхам. 77ахоб на
бамбардах. Ц лрым. байдарачны, -ая, -ае.
БАЙКА', -і, ДЛ/бАйцы, мн. -і, бАек, ж.
1. Кароткі літаратурны твор алегарычна
га зместу з павучальнай канцоўкай. байк/ Ханбрата Арап/зь/. 2. леран., часцей мн.
Пустыя размовы, выдумкі (разм.). 1// бар
жа слухаць розныя банк/. Ц лрым. баечны,
-ая, -ае (да І знач.). Лаечная мараль.
БАЙКА , -і, ДА/ бАйцы, ж. Мяккая ба
ваўняная тканіна з прыгладжаным вор
сам. II лрым. байкавы, -ая, -ае. Лайкавая
коўбра.
БАЙКАПІСЕЦ, -пісца, мн. -пісцы,
-пісцаў м. Аўтар баек' (у 1 знач.). Лыбатны б.
БАЙКАТАВАЦЬ, тўю, тўеш, -тўе;
-тўй; -таваны; зад. і незад., каео-што.
Падвяргаць байкоту. Л. выбары. Л. рашэнн/.
БАЙКОТ, -у, АТ -кбце, мн. -ы, -аў м.
Спосаб уздзеяння на асобу, арганізацыю,
дзяржаву і пад., калі цалкам або часткова
спыняюцца адносіны з імі. тІбЗю/ць б. бра
каробам.
БАЙНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Адту
ліна ў сцяне абарончых збудаванняў для
вядзення агню. Ц лрым. байнічны, -ая, -ае.
БАЙСТРЎК, -&, мн. -і^ -6ў м. (разм.,
труб.). Пазашлюбнае дзіця.
БАК', ббка, мн. бйкі, бйкаў м. Закры
тая пасудзіна для вадкасцей. Л. бенз/ну. Ц
ламянш. бачбк, -чкА, мн. -чкі^ -чкбў м. Ц
лрым. бакавы, -ая, -ае.
БАК, бАка, м. Насавая частка верхняй
палубы судна. Ц лрььм. бакавы, -ая, -ае.

БАД-БАК
БАКАВАЯ, -ой У выразе: на бакавую
(разм.) — легчы (лажыцца) спаць. 77аб1еў
бы на бадаеую.
БАКАВІНА, -ы, мн. -ы, -він, ж. 1. Ба
кавая частка чаго-н. Л. армяка выгарала.
Л. субака. 2. Тое, што і бакав/ца. Л. кузава.
БАКАВІЦА, -ы, мн. -ы, -віц, ж. Бакавая
сценка вагона, кузава, шафы і пад.
БАКАВЫ ал. бок
БАКАЛ, -а, мн. -ы, -аў м. Пасудзіна для
віна ў выглядзе вялікай чаркі. Зв/няць ба
калы на вяселл/. Ц лрым. бакальны, -ая, -ае.
БАКАЛАЎР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У нека
торых краінах: вучоная ступень, а таксама
асоба, што мае гэту ступень. 2. У Францыі:
чалавек, які здаў экзамен за курс сярэд
няй школы. II лрым. бакалаўрскі, -ая, -ае.
БАКАЛЁЯ, -і, ж., зб. Некаторыя харчо
выя тавары (мука, крупы, цукар, прыпра
вы і пад.). II лрым. бакалёйны, -ая, -ае. Л.
маеаз/н.
БАКАРА, нескл., н. Адзін з лепшых га
тункаў хрустальных вырабаў, дабыць б.
БАКАС, -А, мн. -ы, -6ў м. Балотная
птушка сямейства бакасіных, якая ў палё
це ваганнем пер'я ўтварае гукі, падобныя
на бляянне баранчыка. Ц лрым. бакасіны,
-ая, -ае / бакасовы, -ая, -ае.
БАКЕН, -а, мн. -ы, -аў м. Плывучы
знак на якары, які ўстанаўліваецца на вод
ных шляхах для папярэджання аб небяс
печных для суднаў месцах. Лан/ бакенаў. Ц
лрым. бакенны, -ая, ае.
БАКЕНБАРДЫ, -аў абз. -а, -ы, ж. Час
тка барады ад скроняў па шчоках пры вы
галеным падбародку, тіблусц/ць б. 2/ас/ць б.
II лрым бакенбардны, -ая, -ае
БАКЕНШЧЫК, а, мн -і, аў м Вар
таўнік пры бакенах. 77рацабаць бакеншчы
кам II лрым бакеншчыцкі, -ая, -ае.
БАЮ, -аў, абз. бАка, -і, ж. Тое, што і ба
кенбарды.
БАКЛАГА, -і, ДА/ -лазе, мн. -і, -лбц ж.
Тое, што і б/клаеа. Ц лрым. баклажны, -ая,
-ае.
БАКЛАЖАН, -а, мн. -ы, -аў м. Паў
днёвая аднагадовая агародная расліна ся
мейства паслёнавых, а таксама плод гэтай
расліны сіняга або фіялетавага колеру. Ц
лрым. баклажанавы, -ая, -ае. .Баклажана
вая /пра.
БАКОЎКА, -і, ДАТ -кбўцы, мн. -і,
-кбвак, ж. Бакавы пакойчык у хаце; бака
вая прыбудова пры чым-н. Спаць у бакоў
цы. II лрым. баковачны, -ая, -ае. баковачнае
акно.
БАКСЁР', -а, мн. -ы, -аў, м. Спартсмен,
які займаецца боксам. б. цяжкай ваз/. Ц
лрым. баксёрскі, -ая, -ае.
БАКСЁР', -а, мн. -ы, -аў м. Парода
службовых сабак з шырокімі мордай і
грудзьмі, кароткай поўсцю. Ц лрым. бак
сёрскі, -ая, -ае.
БАКСІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе; не
зак. Займацца боксам; весці бой па праві
лах бокса.

БАК-БАЛ
БАКСІТ, -у, Месіце, мл. -ы, -аў, м. Алю
мініевая руда. II лрь/м. баксітавы, -ая, -ае.
БАКТЭРЫЁЛАГ, а, мл. і, аў, м. Спе
цыяліст у галіне бактэрыялогіі.
БАКТЭРЫЯ, -і, мл. -і, -рый, лс. Мік
раскапічны арганізм, від мікроба. Ц лрь/м.
бактэрыяльны, -ая, -ае. ^кл/эрь/яяьл/ія /л^ек/^ь/я.
БАКТЭРЫЯЛОГІЯ, -і, лс. Навука пра
бактэрыі. Дасяелелл/ у е/м/ле б/7к/лэрь/ялоел. II лрь/м. бактэрыялагічны, -ая, -ае.
^лк/мэ/уь/ялдз/чняя елмлл (з прымяненнем
хваробатворных бактэрый як сродку ма
савага паражэння).
БАЛ, біла, мл. білы, -аў, л*. 1. Адзін
ка вымярэння сілы або ступені якой-н.
прыроднай з'явы. 2?ецср у пяць балаў. 2.
Лічбавая ацэнка поспехаў у навучальнай
установе, дасягненняў у спорце. Ўбраць
бблццлць балаў. II лрым. бальны, -ая, -ае /
балавы, -ая, -ае. С/сл/эма баладай (блльлайў лцэлк/.
БАЛАБОЛКА, -і, мл. -і, -лак, лс. (разм.).
1. Бразготка, якую чапляюць жывёле на
шыю, каб не гублялася. 2. ДЛ^-у, Т-ам, м.;
ДМ-лцы, Г-ай (-аю), лс. Чалавек, які хут
ка і многа гаворыць; пустаслоў.
БАЛАБОН, -а, мл. -ы, -аў м. (разм.). 1.
Кругленькі званочак у выглядзе шарыка.
2. лерал. Балбатун, пустаслоў. Ц лс. бала
бонка, -і, ДЛ/-нцы, мл. -і, -нак (да 2 знач.).
БАЛАБОНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; лезлк.
(разм ). 1. Звінець, гучаць. 2. лерал. Бал
батаць, шпарка, несупынна гаварыць. 2>.
удесь бзель.
БАЛАВАЦЬ, -лую, -дуеш, -луе; -луй;
-лаваны; лезлк., клас (мляо/ Занадта пес
ціць, патураць жаданням. 2). елс^/л^ллл.
А2л^/' яео балуе. Ц злк. збалаваць, -лую, -ду
еш, -луе; -луй; -лаваны.
БАЛАГАН, -а, мл. -ы, -аў, м. 1. Часовае
лёгкае збудаванне з дошак для тэатраль
ных, цыркавых паказаў, для гандлёвых
патрэб, жылля і пад. (уст.). 2. Старадаўні
народны вандроўны тэатр; тэатральнае ві
довішча камічнага характару з прымітыў
ным сцэнічным афармленнем. 3. лерал.
Пра што-н. несур'ёзнае, шумнае, бязлад
нае (разм.). II лрым. балаганны, -ая, -ае.
БАЛАГАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; лезлк.
(разм.). Крыўляцца, гарэзаваць.
БАЛАГОЛ, -а, мл. -ы, -аў, м. (уст.). Той,
хто займаецца перавозам грузаў ці людзей
на ўласнай фурманцы. Ц лрым. балагольскі,
-ая, -ае. 2>. залял/ак.
БАЛАДА, -ы, ДА/-дзе, мл. -ы, балід, лс.
1. Невялікі вершаваны твор асобай фор
мы пераважна на легендарную ці гіста
рычную тэму. 2. Музычны твор эпічнага
характару для голасу або інструмента. Ц
лрь/м. балідны, -ая, -ае.
БАЛАЗЁ, злу*/, балучальлы (разм.). Далу
чае сказы з дадатковымі паведамленнямі,
па знач. адпавядае словазлучэнням «тым
больш што», «добра што». Лучыся, б. есць
умелы.
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БАЛАКА,-і, ДА/-у, Г-ам,м.;ДА/-лАцы,
Г-ай (-аю), лс., мл. -і, -лОк (разм.). Вясё
лы гаварун, жартаўнік, /зліе быў лбмеллы
еесялул / б.
БАЛАЛАЕЧНІК, -а, мл. -і, -аў, м. Музы
кант, які іграе на балалайцы, або майстар,
што робіць балалайкі.
БАЛАЛАЙКА, -і, ДМ -лАйцы, мл. -і,
-л&ек, лс. Народны трохструнны музыч
ны інструмент з корпусам трохвугольнай
формы. II лрь/м. балалаечны, -ая, -ае. Л. аркесл/р.
БАЛАМЎТ, -а, М -мўце, мл. -ы, -аў л/.
(разм.). 1. Чалавек, які ўносіць неспакой,
беспарадак у адносіны, работу і пад. 27аеобз/лы баламул/а. 2. Спакуснік, інтрыган.
Звязалася з еэ/ль/л/ баламут ям. Ц лс. бала
мутка, -і, ДА2-тцы, мл. -і, -так. Ц лрь/м. ба
ламутны, -ая, -ае
КАЛАМУЦІЦЬ, -мўчу, -мўціш, -мўціць; лезлк., каео-млло (разм.). 1. Выклі
каць неспакой сярод каго-н., уносіць раз
лад, неразбярыху Д. лароб. 2. Спакушаць,
зачароўваць. Ах, бзяўчал/ы, хол/'ць еам б.
хлолца/ 0 Баламуціць светам (разм., неадабр.) — выклікаць непакой, нездаваль
ненне. II злк. узбаламуціць, -мўчу -мўціш,
-мўціць; -мўчаны / забаламўціць, -мўчу,
-мўціш, -мўціць; -мўчаны (да 1 знач.).
БАЛАНДА, -ы, ДА2 -дзе, лс. (разм.).
Посная рэдкая поліўка. 27алоллых клрм/я/
балалбам.
БАЛАНС', -у, л/. 1. Раўнавага, ураўна
важванне. 27ачуццё бляллсу. 2. Падраху
нак расходу і прыходу вынікі фінансавай
дзейнасці прадпрыемства, арганізацыі, а
таксама ведамасць з такім падрахункам.
Хёарл/альлы б. 3. Суадносіны ўзаемна
звязаных паказчыкаў якой-н. дзейнасці,
працэсу. Д. ллробллй елсллблрк/. 11 лрь/м.
балансавы, -ая, -ае (у 2 і 3 знач.).
БАЛАНС-, -а / -у м. (спец.). 1. -у, зб.
Ачышчаныя ад кары бярвёны аднолька
вай даўжыні, якія ідуць на выраб цэлю
лозы. Абеезц/ б. лл елеллел/ць/ ў цэх. 2. -а.
На чыгунцы — перакідная прылада для
перацягвання рэек. 27срак/луць б. Ц лрыл*.
балансавы, -ая, -ае (у 1 знач.). Бляллслеля
браўл/ла.
БАЛАНСАВАЦЬ, -сўю, -сўеш, -сўе;
-сўй; лезлк. 1. Захоўваць пры няўстойлі
вым становішчы раўнавагу пры дапамо
зе рухаў цела. 2,. лл клллце. 2. Падводзіць
баланс' (у 2 знач.; спец.). 3. м/л/о. Пры
водзіць у адпаведныя суадносіны ўзаема
звязаныя часткі чаго-н. (спец.). 4. м/л/о.
Ураўнаважваць рухомыя дэталі машын,
механізмаў (спец.). Ц злк. збалансаваць,
-сўю, -сўеш, -сўе; -сўй; -саваны. Ц ллз. ба
лансаванне, -я, л.
БАЛАНСЁР, -а, мл. -ы, -аў м. Цыркавы
артыст, які балансуе на канаце. Ц лс. балан
сёрка, -і, ДМ-рцы, мл. -і, -рак. II лрь/м. ба
лансёрскі, -ая, -ае.
БАЛАНСІР, -а, мл. -ы, -аў м. 1. Доўгі
шост, пры дапамозе якога балансёр захоў
вае раўнавагу на канаце. 2. Дэталь у ма

шыне, механізме, якая перадае рух ад ад
ной часткі да другой. Ц лрь/м. балансірны,
-ая, -ае.
БАЛАСТ, -у, М -сце, м. 1. Спецыяльны
груз, які забяспечвае ўстойлівасць і асадку
карабля, а таксама груз для рэгулявання
вышыні палёту аэрастата. 2. лерал. Што-н.
лішняе, непатрэбнае, што не прыносіць
ніякай карысці. 3. Шчэбень або пясок,
якім засыпаюць чыгуначнае палатно і
на які ўкладваюць шпалы (спец.). Сух/ б.
27лал?%)ормы з блллслілм. Ц лрь/м. баласны,
-ая, -ае.
БАЛАЎНІК, -А, мл. -ц -6ў м. (разм.).
Свавольнік, дураслівец. Ц лс. балаўніца,
-ы, мл. -ы, -ніц.
БАЛАЎНІКІ, -&я, -бе (разм.). 1. Сваволь
ны, дураслівы. 2. Распешчаны, сапсаваны
залішнім патураннем, увагай.
БАЛАХОН, -а, мл. -ы, -аў, м. Халат шы
рокага крою, які раней насілі сяляне, а
таксама наогул шырокая бясформенная
вопратка. 2м/оў лезллёмь/ ў боўе/м балахоле.
II лрь/м. балахонны, -ая, -ае.
БАЛАЦІНА, -ы, мл. -ы, -цін, лс. Нізкае,
балоцістае месца.
БАЛАЦІРАВАЦЦА, -руюся,
руеш
ся, -руецца; -руйся / БАЛАТАВАЦЦА,
-тўюся, -тўешся, -тўецца; -тўйся; зак. і
лезак. Вылучыць (вылучаць) сваю канды
датуру на выбарах. 2?. ў бэлул/ал/ы.
БАЛАЦІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; -раваны / БАЛАТАВАЦЬ, -тўю,
-тўеш, -тўе; -тўй; -тавАны; зак. і лезак.,
каео-м/л/о. Выбраць (выбіраць) каго-н. га
ласаваннем шляхам падачы бюлетэняў
або ставіць што-н. на галасаванне. 2). лралалаеу. Ц лаз. балаціраванне, -я, л. / балатавйнне, -я, л. Ц лрь/м балаціровачны, -ая,
-ае. 2>. бюлел/эль.
БАЛАЦЯВІНА, ы, мл ы, він, лс Ніз
кае забалочанае месца. Ляслая б.
БАЛБАТАЦЬ, -бачў, -ббчаш, -ббча;
-бачй; лезак. (разм.). 1. м/л/о і без бал. Іаварыць несупынна, невыразна, а таксама
займацца пустымі размовамі. 2). ляечэй,
чь/л/ раб/ць. 2. лерал. Булькаць — пра ваду
што бяжыць або кіпіць. Ц аблаяр. балбат
нуць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няце, -нўць;
-ні? II лаз. балбатанне, -я, л.
БАЛБАТЛІВЫ, -ая, -ае (разм.). Празмер
на гаваркі, а таксама які не ўмее захоўваць
тайну. 2). лаляўл/чы. Ц лаз. балбатлівасць, -і,
лс. 2). — стларасц/ сяс/лра (прыказка).
БАЛБАТЎН, -ё, мл. -ы, -6ў, м. (разм.).
Чалавек, які занадта многа гаворыць, пус
таслоў Лбяцалл/ балбал/ула. 11 лс. балбатуха, -і, ДА^-тўсе, мл. -і, -тўх.
БАЛВАН, -а, мл. -ьі, -6ў м. 1. Фігу
ра чалавека, вылепленая або высечаная з
якога-н. матэрыялу. Слееаеы б. 2. Дурань,
невук (разм., зневаж.).
БАЛВАНКА, -і, ДМ -нцы, мл. -і, -нак,
лс. Загатоўка для далейшай апрацоўкі. Ц
лрым. балваначны, -ая, -ае.
БАЛГАРЫ, -аў, абз. -гОрын, -а, м. Паў
днёваславянскі народ, які складае асноў-
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нае насельніцтва Балгарыі. Ц лс. балгарка,
-і, ДА/-рцы, лін. -і, -рак. II дрылі, балгарскі,
-ая, -ае.
БАЛДАХІН, -а, лін. -ы, -аў, лі. Упрыго
жаны навес на слупках над ложкам, тро
нам, катафалкам і пад. Ц дрылі, балдахінны,
-ая, -ае.
БАЛЕЛЬШЧЫК, -а, лін. і, -аў, лі
(разм.). Аматар спорту а таксама чала
век, які клапоціцца аб чым-н., перажывае
за каго-, што-н. Заўзяты & футбола. Ц лс.
балельшчыца, -ы, лід. -ы, -чыц. Ц дрылі, ба
лельшчыцкі, -ая, -ае
БАЛЕРб, нескя., м. 1. Іспанскі нацы
янальны танец, а таксама музычны твор
у рытме гэтага танца. 2. Кароткая безру
каўка — частка нацыянальнага іспанскага
ўбрання.
БАЛЕРЫНА, -ы, лія. -ы, -рйн, лс. Ар
тыстка балета; танцоўшчыца.
БАЛЁТ, -а, ЛІ-лёце, лі. 1. Від сцэнічна
га мастацтва, змест якога раскрываецца ў
танцавальна-музычных вобразах, Алас/чны б. 2. Тэатральнае прадстаўленне на пэў
ны сюжэт, змест якога даносіцца сродкамі
танца, мімікі і музыкі, а таксама музычны
твор, які ляжыць у аснове такога спектак
ля. 3. Калектыў артыстаў якія выконва
юць такое прадстаўленне. Ц дрылі, балетны,
-ая, -ае. Туалетная мікада.
БАЛЕТАМАН, -а, лік. -ы, -аў лі. Заўзя
ты аматар балета як відовішча. Ц лс. бале
таманка, -і, ДА/-нцы, лік. -і, -нак. Ц дрылі,
балетаманскі, -ая, -ае.
БАЛЕТАМАНІЯ, -і, лс. Надзвычайнае
захапленне балетам як відовішчам.
БАЛЕТМАЙСТАР, -тра, лік
тры,
-траў лі. Пастаноўшчык танцаў у балеце (у
2 знач.). II дрылі, балетмайстарскі, -ая, -ае.
БАЛЁЦЬ', 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-ліць; яезак. 1. Выклікаць адчуванне бо
лю. Сэрца бал/ць. Даліць (безас.) даб лылсачкай. Думіа даліць (перан.). 2. деран.
Хваляваць, турбаваць. ІУчыраліу сэрцу і
чулсая болька бал/ць.
БАЛЁЦЬ', -ёю, -ёеш, -ёе; яезак., за
каео-м/то (разм ). Востра перажываць за
поспехі ці няўдачы спартыўнай каман
ды, за выступленне спартсмена і пад. Б. за
зборную краіны.
БАЛЁЯ, -і, лія. -і, -лёй, лс. Вялікая ніз
кая драўляная або металічная пасудзіна
для мыцця бялізны. 77аласкаць бялізну у
бале/. II ддліяям/. балёйка, -і, ДЛ/ -лёйцы,
лія. -і, -лёек, лс. Ц дрылі, балёйны, -ая, -ае.
БАЛІД, -а, Л/-дзе, лія. -ы, -аў лі. Вялікі
яркі метэор. II дрылі, балідны, -ая, -ае.
БАЛІСТЫКА, і, ДА/-тыцы, лс 1. Раздзел тэарэтычнай механікі, які вывучае
законы руху цяжкага цела, кінутага пад
некаторым вуглом да гарызонту. 2. Наву
ка аб законах руху снарадаў Ц дрылі, баліс
тычны, -ая, -ае. Дал/стыяяая ракета.
БАЛКАРЦЫ, -аў абз. -рац, -рца, лі. Народ цюркскай моўнай групы, які складае
частку насельніцтва Кабардзіна-Балкарыі, што ўваходзіць у Расійскую Федэра

цыю. II лс. балкарка, -і, ДА/ -рцы, лія. -і,
-рак. II дрылі, балкарскі, -ая, -ае.
БАЛКбН, -а, лія. -ы, -аў, лі. 1. Пляцоўка
з поручнямі, прыбудаваная знадворку да
сцяны дома. уібдачыеаць ям балконе. 2. Ся
рэдні або верхні ярус у тэатры. Ц дмліяям/.
балкончык, -а, лія. -і, -аў лі. (да 1 знач.). Ц
дрылі, балконны, -ая, -ае. Балконныя Лазе
ры.
БАЛОН, -а, лія. -ы, -аў, лі. 1. Спецы
яльная пасудзіна для вадкасцей ці газаў,
/азаеы & 2. Гумавая аўтамабільная або ін
шая камера, якая напаўняецца паветрам.
Залатаны & 3. Абалонка аэрастата, дыры
жабля, якая напаўняецца газам (спец.). Ц
даліянм/. балончык, -а, лін. -і, -аў, лі. (да 1
знач.). II дрылі, балонны, -ая, -ае.
БАЛОНКА, -і, ДА/-нцы, лін. -і, -нак, лс.
Парода маленькіх хатніх сабачак з доўгай
шаўкавістай поўсцю.
БАЛОТА, -а, А/-л6це, лін. -ы, -лбт, н. 1.
Нізкае багністае месца са стаячай вадой.
Аул Устае б. Лай? датыкае балотам. 2. Вя
лікая гразь на вуліцы, у двары (разм.). 3.
леран. Усё, што характарызуецца засто
ем, бяздзейнасцю, маральным падзеннем.
II далінны/, балотца, -а, лін. -ы, -аў, н. (да 1
знач.). II дрылі, балбтны, -ая, -ае. Балотная
расліннасць.
БАЛОЦІСТЫ, -ая, -ае 1. Багаты на ба
лоты. Б. крам. 2. Забалочаны, багністы.
Балоцістая ліясцозасць. Ц наз. балоцістасць,
-і, лс.
БАЛТЫ, -аў. Група старажытных інда
еўрапейскіх плямён, якія гаварылі на бал
тыйскіх мовах. II дрылі, бітцкі, -ая, -ае.
БАЛЁІК, -ў, лі. Прасоленая і правяле
ная або правэнджаная хрыбтовая частка
асятровых і ласасёвых рыб. Лсятроеы б. Ц
дрылі, балыковы, -ая, -ае. Балыковыя вы
рабы.
БАЛЬ, -ю, лін. -і, -яў лі. 1. Вечар з танца
мі і забавамі. Быпускны б. 2. Вялікі званы
абед. 3. леран. Нястомны разгул чаго-н.
(рэакцыі, ваеншчыны і пад.). О Баль-мас
карад — касцюміраваны вечар з танцамі. Ц
дрылі, бальны, -ая, -ае. Бальныя танцы.
БАЛЬЗАКАЎСКІ, -ая, -ае У выразе:
бальзакаўскі ўзрост — узрост жанчыны ад
30 да 40 гадоў.
БАЛЬЗАМ, -у лін. -ы, -аў, лі. 1. Іустое
духмянае рэчыва, у складзе якога эфірны
алей, смолы і іншыя кампаненты, а так
сама пахучая настойка на лекавых травах.
Тйхтаоы б. Б. вырабляюць з кедравай лсывіцы. 2. деран. Тое, што прыносіць суцяшэн
не, заспакаенне. Б. замчы. Ц дрылі, бальза
мічны, -ая, -ае (да 1 знач.) / бальзамны, -ая,
-ае (да 1 знач.). Бальзаліныя кебры.
БАЛЬЗАМАВАЦЬ, -мўю, -мўеш, -мўе;
-мўй; -мавАны; незак., каео-м/то. Насы
чаць труп спецыяльнымі рэчывамі, каб
прадухіліць гніенне і захаваць на доўгі час.
II зак. забальзамаваць, -мўю, -мўеш, -мўе;
-мўй; -мавАны / набальзамаваць, -мўю,
-мўеш, -мўе; -мўй; -мавАны. Ц наз. бальза
маванне, -я, н
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БАЛЬЗАМІНА, ы, ж. БАЛЬЗАМІН,
-а, л*. Садовая і пакаёвая расліна сямейства бальзамінавых з яркімі ружовымі
кветкамі. Рабуе вока б. Ц дрылі, бальзаміна
вы, -ая, -ае.
БАЛЬНЕАЛОГІЯ, і, лс Галіна меды
цыны, якая вывучае лячэбнае выкарыс
танне і ўздзеянне мінеральных вод і гра
зей II дрылі, бальнеалагічны, -ая, -ае
БАЛЬНІЦА, -ы, лін. -ы, -ніц, лс. Меды
цынская ўстанова для стацыянарнага ля
чэння хворых. II дрылі, бальнічны, -ая, -ае.
Бальнічнае адзенне. О Бальнічны ліст — да
кумент аб часовай непрацаздольнасці.
БАЛЬНЫ' ал бал
БАЛЬНЫ' ал баль
БАЛЬШАВІЗМ, -у, лі Палітычная рэ
валюцыйная плынь у рабочым руху якая
ўзнікла ў Расіі ў пачатку 20 ст. на базе мар
ксісцкай тэорыі, развітай затым партыяй
бальшавікоў. Ц дрылі, бальшавіцкі, -ая, -ае.
БАЛЬШАВІК, -А, лін. -і^ -6ў лі. (гіст.).
Член бальшавіцкай партыі. Ц лс. бальша
вічка, -і, ДАТ -чцы, лін. -і, -чак. Ц дрылі,
бальшавіцкі, -ая, -ае.
БАЛЬШАК, -А, лін. -ц -6ў лі. Вялікая да
рога (у адрозненне ад прасёлачнай). 77раляа/і/ бальшак/ з бярозаеылі/ дрысабалн.
БАЛЫПЎН, -А, лін. -ы, -6ў лі. (разм.).
Старэйшы хлапчук з дзяцей у сям'і, на
огул большы па ўзросце. 7ь/ лс б., о л/алоеа
крыўбз/м/. II лс. бальшўха, -і, ДАГ-шўсе, лін.
-і, -шўх.
БАЛЮСТРАДА, -ы, ДМ дзе, лін -ы,
-рАд, лс. Поручні з фігурнымі слупкамі,
што ўпрыгожваюць балконы, тэрасы, га
лерэі, лесвіцы. Б. ееранбы. Ц дрылі, балю
страдны, -ая, -ае.
БАЛЙЭЧЫ, -ая, -ае. І. Які выклікае ад
чуванне фізічнага болю. Б. укол. 2. Паш
коджаны хваробай, раненнем. Балючая
паза. 3. деран. Які прычыняе душэўныя
хваляванні; найбольш хвалюючы. Балю
чае пытанне. Ц наз. балючасць, -і, лс.
БАЛЯВАЦЬ, -лібю, -лк5еш, -лк5е; -лк5й;
незак. 1. Спраўляць баль; удзельнічаць у
балі. 2. Разгульна жыць (разм.). Б. тыбняліі. II наз баляванне, -я, н.
БАЛЯСА, -ы, лін. -ы, -лАс, лс. 1. Точа
ны фігурны слупок у агароджы балконаў
тэрас і інш. 2. толькі лін. Агароджа з такіх
слупкоў.
БАЛЯСНІК, -у лі. Матэрыял для выра
бу баляс.
БАЛЯЧКА, -і, ДЗ/ -чцы, лін. -і, -чак,
лс. І. Тое, што і болька. 2. деран. Неда
хоп, слабае месца ў дзейнасці, характары,
а таксама чалавек з якімі-н. недахопамі,
з-за якога бываюць непрыемнасці ў ка
лектыве.
БАМБАВОЗ, -а, лін. -ы, -аў лі. Тое, што
і балібарбз/роўм/чык (у 1 знач.). Смерта
носны аруз балібаеозаў. Ц дрылі, бамбавозны,
-ая, -ае.
БАМБАЕДЗІР, -а, лін ы, -аў лі 1. Сал
дацкі артылерыйскі чын у царскай арміі
і флоце, а таксама асоба, якая мае такое
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званне. 2. Ігрок, які часта забівае галы (у
футболе, хакеі). ./7е/п#ь/ & сезон#. Ц л^ь/л/.
бамбардзірскі, -ая, -ае
БАМБАРДЗІРАВАЦЬ,
рўю, -рўеш,
-рўе; -рўй; -равуны; яез#к. 1. к#а#-м/мю.
Абстрэльваць з гармат або скідваць з са
малёта бомбы на каго-, што-н. Б. л/?#ц/ўя/к#. 2. лер#//., /с#ео ^м//ло? яь/л/. Настойліва
турбаваць каго-н. лістамі, просьбамі і інш.
(разм.). Б. л/еьл/#л/і. Ц я#з. бамбардзіроўка,
-і, ДА/-р6ўцы, ж. II ярыл/. бамбардзіровач
ны, -ая, -ае (да І знач.).
БАМБАРДЗІРОЎШЧЫК, а, л/я. і, аў,
л/. 1. Бамбардзіровачны самалёт. 2. Лёт
чык бамбардзіровачнай авіяцыі.
БАМБАСХОВІШЧА, а, л/я. ы, -ішч /
-аў н. Спецыяльнае ўкрыцце, якое забяс
печвае ахову людзей ад авіябомбаў.
БАМБІЦЬ, -бліб, -біш, -біць; -бім, -біцё, -б^ць; яез#к., к#ео-м//ло. 1. Атакаваць
з паветра, скідваючы бомбы. 2. лер#//. Бе
зупынна турбаваць каго-н. просьбамі, ліс
тамі і пад. (разм.). Ц н#з. бамбёжка, -і, ДА/
-жцы, ж. (да 1 знач.; разм.). 7р#л/ць м#б
б#л/бёжку.
БАМБЎК, -у; л/. Трапічная і субтрапіч
ная расліна з высокім дрывяністым вуз
лаватым сцяблом, пустым усярэдзіне. Ц
ярыл/. бамбукавы, -ая, -ае. Б#л/бук#быя з#р#сн//с/.
БАНАЛЬНАСЦЬ, і, л/н -і, -ей, ж. 1. ал.
банальны. 2. Збітая, агульнавядомая дум
ка, выраз. /#е#рыць б#яллья#сц/.
БАНАЛЬНЫ, -ая, -ае. Шаблонны, які
страціў арыгінальнасць у сувязі з частым
ужываннем. Б#я#.льяыя л#р#ўя#яя/. Ц н#з.
банальнасць, -і, ж.
БАНАН, -а, л/н. -ы, -аў л/. Пальмапа
добная трапічная расліна, а таксама яе
мучністы салодкі плод. Збор б#я#я#ў. Ц
ярыл/. бананавы, -ая, -ае. Б#я#я#еыя мл#я?л#цы/.
БАНДА, -ы, ДА/-дзе, л/н. -ы, банд / -аў,
ж. Група разбойнікаў злачынцаў; шайка.
Узброеная 0. Я. р#б#ўя/коў.
БАНДАЖ, -0, л/н. -ьі, -6ў л/. (спец.). 1.
Спецыяльны пругкі пояс для падтрыман
ня асобных частак цела ў патрэбным ста
новішчы. 2. Металічны вобад, які надзя
ваецца на часткі машын, на колы вагонаў
каб забяспечыць іх устойлівасць і засце
рагчы ад зносу. II ярыл/. бандажны, -ая, -ае.
БАНДАРНЫ, -ая, -ае. Які адносіцца да
вырабу драўлянага посуду (бочак, дзежак,
цэбраў і пад.). Б#яб#ря#я л/#йсйзряя.
БАНДАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; яез#к.
Займацца вырабам драўлянага посуду (бо
чак, дзежак, цэбраў і пад.). Ц н#з. бондар
ства, -а, н.
БАНДЗІОІА, і, л/н і, дзібг / БАН
ДЗЮК, -А, л/н.
-6ў л/. (разм., зневаж.).
Тое, што і б#ябы/н.
БАНДЎРА, -ы, л/н. -ы, бандўр, ж. 1. Ук
раінскі народны шматструнны шчыпковы
музычны інструмент. 2. яер#я. Пра вялікі
грувасткі прадмет (разм.). Ц лрыл/. бандўрньь -ая, -ае (да 1 знач.).
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БАНДУРЫСТ, -а, А/-сце, л/н. -ы, -аў, л/.
Музыкант, які іграе на бандуры. Ц ж. бан
дурыстка, -і, ДА/ -тцы, л/н. -і, -так. 7ры#
б#ябурьюл/#к.
БАНДЫТ, -а, А/ -дьіце, л/н. -ы, -аў, л/.
Удзельнік банды; узброены разбойнік.
А/ацёрь/ б. II ж. бандытка, -і, А/ -тцы, л/н.
-і, -так. II ярыл/. бандыцкі, -ая, -ае. Бандыц
кая куля.
БАНДЫТЫЗМ, -у; л/. Злачынная дзей
насць бандытаў звязаная з удзелам у раз
боях, грабяжах, рабаваннях.
БАНДЭРОЛЬ, і, л/н -і, ей / яў, ж. 1.
Шырокая папяровая абгортка для паш
товых перасылак. 2. Невялікае паштовае
адпраўленне звычайна ў папяровай аб
гортцы. 3#к#зн#я б. 3. Ярлык на тавары,
які сведчыць аб уплаце пошліны за яго
(спец.). II лрыл/. бандэрольны, -ая, -ае.
БАНК', -а, л/н. -і, -аў, л/. Крэдытна-фінансавая ўстанова, якая канцэнтруе гра
шовыя сродкі і праводзіць з імі розныя
аперацыі. 7У#цыяя&льяь/ б. Беларус/. Ц ярыл/.
банкаўскі, -ая, -ае / банкавы, -ая, -ае Бан
каўскі служачы. Банкавы білем/.
БАНІС, -а, л/. 1. У картачнай гульні:
грошы, якія пастаўлены на кон. Сарваць
б. 2. Азартная картачная гульня.
БАНК\ -а, л/н. -і, -аў, л/. Фонд якіх-н.
даных, што захоўваюцца для інфарма
цыйных і іншых мэт. Б. зесс/яак. Б. ееб#ў.
БАНКА', -і, ДА/-нцы, л/н. -і, -нак, ж. У
выразе: лейдэнская банка — фізічны пры
бор для кандэнсацыі электрычнасці.
БАНКА , -і, ДА/ -нцы, л/н. -і, -нак, ж.
(спец ). Падводная водмель.
БАНКА , -і, ДА/ -нцы, л/н. -і, -нак, ж.
(спец.). Папярочная лаўка на вёсельным
судне для весляроў і пасажыраў
БАНКЕТ, -у, А/ -кёце, л/н. -ы, -аў, л/.
Урачысты абед ці вячэра з нагоды якой-н.
падзеі ці ў гонар каго-, чаго-н. Б. у еоя#р
50-еоббзя /нс/яы/яу/п#. Ц ярыл/. банкетны,
-ая, -ае. Б#нке/ян#я з#л#.
БАНКЁТКА, -і, ДА/-тцы, л/н. -і, -так, ж.
Тып нізкай табурэткі з мяккім сядзеннем.
БАНКІР, -а, л/н. -ы, -аў, л/. Уладальнік
або буйны акцыянер банка'. Ц ярыл/. бан
кірскі, -ая, -ае.
БАНКНОТЫ, -аў, #бз. банкнот, -а, А/
-нбце, л/. Грашовыя знакі, зробленыя з па
перы ці іншых матэрыялаў звычайна пра
мавугольнай формы. II ярыл/. банкнотны,
-ая, -ае. Б#нкноп/н#е #б#р#чэнне.
БАНКРУТ, -а, А/ -крўце, л/н. -ы, -аў, л/.
1. Збяднелы неплацежаздольны даўжнік.
2. яёр#н. Той, хто пацярпеў поўную няўда
чу; крах у ажыццяўленні чаго-н. А/#р#льны
б. II ярым. банкруцкі, -ая, -ае.
БАНКРУЦТВА, а, н 1. Неплацежа
здольнасць у выніку разарэння даўжніка.
Б. %нрл/ы. 2. яср#н. Крушэнне, поўная няў
дача ў ажыццяўленні чаго-н. 77оўя#е б.
БАНТ, -а, А/ -нце, л/н. -ы, -аў л/. Стуж
ка, завязаная ў выглядзе вузла і дзвюх або
некалькіх свабодна выпушчаных петляў. Б.
у кос#х. II я#л/ян/н. банцік, -а, л/н. -і, -аў л/.

БАНЬКА', -і, ДА/-ньцы, л/н. -і, -нек, ж.
Шырокае металічнае кольца для прыма
цавання касы да касся. Б. #б к#сы.
БАНЬКА- ад. банькі.
БАНЬКІ, -нек, #бз. бйнька, -і, ДА/
-ньцы, ж. Набор невялікіх шклянак, які
ўжыв. ў медыцыне, каб выклікаць прыліў
крыві да скуры. 77#сяі#б/ць б.
БАПТЫСТ, -а, А/ -сце, л/н. -ы, -аў л/.
Паслядоўнік хрысціянскай секты, які
прапаведуе хрышчэнне ў сталым узросце
і адмаўляе некаторыя абрады і догматы
царквы. II ж. баптыстка, -і, ДА/ -тцы, л/н.
-і, -так. II ярыл/. баптысцкі, -ая, -ае. Б#ям?ысцк#я секлі#.
БАР', -а, л/н. -ы, -аў, л/. 1. Невялікі рэс
таран або частка яго, дзе звычайна на
ведвальнікаў абслугоўваюць ля высокай
стойкі, а таксама гэтая стойка. 2. Невялі
кая шафка для він або аддзяленне для він
у шафе ці серванце.
БАР , -а, л/н. -ы, -аў, л/. (спец.). Адзінка
вымярэння атмасфернага ціску.
БАРАБАН, -а, л/н. -ы, -аў, л/. 1. Ударны
мембранны музычны інструмент у выгля
дзе шырокага цыліндра, верх і ніз якога
абцягнуты скурай. Б/ць у б. 2. У розных
машынах і механізмах: рухомая частка,
якая мае форму цыліндра (спец.). 77#б#е#ць ся#лы ў б. 3. Цыліндрычная час
тка будынка, якая падтрымлівае купал
(спец.). [І ярыл/. барабанны, -ая, -ае.
БАРАБАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; яез#к. 1. Біць у барабан (у 1 знач.). 2. Часта і
дробна стукаць па чым-н. (разм.). Дэжбж
б#р#б#я/ць. 3. яер#я., мяло і без б#я. Гучна,
невыразна, без майстэрства гаварыць, чы
таць, іграць на якім-н. інструменце.
БАРАБАНШЧЫК, а, л/// і, аў, л/ Той,
хто адбівае такт на барабане пры маршы
роўцы; музыкант, які іграе на барабане.
Я)яы б. II ж барабаншчыца, -ы, л///. -ы,
-чыц. II ярыл/. барабаншчыцкі, -ая, -ае.
БАРАВІК, -А, л///. -і^ -6ў, л/. Высокакаш
тоўны ядомы грыб з карычневай шапкай і
белай тоўстай ножкай; белы грыб. Хбм/ык
б#р#е/коў. 3#ечы б. II ярыл/. баравіковы, -ая,
-ае.
БАРАВІНА, -ы, л///. -ы, -він, ж. Узвы
шаны ўчастак лесу ў бары. 7/м/бяыя б#р#е/яы. II я#л/яя/я. баравінка, -і, ДА/-нцы, л/я.
-і, -нак, ж.
БАРАВІНКА, -і, ДА/-нцы, л/я. -і, -нак,
ж. 1. ал. баравіна. 2. Сорт летняй яблыні,
а таксама светла-жоўтыя кісла-салодкія
плады гэтага дрэва. У с#бзе смеюць б#р#е/ЯК/.
БАРАВЫ ал бор'
БАРАДА, -ы, ДА/ -дзё, л/я. барбды / (з
л/я. 2, 2, 4) барады, -рбд, ж. 1. Пярэдняя
частка ніжняй сківіцы. УЭ#рыўся б#р#бой
#б смол. 2. Валасяное покрыва ніжняй
часткі твару. т4бяусц/ць б#р#бу. 3. яер#я.
Пра чалавека з такім валасяным покры
вам (разм.). Д#е#йце еь/бер#л/ см/#р/#ыяёй
б#р#бу. 4. У некаторых жывёл: пучок ва
ласоў пер'я або мясістыя адросткі пад
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пярэдняй часткай галавы. Аазл/ная & 5.
Касмыль недапрадзенай кудзелі, воўны.
7>. кубзсл/. 6. Невялікі кусцік жыта, каля
якога спраўляюць дажынкі. 0 Дзіравая ба
рада (разм., жарт.) — пра таго, хто есць і
абліваецца стравай. Ц наліянмі. бародка, -і,
ДМ-дцы, лін. -і, -дак, лс. (да 1—5 знач.).
БАРАДАТЫ, -ая, -ае. 1. Які аброс ба
радой (у 2 знач.). 2>. бзеб. 2. Даўні, здаўна
вядомы (разм.). 2). анекдот. 2>арабатая
покозко.
БАРАДАЧ, -а, лін. -ы, -оў, лі. (разм.). Ча
лавек з барадой (у 2 знач.). Убзяярах наказоўся нсзнасліы б.
БАРАЖЁІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; незлк. (спец.). Патруляваць у павет
ры, ахоўваючы аб'екты ад авіяцыі праціў
ніка (пра самалёты). Ц нлз. баражыраванне,
-я, н.
БАРАЗНА, -ьі, лін. барозны / (зя/н. 2, 2,
4) баразны, баразён, лс. 1. Канаўка на па
верхні глебы, зробленая плугам ці іншымі
сельскагаспадарчымі прыладамі. Роўныя
барозны. 2. перон. Пачынанне ў якой-н.
галіне. 27рлкллсц/ баразну. Ц намякні. бара
зёнка, -і, ДА4 -нцы, лін. -і, -нак, лс. (да 1
знач.).
БАРАЗНІЦЬ, -разніб, -рбзніш, -рбзніць; незлк., юто. 1. Рабіць барозны чым-н.
ГТлуазлі & зялмю. 2. Пакідаць пасля сябе
сляды, падобныя на барозны. 2). затоку.
3. перон. Утвараць складкі, маршчыны.
Млрмічь/ны баразна/ лоб. II злк. збаразніць,
-разніб, -рбзніш, -рбзніць; -рбзнены /
-разнёны.
БАРАК, -а, лін. -і, -аў, лі. Лёгкае драўля
нае збудаванне для часовага жылля. .Жыць
у бараках. II ярым. барачны, -ая, -ае.
БАРАМЕТРЫЧНЫ ел. барометр
БАРАН', -а, лін. -ы, -бў лі. 1. Жвачная
млекакормячая жывёліна сямейства пус
тарогіх з густой воўнай і выгнутымі рага
мі. Торны б. 2. Самец авечкі. 3. перон. Пра
тупога, някемлівага чалавека (лаянк.). 0
Уперціся як баран (разм., неадабр.) — пра
ўпартага чалавека. Як баран на новыя ва
роты (глядзець) (разм.) — глядзець на
што-н. разгублена, нічога не разумеючы.
II паліяню.-лоск. баранчык, -а, лін. -і, -аў, лі.
(да 1 і 2 знач.). Ц дрылі, барановы, -ая, -ае
(да 1 і 2 знач.). Л. лой.
БАРАН , -а, лін. -ы, -бў лі. Двухручны
рубанак для габлявання дошак.
БАРАНА, -ы, лін. барбны / (з л/ч. 2, 2,
4) бараны, -рбн, лс. Сельскагаспадарчая
землеапрацоўчая прылада ў выглядзе ра
мы з вертыкальнымі зубамі для рыхлення
глебы.
БАРАНАВАЛЬШЧЫК, а, лм. -і, аў, д<.
Той, хто барануе. Ц ,ж\ баранавальшчыца,
-Ы, ЛІН. -ы, -чыц.
БАРАНАВАЦЬ, -нўю, -нўеш, -нўе;
-нўй; -наваны; незок., што. 1. Разрых
ляць глебу бараной. 2. Пакідаць баразну,
след на чым-н. (разм.). Жэрбка баранавала
зямлю. II зок. узбаранаваць, -нўю, -нўеш,
-нўе; -нўй; -наваны, забаранаваць, -нўю,

-нўеш, -нўе; -нўй; -наваны / пабарана
ваць, -нўю, -нўеш, -нўе; -нўй; -наваны. Ц
ноз.баранаванне,-я,н
БАРАНЁСА ал. барон.
БАРАНІНА, -ы, лс. Мяса барана або
авечкі як ежа. ТІ/іоў з баранінай.
БАРАНІЦЬ, -раніб, -рбніш, -рбніць;
незок., коао-што. Ахоўваць ад нападу во
рагаў; засцерагаць ад чаго-н. непрыемна
га. 2). свой крон. II звар. бараніцца, -ранібся,
-рбнішся, -рбніцца.
БАРАНОК, -нка, лі. Вырабленая аўчын
ка ягняці.
БАРАНЧЫК, а, лін і, аў, лі 1. ал. ба
ран'. 2. толькі лін. Невялікія пеністыя хва
лі на вадзе, а таксама невялікія кучавыя
воблакі. 3. Гайка з двума вушкамі для зак
ручвання рукамі.
БАРАХЛІЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -ліць; незок. (разм ). Працаваць
дрэнна, з перабоямі (звычайна пра мато
ры, механізмы і інш.). Тэлевізар барахліць.
Сэрца барахліць (перан.).
БАРАХЛО, -б, н., зб. (разм.). 1. Ста
рыя непрыгодныя рэчы, а таксама што-н.
дробязнае, нязначнае. Мяхі з барахлом.
2?ырабляць рознае б. 2. перон. Пра каго-,
што-н. дрэннае (лаянк.). 2эта не чалавек,
о нейкае б.
БАРАХОЛКА, -і, ,2/М-лцы, лін. -і, -лак,
лс. (разм.). Рынак, дзе прадаюць з рук роз
ныя, пераважна ўжываныя, рэчы. З саліай
раніцы аубзе б.
БАРАХОЛЬШЧЫК, а, лін і, аў, лі
(разм.). Чалавек, які скупляе і перапрадае
старыя рэчы. II лс. барахольшчыца, -ы, лін.
-ы, -чыц. II ярым. барахольшчыцкі, -ая, -ае.
БАРАЦЬБА, -ы, лс. 1. Схватка дваіх, з
якіх кожны імкнецца перамагчы другога,
а таксама від спорту, калі два спартсме
ны імкнуцца пакласці адзін аднаго на
лапаткі. 2). ас/лкаў. французская б. 2. Зма
ганне супрацьлеглых сіл, ідэйна-грамад
скіх кірункаў 2). класаў. 3. з пылі, зо номе.
Дзейнасць, накіраваная на пераадоленне,
знішчэнне чаго-н. 2). з алкааол/эмалі. 2). зо
якоесь лробукцы/. 4. перон. Сутыкненне
супярэчлівых пачуццяў імкненняў думак.
2). рабасц/ з зайздрасцю.
БАРАЦЬБІТ, -б, М-біцё, лін. -ьі, -бў, лі.
Удзельнік барацьбы, змагар за ўсталяван
не і распаўсюджванне новага, перадавога,
барацьбіты зо лі/р. барацьбіты наўколля. Ц
лс. барацьбітка, -і,^ЛТ-тцы, лін. -і, -так.
БАРБАРЫС, -у, лі. Калючая кустовая
расліна сямейства барбарысавых з дроб
нымі чырвонымі ягадамі, а таксама самі
ягады. II прылі. барбарысавы, -ая, -ае. барбарысавае варэнне.
БАРБОС, -а, лін. -ы, -аў, лі. 1. Вялікі
дваровы сабака. 2. перон. Пра злога, гру
бага чалавека (лаянк.).
БАРВА, -ы, лс. 1. Фарба, афарбоўка, ко
лер. барвы восені. 2. Іуста-чырвоны, пур
пуровы колер. 2). зал/ла лес.
БАРВАВЁЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -вавёе /БАРВОВЕЦЬ, 1 і 2 ас. звы

БАР-БАР
чайна не ўжыв., -вбвее; незок. 1. Станавіц
ца чырвоным, чырванець. У?хоб барвавее.
2. Вылучацца сваім чырвоным колерам.
Сцяе/ барвавеюць. Ц зок. пабарвавець, 1 і 2
ас. звычайна не ўжыв., -ёе /пабарвавець, 1
1 2 ас. звычайна не ўжыв., -ее.
БАРВОВЫ < БАРВЯНЫ, ая, -ае Іус
та-чырвоны. Бареозае зарыва. Ц наз. барвбвасць, -і, лс /барвянасць, -і, лс.
БАРВЯНЕЦ, -нцу, лі. Іуста-чырвоны,
пурпуровы колер. Дрэвы змян/л/ зялёны
ўбор но б.
БАРВЯНЁЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -нёе; незок. Тое, што і барвавець,
барвянеюць сцяе/. Ц зок. пабарвянець, 1 і 2
ас. звычайна не ўжыв., -нёе.
БАРВЯНІЦЦА, 1 і 2 ас звычайна не
ўжыв., -ніцца; незок. Тое, што і барвавець.
Зара барвяніцца.
БАРД, -а, Л/ -дзе, лін. -ы, -аў, лі. Паэт і
музыкант, выканаўца ўласных песень. Ц
прым. ббрдаўскі, -ая, -ае.
БАРДЗЁЭР, -а, лін. -ы, -аў, лі. Шлячок,
які абрамляе край шпалераў тканіны і
пад., а таксама наогул паласа, невысокае
ўзвышэнне, якое абрамляе што-н. Язм/навы б. II нрылі. бардзюрны, -ая, -ае.
БАРДО, нязм. / БАРДОВЫ, ая, -ае
Цёмна-чырвоны. Фарба барбо. барвовая
сукенка.
БАР ЁР, -а, лін. -ы, -аў, лі. 1. Перагарод
ка, якая ставіцца як перашкода на бегавой
дарожцы, арэне цырка і інш. 2. Наогул
перашкода для чаго-н. Сўпрацьапоўзневы б. 3. Рыса перад кожным з удзельнікаў
дуэлі, якую яны не павінны пераступаць
пры стральбе (уст.). 4. перон. Тое, што пе
рашкаджае ажыццяўленню чаго-н., за
трымлівае развіццё адпаведнай дзейнасці.
Гукавы б. II прылі. бар'ёрны, -ая, -ае (да 1 і
2 знач.).
БАРЖА, -ы, лін. -ы, барж / -аў, лс. Гру
завое несамаходнае судна, звычайна плас
кадоннае. Зезц/ ерав/й но борлсох. 2>.-цыс
тэрне. II прылі. баржавы, -ая, -ае.
БАРЖОМ, у, лі / БАРЖОМІ, нескл.,
лс. Лекавая мінеральная вада, якую зда
бываюць у горадзе Баржомі. 27/ць б. Ц прылі.
баржомны, -ая, -ае. барлсоліныя крыніцы.
БАРКА, -і, ДА4 -рцы, лін. -і, -рак, лс.
Грузавое несамаходнае рачное судна без
палубы. 2/яануць барку. Ц прылі. барачны,
-ая, -ае. 2?. коркос.
БАРКАРОЛА, -ы, лін. -ы, -6л, лс. Лі
рычная песня венецыянскіх лодачнікаў
а таксама інструментальны ці вакальны
твор у стылі такой песні.
БАРКАС, -а, лін. -ы, -аў, лі. 1. Вялікая
шматвёславая лодка. 2. Невялікі параход
або цеплаход, які буксіруе грузавыя суд
ны. 3. У гарбарнай і футравай вытворчас
ці: цыліндрычны бак для перамешвання
скур у вадкасці. Ц прылі. баркасны, -ая, -ае.
БАРКУН, -ў, лі. Травяністая меданос
ная расліна сямейства бабовых з белымі і
жоўтымі кветкамі. Ц прылі. баркуновы, -ая,
-ае.

БАР-БАТ
БАРМЕН, -а, лін. -ы, -аў, м Уладальнік
бара' ці афіцыянт у бары' (у 1 знач.). Ц лс.
барменка, -і, ДА/-нцы, ліл. -і, -нак (разм.).
II лрым. барменскі, -ая, -ае.
БАРОГРАФ, а, мл ы, аў, м Пры
бор, які сам запісвае змены атмасфернага
ціску
БАРбДАЎКА, -і, ДА/ -ўцы, мл. -і, -ла
вак, лс. Невялікая цвёрдая нарасць на ску
ры чалавека, на кары дрэў і інш. Ц лрым.
бародавачны, -ая, -ае.
БАРОДАЎЧАТЫ, -ая, -ае. Пакрыты ба
родаўкамі. 7). /псяр.
БАРОДКА, -і, ДА/-дцы, мл. -і, -дак, лс.
1. ал. барада. 2. Выступ у якой-н. прыладзе
(ключы, касё, хамуце і пад.). 2). ключа.
БАРОКА, леек/?., л. Мастацкі стыль
16—18 стст., які вызначаўся дэкаратыўнай
пышнасцю дэталей. .Беларускае 0. Ц лрым.
барачны, -ая,-ае
БАРОМЕТР, а, мл ы, аў м 1. Пры
бор для вымярэння атмасфернага ціску.
Ржул?лы 0. 2. лерал., чаео. Паказчьш якіх-н.
змен, стану чаго-н. Л. ^рама^скам ^умк/. ./77/лара/лурлы 0. Ц лрым. бараметрычны,
-ая, -ае. Барамелірычлыя лаказчык/.
БАРОН, -а, мл. -ы, -аў, м. Дваранскі ты
тул, ніжэйшы за графскі, а таксама асоба,
якая мае такі тытул. Ц лс. баранеса, -ы, мл.
-ы, -нёс. II лрым. барбнскі, -ая, -ае. Б. ад
мяк.
БАРОНСТВА, -а, л. 1. Тытул барона. 2.
зО. Бароны. Бухалася 0. 3. Упаданне баро
на.
БАРОЦЦА, барўся, ббрашся, ббрацца;
барыся; лезак. Узяўшыся адпаведным чы
нам, старацца пакласці на лапаткі адзін
другога; дужацца.
БАРС, -а, мл. -ы, -аў, м. Буйная драпеж
ная жывёліна сямейства кашэчых з пля
містай поўсцю. Слелслы 0. Ц лрым. барса
вы, -ая, -ае.
БАРСЎК, -А, мл. -і? -6ў, м. Драпежны
пушны звер сямейства куніцавых з вос
трай мордай і доўгай грубай шэрсцю. Ц
лрым. барсуковы, -ая, -ае / барсучыны, -ая,
-ае. Барсуковая лорд. Барсучылае <#у/лра.
Б. /ллум/ч.
БАРСУЧАНЯ / БАРСУЧАНЁ, нЛці, мл
-няты, -н^т, л. Дзіцяня барсука.
БАРСУЧЫХА, і, ДА/ чысе, мл і,
-чых, лс. Самка барсука.
БАРТАВЫ ал борт
БАРТАР, -у м. (спец.). Гандаль шляхам
абмену тавараў без удзелу грошай, нату
ральны абмен. Ллрымл/еаць /лазар ла Бар
тары. II лрым. бартарны, -ая, -ае. Бар/ларлыя алерацы/.
БАРТОЎКА, -і, ДА/ -тбўцы, мл. -і, -тбвак, лс. Грубая льняная тканіна, якая ідзе
на падшыўку бартоў верхняга адзення.
БАРХАНЫ, -аў айз. бархан, -а, м. Пяс
чаныя ўзгоркі ў пустыні, нанесеныя вет
рам. Лясчалыя 0. II лрым. барханны, -ая,
-ае. Борхаллыя ляск/.
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БАРХАТНЫ, -ая, ае У выразе: бар
хатны сезон — асеннія месяцы (верасень,
кастрычнік) на паўднёвых курортах.
БАРЫЙ, -ю, м. Хімічны элемент, мяк
кі метал серабрыста-белага колеру Ц лрым.
барыевы, -ая, -ае
БАРЫКАДА, -ы, ДА/-дзе, д/л. -ы, -кОд,
лс. Загарода, прызначаная для абароны ў
час вулічных баёў Змагацца ля Оорыка&хх.
II лрым. барыкадны, -ая, -ае. Барыка^лыя
Од/.
БАРЫКАДАВАЦЬ, -дўю, -дўеш, -дуе;
-дўй; лезак., м/ло. Загароджваць барыка
дамі. II зак. забарыкадаваць, -дўю, -дўеш,
-дўе; -дўй; -давАны. 3. Оззсры. Ц звар. ба
рыкадавацца, -дўюся, -дўешся, -дўецца;
-дўйся; зак. забарыкадавацца, -дўюся,
-дўешся, -дўецца; -дўйся; -давОны.
БАРЫТАНАЛЬНЫ, ая, ае (спец)
Пра голас: па тэмбры і дыяпазоне блізкі
да барытона. Б. Бас.
БАРЫТОН, а / у мл -ы, -аў, м 1. у
Мужчынскі голас, сярэдні паміж басам
і тэнарам, 2. -а. Спявак з такім голасам.
3. -а. Духавы або струнны музычны інструмент сярэдняга рэгістра і тэмбру. Ц
лрым. барытонавы, -ая, -ае / барытонны,
-ая, -ае.
БАРЁІШ, -ў, мл. -ы, -6ў м. 1. Пачасту
нак пасля куплі-продажу. 2. Чысты пры
бытак ад гандлю або перапродажу і4л/рымл/ваць борым/ы.
БАРЭЛЬЁФ, -а, мл. -ы, -аў, м. Скульп
турны відарыс, які выступае над плоскай
паверхняй, утвараючы з ёю адно цэлае. Ц
лрым барэльёфны, -ая, -ае
БАРЗЦ, -рцА, мл. -рцы, -рцбў м. Спарт
смен, які займаецца адным з відаў бараць
бы (класічнай, вольнай, дзюдо і інш.). Ц
лрым. барцоўскі, -ая, -ае. Б. лрыём.
БАС, -а / -у мл. басьі, -6ў, м. 1. -у. Самы
нізкі мужчынскі голас. 2. -а. Спявак з та
кім голасам. 7ус/лы 0. 3. -а. Агульная назва
музычных інструментаў нізкага рэгістра.
4. толькі мл. Струны або клавішы музыч
нага інструмента, якія адзываюцца нізкім
тукам. Бац/слуць ла басы. Ц лрым. басОвы,
-ая, -ае. Басовая лор/лыя.
БАСАНбЖ, лрысл. Босымі нагамі, без
абутку Бееаць б.
БАСАНОЖКІ, -жак, абз. басаножка,
-і, ДА/ -жцы, ж. Лёгкія летнія адкрытыя
туфлі.
БАСЁЙН, -а, мл. -ы, -аў, м. 1. Спецы
яльна збудаваны штучны вадаём для пла
вання, купання. 3/мл/ б. Сларл/ыулы б. 2.
Тэрыторыя, з якой паверхневыя і грун
тавыя воды сцякаюць у дадзены вадаём.
Б. 77рыляц/. 3. Зона залягання карысных
выкапняў. Х/змеллдзуадльлы б. Ц лрым. ба
сейнавы, -ая, -ае.
БАСІСТЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Нізкі па
туку з характэрным для баса тэмбрам. Б.
аолдс. 2. Які валодае басам. Б. ор/лыс/л. Ц
лаз. басістасць, -і, ж. (да 1 знач.).

БАСІЦЬ, баніў, басіш, басіць; басім,
басіцё, басяць; лазак. (разм ). Гаварыць,
спяваць басам.
БАСКЕТБАЛІСТ, а, М -сце, мл ы,
-аў м. Спартсмен, які займаецца баскет
болам. II ж. баскетбалістка, -і, ДА/ -тцы,
мл. -і, -так. II лрым. баскетбалісцкі, -ая, -ае.
БАСКЕТБОЛ, -а, м. Камандная спар
тыўная гульня, пры якой мяч закідваюць
рукамі ў падвешанае на слупе кольца з
сеткай. II лрым. баскетбольны, -ая, -ае.
Баске/йБольлая камалБа.
БАСКІ, -аў аБз. баск, -а, м. Народ, які
складае асноўнае насельніцтва паўноч
на-ўсходніх тэрыторый Іспаніі і суседніх
паўднёва-заходніх раёнаў Францыі. Ц ж.
басконка, -і, ДА/-нцы, мл. -і, -нак. Ц лрым.
баскскі, -ая, -ае. Баскская мова.
БАСМА, -ы, ж. Род расліннай фарбы
для валасоў
БАСМАЦТВА, -а, л. Узброены контр
рэвалюцыйны нацыяналістычны рух су
праць савецкай улады ў Сярэдняй Азіі ў
пачатку 20 ст.
БАСМАЧ, -0, мл. -ы, -6ў м. У Сярэдняй
Азіі: удзельнік узброенай групоўкі, якая
змагалася супраць савецкай улады. Ц лрым.
басмацкі, -ая, -ае
БАСТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
лезак. Арганізавана спыняць працу з мэ
тай дабіцца выканання якіх-н. патраба
ванняў.
БАСТОН, -а / -у м. 1. -у. Тонкая шар
сцяная тканіна. .Касцюм з баслюлу. 2. -а.
Парны танец павольнага тэмпу. 7алцаваць
0. II лрым. бастонавы, -ая, -ае (да 1 знач.).
БАСТЫЁН, -а, мл. -ы, -аў м. Крапас
ное ўмацаванне пяцівугольнай формы.
Бас/лыелы Брэсцкай крэласц/. Ц лрым. бас
тыённы, -ая, -ае. Басл?ыёллая с/с/лэма. Б.
соя.
БАСУРМАН, -а, мл. -ы, -аў м. 1. Чала
век іншай веры (уст.). 2. Пра несумленна
га чалавека (лаянк.). Ц ж. басурманка, -і,
ДА/-нцы, мл. -і, -нак. Ц лрым. басурманскі,
-ая, -ае.
БАСЦГ, баяў, бадзёш, бадзё; бадзём,
бадзяцё, бадўць; бадзі; лезак., каео-м//ло.
Тое, што і Бадаць. Ц зак. забасці? -бадў, -бадзёш, -бадзё; -бадзём, -бадзяцё, -бадўць;
-бадзі?
БАСЭТЛЯ, -і, мл. -і, -яў, ж. Самы вялі
кі струнны смычковы інструмент нізка
га рэгістра; кантрабас. Ц лрым. басэтлевы,
-ая, -ае.
БАСЙК, -0, мл. -і? -6ў м. 1. Прадстаў
нік дэкласаваных слаёў насельніцтва. 2.
Свавольнік, нягоднік (разм., лаянк.). Ц ж.
басячка, -і, ДА/ -чцы, мл. -і, -чак. Ц лрым.
басяцкі, -ая, -ае.
БАСЯЦТВА, -а, л. Лад жыцця басякоў Ц
ярым. басяцкі, -ая, -ае.
БАТАЛІСТ, -а, Л/ -сце, мл. -ы, -аў, м.
Мастак, творы якога прысвечаны ваеннай
тэме. БяБомы 0. Ц лрым. баталісцкі, -ая, -ае.
БАТАЛІЯ, -і, мл. -і, -лій, ж. 1. Бой, біт
ва (уст.). Балюл// 7<572 еоБа. 2. лерал. Бой-
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ка, бурная сварка (разм., жарт.). Сямейныя
баталіі.
БАТАЛЬЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. Вайско
вае падраздзяленне, у склад якога ўвахо
дзіць некалькі рот. 2>ессл/яро/лны & Санітарны & II нрыл/. батальённы, -ая, -ае. 2).
КОМанбз/р.
БАТАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які адлюстроўвае
ваенныя сцэны, баявыя дзеянні. 2>. жыеаліс.
БАТАНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст
у галіне батанікі.
БАТАНІКА, -і, ДА/ -ніцы, ж. Навука аб
раслінах. Ц лрым. батанічны, -ая, -ае. 2?. саб.
БАТАРЭЙКА, -і, ДА/ -рбйцы, мн. -і,
-р$ек, ж. 1. ая. батарэя. 2. Невялікае кам
пактнае прыстасаванне для сілкавання
чаго-н. электрычнай энергіяй. 2>. бдя кішэннаеа ліхтарыка. 77ал/яняць батарэі/ку.
БАТАРЭЯ, -і, мн. -і, -р^й, ж. 1. Артыле
рыйскае тактычнае падраздзяленне, якое
складаецца з некалькіх гармат, а таксама
пазіцыя, якую займае такое падраздзя
ленне. Мінамётная & 2. Аб'яднанне не
калькіх аднатыпных прылад, прыстаса
ванняў у адзіную сістэму для эфектыўнага
дзеяння. 2). лкумуля/йярлу. 3. Сукупнасць
злучаных паміж сабой крыніц току, энер
гіі. Сонечная & Ц лал/янш. батарэйка, -і,
ДМ-р5йцы, мн. -і, -р$ек, ж. (да 3 знач.).
II ярым. батарэйны, -ая, -ае.
БАТЛЁЙКА, -і, ДА/ -лёйцы, ж. Народ
ны лялечны тэатр. II лрым. батлёйкавы, -ая,
-ае.
БАТОН, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Белы хлеб
прадаўгаватай формы. 2. Прадукт харча
вання акруглай прадаўгаватай формы. Ц
ламянш. батончык, -а, л/н. -і, -аў м. 2і7акалабнь/ &
БАТРАК, -а, мн. -і^ -6ў, м. Наёмны
сельскагаспадарчы рабочы; парабак. Тсц/
ў батракі. II ж. батрачка, -і, ДМ -чцы, мн.
-і, -чак. II лрым. батрацкі, -ая, -ае. Матрац кая боля.
БАТРАЦТВА, -а, н. 1. Занятак батрака;
становішча батрака. 2. зб. Батракі. Сабралася б.
БАТРАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; незак.
Працаваць батраком. 2/Імоху баеобзілася
некалі &
БАТФОРТЫ, -аў абз. батфбрт, -а, м. Бо
ты з высокімі халявамі з раструбамі ўверсе.
БАТЙСТ, -у, М -сце, м. Тонкая паў
празрыстая тканіна з ільняной або баваў
нянай пражы. II лрым. батыставы, -ая, -ае.
2?д?яыстдбдя кофтачка.
БАТЭРФЛЯЙ, -ю, м. Стыль спартыў
нага плавання на грудзях, пры якім абе
дзве рукі адначасова выносяцца на па
верхню вады.
БАЙД, -а, мн. -ы, -аў, м. Прадаўгаваты
падарожны куфэрак. Фанерны & Ц лрым.
баульны, -ая, -ае.
БАЎТЎН, -а, мн. -ьі, -6ў м. Наседжанае
без зародка яйцо.
БАХ, еыкл. 1. Ужыв. для абазначэння
моцнага адрывістага гуку. 2. у знач. сык.

Ужыв. са знач. дзеяслова бахнуць (разм.).
2>ах шклянку аб лабло^у.
БАХЙІЫ, -аў, абз. бахіла, -ы, ж. 1. Са
маробныя глыбокія гумавыя галёшы на
валёнкі. 2. Спецыяльнае скураное адзен
не для рыбалавецкіх і лесасплаўных про
мыслаў. 3. Спецыяльныя ахоўныя чахлы,
якія надзяваюць на абутак, тібнаразобыя &
II лрым. бахільны, -ая, -ае.
БАХМАТЫ, -ая, -ае. Тое, што і бухматы.
БАХНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-ніся; зяк. (разм.). 1. Выцяцца, стукнуцца
аб што-н. 2). еалаеом лб еушак. 2. Паваліц
ца з шумам. 2). на л аблоеу.
БАХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зяк.
(разм.). 1. Утварыць моцны адрывісты
гук, выстраліць. 2>. з е/н/лоўк/. 2. З шумам
стукнуць, кінуць. 2>. шклянку ня ЛЯЙЛО2У. II
незяк. бахаць, -аю, -аеш, -ае. Ц няз. бахан
не, -я, н.
БАХЧА, -ьі, мн. -ы, -5й, ж. Поле, на
якім вырошчваюць гарбузы, кавуны, ды
ні. II лрым. бахчавы, -ая, -бе. 2>яхчяеыя
культуры.
БАХЧАВОД, -а, Л/ -дзе, мн. -ы, -аў м.
Спецыяліст па бахчаводстве.
БАХЧАВОДСТВА, -а, н. Іаліна сель
скай гаспадаркі, якая займаецца выро
шчваннем бахчавых культур. Ц лрым. бах
чаводны, ая, -ае
БАЦ, быкл. 1. Ужыв. для абазначэння
рэзкага адрывістага гуку (разм.). 2. у зняч.
зык. Ужыв. для перадачы нечаканасці,
раптоўнасці дзеяння. 2>ац яео ля сліне.
БАЦВІННЕ, -я, н., зб. 1. Лісце і сцёб
лы буракоў 27лломяць бацвіння. 2. Страва,
прыгатаваная з бурачных сцёблаў і лісця.
2?ябярыць бацвіння.
БАЦНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-ніся; зяк. і ябнякр. (разм.). З шумам пава
ліцца, упасці. 2>. ня кянялу.
БАЦНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зяк.
(разм.). Моцна ўдарыць. 2>. ля хрыбце.
БАЦЁІЛА, -ы, мн. -ы, -цьіл, ж. Хваро
батворная бактэрыя, якая мае форму па
лачкі. 7уберку/?езняя б. 2). ўтрьашнстея
(перан.). II лрым. бацылавы, -ая, -ае.
БАЦЬКА, -і, мн. бацькі, -аў, м. 1. Муж
чына ў адносінах да сваіх дзяцей; тата.
Робны б. 2. Ветлівы зварот да старога ча
лавека. 3. Самец у адносінах да свайго
патомства. 4. чаео. Заснавальнік, родапа
чынальнік чаго-н. (кніжн.). 7?. яя/яцыі. 0
Выліты бацька, копія бацька (разм.) — пра
дзіця, з твару вельмі падобнае да бацькі.
Прыёмны бацька — чалавек, які прыняў
дзіця ў сваю сям'ю на правах сына (дачкі).
Увесь у бацьку (разм.) — пра дзіця, якое з
твару і характарам падобнае да бацькі. Ц
лрым. бацькаў, -кава (да 1 знач.) / бацькаў
скі, -ая, -ае (да 1 знач.).
БАЦЬКАЎШЧЫНА, -ы, ж. ). Краіна,
дзе чалавек нарадзіўся, грамадзянінам
якой ён з'яўляецца. Дюбоу ба 2)яцысяўшчыны. 2. Месца, родны куток, дзе нара
дзіўся і вырас хто-н. Малая б. 3. Набытак
бацькі, спадчына.

БАТ-БАШ
БАЦЬКІ -6ў. 1. Бацька і маці ў адносі
нах да сваіх дзяцей. 2/7яляеяць бацькоў. 2.
Продкі, папярэднія пакаленні. 2). ляк/лул/
лямл/убрызяляеет. Ц лрым. бацькоўскі, -ая,
-ае. 2?. схоб.
БАЦЬКОЎСТВА, -а, л. 1. Кроўная род
насць паміж бацькам і яго дзіцем. У?танаеіць б. 2. Уласцівыя бацьку пачуцці і адно
сіны да сваіх дзяцей.
БАЦЮХНА, -ы, м. (разм.). Ужыв. пры
звароце з пашанай да каго-н. Мы рабы, б.,
выслухаць еашы лраланоеь/.
БАЦЮШКА, -і, л/н. -і, -аў, м. Поп, свя
тар, а таксама зварот да яго. Сельскі б.
БАЧ, часц. 1. Ужыв., каб звярнуць
чыю-н. увагу на што-н. 2>ач/ Хаео я сус
трэў/ 2. у знач. лабочн. сл. Бачыш; як ба
чыш. 27ео, бач, яе забаеа//ьяяе ласаба.
БАЧАННЕ, -я, я. 1. ад. бачыць. 2. Разу
мовае ўсведамленне, успрыманне нава
кольнага свету. 27аэтычнае б. .жыцця.
БАЧКОМ, лрысд. Тое, што і бакал/.
БАЧНА, безас., у зяач. зык. Відаць; мож
на бачыць, разгледзець. 7ам б. бубзе. тібс/оль лесу яе б.
БАЧНАСЦЬ, -і, ж. 1. Магчымасць ба
чыць удалечыню. Добрая б. 2. Знешні вы
гляд, які выклікае падманлівае ўражанне,
знешняе падабенства чаго-н. (разм.). Т^та
толькі б. еысакаробнасці.
БАЧНЫ, -ая, -ае. Даступны зроку. Уеышыні кружыліся лебзь бачныя буслы.
БАЧОК ад бок
БАЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца;
яезак. 1. з кім. Бачыць адзін аднаго, су
стракацца. 2). з сябрам/. 2. Успрымацца
зрокам, быць бачным. УЭалечыя/ бачацца
абрысы зор. 3. Паўставаць у думках, уяў
ляцца. Будучае ужо бобра бачыцца. Ц зак.
убачыцца, -чуся, -чышся, -чыцца (да І і З
знач.) і пабачыцца, -чуся, -чышся, -чыцца
(да 1 знач.).
БАЧЫЦЬ, -чу; -чыш, -чыць; -чаны;
яезак. 1. без бал. Валодаць пачуццём зро
ку. Соды бобра бачаць ноччу. 2. каео-шл/о.
Успрымаць зрокам. 2>. луеі і лал/. 3. каеошто. Сустракаць каго-, што-н. Учора ба
чыў яео у клубе. 4. Уяўляць у думках. 2>. на
стаеоббзі улераб. 5. каео-што. Звяртаць
увагу, заўважаць. 2>. чалавечыя пакуты.
6. што і з бабан. Адчуваць, усведамляць,
разумець. 2>ачу, што Сяреей лраубу ка
жа 0 Бачыць навылёт (навылет), бачыць
наскрозь — вельмі добра ведаць каго-н.
Бачыш ты! (разм.) — пры выказванні
здзіўлення Свету белага (божага) не ба
чыць (разм.) — быць вельмі занятым. Ц зак.
убачыць, -чу, -чыш, -чыць; -чаны (да 2—6
знач.) / пабачыць, -чу, -чыш, -чыць; -чаны
(да 2, 3, 5 і 6 знач.). Ц наз. бачанне, -я, н.
(да 2 знач.).
БАШКІРЫ, -аў, абз. башкір, -а, м. Ка
рэннае насельніцтва Рэспублікі Башкортастан, што ўваходзіць у склад Расійскай
Федэрацыі. Ц ж. башкірка, -і, ДМ-рцы, л/н.
-і, -рак. II лрыл/. башкірскі, -ая, -ае. 2>ашк/рская л/оеа.

БАШ-БЕЗ
БАШЛЁІК, -А, л/н. -і^ -бў, л/. Востраканечны капюшон з доўгімі канцамі, які на
дзяваецца на шапку. Ц дрыль башлыковы,
-ая, -ае.
БАШМАК, -А, л/н. -і^ -бў, л/ (спец.). На
чыгунцы: клінападобная калодка, якая
падкладваецца пад колы вагонаў, каб спы
ніць іх рух. II ярым. башмачны, -ая, -ае.
БАЯВІК', баевікА, л/н. баевікі^ баевікоў;
л/. Жанр кінафільма з бойкамі, гвалтам,
перастрэлкамі, пагоняй і пад.
БАЯВІК-, баевікА, л/н. баевікі^ баевікбў,
ль Член узброенай групоўкі, што ўвахо
дзіць у тэрарыстычную арганізацыю.
БАЯВІТЫ, -ая, -ае. Рашучы, настойлі
вы ў дзеяннях. II наз. баявітасць, -і, лс.
БАЯВЁІ, -Ая, -бе. 1. Які мае адносіны да
вайны, звязаны з вядзеннем бою; прызна
чаны для бою. балясе заданне. б. пятром.
2. Гатовы да барацьбы, загартаваны ў баях.
баяеал ёрула. 3. Смелы, энергічны, рашу
чы. Д. хлопец.
БАЯДЭРА, -ы, ля/, -ы, -дбр / БАЯ
ДЭРКА, -і, ДА/-рцы, л/н. -і, -рак, лс. (уст.).
Еўрапейская назва прафесійнай танцоў
шчыцы ў Індыі (пры храмах, на святах).
БАЯЗДОЛЬНЫ, ая, ае Прыгодны,
падрыхтаваны да баявых дзеянняў. б. атраб. II поз баяздольнасць, -і, лс
БАЯЗЛІВЕЦ, -ліўца, л/н. -ліўцы, -ліўцаў, л/. Чалавек, які ўсяго баіцца, у якога
пачуццё страху бярэ верх над іншымі па
чуццямі. II лс. баязліўка, -і, ДЗ/-ліўцы, л/н.
-і, -лівак, лс.
БАЯЗЛІВЫ, -ая, -ае. Які ўсяго баіцца,
нясмелы, палахлівы. б. чалавек. Д. позірк.
II ноз баязлівасць, -і, лс.
БАЙН', -а, л/н. -ы, -аў, л/. (гіст.). Усход
неславянскі паэт, пясняр.
БАЙШ, -а, л/н. -ы, -аў, л/. Вялікі гармонік са складанай сістэмай ладоў. Ц лрыл/.
баянны, -ая, -ае
БАЯНІСТ, -а, Л/ -сце, л/н. -ы, -аў, л/.
Музыкант, які іграе на баяне-. 7рыа балн/стаў. II лс. баяністка, -і, ДА/ -тцы, л/н. -і,
-так.
БАЯРСТВА, -а, н. 1. Сан, званне баяры
на. 2. зб. Баяры, баярскае саслоўе.
БАЯРЫН, -а, л/н. бабры, баяр, л/. У
Кіеўскай Русі і Маскоўскай дзяржаве:
буйны землеўладальнік, які належаў да
вярхоў пануючага класа. Ц лрыл/. баярскі,
-ая, -ае. б. быт.
БАЯРЫНЯ, і, л/н і, рынь, лс Жонка
баярына.
БАЯРЫШНІЦА, ы, л/н ы, ніц, лс
Матылёк сямейства бялянак з чорнымі
жылкамі і крапінкамі на белых крылах.
БАЯЦЦА, баюся, баішся, баіцца; баім
ся, баіцёся, баяцца; ббйся; незак. 1. Адчу
ваць страх. Д. зяўкоў — быць без грыбкоў
(прыказка.). 2. чаао. Не пераносіць чаго-н., адмоўна рэагаваць на што-н. Расл/ны б. л/арозу. 3. (з адмоўем) у знач. пабочн.
сл. Будзь упэўнены. бе бойся, я цярнуся
лсыеы.
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БЕГ, бёгу л/. 1. Хуткае перамяшчэнне,
пры якім моцна адштурхоўваюцца на
гамі ад зямлі. 2). на л/есцы. Мара^онск/ б.
(від спартыўнага спаборніцтва). 2. перан.
Наогул імклівае перамяшчэнне чаго-н. Л.
часу. II лрыл/. бегавй, -Ая, -бе. Дееаеая баролска.
БЕІАНЦіА, -ы, лс. (разм.). 1. Безупын
ны рух бягом у розных напрамках. Д. дзя
цей. 2. перан. Заняткі, турботы, якія патра
буюць спешкі, хаджэння па розных мес
цах. Сёння цэлы бзень зайл/аўся бееан/най.
БЁГАЦЬ, бёгаю, бёгаеш, бёгае; незак. 1.
Тое, што і беечы (у 1 знач ), але абазначае
дзеянне, якое адбываецца шматразова ці
ў розных напрамках. Мурашк/ бегаюць. 2.
Часта бываць у каго-н., хадзіць да каго-н.
б. па хатах. 3. за км/. Заляцацца да каго-н.
(разм.). б. за Дзяўчынай. 4. Займацца бегам
як спортам. 2>. хутчэй за ўс/х. 5. Хутка ру
хацца, мільгацець (аб прадметах, пальцах,
вачах і пад.; разм.). 2?очы так / бегаюць,
як у злодзея. 0 Па завуголлі бегаць (разм ,
неадабр.) — пазбягаць працы. Па нітачцы
бегаць (разм., неадабр.) — быць паслухмя
ным, дысцыплінаваным. Ц наз. бёганне, -я,
н. (да 1 і 4 знач.).
БЕГЕМОТ, -а, М -мбце, л/н. -ы, -аў л/.
Буйная парнакапытная млекакормячая
жывёліна, якая жыве ў прэснаводных ва
даёмах трапічнай Афрыкі. Ц лрыл/. беге
мотавы, -ая, -ае.
БЁІЛЫ, -ая, -ае. 1. Які ўратаваўся ўцё
камі (гіст.). Д. селлн/н. 27рытул/ць беалаеа
(наз.). 2. Не вельмі ўважлівы, павярхоўны.
2). лоз/рк. 3. Хуткі, дастаткова свабодны,
беалае чытонне. о Беглыя галосныя — га
лосныя гукі «о» і «е», якія чаргуюцца з ну
лём гуку пры форма- і словаўтварэнні. Ц
лаз. бёгласць, -і, лс. (да 2 і 3 знач.).
БЁГЧЫ, бягу, бяжыш, бяжьіць; бя
жым, бежыцё, бягўць; бец -тла; бяжы;
незак. 1. Хутка рухацца, перамяшчацца,
рэзка адштурхоўваючыся ад зямлі нагамі.
Б. па еул/цы. 2). тру/акол/. 2. перан. Імклі
ва перамяшчацца ў якім-н. напрамку не
супынна цячы патокам. Дроў бялсыць па
лсылах. 3. перан. Праходзіць, працякаць
(пра час, жыццё). бягуць еабы. 4. Ратавац
ца ўцёкамі. 2). з палону. 5. Пашырацца, да
носіцца, далятаць, распаўсюджвацца (пра
чуткі, звесткі). Добрая еестка лялсыць, а
сірэнная на барозе бялсыць (прыказка). 0
Бегма (бягом) бегчы (разм ) — вельмі спя
шацца; не ісці, а бегчы. Бегчы без аглядкі
(разм.) — вельмі хутка бегчы. Бегчы (ісці)
куды вочы глядзяць (разм.) — без пэўнага
кірунку, не выбіраючы шляху.
БЕДАВАЦЬ, бядўю, бядўеш, бядўе; бядўй; незак. 1. Цярпець душэўныя пакуты;
выказваць перажыванні; клапаціцца аб
кім-, чым-н. б. аб бз/цяц/. 2. Жыць у няс
тачы; гараваць. Ц наз. бедаванне, -я, н.
БЕДНАТА, -ы, ДА/ -нацё, лс. 1. Адсут
насць або недахоп сродкаў для існавання.
2). не загана. 2. зб. Бедныя людзі, беднякі,
бяскоеая б.

БЁДНЫ, -ая, -ае. 1. Які не мае дастат
кова матэрыяльных сродкаў; небагаты,
незаможны. б. чалавек. 2. Аднастайны,
мізэрны; які мае недахоп у чым-н. бебная расл/ннасць. б. слоўн/каеы запас. 3.
Нешчаслівы, які выклікае спачуванне да
сябе. беднае бз/ця. 4. Танны, просты. б.
еарбэроб. бедная вопратка. Ц наз. бёднасць,
-і, лс. (да 1, 2 і4знач.).
БЁДСТВА, -а, л/н. -ы, -аў, н. Вялікае ня
шчасце з цяжкімі вынікамі. Стых/йнае б.
БЕДУІН, -а, л/н. -ы, -аў, л/. Прадстаўнік
качавых і паўкачавых арабаў-жывёлаводаў. II лс. бедуінка, -і, ДА/-нцы, л/н. -і, -нак.
II лрыл/. бедуінскі, -ая, -ае.
БЁЖАНЕЦ, -нца, л/н. -нцы, -нцаў л/.
Чалавек, які пакінуў месца свайго жы
харства з прычыны вайны або якога-н.
бедства. Ц лс. бёжанка, -і, ДА/-нцы, л/н. -і,
-нак. II лрыл/. бёжанскі, -ая, -ае. белсанск/я
фурл/анк/.
БЕЗ, прыназ. з 2> 1. Указвае на адсут
насць у прадмеце, з'яве, паняцці часо
вай або пастаяннай прыкметы. Арэала без
нолск/. 27раца без нрь/л/усу. без праўды седу
не нралсыеем/ (прыказка). 2. Паказвае, што
дзеянне адбываецца без удзелу каго-н.,
чаго-н. 27рацаеаць без ллл/очн/кд. 3. Пры
словах, што абазначаюць меру час, коль
касць, паказвае, колькі не хапае да поўнай
меры. без 26 сантыл/етраў 2 л/етры. без
чеэрц/ еабз/на. 4. З некаторымі назоўніка
мі ўтварае прыслоўныя спалучэнні, якія
выражаюць спосаб дзеяння. 27рацаеаць
без Спачынку. беечы без ааллбк/. 0 Не без
гэтага (разм.) — і гэта бывае. Не без таго
(разм.) — бывае і так.
БЕЗ... (а таксама без'..., бес..., бяз...,
бяз'..., бяс...), прыстаўка. Служыць для
ўтварэння: 1) прыметнікаў ад назоўнікаў
са знач.: пазбаўлены чаго-н., які не мае
чаго-н., напр.: беззямельны, безайхюбны,
безазёрны; 2) назоўнікаў, якія азначаюць
адсутнасць або недахоп чаго-н., напр.:
беззямелле, безбаролслса, безадказнасць.
БЕЗ'... (ал. без...), прыстаўка. Ужыв. за
мест «без...» з апострафам перад ётавымі
галоснымі, напр., без)?зык/.
БЕЗАБАРОННЫ, ая, ае Няздольны
абараніць сябе, пастаяць за сябе. 2). чала
век. II наз безабароннасць, -і, лс.
БЕЗАБЛІЧНЫ, ая, ае Пазбаўлены
індывідуальнасці, своеасаблівасці, харак
тэрных прыкмет. б. артыст. Ц наз. безаб
лічнасць, -і, лс
БЕЗАВАРЫЙНЫ, ая, ае Які не меў
аварый, крушэнняў. б. рук. 11 наз. безава
рыйнасць, -і, лс
БЕЗАІАВОРАЧНЫ, ая, ае Не абме
жаваны ніякімі ўмовамі; безумоўны. безаеаеорачная кап/туляцыл. Ц наз. безага
ворачнасць, і, лс
БЕЗАДВАЛЬНЫ, ая, ае Звязаны з
апрацоўкай глебы, пры якой пласт не пе
раварочваецца. безабпальнае еорыеа.
БЕЗАДКАЗНЫ, ая, ае 1. Які не стрым
ліваецца пачуццём адказнасці, б. ўчынак.
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2. Які працуе без перабояў. Я. рухавік. 3.
Бездакорны, які выконвае без пярэчання
ўсе даручэнні. 2>. памочнік. Ц наз. безад
казнасць, -і, ж.
БЕЗАДКЛАДНЫ, ая, ае Такі, выка
нанне якога не церпіць адкладу. 2>езабклабная справа. II наз. безадкладнасць, -і, ж.
БЕЗАДНОСНЫ, ая, ае Які захоўвае
сваё значэнне пры любых умовах; ня
зменны, абсалютны. Ц наз. безадноснасць,
-і, ж.
БЕЗАДРЫЎНЫ, ая, ае Які адбыва
ецца без адрыву ад асноўнай дзейнасці.
Дезлб{рь/ўм2я вучоба. II наз. безадрыўнасць,
-і, ж.
БЕЗАЛКАГОЛЬНЫ, ая, ае Які не
змяшчае ў сабе алкаголю. 7>. маланак.
БЕЗАПЕЛЯЦЫЙНЫ, ая, ае 1. Які
не дапускае апеляцыі. безапеляцыйнае
рам/энне. 2. Катэгарычны, які не дапус
кае пярэчанняў. 2>. /лан. Ц наз. безапеля
цыйнасць, -і, ж.
БЕЗАСАБОВЫ, -ая, -ае. У граматыцы:
які не дапускае ўжывання дзейніка. б. дзе
яслоў. 7). сказ. II наз. безасабовасць, -і, ж.
БЕЗАСЦЮКОВЫ, -ая, -ае Які не мае
асцюкоў. .Безасцюковая пм/аніца.
БЕЗБАЦЬКОЎСТВА, а, н Жыццё дзі
цяці без бацькі.
БЕЗБІЛЁТНЫ, ая, ае Які не мае бі
лета (у 1 знач.). б. пасажыр.
БЕЗБЯРЭЖНЫ, -ая, -ае. Такі шырокі,
што не відаць берагоў; неаглядны, бяз
межны. безбярэжная нус/яыня. безбярэж
нае .мора. II наз. безбярэжнасць, -і, ж.
БЕЗВІТАМІННЫ, ая, ае У якім ад
сутнічаюць вітаміны, б. ярабук/м.
БЕЗВЫНІКОВЫ, ая, ае Які не дае
жаданых вынікаў; беспаспяховы. Ц наз.
безвыніковасць, -і, ж.
БЕЗІАЛОВЫ, ая, ае 1. Які не мае га
лавы, пазбаўлены галавы, б. селядзец. 2.
лерам. Някемлівы, неразумны (разм.).
БЕЗГАЛОСЫ, -ая, -ае. Які мае дрэнны,
слабы голас, безвалосая спявачка.
БЕЗГАСПАДАРЛІВЫ, ая, ае Які не
ўмее разумна весці гаспадарку; неэканом
ны. б. кіраўнік. II наз. безгаспадарлівасць,
-і, ж.
БЕЗГАСПАДАРНЫ, ая, ае Які не
мае гаспадара, які нікому не належыць,
безгаспадарная знаёмасць. Ц наз. безгаспа
дарнасць, -і, ж.
БЕЗГАСПАДАРЧЫ, ая, ае Тое, што
і безгаспадарлівы. Ц наз. безгаспадарчасць,
-і, ж.
БЕЗГРАШОВЫ, ая, ае Які ажыццяў
ляецца без грошай, шляхам безнаяўных
або натуральных разлікаў, б. разлік.
БЕЗГРАШОЎЕ, -я, н. Недахоп грошай
або іх адсутнасць у каго-н.
БЕЗГРУНТОЎНЫ, ая, ае Які нічым
не абгрунтаваны, безгрунтоўнае абвіна
вачванне. II наз. безгрунтоўнасць, -і, ж.
БЕЗГУСТОЎНЫ, ая, ае Які не мае
мастацкага або наогул добрага густу б. ча
лавек. II наз. безгустоўнасць, -і, ж.

БЕЗДАЖДЖОЎЕ, -я, н. (разм.). Адсут
насць дажджоў; засуха.
БЕЗДАКОРНЫ, ая, ае Які не выклі
кае дакору; беззаганны, бездакорная праца,
б. абказ вучня. Ц наз. бездакорнасць, -і, ж.
БЁЗДАНЬ, -і, ж. Г Невымерная глыбі
ня; прорва. Торная б. Марская б. 2. мвран.,
чаео. Вялікая колькасць; безліч, б. спраў.
БЕЗДАПАМОЖНЫ, ая, ае 1. Які
не можа самастойна справіцца з чым-н.;
слабы, бездапаможныя хворыя. 2. перан.
Вельмі дрэнны, слабы, бяздарны, безда
паможныя верм/ы. II наз. бездапаможнасць,

БЁЗДАРАЖ, -ы, ж. 1. Адсутнасць або
недахоп добраўпарадкаваных дарог. 2.
Час, калі дарогі становяцца непраходны
мі. бясенняя б.
БЕЗДАРОЖНЫ, ая, ае Які не мае
праезных або добраўпарадкаваных да
рог. бездарожная /майго. Ц наз. бездарож
жа, -а, н.
БЕЗЖУРБОТНЫ, ая, ае Не азмроча
ны журбой, смуткам, безжурбо/пнае жыц
цё. II наз безжурботнасць, -і, ж.
БЕЗЖЫЦЦЁВЫ, ая, ае 1. Мёртвы
безжыццёвае цела. 2. леран. Пазбаўлены
выразнасці, малавыразны, пусты. б. по
зірк. II наз. безжыццёвасць, -і, ж
БЕЗЗАГАННЫ, ая, ае Які не мае за
ганаў, бездакорны, беззаганная рабо/па. Ц
наз беззаганнасць, -і, ж
БЕЗЗАКОННАСЦЬ, і, ж 1. Тое, што і
беззаконне. 2. Беззаконны ўчынак. Тыніць б.
БЕЗЗАКОННЕ, -я, н. Парушэнне або
адсутнасць законнасці, барацьба з безза
коннем.
БЕЗЗАКОННЫ, ая, ае Які супярэ
чыць закону законнасці, беззаконныя Дзе
янні.
БЕЗЗАПАВЁТНЫ, ая, ае Які адцаец
ца поўнасцю чаму-н.; самаадданы, безза
паветнае служэнне Радзіме. Ц наз. беззапа
ветнасць, -і, ж. Воінская б.
БЕЗЗМЯСТОЎНЫ, ая, ае Бедны
думкамі, нецікавы, б. артыкул. Ц наз. без
змястоўнасць, -і, ж
БЕЗЗЯМЁЛЛЕ, -я, н. Адсутнасць або
недахоп зямлі для вядзення сельскай гас
падаркі.
БЕЗЗЯМЁЛЬНЫ, ая, ае Які не мае
зямлі для вядзення сельскай гаспадаркі.
БЕЗНАДЗЁЙНЫ, ая, ае Які не лакі
дае надзеі на што-н., не дазваляе разліч
ваць на добры канец або паляпшэнне чаго-н. б. хворы, безнадзейнае с/пановім/ча. Ц
наз безнадзёйнасць, -і, ж
БЕЗНАЗОЎНЫ, ая, ае Які не мае
назвы, безназоўнае возера. Ц наз. безна
зоўнасць, -і, ж
БЕЗНАЯЎНЫ, -ая, -ае. Які выконваец
ца без наяўных грошай шляхам пераводу
сродкаў з аднаго рахунку на іншы. безна
яўныя плацяжы.
БЕЗРАЗВАЖНАСЦЬ, і, ж 1. а/? без
разважны. 2. Схільнасць да неабдуманых
учынкаў.

БЕЗ-БЕЛ
БЕЗРАЗВАЖНЫ, ая, ае Такі, паво
дзіны якога не кантралююцца розумам,
развагай, б. ўчынак. Ц наз. безразважнасць,
-і, ж.
БЕЗРАЗМЁРНЫ, ая, ае Які набывае
патрэбны размер пры надзяванні, элас
тычны (звычайна пра шкарпэткі, панчохі
і пад.), безразмерныя калго/пкі.
БЕЗРУКАЎКА, -і,
-кбўцы, мн. -і,
-кавак, ж. Куртка або кофта без рукавоў.
Деплая б.
БЕЗУДЗЁЛЬНЫ, ая, ае Які не пры
мае ніякага ўдзелу ў чым-н.; абыякавы да
ўсяго, безудзельныя абносіны ба чаго-н. Ц
наз. безудзёльнасць, -і, ж.
БЕЗУЛАДДЗЕ, -я, н. Адсутнасць дзяр
жаўнай або мясцовай улады. 27ерыяб безу
ладдзя.
БЕЗУЛАДНЫ, -ая, -ае. Які не мае ўла
ды або страціў яе. б. кіраўнік.
БЕЗУМОЎНЫ, -ая, -ае 1. Не абмежа
ваны ўмовамі; безагаворачны, безумоўнае
падпарадкаванне. 2. Бясспрэчны, несум
ненны. безумоўная перамога. Ц наз. безу
моўнасць, -і, ж.
БЕЗУПЫННЫ, -ая, -ае Пастаянны,
бесперапынны, б. м/ум. Ц наз. безупын
насць, -і, ж
БЕЗЫДЭЙНЫ, ая, ае Пазбаўлены
ідэйнасці, беспрынцыповы, б. кінафільм.
II наз безьшЗйнасць, -і, ж.
БЕЗЫМЁННЫ, -ая, -ае Які не мае
імя, назвы або яны невядомыя, б. пер
санаж. безыменная Дзліна. Ц лрь/л/. безымённасць, -і, ж.
БЕЗЫНІЦЫЯТЁІЎНЫ, ая, -ае Які не
праяўляе ініцыятывы; пасіўны, б. кіраў
нік II наз безыніцыятыўнасць, -і, ж
БЕЗЭ, нескл., н. Лёгкае пірожнае з узбі
тых яечных бялкоў і цукру. З'есці б.
БЕЗ'ЯЗЫКІ, -ая, -ае. 1. Які не валодае
мовай, нямы. 2. перан. Які не ўмее добра,
свабодна гаварыць. Ц наз. без'языкасць, -і,
ж.
БЕЙСБАЛІСТ, а, М сце, мн. ы, аў
м. Спартсмен, які займаецца бейсбо
лам; ігрок у бейсбол. II ж. бейсбалістка, -і,
ў?ЛЗ-тцы, л/н. -і, -так. II нрым. бейсбалісцкі,
-ая, -ае.
БЕЙСБОЛ, -а, м. Спартыўная каманд
ная гульня з мячом і бітой. II лрым. бей
сбольны, -ая, -ае.
БЕКЁША, -ы, мн. -ы, -кёш, ж. (гіст.).
Верхняя мужчынская вопратка, падбі
тая футрам, са зборкамі ў таліі і разрэзам
ззаду.
БЕКОН, -у, м. Прасоленая або правэн
джаная свініна асобага прыгатавання. Ц
лрым. бекОнны, -ая, -ае.
БЕЛА... і БЕЛА-... Першая састаўная
частка складаных слоў са знач. белы (у 1, З
і 4 знач.), напр.: белагаловы, белавусы, беламармуровы, беласнежны, бела-блакі/пны,
бела-зялёна-чырвоны, белагвардзеец, бела
эмігрант.
БЕЛАБАРОДЫ, -ая, -ае. З белай бара
дой. 2). ДзеД

БЕЛ-БЕС
БЕЛАБІЛЕТНІК, а, мн. -і, аў, м.
(разм.). Чалавек, які мае белы білет, які
вызвалены ад вайсковай службы па стане
здароўя.
БЕЛАБОКІ, -ая, -ае. З белымі бакамі,
белабокая сарока.
БЕЛАБРЙСЫ, -ая, -ае (разм.). З вель
мі светлымі бровамі, валасамі, вейкамі. 2).
хлопец. II наз. белабрысасць, -і, зк.
БЕЛАВЁІ, -ая, -бе. Перапісаны начыс
та. Д. экзэмпляр рукая/су.
БЕЛАГАЛОВЫ, ая, ае Які мае свет
лыя або сівыя валасы.
БЕЛАГВАРДЗЕЕЦ, -дзёйца, мн. -дзей
цы, -дзейцаў, м. У гады Грамадзянскай
вайны: член белай гвардыі — рускіх ва
енных фарміраванняў што змагаліся суп
раць савецкай улады. Ц ярым. белагвар
дзейскі, -ая, -ае
БЕЛАГРУДЫ, -ая, -ае. У якога белыя
грудзі. белаерубь/я ластаўк/.
БЕЛАГРЙВЫ, -ая, -ае. З белай грывай,
белагрывыя кон/.
БЕЛАДОННА, -ы, лс. 1. Ядавітая раслі
на сямейства паслёнавых з чорнымі яга
дамі. 2. Лякарства, прыгатаванае з карэн
ня і лісця гэтай расліны.
БЕЛАДРЭЎШЧЫК, а, мн -і, -аў, м
Сталяр, які вырабляе простую непаліраваную мэблю з дрэва.
БЕЛАКРОЎЕ, -я, н. Тое, што і лейкоз.
БЕЛАКЎРЫ, -ая, -ае. Са светла-русымі
валасамі. белакурая дзяўчынка.
БЕЛАРЎСЫ, -аў, абз. -рўс, -а, м. 1. Ус
ходнеславянскі народ, які складае асноў
нае насельніцтва Рэспублікі Беларусь. 2.
Грамадзяне Рэспублікі Беларусь. Ц лс. бе
ларуска, -і, ДА/-рўсцы, мн. -і, -сак. Ц лрым.
беларускі, -ая, -ае. беларуская мова.
БЕЛАРЎЧКА, -і, ДА/ -у, Т -ам, м.; ДА/
-чцы, Г-ай (-аю), зк., мн. -і, -чак (разм.).
Чалавек, які цураецца фізічнай працы,
наогул цяжкай работы.
БЕЛАРЫБІЦА, -ы, мн. -ы, -біц, лс. Ры
ба сямейства ласасёвых.
БЕЛАСНЕЖНЫ, -ая, -ае. Вельмі белы.
беласнежная сарочка.
БЕЛАСТВОЛЫ, -ая, -ае. З белым ства
лом. 2>еляс/меолыя бярозы.
БЕЛАСЦЕННЫ, -ая, ае 3 белымі сце
намі. б. палац.
БЕЛАТВАРЫ, -ая, -ае. З вельмі белым
тварам. 2>а/?д/я#дряя паненка.
БЕЛАШВАЧКА, і, ДАТ чцы, мн і,
-чак, ж. Жанчына, якая шые бялізну.
БЕЛАШВЕЙНЫ, -ая, ае Які звязаны
з шыццём бялізны. белашвейнае атэлье.
БЕЛЕТРЁІСТ, а, Л/ сце, мн ы, аў, м
Аўтар белетрыстычных твораў. Ц ж. беле
трыстка, -і, ДА/-тцы, л/н. -і, -так.
БЕЛЕТРЫСТЫКА, і, ДА/ тыцы, ж.
Апавядальная мастацкая літаратура, раз
лічаная на масавага чытача. Ц лрым. беле
трыстычны, -ая, -ае
БЕЛІЗНА, -ы, ж. Яркі, чысты белы ко
лер чаго-н. 2). сняеоў.
БЕЛУЖЁІНЫ а/? бялуга
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БЕЛУШЫНЫ ая бялуха
БЕЛЫ, -ая, -ае. 1. Які мае колер сне
гу, малака, крэйды. б. конь. белая бяроза.
2. Светлы, ясны. белыя ночы. 3. Варожы
савецкай уладзе, контррэвалюцыйны. белая арм/я. Разгром бель/х (наз.). 4. Які мае
светлы колер скуры (пра расу'). О Белае
мяса — цяляціна або курынае мяса. Белая
гарачка — цяжкае псіхічнае захворванне
ў выніку алкагалізму. 0 Сярод белага дня
(разм.) — удзень, днём.
БЕЛЬВЕДЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. Невя
лікая вежа над будынкам як архітэктурнае
ўпрыгожанне або альтанка, павільён на
ўзвышаным месцы. 27алац з бельведэрам.
БЕЛЬГІЙЦЫ, -аў, абз. бельгіец, -гійца,
м. Асноўнае насельніцтва Бельгіі. Ц ж.
бельгійка, -і, ДА/ -гійцы, мн. -і, -гіек. Ц
ярым. бельгійскі, -ая, -ае.
БЕЛЬЭТАЖ, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Другі
паверх у дамах-асабняках. 2. Ярус у тэат
ры непасрэдна над партэрам або амфітэ
атрам. II ярым. бельэтажны, -ая, -ае.
БЕЛЯШЫ, -6ў, абз. бяляш, беляша, м.
Невялікія круглыя піражкі з мясной на
чынкай.
БЕМОЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. (спец.).
Нотны знак, які азначае паніжэнне гуку
на паўтон. Ц ярым. бемольны, -ая, -ае.
БЕНЕДЫКЦІН, у м Адзін з гатункаў
французскага лікёру.
БЕНЕФІС, -у, мн ы, -аў, м Спек
такль у гонар або на карысць аднаго з яго
ўдзельнікаў. Ц ярым. бенефісны, -ая, -ае.
БЕНЕФІЦЫЯНТ, а, Л/ нце, мн ы,
-аў м. Артыст, на карысць якога даецца
бенефіс II ж. бенефіцыянтка, -і, ДА/-тцы,
мн. -і, -так.
БЕНЗАВОЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. Аўтацыс
тэрна для перавозкі бензіну і іншага вад
кага паліва. II ярь/м. бензавозны, -ая, -ае.
БЕНЗАЗАПРАЎШЧЫК, -а, мн -і, -аў,
м. Спецыяльная аўтацыстэрна, абсталя
ваная для запраўкі аўтамашын, самалётаў
танкаў
БЕНЗІН, -у, м. Бясколерная гаручая
вадкасць, якая атрымліваецца пры пера
гонцы нафты. II ярым. бензінавы, -ая, -ае.
БЕНЗОЛ, -у, м. Бясколерная гаручая
вадкасць са своеасаблівым пахам, якая
атрымліваецца пры сухой перагонцы Бу
талю, нафты і выкарыстоўваецца ў хіміч
най прамысловасці. Ц ярым. бензолавы,
-ая, -ае.
БЕНУАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Ніжні ярус
лож^ у тэатры, які размешчаны на ўзроўні
партэра. II прым. бенуарны, -ая, -ае.
БЕРАГ, -а, А/ -разе, мн. берагі^ -6ў м.
1. Край, паласа зямлі каля вадаёма. 27ясчаны б. 2. Суша (у процілегласць вадзе).
Сысц/ ня б. 3. Край тканіны. 2). палатна. 4.
Верхні край якой-н. пасудзіны. Рябро ва
бы роўна з берагам/. 0 Прыстаць да берага
(разм.) — знайсці якое-н. месца для пас
таяннага жыцця. II яамянм/. беражОк, -жкО,
мн. -жкі^ -жкбў, м. (да 1, 3 і 4 знач.). Ц ярь/м.
берагавы, -ая, -бе

БЕРАГЧЁІ, -рагу, -ражбш, -ражб; -ражбм, -ражацё, -рагўць; бярбц бераглі,
-лб; -ражьі; зак., каео-што. 1. Захоўваць,
ашчадна расходаваць; марна не траціць.
2). здароўе. 2>. кожну/о капейку. 2. Клапат
ліва ахоўваць каго-, што-н., засцерагаць
ад чаго-н. б. тайну. б. бз/ця.
БЕРАГЧЫСЯ, -рагуся, -ражбшся, -ражЗцца; -ражбмся, -ражацёся, -рагуцца;
бярогся, бераглася, -лбся; -ражыся; не
зак., каео-чаео і без бая. Быць асцярож
ным, засцерагаць сябе ад каго-, чаго-н. б.
яраетубы.
БЕРАЖЛІВЫ, -ая, -ае. Які ашчадна ад
носіцца да маёмасці; эканомны. б. еасяабар II наз. беражлівасць, -і, ж.
БЕРАСТОВЫ ел бяроста
БЕРАСЦЯНКА', і, ДА/ -нцы, мн -і,
-нак, ж. Каробка, сплеценая з бяросты.
БЕРАСЦЯНКА, і, ДА/ нцы, мн і,
-нак, ж. Лясная пеўчая птушка атрада
вераб'іных; зяблік. Ц ярь/м. берасцянкавы,
-ая, -ае.
БЕРАСЦЯНЫ ел бяроста
БЕРВЯНО, -а, мн. бярвёны / (з л/ч. 2, 2,
4) бервяны, бярвён, н. Ачышчаны ад галін
і сучча ствол дрэва або яго частка. Тоў
стыя бярвёны. II яамянш. бярвенца, -а, мн.
-ы, -аў н.
БЕРІАМОТ, -а, А/-мбце, м. 1. Іатунак
сакавітых салодкіх груш. 2. мн. -ы, -аў.
Вечназялёнае пладовае дрэва сямейства
рутавых, а таксама плод такога дрэва. Ц
ярь/м бергамотавы, -ая, -ае.
БЕРКАВЕЦ, -каўца, мн. -каўцы, -каўцаў м. Старая мера вагі, роўная 10 пудам.
БЕРКУТ, -а, А/ -куце, мн. -ы, -аў, м.
Драпежная птушка сямейства ястрабі
ных, буйная парода арлоў 27блявонне з
берку/ялм.
БЕРКУЦЯНЯ / БЕРКУЦЯНЁ, нйці,
мн. -няты, -нят, н. Птушаня беркута.
БЕРЭЙТАР, -а, мн -ы, -аў м Аб'езд
чык верхавых коней, а таксама спецыя
ліст, які вучыць верхавой яздзе. Ц ярым.
берэйтарскі, -ая, -ае.
БЕРЭТ, -а, А/ -рбце, мн. -ы, -аў м.
Круглая мяккая шапачка без казырка.
А^^счынск/ б. II яал/янш. берэцік, -а, мн. -і,
-аў, м.
БЕС... (ел. без...), прыстаўка. Ужыв. за
мест «без...» перад глухімі зычнымі, напр.:
бескарысны, бесклаяотны, бестурботны.
БЕСКАЗЫРКА, -і, ДАТ -рцы, .мн. -і,
-рак, ж. Шапка з цвёрдым аколышам без
казырка. А/атросы ў белых бесказырках.
БЕСКАНЕЧНАСЦЬ, -і, ж. (спец.) %ўная велічыня, большая за ўсякую зададзе
ную.
БЕСКАНТРОЛЬНЫ, ая, ае Які нікім
не кантралюецца, бескантрольная дзей
насць. II наз. бескантрольнасць, -і, ж.
БЕСКАНФЛЙСГНЫ, -ая, -ае Пазбаўлены канфлікту (канфліктаў). бескан%)л/ктная с/туаць/я. Ц наз. бесканфліктнасць,
-і, ж.
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БЕСКАРЫСЛІВЫ, ая, ае Які не звязаны з асабістай выгадай. б. чалавек. б.
учынак. II наз. бескарыслівасць, -і, лс.
БЕСКАРЫСНЫ, ая, ае Які не пры
носіць ніякай карысці; дарэмны. 2). заня
так. II наз. бескарыснасць, -і, лс.
БЕСКАСЦЁВЫ, ая, ае Які не мае
касцяка, касцей.
БЕСКВАТЭРНЫ, ая, ае Які не мае
кватэры.
БЕСКЛАПОТНЫ, ая, ае Які не пра
яўляе клопату, турбот пра свае справы,
паводзіны і пад. Д. чалавек. 11 наз. бесклапбтнасць, -і, лс.
БЕСКУЛЬГЎР Е, -я, н. (разм.). Тое, што
і бескультурнасць.
БЕСКУЛЬТЎРНАСЦЬ, і, лс Адсут
насць усякай культуры.
БЕСПАВАРОТНЫ, ая, ае Канчатко
вы, які не будзе зменены. .Беспаваротнае
рам/энне. Ц наз. беспаваротнасць, -і, лс.
БЕСПАВЕТРАНЫ, ая, ае Не запоўнены паветрам. Беспаветраная прастора.
БЕСПАДСТАЎНЫ, -ая, -ае Які не мае
пад сабою падстаў; нічым не абгрунтава
ны. Беспадстаўнае абвінавачванне. Ц наз.
беспадстаўнасць, -і, лс.
БЕСПАЗВАНОЧНЫ, ая, ае Які не
мае пазваночніка, беспазваночныя лсывелы. Ятраб беспазваночных (наз.).
БЕСПАКАРАНЫ, -ая, -ае. Які астаўся
непакараны, не атрымаў пакарання, бес
пакаранае злачынства. /Транец/ беспака
рана (прысл.). II наз. беспакаранасць, -і, лс.
БЕСПАМЫЛКОВЫ, -ая, ае Правільны, без памылак, беспамылковае ратэнне.
II наз. беспамылковасць, -і, лс.
БЕСПАРАДАК, -дку, мн. -дкі, -дкаў м.
1. Адсутнасць парадку. У хаце б. Валяц
ца ў беспарадку. 2. звычайна мн. Масавыя
народныя хваляванні як форма пратэсту
супраць улады, беснарабк/ ў казармах.
БЕСПАРАДКАВЫ, ая, ае 1. У якім
няма парадку, бессістэмны, беспарадкавае
атсанне. 2. Неарганізаваны, стыхійны,
беспарадкавая мітусня. Ц наз. беспарадка
васць, -і, лс.
БЕСПАРОДНЫ, -ая, -ае. Непародзісты, у якога адсутнічаюць прыкметы доб
рай пароды, беспародная лсывёла.
БЕСПАРТЙЙНЫ, ая, ае Які не з яў
ляецца членам якой-н. партыі. Ц наз. беспартыйнасць, -і, лс.
БЕСПАСАДАЧНЫ, -ая, ае Які ажыц
цяўляецца без пасадак самалёта на пра
межкавых пунктах, б. нералет.
БЕСПАСАЖНІЦА, ы, мн ы, ніц, лс
(уст.). Бедная дзяўчына, якая не мае паса
гу.
БЕСПАСПЯХОВЫ, ая, ае Які не
прыносіць поспеху не дасягае пэўнай мэ
ты; няўдалы, беспаспяховыя пошукі. Ц наз.
беспаспяховасць, -і, лс
БЕСПЕРАБОЙНЫ, -ая, ае Які адбы
ваецца без перабояў без затрымак, бес
перабойнае забеспячэнне. Ц наз. беспера
бойнасць, -і, лс.

БЕСПЕРАПЫННЫ, ая, ае Які ад
бываецца без перапынкаў пастаянна, б.
еул матораў. ^блсблс /бзе бесперапынна
(прысл ). II наз. бесперапыннасць, -і, лс.
БЕСПЕРАСАДАЧНЫ, ая, ае Які ад
бываецца без перасадак, б. рэйс.
БЕСПЕРАШКОДНЫ, ая, ае Які не
мае перашкод, не звязаны з імі. б. выезб.
II наз. бесперашкоднасць, і, лс
БЕСПЕРСПЕКТЫЎНЫ, ая, ае Паз
баўлены перспектыў будучага, б. план. Ц
наз. бесперспекть!ўнасць, -і, лс.
БЕСПРАБУДНЫ, ая, ае 1. Пра сон:
моцны, працяглы, б. сон. Спаць беспра
будна (прысл.). 2. перан. Пра п'яніц, п'ян
ства: бесперапынны, пастаянны, б. п ^ні
ца. II наз беспрабуднасць, -і, лс.
БЕСПРАДМЕТНЫ, ая, ае Які не мае
пэўнай мэты; без зместу, беспрадметныя
спрэчкі. II наз. беспрадметнасць, -і, лс.
БЕСПРАСВЕТНЫ, ая, ае 1. Бель
мі цёмны; бясконцы (пра дождж, цемру
і пад.), беспрасветная ноч. 2. перан. Вель
мі сумны, без надзеі на што-н. лепшае, б.
сум. II наз. беспрасветнасць, -і, лс
БЕСПРАЦОЎЕ, я, н 1. Сацыяльна
эканамічная з'ява, калі частка праца
здольнага насельніцтва не знаходзіць сабе
рабочага месца; наяўнасць беспрацоўных.
Рост беспрацоўя. 2. Стан беспрацоўнага
чалавека.
БЕСПРАЦОЎНЫ, ая, ае Які не мае
работы; пазбаўлены магчымасці атрымлі
ваць пастаянны заробак, беспрацоўныя ра
бочыя. Дапамога беспрацоўным (наз.).
БЕСПРАЦЭНТНЫ, ая, ае На які не
налічваюцца працэнты, беспрацэнтная
пазыка.
БЕСПРЫНЦЫПОВЫ, ая, ае Які не
мае ніякіх прынцыпаў пазбаўлены ма
ральных асноў б. чалавек. Ц наз. беспрын
цыповасць, -і, лс
БЕСПРЫТУЛЬНІК, а, мн і, аў м
Бяздомнае дзіця, падлетак, у якіх няма
бацькоў і якія жывуць без выхавання, дог
ляду. II лс. беспрытульніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
БЕСПРЫТУЛЬНЫ, ая, ае 1. Які
не мае ні бацькоў ні прытулку; бяздом
ны. беспрытульнае бз/ця. 2. перан. Паз
баўлены належнага догляду; занядбаны,
беспрытульная еаснабарка. Ц наз. беспры
тульнасць, -і, лс.
БЕСПРЫЧЙННЫ, ая, ае Які не мае
ніякай прычыны; беспадстаўны, б. смех. Ц
наз беспрычыннасць, -і, лс
БЕСПРЭЦЭДЭНТНЫ, -ая, ае Які не
мае прэцэдэнту, прыкладу ў мінулым, б.
выпадак. Ц наз. беспрэцэдэнтнасць, -і, лс.
БЕСПЯРЭЧНЫ, ая, ае Які выкон
ваецца без пярэчанняў, беспярэчнае выка
нанне пастановы. Ц наз. беспярэчнасць, -і,
лс.
БЕССАРДЭЧНЫ, -ая, -ае. Пазбаўлены
сардэчнасці, чуласці ў адносінах з людзь
мі, бяздушны, жорсткі, бессардэчная лсанчына. б. ўчынак. Ц наз. бессардэчнасць, -і,

БЕС-БЕТ
БЕССАРОМНІК, -а, мн -і, -аў м Бес
саромны, нясціплы чалавек. Ц лс. бесса
ромніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
БЕССАРОМНЫ, ая, -ае Які не мае
сораму; нахабны, бессаромныя павоЭз/ны.
II наз бессаромнасць, -і, лс
БЕССІСТЭМНЫ, -ая, -ае Не прыве
дзены ў пэўную сістэму; бязладны, бес
сістэмная лекцыя, быклабаць бессістэмна
(прысл.). II наз. бессістэмнасць, -і, лс.
БЕССМЯРОТНЫ, ая, ае 1. Які ні
колі не памірае, вечна жывы. б. нароб. 2.
Які застаецца назаўсёды ў памяці людзей,
неўміручы (высок.). б. побзв/е. бессмярот
нае /мя. II наз. бессмяротнасць, -і, лс.
БЕСТАКТОЎНАСЦЬ, і, лс 1. ел бес
тактоўны. 2. Бестактоўны ўчынак, бе да
зволіць бестактоўнасці.
БЕСТАКТОЎНЫ, -ая, -ае Які не пры
трымліваецца такту ў абыходжанні з лю
дзьмі. бестактоўныя паводзіны. Ц наз. бес
тактоўнасць, -і, лс.
БЕСТАЛКОВЫ, ая, ае 1. Някемлі
вы, нездагадлівы, б. чалавек. 2. Бязладны,
бессістэмны, хаатычны, б. абказ вучня. Ц
наз. бесталковасць, -і, лс.
БЕСТАЛКОЎШЧЫНА, ы, лс (разм )
Адсутнасць толку ў чым-н.; дрэнная арга
нізацыя якой-н. справы, неразбярыха.
БЕСТСЕЛЕР, -а, мн. -ы, -аў м. Папу
лярная кніга, фільм і пад., якія маюць ка
мерцыйны поспех. Тэты раман — нерты б.
аўтара.
БЕСТУРБОТНЫ, ая, -ае Тое, што і
бесклапотны. Ц наз. бестурботнасць, -і, лс.
БЕСТЭРМІНОВЫ, ая, ае Які не
абмежаваны тэрмінам. б. наытарт. бес
тэрміновае карыстанне. Ц наз. бестэрмі
новасць, -і, лс.
БЕСХАРАКТАРНЫ, ая, ае Бязволь
ны, які лёгка паддаецца чужому ўздзеян
ню. бесхарактарная асоба. Ц наз. бесха
рактарнасць, -і, лс
БЕСХРЫБЕТНЫ, ая, ае (разм) 1.
Які не мае хрыбта, пазваночніка. 2. пбран.
Які не мае цвёрдага характару пэўнай лі
ніі паводзін; беспрынцыповы. Ц наз. бес
хрыбетнасць, -і, лс.
БЕСЦЫРЫМОННЫ, ая, ае Які вы
ходзіць за межы ветлівасці, не прытрым
ліваецца агульнапрынятых норм паво
дзін; развязны. II наз. бесцырымоннасць,
-і, лс.
БЕСЧАЛАВЕЧНЫ, ая, ае Які не мае
літасці, жорсткі, люты. бесчалавечныя абносі'ны. II наз. бесчалавечнасць, -і, лс.
БЕТАНАВАЦЬ, -нўю, -нўеш, -нўе;
-нўй; -навіны; незак., м/то. Запаўняць,
пакрываць бетонам. Ц зак. забетанаваць,
-нўю, -нўеш, -нўе; -нўй; -навіны. Ц наз.
бетанаванне,-я,н.
БЕТОН, -у, м. Будаўнічы матэрыял, ат
рыманы з сумесі цэменту вады і іншых за
паўняльнікаў які цвярдзее пасля ўкладні.
II ярым. бетонны, -ая, -ае.

БЕТ-БІС
БЕТОНАМЯШАЛКА, і, ДА/-лцы, лін
-і, -лак, лс. Машына для перамешвання
сумесі пры вырабе бетону.
БЕТОНКА, -і, ДА/-нцы, лін. -і, -нак, лс.
(разм.). Дарога, пляцоўка і пад., пакрытая
бетонам.
БЕТОНШЧЫК, а, мн. і, аў, л* Рабо
чы, спецыяліст па бетонных работах. Ц лс.
бетоншчыца, -ы, лін. -ы, -чыц.
БЕФСТРОГАНАЎ, нескл., м Страва,
прыгатаваная з невялікіх кавалачкаў мя
са, тушаных у соусе.
БЕШМЁТ, -а, А/ -меце, лін. -ы, -аў, м.
Верхняя доўгая мужчынская вопратка ў
некаторых народаў Каўказа і Сярэдняй
Азіі.
БЁЁДА, -а, лін. -ы, -аў, н. Прылада ў
ткацкім станку з тонкіх пласцінак для
прыбівання ўточнай ніткі.
БЗІК, -а, лін. -і, -аў м. (разм.). Дзівац
тва, капрыз. Тэмы чалавек з бз/кам.
БЗЫК, -у лін. -і, -аў м. (разм.). Гук, які
ўтвараецца крыламі насякомых у час па
лёту; гудзенне. Б. камароў.
БЗЁІКАЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-ае; незак. (разм.). Утвараць крыламі спе
цыфічны гук (пра некаторых насяко
мых). II аБнаяр. бзыкнуць, 1 і 2 ас. звычайна
не ўжыв., -не. Ц наз. бзыканне, -я, н.
БІБЛІЁГРАФ, -а, мн. -ы, -аў, л*. Спецы
яліст у галіне бібліяграфіі (у 1 знач.).
БІБЛІЯ, -і, лс. (з вялікай літары). Збор
кананізаваных свяшчэнных кніг іўдзей
скай і хрысціянскай рэлігій. Ц лрым. біб
лейскі, -ая, -ае. /йеменскае паданне.
БІБЛІЯГРАФІЯ, і, мн. і, фій, лс 1.
Навуковае сістэматызаванае апісанне кніг
і іншых выданняў зробленае па якой-н.
прыкмеце. 2. Спіс кніг і артыкулаў па
якім-н. пытанні, прадмеце. Л. на ейтяорьл.
II ярым. бібліяграфічны, -ая, -ае.
БІБЛІЯТЭКА, -і, ДА/-тбцы, мн. -і, -тбк,
лс. 1. Установа, якая збірае і захоўвае кнігі
для грамадскага карыстання. Яацыянальная 0. .Беларус/. 2. Збор кніг, якія з'яўляюц
ца прыватнай або грамадскай уласнасцю,
а таксама памяшканне, дзе яны захоўва
юцца. Б. еучонаеа. 3. Назва серыі кніг пэў
най тэматыкі. Б. паэма. Б. насмаўн/ка. Ц
кальяны/, бібліятэчка, -і, ДА/ -чцы, мя. -і,
-чак, лс. (да 3 знач.). Ц ярым. бібліятэчны,
-ая, -ае. Б/бл/я/яэчная срраеа.
БІБЛІЯТЭКАР, а, мя ы, аў м Ра
ботнік бібліятэкі (у 1 знач.). Ц лс. біблія
тэкарка, -і, ДА/-рцы, мя. -і, -рак (разм.).
II лрым. бібліятэкарскі, -ая, -ае
БІБЛІЯФІЛ, -а, мя. -ы, -аў, м. Аматар і
збіральнік кніц асабліва рэдкіх і каштоў
ных. II лс. бібліяфілка, -і, ДА/ -лцы, мя. -і,
-лак. II лрым. бібліяфільскі, -ая, -ае.
БІБЛІЯФІЛЬСТВА, а, я Любоў да
кніц захапленне збіральніцтвам рэдкіх
і каштоўных выданняў. Ц лрым. біблія
фільскі, -ая, -ае.
БІВАК, -А, мя. -ц -6ў м. 1. Прывал
войск па-за населеным пунктам для адпа
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чынку ці начлегу. 2. Стаянка альпіністаў
турыстаў II лрым. бівачны, -ая, -ае.
БІГУДЗІ леек/?., мя. Трубачкі для завіў
кі валасоў 7/акруц/ць балясы ял 0.
БІЁГРАФ, -а, мя. -ы, -аў, м. Складаль
нік чыёй-н. біяграфіі.
БІЁЛАГ, -а, мя. -і, -аў, м. Спецыяліст у
галіне біялогіі.
БІЁНІКА, -і, лс. (спец.). Навука, якая
рашае інжынерныя задачы на падставе
аналізу структуры і жыццядзейнасці арга
нізмаў II лрым. біянічны, -ая, -ае.
БІЗНЕС, -у м. Прадпрымальніцкая
эканамічная дзейнасць, якая прыносіць
даход, прыбытак. ^раБ/^ь Б. ял чым-н. Злммлццл Б/зяеслм.
БІЗНЕСМЁН, а, мя ы, аў, м Прад
прымальнік, дзялок; той, хто займаецца
бізнесам. Ц лрым. бізнесмёнскі, -ая, -ае.
БІЗОН, -а, мл. -ы, -аў, м. Паўночнааме
рыканкі дзікі бык атрада парнакапытных
з доўгай поўсцю. Ц лрым. бізонавы, -ая, -ае.
БІЗУН, -А, мя. -ы, -6ў, м. Плецены з ра
менных палосак арапнік або вітая з ільну,
канапель пуга. 0 Уёыпаць бізуноў (разм.) —
пакараць каго-н., адсцябаць.
БІКЛАіА, -і, ДА/-лАзе, мя. -і, біклАц лс.
Невялікая драўляная ці металічная плос
кая пасудзіна для вады. СлліЗлцкля Б. Ц
лрым. біклажны, -ая, -ае.
БІКФОРДАЎ, -дава У выразе: бікфор
даў шнур — вогнеправодны шнур з пара
хавой сарцавінай, які служыць для пера
дачы іскры да зараду пры выбухах.
БІЛА, -а, мя. -ы, -аў л. К Унутраная
ўдарная частка звона; язык (у 3 знач.). 2.
Падвешаны кавалак жалеза, рэйкі для па
дачы сігналаў. 3. Верхняя скразная планка
або жардзіна ў поручнях лесвіцы, мосце і
пад.
БІЛЁТ, -а, А/-лёце, мя. -ы, -аў, м. 1. Да
кумент, які дае права карыстацца чым-н.
Б. у к/но. 77рлязяы Б. Злярлмлльяы Б. 2. Да
кумент, які сведчыць аб прыналежнас
ці каго-н. да палітычнай або грамадскай
арганізацыі. /Трафсаюзны Б. 3. Лісток з
пытаннямі да таго, хто трымае экзамен,
іспыт. Экзаменацыйны Б. 0 Белы білет —
пасведчанне аб няздольнасці выконваць
ваенную службу. Ц прым. білётны, -ая, -ае
(да 1 знач.).
БІЛЕЦЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Кантралёр,
які правярае ўваходныя білеты. Ц лс. біле
цёрка, -і, ДА/ -рцы, мн. -і, -рак (разм.). Ц
лрым білецёрскі, -ая, -ае
БІЛІНГВІЗМ, -у, м. Валоданне і папе
раменнае карыстанне адной і той жа асо
бай ці калектывам дзвюма рознымі мова
мі; двухмоўе.
БІЛЬЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. Лік, які мае
выгляд адзінкі з дзевяццю нулямі ў ЗША
і некаторых іншых краінах або адзінкі з
дванаццаццю нулямі ў Германіі і іншых
краінах Еўропы. Ц лрьлн. більённы, -ая,
-ае.
БІЛЬЙІ^Д, -а, А/ -дзе, м. 1. Гульня ша
рамі і спецыяльным кіем на прызначаным

для гэтай гульні стале. Туляць у Б. 2. мн. -ы,
-аў. Стол, абцягнуты сукном, з бартамі і
лузамі для гэтай гульні. Ц лрым. більярдны,
-ая, -ае.
БІНОКЛЬ, -я, мн. -і, -яў м. Ручная ап
тычная прылада з дзвюх паралельна злу
чаных падзорных труб для разглядвання
аддаленых прадметаў Тэатральны Б. /7алязы Б.
БІНОМ, -а, м. Алгебраічны выраз, які
ўяўляе сабой суму або розніцу адначленаў;
двухчлен.
БІНТ, -у, А/-нце, мн. -ьі, -6ў, м. Марле
вая стужка для перавязкі ран, пераломаў
і пад. 77ераеяэа^ь рану Б/нжам. Ц намяняе
бінцік, -у, мн. -і, -аў, м. Ц ярым бінтавы, -Ая,
-бе. Б/нжазая павязка.
БІНТАВАЦЬ, -тую, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; незяк., каео-м/лю. Перавязваць
бінтам. II зак. забінтаваць, -тўю, -тўеш,
-тўе; -тўй; -тавАны. Ц зеар. бінтавацца,
-тўюся, -тўешся, -тўецца; -тўйся; зак.
забінтавацца, -тўюся, -тўешся, -тўецца;
-тўйся. II наз. бінтаванне, -я, н. / бінтоўка,
-і, ДА/-тбўцы, лс.
БІПЛАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Самалёт з
двума крыламі, размешчанымі адно пад
адным. II лрым. біпланавы, -ая, -ае.
БІРЖА, -ы, мн. -ы, -аў, лс. 1. Устано
ва для заключэння фінансавых, камер
цыйных здзелак. Балконная Б. 7аеарная Б.
2. Вулічная стаянка рамізнікаў (уст.). О
Біржа працы — дзяржаўная пасрэдніцкая
ўстанова па найме рабочай сілы. Ц лрым.
біржавы, -Ая, -бе.
БІРЖАВІК, -А, мн. -і^ -бў, м. Тбй, хто
займаецца біржавымі аперацыямі.
БІРКА, -і, ДА/ -рцы, мн. -і, -рак, лс. 1.
Невялікая дошчачка або кавалак кардону
з надпісам (на таварах, на багажы і пад.).
Б. на чамадане. 2. Палачка або дошчачка,
на якой нарэзамі вёўся ўлік чаго-н. (гіст.).
3. леран. Характарыстыка (звычайна ад
моўная), якая даецца каму-н. па шаблоне.
77аеес/ць Б/рку на чалавека. Ц лрым. бірачны,
-ая, -ае (да 1 і 2 знач.).
БІРУЗА, -ьі, лс. Каштоўны непразрыс
ты камень блакітнага або зеленаватага ко
леру. II лрым. бірузовы, -ая, -ае. Б. лярсценак. Б/рузобыяхзал/(колерам падобныя на
бірузу).
БІРУЛЬКА, -і, ДА/ -льцы, мн. -і, -лек,
лс. 1. Маленькая точаная фігурка, якая
ўжыв. ў гульні, дзе трэба дастаць адну
за адной такія фігуркі, не зварухнуўшы
астатніх. 2. Падвеска на ланцужку кі
шэннага гадзінніка, бранзалета і пад. як
упрыгожанне. 0 Іўляць у бірулькі (разм.,
неадабр.) — займацца пустымі справамі,
марна траціць час.
БІС, еыкл. Выгуку тэатры, на канцэрце
і пад., які выражае просьбу публікі паўта
рыць выкананы нумар. 7Уа Б/с праспяваць
арыю Ленскага.
БІСЕКТРЫСА, ы, мн ы, рьіс, лс
У матэматыцы: прамая лінія, якая ідзе з
вяршыні вугла і падзяляе яго папалам.
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БІСЕР, -у, л*., зб. Дробныя шкляныя
або металічныя каляровыя пацеркі, якія
ўжыв. для расшыўкі адзення або для ру
кадзелля. Бым/ыбдць бісерам. 0 Сыпаць бі
сер перад свіннямі — дарэмна гаварыць аб
чым-н. ці даказваць што-н. невуку. Ц лрылі.
бісерны, -ая, -ае. 2). почырк (перан.: вельмі
дробны).
БІСЕРЫНА, -ы, Аіл. -ы, -рын, ж. Асоб
нае зерне бісеру. Ц яамянм/. бісерынка, -і,
ДМ-нцы, лін. -і, -нак, ж.
БІСІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
зак. і незок., м/то і без бал. Выканаць (вы
конваць) твор на біс.
БІСКВІТ, -у 3/ -віце, Лін. -ы, -аў, лі.
Пульхнае салодкае печыва з цеста, у якое
пакладзена шмат узбітых яек. Ц ярым. біс
квітны, -ая, -ае. Бісквітнае міражнае.
БІТА, -ьі, ДЛ/біцё, лін. -ьі, біт, ж. У не
каторых гульнях: прадмет, якім б'юць.
БІТВА, -ы, лін. -ы, -аў, ж. Бой. Б. за вызваленне Мінска
БІТКА, -і, ДМ -тцы, лін. -і, -так, ж. У
картачнай гульні: карты, узятыя большай
або казырнай картай.
БІТКГ, -оў, абз. бітбк, -тка, Лі. Круглыя
катлеты з адбіўнога або здробненага мяса.
2). у сл/ятоне.
БІТОН, -а, лін. -ы, -аў, лі. Металічная
або пластмасавая пасудзіна цыліндрыч
най формы з накрыўкай. Малочны б. Ц
ярым бітонны, -ая, -ае
БІТЫ, -ая, -ае. 1. Забіты, зарэзаны;
настраляны (пра дзічыну). 2). вяпрук. 2.
Разбіты на кавалкі, расколаты. 2). яосуб.
3. Валены, Бітыя валёнкі. 0 Бітая гадзіна
(разм.) — доўгі час, больш за гадзіну.
БІЎНІ, -яў абз. бівень, біўня, лі. Вельмі
развітыя іклы ці разцы ў некаторых мле
какормячых. 2). кляла.
БІФШТЭКС, у, лін ы, аў, м. Кавалак
абсмажанай ялавічыны (з сярэдняй часткі
хрыбта тушы).
БІІІЦА, б'ібся, б'ёшся, б'ецца; б'ёмся,
б'яцёся, б'ібцца; біся; незак. 1. Наносіць
пабоі адзін аднаму распачынаць бойку.
Хлапчукі біоцца. 2. Весці бой, змагац
ца. 2). з вораеам. 3. Ударацца аб што-н., у
што-н. Б. аб сірыну. 4. Калаціцца, кідацца.
2). у знямозе. 5. без бая. Пульсаваць (пра
сэрца, кроў). Сэрца баецца. 6. яеран., наб
чым, з кім-чым і без бая. Прыкладаць на
маганні для дасягнення чаго-н. 2*. наб рам/эннел/ забачы. 7. Разбівацца (пра шкло,
посуд). Арым/таль б1?цца. 0 Біцца аб заклад
(разм.) — ісці ў заклад з кім-н. на грошы
або на што-н. іншае. Біцца як рыба аб лёд
(разм.) — без выніку і плёну намагацца,
старацца, шукаючы выйсце з бядоты. Ц
зак. пабіцца, -б'ібся, -б'ёшся, -б'ёцца;
-б'ёмся, -б'яцёся, -б'ібцца; -біся (да 1—3,
5 і 7 знач.). [І наз. біццё, -А, н. (да 5 знач.).
БІЦЬ, б'ю, б'еш, б'е; б'ём, б'яцё,
б'юць; бі; біты; незак. 1. каео
На
носіць удары, збіваць каго-н. 2). еарэзу
бўбцом. 2. каао-м/то. Наносіць паражэн
не. 2>. вораеа. 3. каео (мяло). Забіваць ка

го-н. (жывёлу, птушак і пад.). Б. цюленяў.
4. м/то. Разбіваць, раздрабняць. Б. яоеуб.
2). калонне. 5. Удараць, стукаць. 2). кувалбам. Свя/нло бі? ў вочы (перан.). 6. у м/то.
Ударамі ўтвараць гукі. Б. у бубен. 7. мяло і
без бая. Ударамі адзначаць што-н., гучаць,
вызвоньваць, званіць. 7абз/нн/к бі?. 8.
м/то. Ударамі, тукамі абазначаць што-н. Б.
трывогу. Б. аббой. 9. Страляць, абстрэль
ваць. Біоць еарл/аты яа акопах. Стрэльба
бобра бі?. 10. У спартыўных гульнях: накі
роўваць у цэль. Б. яа варотах. 11. У шаш
ках, шахматах, картачных гульнях: браць
фігуру або пакрываць карту праціўніка,
пазбаўляць удзелу ў гульні. Б. %?ерзя. Б.
валеяіа. 12. яеран. Едка высмейваць, кры
тыкаваць. Слоем паэта б Іюць яа бюракра
тызме. 13. (7/2 ас. звычайна не ўжыв.),
каео (н/то). Трэсці (пра хваробу, страх і
пад.; разм.). Хахаль бі?. 14. (7/2 ас. звы
чайна не ўжыв.). Імкліва выцякаць адкуль-н. Струмень бі?, ^ьіцце б'е (перан.).
15. м/то. Вырабляць пэўным спосабам.
X. масла. X. валёнкі. 0 Бібікі біць (разм.,
неадабр.) — гультаяваць, бяздзейнічаць.
Біць крыніцай — бурна развівацца. Біць на
м/то (разм.) — імкнуцца да чаго-н. Біць
па кішэні (разм.) — уводзіць у страту. Біць
(сябе) у грудзі (разм.) — клясціся, запэўні
ваць у чым-н. Біць паклоны (разм.) — пач
ціва прасіць каго-н. Біць у адну кропку —
дамагацца аднаго чаго-н. Біць у нос (разм.,
неадабр.) — патыхаць якім-н. вострым
пахам. Ногі біць (разм.) — натруджваць
ногі працяглай і дарэмнай хадзьбою. Як у
бубен біць (разм.) — гаварыць пра што-н.
гучна, адкрыта. Ц зяк. пабіць, -б'іб, -б'ёш,
-б'ё; -б'ём, -б'яцё, -б'ібць; пабі; -біты (да
1—4 і 11 знач.), прабіць, -б'іб, -б'еш, -б'ё;
-б'ём, -б'яцё, -б'ібць; прабіў -біты (да 7, 8
і 13 знач.) / разбіць, разаб'іб, разаб'ёш, разаб'ё; разаб'ём, разаб'яцё, разаб'юць; раз
бі; разбіты (да 2 і 4 знач.). Ц поз. біццё, -я, м.
(да 1, 4—6 і 14 знач.) / бой, ббю, Му баі^ м.
(да 7 і 9 знач.).
БІЦЭПС, -а, л/н. -ы, -аў, м. Вялікая
двухгаловая мышца, якая згінае руку ў
локцевым суставе або галёнку ў каленным
суставе. X. плячо. X. бябра.
БІЦЙЭГ, -А, мн. -і^ -6ў м. 1. Рабочы
конь — цяжкавоз буйной пароды. 2. яеран.
Пра высокага, мажнога чалавека (разм ).
7акі б. сноўдаецца без справы.
БІЧ', -а, л/н. -ьі, -бў м. 1. Бізун, спле
цены з дробных раменьчыкаў. ЎЭарыць
бічол/. X. сатыры (перан.). 2. Ударная част
ка некаторых механізмаў. Бічы ў цапах.
3. яеран., каео-чаео. Бедства, няшчасце.
Брак — б. вы/нворчасц/.
БІЧ ,
лін _ы, _(% (разм.). Чалавек,
які не мае месца жыхарства і пэўных за
няткаў.
БІЧАВАЦЬ, -чую, -чуеш, -чўе; -чўй;
незак., каео-м/то. 1. Біць, хвастаць бізу
ном, бічом' (у 1 знач.). 2. яеран. Выкры
ваць недахопы, рэзка крытыкаваць. Б. бю
ракратаў. II наз. бічаванне, -я, н.

БІС-БЛА
БІЯ... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач. біялагічны, напр.:
біяіндыкатар, б/як/бернетыка, біясісяіэма,
б/ятэхналое/я.
БІЯГРАФІЯ, і, мн і, фій, ж 1. Апі
санне жыцця і дзейнасці каго-н. Б. Янкі
Ауяалы. 2. яеран. Гісторыя якіх-н. прад
метаў, з'яў, падзей. Лажная з Іява мае сваю
б/яера^/ю. II ярь/м. біяграфічны, -ая, -ае.
Біяграфічныя звесткі.
БІЯЛОГІЯ, -і, ж. Комплекс навук аб
жывых арганізмах і іх узаемадзеянні з на
вакольным асяроддзем. Ц прым. біялагічны,
-ая, -ае. Б. факультэт.
БІЯПОЛЕ, -я, л/н. -палц -палёў, н. У
парапсіхалогіі: нябачнае поле (у 5 знач.),
якое ствараецца якім-н. арганізмам ці
групай арганізмаў вакол сябе.
БІЯПСІЯ, -і, ж. (спец.). Высячэнне ка
валачка жывой тканкі для мікраскапічна
га аналізу ў дыягнастычных мэтах. Робіць
біяпсію. II ярыл/. біяпсічны, -ая, -ае.
БІЯТЛАНІСТ, а, М сце, мн ы, -аў
м. Спартсмен, які займаецца біятлонам. Ц
ж. біятланістка, -і, ДМ-тцы, мн. -і, -так. Ц
ярыл/. біятланісцкі, -ая, -ае.
БІЯТЛОН, -а, м. Від спорту у якім
лыжная гонка спалучаецца са стральбой з
вінтоўкі на некалькіх агнявых рубяжах. Ц
ярым біятлонны, -ая, -ае
БІЯТОКІ, -аў абз. біятбк, -у, м. (спец.).
Электрычныя напружанні ў органах,
тканках і асобных клетачных элементах
жывых арганізмаў.
БЛАіА, безас., у знач. вык. 1. Пра дрэн
ныя, неспрыяльныя абставіны, .Жывецца
не б. 2. Пра цяжкі фізічны або душэўны
стан каго-н. Чалавеку зрабілася б.
БЛАГАТА, -ы, ДМ-гацё, м?. (разм.). 1.
ал. благі. 2. Благі, дрэнны чалавек. Добра
му чалавечку бабра і ў запечку, а благаце —
блаеа і яа куце (прыказка).
БЛАГІ, -Ая, -бе. 1. Які не мае станоў
чых якасцей, не адпавядае патрабаван
ням. Блаеія зел/лі. Б. чалавек. 2. Дрэнны ў
маральных адносінах. Б. ўчынак. 3. Худы,
хваравіты на выгляд. Б. з твару. 4. Непры
емны для іншых (пра манеры, характар і
пад.). Благія прывычкі. 0 Благія вочы — у
народным павер'і: вока, позірк якога
прыносіць няшчасце. Ц наз. благатА, -ьі,
ДМ-гацё, ж. (разм.).
БЛАЖЫЦЬ, -Аю, -Аеш, -бе; незак.

(разм.). Худзець, марнець. Дзіця на вачах
блажэе. II зак. паблажэць, -бю, -Аеш, -бе.
БЛАКАДА, -ы, ДМ-дзе, мн. -ы, блакАд,
ж. 1. Акружэнне горада, крэпасці, войск
праціўніка з мэтай адрэзаць ад наваколь
нага свету або знішчыць, а таксама іза
ляцыя якой-н. дзяржавы. Б. Денінераба.
Эканамічная б. 2. Выключэнне функцый
якога-н. органа або сістэмы арганізма
(спец.). ТУавакаінаеая б. Ц ярым. блакадны,
-ая, -ае.
БЛАКГАЎЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. Абарончае
ўмацаванае збудаванне для вядзення кру-

БЛА-БЛУ
гавога кулямётнага або артылерыйскага
агню. II ярым. блакгаўзны, -ая, -ае.
БЛАКІРАВАЦЬ, -рўю, руеш, руе;
-рўй; -равАны; зак. і лезак. 1. клео-што.
Арганізаваць (арганізоўваць) блакаду. Л.
ялртызлл. Б. блроеу. 2. мане. Закрыць (за
крываць) пуць паміж станцыямі, карыс
таючыся блакіроўкай (у 2 знач.; спец.). Ц
лаз. блакіраванне, -я, л. /блакірбўка, -і, ДА7
-рбўцы, ж. (да 2 знач.).
БЛАКІРОЎКА, -і, ДА/-рбўцы, ж. Е аі.
блакіраваць. 2. мл. -і, -рбвак. Сістэма сіг
нальных канструкцый для рэгулявання
руху цягнікоў. II лрым. блакіровачны, -ая,
-ае.
БЛАКІТ, -у А/ -кіце, м. 1. Светла-сіні
колер. Б. азёр. Б. елчэм. 2. Чыстае яснае
неба.
хд/^рылкі ла блакіце.
БЛАКІТНАВОКІ, ая, -ае 3 блакітнымі
вачамі. Б/ілкітллеокля бзяўчылка.
БЛАКІТНЕЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -нее; лезак. Станавіцца блакітным,
набываць блакітны колер. 2/ебл блаклллее.
БЛАКІТНІЦА, -ы, мл ы, ніц, ж
Птушка атрада вераб'інападобных з роз
накаляровай афарбоўкай пер'я.
БЛАКІТНЫ, -ая, -ае. Светла-сіні. Бллкітлыя еочы. Арам блакмллых азёр. Ц лаз.
блакітнасць, -і, ж
БЛАКНОТ, -а, А/ -нбце, мл. -ы, -аў, м.
Запісная кніжка з адрыўнымі лістамі. Ц
лрым. блакнбтны, -ая, -ае. ^лакло/ллыя
л/слікі.
БЛАНДЗІН, -а, мл. -ы, -аў, м. Светла
валосы мужчына. II ж. бландзінка, -і, ДА/
-нцы, мл. -і, -нак.
БЛАНК, -а, мл. -і, -аў м. Ліст паперы з
друкаваным загалоўкам установы, прад
прыемства або з часткова надрукаваным
тэкстам, астатняя частка якога запаўня
ецца пры неабходнасці. 7эле2рл%,лы б. Ц
лрым. бланкавы, -ая, -ае.
БЛАСЛАВЕННЫ, ая, ае Варты па
дзякі, хвалы, захаплення; шчаслівы, бага
ты. Д. члс. Л. крам.
БЛАСЛАВІЦЬ, -слаўліб, -славіш, -сла
віць; -славім, -славіцё, -славяць; -славёны; злк., клео-што. 1. Перахрысціць са
словамі малітвы і пажадаць шчасця. Б.
млллбых. 2. З добрым пажаданнем накі
раваць на што-н. 7>. лл лобзеіёі. Ц лезлк.
бласлаўляць, -Яю, -Яеш, -Яе. Ц ллз. бласла
венне, -я, л.
БЛАТ, -у А/ блАце, м. (разм.). Знаём
ствы, сувязі, якія можна выкарыстаць у
асабістых карыслівых інтарэсах. Ауліць лл
б/ілце.
БЛЕДНАТВАРЫ, ая, ае 3 бледным
тварам. 2). х/іллчук.
БЛЁДНЫ, -ая, -ае. 1. Без натуральна
га румянцу, бяскроўны. Л. телр. 2. Афар
баваны ў няяркі колер. Блеклыя флрбы. 3.
лбрлл. Невыразны, бедны. Б/?еблля моел. Ц
ллз блёднасць, і, ж
БЛЕФ, -у, м. Выдумка з мэтай увядзен
ня ў зман або запалохвання.
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БЛЁШНЯ, -і, мл. -і, -яў і блёшань, ж.
Тое, што і бяяслл.
БЛІЖНІ, -яя, -яе. 1. Самы блізкі па
адлегласці. Бліжлія лёскі. 2. у зллч. ллз.
бліжні, -яга, мл. -ія, -іх, м. Родны чалавек
або прыяцель. Длллмоел селім б/ііжлім.
БЛІЗАРЎКІ, -ая, -ае. 1. Які дрэнна ба
чыць на далёкую адлегласць. 2. яерлл. Не
дальнабачны. Блізлрукле рлілзлле. Ц ллз.
блізарўкасць, -і, ж
БЛІЗІЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-зіцца; лезлк. Набліжацца, надыходзіць.
2>. жліел.
БЛІЗКІ, -ая, -ае; бліжэйшы; найблі
жэйшы. 1. Які знаходзіцца, адбываец
ца на невялікай адлегласці. Б. лес. .Жыць
б/іізкл (прысл.). 2. Які аддзяляецца невя
лікім прамежкам часу. Блізкле бубучле. 3.
Які мае кроўныя сувязі; родны. 2?. ляляк.
Стрлціць блізкіх (наз.). 4. Звязаны пачуц
цямі сімпатыі, дружбы, любові. Блізкія
лблосілы. 5. Падобны. Блізкія лл змесце
/лееры. 6. Добра вядомы, дарагі. Зблеццл
блізкім /лой куток, бзе ллрл^з/ўся і еырлс. Ц
ллз. блізкасць, -і, ж.
БЛІЗНЯТЫ, -нйт, лбз. блізнё і блізнё,
-нАці, Т -нём, л. Дзеці адной маці, якія
нарадзіліся адначасова. 27лрлбзіць блізнят,
^рлты-б. II лрыл/. блізнячы, -ая, -ае.
БЛІК, -у мл. -і, -аў, м. Светлавая пляма
або водбліск якога-н. святла на гладкай
паверхні, на цёмным фоне.
БЛІН, -А, мл. -ьі, -бў, м. Мучны выраб з
рэдкага цеста, спечаны на патэльні. Блілы
з млклм. Б. ле клі'л; брухл ле расколе (пры
казка). II лрым. блінны, -ая, -ае і бліновы,
-ая, -ае.
БЛІНДАЖ, -б, мл. -ы, -бў, м. Абарончае
падземнае збудаванне для ўкрыцця жы
вой сілы ад агню праціўніка. Ц л^рлл. блін
дажны, -ая, -ае.
БЛІННАЯ, -ай, мл. -ыя, -ых, ж. Заку
сачная, у якой бліны з'яўляюцца абавяз
ковай стравай.
БЛІНЧЫК, -а, мл. -і, -аў, м. Тонкі блін з
пшанічнай мукі, часцей з якой-н. начын
кай. Блілчыкі з мясам.
БЛІСК, -у, мл. -і, -аў, м. 1. Успышка
святла. Б. малллкі. 2. Хуткі позірк. Хібяць
зрослыя бліскі ў чым-лебубзь бок.
БЛІСКАВІЦА, -ы, мл. -ы, -віц, ж. Тое,
што і малллкл (у 1 знач.). Ц лрым. бліска
вічны, -ая, -ае.
БЛІСКАЎКА, -і, ДА/ -каўцы, мл. -і,
-кавак, ж. 1. Маленькія блішчастыя кружочкі для ўпрыгожвання адзення. 2. Бліс
кучыя дробныя часцінкі чаго-н., іскры.
Слежлыя бліскаўкі.
БЛІСКАЦЕЦЬ, І і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -ціць; лезак. Іскрыцца, зіхацець.
Бліскаціць еаба.
БЛІСКЎЧЫ, -ая, -ае 1. Які бліскае,
ззяе, выпраменьвае святло. Бліскучыя
цацкі. 2. лбрал. Выдатны, надзвычайны.
Б. лослех. Б. лбклз стубэлтл. Ц лаз. бліскўчасць, -і, ж.

БЛІСНУЦЬ, -ну -неш, -не; -ні; зак. і
лбллкр., чым і без бал. 1. Ярка засвяціцца,
заззяць (пра маланку, сонца, агонь і пад.).
Бліслула малачка. 2. Паказацца, заблі
шчаць (пра яркія прадметы). Бліслула
шлб^я. 3. Зіркнуць (пра імгненны позірк).
Б. дачамі. 4. лерал. Ярка праявіцца. Б. талелтлм. 5. лбрал. Прамільгнуць. Бліслула
бумкл. II лезак. бліскаць, -аю, -аеш, -ае (да
1—3 знач.). 0 Бліскаць вачамі (разм.) — по
зіркам выяўляць пачуццё гневу, незадаво
ленасці і пад. II лаз. блісканне, -я, л.
БЛІЦ, -а, мл. -ы, -аў м. (спец.). Лям
па для імгненнай моцнай успышкі святла
пры фатаграфаванні.
БЛІЦ... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач.: вельмі хуткі, малан
кавы, напр., бліцтурл(р.
БЛІШЧАК, -ў, м. Ужыв. як частка са
стаўной назвы некаторых мінералаў Аб
лезлы б. Сеілцоеы б. Сярэбрллы б.
БЛІШЧАСТЫ, ая, -ае Які мае глад
кую, бліскучую паверхню, адбівае прамя
ні святла. Блішчастыя гузікі.
БЛІШЧАЦЬ, -шчў, -шчыш, -шчыць;
-шчьім, -шчыцё, -шчбць; -шчьі; лезак.
1. Свяціцца або адсвечваць роўным свят
лом. Боты блішчаць. Бозерл блішчыць. 2.
Свяціцца (пра вочы). Бочы блішчаць абрабасці.
БЛОК', -а, мл. -і, -аў м. Прасцейшае
прыстасаванне для падняцця грузаў у вы
глядзе кола з жолабам, цераз якое пера
кінуты вяроўка, канат або ланцуг Ц лрым.
блбчны, -ая, -ае. Б. калат.
БЛОК, -а, мл. -і, -аў, м. Аб'яднанне
дзяржаў партый, арганізацый, груповак
для сумесных дзеянняў. 27&літычлы б.
БЛОК, -а, мл. -і, -аў, м. 1. Частка
якой-н. пабудовы, машыны і пад., якая
сама складаецца з дэталей. Б. цылілбрдў.
2. Штучна зроблены з бетоннай сумесі
будаўнічы матэрыял у выглядзе вялікай
цагліны. Тйллклбетоллы б. 3. Комплекс
будынкаў аднолькавага прызначэння. А7руреічлы б. II лрым. блбчны, -ая, -ае (да 2 і З
знач.). Блочлле бублўліцтял.
БЛУДЗІЦЬ', блуджў, блўдзіш, блўдзіць;
лезлк. Страціўшы арыенціроўку, блукаць
па лесе, у незнаёмым месцы ў пошуках
выйсця. Ато мытае, том ле бяубзіць (пры
казка). II злк. заблудзіць, -блуджў, -блў
дзіш, -блўдзіць.
БЛУДЗІЦЬ , блуджў, блўдзіш, блўдзіць;
лезлк. (разм.). Распуснічаць.
БЛУДЛІВЫ, -ая, ае 1. Распусны 2.
Шкадлівы, зладзеяваты (разм.). Блуб^іеля
кошка.
БЛУДНІЦА, -ы, мл. -ы, -ніц, ж. (уст.).
Жанчына лёгкіх паводзін, распусніца.
БЛЎДНЫ', -ая, -ае. 1. Які ходзіць, блу
кае, не знаходзячы месца, дому. 2. Не пра
мы, звілісты, дзе лёгка заблудзіць. Блублля
бдроед. 3. лбрал. Не такі, як прынята, не
зусім звычайны. 0 Блудны сын — пра лег
кадумнага, свавольнага чалавека, які рас
каяўся ў сваіх памылках.
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БЛЎДНЬР, -ая, -ае. Распусны, непры
стойны (разм.). .Блудныя лсцр/пы.
БЛЎЗА, -ы, лін. -ы, блуз, лс. Прасторная
верхняя сарочка без пояса. Рабочая б.
БЛЎЗКА, -і, ДА/ -зцы, мн. -і, -зак, ж*.
Жаночая кофтачка з лёгкай тканіны. Ба/яыс/яазля б.
БЛУКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1.
Бязмэтна хадзіць, гуляць. Б. яа еул/'цы. 2.
Пераязджаць з месца на месца, хадзіць у
пошуках каго-, чаго-н. Б. ла сееце. 3. ле
рам. Пераходзіць з аднаго прадмета на
другі, не спыняючыся на чым-н. (пра по
гляд, вочы, думкі). Блукаюць бумк/. Ц яаз.
блуканне, -я, я.
БЛЫТАНІК, -а, лін. -і, -аў, м. (разм.).
Той, хто дрэнна ў чым-н. разбіраецца,
блытае факты.
БЛЫТАНІНА, -ы, ж. Неразбярыха,
нешта заблытанае, няяснае, бесталковае.
Б. у паказаннях сеебк/.
БЛЙТАНЫ, -ая, -ае. 1. Бязладна пе
раплецены, заблытаны. Блы/паныя нанкі.
Бль//лань^ сцелск/. 2. У якім цяжка раза
брацца; нелагічны, супярэчлівы. Блы/ланыя бумк/. II наз. блытанасць, -і, йс.
БЛЙТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
-аны; незак. 1. (712ас. звычайна неўлсые.).
Бязладна пераплятацца (пра ніткі, ва
ласы, дарогі і пад.). ТТппк/ б/іы/паюцца. 2.
Чапляцца за што-н., заблытвацца. 7/оеі
блытаюцца ў трасе. 3. (7 / 2 ас. звычайна
не ўлсые.), перан. Траціць яснасць, дак
ладнасць (пра думкі, словы і пад ). Думкі
пачалі Б. 4. Рабіць, гаварыць няясна, не
дакладна; збівацца. Б. ў адказе. 5. Пера
ходзіць з месца на месца; блукаць (разм.).
Б. ла хамах. 6. Падтрымліваць сувязь з
людзьмі, паводзіны якіх выклікаюць неа
дабрэнне (разм.). Б. з с^эннай кампаніяй.
II зак. заблытацца, -аюся, -аешся, -аецца;
-аны (да 1—4 знач.), зблытацца, -аюся,
-аешся, -аецца; -аны (да 1, 3, 4 і 6 знач.),
пераблытацца, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-аецца (да 1 і 3 знач.) і ублытацца, -аюся,
-аешся, -аецца; -аны (да 2 знач.).
БЛЙТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незяк.
1. іпто. Бязладна пераплятаць (пра ніт
кі, валасы і пад.). Б. балясы. 2. Іаварыць,
расказваць без лагічнай сувязі; памыляц
ца. 3. Памылкова прымаць адно за дру
гое. Б. блізнят. 4. Не цвёрда разбірацца
ў чым-н. Б. слязы. Б. баты. 5. Расстрой
ваць, разладжваць. Б. лляны. 6. Наўмысна
ўскладняць, рабіць незразумелым. Б. слябы (таксама перан.: старацца адвесці па
дазрэнне). 7. Умешваць каго-н. у якую-н.
непрыемную справу. Ц зяк. заблытаць, -аю,
-аеш, -ае; -аны (да 1,5 і 6 знач.), зблытаць,
-аю, -аеш, -ае; -аны (да 1—6 знач.), пера
блытаць, -аю, -аеш, -ае; -аны (да 1—4 і 6
знач.) і ублытаць, -аю, -аеш, -ае; -аны (да
7 знач.). II няз. блытанне, -я, н.
БЛЫХА, -і^ ДА/ блысе, лін. блохі,
блох, лс. Маленькае паразітычнае бяс
крылае насякомае. ТБукяць Блох (такса
ма перан.: вышукваць нязначныя неда

хопы ў чым-н.). II паліпны/. блбшка, -і, ДА/
-піцы, мн. -і, -шак, лс. Ц лрым. блышыны,
-ая, -ае.
БЛЙ)ДА, -а, А/-дзе, лін. -ы, блюд, н. Вя
лікая талерка круглай або авальнай фор
мы, на якой падаецца да стала смажаніна,
печыва і пад. Фар%юра#ае б.
БЛЮЗ, -а, лін. -ы, -аў, л*. Жанр джаза
вай музыкі, які адлюстроўвае лад і рытмы
павольных лірычных песень амерыкан
скіх неграў, а таксама парны танец у рыт
ме такой музыкі. Таряць б. 7янцязлльнь/ б.
Музь/кяўсмьАл/б. II лрым. блюзавы, -ая, -ае.
БЛЮЗНЕР, -а, лін. -ы, -аў, лі. Чалавек,
які займаецца блюзнерствам. Ц лс. блюзнёрка, -і, лін. -і, -рак.
БЛЮЗНЕРСТВА, а, н Зневажанне Бо
га, святых, увогуле ўсяго дарагога, паважа
нага. II прым. блюзнерскі, -ая, -ае. Блюзнер
скія слязы.
БЛЙЭМІНГ, -а, лін. -і, -аў, лі. Магутны
пракатны стан, прызначаны для абціс
кання сталёвых зліткаў вялікага папяроч
нага сячэння. II нрылі. блюмінгавы, -ая, -ае.
БЛЯКЛЫ, -ая, -ае. Які страціў яркасць
афарбоўкі, свежасць. Б. колер. Бляклая
міраед. II наз. блякласць, -і, лс.
БЛЯКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; незак.
1. Траціць яркасць, свежасць афарбоўкі;
рабіцца невыразным. Блякнуць краскі ле
ма. Блякнуць еочы. 2. неран. Траціць яр
касць, сілу ўздзеяння. Блякнуць успаміны.
II зак. паблякнуць, -ну, -неш, -не; -ні.
БЛЯМКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(разм.). Бразгаць чым-н. металічным. Б.
клямкай. II зак. заблямкаць, -аю, -аеш, -ае. Ц
абнакр. блямкнуць, -ну, -неш, -не; -ні. Ц наз.
блямканне, -я, н.
БЛЯСК, -у м. 1. Яркае, асляпляльнае
святло; водбліск. Лслялляльны б. дачысціць
бомы Ба бляску. Б. лылсак. 2. Святло ў ва
чах як выражэнне ўнутранага стану. Б. еачэй. 3. неран. Пра яркае выяўленне чаго-н.
Б. маленму. 0 3 бляскам (разм.) — вельмі
добра, выдатна.
БЛЯСНА, -ьі, лін. блёсны і (з лін. 2, 2,
4) блясны, блёсен і -наў, лс. Прынада для
рыбы ў выглядзе бліскучай металічнай
бляшкі.
БЛЯХА, -і, ДА/ блясе, лін. -і, блях, лс.
1. Тонкае ліставое жалеза або асобны ліст
такога жалеза. 7/акрыць хаму бляхай. 2.
Знак у выглядзе металічнай пласцінкі з
надпісам або нумарам, які сведчыць аб
службовых абавязках таго, хто яго но
сіць. Б. на арубзях. 3. Тонкі ліст жалеза
з загнутымі краямі, на якім пякуць або
смажаць што-н. Ц памяні//. бляшка, -і, ДА/
-шцы, лін. -і, -шак (да 2 знач.). Ц нрылі.
бляшаны, -ая, -ае (да 1 знач.).
БЛЯХАР, -а, лін. -ьі, -6ў лі. Майстар, які
вырабляе рэчы з бляхі (у 1 знач.) або крые
бляхаю дах. Ц нрым. бляхарны, -ая, -ае.
БЛЯШАНКА, -і, ДА/-нцы, лм. -і, -нак,
лс. Бляшаная пасудзіна звычайна цылін
дрычнай формы. Б. кансерваў.
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БЛЯШКА, -і, ДА/-шцы, лін. -і, -шак, лс.
1. ал. бляха. 2. Кавалачак бляхі (у 1 знач.).
БЛЯЯЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
бляё; незак. Крычаць (пра авечак, коз). Ц
наз. бляянне, -я, н.
БО. 1. злуч. прычынны. Падпарадкоў
вае даданыя сказы з прычынным значэн
нем; па знач. супадае са злучнікам «таму
што». Аабзелі ммарчэй, бо спознімся. 2.
злуч. прычынна-супраціўны. Злучае сказы,
якія паказваюць на прычыну неабходнас
ці дзеяння, па сваім знач. набліжаецца да
злучнікаў «а то», «іначай». Я закончу, бо
расказваць прыйшлося б цэлы Эзень. 3. часц.
Ужыв. пасля слова з лагічным націскам і
служыць для ўказання на дадзенае слова
(разм.). ТТраўбу бо калсуць.' не аан; каня дуб
цом, а аан/ аўсом.
БОБ', -у, лі. 1. Аднагадовая агародная
расліна сямейства бабовых з авальным
насеннем у струках. 2. Плады гэтай рас
ліны. 77араны б. 0 Бобу ў гаросе шукаць
(разм., неадабр.) — рабіць што-н. неда
рэчнае, бяссэнсавае. Пад'есці жалезнага
бобу (разм.) — мець вялікую вытрымку
цярпенне. Хто ў боб, хто ў гарох (разм.,
неадабр.) — пра нязладжаныя, няўзгодне
ныя дзеянні. II нрым. баббвы, -ая, -ае.
БОБ , -а, лін. -ы, -аў, лі. У бабслеі: род
саней з рулявым кіраваннем.
БОБКА, -і, ДА/ -бцы, лін. -і, -бак, лс.
(разм.). 1. Асобнае зерне чаго-н. Б. еароху.
2. Круглы камячок, шарык. Бобкі ерабу. 3.
Круглая крапінка на матэрыі і інш. Сукен
ка ў бобкі.
БОБРЫК, -у, лі. Від сукна з кароткім
стаячым ворсам. Ц лрым. бобрыкавы, -ая,
-ае.
БОБРЫКАМ, прысл. Пра кароткую
мужчынскую стрыжку пры якой спераду
пакідаюцца стаячыя валасы. Стрыгчыся б.
БОГ, -а, лін. багі^ -6ў лі. 1. Паводле рэ
лігійных уяўленняў — вярхоўная ўсёма
гутная істота, якая стварыла свет і кіруе
ім. Старалсытнарыліскія баеі. 2. (з вялі
кай літары). У хрысціянстве: трыадзінае
бажаство, творца і ўсеагульны сусвет
ны пачатак — Бог Айцец, Бог Сын і Бог
Дух Святы. 3. перон. Выдатны спецыяліст
у якой-н. справе. Б. электразваркі. 0 Бо
жа збаў (разм.) — ні ў якім разе, ні пры
якіх абставінах. Дай (не дай) бог (божа;
разм.) — пра пажаданні чаго-н. Крый бог
(разм.) — ужыв. як засцярога ад чаго-н.,
як забарона рабіць што-н. небяспечнае.
Напрамілы бог (разм.) — што ёсць сілы,
вельмі прасіць аб чым-н. Няхай бог крые
(мілуе, ратуе, бароніць) (разм.) — ужыв. як
пажаданне пазбаўлення ад чаго-н. непры
емнага. Памагай бог (разм.) — пажаданне
поспеху, удачы ў працы, добрай справе.
Як бог дасць (разм.) — як прыйдзецца.
Як у бога за пазухай (разм.) — без асаблі
вага клопату, пры поўным забеспячэнні. Ц
прым. бёжы, -ая, -ае і Ббжы, -ая, -ае, ббскі,
-ая, -ае і Вёскі, -ая, -ае. Боскае стеарэнне.
0 Божая кароўка — жучок чырвонай або

БОГ-БОР
жоўтай афарбоўкі з чорнымі кропкамі.
Кожны божы дзень — штодзённа.
БОГААДСТУПНІК, а, мн. -і, аў л*
Той, хто адмовіўся ад рэлігіі, ад веры ў Бо
га. II ж*. богаадступніца, -ы, мн. -ы, -ніц. Ц
лрым. богаадступніцкі, -ая, -ае
БОГААДСТУПНІЦТВА, а, я Адмаўленне ад веры ў Бога.
БОІАСЛУЖЗННЕ, я, мн. -і, -яў л Ад
праўленне рэлігійных абрадаў у царкве;
царкоўная служба. Ц лрым. богаслужэбны,
-ая, -ае.
БОДНЯ, -і, мн. -і, -яў ж. (спец.). Шы
рокае металічнае вядро для падняцця па
роды ў шахтах. Ц лрым. бодневы, -ая, -ае.
БОЕГАЛОЎКА, і, ДА/ ўцы, мн. і,
-лбвак, ж. Частка снарада, баявой раке
ты, якая ўключае зарад, узрывальнікі, ча
сам сістэму саманавядзення. Ядзерная &
БОЕГАТОЎНАСЦЬ, і, ж Гатоўнасць
да вядзення баявых дзеянняў
БОЕЗАБЕСПЯЧЭННЕ, я, м Забеспячэнне войск узбраеннем і боепрыпасамі.
БОЕПРЫПАСЫ, аў Баявыя прыпасы:
міны, снарады, патроны, бомбы і пад.
БОЖУХНА, м (з вялікай літары; разм.).
Ужыв. як форма звароту да Бога.
БОЙ, ббю, лш. бац баёў, м. 1.27?. біць. 2.
Узброенае сутыкненне, бітва. ГУлстул&льны б. 3. Барацьба, спартыўнае спаборніц
тва. Дудачны & 4. лбрлн. Змаганне з тым,
што перашкаджае ў жыцці і працы. 2>. з
надколам/. 5. зб. Біты посуд, шкло і пад.
Дйалянь/ б.
БОЙКА', -і, ДА/-йцы, мн. -і, ббек, ж.
Прылада для збівання масла.
БОЙКАЕ -і, ДАТ -йцы, лін. -і, ббек, ж.
Сварка, сутычка з узаемнымі пабоямі.
БОЙКІ, -ая, -ае. 1. Рашучы, смелы.
Б. хлопец. 2. Скоры, жвавы. Л. дбкоз еучня. Дойка (прысл.) пбкпзепць ка лытанн/.
3. Поўны руху, ажыўлены. Д. рынак. Ц наз.
бойкасць, -і, ж. Д. характару.
БОЙЛЕР, -а, .мн. -ы, -аў м. Апарат для
награвання вады ў сістэмах цеплазабеспя
чэння. II лрым. бойлерны, -ая, -ае. .Бойлер
ная (наз.) на ДЭД.
БОЙНЯ, -і, мн. -і, ббень / ббйняў, ж. 1.
Прадпрыемства, дзе забіваюць жывёлу на
мяса. 2. лбран. Масавае забойства людзей;
пабоішча. Арыеаеая б.
БОК, ббка / ббку, АТ на бакў, мн. бакц
бакбў, м. 1. -а. Правая або левая частка це
ла. Лйлежаць б. 2. -у. Напрамак у прасто
ры, месца. Лямец/у розныя бок/. /7йўбнёеы
б. лесу. 3. -у. Прастора злева ці справа ад
сярэдзіны. Ля бруе/ бок еул/цы. 4. -у, ле
рам. Становішча па-за галоўнымі падзея
мі чаго-н. З боку лелм/ е/блць. 5. -у. Адна з
дзвюх паверхняў чаго-н. Ле бокры/п бруе/
б. страх/. Добры б. матэры/. 6. -у, леран.
Якія-н. рысы, асаблівасці. 77аказаць сябе з
лелм/аеа боку. 7. -у. Чалавек ці група асоб,
якія супрацьстаяць іншаму чалавеку або
групе. Слрэчк/ бакоў. 8. -у леран. Пункт
гледжання, погляд на што-н. Лбмяркоўеалася тэма з ус/х бакоў. 9. -у. Ступень род
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насных адносін. Дзябзька з боку мац/. 0 Бо
кам вылезці (выйсці) (разм.) — не прайсці
дарэмна для каго-н.; адплаціцца. Бок у
бок — побач, адзін пры адным (стаяць,
размяшчацца і пад.). Пад (самым) бокам
(разм.) — зусім блізка. Ц памяне, бачбк,
-чкА, мн. -чкі^ -чкбў, м. (да 1 знач.). Ц лрым.
бакавы, -Ая, -бе (да 3 знач.).
БОКАМ, прыся. 1. Плячом уперад. Лрац/снуцца б. 2. У абход, кружным шляхам
(разм.). Аўчара лраммла б. 3. Не прама,
крыва. 7рымаць б. алоеак. 0 То бокам, то
скокам (разм.) — як выпадзе, пераадоль
ваючы цяжкасці.
БОКС', -а, м. Від спорту: кулачны бой
у спецыяльных пальчатках паміж двума
спартсменамі. %мл/ён ла боксе.
БОКС , -а, м. Мужчынская стрыжка,
пры якой валасы на скронях і патыліцы
коратка выстрыгаюцца або выгольваюц
ца. Стрыжка лаЭ б.
БОКС , -а, мн. -ы, -аў м. (спец.). Ізаля
тар (у 3 знач.) у лячэбнай установе. Ц лрым.
боксавы, -ая, -ае.
БОЛЕЙ, лрысл. Тое, што і болыа.
БОЛЬ, -ю, мн. бблі, -яў м. Адчуванне
фізічнай або маральнай пакуты. Зубны б. З
болем у бум/ы. II лрым. болевы, -ая, -ае. До
левае абчуеанне.
БОЛЬКА, -і, ДА/ -льцы, мн. -і, -лек, ж.
(разм.). Гнойная або запалёная ранка, яз
ва, струп. Чужая б. н/кому не бал/ць (пры
маўка).
БОЛЬШ, лрысл. 1. Дым/, ст. да пры
слоўя многа. Трэба м/мат чытаць, каб б.
еебаць. 2.3 колькаснымі назоўнікамі абаз
начае перавышэнне ўказанай колькасці.
2>. за еабз/ну. 2>. за кіламетр. 3. У спалучэн
ні з прыметнікам або прыслоўем служыць
для ўтварэння выпі. ст. 2>. рам/учы хлопец.
4. Далей, у далейшым. 2>. не бубу. 5. Пера
важна, галоўным чынам. .Ехаць бааялося
б. лесам. 0 Ні больш ні менш (як) (разм.) —
роўна столькі.
БОЛЬШАСЦЬ, -і, ж. Большая частка,
большая колькасць каго-, чаго-н. 2>. пры
сутных.
БОЛЬШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
Павялічвацца, прыбаўляцца (у колькасці,
велічыні, аб'ёме). Ц зак. пабольшаць, -аю,
-аеш, -ае; -аны.
БОЛЬШЫ, -ая, -ае. 1. Дым/, ст. да пры
метніка вялікі. 2. Старэйшы па ўзросце,
званні і пад. Дольм/ая бачка. 3. у знач. наз.
ббльшы, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Дарослы,
старэйшы (разм.). Слухаць большых.
БОМБА, -ы, мн. -ы, бомб / -аў ж. Сна
рад (гарматны, авіяцыйны, ручны), начы
нены выбуховым рэчывам. Фугасная б. Ц
лрым. ббмбавы, -ая, -ае. Д. ўбар.
БОМБАКІДАННЕ, я, н Скіданне бом
баў з самалёта. Дрыцэльнае б.
БОМБАТРЫМАЛЬНІК, а, мн і, аў
м. (спец.). Прыстасаванне для падвеш
вання бомбаў на самалётах.
БОМЖ, бамжа, мн. бамжы, -6ў м. Чала
век без пэўнага месцажыхарства і працы.

БОМКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(разм.). Адзывацца звонкім гулам (пра
звон, гадзіннік і пад.). Збалёк чулася, як
бомкаў ззон. II абнакр. бомкнуць, -ну, -неш,
-не; -ні. II наз. бомканне, -я, н.
БОМЫ, -аў, абз. ббма, -ы, ж. Званочкі
ў выглядзе полых металічных шарыкаў з
кавалачкамі металу ўсярэдзіне, якія пры
мацоўваюцца да хамута ці дугі.
БОНДАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Майстар па
вырабе драўлянага посуду (бочак, дзежак,
цэбраў і пад.). 75та еёска слаз/цца бонда
рам/. II лрым. бондарскі, -ая, -ае.
БОНДАРСТВА ал. бандарыць.
БОНДАРЫХА, і, ДАІ рысе, мн і,
-рых, ж. Жонка бондара.
БОННА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Выхава
целька малых дзяцей (звычайна іншазем
ка) у багатых сем'ях да рэвалюцыі.
БОНЫ', -аў абз. ббна, -ы, ж. (спец.). 1.
Кароткатэрміновыя крэдытныя дакумен
ты, якія даюць права на атрыманне пэў
най сумы ў вызначаны тэрмін. 2. Папяро
выя грашовыя знакі, што выйшлі з ужыт
ку і сталі прадметам калекцыяніравання.
БОНЬР, -аў абз. бон, -а, м. Плывучая за
гарода на рэках, азёрах, у марскіх гаванях.
БОР', -у, А/у бары, мн. бары, -6ў, м.
Стары сасновы лес. Декаеы б. О Карабель
ны бор — высокі, прыгодны для суднабу
давання сасновы бор. II лрым. баравы, -Ая,
-бе. Д. крой.
БОР\ -у м. Хімічны элемент, які ўва
ходзіць у склад многіх мінералаў Ц лрым.
ббрны, -ая, -ае. О Борная кіслата — хіміч
нае злучэнне, бясколернае крышталічнае
рэчыва, якое ўжыв. ў тэхніцы і медыцыне.
БОР , -а, мн. -ы, -аў м. (спец.). Свер
дзел са стальной, алмазнай або карбарун
давай галоўкай, які выкарыстоўваецца ў
зубалячэбнай, ювелірнай справе і пад.
БОРЗДЫ, -ая, -ае. Хуткі, жвавы. Л.
конь. II наз. борздасць, -і, ж.
БОРМАШЫНА, ы, мн ы, шын, ж
(спец.). Апарат для свідравання ў стамата
логіі, ювелірнай справе і пад.
БОРТ, -а, А/ -рце, мн. барты, бартбў м.
1. Бакавая сценка марскога або рачно
га судна, самалёта. Мнуць за б. Рынуц
ца (аказацца? за бортам (таксама перан.:
аказацца выключаным з якой-н. справы).
2. Сценка кузава грузавога аўтамабіля,
адкрытага таварнага вагона і пад. 2>арты
ерузае/ка. 3. Левы або правы край адзення
(паліто, пінжака і пад.) з петлямі або гузі
камі для зашпільвання. Ц памялы/. бОрцік,
-а, мн. -і, -аў, м. (да 2 і 3 знач.). Ц лрым. бар
тавы, -Ая, -бе.
БОРТ... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач.: хто знаходзіцца на
борце самалёта, абслугоўвае самалёт або
пасажыраў самалёта, напр.: борт/нжынер,
бортлраеабн/ца.
БОРТЖУРНАЛ, а, мн ы, аў м Жур
нал (у 1 знач.), які вядзецца ў час палёту
на самалёце, касмічным караблі і інш.
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БОРТМЕХАНІК, а, лін. і, аў, лі Член
лётнага экіпажа (самалёта, верталёта і
пад.), які адказвае за стан і работу мато
раў абсталявання, прыбораў.
БОРТНІК, -а, лі//, -і, -аў, лі (уст ). Той,
хто займаецца бортніцтвам; пчаляр. Ц
дрылі бортніцкі, -ая, -ае
БОРТНІЦТВА, а, д (уст ) Прымітыў
нае лясное пчалярства, здабыча мёду ляс
ных пчол. II дрым. бортніцкі, -ая, -ае.
БОРТПРАВАДНІК, А, лін. -ь бў, лі
Служачы грамадзянскай авіяцыі, які аб
слугоўвае пасажыраў у самалёце. Ц лс.
бортправадніца, -ы, лін. -ы, -ніц.
БОРТРАДЫСТ, -а, 3/ -сце, лін. -ы, аў
лі. Член лётнага экіпажа (самалёта, вер
талёта і пад ), які падтрымлівае сувязь з
зямлёй і адказвае за стан радыёапаратуры.
БОРЦЬ, -і, лін. -і, -ей, лс. (уст.). Вулей у
выглядзе выдзеўбанай калоды або дупло ў
дрэве, дзе жывуць пчолы. Ц дрылі, ббрцевы,
-ая, -ае.
БОРШЧ, баршчў, лі. Вадкая страва,
прыгатаваная з буракоў і іншай агародні
ны. Апетытны й II ляск. баршчок, -шчкў,
лі. і боршчык, -у; лі. Добры баршчок, бы лія
лы гаршчок (з нар.). Зводчыку — раз хлеба,
бео разы боршчыку (з нар.). Ц дрылі, баршчОвы, -ая, -ае
БОСЫ, -ая, -ае. Неабуты, з голымі на
гамі. .Босае Дзіця.
БОТ, -а, А/ббце, лін. ббты, -аў лі. Абутак
з высокімі халявамі. З^оліаеыя бо/ды. Ц даліяяш. бОцік, -а, лік. -і, -аў, лі.
БОЎТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец
ца; незак. (разм ). 1. (7 і 2 ас. звычайна не
ўлсые.). Плюхацца з аднаго боку ў другі
(пра вадкасць у пасудзіне). Боўтаецца ба
ба ў біклазе. 2. Рухацца ў вадзе ў розных
напрамках. Б. ў рэчцы. 3. Шукаць што-н.
у якой-н. вадкасці, страве лыжкай ці
чым-н. іншым. Б. лылской у ліісцы. Ц наз.
боўтанне, -я, н.
БОЎТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
1. Памешваць, рухаць чым-н. у вадкасці.
Б. адалонікалі. Б. еяслолі. 2. чылі. Рабіць ру
хі з боку ў бок ці ўзад і ўперад. Б. наеалн. Ц
зак. і абнакр. баўтнуць, -ну; -неш, -не; -ні.
II наз. боўтанне, -я, н.
БОЎТНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-ніся; зак. Кінуцца, упасці ў ваду. Бобе/?
боўтнуўся ў бобу.
БОХАН, -а, лін. -ы, -аў, лі. Выпечаны
хлеб пераважна круглай формы.
БОЦМАН, -а, лін. -ы, -аў лі Званне ма
лодшага каманднага складу на караблі,
а таксама асоба, якая мае такое званне. Ц
дрылі, боцманскі, -ая, -ае.
БОЧКА, -і, ДА/-чцы, лін. -і, -чак, лс. 1.
Вялікая драўляная або жалезная цылін
дрычная пасудзіна з двума плоскімі дні
шчамі. Дубовая б. Саліць агуркі ў бочцы. 2.
Старая руская мера вадкіх і сыпкіх цел,
роўная сарака вёдрам (каля 490 літраў).
Б. лсы/да. 3. Фігура вышэйшага пілатажу:
поўны абарот самалёта вакол яго падоў
жнай восі. 0 Бяздонная бочка (разм.) — 1)

пра тое, што патрабуе вялікіх затрат і не
акупляе сябе; 2) пра таго, хто можа выпіць
многа спіртнога і не ап'янець (неадабр ).
Бочка з порахам — неадступная пагроза,
вялікая небяспека. Нясе як з бочкі (разм.,
неадабр.) — моцна патыхае ад таго, хто
выпіў спіртнога. Ц д&мянш. бочачка, -і, ДА/
-чцы, лін. -і, -чак, лс. (да 1 знач.). Ц дрылі,
бочкавы, -ая, -ае. Бочкавае діео.
БбЯЗНА, дрысл. (разм.). 1. Са страхам,
баючыся. .Жончыны б. добыюлі. 2. безос., у
зноч. зык. Страшна. Б. ў лесе обноліу.
БбЯЗЬ, -і, лс. Адчуванне страху, небяс
пекі. 77е/?олюечы б.
БРА, нескл., н. Насценнае асвятляльнае
прыстасаванне. Выключыць б.
БРАВА, еыкл. Вокліч, які выражае за
хапленне, пахвалу, адабрэнне. .%е кры
чаць.* <г2%?о#о/>
БРАВАДА, -ы, ДА/ -дзе, лс. Паказная
легкадумная зухаватасць, смеласць.
БРАВІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; незак., чылі і без бол. Пагарджаць
чым-н. дзеля паказной храбрасці; выхва
ляцца. Б. небяспечнасцю. Ц наз. бравіраван
не, -я, н.
БРАВУРНЫ, ая, -ае Шумны, пры
ўзняты (пра музыку, спевы). Б. ліарш. Ц наз.
бравурнасць, -і, лс
БРАВЫ, -ая, -ае. Мужны з выгляду;
удалы, малайцаваты. Б. ліулсчына. Ц наз.
бравасць, -і, лс.
БРАВЭРКА, -і, ДА/ -рцы, лін. -і, -рак,
лс. Кароткае верхняе мужчынскае адзен
не, звычайна з аўчын, абцягнутых сама
тканым сукном.
БРАіА, -і, ДА/ бразе, лс. 1. Рошчына з
соладу мукі і бульбы, з якой гоняць спірт.
2. Адыходы пасля такой перагонкі ў вы
глядзе асадку. 3. Пітво дамашняга вырабу
з хмелем і цукрам. /Уе столькі той браеі,
колькі ззяе/ (прымаўка). Ц ляск. бражка,
-і, ДА/-жцы (да 3 знач.). Ц л/?ылі. бражны,
-ая, -ае.
БРАДЖЭННЕ, я, н 1. Працэс рас
паду арганічных рэчываў пад уплывам
мікраарганізмаў. 2. перон. Хваляванне,
узбуджэнне. Б. сяробробочых. Ц дрылі, бра
дзільны, -ая, -ае (да 1 знач.). Б. чон.
БРАДЗІЦЬ', браджў, бродзіш, брбдзіць;
незок. 1. Хадзіць у розных напрамках; блу
каць. Дэлы бзень бробзіў но лесе. 2. Пра
кладваць брод (у 2 знач.).
БРАДЗІЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
брбдзіць; незок. Знаходзіцца ў стане бра
джэння (у 1 знач.). Сок бродзіць.
БРАДЗЯГА, -і, ДА/ -у, Т -ам, л.; ДАТ
-дзйзе, Б -ай (-аю), лс., лін. -і, -дзйг Тое,
што і еолоцуео (у 1 і 2 знач.), бобзяео^.
БРАДНІК, -А, лін. -ц -бў лі. Рыбалоў
ная сетка для лоўлі рыбы на мелкаводных
месцах. Доеіць рыбў бробніколі.
БРАЗГАТ, -у Л/ -таце, лі. Гук, які ўтва
раецца пры ўдары металічных прадметаў
адзін аб адзін або аб што-н. цвёрдае. /Ад
робіць брозеоту.

БОР-БРА
БРАЗГАТАЦЬ, -гачу, -гбчаш, -гбча;
-гачы; незок. (разм ). Часта, дробна браз
гаць. Б. лонцуеолі. Б. ключолі/. Ц зок. пабраз
гатаць, -гачу, -гбчаш, -гбча; -гачй. Ц ноз.
бразгатанне, я, н
БРАЗГАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
незок. (разм ). Стукацца. /Техто брозеоеццо ў бзееры.
БРАЗГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незок. Ут
вараць кароткія звонкія гукі, удараючы
чым-н. па металічных, шкляных і інш.
прадметах. Б. еебралп. Ц зок. пабразгаць,
-аю, -аеш, -ае. Ц обнокр. бразнуць, -ну,
-неш, -не; -ні. Ц ноз. бразганне, -я, н.
БРАЗГОТКА, -і, ДА/ -тцы, лін. -і, -так,
лс. (разм ). Дзіцячая цацка, якая пры ўзмах
ванні бразгае, утварае траскучыя гукі.
БРАЗДЖАЦЬ, -джу, -джыш, -джыць;
-джым, -джыцё, -джАць; -джы; незок. Ут
вараць дрыготкія гукі. ТУыбы ў еокнох б.
БРАЗНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-ніся; зок. (разм.). Моцна, з сілай упасці;
грымнуцца, грукнуцца. Б. об лой/юеу.
БРАЗНУЦЬ, -ну, неш, не; ні; зок 1.
ал. бразгаць. 2. коео-юто. З сілай кінуць,
паваліць, выклікаўшы шум; грымнуць. Б.
об ЗЯЛІЛЮ.

БРАЗЬ, сыкл., у зноч. сык. Ужыв. ў знач.
дзеясловаў бразнуць, бразнуцца. Л ен
лылску б. об стол.
БРАК, -у; лі. 1. Недабраякасныя тавары;
прадметы вытворчасці, якія маюць тую ці
іншую загану. 2. Адсутнасць, недахоп ча
го-н. Б. лодеры.
БРАКАВАНЫ, -ая, -ае. Які мае заганы,
недабраякасны. Б/уокоеояыя еьіробы.
БРАКАВАЦЬ, -кўю, -куеш, -кўе; -кўй;
-каваны; незок., коео-што. 1. Прызна
ваць што-н. недабраякасным, заганным.
Б. тоеор. 2. безос. Быць у недастатковай
колькасці; не хапаць. 2%?окуе еебоў. Ц зок.
забракаваць, -кую, -кўеш, -кўе; -кўй; -ка
ваны (да 1 знач.). Ц ноз. бракаванне, -я, н.
(да 1 знач.) ібракОўка, -і, ДА/-ўцы, лс. (да
1 знач.). II л/?ылі. браковачны, -ая, -ае (да 1
знач).
БРАКАНЬЕР, а, лін ы, аў лі Той, хто
займаецца браканьерствам. Ц д/?ылі. браканьёрскі, ая, ае
БРАКАНЬЕРСТВА, а, н Паляванне
або лоўля рыбы ў недазволеных месцах,
у забароненыя тэрміны або забароненымі
спосабамі. Бороцьбо з броконьерстеолі.
БРАКАРОБ, -а, лін. -ы, -аў лі. Той, хто
дапускае браку рабоце, нядобрасумленны
работнік.
БРАКАЎШЧЫК, 6, лм.
бў, л,. Той,
хто правярае што-н. на якасць, устанаўлі
вае брак (у І знач.). Ц лс. бракаўшчыца, -ы,
лін. -ы, -чыц.
БРАКЕРАЖ, -у, лі. (спец.). Агляд прад
метаў (вырабаў) вытворчасці з мэтай вы
яўлення наяўнасці або адсутнасці браку (у
1 знач.). II л/?ылі. бракерйжны, -ая, -ае. 2з/?океролсноя коліісія.
БРАКЁР, -а, лін. -ы, -аў лі. Тое, што і
брокоўючык.

БРА-БРА
БРАКНУЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -не; брак, -кла; яезяк. Павялічвац
ца ў аб'ёме ад вільгаці, набухаць.
БРАКОЎНЫ, -ая, -ае. Тое, што і бракаваны.
БРАМА, -ы, лін. -ы, брам, ж. Шчыль
ныя, на дзве палавіны, крытыя зверху
вароты, якія закрываюць галоўны ўваход на тэрыторыю горада, завода, двара
і інш. Заводская & Трыумфальная & Ц ламянш. брамка, -і, ДА/-мцы, мн. -і, -мак, ж.
II лрым. брамны, -ая, -ае.
БРАМКА, -і, ДА/-мцы, мн. -і, -мак, ж.
1. ал. брама. 2. Праходныя варотцы; вес
нічкі. У/Ткольная & 3. Дэталь паляўнічага
ружжа (разм.). //асадзіць л/стон на бра^мку.
БРАНДМАЙСТАР, -тра, мн
тры,
-траў м. (уст.). Начальнік пажарнай ка
манды. II ярым. брандмайстарскі, -ая, -ае.
БРАНДМАЎАР, а, мн
ы, аў, м
(спец.). Сцяна з незгаральнага матэрыя
лу, якая раздзяляе сумежныя пабудовы ці
часткі адной пабудовы ў проціпажарных
мэтах. II лрым. брандмаўарны, -ая, -ае.
БРАНДСПОЙТ, а, М -йце, мн ы, аў,
м. 1. Пераносная ручная пажарная пом
па. 2. Наканечнік на пажарным рукаве
для накіроўвання струменя вады. Ц лрым.
брандспойтны, -ая, -ае
БРАНЗАВАЦЬ, зую, зўеш, зўе; зўй;
-заваны; незак., мяло. Пакрываць тонкім
слоем бронзы або, фарбуючы, надаваць
чаму-н. выгляд бронзы. Ц зак. набранза
ваць, -зўю, -зўеш, -зўе; -зўй; -завбны. Ц
наз. бранзаванне, -я, н.
БРАНЗАВЁЦЬ, -ёю, ёеш, ёе; незак
Свяціцца, зіхацець колерам бронзы.
БРАНЗАЛЁТ, -а, 3/-лёце, мн. -ы, -аў, м.
/БРАНЗАЛЁТКА, -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так,
ж. (разм.). Упрыгожанне ў выглядзе вялі
кага кольца з металу; косці і пад., якое но
сяць на запясці.
БРАНІРАВАЦЬ, рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны; незак., што. Замацоўваць
каго-, што-н. за кім-, чым-н. 2>. білет на
самалёт. Ц зак. забраніраваць, -рую, -руеш,
-руе; -руй; -раваны. Ц наз. бранзаванне, -я,
н.
БРАНІРАВАЦЬ, рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; -раваны; зак. і незак., мяло. Пакры
ваць бранёю (у 2 знач.). Ц зак. забраніравйць, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй; -раваны. Ц
наз браніравОнне, -я, н.
БРАНХІТ, -у, М -хіце, мн. -ы, -аў, м. За
паленне слізістай абалонкі бронхаў. 2?остры 0. Афанічны 0. II лрым. бранхітны, -ая,
-ае.
БРАНХІЯЛЬНЫ ал бронхі
БРАНЯ, -і, ж. 1. У старыя часы: засце
рагальнае металічнае адзенне воіна (пан
цыр, латы, кальчуга і інш.). 2. Ахоўная ме
талічная абшыўка танка, баявога карабля,
бронецягніка і пад.
БРАНЯ... (ел. броне...) Першая састаў
ная частка складаных слоў, якая ўжыв. за
мест «броне...*, калі націску другой част
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цы падае на першы склад, напр.: бранякатар, бранявежа.
БРАНЯБОЙНЫ, ая, ае Які прабівае
браню. 2). скарай.
БРАНЯБОЙШЧЫК, а, мн -і, аў, м
Стралок, узброены бранябойным руж
жом.
БРАНЯВІК, -невіка, мн. -невікі^ -невікбў м. Тое, што і бронемашына.
БРАНЯВЁІ, -ая, -бе. 1. Пакрыты бра
нёю. 2>. аўтамабіль. 2. Які з'яўляецца бра
нёю. бранявыя клйлы.
БРАНЯНОСЕЦ, -нбсца, лш. носцы,
-нбсцаў, м. 1. Вялікі браніраваны ваенны
карабель з магутнай артылерыяй на бор
це (гіст.). 2. Млекакормячая жывёліна
сямейства непаўназубых, пакрытая пан
цырам з акасцянелых скураных шчыткоў,
якая жыве ў Паўднёвай і Цэнтральнай
Амерыцы.
БРАНЯНОСНЫ, ая, ае Пакрыты
бранёю (у 2 знач.). 2>. крэйсер.
БРАНЯПОЕЗД, а, А/ дзе, мя броне
паязды, бронепаяздбў, м. Браніраваны
цягнік, прызначаны для баявых дзеянняў
у паласе чыгункі.
БРАНЯТАНКАВЫ, ая, ае Пра вой
скі: які мае на ўзбраенні танкі і самаход
ныя артылерыйскія ўстаноўкі.
БРАС, -у, м. Стыль спартыўнага пла
вання на грудзях, пры якім рукі і ногі ру
хаюцца сіметрычна пад вадой.
БРАСІСТ, -а, А/ -сце, м//. -ы, -аў м.
Спартсмен, які плавае брасам. Ц ж. бра
сістка, -і, ДА/-тцы, мя. -і, -так.
БРАТ, -а, А/браце, мя. -ы, -бў м. 1. Сын
у адносінах да іншых дзяцей гэтых жа
бацькоў. Робны б. 2. Усякі чалавек, якога
яднае з тым, хто гаворыць, агульнасць ра
дзімы, інтарэсаў становішча, умоў і пад.
Утраты ла зброі. 3. Форма сяброўскага зва
роту да мужчыны (разм ). 4. Л^брйце. Лас
кавы зварот да мужчыны, дарослага хлоп
ца (разм.). У шл/толь езбз/ў б. ? 5. Член
рэлігійнай абшчыны, брацтва (у 2 знач.);
манах. 0 Ваш брат (разм.) — вы і на вас па
добныя. На брата (разм.) — на кожнага.
Свой брат (разм.) — пра чалавека адноль
кавага стану, становішча. Ц ламянш.-ласк.
брацік, -а, мя. -і, -аў, м. (да 1 знач.) і бра
ток, -ткб, мя. -ткі^ -ткбў, м. (да 3 знач.). Ц
ярым. братні, -яя, -яе (да 1 знач.) і брацкі,
-ая, -ае (да 2 знач.).
БРАТАВАЯ, -ай, мя. -ыя, -ых, ж. Жон
ка брата.
БРАТАЗАБОЙСТВА, а, мя ы, ваў,
я. Забойства свайго брата, братоў (у 1 і 2
знач.). II лрым. братазабойчы, -ая, -ае. 2фатазабойчая сайка.
БРАТАЗАБОЙЦА, ы, ДА/ у, Т-ам, м,
ДА/-ы, Т-ай (-аю), ж., мл. -ы, -аў. Забой
ца свайго брата (у 1 і 2 знач.).
БРАТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
яезак. 1. Станавіцца пабрацімамі. 2. Ус
тупаць у цесныя сяброўскія адносіны,
праяўляць братнія пачуцці. 3. Спыняць
ваенныя дзеянні, выказваючы ўзаем

ныя братнія пачуцці, салідарнасць. Ц зак.
пабратацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц лаз.
братанне,-я,я
БРАТВА, -ы, ж., зб. (разм.). Таварышы,
сябры.
БРАТКІ, -каў. Расліна сямейства фі
ялкавых з фіялетавымі, белымі ці розна
каляровымі кветкамі. Уіукет браткаў. Ц
лрым. браткавы, -ая, -ае.
БРАТЭРСТВА, -а, я. Братні саюз, брат
няя дружба. 2>. нарогаў. баявое б.
БРАЎНІНГ, а, мя і, аў, м Аўтама
тычны пісталет невялікіх памераў
БРАХАЦЬ, брашў, брэшаш, брбша; бра
шы; яезак. 1. Падаваць адрывістыя гукі,
гаўкаць (пра сабак і пад.). 2. лерак. Хлу
сіць, маніць (разм.). /ірэшуць л^еткары. Ц
лаз. браханне, -я, я. (да 1 знач.).
БРАХНЯ, -і, ж. (разм., пагард.). Ня
праўда, мана, паклёп, нагавор. 2>. еэта
хутка расяаўс/обз/лася.
БРАХЎН, -А, мя. -ьі, -6ў л%. (разм., па
гард.). Ілгун, манюка. Ц ж. брахўха, -і, ДА/
-хўсе, мя. -і, -хўх.
БРАЦІЯ, -і, ж., зб. 1. Манахі адной аб
шчыны або манастыра. 2. (з азначэннем).
Людзі аднаго кола; садружнасць (жарт.).
А/орскоя б. Уся каша б.
БРАЦКІ, -ая, -ае. 1. ад. брат. 2. Шчыры,
сяброўскі, блізкі па духу. Ушацкая сустрэ
ла. арацкае лрыв/танне. О Брацкая магі
ла — агульная магіла воінаў змагароў ах
вяр і пад.
БРАЦТВА, -а, мя. -ы, -аў, я. 1. Садруж
насць, брацкі саюз. 2>. заробаў. 2. Рэлігій
ная абшчына, саюз.
БРАЦЦА, бярўся, бярэшся, бяруцца;
бярбмся, берацёся, бярўцца; бярыся;
яезак. 1. за каео-што. Хапацца рукамі
за які-н. прадмет або за каго-н. 2>. за рук/. 2. за што. Пачынаць работу; якую-н.
дзейнасць прыладай працы, зброяй. 2). за
^раб/й. 3. за што. Прыступаць да якой-н.
справы, распачынаць дзейнасць. 2>. за вучобу. 4. за каео-што. Прымаць меры ўздзе
яння ў адносінах да каго-, чаго-н. (разм.).
2?. за парушальнікаў красоўкай бысцылл/ны.
2). за быс^ылл/лу. 5. з інф. Прымаць на ся
бе абавязацельствы выканаць што-н. 2>.
адрамантаваць жняярку. 6. Пачынацца,
наставаць (пра з'явы прыроды), бярэцца
на мароз. 7. Лавіцца на вуду; спінінг (пра
рыбу). Утулак на хлеб не бярэцца. 8. Ліп
нуць, прыставаць да каго-, чаго-н. Уразь
бярэцца за боты. 9. Расці, набірацца сілы
(разм.). 2/ябаўна калод/, а пустазелле зноў
бярэцца, б Брацца за гуж (разм.) — пачы
наць якую-н. сур'ёзную справу. Брацца
за розум (разм.) — рабіцца разважлівым,
станавіцца на правільны мілях. Брацца ў
рожкі (разм.) — выяўляючы сваю сама
стойнасць, задзірацца, спрачацца. Ц зак.
узяцца, вазьмўся, вбзьмешся, вбзьмецца; вбзьмемся, вбзьмецеся, вбзьмуцца;
узяўся, узялася, -лбся, -ліся; вазьміся.
БРАЦЬ, бярў, бярбш, бярб; бярбм, берацё, бярўць; бяры; незак. 1. каео-што.
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Захопліваць рукой або чым-н. іншым,
прымаць у рукі. Д. хлеб са супала.
мям/ок //а ллены. 2. каео-млло. Авалодваць
сілай кім-, чым-н.; дамагацца ў барацьбе.
2). у налом. А. м/л/урл/аА/ крэлас//ь. 3. каеом/тло. Прымаць з якой-н. мэтай, на пэўных
умовах. 2). на зборы. 7>. на рабо/лу. 4. м/л/о.
Атрымліваць у сваю ўласнасць, у сваё ка
рыстанне. 2>. /кокс/. Л. усе аб жы^/р/. 5.
чым. Перамагаць у схватцы; перамагаць
з дапамогай чаго-н. Я. хйлрасц/о. 6. /а/ло.
Пераадольваць.
баріер. 7. мяло. Спага
няць што-н. Л. /а/лра^. 8. Спраўна дзей
нічаць (пра рэжучыя прадметы, зброю і
пад.). 2)ры/нба бобра бярэ. С/лрэльба балёка
бярэ. 9. Выкарыстоўваць, займаць, выдат
коўваць. Ма/аына бярэ мноеа бенз/ну. 10.
Трымацца пэўнага напрамку; накіроўвац
ца. 2>. прама. 11. каео-н/тло. Дамаўляцца аб
выкарыстанні чаго-н.; аказваць падтрым
ку каму-н. 2>. аблачынак.
лаб абарону.
12. м//ло. Купляць.
бмел/. 13. ылло. Есці,
піць (часцей з адмоўем). 7//чоеа ўрол/ яе &
14. Жаніцца з кім-н. 2>. за жонку. 0 Браць
голымі рукамі (разм.) — авалодваць кім-,
чым-н. без асаблівых цяжкасцей. Браць
горлам (разм., неадабр.) — дамагацца ча
го-н. крыкам. Браць да сэрца (разм.) —
востра ўспрымаць і перажываць за што-н.
Браць з бою (боем) — дамагацца чаго-н.
энергічнымі дзеяннямі. Браць на цы
гундар (разм.) — прыцягваць да адказ
насці. Браць ногі на плечы (у рукі) (разм.,
жарт.) — упякаць што ёсць сілы. Ц зяк.
узйць, вазьму, вбзьмеш, вбзьме; вбзьмем,
вбзьмеце, вбзьмуць; узйў, узяла, -лб, -лі;
вазьмі; узйты; доз. узяцце, -я, я. (да 2, 3 і
6 знач).
БРАШУРА, -ы, лік. -ы, -шўр, ж. Не
вялікая (не больш за 48 старонак) кніж
ка, звычайна без пераплёту. 27олуляряоя
& II ламянм/. брашурка, -і, ДА/-рцы, лін. -і,
-рак, ж. II лрым. брашўрны, -ая, -ае.
БРАШУРАВАЦЬ, рую, рўеш, рўе;
-рўй; -равуны; незак., што. Сшываць
лісты ў кнігу. II зак. збрашураваць, -рўю,
-рўеш, -рўе; -рўй; -равуны. Ц доз. брашу
раванне, -я, я. / брашуроўка, -і, ДА/ -ўцы,
ж. II лрым. брашуравальны, -ая, -ае / бра
шуровачны, -ая, -ае. 2^дн/)рдблльжія мам/ына. 2ірамуробачны ^эх.
БРАШУРОЎШЧЫК, а, мн і, аў,
м. Друкарскі рабочы, які сшывае лісты ў
брашуру. II ж. брашуроўшчыца, -ы, мн. -ы,
-чыц.
БРОВАР, -а, мн. -ы, -аў м. Вінакурны
ці піваварны завод. Ц ярым. броварскі, -ая,
-ае / броварны, -ая, -ае.
БРОД, -у, Л/ -дзе, мн. брады, -6ў м. 1.
Неглыбокае месца на ўсю шырыню ракі,
возера, зручнае для пераходу пераезду.
77еракрае/цца бровам. 2. След, пракладзе
ны на сенажаці, у полі, каб размежаваць
участкі. 27раеёў б. ба самам рак/. Ц лрым.
бродавы, -ая, -ае
БРОЙЛЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Кураня,
якое гадуецца на мяса. 2. Памяшканне,

дзе гадуюць такіх куранят. Ц лрым. бройлер
ны, -ая, -ае. бойлерная лл/ум/каеабоўля.
БРОКЕР, -а, л/н. -ы, -аў, м. Агент-пасрэднік пры заключэнні здзелак на бір
жах, пры куплі-продажы каштоўных па
пер, тавараў. Ц лрым. брокерскі, -ая, -ае.
2ірокбрская канл/ора.
БРОМ, -у, м. Хімічны элемент, цяжкая
цёмна-бурая вадкасць з рэзкім непрыем
ным пахам, якая выкарыстоўваецца ў тэх
ніцы, медыцыне, фатаграфіі і пад. Ц лрым.
брОмавы, -ая, -ае / брОмісты, -ая, -ае. ЛроМ/СЛ/Ы кал///.
БРОНЕ... (а таксама браня...). Першая
састаўная частка складаных слоў са знач.
бранявы, браніраваны, напр.: бронел/рансларцёр, бронецяен/к.
БРОНЕМАШЫНА, ы, мн -ы, шын,
ж. Баявы браніраваны аўтамабіль.
БРОНЕТРАНСПАРЦЁР, -а,мн. -ы, -аў
м. Браніраваны аўтамабіль для перавозкі
войск, грузаў і вядзення бою.
БРОНЗА, -ы, ж. 1. Сплаў медзі з во
лавам, свінцом і іншымі металамі. 2. зб.
Мастацкія вырабы з такога сплаву. 2?ысп/аўка бронзы. 3. Пра медаль, атрыманы ў
спартыўных спаборніцтвах за трэцяе мес
ца (разм.). ^/лрым/л^ь бронзу на слабсрн/цл/еах. II лрым. брбнзавы, -ая, -ае. 2>. мебаль.
2>. заеар (цьмяна-залацісты).
БРОНХІ, -аў абз. брбнха, -і, ДА/ -нсе,
ж. Разгалінаванні дыхальнага горла, якія
праводзяць паветра ў лёгкія. Ц лрым. бран
хіяльны, -ая, -ае. 2>рднх/я/!ьнля асл/ма.
БРОНЬ / БРОНЯ, і, ж Замацаванне
асобы ці прадмета за кім-, чым-н., а так
сама дакумент на такое замацаванне. 2>. на
ае/яб/лел!.
БРОСНЕЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -нее; незак. Пакрывацца бросняй
(пра вадкасць). Ц зак. заброснець, 1 і 2 ас.
звычайна не ўжыв., -нее.
БРОСНЯ, -і, ж. 1. Мікраскапічны гры
бок, які развіваецца на вадкасці або на
волкай паверхні чаго-н.; плесня. 2. Зялё
ная паверхня з водарасцей, якой пакры
ваецца застаялая вада. Ц лрым. брОсневы,
-ая, -ае.
БРОЎКА, -і, ДА/ -ўцы, мн. -і, брбвак,
ж. Край абочыны, кювета на дарогах і
пад. Сядзець на броўцы.
БРОШКА, -і, ДА/-шцы, мн. -і, -шак, ж.
Жаночае ўпрыгожанне са шпількай для
прыколвання на адзенні.
БРУД, -у, М -дзе, м. 1. Тое, чым што-н.
забруджана; гразь. 2>. на руках. Ауча брубу.
2. лбран. Што-н. нізкае, амаральнае. .Жыць
без брубў / лахману.
БРУДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца;
незак. Станавіцца брудным, пэцкацца. Ц
зак. забрудзіцца, -джуся, -дзішся, -дзіцца.
БРЎДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; каеош/по і без бал. 1. Рабіць брудным. 2). сцены.
2>. у лако/. 2. лбран. Няславіць, чарніць. 2>.
чэснае /мя. Ц зак. забрудзіць, -джу, -дзіш,
-дзіць; -джаны.

БРА-БРУ
БРЎДНЫ, -ая, -ае. 1. Нячысты, з бру
дам на паверхні, засмечаны. Губныя рук/.
2. Пра колер: невыразны, няяркі, нячыс
ты. 2>. колер. 3. леран. Пазбаўлены мараль
най чысціні, агідны. Трубная бўм/а. II наз.
бруднасць, -і, ж.
БРУДЭРШАФТ, а, м У выразе: піць
брудэршафт або на брудэршафт з к/м —
трымаючы чаркі ў скрыжаваных руках і
чокаючыся, выпіць у знак замацавання
сяброўства і права звяртацца на «ты».
БРУІЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-іцца; незак. Цячы, пераліваючыся стру
менямі (пра ручай, крыніцу і пад.). 2іру/цца лразрыс/лы рунам.
БРУІЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-іць; незак. Тое, што і бру/цца. Ароў бру/ць
у жылах.
БРУК, -у, м. Праезджая частка вуліцы,
плошчы, якая вымашчана каменем.
БРУКАВАЦЬ, -кўю, -кўеш, -кўе; -кўй;
-каваны; незак., мяло. Укладаць каме
нем (вуліцы, дарогі, плошчы і пад.). Ц зак.
выбрукаваць, -кую, -куеш, -куе; -куй; -ка
ваны / забрукаваць, -кўю, -кўеш, -кўе;
-кўй; -каваны. Ц наз. брукаванне, -я, н.
БРУНЁТ, -а, 4/ -нёце, мн. -ы, -аў м.
Мужчына з чорнымі або вельмі цёмнымі
валасамі. Ц ж. брунётка, -і, ДА/ -тцы, мн.
-і, -так.
БРУС, -а, мн. брусй, -6ў м. 1. Бервяно,
апілаванае або ачасанае з чатырох бакоў
2. Кавалак чаго-н. чатырохграннай фор
мы. 2>. сала. 3. толькі мн. Гімнастычны
снарад у выглядзе дзвюх паралельных пе
ракладзін, замацаваных на стойках. 27рак/ль/каеанн/ на брусах.
БРУСКОВЫ, -ая, -ае. Які мае форму
бруска (у 1 знач.). 2ірускоеаемыла.
БРУСНІЦЫ, -ніц, абз. брусніца, -ы, ж.
Кустовая расліна сямейства бруснічных з
вечназялёнымі лісточкамі, а таксама яга
ды гэтай расліны. Ц ярь/м. бруснічны, -ая,
-ае. Брусн/чнае варэнне.
БРУСНІЧНІК, -у м Зараснік кустовай
расліны, на якой растуць брусніцы.
БРУСОК, -скА, мн. -скі^ -скбў м. 1. Ча
тырохгранны кавалак чаго-н. 2). мыла. 2.
Вастрыльны, шліфавальны камень звы
чайна ў форме прадаўгаватага чатырох
гранніка. 2?ас/ярыць касу бруском. 11 на
мяк/#. брусочак, -чка, мн. -чкі, -чкаў м. Ц
ярым. брусочны, -ая, -ае.
БРЎССЕ, -я, н., зб. Брусы.
БРЎСТВЕР, -а, мн. -ы, -аў м. Земляны
насып на знадворным баку акопа. Ц лрым.
брўстверны, -ая, -ае.
БРУСЧАТКА, -і, ДАТ -тцы, ж. 1. зб.
Брускі з каменю для брукавання вуліц,
плошчаў 2. Брук з такіх брускоў (разм.).
БРУСЧАТЫ, -ая, -ае. 1. Зроблены з
брусоў (у 1 знач.). Брусчал/ая хал/а. 2. Вы
машчаны брусчаткай. 2зрус/а/ная /дама. 3.
Які мае форму бруска (у 1 знач.). 227л/абель
брусча/лаеа ма/лзрыялу.
БРЎТА, нязм. Агульны, разам з упакоўкай (пра вагу тавару); лроц/л. нета.

БРУ-БРЫ
БРЎХА, -а, А/ брўсе, лін. -і, -аў, л.
(разм.). Тое, што і чэраеа, жь/ео/л (у 1
знач.). Б. акулы, ^4ДеаДаеаўб.
БРУХАТЫ, -ая, -ае (разм.). З вялікім
жыватом. 2>. чаяаеек.
БРУХАЧ, -а, мл. -ьі, -бў, л*. (разм.). Ча
лавек з вялікім жыватом.
БРУЦЭЛЁЗ, -у, лі. (спец.). Інфекцый
ная хвароба свойскай жывёлы, якая пе
радаецца чалавеку і паражае нервовую,
сардэчна-сасудзістую сістэмы і косцесустаўны апарат. Ц лрым. бруцэлёзны, -ая,
-ае. Бруцэлезлае захеореалле.
БРЎЧКА, -і, ДА/ -чцы, мл. -і, -чак, ж.
Агародная расліна сямейства крыжаквет
ных, а таксама караняплоды гэтай раслі
ны жоўтага ці жоўта-белага колеру. Ц лрым.
бручкавы, ая,-ае
БРУЧКОЎНІК, -у, м. Бацвінне бручкі.
БРЎШКА, -а, мл. -і, -аў, л. 1. Тоўсты
жывот у чалавека (разм., жарт.). За брус
кам сцежк/ ле бачыць. 2. Задні аддзел цела
членістаногіх (спец.). 2>. чмяля.
БРУШНЙ, -ая, -бе. Які адносіцца да
поласці жывата. 2>рушль/я ллаул/к/. О Бруш
ны тыф — вострая інфекцыйная хвароба.
БРУШЫНА, -ы, ж. Унутраная абалон
ка брушной поласці. Ц лрым. брушынны,
-ая, -ае.
БРЫВО, -а, мл. брбвы, Рбрбваў / брывбў, Д брбвам / брывам, Т брбвамі / бры
вамі, 3/ на брбвах / брывах, л. Дугападоб
ная палоска валасоў над вокам. %рлыя
броеы. II лрым. броўны, -ая, -ае. Броўлыя Дуе/.
БРЫГ, -а, мл. -і, -аў, м. Марское двух
мачтавае паруснае судна 18—19 стст. з
прамымі ветразямі.
БРЫГАДА, -ы, ДА/ -дзе, мл. -ы, бры
гад, ж. 1. Вайсковае злучэнне з некалькіх
батальёнаў або палкоў а ў флоце — з не
калькіх аднатыпных суднаў. 7алкаеая б. 2.
Вытворчая група, а таксама наогул група,
аб'яднаная якім-н. агульным заданнем,
дзейнасцю. 2>. слесараў. 27адяеая б. Аалцэрл^лая б. II лрым. брыгадны, -ая, -ае. 2>.
лабраД
БРЫГАДЗІР, а, мл ы, аў, м 1. Кі
раўнік брыгады (у 2 знач.). Халеасль/ б. 2.
Ваенны чын у рускай арміі ў 18 ст., сярэд
ні паміж палкоўнікам і генералам. Ц лрым.
брыгадзірскі, -ая, -ае
БРЫГАДЗІРЫХА, і, ДА/-рысе, мл і,
-ых, ж. (разм.). Жонка брыгадзіра (у 1
знач.).
БРЫГАНЦІНА, ы, мл ы, цін, ж
Двухмачтавае паруснае судна з прамымі
ветразямі на насавой і косымі на карма
вой мачтах.
БРЬГДА, -ьі, ДА/ -дзе, ж. (разм.). 1.
Што-н. непрыемнае, брыдкае, паскуднае.
Сл/лася лейкая б. Даслухацца розлай брыбы. 2. Пра каго-н. брыдкага, паскуднага,
агіднага.
БР&ДЖЫ, -аў. Штаны асобага крою,
вузкія ўніз ад калена, якія першапачатко
ва прызначаліся для верхавой язды, а так
сама кароткія штаны да кален.
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БРУДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца;
лезак. Адчуваць, выказваць агіду да каго-,
чаго-н. адмоўнага, брыдкага; гадзіцца.
БРЫДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; лезак.,
/а/ло і без бал. Рабіць брыдкім, непрыго
жым. Тэл/а лрь/чоска брь/Дз/ць /леой /л&ар.
БРЁІДКА, лрысл. 1. Непрыгожа з вы
гляду; агідна, пачварна. 2. Непрыстойна,
гадка, амаральна, агідна. Д. лаеобз/ць сябе.
3. безас., у злач. еык. Сорамна. Як /лабе ле б.
БРЫДКАСЛОВІЦЬ, слбўлю, слбвіш,
-слбвіць; лезак. Ужываць брьшкія, нецэн
зурныя словы.
БРЫДКАСЛОЎ, -слбва, мл. -слбвы,
-слбваў, м. Чалавек, які ўжывае брьшкія
словы.
БРЫДКАСЛОЎЕ, -я, л. Мова, насыча
ная нецэнзурнымі, непрыстойнымі сло
вамі.
БРЁІДКІ, -ая, -ае. 1. Непрыгожы з вы
гляду, непрыемны, гадкі. Б. л/еар. Я. лас/лрой. Я. хлолец. 2. Паганы, ганебны, бла
гі. Брь/Дк/я ллелік/. Ц лаз. брьшкасць, -і, ж.
БРЫДОТА, -ы, ДАТ -дбце, ж. 1. Бры
да (у 1 знач.). Аул/ў лейкую бры&млу, м/л/о
ў рук/ браць ле хочацца. 2. лерал. Брыдкі
ўчынак, непрыстойнасць; гадасць. 3. мл.
-ы, -дбт. Агідная істота (пагард.). 27ай/аоў
дол, б./
БРЫДЧЭЦЬ, -Аю, -Аеш, -бе; лезак.
Траціць прыгажосць, станавіцца брыдкім.
БРЫЖЙ, -бў абз. брыж, -А, м. Вуз
кая, сабраная ў зборачкі палоска тканіны,
якой аздабляюць адзенне і інш.
БРЫЗ, -у, м. Слабы вецер, які дзьме
днём з мора на берац а ноччу — з берага
на мора.
БРЫЗАНТНЫ, ая, ае (спец) Раз
рыўны, здольны драбіць прадметы пры
выбуху. Я. слараб.
БРЫЗЕНТ, -% А/-нце, л/. Грубая непра
макальная парусіна. Ц лрьш. брызёнтавы,
-ая, -ае. Брь/зелл/аеая сляцоўка.
БРЫКАЦЦА, -аюся, -Аешся, -Аецца;
лезак. 1. Пра капытных: біць нагамі, бры
каць. Ліоль брыкаецца. 2. лерал. Упарціцца,
упірацца (разм.). З /м еаяррьла, а ел брыка
ецца.
БРЫКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лезак., каео
(разм.). Біць, удараць заднімі нагамі (пра
капытных жывёл). Ц аблакр. брыкнуць,
-ну, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні"
БРЫКЁТ, -у, М -кёце, мл. -ы, -аў, м.
1. Плітка, цаглінка з якога-н. спрасава
нага матэрыялу. 7ар/%)яль/ б. Дуеаяьлы б. 2.
зб. Прасаваны торф або вугаль як паліва.
7ал/цьухаце брыкеліам. Ц лрь/м. брыкётны,
-ая, -ае.
БРЫКЕТАВАЦЬ, тўю, тўеш, -туе;
-туй; -тавАны; зак. і лезак., млло. Зрабіць
(рабіць) брыкеты з чаго-н. Я. /лор^).
БРЫКЛІВЫ, -ая, -ае (разм.). Які мае
звычку брыкацца. Д. коль.
БРЫЛЬ, брылй, мл. брылі^ -ёў м. 1. Ка
зырок шапкі. 2. Капялюш з палямі. Саламялы б.

БРЫЛЬЯНТ, а, А/-нце, мл -ы, -аў, л/
Каштоўны камень: агранены і адшліфава
ны алмаз. II лрь/м. брыльянтавы, -ая, -ае. 0
Брыльянтавае вяселле — шасцідзесяцігод
дзе шлюбнага жыцця.
БРЫЛЯСТЫ, ая, ае 1. З вялікім ка
зырком. Арылясліая /калка. 2. лерал. З
вялікай шапкай (пра грыбы). 2ірь/дясл/ь/я
еь/раежк/.
БРЙНДА, -ы, ДАТ -дзе, мл. -ы, -аў, ж.
(разм., зневаж ). Пра таго, хто без патрэбы
ходзіць, сланяецца абы-дзе.
БРЫНДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезак.
(разм.). Хадзіць без патрэбы; сланяцца,
нічога не робячы. 2>. цэль/ Дзель.
БРЁІНЗА, -ы, ж. Сыр з авечага малака.
II лрь/м. брынзавы, -ая, -ае.
БРЫНКАЦЬ, аю, аеш, ае; лезак
(разм.). 1. Бразгатаць, утвараць бразгат
лівыя гукі. 2. ла чь/м. Няўмела іграць на
якім-н. музычным інструменце. Д. ла е/л/арь/. II зак. прабрынкаць, -аю, -аеш, -ае;
-аны. II аДлакр. брынкнуць, -ну, -неш, -не;
-ні. II лаз. брынканне, -я, л.
БРЫНЧАЦЬ, -чў, -чыш, -чьіць; лезак.
Утвараць кароткія бразгатлівыя гукі. 2>.
/кь/бь/ ў еоклах.
БРЫНЯЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-нйе; лезак. 1. Разбухаць, павялічвацца ў
аб'ёме ад вільгаці. 2. Павялічвацца ў пра
цэсе росту, напаўняючыся пажыўнымі со
камі.
БРЫСЦІ брыдў, брыдзёш, брыдзё;
брыдзём, брыдзяцё, брыдўць; брыў, брылА, -лб; брыдзі; лезак. Ісці павольна, з
цяжкасцю перастаўляючы ногі; цягнуцца.
БРЫТАГАЛОВЫ, ая, ае 3 брытай га
лавой. /У. х^олец.
БРЫТАНЦЫ, -аў, абз -нец, -нца, м
Насельніцтва Злучанага Каралеўства Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірландыі: ан
глічане, шатландцы, валійцы, паўночныя
ірландцы. II ж. брытанка, -і, ДА/ -нцы, мл.
-і, -нак. II лрь/м. брытанскі, -ая, ае.
БРЫТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лезак. На
дзяваць аброць, пятлю вяроўкі на галаву,
шыю жывёліны. Я. жарабца. Ц зак. забры
таць, -Аю, -Аеш, -Ае.
БРЙТВА, -ы, мл. -ы, -аў, ж. Прыла
да для галення. Элекл/рь/члая б. 0 Язык як
брытва — пра здольнасць востра, дасціп
на гаварыць. Ц лрь/м. брытвенны, -ая, -ае.
Д. лрь/бор.
БРЙФІНГ, -у, мл. -і, -аў, м. Кароткая
прэс-канферэнцыя. 27раеесц/ б.
БРЫЦЬ, брыю, брыеш, брые; брый;
брыты; лезак., каео-м/л/о. Зразаць брыт
вай валасы да кораня. 2У. бараду. Ц зак.
пабрыць, -брыю, -брыеш, -брые; -брыў;
-брый; -брыты. II зеар. брыцца, брыюся,
брыешся, брыецца; брыйся; зак. пабрыцца,
-брыюся, -брыешся, -брыецца; -брыйся. Ц
лаз. брыццё, -А, л.
БРЁГЧКА, -і, ДА/ -чцы, мл. -і, -чак, ж.
Лёгкі выязны вазок. Ц лрь/м. бручкавы, -ая,
-ае.
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БРЙЮЧЫ, ая, ае У выразе: брыючы
палёт — палёт самалёта на гранічна малой
вышыні над зямлёй.
БРЭХ, -у, лі. Тукі, характэрныя для са
бак і некаторых іншых звяроў. 2). лесміко6ЫХ саБаК.
БЎБЕН, -бна, лін. -бны, -бнаў, лі. 1.
Ударны музычны інструмент у выглядзе
абцягнутага скурай шырокага абруча з ме
талічнымі бразготкамі. Біць у Б. 2. Тое, што
і БараБам (у 1 знач.).
БУБНІЦЬ, -нк5, -ніш, -ніць; -нім, -ніцё, -нйць; лезак., шіло і Без (Зал. (разм.). 1.
Біць у бубен, барабаніць. 2. лерам. Гава
рыць хутка, неразборліва, манатонна. Б.
сабе лаб мас. Ц зак. прабубніць, -нк5, -ніш,
-ніць; -нім, -ніцё, -нАць (да 2 знач.).
БУГАЙ, -А, лім. -і^ -ёў, лі. 1. Тое, што і
бык' (у 1 знач.). 2. Начная балотная птуш
ка сямейства чапляў, якая, апусціўшы
дзюбу ў ваду, утварае гукі, падобныя да
рову быка'.
БУГбР, -грА, лім. -грй, -грбў, л*. Невялі
кае ўзвышша, узгорак. Ц маліямш. бугарок,
-ркА, лім. -ркі^ -ркбў, лі.
БУГРЙСТЫ, -ая, -ае. Пакрыты бугра
мі. Бугрыстая Бороеа. Ц лаз. бугрыстасць,
-і, ж.
Б^ДА, -ы, ДА/ -дзе, лім. -ы, буд, ж. 1.
Крытая скурай або брызентам карэта,
брычка, воз і пад. 2. Верх над карэтай,
брычкай. 3. Шалаш, будан.
БУДАВАЦЦА, -дўюся, -дўешся, -дўец
ца; -дўйся; мезак. 1. Ставіць сабе дом або
іншы будынак. 2. (7 і 2 ас. зеычайма ме
ўжыс.). Узводзіцца, знаходзіцца ў ста
не будаўніцтва. Будуецца жыеёлаеаБоўчы колідлекс. Ц зак. пабудавацца, -дўюся,
-дўешся, -дўецца; -дўйся.
БУДАВАЦЬ, будўю, будўеш, будўе; будўй; будаваны; мезак., мала. 1. Узводзіць
якое-н. збудаванне. Б. Баліы. 2. Майстра
ваць, выпускаць машыны і пад. Б. каліБаймы. 3. лерам. Ствараць, арганізоўваць.
Б. моеае жыццё. 4. Намячаць, ствараць у
думках планы, здагадкі і пад. Б. ядомы. 5.
Асноўваць, базіраваць на чым-н. Б. сеаё
еыс/луллемме ма камкрэмімых прыкладах.
6. Выражаць, фармуляваць. 77рае/льма б.
сказ. 7. Вычэрчваць якую-н. геаметрыч
ную фігуру на аснове зададзеных паме
раў Б. /лрохеуеояьм/к. 0 Будаваць на пяску
(неадабр.) — засноўваць на ненадзейных
звестках Будаваць паветраныя палацы
(іран.) — мроіць, планаваць нерэальнае,
захапляцца нязбытнымі марамі. Ц зак.
выбудаваць, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй; -даваны (да 1—4 знач.), пабудаваць, -дўю,
-дўеш, -дўе; -дўй; -давАны; маз. пабудова,
-ы, ж. II маз. будаванне, -я, м. і будоўля -і,
ж. (да 1 знач.).
БУДАН, -А, лім. -ы, -бў лі. 1. Шалаш з
галін або саломы для часовага жылля. 2.
Верх, пакрыццё павозкі (разм.). Ц дрылі,
будановы, -ая, -ае.
БУДАРАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; ме
зак., каео-шмю. Узрушваць, непакоіць, уз

буджаць. II зак. узбударажыць, -жу, -жыш,
-жыць; -жаны. Ц зеар. бударажыцца, -жуся, -жышся, -жыцца; зак. узбударажыцца,
-жуся, -жышся, -жыцца.
БУДАЎНІК, -А, лім. -і^ -6ў, лі. 1. Той, хто
будуе (у 1 знач.), працуе на будаўніцтве.
Брыеаба БуБаўмікоў. 2. лерам., чаео. Тварэц,
стваральнік. БуБаўмікі моеаеа ераліабс/леа.
II дрылі, будаўніцкі, -ая, -ае.
БУДАЎНІЦТВА, -а, м. 1. Галіна навукі
і тэхнікі, якая займаецца будоўляй і рэ
канструкцыяй дамоў, збудаванняў. 2. Уз
вядзенне будынка або якога-н. іншага
збудавання. Б. сларліыўмаеа комплексу. 3.
Будаўнічы аб'ект, а таксама месца, дзе вя
дзецца будоўля. 7/аееБаць б. 4. лерам. Стварэнне, арганізацыя чаго-н. Аульдіурмае б.
БУДАЎНІЧЫ, -ая, -ае. Які мае адно
сіны да будаўніцтва, да будоўлі, да працы
будаўніка. БуБаўмічая драліыслоеасць. БуБаўмІЧОЯ Л1ЭХМ1КД. Б. %)акулЬМ1ЭМ1. БуБаўмічыяраБо/ды. Б. а/лраБ. Бу^аўмічыя лкзмізрыялы. БуБаўмічая лляцоўка.
БЎДАЧН1К, -а, лім. -і, -аў, лі. (гіст.). Той,
хто нясе каравульную службу ў будцы,
жыве ў каравульнай чыгуначнай будцы.
БУДЗЕ, у змач. зык. (разм.). Хопіць, да
волі. 77амлакалі пірол/ і б.
БЎДЗЕНЬ, -дня, лім. бўдні, -яў, лі. 1. Не
святочны дзень. Сустрэцца ў б. 2. лерам.
Штодзённае жыццё. Цяжкія бубм; еаймы. Ц
дрылі, будзённы, -ая, -ае і будны, -ая, -ае.
БУДЗЁНАВЕЦ, -наўца, лім. -наўцы,
-наўцаў лі. (гіст.). Баец Першай Коннай
арміі, якой камандаваў С.М. Будзённы ў
гады Грамадзянскай вайны 1917—1922 гг
БУДЗЁНАЎКА, -і, ДА/ -наўцы, лім. -і,
-навак, ж. Суконны галаўны ўбор у вы
глядзе шлема (у 1 знач.), які першапачат
кова насілі чырвонаармейцы.
БУДЗІЛЬНІК, -а, лім. -і, -аў, лі. Гадзін
нік са спецыяльным заводам для падачы
званка ў патрэбны час.
БУДЗІЦЬ, буджу, будзіш, будзіць; мезак. 1. каео-што. Перапыняць чый-н. сон,
прымушаць прачнуцца. Б. бзяцей у школу.
2. лерам. Абуджаць што-н. у каго-н., вы
клікаць да жыцця, дзейнасці. Б. услаліімы.
II зак. пабудзіць, -буджў, -бўдзіш, -бўдзіць;
-бўджаны (да 1 знач.), прабудзіць, -буджў,
-бўдзіш, -бўдзіць; -бўджаны (да 2 знач.)
/ разбудзіць, -буджў, -бўдзіш, -бўдзіць;
-бўджаны.
БЎДКА, -і, ДА/-дцы, лім. -і, -дак, ж. 1.
Невялікая, звычайна драўляная пабудова
для чыгуначнага вартаўніка, паставога і
інш. 2. Збітае з дошак жыллё для сабакі. Ц
лаліямш. бўдачка, -і, ДА/-чцы, лім. -і, -чак,
ж. II дрылі, будачны, -ая, -ае.
БУДОВА, -ы, лім. -ы, -6ў, ж. Узаемнае
размяшчэнне і сувязь састаўных частак
чаго-н.; структура. Б. аталіа. Б. ареамізліа.
Б. зялімой кары.
БУДОЎЛЯ, -і, лім. -і, -яў, ж. 1. ал буда
ваць. 2. Будаўнічы аб'ект, а таксама тэры
торыя, дзе што-н. будуецца. 77рацаеаць ма
будоўлі.

БРЫ-БУЗ
БУДУАР, -а, лім. -ы, -аў, лі. (гіст.). Гасці
ная гаспадыні ў багатым доме для неафі
цыйнага прыёму найбольш блізкіх знаё
мых, а таксама абсталяванне такой гасці
най. II дрылі, будуарны, -ая, -ае.
БЎДУЧЫ, -ая, -ае. 1. Такі, які адбу
дзецца ўслед за цяперашнім. Б. еоБ. 2. Та
кі, які будзе потым, у далейшым. Будучыя
ўрачы. 3. у знач. маз. будучае, -ага, м. Час,
які ідзе ўслед за цяперашнім. Заелямуцьу Б.
4. у змач. маз. бўдучае, -ага, м. Лёс, доля. Б.
лламеліы. О Будучы час — катэгорыя дзея
слова, якая характарызуе дзеянне ў часе,
што наступіць пасля гаворкі аб ім. С У бу
дучым — пазней, у далейшым.
БУДУЧЫНЯ, -і, ж. 1. Стан, станові
шча чаго-н. у будучым. Б. раёма. 2. Часы,
падзеі, якія прыйдуць на змену цяпераш
нім. ТБчас/пяая Б 3. Будучае пакаленне.
Дзеці — маша Б.
БУДЁІЗМ, -у, лі. Адна з сусветных рэлі
гій, распаўсюджаная ў Кітаі, Японіі і не
каторых іншых краінах Усходу [па імені
яе заснавальніка Буды]. Ц дрылі, будыйскі,
-ая, -ае. Будыйскім еучэмме.
БУДЁІНАК, -нка, лім. -нкі, -нкаў лі.
Жылое, адміністрацыйнае ці гаспадарчае
збудаванне. БуБымкі саматорыя.
БУДЫНІНА, -ы, лім. -ы, -нін, ж. (разм.).
Тое, што і буБымак. Б. ў аБзім лаеерх.
БУДЙСТ, -а, А/ -сце, лім. -ы, -аў лі.
Паслядоўнік будызму. Ц ж. будыстка, -і,
ДА?-тцы, лім. -і, -так.
БУЕР, -а, лім. -ы, -аў лі. Лёгкая лодка
або платформа з парусам, устаноўленая на
вузкіх стальных палазках, для катання на
лёдзе. II дрылі, буерны, -ая, -ае. Б. слорт.
БУЕРЁІСТ, а, А/ сце, лім ы, -аў
лі. Спартсмен, які займаецца буерным
спортам. II ж. буерыстка, -і, ДА/-тцы, лім.
-і, -так.
БУЖАНІНА, -ы, ж. Свініна з перцам і
іншымі прыправамі, запечаная або абсма
жаная цэлым кавалкам.
БУЗА', -ьі, ж. 1. Рэшткі вадкасці разам
з асадкам; падонкі. Ба Бме Бочкі засдммдся
аБма Б 2. Пітво з проса, грэчкі, ячменю,
распаўсюджанае ў Крыме і на Каўказе. 3.
Адклады на дне вадаёмаў Дзеці плюхаюцца
ў Бузе. II дрылі, бузянй, -Ая, -бе.
БУЗА, -ьі, ж. (разм.). Скандал, шум.
Замяць Бузу.
БУЗАВАЦЬ, -зўю, -зўеш, -зўе; -зўй;
-завАны; мезак., што. (разм.). Псаваць,
трапаць, не берагчы што-н. Б. аБземме.
БУЗАЦЁР, -а, лім. -ы, -аў лі. (разм.). За
дзіра, скандаліст. Ц ж. бузацёрка, -і, ДА/
-рцы, лім. -і, -рак. II дрылі, бузацёрскі, -ая,
-ае.
БУЗГНА, -ы, ж. Дрэвавая ці кустовая
расліна сямейства бружмелевых з чырво
нымі або чорнымі ягадамі. Ц дрылі, бузіна
вы, -ая, -ае / бузінавы, -ая, -ае.
БУЗІННІК, -у, лі., зБ. Зараснік бузіны.
БУЗІЦЬ, бужў, бузіш, бузіць; бузім,
бузіцё, бузАць; мезак. (разм.). Шумець,
скандаліць. Ціха/Ломіць Б.

БУЙ-БУЛ
БУЙ', буА, А/на буі^ мл. буі^ буёў м. Вы
сокае, адкрытае з усіх бакоў для ветру мес
ца. Лата стаяла ла бў/.
БУЙГ, бўя, 3/на буі^ мл. буі^ буёў м. Сіг
нальны паплавок на рацэ, возеры, у бухце
для абазначэння мелі, месца рыбацкай се
ці і пад. II памялы/, буёк, буйкА, мл. буйкі^
буйкбў м.
БУЙВАЛ, -а, мл. -ы, -аў, м. Буйная
жвачная жывёліна атрада парнакапытных
(свойская і дзікая) з грузным тулавам і ка
роткай шыяй.
БУЙВАЛІЦА, -ы, мл. -ы, -ліц, ж. Сам
ка буйвала.
БУЙВАЛЯНЯ / БУЙВАЛЯНЁ, нАці,
мл. -нйты, -нАт, л. Дзіцяня буйваліцы.
БУЙНА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. буйнй (у 1 і 2
знач.), напр.: бўйлаблочлы, буйлазалакл/сты, бўйлаеабарытлы, бўйлаеалоеы, буйлазлакаеы, бўйлазярл/сты, бўйлакаеалкаеы,
бўйлакаяосы, ^йлакаралееы^ буйлал/сты,
ёўйлама/ал/аблы, бўйлалалэльлы, бўйласерыйлы, бўйлафарматлы, бўйла^ермсрск/.
БУЙНАКАЛІБЕРНЫ, ая, -ае Буйнога
калібру. Б. слораб.
БУЙНАПАНЭЛЬНЫ, -ая, -ае Які бу
дуецца з буйных панэлей. Б. бом.
БУЙНАПЛОДНЫ, -ая, -ае 3 буйнымі
пладамі, ягадамі. Буйлалло^лая е/а/ля.
БУЙНЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; лезак.
(разм.). Станавіцца буйнйм (у 1—3 і 6
знач.), буйнейшым. Ц зак. пабуйнёць, -ёю,
-ёеш, -ёе. Ярах/ лабўйле/й. Дожбж лабуйлеў.
БЎЙНЫ, -ая, -ае. 1. Неспакойны,
дзёрзкі, свавольны. Б. лораў. 2. Моцны,
парывісты. 2). ясце/?. Ц лаз. буйнасць, -і, ж.
БУЙНЙ, -Ая, -бе; буйнёйшы. 1. Які
складаецца з аднародных, больш чым
сярэдняга памеру адзінак; падкрэслена
вялікі па памеры. Бўйлое зерле. Бўйлыя
л/торы. %лаеек бўйлоеа скрабу. 2. Вялікі
па плошчы, колькасці, па канцэнтрацыі
сродкаў. Бўйлое лрамыслоеае лраблрыемстеа. Б. кал/тал. 3. Вьшатны, найбольш
прыкметны сярод іншых. 2). слецыял/ст.
Б. еучолы. 4. Важны, сур*ёзны. Бўйлояразмоеа. 5. Багаты, шчодры. Б^йлая расб. 6.
Вялікі, хуткі, магутны. А. рост экалом/к/.
7. Значны па выніках, важны па значэнні.
Буйлая перамога. 8. Багаты, сакавіты. Бўйлая збажыла. У?е ла лалях бўйла (прысл.)
красавала. Б^йлая завязь. Бўйлоя зедял/ла.
II лаз. буйнасць, -і, ж.
БУК, -а / -у, мл. -і, -аў, м. 1. -а. Вялікае
лісцевае дрэва з гладкай светла-шэрай ка
рой і цвёрдай драўнінай. /7асабз/ць б. 2. -у.
Драўніна гэтага дрэва. Зубі? ў ёраб/іях з бўку. II нрыл/. бўкавы, -ая, -ае. Б. лес. Сямейстеа букаеых (наз.).
БУКВАЁД, -а, М -дзе, мл. -ы, -аў м.
(іран.). Чалавек, які прыдае большае зна
чэнне знешняму боку чаго-н., дробязям,
чым сутнасці; фармаліст. Ц ж. букваёдка,
-і, ДА/ -дцы, мл. -і, -дак. Ц лрым. букваёдскі, -ая, -ае. Б. лабыхоб.
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БУКВАЁДСТВА, -а, л. (іран.). Чыста
знешняе, фармальнае тлумачэнне чаго-н.,
якое наносіць шкоду сэнсу, сутнасці.
БУКВАР, -А, мл. -ьі, -6ў м. Кніжка для
першапачатковага навучання грамаце. Ц
лрым. букварны, -ая, -ае.
БУКЁТ, -а, Л/ -кёце, мл. -ы, -аў м. 1.
Падабраныя і прыгожа складзеныя ў пу
чок кветкі. 2. Сукупнасць араматычных
і смакавых уласцівасцей чаго-н. Б. чал?.
Т^та тло мае асаб/неы б. Ц лрым. букётны,
-ая, -ае.
БУКІНІСТ, -а, Л/ -сце, мл. -ы, -аў, м.
Чалавек, які займаецца купляй і прода
жам рэдкіх і старых кніг Ц ж. букіністка,
-і, ДА/-тцы, мл. -і, -так. Ц лрым. букінісцкі,
-ая, -ае.
БУКІНІСТЫЧНЫ, ая, ае Які мае ад
носіны да продажу і куплі рэдкіх і старых
кніг Б. маеаз/л.
БУКЛЁТ, -а, Л/ -лёце, мл. -ы, -аў м.
Друкаванае выданне падарункавага, да
ведачнага або рэкламнага характару на
адным лісце, якое разгортваецца як шыр
ма. Б. «^/таратурлы музей Ялк/ Аўлалы^. Ц
лрым. буклётны, -ая, -ае.
БЎКЛІ, -яў, абз. -я, -і, м?. (уст.). Завітыя
кольцамі пасмы валасоў
БУКОЛІКА, -і, ДА/ -ліцы, ж. (спец.).
Жанр літаратурных твораў у якіх ідэалі
зуецца сціплае вясковае жыццё на ўлонні
прыроды. II лрым. букалічны, -ая, -ае.
БЎКСА, -ы, мл. -ы, -аў ж. (спец.). Ме
талічная каробка з падшыпнікам, які пе
радае ціск вагона, паравоза і пад. на вось
кола. II лрым. бўксавы, -ая, -ае.
БУКСАВАЦЬ, -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй;
лезак. Пра колы: круціцца на адным мес
цы, не рухаючыся з месца. Ц лаз. букса
ванне, -я, л.
БУКСІР, -а, мл. -ы, -аў, м. 1. Судна,
якое буксіруе іншыя судны, плыты. 2.
Канат або стальны трос для буксіроўкі.
Дя^луць я# буксіры. 0 Браць на буксір ка
ео (разм.) — памагаць каму-н., хто адстае
ў выкананні чаго-н. Ц лрым. буксірны, -ая,
-ае.
БУКСІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; лезак., м/то. Цягнуць за сабой на ка
наце (другое судна, аўтамашыну і пад.). Ц
лаз буксіраванне, -я, л /буксіроўка, -і, ДА/
-ўцы, ж.
БУЛАВА, -ы, мл. булАвы / (з л/ч. 2, 3, 4)
булавьі, булАў ж. 1. Кароткае жазло з па
таўшчэннем на канцы ў выглядзе шара
або васьмігранніка (гіст.). Ятамалская 0. /
ба бўлаеы трэба еалаеа (прыказка). 2. Гім
настычны ручны снарад, які мае выгляд
бутэлькі з патаўшчэннем на вузкім канцы.
/7рактыкаеалл/ з булавой.
БУЛАНЫ, -ая, -ае. Светла-жоўты з
чорным хвастом і чорнай грываю (пра
масць коней). Б. колы
БУЛАТ, -а / -у, Л/-лАце, м. 1. -у. Даўней
шая ўзорыстая цвёрдая сталь для клінкоў.
2. -а, мл. -ы, -аў. Клінок (меч, шабля, кін

жал) з такой сталі (гіст.). Ц лрым. булатны,
-ая, -ае. Б. меч.
БУЛАЧНАЯ, -ай, мл. -ыя, -ых, ж. Ма
газін, дзе прадаюцца хлеб, булкі, канды
тарскія вырабы.
БУЛАЧНІК, -а, мл. -і, -аў, м. (уст.). Ула
дальнік булачнай або прадавец булак, а
таксама пекар, які іх выпякае. Ц ж. булач
ніца, -ы, мл. -ы, -ніц.
БУЛЁН, -у, м. 1. Нічым не запраўлены
мясны адвар. Дурылы б. 2. Бульбяны суп,
засквараны салам. Ц лрым. булённы, -ая,
-ае.
БЎЛКА, -і, ДА/ -лцы, мл. -і, -лак, ж. 1.
Хлеб з пшанічнай мукі; белы хлеб. 2. Тое,
што і бухалка. Ц ламялм/. булачка, -і, ДА/
-чцы, мл. -і, -чак, ж. II лрым. бўлачны, -ая,
-ае.
БУЛЬБА, -ы, ж. 1. Аднагадовая агарод
ная расліна сямейства паслёнавых з пад
земнымі клубнямі. 2. Клубні гэтай раслі
ны, якія выкарыстоўваюцца як харч, корм
і сыравіна. Яайлелм/ая ежа — б. з селядцом.
3. Назва беларускага народнага танца. 0
Бульба ў мундзірах — звараная ці спечаная
з лупінамі бульба. Ц лрым. бульбяная, -Ая,
-бе (да 1 і 2 знач.). Б. крухмал.
БУЛЬБА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. бульба, напр.:
бульбаларыхтоўка, бульбасхотм/ча, бульба
сарціроўка.
БУЛЬБАКАПАЛКА, і, ДА/ лцы, мл -і,
-лак, ж. Машына для капання бульбы.
БУЛЬБАСАДЖАЛКА, і, ДА/ лцы, мл
-і, -лак, ж. Машына, якой садзяць бульбу
БУЛЬБАЎБОРАЧНЫ, -ая, ае Які
прызначаны для ўборкі бульбы. Б. комбайл.
БУЛЬБІНА, -ы, мл. -ы, -бін, ж. (разм.).
Адзін клубень бульбы.
БУЛЬБОЎНІК, у м, зб Тое, што і
бульбял/к (у 1 знач.).
БУЛЬБЯНАЯ, 6й, мл ыя, -ьіх, ж
Сталовая, закусачная, у меню якой пера
важаюць стравы з бульбы.
БУЛЬБЙНІК, а / у, мл і, аў м 1.
-у зб. Націнне бульбы. Б. лажоўк. 2. -а.
Аладка з дранай сырой бульбы; дранік.
Далячы бульбял/каў. 3. -а. Той, хто вельмі
любіць бульбяныя стравы (разм.).
БУЛЬБЯНІШЧА, а, л Поле, на якім
расла бульба.
БУЛЬВАР, -а, мл. -ы, -аў, м. Шырокая
алея пасярод гарадской вуліцы або ўздоўж
набярэжнай. Дрыморск/ б. Ц лрым. буль
варны, -ая, -ае.
БУЛЬВАРНЫ, ая, ае 1. ад бульвар
2. лсрал. Разлічаны на абывацельскія,
мяшчанскія густы. Б. рамал. Бўльеарлая
літаратура. Бульварлал лрэса. Ц лаз. бульвАршчына, -ы, ж. (да 2 знач.).
БУЛЬДАЗЕРЫСТ, а, А/ сце, мл ы,
-аў, м. Той, хто працуе на бульдозеры.
БУЛЬДОГ, -а, мл. -і, -аў м. Сабака з
вялікай кароткай мордай, шырокімі гру
дзямі, кароткімі лапамі. Ц лрым. бульдожы,
-ая, -ае. Бульдожая хеатка.
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БУЛЬДОЗЕР, -а, лін. -ы, -аў, .м. Трактар,
абсталяваны навясным пярэднім адвалам
для земляных работ. Ц дрь/лі. бульдбзерны,
-ая, -ае.
БУЛЬКАТ, -у, А/ -каце, лі. Гукі, якія
ўтвараюцца пры кіпенні, пераліванні або
цячэнні вады.
БУЛЬКАТАЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -кбча; яезяк. 1. Бурліць, бурна кі
пець (пра вадкасць). Булькоча гсрняяракя.
2. безас. Утвараць глухія перарывістыя гу
кі пры захворванні горла, грудзей. У горле
булькоча. II лаз. булькатанне, -я, я.
БУЛЬКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезак. Утва
раць гукі, падобныя на тыя, якія бываюць
пры кіпенні або пераліванні вады. Булькае
дучам. II ябнакр. булькнуць, -ну, -неш, -не;
-ні. II лаз. бульканне, -я, я.
БУМ', -у лі. (разм.). Штучнае ажыўлен
не, шуміха вакол чаго-н. Уазе/яяь/ Б.
БУМ', -а, лін. -ы, -аў лі. (спец.). Гім
настычны снарад: брус на дзвюх стойках.
77рак/яь/каеаян/ ла буме.
БУМ , еыкл. (разм.). Ужыв. для абазна
чэння характэрнага глухога туку вялікага
звона, стрэлу з гарматы і пад.
БУМАЖНІК, -а, ля*, -і, -аў, л*. Мужчын
скі плоскі кашалёк для папяровых грошай
і дакументаў.
БУМЕРАНГ, -а, л/н. -і, -аў, лі Кідальная
прылада ў выглядзе сагнутай палкі, плас
ціны, якая пры ўмелым кіданні апісвае
дугу і вяртаецца да таго, хто кідаў.
БУНДЭСВЕР, -а, л*. Назва ўзброеных
сіл у Германіі. Ц дрылі, бундэсвёраўскі, -ая,
-ае.
БУНДЭСРАТ, -а, АТ -рАце, лі. Верхняя
палата парламента ў Германіі, орган прад
стаўніцтва зямель.
БУНДЭСТАГ, -а, АТ-Агу, лі. Ніжняя па
лата парламента ў Германіі, прадстаўніц
тва народа на выбарнай аснове. Ц дрылі,
бундэстагаўскі, -ая, -ае.
БЎНКЕР, -а, лік. -ы, -аў, лі. 1. Металіч
ная або бетонная скрыня для часовага за
хоўвання збожжа, вугалю і іншых матэры
ялаў. Б. бля збрня. 2. Падземнае жалезабе
тоннае ўкрыцце. 3. Спецыяльнае назем
нае збудаванне з байніцамі для вядзення
агню. II дрылі, бункерны, -ая, -ае.
БУНКЕРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; -равАны; незак., мддо (спец.). Засы
паць у бункер (у 1 знач.). Б. жыта. Ц доз.
бункераванне, -я, м. і бункероўка, -і, ДАТ
-рбўцы, ж.
БУНТ', -у, А/-нце, лін. -ы, -аў, лі. Сты
хійнае паўстанне, мяцеж. Зял/ельны б. ся
лян.
БУНТ', _д
-нце, лін. -ы, -аў лі. Звя
зак, кіпа; стос.
БУНТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
незок. 1. Падымаць бунт', удзельнічаць
у бунце'. 2. коео-модо. Падбухторваць да
бунту'. Б. нороб. 3. дброн. Пратэставаць,
упарта не згаджацца. № ліагу еечоролі дзя
журыць.' жонка бунтуе. 4. каго. Збіваць з
толку. 7ы ліяне не бунтуй, я салі разбяруся.

БУНТАР, -А, лін. -ьі, -бў лі. 1. Удзельнік
бунту'. 2. дбран. Неспакойны чалавек, які
пратэстуе супраць чаго-н., заклікае да ра
шучых дзеянняў да перавароту ў чым-н.
II ж. бунтарка, -і, ДА/ -рцы, лін. -і, -рак. Ц
дрылі, бунтарскі, -ая, -ае.
БУНТАРНЫ, -ая, -ае. Прасякнуты
бунтарскім духам; мяцежны. Бунтарная
напіура.
БУНТАРСТВА, -а, н. Рэзкае абурэнне,
пратэст, якія суправаджаюцца непакор
насцю. II дрылі, бунтарскі, -ая, -ае. Б. на
строй.
БУНТАЎШЧЫК, А, лін і^ бў, лі
Удзельнік бунту'. Ц ж. бунтаўшчыца, -ы,
лін. -ы, -чыц. II дрылі, бунтаўшчыцкі, -ая,
-ае.
БУНЧЎК, -А, лін. -і^ -бў, лі. (гіст.). Дрэў
ка з прывязаным конскім хвастом як сім
вал улады (у казацкіх атаманаў украінскіх
і польскіх гетманаў). Ц дрылі, бунчужны,
-ая, -ае.
БУР, -а, лін. -ы, -аў, лі. (спец.). Інстру
мент для свідравання.
БЎРА, -ы, лін. -ы, бур, ж. 1. Вецер вя
лікай разбуральнай сілы, звычайна з даж
джом або снегам. Разгулялася б. 2. деран.
Пра бурнае развіццё сацыяльных працэ
саў у грамадстве. Трылюп/ы рэзалюцыйнай
фры. 3. л^ран., чаго або якая. Пра бур
нае выяўленне пачуццяў Б. еодлескаў. 4.
Шум, крык. У хаце дабнялася сапраўдная
б. О Магнітная бура — моцныя ваганні
магнітнага поля Зямлі, звязаныя з увар
ваннем у каляземную прастору касмічных
часціц, што абумоўлена сонечнай актыў
насцю б Бура ў шклянцы вады (іран.) —
гарачая спрэчка з-за дробязных прычын.
БУРАВАТЫ, -ая, -ае. Які мае шэра-карычневае адценне.
БУРАВАЯ, -бй, лін. -ыя, -ьіх, ж. Вышка
для бурэння. 77рацаеаць на буравой.
БУРАВЕСНІК, а, лін і, аў, лі Мар
ская птушка з загнутай дзюбай, вузкімі і
доўгімі крыламі.
БУРАВІК, -А, лін. -і^ -бў, лі. Спецыяліст
па буравых работах.
БУРАВЕІ, -Ая, -бе. Які мае адносіны да
бурэння, зроблены ў выніку бурэння. Бу
равая ўстаноўка.
БУРАК, -А, лін. -і^ -бў лі. 1. Двухгадовая
агародная расліна сямейства лебядовых.
Бадаць бурак/. 2. Караняплоды гэтай рас
ліны, якія выкарыстоўваюцца як корм,
харч, сыравіна. Убіраць бурак/ калібайналі.
О Цукровыя буракі — сорт буракоў з якіх
вырабляюць цукар. Ц даліянм/. бурачбк,
-чкА, лін. -чкі^ -чкбў лі. II дрылі. бурачны,
-ая, -ае і буракбвы, -ая, -ае. Бурачны колер
(лілова-чырвоны). Бураковы сок.
БУРАКА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. бурак, напр.: бу
ракакапалка, буракарэзка, буракасейны,
буракаўборачны.
БУРАКАВОД, -а, А/-дзе, л/н. -ы, -аў, лі.
Спецыяліст па вырошчванні буракоў

БУЛ-БУР
БУРАКАВОДСТВА, а, н Развядзенне
і вырошчванне буракоў Ц дрылі, буракавбдчы, -ая, -ае. Буракаводчая гаспадарка.
БУРАКАСЕЙНЫ, ая, ае Які сее і вы
рошчвае буракі (звычайна цукровыя). Б.
раён.
БУРАКАЎБОРАЧНЫ, ая, ае Які мае
адносіны да ўборкі буракоў Б. калібайн.
БУРАЛОМ, -у, лі. Лес, дрэвы, павале
ныя бурай. II дрылі, буралбмны, -ая, -ае.
БУРАН, -у, лі. Снежная бура, завіруха ў
стэпе. Заняўся б. Ц дрылі. буранны, -ая, -ае.
БУРАПЕНІЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -ніць; незак. У паэзіі: бурліць, кі
пець (пра жыццё, дзейнасць).
БУРАПЕННЫ, -ая, -ае. У паэзіі: бурлі
вы, кіпучы. Бурапенныя хвалі.
БУРАТЫ, -аў, абз. бурАт, -а, А/-рАце, лі.
Народ, які складае карэннае насельніц
тва Рэспублікі Бурація, што ўваходзіць у
склад Расійскай Федэрацыі. Ц ж. буратка,
-і, ДА/ -тцы, л/н. -і, -так. Ц дрылі, бурацкі,
-ая, -ае.
БУРАЧКОВЫ, -ая, -ае. Колеру чырво
ных буракоў Б. /налік.
БУРАЧНІК, -у, лі., зб. Бацвінне буракоў.
БУРАЧНІШЧА, а, н Месца, на якім
выраслі буракі. Узараць б.
БЎРБАЛКА, -і, ДА/ -лцы, лін. -і, -лак,
ж. Паветраны шарык у вадзе або іншай
вадкасці. 0 Пускаць бурбалкі (разм.) — та
нуць, тапіцца, гінуць у вадзе.
БУРБОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак.
(разм.). Узнімаць, пускаць бурбалкі, буль
каць.
БУРБОН, -а, лін. -ы, -аў, лі. (зневаж.).
Грубы, некультурны, уладалюбівы чала
век.
БУРГАМІСТР, а, лін -ы, -аў, лі На
чальнік гарадской управы ў некаторых
краінах Еўропы і ў 18—19 стст. у Расіі. Ц
дрылі, бургамістарскі, -ая, -ае
БУЕДА, -ьі, ДА/ -дзё, ж. (разм., пагард.). Дрэнна прыгатаванае, нясмачнае
пітво або вадкая ежа. Бе сун, п б.
БУГДЗЙЭК, -А, лін. -і^ -бў, л/. Мяшок са
скуры жывёлы для захоўвання і перавозкі
вадкасцей. Ц дрылі, бурдзючны, -ая, -ае.
БУРЖУА, нескл., лі. Прадстаўнік класа
буржуазіі.
БУРЖУАЗІЯ, -і, ж. Грамадскі клас, які
валодае сродкамі вытворчасці, ідэямі і
навыкамі для арганізацыі рыначнай гас
падаркі і жыве за кошт наёмнай працы.
О Дробная буржуазія — дробныя ўласні
кі, якія валодаюць сродкамі вытворчасці
і карыстаюцца наёмнай працай у нязнач
най ступені або зусім не карыстаюцца ёю.
II дрылі, буржуазны, -ая, -ае.
БУРЖУЙ, -я, лін. -і, -яў л/. (разм., пагард.). Тое, што і буржуя. Ц ж. буржуйка,
-і, ДА/ -жўйцы, лін. -і, -жуек. Ц дрылі, бур
жуйскі, -ая, -ае.
БУРЖЎЙКА', -і, ДА/ -жўйцы, лін. -і,
-жўек, ж. (разм.). Металічная печка. .Жа
лезная б.
БУРЖУЙКА' ая. буржуй.

БУР-БУХ
БЎРКА, -і, ДА/ -рцы, лін. -і, -рак, ж. 1.
На Каўказе: род плашча або накідкі з тон
кага лямцу. Адздцкая & 2. Шырокая доў
гая адзежына з башлыком з саматканага
сукна, якую апранаюць паверх кажуха.
БУРКАВАЦЬ, -кўю, -кўеш, -кўе; -кўй;
яезяк. 1. Утвараць характэрныя для галу
боў гукі. Толубы буркуюць. 2. лерак. Лагод
на і пяшчотна размаўляць (жарт.). Мала
дыя буркуюць у ку/мочку. II лаз. буркаванне,
-я, я.
БУРКАТАЦЬ, -качў, -кбчаш, -кбча;
-качьі; яезак. (разм.). 1. Тое, што і бурка
ваць. Тблуб буркоча. 2. мяло і без бон. Бур
чаць, мармытаць. 2). спбе лпб яос. Ц яаз.
буркатанне,-я,я
БУРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яезак. (разм.).
Невыразна, з адценнем незадаволенасці
гаварыць што-н. Ц а^яакр. буркнуць, -ну;
-неш, -не; -ні. Стары м/тосьц/ буркнуў /
ламмюўуха/яу. Ц яаз. бурканне, -я, я.
БЎРКІ, -рак, абз. бўрка, -і, ДА/-рцы, ж.
Абутак з фетру сукна або з тонкага лямцу
які носіцца з галёшамі ці на скураной па
дэшве без іх. II лрым. бурачны, -ая, -ае.
БУРЛАК, -А, мя. -і^ -бў м. (гіст.). Рабо
чы ў арцелі, якая цягнула паўз бераг су
праць цячэння судны. II лрым. бурлацкі,
-ая, -ае. Бурлацкая арцель.
БУРЛАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; яезак.
(гіст.). Працаваць бурлаком. Б. яа Родзе.
БУРЛЙІЫ, -ая, -ае. Бурны, шумлівы.
Б^рл/выя хвал/. Ц яаз. бурлівасць, -і, ж.
БУРЛІЦЬ, -лк5, -ліш, -іць; яезак. 1.
Бурна цячы, пералівацца, клекатаць. Мо
ра бурліць. 2. лбрая. Праяўляцца з вялікай
сілай (пра падзеі, пачуцці і пад.); шумець.
Дроў бурл/ць, яа месцы яе сяйз/цца. Злосць
бурл/ць.
БУРМІСТР, -а, мя. -ы, -аў, м. За прыго
нам: кіраўнік памешчыцкага маёнтка або
стараста, прызначаны памешчыкам з ся
лян. II лрым. бурмі&гарскі, -ая, -ае.
БУРНОС, -а, мя. -ы, -аў, м. (гіст.). Даў
гаполая з шырокімі рукавамі сялянская
вопратка з саматканага сукна.
БЎРНЫ, -ая, -ае. 1. Неспакойны, на
вальнічны, з бурамі. Б. бзень. Б. дк/ян. 2.
Які бурліць, парыўны. Бурныя рэк/. 3. Які
моцна праяўляецца; хвалюючы, гарачы.
Буркае захапленне. 4. Які імкліва прахо
дзіць або развіваецца. Б. рост завозаў. Ц
яаз бурнасць, -і, ж.
БЎРСА, -ы, мя. -ы, -аў, ж. (гіст.). Назва
духоўных навучальных устаноў з інтэрна
тамі ў І8 — 1-й палавіне 19 ст.
БУРСАК, -А, мя. -ц -бў м. (гіст.). На
вучэнец бурсы. II лрым. бурсацкі, -ая, -ае.
Бурсацкае жыццё.
БУРТ, -А, М -рцё, мл. -ьі, -бў, м. Доўгі
капец бульбы, сіласу і пад. Укрываць бур
ты бульбы. II крым. буртавы, -Ая, -бе.
БУРТАВАЛЬШЧЫК, а, мя -і, аў, м
Рабочы, які працуе на закладцы буртоў.
БУРТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
яезак., м/то. Закладваць бульбу агарод
ніну сілас і пад. на захоўванне ў бурты.

124
Б. бульбу. II зак. забуртаваць, -тўю, -тўеш,
тўе; -тўй; -тавАны. Ц яаз. буртаванне, -я, я.
/ буртоўка, -і, ДА/-тбўцы, ж.
БУРЎН, -А, мя. -ьі, -бў, м. Пеністыя
хвалі на мелкай мясціне мора або над ры
фам. II лрым. бурунны, -ая, -ае.
БУРУНДУК, -А, мя. -і^ -бў, м. Невялі
кі паласаты грызун, падобны на вавёрку,
а таксама яго футра. Ц лрым. бурундуковы,
-ая, -ае.
БУРЧАЦЬ, -чў, -чыш, -чыць; -чым,
-чыцё, -чАць; -чй; лезак. 1. (7 / 2 ас. звычайна яе ўжыв.). Выказваць нездаваль
ненне або пагрозу, утвараючы глухія гукі
(пра жывёл). 2. Сярдзіта мармытаць, буб
ніць. Безбаеолена б. 3. (7 / 2 ас. звычайна
не ўжыв.). Бурліць. Ужываце бурчыць (безас.). II наз. бурчанне, -я, н.
БУРШТЫН, -у, м Скамянелая смала
хваёвых дрэў ад светла-жоўтага да бурага
колеру, якая ўжыв. для вырабу ўпрыгажэнняў. Балтыйск/ б. Ц лрым. бурштынавы,
-ая, -ае. Б)рн/тына#ыя лацерк/.
БЎРЫ, -ая, -ае. 1. Шаравата-карычневы. Б. вуеаль. Бурыя тарфян/к/. 2. Цёмнаруды з чырванаватым адлівам (пра масць
жывёл). Б. мябзеебзь.
БУРЫЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць для
бурэння. Бурыльныя крылавы.
БУРЫЛЬШЧЫК, а, мн і, аў, м Ра
бочы, спецыяліст па бурэнні. Ц ж. бу
рыльшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
БУРЫЦЬ, бурў, бўрыш, бўрыць; незак., м/то. 1. Разбураць, рушыць. Б. ста
ры хлеў. 2. Свідраваць, прабіваць грунт
спецыяльным інструментам. Ц зак. прабу
рыць, -бурў, -бўрыш, -бўрыць; -бўраны. Ц
наз бурэнне,-я,я
БУРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -бе; незак. Стана
віцца бурым, бурэйшым. II зак. пабураць,
-Аю, -Аеш, -бе.
БУР ЙН, -ў, м., зб. Агульная назва буйнасцябловага пустазелля. 77оле зарасло
буруном.
БУСАК, -А, мн. -і^ -бў м. Доўгі шост з
металічным вастрыём і крукам на канцы.
77ажарны б.
БУСАЧНІК, -а, мн. -і, -аў, л/. Суднавы
рабочы, які працуе з дапамогай бусака.
БЎСЕЛ, -ела, мн. буслй, -бў м. 1. Вя
лікая пералётная птушка з доўгай прамой
чырвонай дзюбай і доўгімі чырвонымі
нагамі. Б. баўеакрылы. Белы б. Чорны б. 2.
Высокая бутэлька гарэлкі (уст., разм ). Бо
стале стаял/ бва буслы еарэлк/. Ц лрым. бус
ліны, -ая, -ае (да 1 знач.). Б. клёкат.
БУСЛІХА, -і, ДА/ -лісе, мн. -і, -ліх, ж.
Самка бусла.
БУСЛЯНКА, -і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак,
ж. (разм.). Гняздо бусла. Ба старых л/лах
чарнел/ бусляня/.
БУСЛЯНЯ / БУСЛЯНЁ, нАці, мн бус
лянАты, -нАт, н. Птушаня бусла.
БУТ, -у; А/ бўце, м. Будаўнічы камень,
які звычайна выкарыстоўваецца для за
кладкі фундаменту. Ц лрым. бўтавы, -ая,
-ае. Бутавая /слабка.

БУТАЛЬ, -таля, мн. -талі, -таляў м.
(разм.). Тое, што і бутля.
БУТАНЬЕРКА, і, ДА/ рцы, мн і,
-рак, ж. Кветка або букецік кветак, які
прышпільваецца да адзення ў якасці
ўпрыгожання.
БУТАФОР, -а, мн. -ы, -аў, м. Тэатраль
ны служачы, адказны за бутафорыю (у 1
знач.), а таксама майстар, які яе вырабляе.
II лрым. бутафбрскі, -ая, -ае.
БУТАФОРЫЯ, і, ж 1. Прадметы аб
станоўкі ў спектаклі, а таксама штучныя
прадметы замест сапраўдных на вітры
нах магазінаў і інш. 2. леран. Падман,
бачнасць, фальш, разлічаныя на знешні
эфект. Усё еэта б. Ц лрым. бутафбрскі, -ая,
-ае /бутафбрны, -ая, -ае (да 1 знач.).
БЎТЛЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Вялікая бу
тэлька. Б. яблычнага соку.
БУТОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Пупыш
ка кветкі. Бутоны цюльпанаў. Ц лрым. бу
тонны, -ая, -ае.
БУТЎЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). Ма
ленькі, тоўсценькі хлопчык; таўсматае
дзіця. З сяней паказаўся чырвоненьк/ б.
БУТЭЛЬКА, -і, ДА/ -льцы, мн. -і, -лек,
ж. 1. Шкляная пасудзіна для вадкасцей,
звычайна цыліндрычнай формы з вузкім
горлам. Б. л/манабу. 2. Старая руская ме
ра вадкасцей, роўная 0,6 л. 0 Заглядаць у
бутэльку (разм., іран.) — часта выпіваць,
напівацца. Лезці ў бутэльку (разм., неа
дабр.) — злавацца на каго-н., звычайна
беспадстаўна. Ц ламянм/. бутэлечка, -і, ДА/
-чцы, мн. -і, -чак, ж. II лрым. бутэлечны,
-ая, -ае. Бутэлечнае л/ва.
БУТЭРБРОД, а, А/ дзе, мн ы, аў, м
Скібка хлеба з маслам, сырам, каўбасой і
пад. II лрым. бутэрбродны, -ая, -ае. Бут^рбробнае масла.
БУФАНАДА, -ы, ДА/ -дзе, мн. -ы, -нАд,
ж. Сцэнічнае прадстаўленне або манера
акцёрскай ігры з падкрэслена пераболь
шанымі камічнымі сітуацыямі. Ц лрым. бу
фанадны, -ая, -ае.
БЎФЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяль
нае прыстасаванне ў паравозах, вагонах,
аўтамабілях для паслаблення сілы ўдару
штуршка пры сутыкненні. Ц лрым. буфер
ны, -ая, -ае.
БУФЁТ, -а, А/ -фёце, мн. -ы, -аў м. 1.
Доўгі стол або стойка для продажу закусак
і напіткаў а таксама невялікая закусачная.
Ауп/ць пфажок у буфеце. 2. Шафа для по
суду, сталовай бялізны, закусак, напіткаў Ц
лрым. буфётны, -ая, -ае.
БУФЕТЧЫК, -а, мн. -і, -аў м. Прадавец
у буфеце (у 1 знач ). Ц ж. буфетчыца, -ы,
мн. -ы, -чыц. II лрым. буфётчыцкі, -ая, -ае.
БЎФЫ, -аў. Пышныя зборкі ў верхняй
частцы рукавоў
БУХ, выкл. 1. Ужыв. для абазначэння
глухога адрывістага гуку пры ўдары, стрэ
ле і пад. 77рыцэл/уся — бух/ 2. у знач. зык.
Ужыв. ў значэнні дзеясловаў бухнуць-,
бухнуцца і бухаць (разм.). Разбегся / бух у
ропу. Бух аб лаблоеу.
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БУХАНКА, -і, ДМ-нцы, мя. -і, -нак, зк.
Адна штука печанага чорнага хлеба; бо
хан. 7). сосэкааа х^сба.
БЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яезак. 1. Утва
раць глухі адрывісты гук. Угю //о*/ бахаюць
^орл/аты. 2. З сілай стукаць, удараць, па
даць. Б. у бзееры. Л. аб зямлю. II зак. і абяакр. бухнуць, -ну, -неш, -не; -ні. Ц зеар.
бухацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц яаз.
баханне, -я, я.
БУХГАЛТАР, -а, л/я. -ы, -аў, м. Спецыя
ліст па бухгалтэрыі (у 1 знач.). Ц лс. бухгАлтарка, -і, ДА/-рцы, л/я. -і, -рак (разм.).
II лрыл/. бухгАлтарскі, -ая, -ае.
БУХІАЛТЗРЫЯ, -і, эк. 1. Тэорыя і прак
тыка рахункаводства і дакументальнага
гаспадарчага ўліку грашовых сродкаў. 2.
л/я. -і, -рый. Падліковы аддзел на прад
прыемстве, ва ўстанове. О Двайная бух
галтэрыя — метад уліку, пры якім кожная
ўліковая аперацыя запісваецца двойчы:
у прыходзе (дэбет) і расходзе (крэдыт).
0 Двайная бухгалтэрыя — 1) пра дваіс
тыя, двудушныя паводзіны, дзеянні; 2)
пра двайны бухгалтэрскі ўлік (фактычны
і фіктыўны), які сведчыць пра схаваныя
даходы. II ярым. бухгалтарскі, -ая, -ае. ^ухамтарск/я кя/е/.
БУХМАТЫ, -ая, -ае (разм.). Пышны,
разложысты. .Бухматыя кроль/. Ц яаз. бух
матасць, -і, лс.
БУХНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-ніся; зак. і абяакр. (разм.). Упасці з шу
мам, грымнуцца. Л. з доза.
БЎХНУЦЬ , 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-не; бух, бўхла; яезак. Пашырацца, павя
лічвацца ў аб'ёме ад вільгаці; разбухаць,
тіб сырасц/ бзяеры &
БЎХНУЦЬ , -ну, -неш, -не; -ні; зак. і
абяакр. (разм.). 1. ал. бухаць. 2. Бухнуцца.
Я. з нечы яа лабло^у. 3. Упіць, усыпаць, укі
нуць адразу ў вялікай колькасці. 2). .жменю
соя/ўм/су.
БЎХТА, -ы, ДМ -хце, л/я. -ы, бухт / -аў,
зк. Невялікі марскі заліў прыгодны для
стаянкі судоў. Д/хая &
БУХТОРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; яезак.
(разм.). Узнімаць, настройваць каго-н. на
якія-н. дзеянні. 77ачал/ нароб б.
БУХТЫ - БАРАХТЫ У выразе: з бухтыбарахты — раптоўна, ні з таго, ні з сяго,
неабдумана.
БУЦВЁЦЬ, І і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-ёе; яезак. Трухлець, гнісці, прэць. 7/уцеее
еолратка аб боўеаеа ляэкаяяя. Ц зак. збуц
вець, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв., -ёе. Ц яаз.
буцвённе, -я, я.
БУЦІЦЬ, бучў, буціш, буціць; яезак.,
м/то і без (Зал. (спец.). Рабіць бутавую
кладку, выкладваць бутам. 7>. катлаван. Ц
зак. забуціць, -учў, -ўціш, -ўціць.
БЎЦЫ, -аў абз. бўца, -ы, лс. Чаравікі з
шыламі на падэшвах для гульні ў футбол.
БУЧ, -а, л/я. -ы, -аў, л/. Рыбалоўная
снасць, сплеценая звычайна з лазовых
дубцоў у выглядзе вузкага круглага каша
з лейкападобным уваходам.

БУЧА, -ы, ЛС. (разм.). Шум, перапалох,
скандал. Люляць булу.
БУЧНЁІ, -Ая, -бе. Які мае буйную са
кавітую зеляніну (пра расліны). Л. кяея. Ц
наз. бучнасць, -і, лс.
БУШАВАЦЬ, -шўю, -шўеш, -шўе;
-шўй; яезак. Г Бурна, імкліва выяўляць
сваю разбуральную сілу (пра вецер, агонь,
ваду). 77<мыл/я бум/уе. Тіум/уюцьхба///. 2. леран. Бурна выказваць сваё незадавальнен
не, буяніць (разм.). Чаео ты бум/уем/?Ц яаз.
бушаванне, -я, я
БУШЛАТ, -а,
-лАце, л/я. -ы, -аў, л/.
Матроская суконная куртка або салдац
кая куртка на ваце. Фяоцк/ б. Ц лрым. буш
латны, -ая, -ае.
БУШМЁНЫ, аў абз. бушмён, -а, м
Абагульняючая назва некаторых карэн
ных народаў Паўднёвай Афрыкі, а такса
ма прадстаўнікі гэтага насельніцтва. 11 лс.
бушменка, -і,^М-нцы, мя. -і, -нак. Ц ярым.
бушменскі, -ая, -ае
БУЯКІ, -6ў. Кустовая ягадная расліна
сямейства верасовых, а таксама цёмна-сі
нія з шызым налётам ягады гэтай расліны.
Дзелаеатыя & Ц //рым. буяковы, -ая, -ае. Л.
настой.
БУЯН, -а, мя. -ы, -аў м. (разм., неа
дабр.). Той, хто схільны буяніць; сканда
ліст. Тэты б. зябол/ы балека.
БУЯНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; яезак.
(разм.). Скандаліць, дэбашырыць. Ц яаз.
буянства,-а,я
БУЯНЫ, -ая, -ае. Скандальны, непа
корны, схільны да буянства. Л. характар.
БУЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; яезак. 1. Бур
на расці; пышна красаваць. Ярына яа лал/
буяла. .Жыццё буяе (перан.). 2. Расці ў наці
ну (пра бульбу, памідоры і пад.), у салому
(пра жыта, пшаніцу і інш.), разрастацца
на шкоду плоданашэнню. 77ам/^оры буя
юць. II яаз. буянне, -я, я.
БЫ' (пасля галосных — б), часц. Ужыв.
пры дзеясловах прошлага часу, інфініты
вах са знач.: 1) умоўнай магчымасці дзеян
ня. 7? наехаў бы, кал/ б быў час; 2) ветлівай
прапановы. 7ы лрылёе бы яа хей//ну; 3) па
жадання. 77аслець бы ба балсблсу лрыеезц/
села; 4) просьбы. Лраеебаў бы ты бацьку;
5) боязі, апаскі. 77аслець бы яа цяея/к.
БЬР, злуч. (разм.). Ужыв. ў параўнаннях
са знач.: як, усё роўна як, быццам, нібыта.
Сумна, бы яа хаўтурах. .Ліхтарык сеец/ць,
бы ў цемры еоўчае сака.
БЫВАЛА, часц. (разм.). Паказвае на
знач. дзеяння, якое здаралася ў мінулым
раней, іншы раз. Сябўць, б., бы люлькі за
кураць. Раней, б., я часта хабз/ў яа лаляеаяяе.
БЫВАЛЫ, ая, ае 1. Які многа дзе
бываў і многа бачыў з вялікім жыццёвым
вопытам, Рн чалавек б. 2. Прывычны, які
бываў ужо раней. Слраеа еэта бывалая.
БЫВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; яезак. 1.
Прыходзіць да каго-н., наведваць каго-н.
Часта б. у еасцях. 2. Знаходзіцца, пры
сутнічаць дзе-н. Мала б. бома. 3. (7/ 2 ас.

БУХ-БЫТ
звычайна неўлсые.). Здарацца, мець месца.
Маланка быеае / з/мою. 4. 2 ас. абз. / мя. л.
бывАй(це) Форма развітання. 7>ыеамце,
малабыя еабы. Т/ыеайце збароеы. 0 Як ні ў
чым не бьшала — як быццам нічога не зда
рылася.
БЁІДЛА, -а, я. 1. зб. Буйная рагатая жы
вёла. /лаць б. ў лале. 2. лерак. Пры выказ
ванні зневажальных, пагардлівых адносін
да каго-н. (разм., пагард.). Збзяц/ястеа ея
л/ольк/ / чуў: ^Мўэкык, б.^. Ц ярь/м. быдлячы,
-ая, -ае.
БЫК', -А, мя. -ц -бў м. 1. Самец буйной
рагатай жывёлы, дзікай і свойскай. Рой
быкоў. 77лемяяяь/ б. 2. звычайна л/я. Падся
мейства буйных жвачных млекакормячых
(тур, бізон, зубр і пад.). 0 Браць быка за
рогі (разм.) — пачынаць дзейнічаць энер
гічна, з галоўнага. Ц дамяла/. бычбк, -чкА,
л/я. -чку -чкбў м. Рыць бычку ял еяроеачць/ (прыказка). Ц лрь/л/. бычыны, -ая, -ае
/ бычАчы, -ая, -ае. ТТораў бычачы, л розум
цялячы.
БЫК , -А, л/я. -і^ -бў, м. Прамежкавая
апора моста. 7>етояяыя бык/.
БЫЛІНА, -ы, мя. -ы, -лін, лс. Народная
эпічная песня пра герояў і іх подзвігі. 7ера/чная б. II лрь/л/. былінны, -ая, -ае. 7?. еерой.
БЫЛІНКА, -і, ДМ-нцы, л/н. -і, -нак, эк.
Сцяблінка травы, травінка. Сухая б.
БЫЛЛЁ, -А, я., зб. Высакарослае сцяб
лістае пустазелле; бур'ян. 0 Зарасло (па
расло) быллём (разм.) — адышло ў нябыт,
даўно забыта.
БЫЛЁІ, -Ая, -бе. 1. Мінулы, прошлы.
Рылыя //абзе/. Утам/наць былыя часы. 2.
Які страціў ранейшае становішча, пры
значэнне. 7). стубэят. Рылая с//аеа.
БЫЛЬ, -і, мя. -і, -ей / -яў, зк. 1. Тое, што
сапраўды было, адбывалася, у адрозненне
ад небыліцы. /7срллляллся б. з небыл/цай.
2. Апавяданне аб праўдзівым здарэнні. 7).
аграбаецца з ллк/злсяяя ў пакаленне.
БЫЛЬНЁГ, -нягў, л/я. -нягц -нягбў, л/.
Тое, што і быльн/к.
БЙЛЬНІК, -у, мя. -і, -аў, м. Адзін з ві
даў палыну; чарнобыль. З быльн/ку адзол/
еен/к//л/ё7нлы. II лрь/л/. бьшьнікавы, -ая, -ае.
БЫСТРАХбДНЫ, ая, ае 3 вялікай
хуткасцю руху. Р. катар. 11 яаз. быстрахбднасць, -і, эк.
БЁІСТРЫ, -ая, -ае. 1. Які хутка цячэ,
лётае, бегае, быстрая ллынь. Р. хлопчык.
2. Жывы, праніклівы (пра вочы, позірк і
пад.). Убзяўчыяы быстрыя сечы.
БЫСТРЫНЯ, і^ мя быстрыні, рынь,
лс. 1. Імклівая плынь з вірамі ў рацэ. 77аласц/ яа быстрыяю. 2. Вялікая хуткасць.
Чутк/ распаўсюбэкеал/ся з выключнай быстрыней.
БЫТ, -у, А7 быце, м. Агульны жыццё
вы ўклад, паўсядзённае жыццё. Сельск/ б.
0 Быту не даваць (разм.) — дакучаць, па
рушаючы чый-н. спакой. II лрым. бытавы,
-Ая, -бе. Рытаеь/я ласлуе/.

БЫТ-БЯД
БЫТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; лез^к.
Існаваць, мець месца. 7йкля бул/ха блўло
бытуе у лоробзе. Ц //ез. бытаванне, -я, я. 2>.
еуслсм лоробл/7м тесрласц/.
БЫТАВІЗМ, -у; .м. Празмернае захап
ленне апісаннем быту; яго дэталей.
БЫТАВЫ, Ая, бе 1. ал. быт 2. У лі
таратуры, журналістыцы: які апісвае быт
людзей якой-н. сацыяльнай групы. 2). рдмал.
БЫТАПІСАЛЬНІК, а, мл. і, аў, м
Пісьменнік або мастак, які ў сваіх творах
адлюстроўвае быт, паўсядзённае жыццё. Ц
лрым. бытапісальніцкі, -ая, -ае.
БЫТАПІСАННЕ, я, мл і, яў, л Па
драбязнае апісанне быту, паўсядзённага
жыцця.
БЫТНАСЦЬ, і, лс. У выразе: у быт
насць — у час знаходжання дзе-н. або ў
якасці каго-н. Уяео б. старшь/лёй к&лелсд
слрлеы /шл/ ласляхоеа.
БЫТбЎКА, -і, ДА/ -тбўцы, мл. -і,
-тбвак, лс. (разм.). На прадпрыемствах,
фермах, будоўлі і пад.: памяшканне для
адпачынку і захоўвання інструментаў,
прылад і пад. Ц лрым. бытовачны, -ая, -ае.
БЫЦЦАМ. 1. злуч. Ужыв. ў параўнан
нях са знач. як, нібы, усё роўна як. Дялсыць, б. лелсь/еоя. 2. злуч. Злучае даданыя
дапаўняльныя сказы, калі сказанае не
адпавядае сапраўднасці, і даданыя дзей
нікавыя сказы са знач. няўпэўненасці.
27рь/к/бедеццд, б. л/чоал ле чуў. 7/д еул/ць/
лешл/^7 зе/лела, б. /ер&л/ лл зеллочхлх. 3.
часц. Паказвае на няўпэўненасць, дапу
шчальнасць выказвання. 7ецр б. зллёмы.
БЫЦЦЁ, -А, л. 1. Філасофская катэ
горыя, якая выяўляе ўсеагульную ўласці
васць рэчаў і з'яў існаваць і быць у наяў
насці. 2. Сукупнасць умоў матэрыяльнага
жыцця грамадства. 3. Жыццё, існаванне.
%лд#ечде б. Ц лрым. быційны, -ая, -ае.
БЫЦЬ, цялср. няма (у 3 ас. адз. л. ёсць);
быў, былА, былб, былі; бўду бўдзеш,
бўдзе; будзь; лезлк. 1. Жыць, існаваць,
мець месца. 2?ыў члллеек / ле сліллл. 2*ь/ў
бы хлеб, л любз/ зллмбу^^л (прыказка). 2.
Прысутнічаць, знаходзіцца. Л. лл рлбочым
месцы. 3. Рабіцца, здарацца. Учора быў
^рлб. 4.3 лс. лбз. л. бўдзе. Ужыв. ў знач. ця
перашняга часу: ёсць, маецца. Яму бубзе
елбоў лірыццлць. 5. Ужыв. як частка сас
таўнога выказніка. Дзяўчыла былл ўрлчом.
0 Будзь (бывай) здароў — развітальны зва
рот з добрымі пажаданнямі. Было ні было
(разм.) — трэба рызыкнуць. Што будзе,
тое будзе (разм.) — аддацца на волю лёсу.
Як бы там (што б там) ні было — нягледзя
чы ні на што.
БЭЖ, лязм. / ВЕЖАВЫ, ая, ае Свет
ла-карычневы з ружова-жоўтым адцен
нем. ^ээклеле лал/то. Сукелкл колеру бэлс.
БЭЗ, -у м. Дэкаратыўная кустовая рас
ліна сямейства маслінавых з блакітна-ліловымі або белымі пахучымі кветкамі, Ьукел! бэзу. II лрь/л/. базавы, -ая, -ае. Д. хуст.
^эзлел-с/л/ колер.
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БЭКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезлк. (разм.).
1. Тое, што і бляяць. 2. Чытаць па літарах,
па складах, няўмела. Зл зіму ллеучыўся
трох/ б. II ллз. бэканне, -я, л.
БЭЛЬКА, -і, ДА/ -льцы, мл. -і, -лек, лс.
Брус, які апіраецца на сцены або ўстоі і
служыць падтрымкай насцілу (падлогі,
столі і пад.). 77лкллсц/ ласую бэльку. Ц ярым.
бэлечны, -ая, -ае. Лэлечлле лерлярыцце.
БЭРА, -ы, л/л. б$ры, бэр, лс. Пашыра
ны ў Беларусі гатунак позніх груш з буйнымі жоўтымі пладамі, а таксама сам
такі плод. О Лошыцкая бэра — беларускі
селекцыйны гатунак груш, выведзены ад
слуцкай бэры. Слуцкая бэра — стары бе
ларускі гатунак груш народнай селекцыі,
распаўсюджаны па ўсёй Беларусі, асабліва
на Случчыне.
БЭРСАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезлк., што
(разм.). 1. Блытаць, заблытваць. 2>. літкі.
2. Няўмела або неакуратна вязаць, абвяз
ваць, плесці. Д. сетку. Ц ллз. барсанне, -я,
л.
БЭСЦІЦЬ, бЗшчу, бэсціш, бэсціць;
бЗшчаны; лезлк., клео-што (разм.). 1.
Знеслаўляць, ганьбіць, зневажаць. Д. бобрле імя. 2. Брудзіць, трапаць, псаваць. 2).
боярлтку. II злк. збэсціць, збэшчу збэсціш,
збэсціць; збэшчаны. Ц ллз. бэшчанне, -я, л.
БЭТА-ВЁРСІЯ, -іі, мл. -іі, -ій, лс. Про
бная версія праграмы, распаўсюджаная
для тэсціравання і выяўлення памылак.
БЭТА-ПРАМЯНІ, ёў Паток бэта час
ціц, якія вылучаюцца радыеактыўнымі
рэчывамі пры бэта-распадзе.
БЭТА-РАСПАД, -у м. Адзін з відаў ра
дыеактыўнага ператварэння атамнага ядра.
БЭТА-ЧАСЦІЦА, -ы, мл. -ы, -ціц, лс.
Электрон або пазітрон, якія вылучаюцца
пры бэта-распадзе.
БЮВАР, -а, мл. -ы, -аў, м. Настольная
папка для папер, канвертаў. Ц лрь/м. бю
варны, -ая, -ае
БЮДЖЭТ, -у, А/ -жАце, мл. -ы, -аў м.
1. Каштарыс расходаў і даходаў дзяржавы,
прадпрыемства або ўстановы на пэўны
тэрмін. 2*. /лсть/тутл. 2. Сукупнасць аса
бістых даходаў і расходаў на пэўны тэрмін.
Сямейлы & II лрым. бюджэтны, -ая, -ае (да 1
знач.). 2,юблсэліль/я лс/еллеллл/.
БЮЛЕТЭНЬ, -я, мл. -і, -яў, м. 1. Карот
кае афіцыйнае паведамленне аб якой-н.
важнай грамадскай падзеі, справе. Д. з <езба. 2. Назва некаторых перыядычных выданняў, у якіх змяшчаюцца кароткія ма
тэрыялы аб працы ўстаноў, грамадскіх
арганізацый, вынікі даследаванняў і пад.
2). А/узея А/лркл 22/леллл. 3. Лісток для га
ласавання. 2?ыблрчы & 4. Бальнічны ліст
аб часовай непрацаздольнасці па хваробе
(разм.). Узяць &
БЮРАКРАТ, -а, А/ -рАце, мл. -ы, -аў,
м. 1. Прадстаўнік бюракратыі, чыноўнік.
2. Службовая асоба, якая выконвае аба
вязкі фармальна, не ўнікаючы ў сутнасць
справы; букваед, валакітчык (зневаж.). Ц
лс. бюракратка, -і, ДА/-тцы, мл. -і, -так (да

2 знач.). II лрым. бюракрацкі, -ая, -ае (да 2
знач.; разм.).
БЮРАКРАТЫЗМ, -у, м 1. Сістэма кі
равання, пры якой дзейнасць органаў вы
канаўчай улады празмерна ўскладнена і
накіравана на забеспячэнне ведамасных
інтарэсаў 2. лерал. Канцыляршчына, па
пяровая валакіта, фармальныя адносіны
да справы. Ц лрым. бюракратычны, -ая, -ае.
БЮРАКРАТЫЯ, і, лс 1. Тое, што і бю
ракратызм (у 1 знач.). 2. зб. Бюракраты,
чыноўнікі. II лрыл/. бюракратычны, -ая, -ае.
БЮРб', лескл., л. 1. Назва кіруючай
часткі некаторых органаў устаноў а так
сама пасяджэнне яе складу. 2?. 27рэзібыума
27ацыяла/?ьлай акабэмй' ласух беларус/. 2.
Назва некаторых устаноў кантор і пад. 2).
злахобах. 2). лабсрр )/.
БЮРО , леек??., л. Пісьмовы стол з
шуфлядамі для захоўвання папер.
БЮСТ, -а, А/ -сце, л/л. -ы, -аў м. 1.
Скульптура верхняй часткі чалавечага це
ла (да грудзей або да пояса). Бролзасы б.
Ялхі Яулллы. 2. Жаночыя грудзі. 2?ыстуліла лсалчыла з лабль/м бюстам. Ц лрь/м.
бюставы, -ая, -ае
БЮСТГАЛЬТАР, а, л/л ы, аў, м
Прадмет жаночай ніжняй бялізны для
падтрымання грудзей. Ц лрыл/. бюстгаль
тарны, -ая, -ае.
БЯГЛЯК, беглякі, мл. беглякі^ бегля
коў м. (разм.). Той, хто ўцякае, уцякач. Ц
лс. бяглячка, -і, ДА/-чцы, мл. -і, -чак.
БЯГОМ, лрысл. Хутка пераступаючы
нагамі, у тэмпе бегу; не шагам. 27рылусціцца б.
БЯГОНІЯ, -і, мл. -і, -ній, лс. Дэкара
тыўная трапічная і субтрапічная расліна
сямейства бягоніевых з прыгожым пярэс
тым лісцем і дробнымі кветкамі. Ц лрь/м.
бягбніевы, -ая, -ае. 2>. аскетах. Сямейсл/са бяеоліесь/х (наз.).
БЯГУН, бегунА, л/л. бегуны, бегунбў м.
Той, хто хутка бегае; спартсмен, які зай
маецца бегам (у 1 знач.). 2). ля кароткія
бысталцыі. Ц ж*. бягуння, -і, мл. -і, -яў.
БЯГЎЧЫ, -ая, -ае. 1. Які знаходзіцца ў
руху. 2>язуч<2я саба. 2Дукай бяеучаеа саўка
слеб. 2. Які зараз адбываецца, цяперашні,
штодзённы. 2*яеучыя слрасы.
люмалт. Ц
ллз бягучасць, -і, ж.
БЯДА, -ы, ДА/ -дзё, мл. бёды і (з л/л.
2, 2, 4) бяды, бед, лс. 1. Няшчасце, гора.
Далал/аечы у бябзе. 2>ебы цярлець — камеллае сэрца мець (прыказка). 2>. ла бябзе як
ла літачцы ібзе (прыказка). 2. Нястача,
галеча. У хаце — б. 3. у зла*/, зык. Дрэн
на; непрыемна. 2>. л/ле з ім. 0 Бяда вялікая
(разм.) — не мае значэння, няважна. Бядой
латаны (разм.) — вельмі бедны. Далей ад
бяды (разм.) — пра нежаданне ўвязвацца ў
непрыемную гісторыю. Такой бяды; толькі
(той) бяды (разм.) — не мае значэння.
БЯДАК, бедакА, мл. бедакі^ бедакбў, м.
(разм ). Бяздольны, няшчасны, гаротны
чалавек. Ц лс. бядачка, -і, ДА/-чцы, мл. -і,
-чак. II лрь/л/. бядацкі, -ая, -ае. /бб цялскі, б.
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БЯДНЕЦЬ, -ёю, ёеш, -ёе; яезяк 1.
Траціць сваё багацце, станавіцца бедня
ком (у 1 знач.). 2. Траціць што-н., спуста
шацца, мізарнець. Рякя бяднее ня рыбу.
Фяншяз/я бяднее (перан.). Ц зяк. абяднёць,
-ёю, -ёеш, -ёе /збяднёць, -ёю, -ёеш, -ёе.
БЯДНОТА, -ы, ДЛ/-н6це, лс. (разм.). 1.
Беднасць, галеча, убогасць. 2. зб. Бедныя
людзі, жабракі.
БЯДНЯК, беднякі, тнн. беднякі^ беднякбў л^. 1. Незаможны, бедны чалавек. 2.
Бедны селянін, якога эксплуатавалі бага
чы (гіст.). II лс. бяднячка, -і, ДА/-чцы, лм.
-і, -чак. II ярым. бядняцкі, -ая, -ае.
БЯДНЯЦТВА, -а, я., зб. Бедныя людзі,
бедната.
БЯДОТА, -ы, ДА/ -дбце, лін. -ы, -дбт,
лс. (разм.). 1. Пэра, бяда, бедства. 2. Ма
тэрыяльныя нястачы, беднасць. .Жыў ён у
бяскон^ям бябоце. Ц ярым. бядотны, -ая, -ае.
Бябо/лняе стянов/шчя.
БЯДРО, -ё, ^н. бёдры, -аў, н. Частка
нагі ад таза да калена. Дяс/^ь слябн/цу ня
бёбрях. II нрьлн. бядровы, -ая, -ае. Бябровяя
кос^ь.
БЯЗ... (ад. без...), нрь/стяукя. Ужыв. за
мест «без...» у першым складзе перад на
ціскам, напр.: бяздонны, бязмелсны.
БЯЗ'... (ад. без...), ярысяяукя. Ужыв. за
мест «без...» у першым складзе перад на
ціскам перад ётавымі галоснымі, напр.:
бяз Іёбны, бяз^ябзерны.
БЯЗБАЦЬКАВІЧ, а, лін ы, аў,
(разм.). Тбй, хто жыве, выхоўваецца без
бацькі, сірата.
БЯЗБОЖНАСЦЬ, і, лс Адмаўленне
існавання Бога, адсутнасць веры ў Бога.
БЯЗБОЖНІК, а, лін -і, -аў, лі (разм )
Чалавек, які не верыць у Бога, адмаўляе
яго існаванне. Ц лс. бязбожніца, -ы, мн. -ы,
-ніц. II лрым. бязбожніцкі, -ая, -ае.
БЯЗБОЖНЫ, ая, ае 1. Які не пры
знае існавання Бога. Бязболснш? л/тярятуря. 2. Неймаверны, несумленны (разм.).
7). Л2ун.
БЯЗБОЛЬНЫ, ая, ае Які не выклікае
болю, фізічных пакут. Я. укол. Ц няз. бяз
больнасць, -і, лс.
БЯЗБОЯЗНЫ, -ая, -ае Які не ведае
страху, бясстрашны. Ц няз. бязбоязнасць,
-і, лс.
БЯЗБРОВЫ, ая, ае Які мае ледзь
прыкметныя бровы. Б. твяр. Ц няз. бяз
бровасць, -і, лс.
БЯЗВАЖКІ, -ая, -ае. Які мае вельмі ма
лую вагу лёгкі. Ц няз. бязважкасць, -і, лс. У
с/лянс бязоязккяс^/.
БЯЗВЕР'Е, -я, н. Адсутнасць веры,
упэўненасці ў чым-н. Ён не ляббявяуся
бяззср '/о.
БЯЗВЕРХІ, -ая, -ае. Такі, у якім няма
верху, верхавіны. Тйзбсрхяя яс/ня.
БЯЗВЕТРАНЫ, ая, ае Ціхі, без ветру
Бяззе/яряняе нябвор
БЯЗВІННЫ, ая, -ае Які не мае віны
Бязо/нняс бз/ця. II няз. бязвіннасць, -і, лс.

БЯЗВОБЛАЧНЫ, ая, ае 1. Без воб
лакаў ясны. Бязооб^янняс небя. Б. бзень.
2. нврян. Нічым не засмучаны; светлы,
шчаслівы. .Бязбоблячняе бзяц/нс/яоя. Ц няз.
бязвоблачнасць, -і, лс
БЯЗВОБРАЗНЫ, ая, ае Які не вы
значаецца наяўнасцю паэтычных вобра
заў. Бязвябрязняе мысленне. Ц няз. бязвоб
разнасць, -і, лс.
БЯЗВОДДЗЕ, -я, н. Адсутнасць, няста
ча вады, вільгаці.
БЯЗВОДНЫ, ая, ае 1. Пазбаўлены
вады, вільгаці. Бязвобняя лус/яь/ня. 2. Які
не мае ў сваім складзе вады (спец.). 2). ряствор. II няз. бязводнасць, -і, лс.
БЯЗВОЛЛЕ, -я, н. Адсутнасць сілы во
лі, слабахарактарнасць. Лянрякяць зя 0.
БЯЗВОЛЬНЫ, -ая, ае Які не мае сілы
волі, слабахарактарны. Б. хяряк/няр. Ц няз.
бязвольнасць, -і, лс.
БЯЗВЎСЫ, -ая, -ае. 1. Без вусоў. Бязву
сыя /оняк/. 2. Безасцюковы. Бязвусяя ншян/ця. II няз. бязвусасць, -і, лс. (да і знач.).
БЯЗВЫЕЗНЫ, -ая, -ае. Аб працяглым
жыцці без выездаў, знаходжанні на адным
месцы. Бязбыезняе лсыццё.
БЯЗВЫПЛАТНЫ, -ая, ае Бясплатны,
дармавы. Ьязвы/мя/нняс жЗчулсэннв.
БЯЗВЁІХАДНЫ, ая, -ае Пра стано
вішча, з якога няма выйсця. БязвыхжЗняе
стянов/шня. II няз. бязв^каднасць, -і, лс.
БЯЗІЛЎЗДЗІЦА, -ы, лс. (разм.). Тое,
што пярэчыць сэнсу; недарэчнасць, глуп
ства. Бярзв бязалузбз/цу.
БЯЗГРЭШНЫ, ая, ае 1. Які не зрабіў
граху. 7этя быў 0. шмявек. 2. Які не мае ў
сабе нічога дрэннага; чысты. Бязгрэшныя
<?умк/. II няз. бязгрэшнасць, -і, лс.
БЯЗГЎЧНЫ, -ая, -ае. Які не суправа
джаецца тукамі; ціхі. Б. лляч. Ц няз. бяз
гучнасць, -і, лс
БЯЗДАРНАСЦЬ, і, лс 1. ая бяздарны
2. мн. -і, -ей. Бяздарны чалавек (разм.). Б?ты сулряцоун/к — поуняя 0.
БЯЗДАРНЫ, ая, ае Які не мае та
ленту, здольнасцей. Б. няэ/н. Ц няз. бяз
дарнасць, -і, лс.
БЯЗДЗЕЙНАСЦЬ, і, лс Адсутнасць
дзейнасці; пасіўнасць. /Уё/іьая м/рын^я з
бязбземнясцю.
БЯЗДЗЕЙНІКАВЫ, ая, ае У гра
матыцы: сказ, які не мае ў сваім складзе
дзейніка.
БЯЗДЗЕЙНІЧАЦЬ, аю, аеш, -ае; на
зяп. Нічога не рабіць, не праяўляць дзей
насці. Яня цэлымі <Эням/ бязбзейн/чяе.
БЯЗДЗЕЙНЫ, ая, ае 1. Які не пра
яўляе дзейнасці, недастаткова энергічны,
пасіўны. Бязбземняя нятуря. 2. Нічым не
заняты, гультайскі. Бязбземняв Ўяўленне
чясу.
БЯЗДЗЕТНЫ, ая, ае Які не мае ева
іх дзяцей. Бязбзешняя лсянныня. Ц няз. бяздзётнасць, -і, лс
БЯЗДОіЛЯДНЫ, ая, ае Які расце,
жыве, існуе без догляду. Б. еш?. Бязбоа/іябняе мяленс/нвя.

БЯД-БЯЗ
БЯЗДОЖДЖЫЦА, ы, лс (разм ) Лёт
няя пара, калі няма дажджоў; сухмень.
2/элы месяц с/яяяля 0.
БЯЗДОКАЗНЫ, ая, ае Не падмаца
ваны доказамі. Бязбокязняе ябв/нявяняннв.
II няз. бяздоказнасць, -і, лс
БЯЗДОЛЬНЫ, ая, ае Які не мае
шчаслівай долі, няшчасны. Б. лях?. Ц няз.
бяздольнасць, -і, лс
БЯЗДОМАК, мка, лш -мкі, мкаў м
(разм.). Той, хто не мае свайго жылля і
сям'і.
БЯЗДОМНІК, а, мн і, аў, м (разм )
Чалавек, які не мае дому прытулку. 7як і
лсыу бязбол/н/кятм. II лс. бяздомніца, -ы, лін.
-ы, -ніц.
БЯЗДОМНЫ, ая, ае Які не мае жыл
ля, прытулку. II няз. бяздомнасць, -і, лс.
БЯЗДОННЫ, ая, ае Які не мае дна,
вельмі глыбокі. Бязбонняе возвря. Ц няз.
бяздоннасць, і, лс.
БЯЗДРОТАВЫ, ая, ае Які працуе без
дротавых прыстасаванняў (для прыёму і
перадачы гукаў, сігналаў). Бязфо/яявяя су
вязь. Б. тэлефон.
БЯЗДЎМ'Е, -я, н. Адсутнасць думак,
засяроджанасці. Стян 6яз<?ум
БЯЗДЎМНЫ, -ая, -ае. Які не задумва
ецца; не здольны на роздум; легкадумны.
Б. ч&яявек. Б. учь/няк. Бязбулшяс ляшэнне. Ц
няз бяздумнасць, -і, лс
БЯЗДЎШНЫ, ая, ае 1. Пазбаўлены
чуласці, сардэчнасці; чэрствы. Б. чяляввк.
2. Халодны, сухі. Бяз(?ушняя /ёря ярть/стя.
II няз бяздушнасць, -і, лс
БЯЗЕВЫ 27! бязь
БЯЗЗЛЎЧНІКАВЫ, ая, ае У грама
тыцы: звязаны ў сінтаксічнае цэлае без
дапамогі злучнікаў. Склябяны б. скяз.
БЯЗЗМЕННЫ, ая, ае Які не змяня
ецца працяглы час, пастаянны. Б. стар
шыня. II няз. бяззмённасць, -і, лс.
БЯЗЗОРНЫ, -ая, -ае. На якім не відаць
зор. Бяззорняе небя.
БЯЗЗЎБЫ, -ая, -ае. 1. Які не мае зубоў.
2. нврян. Непрынцыповы, пазбаўлены
вастрыні. Бяззубяя крытыкя. Ц няз. бяз
зубасць, -і, лс.
БЯЗЛАДНЫ, ая, ае 1. Пазбаўлены
парадку, хаатычны. Б. ня/ноуя. 2. У якім
няма пэўнай сістэмы, паслядоўнасці,
рытму; сумбурны. Бязлябняя аяврркя. 3.
Бесталковы, неарганізаваны. Б. чялявек. Ц
няз. бязладнасць, -і, лс.
БЯЗЛЕСНЫ, -ая, -ае. Які не мае лясой
лясной расліннасці. Б. кряй. Ц няз. бязлёссе, -я, н. / бязлёсіца, -ы, лс.
БЯЗЛІТАСНЫ, ая, ае Які не мае лі
тасці, спачування; жорсткі, суровы. Б.
воряа. Бязлйлясняя лряубя. Ц няз. бязлітас
насць, -і, лс
БЯЗЛАДДЗЕ, -я, н. Адсутнасць лю
дзей або недахоп патрэбных людзей. 7рыволсняе б. Бякол б.
БЯЗЛЙЭДНЫ, -ая, -ае. Ненаселены або
маланаселены. Б. вястряу. Бязлн?бняя хятя. II няз. бязлюднасць, -і, лс. Бясковяя б.

БЯЗ-БЯС
БЯЗМЕЖНЫ, ая, ае 1. Які не мае
бачных межаў, бяскрайні. Дязм&жжыя прасторы. 2. перан. Надзвычайны, глыбокі
(пра пачуцці). Бязмежная ра Дасць. Ц наз.
бязмежнасць, -і, ж
БЯЗМЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. Ручная ры
чажная або спружынная вага.
БЯЗМЕРНЫ, ая, ае 1. Які немагчыма або цяжка вымераць. Бязмерная алыбіня. 2. перан. Надзвычайна глыбокі, моцны
(пра пачуцці). Бязмернае еора. Ц наз. бяз
мернасць, -І, Ж.
БЯЗМОЗГІ, -ая, -ае (разм.). Дурны,
бесталковы. Б. баран.
БЯЗМОЎНЫ, -ая, ае 1. Пазбаўлены
магчымасці гаварыць. Бязмоўная жывеліна. 2. Маўклівы, баязлівы, які не адва
жыцца слова сказаць. Бн стаў пануры і б.
3. леран. Ціхі, напоўнены цішынёй. Б. лес.
II наз бязмоўнасць, -і, ж.
БЯЗМЫТНЫ, ая, ае Які не мае пэў
най мэты. Бязмэ/лнае блуканне. Ц наз. бяз
мэтнасць, -і, ж.
БЯЗНОГІ, -ая, -ае. 1. Які не мае нагі
або ног 2. Без ножкі, без ножак (пра мэб
лю; разм.). Б. стол. II наз. бязногасць, -і, ж.
(да 1 знач.).
БЯЗРАДАСНЫ, -ая, -ае. Пазбаўлены
радасці, невясёлы. Бязрадаснае жыццё. Ц
наз бязрадаснасць, -і, ж
БЯЗРОДНЫ, ая, ае 1. Які не мае або
не ведае родных. Бязродная стража. 2. ле
ран. Які страціў або парваў сувязь са сваім
народам, сваёй краінай. Б. эмігрант. Ц наз.
бязроднасць, -і, ж
БЯЗРОСНЫ, -ая, -ае. Без расы. Бязрос
ная раніца.
БЯЗРЎШ, -ая, -ае. 1. Які не мае рукі
або рук. Б. інвалід. 2. перан. Няспрытны ў
рабоце, няўмелы (разм.). Ц наз. бязрўкасць,
-і, ж.
БЯЗРЁІБ'Е, -я, н. Адсутнасць або не
дахоп рыбы. Ба бязрыб'і і рак рыба (пры
казка).
БЯЗРЫБНЫ, ая, ае У якім няма ры
бы. Бязрыбнае возера.
БЯЗРЭЙКАВЫ, -ая, ае Без рэек; які
рухаецца не па рэйках. Бязрэйкавыя Дароаі.
Б. транспарт.
БЯЗЬ, -і, ж. Баваўняная тканіна палат
нянага перапляцення. Ц лрым. бязевы, -ая,
-ае.
БЯЗ'ЯДЗЕРНЫ, ая, ае 1. У якім ад
сутнічае ядро. Бяз ядзерныя клеткі. 2. У
якім адсутнічае ядзерная зброя. Бязмер
ная дзяржава.
БЯЛЁЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-ёецца; незак. (разм.). Тое, што і бялець (у
2 знач.).
БЯЛЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак. 1. Ста
навіцца белым. Бялеюць скроні. Б. аб стра
лу. 2. (7 і 2 ас. звычайна не ужыв.). Віднец
ца (пра што-н. белае). У Далечыні бялелі
буДынкі. II зак. пабялёць, -ёю, -ёеш, -ёе (да
1 знач.).
БЯЛЁК, -лькА, мн. -лькі^ -лькбў, м. Дзі
цяня цюленя. II лрым. бялькбвы, -ая, -ае.
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БЯЛІЗНА, -ы, ж., зб. Нацельнае адзен
не, а таксама вырабы з тканіны для быта
вых патрэб. 77ерлмян/ць бялізну. Сталовая
б. 77асцельная б. Ц лрым. бялізнавы, -ая, -ае.
Бялізнавая тканіна.
БЯЛІЛЫ, -ліл і -аў. 1. Белая мінераль
ная фарба. Цынкавыя б. 2. Белае фарба
вальнае рэчыва, якое выкарыстоўваецца ў
тэатральным грыме, касметыцы.
БЯЛІЦЬ, бяліб, бёліш, бёліць; бёлены;
незак., м/то. 1. Пакрываць вапнай, мелам,
робячы белым. Б. лен. 2. Дасягаць белізны
чаго-н. шляхам спецыяльнай апрацоўкі.
Б. палотны на сонцы. 3. Знімаць шкуру з
забітай жывёліны, кару са ствала дрэ
ва. Б. авечку. Ц зак. выбеліць, -лю, -ліш,
-ліць; -лены (да 1 і 2 знач.), набяліць, -бяліб, -бёліш, -бёліць; -бёлены (да 2 знач.)
і пабяліць, -бяліб, -бёліш, -бёліць; -бёле
ны (да 1 знач.); наз. пабёлка, -і, ДЛ7-лцы,
ж. (да І знач.). Ц звар. бяліцца, бялібся,
бёлішся, бёліцца; зак. набяліцца, -бялібся,
-бёлішся, -бёліцца (да 2 знач.). Ц наз. бялённе, -я, н. II прым. бялільны, -ая, -ае.
БЯЛОК', -лкў, мн. -лкі^ -лкбў м. Скла
данае арганічнае рэчыва, найбольш важ
ная састаўная частка жывёльных і раслін
ных арганізмаў. Ц прым. бялковы, -ая, -ае.
БЯЛОК, -лка, мн. -лкі^ -лкбўм. 1. Пра
зрыстая частка птушынага яйца, якая ак
ружае жаўток. 2. Непразрыстая белая аба
лонка вока. II лрым. бялковы, -ая, -ае.
БЯЛЎГА, -і, ДА/ -лўзе, мн. -і, -лўц ж.
Каштоўная прамысловая рыба сямейства
асятровых. II лрым. белужыны, -ая, -ае. Бе
лужыная ікра.
БЯЛЎЖЫНА, -ы, ж. Мяса бялугі як
ежа.
БЯЛЎХА, -і, ДА/ -лўсе, л/н. -і, -лўх, ж.
Палярны дэльфін, які ў дарослым стане
мае белую афарбоўку. Ц лрь/л/. белушыны,
-ая, -ае.
БЯЛЬМАСТЫ і БЯЛЬМАТЫ, ая, ае
З бяльмом на воку.
БЯЛЬМО, -а, л/н. бёльмы і (з ліч. 2, 3, <%)
бяльмы, -аў, н. 1. Белаватая пляма на ра
гавой абалонцы вока. 2. толькі мн. Вочы
(разм., груб.). б Вылупіць бельмы (разм.,
груб.) — здзіўлена, шырока адкрытымі ва
чамі глядзець. (Як) бяльмо на воку (разм.,
неадабр.) — пра таго (тое), хто (што) пе
рашкаджае, раздражняе сваёй прысутнас
цю, дакучлівасцю.
БЯЛЮСЕНЬКІ , БЯЛЮТКІ, ая, ае
Вельмі белы. Бялюсенькія (бялюткія) сня
жынкі.
БЯЛЯВЫ, -ая, -ае. 1. Не зусім белы; бе
лаваты. Занімаўся Б туман. 2. Са светларусымі валасамі. Б. хлапец.
БЯЛЙК, белякА, мн. белякі^ белякбў,
л/. Заяц, які мяняе зімой колер поўсці на
белы.
БЯНТЭЖЫЦЦА, -жуся, -жышся,
-жыцца; незак. Хвалявацца, непакоіцца,
губляцца. БіДаць было, м/то Дзяўчына бян
тэжылася.

БЯНТЭЖЫЦЬ, -жу, жыш, жыць; не
зак., каео. Прыводзіць да разгубленасці.
Яео слоеы бянтэжылі Дзяўчыну.
БЯРВЁННЕ, -я, н., зб. Бярвёны. 7раяяеаць б.
БЯРДАНКА, -і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак,
ж. Адназарадная стрэльба, якая была на
ўзбраенні рускай арміі ў 1870—189 І гг
БЯРДЁІШ, бердышА, мн. бердышы,
бердышоў м. Старадаўняя зброя: баявая
сякера з лязом у форме паўмесяца на доў
гім дрэўку.
БЯРЛОГ, берлагў, мн. берлагі^ берлагоў
л/. Зімовае логава мядзведзя. Ц прым. бяр
логавы, -ая, -ае і бярложны, -ая, -ае.
БЯЕЛОіА, -і, ДА/ -лбзе, мн. -і, -лбц ж.
Тое, што і бярлоа. Ц прым. бярлогавы, -ая,
-ае.
БЯРОЗА, ы, мн ы, -рбз, ж і БЯРЭЗІ
НА, -ы, мн. -ы, -зін, ж. Лісцевае дрэва з
белай карой, а таксама драўніна гэтага
дрэва. Б. — не паероза. Дзе стаіць, там і
іауміць (прыказка). Ц памяні#, бярозка, -і,
ДА/-зцы, мн. -і, -зак, ж. Ц прым. бярозавы,
-ая, -ае.
БЯРОЗАВІК, -у, м. Бярозавы сок. 77акаттаваць салоДкаеа бярозавіку.
БЯРОЗКА, -і, ДА/ -зцы, л/н. -і, -зак, ж.
1. ал. бяроза. 2. Травяністая расліна ся
мейства бярозкавых з павойным сцяблом
і белымі ці ружовымі кветкамі. Ц прым. бя
розкавы, -ая, -ае.
БЯРОСТА, -ы, ДА/-сце, ж. Верхні слой
бярозавай кары. ЛбДзерці бяросту. Ц прым.
берастовы, -ая, -ае, бяроставы, -ая, -ае і
берасцяны, -ая, -ае О Берасцяная грама
та — старажытныя пісьмы і дакументы на
бяросце.
БЯРЭЗНІК, -у, м., зб. Бярозавы лес.
А/олаДы б.
БЯРЭМЯ, -я, мн. -і, -яў н. Такая коль
касць чаго-н. (дроў саломы і інш.), што
можна абхапіць абедзвюма рукамі і панес
ці; ахапак. Б. Дроў.
БЯС... (ел. бес...), прыстаўка. Ужыв. за
мест «бес...» у першым складзе перад на
ціскам, напр.: бяссонніца, бяссэнсіца.
БЯСЁДА, -ы, ДА/-дзе,
збор гасцей з
пачастункам, а таксама ўдзельнікі такога
збору. Балявала ўся б. Ц прым. бясёдны, -ая,
-ае. Б. стол. БясеДныя аосці.
БЯСКАРНЫ, -ая, -ае. Які застаўся без
пакарання. Бяскарная правіннасць. Ц наз.
бяскарнасць, -і, ж
БЯСКВЕТКАВЫЯ, ых Расліны, у якіх
не бывае кветак і насення і якія размнажа
юцца спорамі.
БЯСКЛАСАВЫ, ая, ае Які не падзя
ляецца на грамадскія класы. Бяскласавае
ерамаДства. Ц наз. бяскласавасць, -і, ж.
БЯСКОЛЕРНЫ, ая, ае 1. Які не мае
колеру. Бясколерная ваДкасць. 2. перан. Ні
чым не адметны, невыразны. Б. твар. Ц
наз. бясколернасць, -і, ж
БЯСКОНЦАСЦЬ, і, ж 1. ал бяскон
цы. 2. Утўная велічыня, большая за ўсякую зададзеную (спец.).

129
БЯСКОНЦЫ, ая, ае Е Бяскрайні, які не мае канца, межаў. Б. блакіт. 2.
Надзвычай доўгі, працяглы. .Бясконцыя
спрэчкі. 3. Надзвычай моцны па сіле пра
яўлення. Бясконцая радасць. Ц наз. бяс
концасць, -і, лс.
БЯСКОРМІЦА, ы, лс. (разм) Адсутнасць або недахоп корму для жывёлы,
птушак. Бясснняя Б.
БЯСКРАЙНІ, -яя, -яе. Які нельга акі
нуць вокам. Бяскрайнія прасторы. Ц наз.
бяскрайнасць, -і, лс.
БЯСКРОЎНЫ, ая, ае 1. Які змяшчае
ў сабе малую колькасць крыві; вельмі
бледны. Бяскроўныя вусны. 2. Які адбыва
ецца без кровапраліцця. Бяскроўная пера
ляжа.
БЯСКРЫЗІСНЫ, ая, ае Які не су
праваджаецца крызісам. Бяскрызіснае раз
віццё II наз. бяскрызіснасць, -і, лс.
БЯСКРЫЛЫ, ая, ае 1. Які не мае
крылаў. 2. перан. Пазбаўлены творчай
фантазіі, сілы. Бяскрылыя .мары. Ц наз. бяс
крыласць, -і, лс. (да 2 знач.).
БЯСКРЫЎДНЫ, ая, ае Які не робіць
крыўды, не прыносіць непрыемнасцей
або шкоды. Бяскрыўдная /ронія. Б. звярок.
II наз бяскрыўднасць, -і, лс
БЯСПАМЯТНЫ, ая, ае У якога ела
бая памяць, няпамятлівы. Ц наз. бяспамят
насць, -і, лс.
БЯСПАМЯЦТВА, а, н 1. Страта свя
домасці, непрытомнасць. ^Тялсацьу бяспамяцтве. 2. Адсутнасць добрай памяці.
БЯСПАШПАРТНЫ, ая, ае Які не
мае пашпарта.
БЯСПЕКА, -і, ДА/ -пёцы, лс. Станові
шча, пры якім ніхто і нішто не пагражае
каму-, чаму-н. Міжнародная 0.
БЯСПЕЧНЫ, ая, ае 1. Якому не па
гражае небяспека. Бяспечнае месца. Б. пе
радок. 2. Які не прыносіць шкоды. Б. сро
дак. II наз. бяспёчнасць, -і, лс.
БЯСПІСЬМЕННЫ, ая, ае Які не мае
сваёй пісьменнасці. Бяспісьменныя народ
насці.
БЯСПЛАНАВЫ, ая, ае Які робіцца
без плана, планавання. Ц наз. бясплана
васць, -і, лс.
БЯСПЛАТНЫ, ая, ае Без аплаты
Бясплатная медыцынская Эапамоеа. Ц наз.
бясплатнасць, -і, лс
БЯСПЛЁННЫ, -ая, ае Які не дае нія
кіх вынікаў; марны. Бясплённая дзейнасць. Ц
наз. бясплённасць, -і, лс.
БЯСПЛОДНЫ, -ая, ае 1. Няздольны
даваць патомства. 2. Неўрадлівы. Бяс
плодная алеба. 3. перан. Які не дае ніякіх
вынікаў. Бясплодныя спробы. Ц наз. бяс
плоднасць, -і, лс.

БЯСПОЛЫ, -ая, -ае. Які не мае адзнак
поду. Бясполая істота. О Бясполае раз
мнажэнне — форма размнажэння, пры
якой арганізм узнаўляе сябе самастойна,
без усялякага ўдзелу іншай асобіны.
БЯСПОШЛІННЫ, ая, -ае Свабодны
ад абкладання пошлінай. Б. увоз /повараў Ц
наз бяспошліннасць, -і, лс.
БЯСПРАЎЕ, -я, н. Адсутнасць правоў
або немагчымасць іх рэалізаваць.
БЯСПРАЎНЫ, ая, -ае Які пазбаў
лены палітычных, грамадзянскіх правоў
або не можа іх рэалізаваць. Ц наз. бяс
праўнасць, -і, лс.
БЯСПРОЙГРЫШНЫ, -ая, ае 3 аба
вязковым выйгрышам. Бяспройгрышная
латарэя. II наз. бяспройгрышнасць, -і, лс
БЯСПРЫКЛАДНЫ, ая, ае Які не
мае сабе роўнага; выключны. Б. побзвіе. Ц
наз бяспрыкладнасць, -і, лс
БЯССІЛЛЕ, -я, н. 1. Недахоп, адсут
насць фізічных сіл, крайняя слабасць. 2.
Няздольнасць зрабіць што-н., адсутнасць
магчымасці дзейнічаць. Пераканацца у
сваім бяссіллі.
БЯССІЛЬНЫ, ая, ае 1. Які не мае фі
зічных сіл, слабы. Б. хворы. 2. Няздольны
што-н. зрабіць; бездапаможны. Медыцына
/пуп/ бяссільная бапамаечы.
БЯССЛАЎНЫ, -ая, -ае. Які заслугоўвае
асуджэння, ганебны. Б. канец. Бясслаўнае
паступленне. Ц наз. бясслаўнасць, -і, лс.
БЯССЛЁДНЫ, -ая, -ае. Які не пакінуў
пасля сябе ніякіх слядоў. Бясследнае знік
ненне. Прапасці бясследна (прысл.). Ц наз.
бясслёднасць, -і, лс.
БЯССЛОЎНЫ, ая, ае 1. Выказаны
без слоў. Б. бакор. 2. Маўклівы, які лічыць
за лепшае не выказваць сваіх думак. Б. вы
канаўца. II наз. бясслоўнасць, -і, лс.
БЯССМЕРТНІК, -у, м Назва некато
рых травяністых раслін з сухімі кветкамі,
якія не вянуць.
БЯССНЕЖНЫ, ая, -ае Скупы на
снег. Бясснелсная зіма. Ц наз. бясснёжнасць,
-і, лс.
БЯССОННІЦА, -ы, лс. Нездаровая ад
сутнасць сну або парушэнне сну. Мучыцца
бяссонніцай.
БЯССОННЫ, -ая, -ае. Праведзены без
сну. Бяссонная ноч.
БЯССПРЭЧНЫ, ая, -ае Які не выклі
кае пярэчанняў. Бясспрэчныя бовабы. Ц наз.
бясспрэчнасць, -і, лс
БЯССТРАСНЫ, ая, -ае Пазбаўлены
страсці, халодны і спакойны. Б. харак
тар. II наз. бясстраснасць, -і, лс.
БЯССТРАТНЫ, ая, ае Які не прыно
сіць страты. Бясстратнае прабпрыемства.
II наз. бясстратнасць, -і, лс.

БЯС-БЯС
БЯССТРАШНЫ, ая, -ае Які не ведае
страху; адважны. Б. пар/пызан. Ц наз. бяс
страшнасць, -і, лс
БЯССЭНСАВЫ, -ая, -ае. Пазбаўлены
сэнсу. Б. набор слоў. Б. учынак. Б. позірк. Ц
наз бяссэнсавасць, -і, лс
БЯССЭНСІЦА, -ы, лс. (разм.). Тое, што
не мае сэнсу; бязглуздзіца, недарэчнасць.
Бярзці бяссэнсіцу.
БЯССЭНСНЫ, -ая, -ае. Тое, што і бяс
сэнсавы. II наз. бяссэнснасць, -і, лс.
БЯСТАКТНАСЦЬ, -і, лс 1. ал бястакт
ны. 2. Бястактныя паводзіны, бястактныя
ўчынкі.
БЯСТАКТНЫ, -ая, -ае. Тое, што і бестактоуны. II наз. бястактнасць, -і, лс.
БЯСТАЛЕНТНЫ, ая, ае Пазбаўлены
таленту. Б. наэ/п.
БЯСФОРМЕННЫ, ая, ае Які не мае
выразна акрэсленай формы. Бясформен
ная маса. II наз. бясформеннасць, -і, лс.
БЯСХІБНЫ, -ая, -ае. Які не мае хібаў,
недахопаў; беспамылковы. Б. разлік. Ц наз.
бясхібнасць, -і, лс
БЯСХЛЕБІЦА, -ы, лс. (разм.). Адсут
насць або недахоп хлеба. Пералсылі бяс
хлебіцу.
БЯСХЛЕБНЫ, -ая, -ае. Звязаны з ад
сутнасцю хлеба. Б. еоб.
БЯСХМАРНЫ, ая, ае 1. Без хмар,
ясны. Бясхмарнае неба. 2. перан. Нічым не
азмрочаны, шчаслівы. Бясхмарнае лсыцце. II наз. бясхмарнасць, -і, лс.
БЯСЦЕНЕВЫ, ая, ае Які не ўтварае
ценю. Бясценевая лямпа.
БЯСЦЭНАК, -нку м У выразе: за бяс
цэнак (разм.) — вельмі танна. Лупіць за б.
БЯСЦЭННЫ, ая, ае 1. Вельмі каш
тоўны, дарагі. Б. скарб. 2. перан. Дарагі,
лк5бы. Б. бруе. II наз. бясцэннасць, -і, лс.
БЯСЧЫНСТВА, а, мн ы, аў, н Гру
бае парушэнне грамадскага парадку скан
дальныя паводзіны. Тварыць бясчынствы.
БЯСЧЫНСТВАВАЦЬ, твую, твуеш,
-твуе; -твуй; незак. Сваволіць, буяніць,
парушаць парадак.
БЯСШКОДНЫ, ая, ае Які не робіць
шкоды. Бясшкоднае лякарства. Ц наз. бяс
шкоднасць, -і, лс
БЯСШЛЮБНЫ, -ая, -ае Без шлю
бу або па-за шлюбам (жыццё, быт, існа
ванне). Бясшлюбнае лсыцце. Ц наз. бяс
шлюбнасць, -і, лс
БЯСШУМНЫ, ая, ае Які не робіць
шуму, ціхі. Б. матор. Бясшумныя крокі. Ц
наз. бясшумнасць, -і, лс.
БЯСШЭРСНЫ, ая, ае Які не мае
шэрсці.
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ВА, лрыназ. з РАМ Ужыв. замест пры
наз. «у» перад словамі, што пачынаюцца
з «у* і ў спалучэнні «ва мне*, напр.: заун/берсйлэце, злузваеце, ^аўсіх.
ВАБА, -ы, лс. Прывабліванне (птушак,
звяроў) падробленым голасам (тукам).
ВАБІК, -а, лін. -і, -аў лі. Дудачка, свіс
ток і інш. прылады паляўнічых, пры да
памозе якіх у час палявання падзываюць
птушак або звяроў, падрабляючы іх голас.
ВАБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; яезяк., клас.
1. Захапляючы, зачароўваючы сваім вы
глядам, прыцягваць да сябе. 27оубзень яаб/ць селем прыродай. 2. Падзываць птушак,
звяроў, падрабляючы іх голас. 2?. со/сніалі
птушак. II злк. павабіць, -блю, -біш, -біць.
ВАБНЫ, -ая, -ае. Які вабіць, зача
роўвае сваім выглядам; прывабны. Ц наз.
вабнасць, -і, лс
ВАВЁРКА, -і, ДА/ -рцы, лін. -і, -рак,
лс. Звярок роду млекакормячых атрада
грызуноў з пушыстым хвастом, а такса
ма футра гэтага звярка. Ц нрылі. вавёркавы,
-ая, -ае. Ллесрклеле куміра.
ВАВІЛОНСКІ ал. стоўпатварэнне.
ВАіА, -і, ДА/ вАзе, ля*, -і, -аў, лс. Тоў
стая жэрдка або бервяно для падважвання
цяжкіх прадметаў
ВАГА, -і^ ДА^вазё, мн. вАгі і (з тні. 2, 3, 4)
вагі^ вАгаў лс. 1. толькі абз. Цяжар каго-,
чаго-н., які вызначаецца ўзважваннем.
Ль/зялчыць злеў /лазару. ^леом у бзаццаць
кмлерлл^лу. ЛТсры ела/. 2>арэц цяэккай еле/. 2. толькі абз., неран. Уплыў аўтарытэт,
значэнне. Мець ел^у у калек/лыее. 3. Пры
лада для ўзважвання чаго-н. Лутялмл/яь/чныя яле/. 0 На вагу золата — вельмі дорага.
II лрым. вагавй, -Ая, -бе (да 1 і 3 знач.). Ллелеыя кл/яэеорь// барцоў. збор.
ВАІАНЁТКА, -і, ДМ -тцы, лін. -і, -так,
лс. Невялікі адкрыты вагон для перавозкі
грузаў па вузкакалейных або падвесных
дарогах.
ВАГАР, -А, ля*, -ьі, -бў л*. (разм.). Ры
чаг для рэгулявання чаго-н. або кіравання
чым-н.
ВАГАЎШЧЫК, А, мн. і; бў лі Той,
хто займаецца ўзважваннем чаго-н. %/еуначны я. II лс. вагаўшчыца, -ы, лін. -ы, -чьіц.
II нрылі. вагаўшчыцкі, -ая, -ае.
ВАГАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца; незак. 1. (2 / 2 лс. меулсь/#.). Мерна гайдац
ца з боку ў бок або зверху ўніз. А2ля?яя/к
закаецца. 2. неран. Быць у нерашучасці,
адчуваць няўпэўненасць, сумнявацца. Я
у ацэнцы рамана. 3. (2 /' 2 лс. ле ўлсь/е.), леран. Быць няўстойлівым, хісткім, мяняц
ца. 7эл*лсрлл?урл назепіра закаецца лб 23 бл
23°. II злк. павагацца, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца. II наз. ваганне, -я, мн. -і, -яў, к.; дрылі,
вагальны, -ая, -ае (у 1 знач.). 2?лелльяырух.
ВАГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незлк., што.
Мерна разгойдваць што-н. зверху ўніз або

з боку ў бок. Я рыпае. Ц злк. павагаць, -Аю,
-Аеш, -Ае; -Аны.
ВАГОН, -а, лік. -ы, -аў лі. Транспартны
сродак для перавозкі пасажыраў або гру
заў па рэйкавых дарогах. 7лелрмы з. 27лсллсырск/ е. 7рлліелммы з. З.-дябн/к. Я-рэстаран. Я броў (колькасць, якая змяшча
ецца ў ім). II лллія/лм. вагбнчык, -а, лін. -і,
-аў лі. II дрылі, вагонны, -ая, -ае.
ВАГРАНКА, -і, ДМ -нцы, лін. -і, -нак,
лс. Шахтавая печ для плаўкі чыгуну, а так
сама для апалу руд каляровых металаў Ц
дрылі ваграначны, -ая, -ае і вагранкавы,
-ая, -ае.
ВАДА, -ы, ДМ-дзё, лік. вбды, вод і -аў
лс. 1. Празрыстая бясколерная вадкасць,
якая ўяўляе сабой хімічнае злучэнне вада
роду і кіслароду. 227клямкл забы. Л2лрскля
е. 2. (звычайна з азначэннем). Напітак,
тэхнічныя растворы. 2йз/разаняя з. М/нерлльмля е. Занназая е. 3. Водная паверхня
ракі, возера, мора і пад., а таксама яе ўзро
вень. 27лблролсдічлць дл забзе. ^ысокля з.
Дастаўляць ^?узы забой. 4. лік. Водная пра
стора якога-н. раёна. 7эры/длрыя^ьмыя зобы. Уму/лрлмым еобы. 5. лік. Плынь, хвалі,
водная маса. 2лыбок/я зобы. Зобы Т2ёмана.
6. лік. Мінеральныя крыніцы, курорт з та
кімі крыніцамі. .Лячыцца яа зобях. Міне
ральныя зобы. 7. деран., абз. Пра наяўнасць
пустога, беззмястоўнага шматслоўя ў дак
ладзе, лекцыі і пад. (разм.). Яе баклаб, а
з. О Верхавая вада — вада, якая сцякла ў
рэчку пасля дажджу ці ўтварылася з раста
лага снегу. Жоўтая вада — хвароба вачэй,
пры якой зрэнка набывае жоўты колер.
Цёмная вада — слепата, выкліканая атра
фіяй зрокавага нерва, б Таўчы ваду ў ступе
або насіць ваду ў рэшаце (разм.) — зай
мацца пустымі справамі, марнай працай.
Вадой не разліць (не разальеш) клас — пра
неразлучных сяброў Як у ваду глядзеў —
быццам загадзя ведаў Вады (нікому) не за
муціць — не зрабіць шкоды. Выйсці сухім
з вады — застацца непакараным. Віламі
па вадзе пісана — пра што-н. маламагчымае, няпэўнае. Ліць ваду на млын чым, каео — прыводзіць доказ або дзейнічаць на
чыю-н карысць Вывесці на чыстую ваду
каео-н. — выкрыць чые-н. нядобрыя ўчын
кі) Цішэй вады, ніжэй травы — пра сціп
лага, вельмі спакойнага, ціхага чалавека.
II /мзліянм/.-ласк. вадзіца, -ы, лс. (да 1 знач.;
разм.) /вадзічка, -і, ДА/-чцы, лс. (да 1 знач.;
разм.). II ярым. вбдны, -ая, -ае (да 1 і 3 знач.)
/ вадзянй, -Ая, -бе (да 1 знач.). Лобны шляк.
Лобны расін зор. Лобны спорт. Лабзяная но
рм. Лабзяны назук. Ахаяны млын.
ВАДА., (ал. вода...). Першая састаўная
частка складаных слоў; ужыв. замест «во
да...», калі націск у другой частцы падае
на першы склад, напр.: забазоз, злбяллру
ны, забалаз.

ВАДАБОЯЗЬ, -і, лс. Тое, што і шлленстза (у 1 знач.).
ВАДАВОЗ, -а, мн. -ы, -аў м. Той, хто во
зіць ваду.
ВАДАВОЗНЫ, ая, ае Які служыць
для перавозкі вады. Лабазозная бочка.
ВАДАГРЭЙНЫ, -ая, -ае. Прызначаны
для награвання вады. А кацёл.
ВАДАЁМ, -а, лін. -ы, -аў, м. Натураль
ная або штучная ўпадзіна, напоўненая
вадой; басейн. 22атуральны о. Ц нрылі. ва
даёмны, -ая, -ае.
ВАДАЗЛІЎ, -ліва, мн. -лівы, -ліваў, м.
(спец.). Адтуліна ў верхняй частцы плаці
ны для сцёку лішняй вады. Ц нрым. вада
зліўны, -ая, -ае.
ВАДАКАЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак,
лс. Спецыяльнае збудаванне з помпамі
для падачы вады.
ВАДАЛАЗ, -а, лін. -ы, -аў, м. Спецыя
ліст, які займаецца падводнымі работамі
ў спецыяльным воданепранікальным кас
цюме. II нрым. вадалазны, -ая, -ае. Лаб&лазныя работы.
ВАДАЛІЎ, -ліва, мн. -лівы, -ліваў м. 1.
Рабочы, які вылівае або адпампоўвае ваду.
2. Старшы рабочы на баржы.
ВАДАМЁР, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Прыла
да для вымярэння расходу вады. 2. Вымя
ральная рэйка для назірання за ўзроўнем
вады. II нрым. вадамёрны, -ая, -ае.
ВАДАНОС, -а, лін. -ы, -аў м. Той, хто
носіць ваду.
ВАДАНОСНЫ, -ая, -ае. Які ўтрымлівае
ў сабе ваду. А плясні.
ВАДАПЛАЎНЫ, ая, ае У выразе: ва
даплаўныя птушкі — агульная назва пту
шак, якія жывуць на вадзе.
ВАДАПОЙ, -бю, м. 1. Месца на рацэ,
возеры і інш., дзе пояць жывёлу і куды
прыходзяць піць звяры. 2. Паенне жывё
лы вадой. II ярым. вадапбйны, -ая, -ае.
ВАДАРОД, -у, М -дзе, м. Хімічны эле
мент, самы лёгкі газ, які ў злучэнні з кіс
лародам утварае ваду. Ц лрым. вадарбдны,
-ая, -ае. Лабаробная бомба (разнавіднасць
атамнай бомбы).
ВАДАСКІД, -а, 4/ -дзе, лін. -ы, -аў, м.
Гідратэхнічнае збудаванне для спуску
лішняй вады з вадасховішчаў Запасны о. Ц
лрым. вадаскідны, -ая, -ае.
ВАДАСПАД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў, м.
Імклівы паток вады, што спадае са стро
мага ўступа ў рэчышча ракі. Торны о. Ц
нрылі. вадаспадны, -ая, -ае.
ВАДАСПЎСК, -а, мн. -і, -аў, м. Труба ў
плацінах і вадасховішчах для спуску вады.
II нрым. вадаспускны, -ая, -ае.
ВАДАСХОВІШЧА, а, лін ы, ішч / аў,
н. Штучны вадаём для збору і захавання
вады. II нрым. вадасховішчны, -ая, -ае.
ВАДАСЦЁК, -а, мн. -і, -аў, м. Збудаван
не для адводу, сцёку вады, а таксама па-
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катае месца, па якім спякае вада. Ц прылі.
вадасцёкавы, -ая, -ае. Добосцекоеоя пірубо.
ВАДАТРУБНЫ, ая, ае У выразе: ва
датрубны кацёл — паравы кацёл, у якім
вада награваецца, праходзячы па трубах.
ВАДЗІЦЕЛЬ, -я, лм. -і, -яў, л?. Тое, што
і кіроўца. Я л/ролембўсо. 2?. такс/. Ц лрыл?.
вадзіцельскі, -ая, -ае. 2?ойз/цельскія /уразь/.
ВАДЗЙДЦА, ваджуся, вбдзішся, вбдзіцца; незок. 1. (2 / 2 ос. яе ўэкые.). Быць,
жыць (пра жывёл, птушак і пад ); быць
у наяўнасці. 7олі зобзяццо бабры. 2э/пкое
баброў кас баўло яе яобз/цца. 2. безас. Быць
звычаем, правілам, Як еобз/цца ў лае. 3. з
кілі. Мець справу; сябраваць (разм.). Яе
еабз/ся больш з еэ/лылі х^олчыкол/.
ВАДЗІЦЬ, ваджў, вбдзіш, вбдзіць; лё
зах. 1. Тое, што і еесц/ ў І, 2 і 4 знач. (але
абазначае дзеянне, што адбываецца не ў
адзін час, не за адзін прыём або не ў ад
ным напрамку). А бзяцей гуляць. 2?. еойск/
ў бом. Я смыкалі ла с/лруяах. А лшшыну.
2. мяло з кілі. Падтрымліваць (знаёмства,
дружбу). 3. пераважна безас., коео-ш/по.
Хістаць у бакі, заносіць пры хадзьбе, яз
дзе. Машыну пачало з. ла слізкай барозе.
4. Кіраваць гульнямі, танцамі. Ц наз. ва
джэнне, -я, н. (да 1 знач.).
ВАДЗЯНІСТЫ, -ая, -ае. Які ўтрымлівае
многа лішняй вады, вільгаці. Яобзяніс/пое
чарніла. II наз. вадзяністасць, -і, лс.
ВАДЗЯНКА, -і, ДМ -нцы, лін. -і, -нак,
лс. 1. Хвароба, пры якой у тканках і по
ласцях цела збіраецца вадкасць. 2. Запоў
нены вадкасцю пухір (разм.). Ц прылі. ва
дзяначны, -ая, -ае.
ВАДЗЯНКІ ал вада
ВАДКАСЦЬ, -і, лс. 1. ал. вадкі. 2. Рэчы
ва, якое мае ўласцівасць цячы і набываць
форму той пасудзіны, у якой яно зна
ходзіцца. II прым. вадкасны, -ая, -ае (да 2
знач.; спец.).
ВАДКІ, -ая, -ае. Які знаходзіцца ў ста
не вадкасці, здольны цячы. Ломкія рэчыеы
(у адрозненне ад цвёрдых і газападобных).
2?обкое поліео. Ц ноз. вадкасць, -і, лс.
ВАДНАЛЫЖНІК, а, лін і, аў, лі
Спартсмен, які займаецца вадналыжным
спортам. Слоборн/ц/ябы еобнолылсн/коў. Ц
лс. вадналыжніца, -ы, лін. -ы, -ніц.
ВАДНАЛЫЖНЫ, ая, ае Які мае ад
носіны да водных лыж. А слор/л.
ВАДЫР, -А, лін. -ы, -бў, лі. Пухір, які
ўсхопліваецца пры апёку скуры.
ВАДЭВІЛЬ, -я, лін. -і, -яў, лі. Кароткая
камічная п'еса, у якой дыялогі чаргуюцца
з песнямі. II прым. вадэвільны, -ая, -ае.
ВАЕН... Першая састаўная частка скла
даных слоў у знач. ваенны, напр.: еоенкор,
еоенліэхн/к, еоенуроч.
ВАЕНІЗАВАЦЬ, зўю, -зўеш, зўе; зўй;
-завАны; зок. і незок., коео-ш/по. 1. Пры
стасаваць (прыстасоўваць) да ваенных
умоў, перавесці (пераводзіць) на абслугоў
ванне ваенных патрэб. Я лроліыслоеосць.
2. Узброіць (узбройваць); арганізаваць

(арганізоўваць) на ваенны лад. Ц ноз. вае
нізацыя, -і, лс
ВАЕНКАМ, -а, лін. -ы, -аў, лі. Ваенны
камісар. II прылі. ваенкамаўскі, -ая, -ае.
ВАЕНКАМАТ, -а, М -мАце, лін. -ы, -аў,
лі. Ваенны камісарыят. Роенны е. Ц прылі.
ваенкамацкі, -ая, -ае
ВАЕННА... Першая састаўная частка
складаных слоў у знач. ваенны; пішацца
разам у словах: еоеннообоеязоны, еоеннололонны, еоеннослулсочы.
ВАЕННА-... Першая састаўная частка
складаных слоў у знач. ваенны, які мае
адносіны да абслугоўвання ўзброеных сіл,
да вядзення вайны, напр.: еоенно-лоееліроны, еоенно-проліыслоеы, еоенно-інлсынерны.
ВАЕННААБАВЯЗАНЫ, -ага, лм -ыя,
-ых, лі. Асоба, якая павінна несці вайско
вую службу (падлягае прызыву або зна
ходзіцца ў запасе). Ц лс. ваеннаабавязаная,
-ай, лін. -ыя, -ых.
ВАЕННАПАЛОННЫ, ага, ля -ыя,
-ых, лі. Ваеннаслужачы, узяты ў палон.
ВАЁННА-ПАЛЯВЁІ, Ая, бе Ваенны
(у 2 знач.), які ажыццяўляецца, дзейнічае
ва ўмовах ваеннага часу. Яоенно-поляеы
суб. Яоенно-поляеоя хірургія.
ВАЁННА-ПРАМЫСЛОВЫ, ая, ае У
выразе: ваенна-прамысловы комплекс —
аб'яднанне манаполій, прадпрыемстваў,
што вырабляюць ваенную прадукцыю, а
таксама аб'яднанне прадстаўнікоў узбро
еных сіл і часткі дзяржаўна-адміністрацыйнага апарату, якое ставіць сваёй мэтай
гонку ўзбраенняў.
ВАЕННАСЛУЖАЧЫ, ага, лін ыя, -ых,
лі. Асоба, якая знаходзіцца на вайсковай
службе ў кадравай арміі. Ц лс. ваеннаслужа
чая, -ай, лін. -ыя, -ых.
ВАЁННЫ, -ая, -ае. 1. ая. вайна. 2. Які
мае адносіны да абслугоўвання арміі і
патрэб вайны. Яоенноя лроліыслоеосць. Яоенное с/лоное/шчо. 22о з. лоб. 3. у знач. наз.
ваённы, -ага, лін. -ыя, -ых, лі. Тое, што і еоеннослулсочы.
ВАЕНШЧЫНА, -ы, ж.,
(пагард.).
Агрэсіўныя ваенныя колы.
ВАЖАК, -А, лін. -і^ -бў, лі. 1. Павадыр
статка, чарады. 2. Кіраўнік, арганізатар.
А ліолобзі.
ВАЖАТЫ, -ага, лін. -ыя, -ых, лі. 1. Пра
ваднік, які паказвае шлях тым, хто за ім
ідзе. 2. Кіраўнік піянерскага атрада, дру
жыны. II лс. важатая, -ай, лін. -ыя, -ых. Ц
прылі. важацкі, -ая, -ае (да 2 знач.; разм.).
ВАЖДАНІНА, -ы, лс. (разм.). Занятак,
які патрабуе многа часу; увагі, турбот.
ВАЖДАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
незак. (разм.). Доўга займацца якой-н.
справай; корпацца. Я з полероліі. Абліць е.
з еэ/лылі еулыпоёлі/
ВАЖКІ, -ая, -ае. 1. Які мае значную ва
гу пры невялікім аб'ёме. Я /лазар. 2. перан.
Пераканаўчы. Я (Заказ. 2?алска (прысл.)
еоеорыць. 3. перан. Пазбаўлены лёгкасці;

ВАД-ВАЙ
цяжкі. 2?олск/я крок/. Ц наз. важкасць, -і, лс.
(да 1 і 2 знач.).
ВАЖНАСЦЬ, і, лс 1. ая важны 2. Ве
лічнасць, фанабэрыстасць. 2Уб/іусц/ць на
сябе з 0 (Не) вялікая важнасць (разм ) —
нічога асаблівага.
ВАЖНЕЦКІ, -ая, -ае (разм.). 1. Вель
мі добры, выдатны. Яолснецкія робо/пы. 2.
Велічны, фанабэрысты. Я еыа/іяб.
ВАЖНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(разм.). Прымаць паважны выгляд, фана
бэрыцца. II наз. важнічанне, -я, н.
ВАЖНЫ, -ая, -ае. І. Які мае вялікае
значэнне, значны. Яолсноя спроео. 2?але
ная еая/на норобной еоспоборкі. 2. Высокі
па пасадзе, становішчы (разм.). Я началь
нік. Яалсная персона. 3. Велічны, паважны,
фанабэрысты. Я еыа/іяб. Яалсна (прысл.)
/прымаць сябе. Ц наз. важнасць, -і, лс. (да 1
і 3 знач.).
ВАЖЫЦЦА, -жуся, -жышся, -жыцца;
незак. 1. Вызначаць сваю вагу шляхам уз
важвання. 2. Праяўляць жаданне, намервацца зрабіць што-н. (разм.). Я ўварыць
кіелі.
ВАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; незак. І.
коао-ш/по. Вызначаць вагу, узважваць. Я
зболслсо. 2. Мець пэўную вагу (у 1 знач.).
Рыбіна еалсыць бео к/лаераліы. Ц наз. важан
не, -я, н. (да 1 знач.).
ВАЗА, -ы, л/н. -ы, ваз, лс. Пасудзіна для
кветак, садавіны і пад. або проста дэка
ратыўнага прызначэння. Арус/лольноя е.
II лол/янш. вАзачка, -і,
-чцы, -чак, лс. Ц
лрыл/. вазавы, -ая, -ае (спец.).
ВАЗАВЙ ая воз
ВАЗАК, -А, лін. -і^ -бў, лі. Той, хто пера
возіць грузы на конях. Ц прылі. вазацкі, -ая,
-ае.
ВАЗЕЛІН, -у, л/. Мазь, якую атрымліва
юць з нафты (ужыв. ў медыцыне, касме
тыцы, тэхніцы). Ясрны е. Ц прылі. вазеліна
вы, -ая, -ае.
ВАЗІЦЦА, важўся, вбзішся, вбзіцца;
незок. 1. Катацца. Я но сонкох. 2. перон.,
з кілі-чылі. Аддаваць многа часу якой-н.
справе; важдацца (разм.). Я со спроеозбочой.
ВАЗІЦЬ, важу, вбзіш, вбзіць; незок., коео-ш/по. 1. Тое, што і еезці' (але абазначае
дзеянне, якое адбываецца не ў адзін час,
не за адзін прыём або не ў адным напрам
ку). Я броеы з лесу. 2. Катаць. Я бз/ця ў
кояясочцы. [І ноз. вбзка, -і, ДМ-зцы, лін. -і,
-зак, лс.
ВАЗОК, -зкА, лін. -зкі^ -зкбў, л/. 1. 27оліянш. да воз (у і і 2 знач.). 2. Лёгкія, спе
цыяльна абсталяваныя для выезду сані.
ВАЗОН, -а, л/н. -ы, -аў, л/. 1. Дэкаратыў
ная пакаёвая расліна. 2. Гаршчок для вы
рошчвання такіх раслін. Ц лрыл/. вазбнны,
-ая, -ае.
ВАЗОЎНЯ, -і, л/н. -і, вазбвень і -яў, лс.
Спецыяльнае памяшканне для захоўвання
вазоў (у 1 знач.). Ц прылі. вазоўневы, -ая, -ае.
ВАЙНА, -ы, лін. вбйны / (з л/ч. 2, 3, 4)
вайны, вбйнаў, лс. 1. Узброеная барацьба

ВАЙ-ВАЛ
паміж дзяржавамі, народамі і пад. 77ср/аая
сусветная в. Вял/кая Айчынная <?. Жалобная в.
Знохобз/ццау стане вайны з к/м-н. 77айсц/ //о
замну. Я нерваў (перан.). 2. нбран. Пра стан
варожасці, барацьбу з кім-, чым-н. Эканам/чная з. Лб^в/ць замну бракаробам/. Ц ярым.
ваённы, -ая, -ае (да 1 знач.).
ВАЙСКОВЕЦ, -кбўца, мн. -кбўцы, -кбўцаў м. (разм.). Асоба, якая знаходзіцца на
ваеннай службе; ваеннаслужачы.
ВАЙСКОВЫ, ая, ае 1. а/? войска
2. Ваенны (у 2 знач.). Вайсковая служба.
Вайсковая выпраўка. А намазак.
ВАКАЛІСТ, -а, А/ -сце, мн. -ы, -аў м
1. Спецыяліст у галіне вакальнага мас
тацтва, а таксама па пастаноўцы голасу
спевака. 2. Спявак-прафесіянал. Ц ж. ва
калістка, -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так.
ВАКАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які мае адносі
ны да спеваў прызначаны для выканан
ня голасам. Лакальная .музыка. Лакальнае
мастацтва.
ВАКАМЕР, -а, .мн. -ы, -аў А*. Здоль
насць вызначаць адлегласць на вока, без
прыбораў Мець бобры з. Ц лрым. вакамёрны, -ая, -ае. Вакамерная здымка.
ВАКАНСІЯ, -і, мн. -і, -сій, ж. Вакант
ная пасада, месца. Ўкрылася з.
ВАКАНТНЫ, -ая, -ае. Пра пасаду,
службовае месца: свабодны, нікім не за
няты. Лакальная ласага прафесара. Ц наз.
вакантнасць, -і, ж.
ВАКАЦЫІ, -цый. Канікулы. Ц лрым. ва
кацыйны, -ая, -ае
ВАКЗАЛ, -а, мн. -ы, -аў м. Будынак на
чыгуначнай станцыі, прыстані і пад. %/луначны з. Рачны з. Ц лрым. вакзальны, -ая,
-ае.
ВАКОЛ. 1. лрысл. Кругом, навокал. Л.
н/кога не было. 2. лрыназ. з Р Кругом ча
го-н. Аабз/ць е. сабу.
ВАКОЛІЦА, -ы, мн. -ы, -ліц, ж. 1. Ус
краіна населенага пункта. Выйсц/ за вакол/цу. 2. Тое, што размешчана вакол насе
ленага пункта; наваколле. 77амм?ла пога
ласка ла усёй ваколіцы. Ц лрым. ваколічны,
-ая, -ае (да 2 знач ).
ВАКОЛЬНЫ, ая, ае 1. Размешчаны
вакол. Вакол ьнь/я н/вы. 2. Які ляжыць у ба
ку ад самага кароткага шляху. Ракельная
дарога.
ВАКСА, -ы, ж. Мазь для чысткі ску
ранога абутку. II лрым. ваксавы, -ая, -ае /
ваксенны, -ая, -ае
ВАКСАВАЦЬ, -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй;
-саваны; незак., /ато. Мазаць, чысціць
скураны абутак ваксай. Р. боты. Ц зак. на
ваксаваць, -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй; -са
ваны.
ВАКУУМ, -у м. (спец.). 1. Стан вельмі
разрэджанага газу пры нізкім ціску. 2. ле
ран. Поўная адсутнасць, востры недахоп
чаго-н. Духоўны е. Ц лрым. вакуумны, -ая,
-ае.
ВАКХАНАЛІЯ, -і, ж. 1. звычайна мн. У
антычным свеце: свята ў гонар бога віна
і весялосці Вакха. 2. леран. Крайняя сту
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пень беспарадку разгульнага балявання. Ц
лрым. вакханальны, -ая, -ае.
ВАКХАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
ж. У антычным свеце: жрыца бога віна і
весялосці Вакха, удзельніца вакханалій.
ВАКЦЙНА, -ы, ж. (спец.). Прэпарат
для папераджальных лячэбных прышчэ
пак супраць заразных хвароб. Ц лрым. вак
цынавы, -ая, -ае.
ВАЛ', -а, мн. валй, -6ў м. 1. Доўгі высо
кі земляны насып. Араласны е. 2. Высокая
хваля. Дзявяты е. (самая моцная і небяс
печная хваля ў час марской буры, паводле
старадаўніх уяўленняў — пагібельная для
мараплаўцаў). Лгнявы е. (перан.: пра вель
мі моцны артылерыйскі абстрэл пазіцый,
які паслядоўна перамяшчаецца). Ц лрым.
вальны, -ая, -ае (спец.).
ВАЛ з, -а, мн. вальі, -6ў м. У механіз
мах: стрыжань, які круціцца на апорах і
перадае рух іншым часткам механізма. Я
турбіны. II ламян/а. віпік, -а, мн. -і, -аў м. Ц
лрым. вальны, -ая, -ае (спец.).
ВАЛ , -а, толькі абз., м. У эканоміцы:
агульны аб'ём прадукцыі ў вартасным
выражэнні, выпушчанай за які-н. пэўны
перыяд. Выканаць план ла зале. Ц лрым. валавй, -Ая, -бе. Я бахоб.
ВАЛАВОДЗІЦЦА, -вбджуся, -вбдзішся, -вбдзіцца; незак. (разм.). Аддаваць за
лішне многа ўвагі і часу каму-, чаму-н.;
няньчыцца. .Няма часу з тайм е.
ВАЛАВОДЗІЦЬ, -вбджу вбдзіш, -вб
дзіць; незак. (разм.). Наўмысна зацягваць
вырашэнне якой-н. справы; валакіціць.
ВАЛАВОДНІК, -а, мн -і, -аў м (разм )
Той, хто валаводзіць, зацягвае вырашэнне
якой-н. справы. Не слухайце зы гэтага валавобніка.
ВАЛАВОЮ, -ая, -ае. З вялікімі спакой
нымі вачамі. Валавокая прыгажуня.
ВАЛАВЫ ал. вал\
ВАЛАКІТА, -ы, ДА/-кіце, ж. Бюракра
тычная зацяжка пры вырашэнні якой-н.
справы. II лрым. валакітны, -ая, -ае. Волакітная слраза.
ВАЛАКІТЧЫК, а, мн -і, аў, м (разм )
Той, хто стварае валакіту. Ц ж. валакітчыца,
-ы, мн. -ы, -чыц.
ВАЛАКНІСТЫ, ая, -ае Які складаец
ца з валокнаў з валокнамі. Валакністая
бубова расліннай тканкі. Валакністыя ма
тэрыялы. II наз. валакністасць, -і, ж.
ВАЛАКНО, -А, мн. валбкны, -аў н. 1.
звычайна мн. Выцягнутая ў даўжыню
клетка расліннай або жывёльнай ткан
кі. Валокны с?раун'ны. Нерзозыя заложны.
2. таксама зб. Ніткападобная эластычная
пасма расліннага, мінеральнага або штуч
нага паходжання, /льняное е. /Штучнае е.
.Валокны цэлюлозы. Ц ламянт. валаконца,
-а, мн. -ы, -аў, н. Ц лрым. валакбнны, -ая,
-ае.
ВАЛАКУША, -ы, мн -ы, кўш, ж 1.
Прымітыўнае прыстасаванне ў выглядзе
дзвюх змацаваных папярочкамі жардзін
для перавозкі грузаў канём. Вывезці се

на з лесу на валаку/аах. 2. Агульная назва
сельскагаспадарчых прылад для зграбан
ня сена, саломы, выраўноўвання паверхні
раллі і сенажаці.
ВАЛАН, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Прышыў
ная палоска лёгкай тканіны або карунак у
выглядзе фальбоны ці брыжоў на сукен
цы. 2. Лёгкі мячык з пер'ем або шырокім
хвалістым абадком для гульні ў бадмінтон.
II лрым. валанны, -ая, -ае.
ВАЛАНЦЁР, а, мн -ы, аў м Той, хто
добраахвотна ўдзельнічае ў якой-н. спра
ве, не атрымліваючы за гэта грошай. Ц
лрым. валанцёрскі, -ая, -ае.
ВАЛАПЙЭК, -а, м 1. Адна з першых
штучных моў створаная ў Германіі ў 1879
г І.М.Шлеерам; яе меркавалі выкарыс
таць у якасці адзінай сусветнай мовы. 2.
леран. Набор незразумелых слоў; тара
баршчына.
ВАЛАСАТЫ, -ая, -ае. Пакрыты, аброс
лы валасамі. Валасатыя рук/. Ц наз. вала
сатасць, -і, ж.
ВАЛАСЕНЬ, -снЯ, мн. -сні^ -снёў м. 1.
Паразітычны вадзяны чарвяк, падобны
на волас. 2. Хвароба скуры ног у чалавека
і жывёлы ў выглядзе язваў
ВАЛАСІНА, -ы, мн. -ы, -сін, ж. Адзін
кавы волас. II ламянм/. валасінка, -і, ДА/
-нцы, мн. -і, -сінак, ж.
ВАЛАСНІКІ а/? воласць
ВАЛАСНЯ, -ц ж., зб. (разм., пагард.).
Калматыя пасмы валасоў чалавека або
шэрсці жывёлы. Зарасці галасней.
ВАЛАСОК, -скА, мн. -скі^ -скбў м 1. гл
волас. 2. Тонкая металічная ніць, спружы
на, дроцік у якім-н. механізме. 3. Тое, што
і варсінка (у 2 знач.; спец.), б На валаску
(вісець) (разм.) — знаходзіцца ў вельмі не
надзейным, небяспечным становішчы.
.Жыццё хворага на валаску. На валасок (ва
ласку) аб чаго — вельмі блізка (ад якога-н.
няшчасця). Выць на валасок аб смерці.
ВАЛАСКІ ал волас
ВАЛАСЯНКА, -і, ДА^-нцы, мн. -і, -нак,
ж. Невялікая пеўчая птушка атрада ве
раб'іных з тонкай шылападобнай дзю
бай. II ярым. валасянкавы, -ая, -ае. Сямей
ства валасянкавых (наз.).
ВАЛАСЯНКІ ал волас
ВАЛАЦУГА, -і, ДАТ -у, Г -ам, м.; ДА/
-цўзе, Г-ай (-аю), ж., мн. -і, -цўг (разм.).
І. Бяздомны чалавек, які не мае пэўнага
прыстанішча і заняткаў 2. Той, хто цяга
ецца абы-дзе, не працуе. 3. Той, хто праз
мерна заляцаецца да жанчын.
ВАЛАЦУЖНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае;
незак. (разм.). Быць валацугам (-ай); ба
дзяцца. II наз. валацужніцтва, -а, н.
ВАЛАЦУЖНЫ, -ая, -ае (разм.). Уласці
вы валацугу (валацузе); бадзяжны. Вала
цужнае жыццё.
ВАЛАЧЫ, -лакў, -лачбш, -лачб; -лачбм,
-лачацё, -лакўць; валбк, -лаклА, -лаклб; валачаі; -лбчаны; незак., каго-/ато. 1.
Цягнуць волакам, не адрываючы ад па
верхні чаго-н. В. мех з бульбай. 2. Несці,
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везці што-н. цяжкае, з цяжкасцю. Я еязянку сеня. 3. м/то. Красці (разм.). ^ядякд/
з еяслябярк/ усе, м//ло мяая/.
ВАЛАЧЫСЯ, -лакўся, -лачбшся, -ла
цяцца; -лачбмся, -лачацёся, -лакўцца;
валбкся, -лаклАся, -лаклбся; валачыся;
незяк. 1. Тое, што і залячыцца (у 1 знач.).
2. Ісці з цяжкасцю, плесціся (разм.). Лебзь
бялокея з поля.
ВАЛАЧЫЦЦА, -лачўся, -лбчышся, -лбчыцца; яезак. 1. Цягнуцца па зямлі. 2.
Блукаць, бадзяцца (разм.). 3. за к/м. За
ляцацца (разм., пагард.). За ем еалочь/цца
к/нял/ехян/к.
ВАЛАЧЫЦЬ, -лачў, -лбчыш, -лбчыць;
яезак. 1. кяео-н/л/о. Тое, што і задачы
(але абазначае дзеянне, якое адбываецца
шматразова і ў розны час). Валачыў зоўк,
лазалакл/ /' заўка. 2. Выцягваць з металу
(спец.). Я брот. II яаз. валачэнне, -я, я. Ц
лрым. валачыльны, -ая, -ае (да 2 знач.). Я
с/яая.
ВАЛЕЙБАЛІСТ, -а, А/-сце, мя. -ы, -аў,
м. Ігрок у валейбол. Ц лс. валейбалісгка, -і,
ДА/-тцы, мя. -і, -так.
ВАЛЕЙБОЛ, -а, м. Спартыўная гульня
ў мяч, які перакідваецца цераз сетку ад
адной каманды да другой. Ц лрым. валей
больны, -ая, -ае. 2?а//ейбо//ьняя лллцоўкя.
ВАЛЕНЫ, -ая, -ае. Зроблены шляхам
валення (ел. валіць^ у 3 знач.). А ябўтяк.
ВАЛЁТ, -а, А/-лёце, мя. -ы, -аў м. Ма
лодшая фігура ў ігральных картах. Ззянкозы з.
ВАЛЁНКІ, -нак / -нкаў яЭз. валёнак,
-нка, м. Зімовы абутак з воўны, звалены ў
выглядзе ботаў.
ВАЛІДОЛ, -у, м. Сасударасшыральны
сродак (вадкі або ў таблетках).
ВАЛІК, -а, мя. -і, -аў, м. 1. ал. вал^. 2.
Прадаўгаватая цыліндрычнай формы па
душка для канапы, тахты і пад.
ВАЛІЦЦА, валібся, вінішся, вініцца;
яезяк. Падаць уніз. Я яя зямлю. Я з ноа
яе? стомы. 0 Ад (з) ветру валіцца (разм.) —
пра слабасільнага чалавека. Вініцца з рук
(разм.) — не ладзіцца, не атрымліваецца,
не ўдаецца (з-за адсутнасці жадання, на
строю і пад. — пра работу, справу і пад.). Ц
зяк. паваліцца, -валібся, -віпішся, -вініц
ца /зваліцца, -валібся, -віпішся, -віпіцца.
ВАЛІЦЬ', валіб, віпіш, вініць; яезяк. 1.
кяео-///то. Прымушаць підаць. Бўря зял/ць лес. А з ноа. Я (Зрэзы (сячы, пілаваць;
спец.). 2. м/то. Скідаць у вялікай колькас
ці, складаць без разбору. Я усё ў жЗяу кучу
(таксама перан.: змешваць неаднолька
выя рэчы, з'явы, не бачыць розніцы па
між імі). 3. леряя., м/то мя кяео-м/то. Пе
ракладаць (адказнасць, віну, работу і пад.)
на каго-, што-н. (разм.). Я з/яу мя /нм/ых.
Я усе яя ябстяе/ны. Ц зяк. паваліць, -аліб,
-іліш, -іпіць; -іпены (да 1 знач.) / зваліць,
-аліб, -іліш, -іпіць; -іпены. Ц яяз. вілка,
-і, ДА/-лцы, лс. (да 1 знач.). Я лесу.
ВАЛІЦЬ , 1 і 2 ас. не ўжыв., вініць; яе
зяк. 1. Ісці, рухацца натоўпам або підаць,

паднімацца ў вялікай колькасці (разм.).
2/ятоўл злл/ць. 77яря зял/ць. 2. зяа валі(це).
Ужыв. як пабуджэнне да дзеяння (разм.).
2/у, зял/ ў мяеяз/н/ 3. м/то. Качаючы, збі
ваць з воўны. А зялёяк/. II зяк. паваліць,
-валіб, -вініш, -віпіць (да 1 і 3 знач.) / зва
ліць, -валіб, -вініш, -вініць; -вілены (да З
знач.). 77яеял/ў смее. 27я#ал//<ь (зеяя/^ь)усю
еоўяу. II яяз. валённе, -я, я. (да 3 знач.). А
сукяя.
ВАЛКАВАЦЬ, -кўю, -кўеш, -кўе; -кўй;
-каваны; яезяк., м/то. Зграбаць скошаную
траву збажыну і пад. ў валкі. Я семя. Ц яяз.
валкавЭнне,-я,я
ВАЛКІ, -ая, -ае (разм.). 1. Які добра і
хутка ўвальваецца. 2?ялкяе сукяо. 2. Пра
паходку: хісткі, з перавальваннем з боку
на бок. II яяз. валкасць, -і, лс. (спец.).
ВАЛЛЕКАВАТЫ, ая, ае (разм) З
вялікім валляком. Ц яяз. валлекаватасць,
-і, лс.
ВАЛЛЁ, -я, мя. вбллі, -яў, я. Пашыра
ная частка стрававода ў птушак, насяко
мых, малюскаў дзе папярэдне перапра
цоўваеце ежа. II ярым. валлёвы, -ая, -ае.
ВАЛЛЯК, -і, мм. -ц -бў м. 1. Павелі
чэнне шчытападобнай залозы. 2. Тое, што
і сядле. II лрым. валляковы, -ая, -ае.
ВАЛЙВЫ а// вол
ВАЛОДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яезяк. 1.
к/м-чым. Мець у сваёй уласнасці, ула
даць. А мяёмяс/ро. 2. лерям., к/м. Трымаць
у сваёй уладзе, падпарадкоўваць сабе, кі
раваць. т4с)яя (Зўмкя ўеесь чяс еядобяе /м. 3.
чым. Умець, мець магчымасць карыстац
ца чым-н., дзейнічаць пры дапамозе ча
го-н. А зброя//, 2/е з. лееям рукой. А /мром
(умець добра пісаць). А некядьк/м/зял/елсмым/ моеям/ (ведаць іх). А сяббм (трымац
ца спакойна ў любых абставінах). Ц яяз.
валоданне, -я, я
ВАЛОК, -лкі, мя. -лкі^ -лкбў м. Доў
гая града згрэбенага сена, збажыны і пад.
Заробяць сеяя ў еядк/.
ВАЛОСКІ, -ая, ае У выразе: валоскі
арэх — грэцкі арэх.
ВАЛОССЕ, -я, я., зб. 1. Шэрсць, волас
жывёлы. 2. Валасы (разм.).
ВАЛОШКА, -і, ДА/ -шцы, мм. -і, -шак,
лс. Травяністая расліна сямейства скла
данакветных, якая расце ў жыце і іншых
злаках і цвіце сінімі кветкамі; васілёк. Ц
ярым. валошкавы, -ая, -ае. Зялом/кяеь/я еочы (сінія, колеру валошкі).
ВАЛТАРНІСТ, а, А/ сце, мм ы, аў м
Музыкант, які іграе на валторне.
ВАЛТОРНА, -ы, мл. -ы, валтбран / -аў,
лс. Медны духавы музычны інструмент у
выглядзе спіральна сагнутай трубы з шы
рокім раструбам. Ц //рым. валтбрнавы, -ая,
-ае.
ВАЛТУЗІЦЦА, -тўжуся, -тўзішся, -тўзіцца; незяк. (разм.). 1. Рабіць бязладныя,
хаатычныя рухі, дурэючы або стараючыся
вызваліцца з якога-н. становішча. Дзец/ еядтузяцця. 2. Доўга займацца якой-н.

ВАЛ-ВАЛ
справай, важдацца. 2/ямя чяеу цялср з за
тым з.
ВАЛТУЗІЦЬ, -тўжу, -тўзіш, -тўзіць; яе
зяк., кяао (разм.). 1. Тармасіць, тузаць. 2?.
зя рукяў кяео-м. 2. лсрян. Бесперастанку
турбаваць. 2?. ля бробязных слряелх.
ВАЛТУЗНЯ, -і^ лс. (разм.). Шумны бяз
ладны рух. Зя сцяной чудяся яейкяя о.
ВАЛУЙ, -і, мм. -і^ -ёў, м. Жаўтавата-белага колеру грыб сямейства сыраежкавых
з увагнутай ліпкай шапкай.
ВАЛЎН, -а, мя. -ы, -бў, м. Вялікі ка
мень — абломак горнай пароды. Ц //рым.
валунны, -ая, -ае.
ВАЛЁІНКА', -і, ДА/-нцы, мл. -і, -нак,
лс. Духавы народны музычны інструмент,
зроблены з некалькіх трубак, устаўленых у
скураны мяшок.
ВАЛЫНКА^, -і, ДА/-нцы, лс. Зацяжная
справа; важданіна. Я з рэцэнз/ям. 0 Цяг
нуць валынку — марудзіць з ажыццяўлен
нем чаго-н.
ВАЛЬДШНЭП, а, мл ы, аў, м Тое,
што і сдонкя. II ярых/, вальдшнэпавы, -ая,
-ае.
ВАЛЬЁРА, -ы, мя. -ы, -ёр, лс. Абга
роджаная пляцоўка для ўтрымання жы
вёлы, птушак (у заапарку і пад.). Ц лрым.
вальёрны, -ая, -ае. 2?яльерняе ўтрымямме
звяроў.
ВАЛЬНАДЎМЕЦ, мца, мя -мцы,
-мцаў, м. Тбй, хто вызначаецца вальна
думствам. II лс. вальнадумка, -і, ДА/ -мцы,
мм. -і, -мак (разм.).
ВАЛЬНАДУМСТВА, -а, я. Крытычныя
або негатыўныя адносіны да існуючых па
радкаў [спачатку да рэлігіі]. Ц лрым. валь
надумны, -ая, -ае. 3. сястрой.
ВАЛЬНАЛЮБСТВА ад вольналюбівы
ВАЛЬС, -а, мя. -ы, -аў, м. Плаўны танец
трохдольнага размеру, а таксама музыка ў
рытме такога танца. Ц //рь/м. вальсавы, -ая,
-ае.
ВАЛЬСАВАЦЬ, -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй;
яезяк. Танцаваць вальс. Леёкя з.
ВАЛЬТАЖ, -ў, м. Устарэлая назва на
пружання электрычнага току. Ц лрым. валь
тажны, -ая, -ае.
ВАЛБГМЁТР, -а, мм. -ы, -аў, м. Прыбор
для вымярэння электрарухальнай сілы і
напружання ў электрычным ланцугу.
ВАЛЬФРАМ, -у м. Хімічны элемент,
тугаплаўкі метал серабрыстага колеру. Ц
ярым. вальфрамавы, -ая, -ае
ВАЛЬЦАВАЦЬ, -цўю, цўеш, цўе;
-цўй; -цавАны; яезяк., м/то (спец.). Пра
катваць, прапускаць паміж вальцамі. Я
л/стяеое лсядезя. Ц яяз. вальцоўка, -і, ДА/
-цбўцы, мм. -і, -цбвак, лс. Ц лрым. валь
цовачны, -ая, -ае.
ВАЛЬЦОВЫ, -ая, -ае. Абсталяваны
вальцамі або зроблены пры дапамозе
вальцаў Я млын. А нямая.
ВАЛЬЦОЎКА, -і, ДА/ -цбўцы, мя. -і,
-цбвак, лс. (разм., спец.). 1. ая. вальца
ваць. 2. Машына, якой вальцуюць.

ВАЛ-ВАР
ВАЛЬЦОЎШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, л;
Рабочы, які абслугоўвае вальцовачныя
машыны. II лс. вальцоўшчыца, -ы, л/н. -ы,
-чыц.
ВАЛЬЦЫ, -аў, о^з. вАлец, -льца, л*.
Прэс у выглядзе двух або некалькіх цы
ліндраў, валкоў або конусаў, якія верцяцца
ў розных напрамках і служаць для пракат
кі, драблення чаго-н. Ц л/?ь/л/. вальцовы,
-ая, -ае. Я стонок.
ВАЛЮНТАРЫЗМ, у, м 1. Ідэалістычная плынь у філасофіі, якая аб'яўляе волю
вышэйшым, творчым прынцыпам быцця.
2. У палітыцы і грамадскім жыцці: суб'ек
тывісцкія і адвольныя рашэнні, якія ігна
руюць аб'ектыўна існуючыя ўмовы і за
канамернасці. II лрыл* валюнтарыстычны,
-ая, -ае (да 1 знач.) / валюнтарысцкі, -ая,
-ае (да 2 знач.).
ВАЛЮТА, -ы, ДА/ -лібце, л/н. -ы, валібт, лс. 1. Грашовая сістэма краіны, а
таксама грашовыя адзінкі гэтай сістэмы.
Золотоя з. 2. зб. Грошы замежных краін,
якімі карыстаюцца ў міжнародных разлі
ках. Зол/ежноя з. II л/?ь/л/. валютны, -ая, -ае.
Лол/отнь/я олероцы/. О Валютны курс —
суадносіны паміж рознымі валютамі (у 1
знач.), кошт грашовай адзінкі адной краі
ны, выражаны ў валюце (у 1 знач.) другой
краіны.
ВАЛЮТЧЫК, -а, лін. -і, -аў, л;. (разм.).
Спекулянт замежнай валютай. Ц лс. ва
лютчыца, -ы, Лі//, -ы, -чыц.
ВАЛЮШНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для
валення сукна. Лолютноя мо/пь/но.
ВАЛЯВЫ ал. воля
ВАЛЯР'ЯН, -у, лі. Травяністая расліна
сямейства валяр'янавых з ружовымі квет
камі, з каранёў якой вырабляюць лекавыя
настойкі. II н/?ь/м. валяр'янавы, -ая, -ае. Ла
ты?/? ^янозь/ настой.
ВАЛЯР'ЯНКА, -і, ДА/-нцы, лс. (разм.).
Валяр'янавыя каплі.
ВАЛЯЦЦА, -Аюся, -яешся, -Аецца; не
зак. 1. Лежачы, пераварочвацца з боку на
бок. Л. у ляску. 2. Ляжаць, нічога не ро
бячы, нядбайна разваліўшыся (разм.). Л.
на канале. 3. (7 / 2 ос. не ўжь/з.). Ляжаць
у беспарадку, бязладна, як папала, не на
месцы (разм.). //а падлозе заднецца ручнік.
О На дарозе не валяецца — дарма, лёгка не
дастаецца.
ВАЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. 1. каеоп/то. Нахіліўшы, абарочваць, перакуль
ваць. Лўро запяе брэзь/. 2. зае. валяй(це).
Ужыв. ў якасці пабуджэння да дзеяння
(разм.). Ланям ла фозь//
ВАМПІР, -а, лін. -ы, -аў, л?. 1. Род буйных лятучых мышэй (кажаноў). 2. У каз
ках, старажытных павер'ях, прыгодніцкай
літаратуры і кінафільмах: пярэварацень,
мярцвяк, які нібыта выходзіць ноччу з ма
гілы і смокча кроў жывых. 3. перон. Бяз
літасны эксплуататар, крывасмок. Ц лрым.
вампірскі, -ая, -ае.
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ВАНАДЫЙ, -ю, м. Хімічны элемент,
тугаплаўкі метал светла-шэрага колеру. Ц
лрым. ванадыевы, -ая, -ае.
ВАНДАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Разбураль
нік культуры, варвар [па назве старажытнагерманскага племені].
ВАНДАЛІЗМ, -у, м. Няшчаднае разбу
рэнне, знішчэнне гістарычных помнікаў
і культурных каштоўнасцей; варварства. Ц
ярым. вандалісцкі, -ая, -ае.
ВАНДРАВАЦЬ, -рую, -рўеш, -руе;
-рўй; незок. 1. Падарожнічаць, рабіць
падарожжа. 2. Часта мяняць месца жы
харства, весці неаседлы спосаб жыцця.
3. перон. Пераходзіць з месца на месца.
ТЛто зь/ зоно}руеце ло м/н/тол/? Ц ноз. ван
драванне, -я, н.
ВАНДРОЎНІК, а, мн і, аў, м 1. Ча
лавек, які вандруе, падарожнічае. 2. Той,
хто часта мяняе месца жыхарства, вядзе
неаседлы спосаб жыцця; качэўнік. Ц ж.
вандроўніца, -ы, мн. -ы, -ніц. Ц лрь/м. ван
дроўніцкі, -ая, -ае.
ВАНДРОЎНІЦТВА, а, н 1. Падарож
жа. Л. ў болек/я кро/ны. 2. Пастаянныя пераходы, пераезды з месца на месца.
ВАНДРОЎНЫ, ая, ае 1. Які не мае
аселасці, вандруе з месца на месца. Лонброўнь/я ллямены. 2. Уласцівы вандроўніку,
звязаны з вандраваннем. Лонброўное жыцце. 3. Які часта пераходзіць, пераязджае з
месца на месца або які працуе не на паста
янным месцы; перасоўны. Л. тэотр.
ВАНІЛІН, -у, м. Пахучае арганічнае рэ
чыва, якое знаходзіцца ў стручках ванілі
або атрымана штучным спосабам. Ц лрь/м.
ванілінавы, -ая, -ае.
ВАНЙІЬ, -і, лс. Трапічная расліна з доў
гімі тонкімі пладамі, а таксама плады гэ
тай расліны, якія ўжыв. ў кулінарыі і пар
фумерыі. II лрь/м. ванільны, -ая, -ае.
ВАНІТАВАЦЬ, -тўе; безос., незок. (разм.).
Пра стан моташнасці, рвоты. Мяне зон/тозоло. Лон/туе обяео слоў (перан.). Ц ноз.
ванітаванне, -я, н.
ВАНІТЫ, -аў (разм.). Адвольнае вывяржэнне змесціва страўніка цераз рот, а
таксама тое, што вывяргаецца пры ваніта
ванні, рвоце.
ВАННА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. Вялікая
прадаўгаватая пасудзіна для мыцця, ку
пання. Мь/ццо ў зонне. 2. Мыццё ці ля
чэнне ў такой пасудзіне. 7%?ь/няць бонну.
.Лячэбныя зонны. 3. перон. Лячэнне ўздзе
яннем чаго-н. (вады, паветра, сонца) на
цела. Сонечныя зонны. 4. У тэхніцы: пасу
дзіна рознай формы і памеру для вадкасці,
у якую апускаюць розныя прадметы пры
іх апрацоўцы. Форбозольноя з. Ц ломянм/.
ванначка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж. (да
і і 4 знач.). II лрь/м. вАнны, -ая, -ае. Л. локой
або зонноя (наз.).
ВАНТРАБЯНКА, і, ДМ нцы, мн і,
-нак, ж. Каўбаса, зробленая з вантробаў.
ВАНТРОБЫ, -аў. Унутраныя органы
грудной клеткі і жывата. О Пераесці (ад'ес
ці) вантробы (разм., асудж.) — моцна нада

кучыць, стаць невыносным для каго-н. Ц
лрь/м. вантробны, -ая, -ае.
ВАНЬКА-ЎСТАНЬКА, ванькі-ўстАнькі,
Т вАнькам-устАнькам, л/н. ванькі-ўстАнькі,
вАнькаў-устАнькаў, м. Дзіцячая лялька ў
выглядзе круглай або авальнай фігуркі,
якая здольна сама ўставаць (з-за цяжару
які знаходзіцца ў ніжняй яе частцы), калі
яе выводзяць з вертыкальнага становішча.
ВАПЕЛЬНЯ, -і, л/н. -і, -яў, ж. Печ для
выпальвання вапны ў вапняку. Ц лрь/м.
вапельны, -ая, -ае.
ВАПНА, -ы, ж. Вокіс кальцыю — рэ
чыва белага колеру, якое здабываецца з
вапняку, Топ/оноя з. Долол//тозоя з. Ц лрь/м.
вапнавы, -ая, -ае. Л. зозоб. Л. ростзор.
ВАПНАВАЦЬ, нўю, нўеш, нўе; нўй;
-навіны; незок., /ото (спец.). Уносіць у
глебу вапну. Л. кіслую алебў. Ц ноз. вапна
ванне, -я, н
ВАПНЯК, -ў, л/. Асадкавая горная па
рода, якая мае ў сабе вапну. Ц лрыл/. вапня
ковы, -ая, -ае.
ВАР, -у м. 1. Вада ў стане кіпення або
толькі што ўскіпелая вада. Л. з л/ол/нн/кол/.
Як заром обболо (аб прыліве крыві да тва
ру выкліканым адчуваннем няёмкасці,
збянтэжанасці, хвалявання). 2. Вараная
смала (спец.).
ВАРАГАВАЦЬ, -гўю, -гўеш, -гўе; -гўй;
незок. (разм.). Быць у непрыязных адно
сках.
ВАРАЖБІТ, -а, М-біцё, мн. -ьі, -бў, л/.
Той, хто займаецца варажбой. Ц ж. вараж
бітка, -і, 27^-тцы, л/н. -і, -так.
ВАРАЖЁІЦЬ, -ражў, -рбжыш, -рбжыць;
незок. 1. Прадказваць будучае або мінулае
па картах, лініях рукі і пад. 2. Меркаваць,
рабіць здагадкі. Ц зок. паваражыць, -ра
жў, -рбжыш, -рбжыць (да 1 знач.) / зва
ражыць, -ражў, -рбжыш, -рбжыць (да 1
знач.). II ноз. варажба, -ы, ж. (да 1 знач.).
ВАРАНЁНЫ, -ая, -ае. Пакрыты слоем
вокіслу чорнага, цёмна -сіняга або карыч
невага колеру. Лороненоя столь.
ВАРАНІЦЬ, -ранк5, -рбніш, -рбніць;
незок., м/то. Пакрываць паверхню мета
лічных прадметаў (са сталі, чыгуну) тон
кім слоем вокіслу чорнага, цёмна-сіняга
або карычневага колеру, каб засцерагчы
ад іржы; чарніць. Л. столь. Ц ноз. варанённе, -я, н.
ВАРАННЁ ад варона
ВАРАНЫ, -ая, -ае. Прыгатаваны пры
дапамозе варкі. Лороноя бўльбо. О Ні пе
чаны ні вараны (разм., неадабр.) — пра
бесхарактарнага, нічым не адметнага ча
лавека.
ВАРАНКІ, -Ая, -бе. Чорны (пра масць
коней).
ВАРАНЯНЯ / ВАРАНЯНЁ, -нАці, л/н
-нАты, -нАт, н. Птушаня вароны.
ВАРАТАР, -а, мн. -ьі, -бў, м. Ігрок, які
абараняе вароты ў спартыўных гульнях
(гандбол, футбол, хакей). Ц нрь/л/. вара
тарскі, -ая, -ае.
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ВАРАЦІЛА, -ы, лік. -ы, -ціл, л*. (разм.).
Той, хто варочае вялікімі справамі; дзя
лок. Ф/нансасыя сараі^/лы.
ВАРАЧНЫ ад варыць
ВАРВАР, -а, мн. -ы, -аў, л?. 1. У стара
жытных грэкаў і рымлян: пагардлівая
назва чужаземца. 2. Некультурны, грубы,
жорсткі чалавек. Фашысцкія сарсоры. Ц
ж. варварка, -і, ДА/ -рцы, мн. -і, -рак (да
2 знач.; разм.). Ц лрым. варварскі, -ая, -ае.
ВАРВАРСТВА, -а, л. Грубасць, дзікун
ства нораваў невуцкія адносіны да куль
турных каштоўнасцей.
ВАР'ЕТЭ, нескл., н. Эстрадны тэатр лёг
кага жанру.
ВАР'ІРАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , ру
ецца; незак. (кніжн.). Відазмяняцца, пе
райначвацца.
ВАР'ІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
яезак., што (кніжн.). Відазмяняць, даваць
новыя варыянты, перайначваць. Я аласябанне.
ВАРКА 27!. варыць.
ВАРКАТАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -кбча;
незак. 1. Муркаць (пра ката). 2. Утвараць
характэрныя для галубоў тукі; буркаваць. Ц
наз варкатанне,-я,н
ВАРОЖЫ, -ая, -ае. 1. ад. вораг 2. Вель
мі непрыязны, поўны варожасці, нянавіс
ці. Варожыя абнос/ны. А лоеляб. 3. Непры
яцельскі. В. тыл. II наз. варожасць, -і, ж.
(да 2 знач.).
ВАРОНА, -ы, лт. -ы, -рбн, ж. 1. Птуш
ка сямейства крумкачовых з чорна-шэрым або чорным апярэннем. 2. леран. Пра
нерастаропнага, нехлямяжага чалавека
(разм.). 0 Белая варона — пра чалавека,
які рэзка выдзяляецца чым-н. сярод ін
шых. Варон лічыць — быць разявакай. Ц зб.
вараннё, -А, н. (да І знач.). /даляцела е.
ВАРОНІН, -а. Які належыць вароне.
Атрон/на енязбо. Вароніны яйкі.
ВАРОНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак.,
каео-што (разм.). Быць нерастаропным,
зяваць.
ВАРОНКА', -і, ДА/ -нцы, лін. -і, -нак,
ж. Яма, утвораная разрывамі снарадаў
мін і пад. II лрым. вароначны, -ая, -ае.
ВАРОНКА, -і, ДА/ -нцы, мя. -і, -нак,
ж. (разм.). Маладая варона.
ВАРОТЫ, -рбт / -аў. 1. Шырокі праезд
у сцяне, плоце, які закрываецца створка
мі або закладаецца жардзінамі, а таксама
самі гэтыя створкі. Зачыніць е. Лб сарот
ласарот (катэгарычная адмова; разм.). Я/
ў якія е. яе лезе (перан.: пра што-н. неда
рэчнае, бяссэнсавае; разм.). 2. Два слупы
3 перакладзінай, якія з'яўляюцца месцам,
куды заганяюць мяч або шайбу ў розных
спартыўных іульнях. Футбольныя е. 3. леран. Пункт, праз які ажыццяўляюцца ін
тэнсіўныя сувязі з навакольным светам.
А/арскія е. 4. Вузкі праход паміж скаламі
(на моры, у гарах). Марскія сароты. 5. Ар
ка ў памяць якой-н. падзеі. 7/!ыум^шльяь!я
е. II ламянш. варотцы, -аў (да 1 і 2 знач.). Ц

лрым. варотны, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.). .Ва
ротныя едуны.
ВАРОЧАЦЦА ад вярнуцца'
ВАРОЧАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
незак. 1. Пераварочвацца з боку на бок.
ТУеслакойна е. у сне. 2. Хіліцца, нахіляцца
на бок. 77рытрымл/'еаць, ебучы, скрынку,
каб яна не варочалася.
ВАРОЧАЦЬ' ад вярнуць'
ВАРОЧАЦЬ , -аю, -аеш, -ае; -аны; не
зак. 1. каао-што. Пераварочваць з боку на
бок, варушыць. В. каменне. В. сена. 2. што.
Валіць на бок, перакульваць. В. крэслы. 3.
што, чым. Круціць вакол восі. В. кола. 4.
чым. Распараджацца, кіраваць чым-н.
вялікім, важным (разм ). В. мільёнам/. В.
справам/.
ВАРСАВАЦЬ, -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй;
-саваны; незак., што (спец.). Рабіць вар
сістым, начэсваць ворс. В. сукно. Ц зак.
наварсаваць, -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй; -са
ваны. [І наз. варсаванне, -я, н. / варсоўка, -і,
ДА/-ўцы, мн. -і, -сбвак, ж. 11 лрым. варса
вальны, -ая, -ае
ВАРСІНІСТЫ, -ая, -ае. Пакрыты вар
сінкамі. Варсіністая абалонка.
ВАРСІНКА, -і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак,
яе. 1. Валасок ворсу 2. Тонкі валасок на
паверхні раслінных і жывёльных арганіз
маў. 3. Мікраскапічны выраст на слізістай
абалонцы тонкіх кішак, праз які ўсмок
тваюцца пажыўныя рэчывы (спец.). Ц
лрым варсінкавы, -ая, -ае
ВАРСІСТЫ, -ая, -ае. Пакрыты ворсам,
з густым ворсам. Варсістае сукно. Ц поз.
варсістасць, -і, ж.
ВАРТА', -ы, ДА/-рце, ж. 1. Група лю
дзей, прызначаная ахоўваць каго-, што-н.
Ластас/ць сорту. 2. Вартаванне, абавяз
кі па ахове чаго-н. Заступіць но сорту.
3. Пункт вартавання, пост. 77астдб/ць но
сорту. 0 Быць на варце — ахоўваць, абара
няць што-н. На варце чаео (быць або ста
яць; высок.) — ахоўваючы і абараняючы
што-н. На варту чаео (высок.) — на абаро
ну. УЭяць пад варту — арыштаваць. Ц лрым.
вартавй, -Ая, -бе (да 1 і 2 знач.). Вартасыя
пункты. 77аб ахосай сортосых (наз.).
ВАРТА*, безас., у зноч. сык. 1. з /н%,. Не
абходна, трэба, мае сэнс. Таты %мдьм с.
лаелябзець. /М аэтым с. Эобро лабумаць.
2. кому. Па заслугах, так і трэба. Яму с., не
трэбо быдо ток рабіць. 3. з інф. У саставе
складаных сказаў абазначае ўмову хуткага
з'яўлення наступных падзей. Я. забумацца, як нахлынуць успаміны. 0 Пуга нікуды
не варта; куды гэта варта — вельмі дрэнна,
непрыстойна.
ВАРТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
незак., каео-што. 1. Ахоўваць, сцерагчы
каго-, што-н. Я. ^ромабскае бабро. 2. Пад
сцерагаць, чакаць паяўлення каго-, чаго-н. Я. л/с.
ВАРТАСЦЬ, і, мн і, ей, ж. 1. Каш
тоўнасць, цана грашовага знака. Лбл/еацыя сортосцю ў бзесяць рублёў. 2. Кошт
чаго-н. у грашовых адзінках. .Вызначыць с.
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рэчы. 3. Колькасць грамадска неабходнай
працы, затрачанай на вытворчасць тава
ру і ўвасобленай у гэтым тавары (спец.).
Дрыбасачная с. Слажысецкая с. А/енасая с.
Закон сартасц/. Ц лрым. вартасны, -ая, -ае
(да 3 знач.; спец.). .Вартасныя паказчык/.
ВАРТАЎНІК, -А, мн. -і^ -6ў, м. Чалавек,
які ахоўвае, вартуе што-н. /Дачны с. Ц ж.
вартаўніца, -ы, мн. -ы, -ніц. Ц ярым. вар
таўніцкі, -ая, -ае.
ВАРТАЎНІЧЫ, -ая, -ае. Прызначаны
для вартаўніка. Вартаўнічая бубка.
ВАРТЫ, -ая, -ае. Які заслугоўвае ча
го-н. або мае каштоўнасць. В. ўсае/. Я.
надсады. Вопыт, с. пераймання. 0 Адзін
другога варты (разм.) — пра людзей, якія
ў аднолькавай ступені маюць адмоўныя
якасці, рысы. Цюша ломанага не варты
(разм.) — не мае ніякай вартасці, ніяка
га значэння Не варты выедзенага яйца
(разм.) — пра што-н. вельмі дробязнае,
нікчэмнае. Нікуды не варты (разм.) —
вельмі дрэнны.
ВАРУШАЦЦА, -рупіўся, -рўшышся,
-рўшыцца; незак. 1. Ледзь прыкметна ру
хацца. Лебзь сорушылася л/сце. 2. Кішэць,
знаходзіцца ў хаатычным руху (пра вялі
кую колькасць каго-н.). Доля лня ссушы
ліся мурашкі. 3. леям- Займацца чым-н.,
актыўна дзейнічаць (разм.). Хабусё паслясаць рабіць, трэба бобра с. 4. (7 / 2 ас. не
ўжыс.), лбран. Праяўляцца, прабуджац
ца (разм.). Думкі пачынаюць с. 5. зае. варушй(це)ся. Ужыв. пры пабуджэнні да
дзеяння (разм.). Яо-о, енябы, сарушыся? Ц
зак. паварушацца, -рупіўся, -рўшышся,
-рўшыцца. II абнакр. варухнўцца, -нўся,
-нёшся, -нёцца; -нёмся, -няцёся, -нўцца;
-ніся (да 1 і 2 знач.), зварухнўцца, -нўся,
-нёшся, -нёцца; -нёмся, -няцёся, -нўцца;
-ніся (да І і 2 знач.) / паварухнўцца, -нўся,
-нёшся, -нёцца; -нёмся, -няцёся, -нўцца;
-ніся (да 1 знач.). Ц наз. варушэнне, -я, н.
(да 1 і 2 знач.).
ВАРУШАЦЬ, рупіў, -рўшыш, -рўшыць; незак. 1. каео-што. Дакранаючыся
да чаго-н., прыводзіць у рух. Леце сарушыць трасу. 2. чым. Рухаць павольна,
злёгку. В. еубам/. В. мазеам/ (перан.: разва
жаць, думаць; разм., жарт.). 3. што. Злёгку
разграбаць, пераварочваць. В. сена. Ц зак.
разварушаць, -рупіў, -рўшыш, -рўшыць;
-рўшаны (да 3 знач.) / паварушыць, -ру
піў, -рўшыш, -рўшыць. II абнакр. варух
нуць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць;
-нГ(да 1 і 2 знач.), зварухнўць, -нў, -нёш,
-нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні\да 1 і 2 знач.)
/паварухнўць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё,
-нўць; -ні\да 2 знач.). 0 Вухам не варух
нуць (разм.) — не звярнуць ніякай увагі
на чые-н. словы, дзеянні і пад. Ц лаз. ва
рушэнне, -я, н
ВАРШТАТ, -а, А/ -тАце, мл. -ы, -аў м.
1. Спецыяльна абсталяваны стол для руч
ной сталярнай, слясарнай і іншай работы.
Слясарны с. 2. Стан для красён (разм.). Ц
лрылі. варштатны, -ая, -ае.
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ВАРЫВА, -а, /V. (разм.). Вараная рэдкая
страва.
ВАРЙЦЦА, варўся, варышся, варыц
ца; яезак. 1. Гатавацца кіпячэннем на агні.
Яулёл зарыцца. Яульба зарыцца. 2. Пад
вяргацца апрацоўцы шляхам кіпячэння,
плаўлення. Алея зарыцца. Сж&ль зарыцца.
0 Варыцца ў сваім (уласным) саку — жыць
або працаваць, не падтрымліваючы сувя
зі з іншымі, не выкарыстоўваючы іх во
пыт. II зак. зварацца, зварўся, зверышся,
зверыцца.
ВАРЁІЦЬ, варў, вАрыш, варыць; вара
ны; яезак., мяло. 1. Гатаваць страву, піт
во кіпячэннем на агні. 2?. бульбу. 2?. абе<3.
2. Вырабляць што-н. шляхам кіпячэння,
плаўлення і пад. Я мыла. Я мкло. 3. Рабіць
зварку металічных прадметаў і іх частак. 2?.
сжаль. 0 ІЬлава варыць у каео (разм.) — пра
кемлівага, разумнага чалавека. Ц зак. зва
раць, зварў, зварыш, зварыць; звараны. Ц
яаз. вйрка, -і, ДА/-рцы, лс. (да 1—3 знач.) /
варэнне, -я, я. (да 1 і 2 знач.). Ц лрь^м. варач
ны, -ая, -ае (спец.). А цэх.
ВАРЫЯНТ, а, М нце, мл. ы, аў, м.
1. Відазмяненне, разнавіднасць. 27раек^ у
^арьшлжах. Дэйо/яяы з. (у шахматах).
2. Розначытанне ў тэксце. Яыбллле /лзораў
27ум/к/яа з ^арьлулжалл.
ВАРЫЯЦЫЯ, і, лія і, -цый, лс. 1. Ва
рыянт (у 1 знач.; кніжн.). 2. Відазмяненне
музыкальнай тэмы (у 2 знач.). 7эма з зарыяцыям/. II лрыл^. варыяцьшны, -ая, -ае (да
1 знач.; спец.). Яарыяцыллде зыд/чэяяе (ад
на з галін матэматычнага аналізу).
ВАРЭНІКІ, -аў абз. варэнік, -а, Лі. Від
вараных піражкоў начыненых ягадамі,
тварагом. 2?. з з/м/яялі/.
ВАРЭННЕ, -я, я. Ягады, фрукты, зва
раныя з цукрам, мёдам. Яблычляе з.
ВАР'ЯВАЦЦА, -р'ібюся, -р'ібешся,
-р'ібецца; -р'ібйся; яезяк. Знаходзіцца ў
стане крайняга ўзбуджэння, злосці, раз'
юшанасці. II зяк. узвар'явацца, -р'ібюся,
-р'ібешся, -р'ібецца; -р'ібйся / развар'я
вацца, -р'ібюся, -р'ібешся, -р'ібецца;
-р'ібйся.
ВАР'ЯВАЦЬ, -р'ібю, -р'ібеш, -р'ібе;
-р'ібй; яезяк. Раздражняць, злаваць, да
водзіць да шаленства. Ц зяк. узвар'яваць,
-р'ібю, -р'ібеш, -р'ібе; -р'ібй; -р'явйны.
ВАР'ЯТ, -а, А/-р'яце, лія. -ы, -аў, лі. 1.
Псіхічна хворы чалавек. 2. Пра таго, хто
дзейнічае безразважна; шалёны; дзівак
(лаянк.). II лс. вар'ятка, -і, ДА/-тцы, Лія. -і,
-так.
ВАР'ЯЦКІ, -ая, -ае. 1. Уласцівы вар'яту;
такі, як у вар'ята. 2?. смех. 2?я/?^яцк/я зочы.
2. Прызначаны для вар'ята (разм.). Я бом.
3. Крайне безразважлівы, дзікі. Яор^яцк/я
/бэ/, ллолы. 4. лерол. Які характарызуецца
крайняй ступенню праяўлення (па сіле,
велічыні, напружанасці; разм.). Яар^яцкяя
сіля.
ВАР'ЯЦТВА, -а, я. 1. Страта розуму,
стан псіхічнага расстройства. 2. Безраз
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важнасць, неразумны ўчынак. Дяйсц/ Ля
ліякоея з.
ВАСАЛ, -а, мя. -ы, -аў, м. 1. Сярэдневя
ковы землеўладальнік-феадал, які зале
жаў ад сюзерэна. 2. лердл. Пра падпарад
каваную або залежную асобу ці дзяржаву. Ц
лрыл*. васальны, -ая, -ае.
ВАСІЛЁК, -лькД, л;я. -льку -лькбў, л;.
Тое, што і бялодмкя. Ц ярым. васількбвы, -ая,
-ае. Я колер.
ВАСІЛІСК, -а, мя. -і, -аў, лг 1. Жывёлі
на з роду яшчарак з доўгім хвастом і грэбе
нем на спіне, жыве ў трапічнай Амерыцы.
2. Казачная пачвара, змей, ад позірку яко
га гіне ўсё жывое.
ВАСКАВАНЫ, -ая, -ае. Нацёрты або
насычаны воскам, ^яскяеяяяя ляяеря.
ВАСКАВАЦЬ, -кўю, -кўеш, -кўе; -кўй;
-каваны; яезяк., мяло. Націраць або на
сычаць воскам; вашчыць. 2?. л/жк/. Ц зяк.
наваскаваць, -кўю, -кўеш, -кўе; -кўй; -ка
ваны.
ВАСКОВЫ, -ая, -ае. 1. ал. воск. 2. Коле
ру, падобнага на воск; жаўтлявы. 2?. /псяр.
О Васковая спеласць — спеласць, якая па
пярэднічае поўнаму паспяванню зерня.
ВАСКОЎКА, -і, ДА/-кбўцы, мл. -і, -кбвак, лс. (спец.). Васкаваная папера ддя
чарцяжоў адбіткаў з рататара і пад.
ВАСПАВАТЫ, -ая, -ае. Які мае сляды
воспы; рабы. Я жоар.
ВАСПАН, -а, л*. (уст.). Форма ветлівага
звароту да мужчыны ў шляхечым асярод
дзі; ваша міласць. Ц лс. васпані, яескл.
ВАСТРА... (ал. востра...). Першая са
стаўная частка складаных слоў; ужыв. за
мест «востра...», калі націск у другой част
цы падае на першы склад, напр.: еяс/лряеерх/, еяс/лряяосы.
ВАСТРАВЁРХІ, -ая, -ае. З вострым вер
хам. 2?ясяряесрхяя еелся.
ВАСТРАВОКІ, -ая, -ае. Які добра ба
чыць, з вострым зрокам.
ВАСТРАГЎБЦЫ, -аў. Вострыя шчыпцы
для перацінання дроту цвікоў; кусачкі.
ВАСТРАЛІСТ, -а, А/ -сце, м. Невялікае
дрэва сямейства п&дубавых з калючымі
вечназялёнымі лістамі і цёмна-чырвоны
мі ягадамі.
ВАСТРАНОСЫ, -ая, ае 3 вострым вуз
кім носам (пра жывых істот і прадметы).
Я хляўчук. 2?ЯС/й/?ЯЯОСЫЯ чяряз/к/.

ВАСТРАСЛОВІЦЬ, слбўлю, слбвіш,
-слбвіць; яезяк. (разм.). Суправаджаць
гаворку дасціпнымі выразамі, вострымі
жартамі; гаварыць дасціпна, трапна.
ВАСТРАСЛОЎ, -лбва, мл. -лбвы, -лбваў л*. Чалавек, які любіць і ўмее вастра
словіць; дасціпны, востры на язык.
ВАСТРАСЛОЎЕ, -я, мл. -і, -яў, к. Здоль
насць вастрасловіць.
ВАСТРЫЁ, -й, я. 1. Тонкі завостраны
канец якога-н. прадмета, якой-н. прыла
ды. Я /аолк/. Я ія/мь/кя. Я ждбл/. 2. лердл.,
чаао. Самае істотнае ўчым-н., накіраванае
супраць чаго-н. А сажыры. 2?. кры/яык/.

ВАСТРЫЛЬНЫ, ая, ае Прызначаны
для вастрэння інструментаў. ^ясжрь^льяыя
лрылабы.
ВАСТРЫЛЬШЧЫК, а, мл. і, аў м.
Спецыяліст, які вострыць рэжучыя інструменты.
ВАСТРЫНЯ ал востры
ВАСТРЫЦЬ, вастрў, вбстрыш, вбстрыць; вбстраны; яезяк., мяло. 1. Рабіць
што-н. вострым. А серп, лолс, брыжоў.
Я зброю (таксама перан.: рыхтавацца да
ўзброенага нападу на каго-н.). 2. Рабіць
завостраным (канец алоўка, пяра). Я. алоеяк. II зяк. навастрыць, -вастрў, -вбстрыш,
-вбстрыць; -вбстраны.
ВАСТРЫЦ, -рацў, л*. Стэпавая травя
ністая расліна сямейства злакавых, бліз
кая да пырніку.
ВАСЬМЁРА, -мярьіх, -мярым, -мярьімі, л/ч. зб. Восем. Ужыв.: а) з назоўніка
мі мужчынскага або агульнага роду, якія
абазначаюць асобу. Я мулсчыл. Я ауляк;
б) з асабовымі займеннікамі ў мн.л. 27яс
бь^ло я. Чякяел; еясымярьа:; в) з назоўніка
мі мн.л., якія абазначаюць маладых істот.
Я бзяцей. Я яярясяж; г) з множналікавы
мі назоўнікамі. Я сужяк. Я сяяей; д) з не
каторым! назоўнікамі, якія абазначаюць
парныя прадметы. Я еячэм. Я рукяе/ц; е)
без назоўнікаў калі абазначае асоб муж
чынскага і жаночага поду. 7х было о..' жры
хлолцы / пяць бзяўчяж.
ВАСЬМЁРКА, -і, ДА/ -рцы, лін. -і, -рак,
лс. 1. Лічба 8. 2. Група з васьмі чалавек
або васьмі аднародных прадметаў Я сямалёжаў. Лобкя-е. (з чатырма парамі вё
сел). 3. Назва чаго-н., абазначанага ліч
бай 8 (разм.). Сялнілёж зряб/у васьмёрку.
Ехаць ла еясьл^ёрць/ (на трамваі, аўтобусе,
тралейбусе пад №8). 4. Ігральная карта
з васьмю ачкамі. 5. Школьная адзнака. Ц
лрым. васьмёрачны, -ая, -ае.
ВАСЬМІ... Першая састаўная частка
складаных слоў у знач.: які складаецца з
васьмі якіх-н. адзінак, напр.: оасьм/хласлы, басьм/буаольлы, оасьм/аабз/ллы, оасьм/^ралл/к.
ВАСЬМІВУГОЛЬНІК, -а, мл -і, аў м
Геаметрычная фігура з васьмю вугламі,
якія ўтвараюцца звёнамі замкнутай кры
вой лініі. 27р<2б/льяы е. Ц лрьАМ. васьмівугбльны, -ая, -ае. Еасьлпоуаольлая еелсо.
ВАСЬМІІАДЗІННЫ, ая, ае 1. Пра
цягласцю ў восем гадзін. Я рабочы бзель.
2. Прызначаны на восем гадзін (разм.). Я
ларахоб.
ВАСЬМІГАДОВЫ, ая, -ае 1. Якому
споўнілася восем гадоў Я сыл. 2. Тэрмінам у восем гадоў Я сжалс.
ВАСЬМІДЗЯСЯТЫ ал восемдзесят
ВАСЬМІКЛАСНІК, а, мл і, аў, м Ву
чань восьмага класа. Ц лс. васьмікласніца,
-ы, мл. -ы, -ніц.
ВАСЬМІСОТГАДОВЫ, ая, ае 1. ал
васьмісотгоддзе. 2. Які праіснаваў 800 га
доў
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ВАСЬМІСОТГОДДЗЕ, я, я 1. Тэрмін у
800 гадоў 2. чаао. Іадавіна падзеі, што бы
ла 800 гадоў таму назад. Ц ярым. васьмісот
гадовы, -ая, -ае.
ВАСЬМІСОТЫ ад восемсот
ВАСЬМІТЫСЯЧНЫ, ая, ае 1. Я/ч.
дарабк. да восем тысяч. 2. Цаной у восем
тысяч рублёў 3. Які складаецца з васьмі
тысяч адзінак. А а/драб.
ВАСЬМУШКА, -і, ДА/ -ніцы, лін. -і,
-шак, ж. (разм., уст.). Восьмая доля, час
тка якога-н. прадмета або якой-н. адзінкі
вымярэння. Я л/ахорк/ (адна восьмая час
тка фунта).
ВАСЯМНАЦЦАЦЬ, і, л/ч кольк. Лік і
колькасць 18. Ц дарабк. васямнаццаты, -ая,
-ае. Я еоб.
ВАТ, -а, А/ вбце, лі. Адзінка вымярэн
ня магутнасці электрычнага току. Ц дрылі,
ватавы, -ая, -ае.
ВАТА, -ы, ДА/ваце, ж. Валакністы ма
тэрыял з бавоўны, шэрсці або сінтэтыч
ны, прызначаны для медыцынскіх, быта
вых і тэхнічных мэт. Стзрыльная з. /7ал/то
да заце. О Мінеральная вата — сінтэтычны
валакністы цёпла- і гукаізалюючы будаў
нічы матэрыял. II дрылі. вОтны, -ая, -ае.
ВАТАГА, -і, ДА/ -тазе, лін. -і, -таі; ж.
(разм.). Шумны натоўп, зборышча. Я.
дзяцей. А)і^дчуіс/хо^зя^ь затаеам (прысл.).
ВАТМАН, -у, лі. Высокагатунковая тоў
стая папера для чарчэння і малявання.
ВАТОВЫ, -ая, -ае. Зроблены з ваты, на
ваце, падбіты ватай. Яатозае дал/то.
ВАТОЎКА, -і, ДА/-тбўцы, лін. -і, -тбвак,
ж. Ватовая фастрыгаваная куртка або без
рукаўка.
ВАТРУШКА, -і, ДА/-шцы, лін. -і, -шак,
ж. Піроц булка з загнутымі наверх краямі
і тварагом пасярэдзіне. Ц дрылі, ватрушач
ны, -ая, -ае.
ВАТЭРЛІНІЯ, -і, лін. -і, -ній, ж. (спец.).
Лінія на борце, да якой судна апускаецца
ў ваду пры нармальнай асадцы.
ВАТЭРПАЛІСТ, а, М сце, лі// ы, аў,
лі. Ігроку ватэрпола. Ц ж. ватэрпалістка, -і,
ДА/-тцы, лі//, -і, -так.
ВАТЭРПАС, -а, л/ч. -ы, -аў, лі. Прыбор
для праверкі гарызантальных плоскасцей
і вымярэння невялікіх вуглоў нахілу, вы
карыстоўваецца ў будаўнічых і цяслярскіх
работах. II дрылі, ватарпасны, -ая, -ае.
ВАТЭРПОЛА, нескл., я. Воднае пола. Ц
дрылі, ватарпольны, -ая, -ае. Яа/яэрдо/!ь//дя
кал/анба.
ВАЎКАВАТЫ, -ая, -ае (разм.). Нелю
дзімы, хмуры, суровы. А чалазек. Ц //дз.
ваўкаватасць, -і, ж.
ВАЎКАДАЎ, -дава, л/ч. -давы, -даваў л/.
Вялікі паляўнічы сабака, з якім ходзяць на
ваўкоў
ВАЎКАЛАК, -а, л/ч. -і, -аў л/. Паводле паданняў — чалавек (часам мярцвяк),
здольны абарочвацца ў ваўка; пярэвара
цень.
ВАЎКАЎЁ ал. воўк.

ВАЎНАЧОСКА, -і, ДА/ -чбсцы, л/ч. -і,
-чбсак, ж. Машына для часання воўны.
ВАЎНЯНКА, -і, ДА/ -нцы, л/ч. -і, -нак,
ж. Пласціністы грыб сямейства сыраеж
кавых, падобны на рыжык.
ВАЎНЯНЫ ал воўна
ВАЎЧАНКА, -і, ДА/ -нцы, л/ч. -і, -нак,
ж. Адзін з відаў туберкулёзу скуры з язва
мі, звычайна на твары. Ц дрылі, ваўчаначны,
-ая, -ае.
ВАЎЧАНЯ / ВАЎЧАНЁ, нДці, л/ч ня
ты, -нят, ч. Дзіцяня ваўка.
ВАЎЧАТНІК, -а, л/ч. -і, -аў л/. Паляўнічы-прафесіянал, які займаецца паляван
нем на ваўкоў
ВАЎЧКІ -бў. Травяністая расліна ся
мейства складанакветных з учэпістымі
калючкамі. Ц дрылі, ваўчковы, -ая, -ае.
ВАЎЧОК, -чка, л/ч. -чкі^ -чкбў лі. 1. ал.
воўк. 2. Цацка ў выглядзе круга або ша
рыка на шпяні, якая пры хуткім вярчэнні
доўга захоўвае вертыкальнае становішча.
/7усц/ць й. Аруц/цца заучкол/ (перан.).
ВАЎЧЫНЫ ал воўк
ВАЎЧЫЦА, -ы, л/ч. -ы, -чыц, ж. Сам
ка ваўка.
ВАФЕЛЬНІЦА, -ы, л/ч ы, ніц, ж Ме
талічная форма, у якой пякуць вафлі.
ВАФЕЛЬНЫ, ая, ае 1. ал вафля 2.
Падобны на вафлю сваім малюнкам (пра
баваўняную тканіну). Я абрус.
ВАФЛЯ, -і, л/ч. -і, вафель / -яў, ж. Сухое
пячэнне з клятчастым адбіткам на павер
хні. II дрылі, вафельны, -ая, -ае / вафлевы,
-ая, -ае.
ВАХЛАК, -а, л/ч. -і^ -бў, лі. (пагард.,
разм.). Нерастаропны, прастакаваты, а
таксама неахайны з выгляду чалавек. //е
закляк/ ж тут сядзяць. Ц дрылі, вахлацкі,
-ая, -ае.
ВАХМІСТР, -а, л/ч. -ы, -аў лі. У цар
скай арміі: званне фельдфебеля ў кавале
рыі, а таксама асоба, якая мае гэта званне.
II дрылі, вахмістрскі, -ая, -ае.
ВАХТА, -ы, ДА/ -хце, л/ч. -ы, вахт / -аў,
ж. 1. У флоце: неадлучнае дзяжурства, а
таксама змена, якая нясе такое дзяжур
ства. Злс/дул/ць яд захту. /Уесці захту.
/Дачная з. 2. Месца, дзе знаходзіцца дзя
журны, вахцёр; памяшканне для вахцё
раў (разм.). Длючы на захце. 3. деран., чазе
або якая. Самаадданая, поўная энтузіязму
праца ў азнаменаванне чаго-н. (высок.).
/7рацоўная з. Ц дрылі, вахтавы, -ая, -ае. А
журнал. Яахтазоя служба.
ВАХЦЁР, -а, лін. -ы, -аў, л/. Дзяжурны
стораж на прадпрыемстве, ва ўстанове.
II ж. вахцёрка, -і, ДА/ -рцы, лін. -і, -рак
(разм.). II дрылі, вахцёрскі, -ая, -ае.
ВАЦІН, -у, л/. Рэдкая трыкатажная тка
ніна з густым начосам, якая падшываецца
пад падкладку для ўцяплення вопраткі. Ц
дрылі вацінавы, -ая, -ае
ВАЧНІЦА, -ы, лін. -ы, -ніц, ж. Паглыб
ленне ў пярэдняй частцы чэрапа, у якім
змяшчаецца вочны яблык. Ц дрылі, вач
нічны, -ая, -ае.

ВАС-ВЕГ
ВАШ, -ага, л/., ваша, -ай, ж., вбша, -ага,
н., л/н. вбшы, -ых; зайл/. прыпол. Які нале
жыць вам, мае адносіны да вас. Анд зелас/деб. Я зашаеа (наз.) нял/а?Як зашы (наз.:
вашы родныя, блізкія) дажызаюць?Я7то
зы прысталі бо ліяне з замылі Улабэ/лпралі
Лнбрэез/чал/. б Па-вашаму — 1) дрысл. Па
вашай волі, па вашым жаданні. //чхай бубзе да-зашал/у; 2) дрысл. Так, як робіце вы.
Я да-зашал/у /дуд/ рабіць не збіраюся; 3) дабочн. сл. На вашу думку. /эта я, да-зашал/у, хлушу ?
ВАШЧЫНА, -ы, ж. Пустыя пчаліныя
соты або неачышчаны воск. Ц дрылі, ва
шчынны, -ая, -ае.
ВАШЧЫЦЬ, вашчу, вошчыш, вбшчыць;
вбшчаны; незак., што. Тое, што і даска
заць. Я ларке/л. Ц зак. навашчыць, -вашчў,
-вбшчыш, -вбшчыць; -вбшчаны.
ВАШЫВАСЦЬ, і, ж Заражанасць ску
ранога покрыва вошамі.
ВАШЫВЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; незак
Станавіцца вашывым. Ц зак. заваш^шець,
-ею, -ееш, -ее (разм.) / абвашывець, -ею,
-ееш, -ее.
ВАШЫВЫ, -ая, -ае Які мае многа во
шай, пакрыты вошамі.
ВАЯВАЦЬ, ваібю, ваібеш, ваібе; ваібй;
незак. 1. Весці вайну, удзельнічаць у вай
не, змагацца. Я ба лералюе/. Я з небаходалі/(перан.: змагацца). 2. дбран. Сварыцца,
буяніць, //апіўся, зось / заюе.
ВАЯВОДА, -ы, ДА/ -дзе, лін. -ы, -вбд,
л/. 1. У Старажытнай Русі: начальнік вой
ска, кіраўнік горада ці акругі. 2. На тэры
торыі Заходняй Беларусі з 1920 да 1939 г
і ў Польшчы: кіраўнік ваяводства. Ц дрылі,
ваяводскі, -ая, -ае.
ВАЯВОДСТВА, а, лін ы, аў н 1. Па
сада ваяводы. 2. Адміністрацыйна-тэры
тарыяльная адзінка ў Старажытнай Русі і
ў Вялікім Княстве Літоўскім, якой кіра
ваў ваявода. 3. Адміністрацыйна-тэрыта
рыяльная адзінка ў сучаснай Польшчы. Ц
дрылі, ваяводскі, -ая, -ае.
ВАЯКА, -і, лін. -і, вайк, л/. 1. Вопытны і
храбры воін (уст.). /Траслаўлены з. 2. Той,
хто няўдала ваюе (разм., іран., пагард.).
/эта быў л/уо{ры з.; на тачыле Яайкал дераляызаў. 3. леран. Задзіра, забіяка (іран.,
жарт.).
ВАЯЎНІЧЫ, ая, -ае 1. Схільны да
вайны, храбры. Ваяўнічыя длял/ены. 2. Улас
цівы воіну, мужны, адважны, баявы (так
сама іран.). Я зыаляб. Я характар. Яаяўнічыя /маны (агрэсіўныя). Ц наз. ваяўнічасць,
-і, ж.
ВЕГЕТАРЫЯНЕЦ, нца, лін -нцы,
-нцаў, лі. Прыхільнік вегетарыянства. Ц ж.
вегетарыянка, -і, ДА/-нцы, лін. -і, -нак.
ВЕГЕТАРЫЯНСТВА, а, н Сістэма хар
чавання, якая дазваляе ўжываць толькі
раслінныя і малочныя прадукты. Ц дрылі,
вегетарыянскі, -ая, -ае. Я стол.
ВЕГЕТАТЫЎНЫ, -ая, ае (спец) Які
служыць для жыўлення, росту жывёльных
і раслінных арганізмаў

ВЕГ-ВЕЛ
ВЕГЕТАЦЫЯ, -і, эк. (спец.). Рост і раз
віццё раслін. II лрым. вегетацыйны, -ая, -ае.
Я лерыяб.
ВЁДАМА У выразах: давесці да веда
ма — паведаміць, перадаць; прымаць да
ведама — даведаўшыся пра што-н., уліч
ваць, пагаджацца.
ВЕДАМАСНЫ, ая, ае 1. ая. ведам
ства. 2. Абмежаваны вузкімі інтарэсамі
толькі свайго ведамства. Я. лабыхоб ба
слраеы. II наз. ведамаснасць, -і, ак. (да 2
знач.).
ВЕДАМАСЦЬ, і, мл і, ей, зк. 1. Спіс,
зводка якіх-н. фактычных даных. Разл/кояая е. 2. мл. Назва некаторых перыядыч
ных выданняў. Бебамасц/ Нацыянальнага
СХОбу Рэслуб^/к/ Беларусь.
ВЕДАМСТВА, -а, мл. -ы, -аў, л. Уста
нова або сукупнасць устаноў што абслу
гоўваюць якую-н. сферу дзяржаўнага кі
равання. Раённае 6. 7ад/оэкнае 6. Ц лрыл/.
вёдамасны, -ая, -ае.
ВЕДАННЕ, -я, л. 1. Знаёмства з чым-н.,
валоданне чым-н. Я лсыцця. З зел
лем слраеы. Я замеакнам молы. 2. Падпа
радкаванне, распараджэнне, кіраванне
(кніжн.). Тнстытут знахобз/цца у еебанн/
міл/с/лзрс/лсл.
ВІДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. лра
каео-м/то, аб к/м-чым і без бал. Мець
звесткі пра каго-, што-н. Я лсыццё еёск/. 2.
каео-м/то. Валодаць пэўнымі ведамі, мець
пра каго-, што-н. паняцце, уяўленне.
Я зрок. Я селю слраеу. Я анея/мску/о ма
зу. 3. клас (й/то). Быць знаёмым з кім-н.
Я еэтаеа чалавека ла ееба/о. 4. м/то. Адчу
ваць, перажываць. Не з. слако/о. 5. м/то.
Захоўваць, лічыцца з чым-н. Я мару (тры
маць сябе ў пэўных рамках). Я сяла мес
ца (весці сябе адпаведна свайму станові
шчу). 6. чым. Кіраваць, распараджацца.
Я трэстам. Я. лбрал/скам. 0 Хто яго ведае
(разм.) — невядома, ніхто не ведае.
ВЕДЗЬМА, -ы, мл. -ы, -аў, лс. 1. У на
родных павер'ях: злая чараўніца. 2. леран.
Пра злую, сварлівую жанчыну (разм ).
ВЁДЫ, -аў. 1. Сукупнасць звестак, якія
раскрываюць аб'ектыўныя заканамер
насці жыцця. 7рул/лоулыя е. Сеет асеятляецца сонцам, а чалавек — еебам/. 2. Дас
ведчанасць у якой-н. галіне. Яучл/ еыяем/
добрыя е. ўма/лэма/лыцы.
ВЁЕР, -а, мл. -ы, -аў м. 1. Ручное пры
стасаванне з пласцінак у выглядзе склад
нога паўкруга, якім абмахваюцца ў духату.
2. у злач. прыся. вёерам. Паўкругам. Аяос/л
3. II лрым. вёерны, -ая, -ае.
ВЁЖА, -ы, мл. -ы, веж / -аў, ж. 1. Вы
сокае і вузкае архітэктурнае збудаванне. 2.
Ахоўная браніраваная вышка для гармат і
кулямётаў на суднах, танках і пад. Ц лрым.
вёжавы, -ая, -ае. Я кран.
ВЁЗЦІ', вязў, вязёш, вязё; вязём, везяцё, вязуць; вёз, вёзла; вязі; лёзах., каеом/то. 1. Перамяшчаць каго-, што-н. пры
дапамозе якіх-н. сродкаў руху. Я лясок ла
/лачцы. 2. Адпраўляючыся ў паездку мець
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пры сабе, з сабой. Я бзяцем у еёску. Я мноеа лае/л.
ВЁЗЦР, вязё; безас., кад/уўчыл^ (разм.).
Пра ўдачу ў чым-н.; шанцаваць. Яму бя
зе еа ўсім. II зак. павёзці, -вязё / падвёзці,
-вязё.
ВЁЙКА, -а, мл. вёйкі, вёек, л. Валасок
на краі павека. Дбўе/я еемк/. Ц ярым. вёйкавы, -ая, -ае.
ВЕК, -у, мл. вякі^ вякбў, м. 1. Стагоддзе.
Дваццаты е. М7ну//ы е. Дэлы е. ле бачыла
ся (вельмі доўга). 2. Гістарычны перыяд,
эпоха, характэрныя чым-н. Адменны е.
Аасм/чны е. Зеекал/улоллеч (ісці, крочыць
і пад., не адстаючы ад жыцця). 3. Жыц
цё, перыяд існавання каго-, чаго-н. або
ўзрост каго-н. Мноеа лабачыць ла сеаім
сяку. Ухяусн/ каротк/ е. (прыказка). Уалаеек сярэбняеа ееку. 4. у злач. ярысл. Заўсё
ды, вечна. Я бома яе ляма. Я бубу ломн/ць
еас. 0 На векі вечныя (разм.) — назаўсёды.
Праз вякі — бязмежна доўга, на працягу
доўгага часу. Ц лрым. векавй, -Ая, -бе (да 1
знач.).
ВЁКА, -а, мя. -і, -аў, я. Верхняя частка,
якая служыць пакрыццём якой-н. пасу
дзіны, скрынкі, каробкі і пад. Я ку%ра. Ц
ламянм/. вёчка, -а, мя. -і, -чак, я.
ВЕКАВАЦЬ, вякўю, вякўеш, вякўе; вякўй; лезак. Увесь час жыць дзе-н., знахо
дзіцца ў якім-н. стане, існаваць. Яек е. у
бзеўках.
ВЕКАВЁЧНЫ, -ая, ае Які існуе многа
вякоў; спрадвечны. Я брр.
ВЕКАВЁІ, -Ая, -бе. 1. ел. век. 2. Даўні,
які існуе вякамі. Я буб. Яекаеыя /прабыць//.
ВЁКТАР, -а, мя. -ы, -аў, м. (спец.). Па
казаная адрэзкам прамой матэматычная
велічыня, якая характарызуецца лікавым
значэннем і напрамкам. Ц лрым. вёктарны,
-ая, -ае. .Вектарнае еыл/чэяяе (матэматыч
ная дысцыпліна).
ВЕКАПОМНЫ, -ая, -ае Які будзе доў
га помніцца, незабыўны. .Векапомныя лабзе/. II наз. векапомнасць, -і, зк.
ВЕЛА... Першая састаўная частка скла
даных і складанаскарочаных слоў якая
па знач. адпавядае слову «веласіпедны»,
напр.: еелослрр/л, еело/лрэк, еелакамера.
ВЕЛАГОНКІ, -нак, абз. велагбнка, -і,
ДМ -нцы, эк. Веласіпедныя гонкі. Ц лрыл/.
велагоначны, -ая, -ае.
ВЕЛАГОНШЧЫК, -а, мл і, -аў, м
Спартсмен, які займаецца веласіпедным
спортам. II лс. велагоншчыца, -ы, мл. -ы,
-чыц. II лрым велагоншчыцкі, -ая, -ае
ВЕЛАДРОМ, -а, мл. -ы, -аў, м. Спецы
яльна абсталяванае збудаванне для трэ
ніровак і спаборніцтваў па веласіпедным
спорце. II лрым. веладромны, -ая, -ае.
ВЕЛАСІПЕД, а, Л/ -дзе, мя ы, аў м
Двух- або трохколая машына для язды,
якая прыводзіцца ў рух націскнымі педа
лямі. II лрым. веласіпёдны, -ая, -ае.
ВЕЛАСІПЕДЫСТ, а, Л/ сце, мл ы,
-аў м. Той, хто едзе на веласіпедзе, а так
сама той, хто займаецца веласіпедным

спортам. II лс. веласіпедыстка, -і, ДЛ^-тцы,
мл. -і, -так. II лрым. веласіпедысцкі, -ая, -ае.
ВЕЛІЗАРНЫ, -ая, ае Вельмі вялікі
Вея/зарная нлом/ча. А дослед. Ц лаз. велі
зарнасць, -і, эк.
ВЕЛІКА... (27/. вяліка...). Першая частка
складаных слоў; ужыв. замест «вяліка...»,
калі націск у другой частцы падае на пер
шы склад, напр.: еел/кабўм/ны, еел/карослы, еея/касеецк/.
ВЕЛІКАВАТЫ, ая, ае Крыху боль
шы, чым патрэбна, па памеры. Бел/каеатая м/алка.
ВЕЛІКАДЎШНІЧАЦЬ, аю, -аеш, ае;
незак. Выяўляць, паказваць велікадуш
насць. II зяк. звелікадушнічаць, -аю, -аеш,
-ае.
ВЕЛІКАДУШНЫ, ая, ае Які валодае
высокімі душэўнымі якасцямі, паблаж
лівы да іншых, гатовы бескарысліва ах
вяраваць сваімі інтарэсамі. А характар.
Я ўчынак. 23ел/кабуп/на (прысл.) барумце
мне. II наз. велікадўшнасць, -і, ж.
ВЕЛІКАН, -а, л/н. -ы, -аў м. Чалавек
надзвычай высокага росту. Ц лс. веліканка,
-і,
-нцы, мн. -і, -нак. Ц лрым. велі
канскі, -ая, -ае
ВЕЛІКАРУСЫ, аў, абз -рўс, -а, м
(кніжн.). Тое, што і руск/я. Ц зк. велікарўска, -і, ДМ -рўсцы, мн. -і, -сак. Ц лрым.
велікарўскі, -ая, -ае.
ВЕЛІКАСВЕЦКІ, ая, ае (уст ) Які мае
адносіны да арыстакратычных слаёў гра
мадства, да так званага вялікага свету. Бел/касеецк/я манеры. 2?. салон.
ВЕЛІКОДНЫ ал. Вялікдзень
ВЁЛІЧ, -ы, эк. 1. Што-н. надзвычай
вялікіх памераў; гмах. Я брэяа. Я зор. 2.
Грандыёзнасць, надзвычайная сіла пра
яўлення чаго-н., што выклікае вялікую
павагу. А лобзе/ау. Я /лален/лу. 3. Вялікае
значэнне каго-, чаго-н. Я лбрамое/.
ВЕЛІЧАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак., каео.
1. Называць па імені і па бацьку па званні
і пад. 2. Ушаноўваць віншавальнай пес
няй (у народных абрадах; уст.). Ц наз. велі
чанне, -я, н.
ВЁЛІЧНЫ, -ая, -ае. 1. Поўны велічы
(у 2 знач.), урачыстасці; грандыёзны. Ле
ечная мэта. А ломн/к. 2. Важны, горды,
поўны ўласнай гордасці. Бел/чная поза. Я
лоз/рк. II наз. вёлічнасць, -і, лс.
ВЕЛІЧЫНЯ, -і^ мн. велічыні / (з л/ч. 2,
2, 4) велічыні^ -чьінь, лс. 1. Памер, аб'ём,
працягласць чаго-н. Стол сярэбням еел/чын/. Змераць еел/чын/о пакоя. 2. Колькасць
чаго-н.; сума; лік. Я зарплаты. Я ас/енаеанняў. 3. Усё тое, што можна вымераць,
злічыць (спец.). Пастаянная е. .Бясконца
малая е. Роўныя еел/чын/. 4. леран., толькі
абз. Пра чалавека, выдатнага ў якой-н. га
ліне дзейнасці. Нн сусветная е. ў навуцы.
ВЕЛІЧЭЗНЫ, -ая, -ае. Надзвычай вялі
кі, велізарны. Б. заеоб. Ц наз. велічэзнасць,
-і, ак.
ВЕЛЬБОТ, -а, М -ббце, мн. -ы, -аў м.
Лёгкая быстраходная шлюпка з вострым
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носам і кармой, звычайна з невялікай
мачтай. II ярым. вельботны, -ая, -ае.
ВЕЛЬВЁТ, -у, 3/ -вёце, л/. Баваўняная
рубчастая тканіна з густым кароткім вор
сам. II ярым. вельвётавы, -ая, -ае.
ВЁЛЬМІ, ярысл. Надта, у вялікай сту
пені. 2?. ц/казая кя/за. ^ыло зорача. № з.
(й/іяо? (не зусім добры, так сабе; разм.). 0
Вельмі добра — надзвычай добра.
ВЕЛЙР, -у л*. Драп або фетр з мяккім
густым кароткім ворсам, а таксама мяккая
скура, вырабленая пад аксаміт. Ц ярым. ве
люравы, -ая, -ае.
ВЁНА, -ы, лія. -ы, вен, лс. Крывяносны
сасуд, па якім кроў рухаецца да сэрца. Ц
ярым. вянозны, -ая, -ае.
ВЕНГЁРКА', -і, ДА/-рцы, мя. -і, -рак,
лс. 1. Танец венгерскага паходжання, а
таксама музыка да яго. 2. Куртка з нашы
тымі папярочнымі шнурамі (на ўзор фор
мы венгерскіх гусар).
ВЕНГЁРКА^ ал. венгры.
ВЁНГРЫ, -аў, а^з. венгр, -а, м. Народ,
які складае асноўнае насельніцтва Венгрыі. II лс. венгерка, -і, ДМ -рцы, мя. -і,
-рак. II ярым. венгерскі, -ая, -ае.
ВЕНЕРАЛОГІЯ, -і, лс Раздзел меды
цыны, які займаецца вывучэннем і лячэн
нем венерычных хвароб. Ц ярым. венерала
гічны, -ая, -ае. 2?. ^ысяаясер.
ВЕНЕРОЛАГ, а, мя. -і, -аў л* Урач,
спецыяліст па венерычных хваробах.
ВЕНЕРЫЧНЫ, -ая, -ае. Які адносіцца
да заразнага захворвання, што перадаецца
пераважна палавым шляхам. 2?еясрычяыя
дзярабы.
ВЁНЗЕЛЬ, -я, лія. -і, -яў лі. Пачатко
выя літары імя і прозвішча або імя і імя
па бацьку, звязаныя ў агульны малюнак. Ц
дрылі, вензелевы, -ая, -ае.
ВЁНІК, -а, лія. -і, -аў, лі. Звязаны пучок
галінак для падмятання падлогі, парання
ў лазні. 2?язаць зея/к/. 2)яроза#ы з.
ВЁНТЫЛЬ, -я, лія. -і, -яў лі. (спец.). 1.
Клапан для рэгулявання расходу вадкасці,
пары, газу ў некаторых тэхнічных устрой
ствах. 2. Клапан у музычных інструментах для рэгулявання вышыні туку. Ц дрылі,
вёнтыльны, -ая, -ае.
ВЕНТЫЛЯВАЦЬ, -лібю, -лібеш, -лібе;
-лібй; лявАны / ВЕНТЫЛЁРАВАЦЬ,
-рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны; яезак.,
мяло. Рабіць вентыляцыю (у 1 знач.). Ц зак.
правентыляваць, -люю, -лібеш, люе; -люй,
-лявбны / правентыліраваць, -рую, -руеш,
-руе; -руй; -раваны.
ВЕНТЫЛЯТАР, а, мя. ы, аў лі. Пры
бор для ўзмацнення перамяшчэння па
ветра пры праветрыванні закрытых па
мяшканняў.
ВЕНТЫЛЯЦЫЯ, і, лс. 1. Праветры
ванне закрытага памяшкання. Я лакея. 2.
Сістэма ўстройстваў для праветрывання
памяшкання. 27е^аліая^іраеа^ь осяяіыляцыю II дрылі, вентыляцыйны, -ая, -ае.
ВЁНЦЕР, -а, лія. -ы, -аў, лі. Рыбалоўная
сетка ў выглядзе нацягнутага на абручы

звужанага ўнізе мяшка. Ц дрылі, вёнцерны,
-ая, -ае.
ВЁНЧЫК, -а, лія. -і, -аў лі. 1. ал. вянец.
2. Частка кветкі, якая складаецца з асоб
ных пялёсткаў або шэрагу зрослых пя
лёсткаў II дрылі, вёнчыкавы, -ая, -ае.
ВЕПР, -а, лія. -ы, -аў, лі. Самец дзікай
свінні; дзік. II дрылі, вяпровы, -ая, -ае. 2?яярооая м/ыяка.
ВЕПРУЧОК ад вяпрук
ВЕПРУЧЫНА, -ы, лс. Мяса дзікай свін
ні. 27акам/я?а#аць біручыны.
ВЕПРУЧЫНЫ ад вяпрук
ВЁРА, -ы, лс. 1. Упэўненасць у кім-,
чым-н. А у сяле сілы. А ў людзей. 2. Пе
ракананне ў існаванні звышнатуральных
сіл. А ў 2>о?а. 3. Тое, што і рэл/а/я. А^ыс%/яяская о. калёсак Друзой осры. 0 Браць
(узяць) на веру (разм.) — верыць, давяраць
(паверыць, даверыць) без доказаў Верай і
праўдай (служыць) — аддана, чэсна.
ВЕРАБЁЙ, -б'я, лія. -б'і^ -б'ёў, лі. Не
вялікая птушка атрада вераб'іных з карычнева-шэрым апярэннем, якая жыве
пераважна паблізу чалавека. 0 Стрэляны
або стары верабей — вопытны, бывалы ча
лавек. II дйліяям/. верабёйка, -і, лія. -і, -аў
лі. II ярым. вераб'іны, -ая, -ае. 2?сраб7яая яоч
(кароткая летняя ноч, а таксама ноч з бес
перапыннай навальніцай і зарніцамі).
ВЕРАБ'ЯНЯ / ВЕРАБ'ЯНЁ, -няці, мя.
-нйты, -нят, я. Птушаня вераб'я.
ВЁРАВАННЕ, -я, лія. -і, -яў, я. Рэлігій
ныя погляды, уяўленні, вера (у 2 знач.).
2?брЯ6ЯЯЯ/ СЯІОраЛСЫЯІЯЫХ СЛООЯЯ.
ВЁРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
яезак., у каео-м/яю. Тое, што і верыць.
ВЕРАВУЧЭННЕ, я, я Сукупнасць ас
ноўных палажэнняў якой-н. рэлігіі. Арысі^/яяскае о.
ВЕРАВЫЗНАННЕ, я, я Разнавіднасць
якога-н. веравучэння ў спалучэнні з улас
цівай яму абраднасцю. СеаОо^а яераоызяаяяя. II дрьілі. веравызнальны, -ая, -ае.
ВЕРАГОДНЫ, ая, ае 1. Які не вы
клікае сумнення; надзейны, ^еразо^яыя
ззесяік/. 2. Дапушчальны, магчымы. Я сыеаЭ. II яаз. верагбднасць, -і, лс.
ВЕРАДЗІЦЦА, вераджуся, вярэдзішся,
вярэдзіцца; яезак. (разм.). Натруджвацца,
надрывацца, што-н. робячы.
ВЕРАДЗІЦЬ, вераджў, вярэдзіш, вя
рэдзіць; вярЭджаны; яезак., іаяіо (разм.).
Шкодзіць што-н. сабе, натруджваючы,
надрываючы, або раздражняць балючае.
2?. рук/, сд/яу. 2?. раяу. А сарбэчяь/я раяы
(перан.: выклікаць цяжкія ўспаміны). Ц
зак. зверадзіць, звераджў, звярэдзіш, звя
рэдзіць; звярэджаны / разверадзіць, -вера
джў, -вярэдзіш, -вярэдзіць; -вярЭджаны.
ВЕРАЛОМНЫ, -ая, -ае. Каварны, які
дзейнічае шляхам абману, здрады. 2?. яаяа<3. II яаз. вераломства, -а, я.
ВЕРАЛОМСТВА, а, я 1. ад вералом
ны. 2. Парушэнне абавязацельстваў клят
вы; здрада, вераломны ўчынак.

ВЕЛ-ВЕР
ВЕРАНДА, -ы,
-дзе, лія. -ы, -ранд
/ -аў, лс. Адкрытая або зашклёная тэраса
ўздоўж сцяны дома. Ўкрытая е. Ц ярым.
верандавы, -ая, -ае / верандны, -ая, -ае
ВЁРАС, -у, лія. верасы, -бў м. Нізкая
вечназялёная кустовая расліна сямейства
верасовых з дробным лісцем і лілова-ружовымі кветкамі. Ц ярым. верасавы, -ая,
-ае. Сяліейсяіеаесрасоеых (наз.).
ВЁРАСЕНЬ, -сня, я. Дзявяты месяц ка
ляндарнага года. II ярым. вераснёвы, -ая,
-ае / вераснёўскі, -ая, -ае (разм.).
ВЕРАЎЧАНЫ, -ая, -ае. Зроблены з
тонкіх вяровак. 2?ераўчаяоя аброць.
ВЕРАЦЯНО, -а, мя. верацёны / (з л/ч.
2, 3, 4) верацяны, верацён / -аў, я. 1. Пры
стасаванне ддя ручнога прадзення ў вы
глядзе круглай драўлянай палачкі з патаў
шчэннем унізе і завостранымі канцамі. 2.
Шпень, які з'яўляецца воссю вярчэння
ў некаторых механізмах. Ц яамяямі. верацёнца, -а, мя. -ы, -аў я Ц ярым. верацённы,
-ая, -ае.
ВЕРАЦЯРПІМАСЦЬ, -і, ж. Цярпімасць да чужой рэлігіі, прызнанае яе пра
ва на свабоднае існаванне.
ВЕРАШЧАКА, -і, ДА/ -шчацы, лс. Рэд
кая мучная страва з мясам, каўбасой і роз
нымі прыправамі.
ВЕРАШЧАЦЬ, -шчў, -шчыш, -шчыць;
-шчьім, -шчыце, -шчэць; -шчьі; яезак.
Віскліва з пералівамі пішчаць, гучаць.
ВЕРБАВАЦЬ, вярбую, вярбўеш, вяр
буе; вярбуй; вербаваны; яезак., каео. На
біраць, наймаць людзей на якую-н. працу,
схіляць да ўступлення ў якую-н. аргані
зацыю. 2?. рабочых яа лесарасярацоўк/. 2?.
дабравольцаў. Ц зак. завербаваць, -вярбую,
-вярбўеш, -вярбўе; -вярбўй; -вербаваны. Ц
яаз. вярббўка, -і, ДМ -ўцы, лія. -і, -ббвак,
лс. II ярым. вярбовачны, -ая, -ае.
ВЕРБАЛОЗ, -у, м. Куст ці дрэва сямей
ства вярбовых. II ярым. вербалозавы, -ая,
-ае.
ВЕРБАЛЬНЫ, ая, ае (кніжн) Вус
ны. 2?ербальяая заява. о Вербальная нота
(спец.) — дыпламатычная нота без под
пісу якая прыраўноўваецца да вуснай за
явы. II яаз. вербальнасць, -і, лс
ВЕРБЁНА, -ы, лс. Травяністая ці кус
товая дзікарастучая духмяная расліна. Ц
ярым. вербёнавы, -ая, -ае. Сяліейсяіва вербеяавых (наз.).
ВЕРБЛЮДЗЯНЯ / ВЕРБЛЮДЗЯНЁ,
-няці, лія. -нйты, -нйт, я. Дзіцяня вяр
блюда.
ВЕРБНЯКОВЫ ал вярбняк
ВЕІДЁІКТ, -у, Л/ -кце, лія. -ы, -аў лі.
(спец ). Рашэнне прысяжных засядацеляў
аб вінаватасці або невінаватасці абвінава
чанага. 2?ыяесц/ аяраўбальяы (абв/яаваўчы)
в. II ярым. вердыктны, -ая, -ае.
ВЁРМАХТ, -а, Л/-хце, лі. Узброеныя сі
лы фашысцкай Германіі. Раззролі вермахта.
ВЕРМІШЭЛЬ, -і, лс. Гатунак тонкай
круглай локшыны фабрычнага вырабу. Ц
ярым вермішэлевы, -ая, -ае

ВЕР-ВЕС
ВЁРМУТ, -у, АГ-муце, л*. Род вінаград
нага віна з настоямі з траў. Ц лрым. вёрмутавы, -ая, -ае.
ВЕРНАПАДДАНЫ, -ага, мн. ыя, -ых,
м. (уст). Чалавек, які захоўвае вернасць
манарху. Ц ж. вернападданая, -ай, мн. -ыя,
-ых. II лрым. вернападданніцкі, -ая, -ае.
Яерналаббанніцк/я пачуцці (таксама ўво
гуле пра адданасць уладзе, правячай вярхушцы; іран.).
ВЁРНІК, -а, мн. -і, -аў, л*. Чалавек, які
верыць у існаванне Бога; веруючы. Ц ж.
вёрніца, -ы, мн. -ы, -ніц. Ц лрылі. вёрніцкі,
-ая, -ае.
ВЕРНІСАЖ, -у, лін. -ы, -аў, м. Урачыс
тае адкрыццё мастацкай выстаўкі. Ц лрым.
вернісажны, -ая, -ае.
ВЁРНЫ, -ая, -ае. 1. Які адпавядае ісці
не; правільны, дакладны. Тарная бумка. А
мілях. Берна (прысл.) скалькаваць. 2. Не
сумненны, непазбежны. Я вымарым/. 7сці
ял верную лаг/бель. 3. Надзейны, трывалы,
стойкі. Яерная апора. Лерка (прысл.) служыць. Л. сябар. Л. ў каханні. Ц лаз. вёрнасць,
-і, ж.
ВЕРСІФІКАТАР, -а, мн ы, аў, м
(кніжн.). Чалавек, які лёгка складае вер
шы, але не мае паэтычнага дару. Ц лрым.
версіфікатарскі, -ая, -ае
ВЁРСІЯ, -і, мн. -і, -сій, ж. Адзін з ва
рыянтаў выкладу або тлумачэння якога-н.
факта ці падзеі. /Товая я.
ВЕРСТАВЫ ад вярста
ВЕРТАЛЁТ, -а, Л/ -лёце, мн. -ы, -аў, м.
Лятальны апарат спецыяльнай канструк
цыі, прыстасаваны для вертыкальнага
ўзлёту і пасадкі. Ц лрым. верталётны, -ая,
-ае.
ВЕРТАЛЁТЧЫК, а, мн і, -аў м Спе
цыяліст па вырабе і ваджэнні верталётаў. Ц
ж верталётчьша, -ы, мн. -ы, -чыц.
ВЕРТЫКАЛЬ, і, мн. і, -ей, ж 1. Вер
тыкальная лінія. 77а вертыкалі. 2. Сістэма
арганізацыі органаў кіравання. 77рэзйэнцкая в.
ВЕРТЫКАЛЬНЫ, ая, ае Адвесны,
перпендыкулярны ў адносінах да гары
зонту; лроц/л. гарызантальны. Ц нлз. верты
кальнасць, -і, ж
ВЁРУЮЧЫ, ага, мн ыя, ых, м Ча
лавек, які верыць у існаванне Бога. Ц ж.
вёруючая, -ай, лін. -ыя, -ых.
ВЕРФ, -і, мн. -і, -ей і -яў, ж. Прадпры
емства для будоўлі і рамонту суднаў. Дара
вальная а. II лрым. вёрфавы, -ая, -ае.
ВЕРХ, -у, Л/на вёрсе, мн. вярхі^ вярхбў
м. 1. Найбольш высокая, размешчаная
над іншымі частка чаго-н. Я бома. Я горы.
.Жыць на самым версе. 2. Пад'ёмны навес
экіпажа, аўтамашыны, /рузав/к з брызен
тавым верхам. 3. Добры бок адзення, па
крыты, абшыты матэрыяй, а таксама сама
матэрыя; верхняя частка шапкі з другой
матэрыі; верхняя частка абутку. Драпавы
в. лал/то. Скураны в. (абутку). 4. лерак.,
абз. Перавага (разм.). 77аадж%м, чым тут
в. бубзе. Браць в. (перамагаць). 5. лерак.,
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чаго, абз. Вышэйшая, крайняя ступень
чаго-н. Б. басканаласц/. Я майго жавання.
6. мн. Вышэйшыя кіруючыя колы грамад
ства. .Кіруючыя вярхі. Сустрэча ў вярхах. 7.
лерак., мн. Неглыбокія, павярхоўныя ве
ды; знешні бок з'явы (разм ). Б/ахалацца
вярхоў. Слізгаць ла вярхах. 8. мн. Высокія
ноты (спец.). Браць вярх/.
ВЕРХАВІНА, -ы, мн. -ы, -він, ж. Верх,
верхняя частка чаго-н. Я брэва. Ц намякні,
верхавінка, -і, ДА/ -нцы, лін. -і, -нак, ж. Ц
крым верхавінны, -ая, -ае / верхавінкавы,
-ая, -ае.
ВЕРХАВОД, -а, 3/ -дзе, лін. -ы, -аў м.
(разм.). Той, хто верхаводзіць. Ц ж. верха
водка, -і, ДЛ/-дцы, мн. -і, -дак.
ВЕРХАВЁІ, -ая, -бе. Які мае дачынен
не да язды вярхом, прызначаны для такой
язды. Верхавая язба. Я конь. Прыслаць вер
хавога (наз.).
ВЕРХАГЛЯД, а, З/ дзе, лін -ы, аў; м
Той, каму ўласціва верхаглядства, хто ад
розніваецца верхаглядствам. Ц ж. верха
глядка, -і, ДЛ/-дцы, мн. -і, -дак.
ВЕРХАГЛЯДСТВА, -а, н. (разм.). Павяр
хоўнае, неглыбокае знаёмства з чым-н.
ВЕРХАЛАЗ, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Спецыя
ліст па выкананні работ на вялікай вы
шыні. 2. Гарэза, свавольнік (разм.). Ц ж.
верхалазка, -і, ДЗ/ -зцы, мн. -і, -зак (да 2
знач.; разм.). Ц лрым. верхалазны, -ая, -ае
(да 1 знач.). Верхалазныяработы.
ВЁРХАМ, прысл. Зверху, па версе. Явонь
найшоў в.
ВЕРХАТЎРА, -ы, ж. (разм.). Высока
размешчаная частка чаго-н. Сядзець но
верхатуры.
ВЕРХНЕ... (а таксама верхня...) Пер
шая састаўная частка складаных слоў са
знач.: які размяшчаецца або ўзнікае ў
верхняй частцы чаго-н., напр.: верхнебнялроўскі, верхнялужыцкі.
ВЁРХНІ, -яя, -яе. 1. Які знаходзіцца,
размешчаны на версе, вышэй за іншых.
Я слон. Яерхняя губо. 2. Блізкі да вытокаў.
Яерхняе цячэнне. 3. Які надзяваецца зверху
на што-н. Яерхняе ядзенне. 4. Які адносіц
ца да вярхоў (у 8 знач.). Я рэгістр.
ВЕРХНЯ... (ал. верхне...). Першая са
стаўная частка складаных слоў; ужыв. за
мест «верхне...*, калі націск у другой част
цы падае на першы склад, напр.: верхня
дзвінскі, верхняволжск/.
ВЕРШ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Невялікі
мастацкі твор, напісаны рытмізаванай
мовай. Зборнік вершаў. Яершы Максіма
Багбановіча. 2. Адзінка рытмічна аргані
заванай мовы, вершаваны радок. 77амер
верша. Раман у вершах. 3. Рытмізаваная
мова. /аварыць вершам, о Белы верш —
верш без рыфмы. Вольны верш — верш,
які не мае рыфмы і характарызуецца ня
пэўнай колькасцю стоп у радку. Верш у
прозе — невялікі эмацыянальна насы
чаны твор у празаічнай форме. Ц лрым.
вёршавы, ая, -ае

ВЕРШАВАНЫ, ая, ае Які мае адно
сіны да вершаў вершаскладання, напі
саны вершамі, не празаічны. Вершаваная
форма. Я фельетон.
ВЕРШАЗНАЎСТВА, а, н Навука пра
верш і вершаскладанне. Ц лрым. верша
знаўчы, -ая, -ае.
ВЕРШАПЛЁТ, а, М плёце, мн ы,
-аў, м. (разм., пагард ). Дрэнны, бяздарны
паэт. II ж. вершаплётка, -і, ДА/-тцы, мн. -і,
-так. II лрым. вершаплёцкі, -ая, -ае.
ВЕРШАСКЛАДАННЕ, я, н Будова вер
шаванай мовы. СБшб/чнае е.
ВЁРЫЦЦА, -рыцца; безас., незак. Зда
вацца сапраўдным. У гэта цяжка е.
ВЁРЫЦЬ, -ру, -рыпі, -рыць; незак. 1.
у што. Быць перакананым, упэўненым у
чым-н. Я у перамогу. Я у чалавека. 77е е.
сваім вушам або сваім вачам (гаварыць,
калі гутарка ідзе пра што-н. малаверагод
нае). 2. у што і чаліў. Прымаць за праўда
лічыць верагодным. Я у сны і прыметы. 3.
каліў. Цалкам давяраць. Яеру яго словам.
ВЕСЛАВАЦЬ, вяслўю, вяслуеш, вяслўе; вяслўй; незак. Грэбці вёсламі. Ц наз.
веславанне, -я, н Ц лрым. вяслярны, -ая,
-ае. Я спорт.
ВЕСЛАВЁІ ал вясло'
ВЕСНАВЕІ ал вясна
ВЁСНІЦЫ, -ніц. 1. Вароты ў двор або ў
агарод, у поле. 2. Плот з варотамі ў канцы
вёскі (уст.). II лрым. вёснічны, -ая, -ае.
ВЁСНІЧКІ, -чак. Вузкія дзверцы ў пло
це, варотцы. II лрым. вёснічкавы, -ая, -ае.
ВЕСТАВЁІ, -бга, мн. -ьія, -ьіх, м. Арды
нарац, пасыльны.
ВЁСТКА, -і, ДА/ -тцы, мн. -і, -так, ж.
Паведамленне, звестка. Я аб прыездзе.
Без вестак прапасці (бясследна знікнуць).
Лабаць пра сябе вестку (паведаміць). Ц на
мята. вёстачка, -і, ДА/-чцы, мн. -і, -чак, ж.
ВЕСТЫБУЛЯРНЫ, ая, ае У выра
зе: вестыбулярны апарат (спец.) — орган
у хрыбетных жывёлін і чалавека, які з'яў
ляецца часткай унутранага вуха і служыць
для каардынацыі рухаў і захавання раўна
вагі.
ВЕСТЫБЮЛЬ, я, мн і, яў, м Вялі
кае памяшканне перад уваходам ва ўнут
раныя часткі якога-н., пераважна гра
мадскага, будынка. Я тэатра. Я метро. Ц
лрым. вестыбюльны, -ая, -ае
ВЁСТЭРН, -а, мн. -ы, -аў м. Прыгод
ніцкі фільм з жыцця першых пасяленцаў
амерыканскага Захаду.
ВЁСЦІ, вяду, вядзёш, вядзё; вядзём,
ведзяцё, вядўць; вёў вялй, вялб; вядзі; не
зак. 1. каго. Памагаць ісці, суправаджаць.
Я хворага лаб руку. 2. каго-што. Накіроў
ваць чый-н. рух; ісці на чале. Я войска ў
бом. Я каня за ловаб. Я самалёт. Добра
вябзе машыну. 3. што. Пракладваць у пэў
ным напрамку. Я шашу на 77блацк. Я тэ
леграфную лінію цераз раку. 4. чым ла чым.
Рухаць чым-н. па паверхні чаго-н. Я ўказ
кам ла карце. Я смыкам ла струнах. 5. (7
і 2 ас. не ўжыв.). Мець той або іншы на-
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прамак, служыць шляхам куды-н. ,Дароеа
елла ў лес. 6. (7 / 2 ас. не ўжь/е.), лбран.,
ба чаео. Мець сваім вынікам, цягнуць за
сабой. Т^та ба бабра яе яябзе. 7. о/то. Ра
біць, выконваць, ажыццяўляць, падтрым
ліваць. 2?. лабл/к/. 2?. наз/ранне. В. аеонь
(страляць). А разл/оеу. 8. м/то. Кіраваць,
загадваць чым-н. А хатн/я слраеь/. Таслабарку я. — не барабом трэсц/(прыказка). А
еурток. Я схоб (старшынстваваць). 0 Вес
ці (размову, гутарку) да чаео-н. — гаворачы
(або робячы) што-н., мець на мэце што-н.
Весці рэй (разм.) — быць завадатарам,
верхаводзіць. Ц маз. вядзенне, -я, н. (да 1—4
і 8 знач.). Упарабку ажЗзеняя (сходу пася
джэння: па ходу у сувязі з правядзеннем).
ВЕСЦІСЯ, 1 і 2 ас. не ўжыв., вядзецца;
вёўся, вялАся, вялбся; вядзіся; незак. 1.
Адбывацца, ажыццяўляцца, праводзіц
ца. .Вядзецца барацьба за высокую якасць
лрабукцы/. Вядзецца а/ырокае жьмлёеае бубаўн/цтеа. 2. Гадавацца, даваць прыплод.
У нас се/нн/ бабра еябуцца. 3. безас. Быць
звычаем, падтрымлівацца. 7ак у нас збаў
ка аябзецца.
ВЕСЯЛЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак. Ста
навіцца вясёлым, весялейшым. Ц зак. павесялёць, -ёю, -ёеш, -ёе.
ВЕСЯЛІЦЦА, -лібся, вясёлішся, вясёліцца; незак. Весела праводзіць час. Дзец/ еесяляцца ў сабзе.
ВЕСЯЛІЦЬ, -лк5, вясёліш, вясёліць; не
зак., каео-м/то. Выклікаць вясёласць, ра
дасць. В. бзяцем. 77есня елсел/ць бўм/у. Ц зак.
развесяліць, -ліб, развясёліш, развясёліць;
развясёлены.
ВЕСЯЛбСЦЬ ал вясёлы
ВЕСЯЛЎН, веселуна, л/н. веселуны, веселунбў, л/. (разм.). Вясёлы чалавек, забаў
нік. II ж. весялуха, -і, ДАГ-лўсе, л/н. -і, -лўх.
ВЁТА, нескл., н. (кніжн.). Забарона, ад
мена (якіх-н. рашэнняў). /Такласц/ е. на
праект.
ВЕТАХ, -а, .м. Месяц у апошняй квадры,
на зыходзе. Ц лалмнм/. веташок, -шкА, л/.
ВЕТКА, -і, ^37* -тцы, лін. -і, -так, ж.
Асобная лінія ў сістэме чыгунак, якая
адыходзіць убок ад асноўнай чыгуначнай
магістралі.
ВЕТЛІВЫ, -ая, -ае. Ласкавы, далікат
ны, поўны прыязнасці, добразычлівасці.
В. чалавек. Ветл/еае абыхобжанне. Вены/ем
(прысл.) папрас/ць. II наз. вётлівасць, -і, ж.
В'ЕТНАМЦЫ, аў абз мец, мца, л/.
Народ, які складае асноўнае насельніцтва
В'етнама. Ц ж. в'етнамка, -і, ДА7-мцы, л/н.
-і, -мак. II прьа/. в'етнамскі, -ая, -ае.
ВЕТРА... Першая састаўная частка
складаных слоў, якая адпавядае па знач.
слову «вецер*, напр.: еетрасыаеь/, еетраўстойд/бь/.
ВЕТРАВЕІ ел вецер
ВЕТРАГОН, -а, л/н. ы, аў л/ (разм ,
неадабр.). Легкадумны, пусты чалавек. Ц
ж. ветрагонка, -і, ДА/ -нцы, л/н. -і, -нак. Ц
лрь/л/. ветрагонскі, -ая, -ае

ВЕТРАЗЬ, -я, л/н. -і, -яў, .м. Парус. Бялее
рыбацк/ е.
ВЕТРАНЫ, -ая, -ае. 1. Які суправаджа
ецца ветрам, з ветрам. В. бзень. Сягоння
ветрана (безас.; у знач. вык.). 2. лерам.
Легкадумны, пусты. В. хлопец. Ц наз. вётранасць, -і, ас. (да 2 знач.).
ВЕТРАНЙ, -Ая, -бе. Які прыводзіцца ў
рух ветрам. В. .млын. о Ветраная воспа —
часцей дзіцячая заразная хвароба, якая
суправаджаецца буйным сыпам.
ВЕТРАСІЛАВОЕ -Ая, бе Які выкарыс
тоўвае энергію ветру. Ветрас/яаеая ўстаноўка.
ВЕТРАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ае; незак.
(разм.). Прасушвацца, праветрывацца.
ВЕТРЫЦЬ, -ру -рыпі, -рыць; не
зак., м/то. Ачышчаць ад смецця на ветры
(збожжа). В. насенне.
ВЕТЭРАН, -а, л/н. -ы, -аў л*. 1. Стары,
бывалы воін. В. Трал/абзянскам еамнь/. 2.
леран., чаео. Стары, заслужаны працаўнік,
дзеяч у якой-н. галіне. В. праць/. В. наеук/. II ж. ветэранка, -і, ДМ-нцы, л/н. -і, -нак
(разм.). II лрь/л/. ветэранскі, -ая, -ае.
ВЕТЭРЫНАР, а, л/н. ы, аў, л/. Спе
цыяліст па ветэрынарыі. Ц лрь/л;. ветэры
нарскі, -ая, -ае.
ВЕТЭРЫНАРНЫ, і, ж. Навука пра
хваробы жывёл і іх лячэнне. Ц лрь/л/. ветэ
рынарны, -ая, -ае
ВЕХАЦЬ, -хця, л/н. -хці, -хцяў, л/. 1. Ма
чалка з рагожы. 2. Жмут, жменя (саломы,
сена і пад.).
ВЕЦЕР, вётру л/н. вятры, вятрбў л/.
Рух паветра ў гарызантальным напрамку
Моцны е. Спабарожнь/ е. 77аўбнёбь/ е. 776бых еетру. Стаяць на еетрь/ (там, дзе дзьме
моцны вецер). 0 Кідаць словы на вецер
(разм.) — гаварыць упустую, дарэмна ці
неабдумана. Вецер у галаве ў каео (разм.,
неадабр.) — пра легкадумнага чалавека.
Ветрам падшыты або падбіты (разм.) —
пра легкадумнага чалавека, а таксама пра
адзенне без цёплай падкладкі. Прымаць
нос па ветры — прыстасоўвацца да абста
він. Шукаць ветру ў полі — пра дарэмныя
пошукі. Куды вецер дзьме — прыстасоў
вацца да большасці думак, поглядаў гус
таў II лал/янм/. вётрык, -у, л/. З ое/лрыкал/
(пра язду: вельмі хутка; разм.). Ц нрыл/.
вётравы, -ая, -ае /ветравы, -ая, -бе (спец.).
Ветразь/ лобых. Ветравое м/кло (у аўтама
шынах).
ВЕЧА, -а, н. Народны сход у Старажыт
най Русі і Беларусі гараджан для выра
шэння грамадскіх спраў а таксама месца
такога сходу. 776лацкае о. Ц лрь/л/. вечавы,
-Ая, -бе. А ззон.
ВЕЧАР, -а, л/н. вечары / (з л/ч. 2, 3, 4)
вёчары, вечарбў, л/. 1. Час сутак ад канца
дня да надыходу ночы. 3/моеь/ о. 77рь/мм/%/
бол/оў лаб о. 2. Грамадскі вячэрні сход,
прысвечаны якой-н. даце. Ўрачысты о.
А сустрэчы з еетэранал//. Ц лал/янм/. веча
рок, -ркА, л/н. -ркі^ -ркбў, л/. (да 1 знач.). Ц

ВЕС-ВЕЯ
нрыл/. вячэрні, -яя, -яе (да 1 знач.). Вячзрняя м/кола.
ВЕЧАРАМ, прыся. У вячэрні час. Ц лал/янм/. вечаркам (разм.). Я забягу на хетл/ну.
ВЕЧАРЫНКА, і,нцы, л/н і, нак,
ж. Вячэрняя гулянка з музыкай і танцамі.
77айсц/ на вечарынку.
ВЕЧАРЭЦЬ, -бе; безас., незак. Блізіцца
к вечару, надыходзіць (пра вечар). 77ача?7о е. Увосень рана вечарэе. Ц зак. звечарэць,
-бе.
ВЕЧНА, прыся. 1. Бясконца, спрадведку; на працягу вякоў. Л/атэрь/я /снуе
е. .Жь/ць е. ў пал/яц/ нароба. 2. Пастаянна,
заўсёды. Брат е. заняты.
ВЕЧНАЗЯЛЁНЫ, ая, ае Аб раслінах:
круглы год з зялёным лісцем, ігліцай.
ВЕЧНАСЦЬ, -і, ж. Працяг часу без пачатку і канца; вельмі доўгі час. 77е бачь/л/ся
цэлую е. (вельмі працяглы час; разм.). Аануцьуе. (бясследна знікнуць).
ВЁЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які існуе заўсёды,
спрадвеку; які не перастае існаваць. .Веч
ная л/атзрыя. Вечнь/я сняе/. Вечная слаба
еероял/. 2. Бестэрміновы. 77ерабаць боязь/
сцяе на яечнае захаванне. 3. Які пастаян
на паўтараецца. Вечнь/я слрэчк/. О Заснуць
вечным сном (кніжн.) — памерці.
ВЕШАЛКА, -і,
-лцы, л/н. -і, -лак, ж.
1. Дошка або стойка з кручкамі, на якія
вешаюць адзенне. 2. Пятля, прышытая да
адзення, за якую яго вешаюць. Дрыжыць
зем/олку. 3. Планка з кручком, на якую ве
шаецца адзенне ў распраўленым па пля
чах выглядзе.
ВЕШАЛЬНІК, а, л/н і, аў, л/ 1. Той,
хто вешае людзей. 2. Правіцель, які вы
значаецца сваёй жорсткасцю і дэспатыз
мам.
ВЕШАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
незак. Канчаць жыццё самагубствам, па
весіўшыся на пятлі, што зашморгваецца, б
Вешацца на шыю кал/у (разм.) — дамагац
ца ўзаемнасці. Ц зак. павесіцца, -вёшуся,
-вёсішся, -вёсіцца.
ВЕШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. м/то.
Надаваць чаму-н. вісячае становішча. В.
аброць на крук. 2. каео. Караць смерцю
праз павешанне. Ц зак. павёсіць, -вёшу;
-вёсіш, -вёсіць; -вёшаны / павёшаць, -аю,
-аеш, -ае; -аны. Ц наз. вёшанне, -я, н. (да 1
знач.) /павёшанне, -я, н. (да 2 знач.). Смерць
праз пазем/анне.
ВЕШЧАВАЦЬ, вяшчўю, вяшчўеш, вяшчўе; вяшчўй; незак., м/то і без бал. 1.
Гаварыць, абвяшчаць (высок.). Б. аб набыхобзе зажнам лабзе/. 2. Прадказваць,
прадракаць. В. цёплую зясну.
ВЁЯЛКА, -і,
-лцы, л/н. -і, -лак, ж.
1. Сельскагаспадарчая машына, якой
ачышчаюць збожжа ад мякіны пасля ма
лацьбы. 2. Драўляны шуфлік для ручнога
веяння збожжа пасля малацьбы.
ВЕЯЛЬШЧЫК, а, л/н і, аў л/ Той,
хто вее збожжа або працуе пры веялцы. Ц
ж. вёяльшчыца, -ы, л/н. -ы, -чыц.

ВЕЯ-ВІЗ
ВЁЯННЕ, -я, м. 1. 27!. веяць. 2. лерам.
З'яўленне новых думак, ідэй у разумовым
жыцці грамадства. 77оеяе е. ўе/сторы/.
ВЁЯНЫ, -ая, -ае. Ачышчаны веяннем.
Веянае экрана.
ВЁЯЦЬ, вёю, вёеш, вёе; вей; вёяны; незяк. 1. мала. Ачышчаць збожжа ад мякіны
веялкай. 2. (7 / 2 яе. яе ўлсые.). Дзьмуць,
абдзімаць павевам, ^ее еецер. 7/ёнлям е/льеяцц/о ееяля (безас.) ябрак/. ?4бяео слоў ееяля (безас.) ласкам / клолятял/ (перан.). Ц
зак. правёяць, -ёю, -ёеш, -ёе; -ёй; -ёяны
(да 1 знач.) / звёяць, -ёю, -ёеш, -ёе; -ёй;
-ёяны (да 1 знач.). Ц маз. вёянне, -я, м.
ВЁРСТКА, -і, ДМ-тцы, лім. -і, -так, лс.
(спец.). 1. ал. вярстаць. 2. Звярстаны на
бор, а таксама яго адбітак. Чытяць еёрстку. II прылі. вёрстачны, -ая, -ае.
ВЁРТКІ, -ая, -ае. Здольны да хуткіх і
спрытных рухаў. Ц маз. вёрткасць, -і, лс.
ВЁСЕЛЬНЫ ал вясло'
ВЁСКА, -і,
вёсцы, лін. -і, -сак, лс. 1.
Сельскае паселішча. .Жыць у еёсцы. 2. ябз.
Сельская мясцовасць. 77яехяў пряцяеяць
ма еёску. 3. ябз. Жыхары вёскі, вясковае
насельніцтва. Аулмяурмы рост еёск/. Ц пялмнм/. вёсачка, -і, ДЛ/-чцы, лін. -і, -чак, лс.
(да 1 знач.). Ц прылі. вясковы, -ая, -ае. Дяскоеыя ростам/.
ВЁСЛАВЫ ал вясло'
ВІБРАТАР, -а, лія. -ы, -аў, лі. Частка
прыбора, апарата, у якіх могуць узбу
джацца рытмічныя ваганні. Ц дрылі, вібра
тарны, -ая, -ае.
ВІБРАЦЫЯ, -і, лія. -і, -цый, лс. (спец.).
1. Вагальны рух пругкага цела; дрыжанне.
2. Ваганне вышыні току якога-н. гуку. Ц
дрылі вібрацыйны, -ая, -ае
ВІБРЫРАВАЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , руе;
мезак. (кніжн.). Знаходзіцца ў стане вібра
цыі. Станок е/брыруе. Тбляс е/брыруе (перан.).
ВІВІСЁКЦЫЯ, і, лін і, цый, лс
(спец.). Разрэз цела жывых жывёл з наву
ковай мэтай.
ВІГбНЬ, -і, лін. -і, -ей, лс. 1. Паўднёваамерыканская млекакормячая жывёліна
сямейства лам з тонкай і мяккай шэрсцю,
а таксама шэрсць гэтай жывёліны і ткані
на з яе. 2. Род пражы з сумесі бавоўны з
грубай шэрсцю, а таксама тканіна з яе. Ц
дрылі, вігоневы, -ая, -ае.
ВІД', -у, А/ аб відзе, на відў, лі. 1. Тое,
што адкрываецца перад вачамі, перспек
тыва, а таксама адлюстраванне яе. А мо
л/оря. Альфолі з е/бялі/ Хяўкязя. 2. Тое, што
і еыаляб (у 1 знач.). Спалоханы е. /дзяру.
Стрэльба стряц/ля ўлсо былы колер / з. 3.
лін., лерам. Меркаванні; намер. 7?/бы на
ўряблсям. 7?/бы на будучае. 0 Паставіць на
від каліў — зрабіць папераджальную заў
вагу, вымову. II дрылі, відавы, -ая, -ое (да 1
знач.). 7?/баеыя лям/тоўк/.
ВІД', -у, А/аб відзе, лін. віды, -аў лі. 1.
Падраздзяленне ў сістэматызацыі, якое
ўваходзіць у састаў вышэйшага раздзе
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ла — роду. 7?. рясл/н. 2. Разнавіднасць, тып.
7?. лал/за. Ц нрылі. відавы, -ая, -бе.
ВІДАВОЧНА. 1. пябочн. ел. Напэўна,
відаць, мабыць, ^н, з., ба нас сёння не пры
едзе. 2. прысл. Яўна, прыметна; адкрыта.
Яны робяць усё з. 3. безас., у знач. зык. Яс
на, бясспрэчна. Лыло з., м/то чалазеку не
капае зопыту ў еэтям спразе.
ВІДАВОЧНІК, а, лін і, аў, лі Сведка
якога-н. здарэння, падзеі. Ц лс. відавочніца,
-ы, лін. -ы, -ніц.
ВІДАВОЧНЫ, ая, ае 1. Яўны, пры
метны. ^/бяеочняя ліана. 2. Бясспрэчны.
Я. фякт. II наз. відавочнасць, -і, лс. (да 2
знач.).
ВІДАВЫ ал від '
ВІДАЗМЯНЁННЕ, я, лін і, яў, н 1.
ал. відазмяніць. 2. Разнавіднасць чаго-н.
ВІДАЗМЯНІЦЦА, змянібся, змёніш
ся, -змёніцца; зак. Набыць або страціць
якія-н. прыватныя асаблівасці, прыме
ты. II незак. відазмяняцца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
ВІДАЗМЯНІЦЬ, -змяню, змёніш, змё
ніць; -змёнены; зак., м/то. Унесці якія-н.
змены, часткова змяніць. Я. план. Ц незак.
відазмяняць, -Яю, -Аеш, -Яе. Ц маз відазмянённе, -я, н.
ВІДАРЁІС, -а, лін. -ы, -аў, лі. Прадмет,
знак, сімвал і пад., якія ўвасабляюць пэў
ную ідэю. Я есрба на сця2у. Я чамн/ка на
м/ыльбзе.
ВІДАЦЬ, у форме /нф., у знач. зык. 1.
Можна бачыць, разгледзець. Ябс/оль усё
бобря з. Бл/зка з., бы балёка быбяць (пры
казка). 2. Можна разумець. Сэнс бямк/
бобря з. 3. Быць відавочным, вынікаць. З
еэтаеа з., м/то работа скончана ў тзрлі/н.
4. у знач. пабочн. сл. Як здаецца, мабыць,
напэўна. 3., лрымбзецця ехаць абпаліў, б Ад
зямлі не відаць (разм.) — вельмі маленька
га росту. Відам не відаць (разм.) — ніякіх
прымет, нідзе не відаць. Па ўсім відаць або
як відаць — напэўна, відавочна.
ВІДАШУКАЛЬНІК, -а, лж -і, -аў, л,
(спец ). Прыстасаванне ў фота- і кінаапаратах для вызначэння межаў здымка.
ВІДНАВАТА, безас., у знач. зык. Не зу
сім цёмна, крыху відно.
ВІДНАВАТЫ, -ая, -ае. Не зусім цёмны,
крыху светлы. 7?/бняеятяя ноч.
ВІДНАТА, -ы, ДМ-нацё, лс. Пра наяў
насць вялікай колькасці святла дзе-н. Та
кая з., хоць /солкізбфям.
ВІДНЁЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёецца;
незак. Быць відным, быць у полі зроку.
Убалечын/ з/бнелася зозера.
ВІДНЁЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе; незак.
1. безас. Світаць; святлець. 7/аўсхобзеўлсо
з/бнела. 77ачынае з. 2. Віднецца, станавіц
ца відным, бачным. Ўперябзе з/бнее лсытнёзае поле. Ц зак. павіднёць, -ёе (да 1 знач.).
ВІДНО', безас., у знач. зык. 1. Пра на
яўнасць дастатковага святла, асвятлення
дзе-н. Яа зул/цы ўлсо было з. 2. Тое, што і
з/баць (у 1 і 3 знач.). З-за пылу было не з.
бяроз/.

ВІДНО', -а, н. Світанне, досвітак. Мац/
ўстала ям/чэ ба з/бна. Яб з/бна ба цяліна (з
усходу да заходу сонца, з ранку да вечара).
ВІДНЫ, -ая, -ае. 1. Значны, важны,
прыметны або выдатны, вядомы. 3/бнае
слулсбозае станоз/м/ча. 3. зучоны. 2. Рос
лы, статны. 3. хлопец.
ВІДНЁІ, -ая, -бе; відзён, відна, віднб;
лін. відны. 1. толькі поўн. ф. Добра асвет
лены, не цёмны. ^/бняя ноч. 2. пераважна
кар. ф. Даступны зроку, бачны. Долі з/бзён
збалёку.
ВІДОВІШЧА, а, лін ы, ішч / аў н 1.
Тое, што паўстае перад вачамі, з'яўляецца
прадметам агляду. ТТезбычямняе з. 2. Тэат
ральнае або тэатралізаванае прадстаўлен
не. Масазыя з/боз/м/чы. Ц нрылі. відбвішчны,
-ая, -ае (да 2 знач.).
ВІДЎК, -ў, лі. Дзікарослы мак, мак-самасейка.
ВІДЎШЧЫ, -ая, -ае Які мае зрок, ба
чыць або здольны бачыць. 3. чалазек.
тібз/няе е/бум/чяе зока.
ВІДЭА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: 1) які мае адно
сіны да электрычных сігналаў якія вы
клікаюць адлюстраванне (відэасігналам),
напр.: з/бэазап/с, е/бэялшен/тяфон, з/бэатэле%)он, 2) які мае адносіны да відэаза
пісу, напр.: <?/бэяллёнкя, е/бэяф/льлі, е/бэя/нлсынер.
ВІДЭАКЛІП, -а, лін. -ы, -аў лі. Тэлеві
зійны рэкламны ролік — эстрадная попабо рок-песня, якая суправаджаецца раз
настайнымі адлюстраваннямі на экране.
ВІДЭЛЕЦ, -льца, лін. -льцы, -льцаў лі.
Сталовы прыбор у выглядзе ручкі з доўгі
мі зубамі. II //рым. відэлечны, -ая, -ае.
ВІЁЛА', -ы, лін. -ы, -ёл, лі. Старадаўні
смычковы музычны інструмент у выгля
дзе скрыпкі.
ВІЁЛА', -ы, лін. -ы, -аў, лі. Род раслін
сямейства фіялкавых.
ВІЖАВАЦЬ, -жую, -жуеш, -жуе; -жуй;
незяк. (разм.). Сачыць, дапільноўваць. Ц
няз. віжаванне, -я, н.
ВІЗА, -ы, лін. -ы, віз, лс. 1. Паметка
службовай асобы на дакуменце. 77ястяз/ць сея/о з/зу. 2. Дазвол на ўезд у краіну
выезд ці праезд цераз яе, а таксама па
метка ў пашпарце ў знак такога дазволу. Ц
прылі. візавы, -ая, -ае.
ВІЗАВАЦЬ, -зўю, -зўеш, -зўе; -зўй; -заваны; незяк., м/то. Ставіць на чым-н. візу.
А пям/пярт. II зяк. завізаваць, -зўю, -зўеш,
-зўе; -зўй; -завАны. Ц няз. візаванне, -я, н.
ВІЗАВЁ (кніжн.). 1. прысл. Твар у твар,
адзін насупраць другога. Сябзець е. 2. няз.
нескл., лі. і лс. Той, хто знаходзіцца насу
праць. ЛТом е.
ВІЗІГА, -і, ДМ -зізе, лс. Прадукт, які
вырабляецца са спінной струны (хорды)
асятровых рыб. 77/ряе/ з е/з/еям.
ВІЗІР', -а, лін. -ы, -аў, лі. (спец.). 1.
Прыбор для візіравання; відашукальнік.
2. Частка прыцэльнага прыстасавання з
вузкай шчылінай. Ц нрылі. візірны, -ая, -ае.
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ВІЗІР, -а, мл. -ы, -аў, .м. У некаторых
краінах Блізкага Усходу: міністр, вышэй
шы саноўнік.
ВІЗІРАВАЦЬ', -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; здк. і незак., мане. Паставіць
(ставіць) візу на чым-н. А ярлект ялстлноеы. II зак. завізіраваць, -рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны. Ц наз. візіраванне, -я, н.
ВІЗІРАВАЦЬ , -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зак. і незак., тто (спец.). На
весці (наводзіць) аптычны ці вугламерны
прыбор на які-н. пункт. Ц наз. візіраванне,
-я, н.
ВІЗІТ, -у 3/-зіце, лін. -ы, -аў м. Навед
ванне каго-н., пераважна афіцыйнае. о{рай'ць е. 27рыбыць з е/з/тлм. 7?. урача. Ц лрым.
візітны, -ая, -ае. 2?/з/тжія картка. Я кас-

ВІЗІТКА, -і, Д3/-тцы, мл. -і, -так, лс. 1.
Спецыяльна аддрукаваная картка з про
звішчам і званнем каго-н. (разм.). 2. Ад
набортны кароткі сурдут з закругленымі
поламі. 3. Мужчынская ручная сумачка.
ВІЗІЦЁР, -а, лін. -ы, -аў, м. Той, хто
прыходзіць з візітам. Ц ярым. візіцёрскі,
-ая, -ае (разм.).
ВІЗУАЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). Які ад
носіцца да непасрэднага зрокавага ўспры
мання або назірання з дапамогай аптыч
ных прылад. ТЙзудльяыя лоз/рлля/. Ц лаз.
візуальнасць, -і, лс.
ВІКА, -і, ДЗ/віцы, лс. Аднагадовая кар
мавая расліна сямейства бабовых. Ц лрым.
вікавы, -ая, -ае.
ВІКАРЫЙ, -я, .мн. -і, -яў, .м. У права
слаўнай царкве: памочнік епіскапа, епіс
кап без епархіі; у пратэстанцкай царкве:
памочнік святара.
ВІКІНГ, -а, мл. -і, -аў м. Старажытнаскандынаўскі марскі воін, удзельнік мар
скіх паходаў
ВІКОНТ, -а, 3/-нце, мл. -ы, -аў, м. Два
ранскі тытул у старой Францыі, у Англіі,
сярэдні паміж тытуламі барона і графа, а
таксама асоба з такім тытулам. Ц лс. вікан
тэса, -ы, лін. -ы, -тбс.
ВІКТАРЙНА, -ы, ^н ы, -ріян, лс
Іульня ў адказы на пытанні з розных га
лін ведаў звычайна аб'яднаных агульнай
тэмай, 27/трротурл/м з. Музычная я.
ВІЛА, -ы, лін. -ы, віл, лс. Багаты дом з
садам, ларкам (звычайна загарадны).
ВІЛАЧНІК, а, мн -і, -аў, м 1. Куток ка
ля печы, дзе стаяць вілкі, качарга і іншыя
кухонныя прынады; качарэжнік. 2. Дзяр
жанне, ручка вілак, якімі дастаюць гаршкі
з печы.
ВІЛКА, -і, ДЗ/ -лцы, мн. -і, -лак, лс. 1.
Назва розных дэталей, прыстасаванняў
з раздвоеным канцом. 2Стэясельяля я. 2.
Такое становішча пры стральбе, калі адзін
снарад падае бліжэй, а другі далей ад цэлі (спец.). .%яць батарэю у зыку. Ц лрым.
вілачны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ВІЛКІ, -лак. 1. Доўгая драўляная ручка
з двума металічнымі паўкруглымі рагамі
на канцы, пры дапамозе якой ставяць у

печ і вымаюць з печы гаршкі, чыгункі. 2.
Тое, што і ямы. II ярым. вілачны, -ая, -ае.
ВІЛЫ, віл / -аў. Сельскагаспадарчая
прылада ў выглядзе некалькіх доўгіх зубоў
на доўгім дзяржанні. 27а<3ход/і/баць на с. села. 0 Віламі па вадзе пісана — пра што-н
мала магчымае. Ц лрым. вілавы, -ая, -ае.
ВІЛЫАТНЁЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , ёе;
незлк. Рабіцца вільготным. /7а#етра яаб
зечар з/льеатяее. Ц злк. звільгатнёць, -ёе /
павільгатнёць, ёе
ВІЛЬГАЦЬ, -і, лс. Сырасць, вада, якая
змяшчаецца ў чым-н. 77лее/лрл нлсычлнл
з/льеаццю.
ВІЛЬГОТНАСЦЬ, і, лс Наяўнасць
вільгаці. А алебы, яаеетра. Ц лрым. віль
готнасны, -ая, -ае (спец.). 2?.рэлсым.
ВІЛЬГОТНЫ, -ая, -ае. Насычаны віль
гаццю, мокры, сыры. ТЙльеотнля зямля.
ВЙІЬЧЫК, -а, мн. -і, -аў м. Верхні стык
двух бакоў страхі; канёк. Ц лрь/м. вільчыка
вы, -ая, -ае.
ВІЛЯЦЬ, -яю, -Аеш, -Ае; незлк. 1. чым.
Хістаць, паварочваць з боку ў бок. А хзастом. 2. Рухацца па звілістай лініі або ра
біць крутыя павароты, Дароеа еыялл ллм/лс склл. 3. лерак. Вагацца ў разважаннях,
ухіляцца ад прамога адказу (разм.). 7рэбл
елелры^ь краўбў, л не е. Ц абяакр. вільнуць,
-нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні (да
I і 2 знач.). II нлз. вілянне, -я, н.
ВІНА, -ы, мн. віны / (з л/ч. 2, 2, 4) віны,
він, лс. 1. Нядобры ўчынак, правіннасць.
Разумець селю е/ну. ,Длклзлць е/ну. 2. абз.
Прычына, крыніца чаго-н. (неспрыяль
нага). 27а чыей-н. е/не (гэта значыць з-за
каго-н.).
ВІНАВАЛЬНЫ У выразе: вінавальны
склон — склон, які адказвае на пытанні:
каго? што?
ВІНАВАТЫ, ая, ае; -вАт, а 1. Які
правініўся ў чым-н., зрабіў злачынства.
27рь/злаць е/ллелтым. А ў ярабзялсы. Я е/яаеата яераб елм/. 2. яоўл.
Які выяўляе
ўсведамленне сваёй віны. 2?. зелле. 2?/яаеата (прысл.) яаалябзець. 3. Які вінен ка
му-н., мае доўг Яяму е. трыццлць рублёў. Ц
ллз. вінаватасць, -і, лс.
ВІНАВАЦІЦЦА,
вачуся, -вацішся,
-вАціцца; лезлк. Дакараць сябе, прызнаю
чы якую-н. віну, каяцца. Ц злк. павінаваціц
ца, -вучуся, -вацішся, -ваціцца.
ВІНАВАЦІЦЬ, -вачу, -вАціш, -ваціць;
лезлк., клас. Абвінавачваць, лічыць віна
ватым; асуджаць. 2?а ўс/м е/яаеац/ў тальк/
/ям/ь/х.
ВІНАГРАД, -у, 3/ -дзе, м. Павойная
паўднёвая кустовая расліна з салодкімі
буйнымі ягадамі, а таксама ягады гэтай
расліны, якія ідуць у ежу і на выраб віна. Ц
ярым. вінаградны, -ая, -ае. А сок.
ВІНАГРАДАР, -а, мл -ы, -аў м Той,
хто займаецца вінаградарствам (у 1 знач.).
II ярым. вінаградарскі, -ая, -ае.
ВІНАГРАДАРСТВА, а, я 1. Развядзён
не вінаграду як галіна раслінаводства. 2.

ВІЗ-ВІН
Раздзел сельскагаспадарчай навукі аб раз
вядзенні вінаграду.
ВІНАГРАДЗІНА, ы, мл ы, дзін, лс
Ягада вінаграду. Ц камлям/. вінаградзінка,
-і, 273/-нцы, мл. -і, -нак, лс.
ВІНАГРАДНІК, -у, мл -і, аў м Учас
так, засаджаны вінаградам, вінаградная
плантацыя. Ц ярь/м. вінаграднікавы, -ая,
-ае.
ВІНАКЎР, -а, мл. -ы, -аў, м. Той, хто
займаецца вінакурэннем.
ВІНАКУРЭННЕ, -я, л. Вытворчасць
спірту і гарэлкі са збожжа, з бульбы, бу
ракоў і інш. II ярь/м. вінакурны, -ая, -ае. А
заеоб.
ВІНАРОБ, -а, мл. -ы, -аў м. Спецыя
ліст па вінаробстве.
ВІНАРОБСТВА, -а, л Выраб віна з ві
награду ці іншых ягад і пладоў Ц ярым. ві
наробны, -ая, -ае / вінаробчы, -ая, -ае.
ВІНАТЭКА, -і, ДА/ -тЭцы, мл. -і, -тбк,
лс. Збор калекцыйных він. Ц ярым. віна
тэчны, -ая, -ае.
ВІНАЧЭРП, -а, мл. -ы, -аў м. У стара
жытнасці: службовая асоба, якая загадва
ла віннымі склепамі, разлівала і разносіла
пітво на банкетах.
ВІНЕГРЭТ, -у 3/-гр$це, мл. -ы, -аў, м.
1. Халодная страва, прыгатаваная з дроб
на нарэзаных кавалачкаў агародніны, мя
са ці рыбы, яек з соусам, алеем і воцатам.
2. лерал. Сумесь разнастайных думак і
паняццяў. У еалаее е. (усё перамяшалася,
мешаніна розных поглядаў думак; разм.).
II ярь/м. вінегрэтны, -ая, -ае.
ВІННЫ' м віно
ВІННЫ-, -ая, -ае; вінен, вінна (разм ).
Тое, што і е/лаеать/ (у 1 і 3 знач.).
BIHO, -0, мл. віны, він / -аў л. Алкаголь
ны напітак, прыгатаваны з ягад, садавіны.
Уыреолае з. Р/лаераблыл е/лы. Сталовае е. Ц
ламллм/. вінцб, -0, л. (разм.). Ц ярым. вінны,
-ая, -ае. А ялх. А склей. о Вінныя ягады —
сушаныя плады фігавага дрэва.
ВІНОЎНІК, а, мл і, аў м Той, хто
вінаваты ў чым-н., хто з'яўляецца прычы
най, крыніцай чаго-н. 2?. Метал. А урачыстасц/ (жарт.). Ц лс. віноўніца, -ы, мл. -ы,
-ніц.
БІНТ', -0, 3/-нцё, мл. -ьі, -бў м. Частка
рухавіка парахода, самалёта і пад. ў вы
глядзе лопасцей, замацаваных на вале. Ц
ярым. вінтавы, -&я, -бе.
BIHP, -а, 3/ -нце, м. Род карцёжнай
гульні.
ВІНТАМАТОРНЫ, ая, ае Пра ля
тальны апарат, які рухаецца пры дапамо
зе матора і вінта (прапелера). А самалёт.
Р/лл/ама/лррлая ае/яцыя.
ВІНТОЎКА, -і, ДЗ/ -тбўцы, мл. -і,
-тбвак, лс. Ружжо са спіральнай нарэзкай
у канале ствала. Я з аятычлым ярыцэлам. Ц
ярым. вінтовачны, -ая, -ае.
ВІНЧЭСТАР, а, мл ы, аў м У ін
фарматыцы: запамінальнае ўстройства
камп'ютара, у якім магнітныя дыскі раз-

ВІН-ВІТ
мешчаны ў герметычным кажуху. Ц лрылі.
вінчАстарны, -ая, -ае
ВІНШАВАЛЬНІК, а, лін. і, аў, лі Той,
хто віншуе каго-н., прыходзіць з вінша
ваннем. II ж. віншавальніца, -ы, лін. -ы,
-ніц II ярыя*, віншавальніцкі, -ая, -ае.
ВІНШАВАЛЬНЫ, ая, ае Які ўтрым
лівае віншаванні. Яншабальная паштоўка.
ВІНШАВАЦЬ, -шую, -шўеш, -шўе;
-шўй; -шавАны; незак., каао з чым. Вітаць
з выпадку чаго-н. прыемнага, радаснага.
Я са сбяталі, з юбілеелі. Ц зак. павіншаваць,
-шую, -шўеш, -шўе; -шўй; -шавАны. Ц наз.
віншаванне, -я, л.
ВІНЫ, -аў, абз. віна, -ы, .ж. Масць у іг
ральных картах, тое, што і лікі. Ц лрылі. вінбвы, -ая, -ае
ВІНЬЁТКА, -і, ДА/-тцы, мл. -і, -так, ж.
Аздабленне ў выглядзе невялікага малюн
ка, арнамента на загаловачным лісце кні
гі, у пачатку або канцы раздзела. Ц лрым.
віньётачны, -ая, -ае.
ВІР, -у, А/ у віры, мл. віры, -6ў м. 1.
Кругавы, лейкападобны рух вады на ра
цэ, які ўзнікае ад сутыкнення сустрэчных
плыней. Я. бурліў і перагібаўся. Я лабзеа
(перан.). 2. Глыбокае месца ў рацэ з ямай,
дзе адбываецца завіхрэнне плыні. 0 У ві
ру на калу (разм.) — 1) пра няўстойлівае,
няпэўнае жыццё; 2) далёка, невядома дзе.
Хоць у вір галавой (разм.) — пра цяжкае,
бязвыхаднае становішча. Ц лаліянш. вірбк,
-ркА, мя. -ркі^ -ркоў м. II лрым. віравы, -Ая,
-бе. Ярабая яле)#.
ВІРА', -ы, ж. У старажытныя часы:
грашовы штраф за забойства ці калецтва
вольнага чалавека.
ВІРА, быкл. У мове будаўнікоў, парто
вых грузчыкаў і інш.: падымай уверх!; лроціл. майна.
ВІРАВАНКА, -і, ДМ -нцы, мл. -і, -нак,
ж. Тое, што і чайнборб. Ц лрым. віраванач
ны, -ая, -ае.
ВІРАВАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -рўе; яе
зак. Утвараць віры, круціць, бурліць. ЯаЭа
ефуе ля камянеў. .Жыццё біруе сакол (пе
ран.). II яаз. віраванне, -я, я.
ВІРАЖ', -ў, мя. -ы, -6ў, м. (спец.). 1.
Палёт самалёта з крэнам па крузе або па
варот па крывой аўтамабіля, веласіпеда.
Йрутыя стражы. 2. У вела- і мотаспорце:
нахілены паварот спартыўнай дарожкі. Ц
лрым. віражны, -ая, -ае
ВІРАЖ, -у, м. (спец.). Хімічны раствор,
у якім прамываюць аддрукаваны фатагра
фічны здымак для надання яму пэўнага
колеру. II лрым. віражны, -ая, -ае.
ВІРЛАВОКІ, -ая, -ае. З вялікімі лупа
тымі вачамі. II наз. вірлавокасць, -і, ж.
ВІРЛІВЫ, -ая, -ае. Бурлівы, бурны,
неспакойны. 2?. намок. Ярл/бая маладосць
(перан.). II наз. вірлівасць, -і, ж.
ВІРОК, -ркА, мн. -ркі^ -ркбў, м. 1. ел.
вір. 2. Прылада для звівання нітак у клу
бок.
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ВІРТУОЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто
дасканала валодае тэхнікай свайго мас
тацтва, а таксама наогул сваёй справы.
ВІРТУОЗНЫ, -ая, -ае. Уласцівы вірту
озу, тэхнічна дасканалы. Лфтуознае сыкананне. II наз. віртуознасць, -і, ж.
ВІРУС, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Найдраб
нейшая няклетачная часціца, што раз
мнажаецца ў жывых клетках і выклікае
заразнае захворванне. Я огалене/яса. Я
інбыбібуалізліу (перан.). 2. У інфарматы
цы: спецыяльная праграма, якая выклікае
непаладкі ў рабоце камп'ютара. Ц лрылі.
вірусны, -ая, -ае. Я ерыл.
ВІРУСАЛОГІЯ, -і, ж. Раздзел мікрабія
логіі, які вывучае вірусы. Ц лрым. вірусала
гічны, -ая, -ае.
ВІРЁІСТЫ, -ая, -ае. У якім многа віроў.
Ярысілая рака. Ц наз. вірыстасць, -і, ж.
ВІРЁІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -рыцца;
незак. 1. Круціцца, утвараць віры (пра ва
ду). Яіба крылася бакал бярбы. 2. леран.
Паяўляцца ў вялікай колькасці, беспера
пыннай чарадой. Думкі бфацца ў аалабе.
ВІРЁІЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -рыць; не
зак. Тое, што і бфабаць.
ВІСЕЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек,
павешаны на вісельні. 0 Гўмар вісельні
ка — вельмі змрочны гумар.
ВІСЕЛЬНЯ, -і, лін. -і, -лень і -льняў, ж.
Два слупы (або слуп) з перакладзінай —
прыстасаванне для пакарання смерцю
праз павешанне; шыбеніца. Ц лрылі. ві
сельны, -ая, -ае.
ВІСЁЦЬ, вішў, вісіш, вісіць; вісім, вісіцё, вісяць; вісі; незак. 1. Будучы прыма
цаваным да чаго-н., знаходзіцца ў верты
кальным становішчы без апоры. .Люстра
бісіць наб с/лалом. тіб^ба бісіць на бзбярах.
Халялюіа бісіць на бешалцы. Саліалеты
бісяць наб полем бою (перан.: лятаюць,
кружачыся). Сўкенка з абнаао боку бісіць
(спадае, не аблягае фігуру). Я у лабетры
(перан.: знаходзіцца ў няпэўным станові
шчы). Я на тэлефоне (перан.: часта і доўга
гаварыць па тэлефоне; разм ). 2. Выдавац
ца, выступаць уперад якой-н. сваёй час
ткай, навісаць. Скала бісела наб бароаай.
Яяба бісела наб еалаеоа (перан.). 0 Вісець
над каркам (разм.) — дакучаць каму-н.
Вісець на валаску (разм.) — знаходзіцца ў
небяспечным становішчы. Вісець на карку
(разм., неадабр.) — быць на ўтрыманні ў
каго-н.
ВІСК, -у, лін. -і, -аў, м. Высокі пранізлі
вы крык, а таксама падобны гук, утвора
ны якім-н. прадметам. Я парасяці. Я л^лы.
ВІСКАТ, -у, АТ -каце, лін. -ы, -аў, м.
(разм.). Тое, што і біск.
ВІСКАТАЦЬ, -качў, -кбчаш, -кбча; -качьі; незак. (разм.). Пранізліва крычаць,
утвараць высокія пранізлівыя гукі.
ВІСКІ, нескл., н. Моцная англійская і
амерыканская гарэлка.
ВІСКЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Пранізлівы, з
віскам. Я крык. 2. Які часта вішчыць. Яскліеае парася. Ц наз. вісклівасць, -і, ж.

ВІСКНУЦЬ ал вішчаць
ВІСКОЗА, -ы, ж. 1. Студзяністая клей
кая цэлюлозная маса, з якой вырабляецца
штучны шоўк, цэлафан і пад. 2. Штучны
шоўк. II лрылі. віскозны, -ая, -ае. Яскознае
балакно.
ВІСЛАВУХІ, -ая, -ае. З абвіслымі вуша
мі. Я сабака. Ц наз. віславухасць, -і, ж.
ВІСМУТ, -у; А/ -муце, м. Хімічны эле
мент — крохкі серабрыста-белы метал. Ц
лрылі. вісмутавы, -ая, -ае.
ВІСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; віс, -ела і
віснуў, -нуда; -ні; незак. 1. Апускацца ўніз,
прымаючы вісячае становішча, звісаць,
каласы біснуць на лоб. 7уліан сіене (перан.)
наб бало/лалі. 2. леран., на кілі, таксама
віснуць на шыі ў каео. Ліпнуць да каго-н.
(разм.). Дзеці мак і віснуць на йн. Ц зак. па
віснуць, -ну, -неш, -не; -віс, -ела і -віснуў
-нула; -ні і завіснуць, -ну; -неш, -не; -віс,
-ела і -віснуў -нула; -ні.
ВІСТ, -а, М -сце, лі. Род карцёжнай
гульні.
ВІСУС, -а, лін. -ы, -аў лі. (лаянк.). Сва
вольнік, гарэза, распуснік.
ВІСЯЧЫ, -ая, -ае. Прыстасаваны так,
каб вісець. Я залюк. Я люст.
ВІТАЛЬНЫ, -ая, -ае. Звязаны з прыві
таннем. Я паклон. Я жэст.
ВІТАМІН, -у лін. -ы, -аў лі. Арганічнае
рэчыва, неабходнае для нармальнай жыц
цядзейнасці жывых арганізмаў а таксама
прэпарат, які ўтрымлівае такія рэчывы. Ц
лрылі. вітамінны, -ая, -ае, вітамінавы, -ая,
-ае і вітамінозны, -ая, -ае. Яіталіінная
^еіталіінаеая) лабараторыя. Яіталіінозны
тлушч.
ВІТАННЕ, -я, н. 1. ел. вітацца, вітаць.
2. лін. -і, -яў. Прывітанне. Слаць е. Ц лрылі.
вітальны, -ая, -ае. Я паклон.
ВІТАЦЦА, -аюся, -аешся, -Аецца; не
зак. Вітаць адзін аднаго пры сустрэчы. Я
за руку. II зак. павітацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца і прывітацца, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца. II наз. вітанне, -я, н.
ВІТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак., каеошто. 1. Звяртацца да каго-, чаго-н. з пры
вітаннем. Я знаёліаеа. Я бэлеаатаў кан
ферэнцыі. Я еасцем. Ятаю бас/ 2. леран.
Ухваляць, выказваць адабрэнне чаго-н. Я
лраланоеу. 3. Віншаваць. Я з набыхобзячылі сбяталі. Ц зак. павітаць, -Аю, -Аеш, -Ае
/ прывітаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. вітанне,
-я, н.
ВІТКА, -і, ДА/ -тцы, лін. -і, -так, лі.
Скручаны лазовы ці бярозавы дубец, якім
прывязваюць, прымацоўваюць што-н. Ц
лрылі. вітачны, -ая, -ае.
ВІТКОВЫ', -ая, -ае. Здольны абвівацца
вакол чаго-н., павойны. Яткобыя расліны.
ВІТКОВЫ ал віток
ВІТОК, -ткА, лін. -ткі^ -ткбў лі. 1. Адзін
абарот спіралі. Я спружыны. 2. Тое, што
навіта ў выглядзе спіралі. Я аблюткі. 3.
Пры палёце: адзін абарот на арбіце. Я
каслпчнааа карабля бакал Зялілі. Ц лрылі. віт
ковы, -ая, -ае
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ВІТРАЖ, -а, мн. -ьі, -бў, л*. Узор са шкла
рознага колеру (у вокнах, дзвярах). Ц ярым.
вітражны, -ая, -ае.
ВІТРЫНА, -ы, мн. -ы, -рын, ж. Месца
за акном магазіна, зашклёная шафа або
скрынка для паказу розных тавараў. 2?ітрыны магазінаў. Ц ярым. вітрынны, -ая, -ае.
ВІТУШКА, -і, Д4І -шцы,
-і, -шак,
ж. (спец.). Прыстасаванне, на якое на
мотваюць пражу.
ВІХАР ал. віхор'.
ВІХЛЯВЫ, -ая, -ае (разм.). Які хістаец
ца з боку ў бок у час руху. Віхлявая яахобка.
ВІХЛЯСТЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Які хіс
таецца з боку ў бок (пра чалавека і яго
рухі). 2. Звілісты, пакручасты. 3/хлястыя
сцежкі.
ВІХЛЯЦЦА, -яюся, -Аешся, -яецца; ма
зях. (разм.). Рухацца, хістаючыся з боку ў
бок. А яле) цяжарам ясным.
ВІХЛЯЦЬ, -Аю, -яеш, -Ае; лазак. (разм.).
Рухацца няроўна, хістаючыся з боку ў бок.
Хола віхляе. А лрь/ хадзьбе.
ВІХОР , -хрА, мя. -хры, -хрбў і ВІХАР,
віхру мя. віхры, віхраў м. Імклівая кру
гавая плынь ветру. Снежны о. А надзей
(перан.). Імчацца віхрам (прысл.). Ц ярым.
віхравы, -ая, -бе.
ВІХОР , -хрА, мя. -хрьі, -хрбў, м. Уз
нятая ўверх пасма валасоў. Прыгладзіць
віхры.
ВІХРАСТЫ, -ая, -ае (разм.). З віхрамі.
А хлапчук.
ВІХРЫЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -рыцца;
яезак. Узнімацца, кружыцца віхрам. Ду
рыцца пыл.
ВІХЎРА, -ы, мя. -ы, -хўр, ж. 1. Бура, за
віруха (разм.). 2. Імклівы віхравы рух (па
эт.). II ярым. віхурны, -ая, -ае.
ВІЦІНА, -ы, мя. -ы, -цін, ж. 1. Прут,
дубец. 2. зб. Скручаная лаза, якой вяжуць
плыты.
ВІЦМУНДЗІР, а, мя ы, аў, м У да
рэвалюцыйнай Расіі: форменны сурдут
цывільных чыноўнікаў. Ц ярым. віцмун
дзірны, -ая, -ае
ВЙДЦА, утбся, уёшся, уёцца; уёмся,
уяцёся, уібцца; віўся, вілАся, вілбся; віся;
яезак. 1. Расці завіткамі. Хмель уецца вакол
брэвя. каласы уюцца. 2. Рабіць звілістыя
рухі або мець звілісты напрамак. 77ам/ж
аер вілася рэчка. 3. Лятаючы, кружыцца.
Пчолы уюцца роем.
ВІЦЬ, уй, уёш, уё; уём, уяцё, уібць;
віў, вілА, вілб; ві; віты, што. Вырабляць,
скручваючы, сплятаючы або плетучы. А
аяроўк/. А вянкі. А гнязбо. 0 3 ветру вяроў
кі віць (разм., неадабр.) — гаварыць што-н.
беспадстаўнае, выдумляць. Ц зак. звіць,
саўіб, саўеш, саўё; саўём, саўяцё, саўюць;
звіў, звілА, звілб; зві; звіты. Ц яаз. віццё,
-А, я.
ВІЦЭ-... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач. намеснік, напр.: віцэ2уберяа/яар, віцэ-консул, віцэ-ярэзібэнт.
ВІЦЭ-АДМІРАЛ, -а, мя ы, аў м Другое адміральскае званне, а таксама асоба,

што носіць гэтае званне. Ц ярым. віцэ-адмірАльскі, -ая, -ае
ВІЦЯЗЬ, -я, мя. -і, -яў, м. У Старажыт
най Русі: храбры воін, асілак. Слаўныя віцязі.
ВІЧАНІШЧА, -а, я. Поле, з якога са
бралі ўраджай вікі.
ВІШНЁЎКА, -і,Д4/-нёўцы, мн. -і, -нёвак, ж. Вішнёвая наліўка або настойка.
ВІШНЯ, -і, мя. -і, -шань і -шняў, ж.
Садова-ягаднае дрэва з сакавітымі ядо
мымі цёмна-чырвонымі костачкавымі
пладамі, а таксама плод гэтага дрэва. Ц ламянш. вішанька, -і, ДЛІ-ньцы, мя. -і, -нек,
ж. II ярым. вішнёвы, -ая, -ае. Зішневае варэяяе. А колер.
ВІШНЯК, -ў, м., зб. Вішнёвыя дрэвы,
вішнёвы зараснік.
ВІШЧАЦЬ, -шчу, -шчьііп, -шчьіць;
-нічым, -шчыце, -шчАць; -шчьі; незак.
Віскліва крычаць, утвараць віск. Парася
енчыць. Пяю вішчыць. Ц абнакр. віскнуць,
-ну -неш, -не; -ні. Ц яяз. вішчАнне, -я, я.
ВІЯДЎК, -а, мя. -і, -аў, м. Мост над
ярам, цяснінай або цераз дарогу, чыгунку.
II ярым. віядучны, -ая, -ае.
ВІЯЛАНЧЭЛІСТ, а, 4/ сце, мя ы,
-аў м. Музыкант, які іграе на віяланчэлі. Ц
ж. віяланчэлістка, -і,ў/4^-тцы, мя. -і, -так.
ВІЯЛАНЧЭЛЬ, і, мя і, ей і яў, ж
Чатырохструнны смычковы музычны ін
струмент, сярэдні па рэгістры і памерах
паміж скрыпкай і кантрабасам. Ц ярым.
віяланчэльны, -ая, -ае
ВО, часц. ўказ. (разм.). 1. Ужыв., ка
лі трэба паказаць што-н., звярнуць увагу
на што-н. 2?о, рыбіна ллеснула. Алабзі ўсе
ззяю во сюбы. 2. Ужыв., калі трэба выка
заць здзіўленне, задавальненне або неза
давальненне, абурэнне. 2?о малайцы, што
прыехалі. Зо, мяло яны тут яа/леарьяя/ 3.
Ужыв. пры пытальных і адносных займен
ніках і прыслоўях, калі трэба акцэнтаваць
на нечым увагу. 2?ы мяе во мяло скажыце,
баражэнькія. 4. Ужыв., калі трэба пацвер
дзіць сказанае некім. 2?о бачыш, і Аляксей
табе тое самае кажа. 5. Ужыв., калі трэба
падвесці вынік сказанаму. 2?о як бывае. 6.
у зяач. выкл. Ужыв. для ўзмацнення эма
цыянальнай афарбоўкі сказа. До мароз
бык мароз/
ВОБАД, -а, 41 -дзе, мя. абады, -бў, м.
1. Вонкавая частка кола, на якую нацяг
ваецца шына. 2. Частка некаторых прад
метаў прыстасаванняў у выглядзе коль
ца, авала. 2?. блока. 2?. тэніснай ракеткі. Ц
ламянш. абадбк, -дкА, мя. -дкі^ -дкбў, м. Ц
ярым аббдны, -ая, -ае, абадбвы, -ая, -ае і
абадбчны, -ая, -ае.
ВОБЗЕМЛЮ, ярысл. (разм.). Аб зямлю,
на зямлю. Трымнуўся о.
ВОБЛА, -ы, ж. Невялікая марская пра
мысловая рыба сямейства карпавых. Дал
ожаная з. II лрым. вбблавы, -ая, -ае.
ВОБЛАКА, -а, мн. вбблакі і аблбкі, -аў
н. 1. Вялікая маса згусцелай вадзяной па
ры ў атмасферы. Хупавыя воблакі. 2. ле

ВІТ-ВОГ
ран., чаео. Суцэльная маса лёгкіх часцінак
(пылу, дыму) у паветры. Д. пылу. Ц намялю,
вбблачка, -а, мн -і, -аў, н. і аблачьшка, -і,
ў^41 -нцы, мн. -і, -нак, ж. Ц нрылі. вОблачны, -ая, -ае (да 1 знач.). Д. слой.
ВОБЛАСЦЬ, -і, мн. -і, абласцей, ж. 1.
Частка якой-н. тэрыторыі, край. Д. эква
тара. 2. Буйная адміністрацыйна-тэры
тарыяльная адзінка ў былым СССЦ а ця
пер у краінах СНД. Віцебская в. Прыехаць
з вобласці. 3. чаео або якая. Межы, у якіх
распаўсюджана якая-н. з'ява, зона, пояс.
Д. вечнай мерзлаты. Азёрная в. 4. чаео або
якая. Асобная частка арганізма, участак
цела. Д. сзрца. У грудной вобласці. Абсле
даваць в. ранення. Ц ярым. абласны, -Ая, -бе
(да 2 знач.). А. цэнлір.
ВОБЛАЧНАСЦЬ, і, ж 1. ел воблачны
2. Наплыў воблакаў Густая в. Пераменная
в.
ВОБЛАЧНЫ, ая, ае 1. ел воблака
2. Пакрыты воблакамі (пра неба). .Воб
лачнае неба. 3. Хмурны (пра надвор'е). Д.
бзень. Сёння воблачна (у знач. вык.). Ц наз.
воблачнасць, -і, ж?
ВОБМАЦКАМ, ярысл. Пры дапамозе
дотыку, абмацваючы. Д. ходзяць сляпыя.
Ісці в. каля сцяны.
ВОБМЕШКА, і, Д4Г шцы, ж Тое,
чым абмешваюць корм жывёле (мука,
вотруб'е). Пасыпаць сечку вобмешкай.
ВОБРАЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У філасо
фіі: вынік і ідэальная форма адлюстраван
ня прадметаў і з'яў матэрыяльнага свету
ў свядомасці чалавека. 2. Выгляд, абліч
ча, якія ўзнікаюць у памяці, ва ўяўленні.
Д. мац/. 3. Жывое, нагляднае ўяўленне аб
кім-, чым-н. Свелілыя вобразы будучага. 4.
У мастацтве: абагульненае мастацкае ад
люстраванне рэчаіснасці, увасобленае ў
форму канкрэтнай індывідуальнай з'явы.
77аэт мысліць вобразамі. 5. У мастацкім
творы: тып, характар, створаны пісьмен
нікам, мастаком, артыстам. Вобразырама
на. Артыст увайшоў у в. (ужыўся ў ролю).
Стварыць в. рабочага.
ВОБРАЗНЫ, -ая, -ае Які змяшчае ў
сабе вобразы, паказвае што-н. у вобра
зах; яскравы, яркі, жывы. Вобразнае аба
гульненне ўбачанага, даварыць вобразна
(прысл.). II наз. вобразнасць, -і, лс. Д. паэ
тычнай мовы.
ВОБЫСК, -у, мн. -і, -аў м. Афіцыйны
агляд каго-, чаго-н. з мэтай знайсці што-н.
забароненае, недазволенае і пад. ўрабіць
в. Знайсці яры вобыску. Ц лрым. абыскны,
-Ая, -бе.
ВОГНЕ... Першая састаўная частка
складаных слоў у знач.: які мае адносіны
да агню, напр.: вогнетрывалы, вогнеўстой
лівы.
ВОГНЕНЕБЯСПЕЧНЫ, ая, ае Які
лёгка загараецца. Зогненебяслечная вад
касць. II наз. вогненебяспёчнасць, -і, эк
ВОГНЕННЫ, -ая, -ае 1. ал агонь 2.
Тое, што і агнявы (у 1—4 знач.). Ц наз. вог
неннасць, -І, лс

вог-вок
ВОГНЕПАКЛОННІК, а, л/л. і, аў, л/.
Чалавек, які пакланяецца агню як бажа
ству. II ж. вогнепаклонніца, -ы, л/л. -ы, -ніц.
II ярым вогнепаклбнніцкі, -ая, -ае.
ВОГНЕПАКЛОНСТВА, а, н Культ аг
ню як адна з форм першабытнага абагаў
лення прыроды. II ярым. вогнепаклонніцкі,
-ая, -ае.
ВОГНЕТУШЫЦЕЛЬ, я, мл. і, яў, м
Спецыяльны апарат для тушэння невялі
кага пажару.
ВОГНІК, -у, м. (разм.). Хвароба, якая
суправаджаецца высыпкай на губах, тва
ры.
ВОГНІШЧА, а, мн ы, -ішч / аў, н
1. Распаленая куча ламачча, дроў; агонь.
Трэцца каля еоел/м/ча. 2. Месца, дзе гарэў
агонь. II ярым. вогнішчавы, -ая, -ае.
ВОДА... (а таксама вада...). Першая
састаўная частка складаных слоў у знач.:
які адносіцца да вады, да яе выкарыстан
ня, да дзеянняў сілай вады; пішацца, калі
націск у другой частцы слова падае не на
першы склад, напр.: еобаеаро/л, еобакарыс/лалле, еобалелрал/кальлы.
ВОДААДВОДНЫ, ая, ае Прызнана
ны для сцёку вады адкуль-н. Я канал.
ВОДАЗАБЕСПЯЧЭННЕ, я, н Забеспя
чэнне вадой. Я есраба.
ВОДАЗМЯШЧЭННЕ, я, н Колькасць
вады, якую выцясняе плаваючае судна.
Сўбла б(м?азмян/чэннем у беаццаць /ль/сяч
/пан.
ВОДАЛЮБІВЫ, ая, ае Пра расліны:
які добра расце на вільготных, сырых гле
бах.
ВОДАЛЯЧЭБНІЦА, ы, лін ы, ніц,
лс. Спецыяльная ўстанова для водаля
чэння.
ВОДАЛЯЧЭННЕ, я, н Сістэма лячэн
ня хворых воднымі працэдурамі. Ц лрь/м.
водалячэбны, -ая, -ае.
ВОДАНАПОРНЫ, ая, ае У выразе:
воданапорная вежа — рэзервуар для вады,
куды яна паступае пад напорам і адкуль
расцякаецца па водаправодзе.
ВОДАНЕПРАНІКАЛЬНЫ, ая, ае Які
не прапускае вады. Тйм^аяелрая/кальяая
/лкал/ла. Ц лаз. воданепранікальнасць, -і, лс
ВОДАПАД'ЁМНІК, а, мл і, аў, м
Гідратэхнічнае збудаванне для пад'ёму
вады на вышыню.
ВОДАПАД'ЁМНЫ, ая, ае Прызна
чаны для падачы вады ўверх. Т?. л/ехал/зм.
ВОДАПАДЗЁЛ, -у, м. Узвышша, якое
падзяляе басейны некалькіх рэк. Ц лрым.
водападзельны, -ая, -ае.
ВОДАПРАВОД, а, А/ дзе, мл ы, аў,
м. Сістэма збудаванняў, якая пастаўляе
ваду ў месцы спажывання. Ц лрь/м. вода
праводны, -ая, -ае.
ВОДАПРАВОДЧЫК, а, мл і, аў, м
Спецыяліст па водаправодных работах.
ВОДАПРАНІКАЛЬНЫ, ая, -ае Які
прапускае праз сябе ваду. Ц лаз. водапрані
кальнасць, -і, лс
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ВОДАР, -у, м. Прыемны пах, духмя
насць. Т?. лалёў. II лрым. водарны, -ая, -ае.
ВОДАРАЗБОРНЫ, ая, -ае У выра
зе: водаразборная калонка — водаправод
нае ўстройства з кранам, размешчанае на
дварэ.
ВОДАРАСЦЬ, і, мл і, цей, лс Ніжэй
шая вадзяная расліна, у якой адсутнічае
падзел на сцябло, ліст і корань. Сажалка
зарасла еобарасцям/. Ц лрыл/. водарасцевы,
-ая, -ае.
ВОДБЛІСК, -у мл. -і, -аў м. Ззянне ад
бітага святла, бляск. ТТа еер/аал/лах брэў
л//ецел/ еоббд/ск/ лалееру. А слаеы (перан.).
ВОДГУК, -у, л/л. -і, -аў м. 1. Адбіццё
гуку, водгулле, рэха. 2. Слабы гук, які да
носіцца здалёку. Я сліралял/лы. 3. лерал.
Спачувальныя адносіны, салідарнасць з
чым-н. Злайсц/ с. у сэрцы. Я ла чужое се
ра. 4. лерал., ласо. Тое, што з'яўляецца вы
нікам чаго-н., адказам на якія-н. падзеі,
з'явы. 2?обеук/ лл'лулаеа.
ВОДГУЛЛЕ, -я, л. 1. Адбіццё гуку рэха.
2. лерал., ласо. Тое, што і еобеук (у 4 знач.).
Я еайлы.
ВОДДАЛЬ. 1. лрысд. На некаторай ад
легласці. Аа/ла с/лаяла с. 2. лрылаз. з Р
Ужыв. пры абазначэнні прадмета, пункта
і пад., у адносінах да якога вызначаецца
месца знаходжання, становішча каго-, ча
го-н. А (Зарос/ с/лаяла еёска.
ВОДЗЫЎ, -зыву л/л. -зывы, -зываў л/.
1. Думка, меркаванне з ацэнкай каго-,
чаго-н. Я ла малаера^//о. 2. Сакрэтнае
ўмоўнае слова, якое з'яўляецца адказам
на пароль.
ВОДКУП, -у мл. -ы, -аў л/. У дарэ
валюцыйнай Расіі: права на спагнанне
дзяржаўных падаткаў на манапольнае вя
дзенне гандлю, якое перадавалася казной
прыватным асобам за грашовы ўзнос. 2?/ллы з. Яббаць ла о. /а/ло-л. (перан.: у поўнае
распараджэнне). Ц лрым. адкупны, -Ая, -бе.
^4(3куллая с/с/лэма.
ВОДНІК, а, л/л і, аў л/ 1. Той, хто
працуе на водным транспарце. 2. Чалавек,
які займаецца водным турызмам. 7)рыс/лы-еобл/к/.
ВОДНЫ ал вада
ВОДПАВЕДЗЬ, -і, л/л і, -ей / яў ж.
Рэзкі адказ на беспадстаўнае абвінавач
ванне. Сўроеая я.
ВОДПУСК, -у, л/л. -і, -аў, м. 1. ал. адпус
ціць. 2. Часовае вызваленне ад працы для
адпачынку лячэння і пад. Узяць чараояы о.
Злахобз/цца у еоблуску. ^/э/срэл/лы о.
ВОДРУБ, -а, мл. адрубы, адруббў м.
Участак зямлі, які атрымліваў селянін (у
1906—1916 гг) у асабістую ўласнасць пры
выхадзе з абшчыны. Ц лрыл/. адрубны, -Ая,
-бе. Лбрублая еаслабарка.
ВОДСВЕТ, -у, 3/ -свеце, мл. -ы, -аў м.
Адбітак святла, водбліск. А месяца.
ВОДСТУП, -у, мл. -ы, -аў, л/. Свабоднае
месца, якое пакідаецца перад пачаткам
радка напісанага або надрукаванага тэк
сту. Я у лача/л/су рабка.

ВОЕНАЧАЛЬНІК, а, мл і, аў л/ Вай
сковы або флоцкі начальнік, камандзір
(звычайна вышэйшы). 2?олы/ллы е.
ВОЖАГ, -а, мл. ажагі^ ажагбў м. Дзяр
жальна вілак, качаргі. Ц лрыл/. ажаговы,
-ая, -ае.
ВОЖЫК, -а, мл. -і, -аў л/. 1. Невялі
кі звярок з доўгімі вострымі іголкамі на
спіне і баках. 2. Мужчынская прычоска ў
выглядзе коратка абстрыжаных стаячых
валасоў С/лрыечыся лаб еожыка. 11 лрым.
вожыкавы, -ая, -ае (да 1 знач.).
ВОЗ, -а, мл. вазй, вазбў м. 1. Сродак гу
жавога транспарту, прызначаны для язды
і перавозкі грузаў; калёсы. Аласц/ села ла
е. 2. Нагружаныя паклажай калёсы, сані
і пад., а таксама колькасць таго, што мо
жа змясціцца на павозцы. Лезці е. села. Л.
о{роў. Л7/ло з еоза ўлада, /лае лралада (пры
казка). //эль/ е. лае/л (перан.: вельмі мно
га). Лазам/ еаз/ць (надта многа). 7/яелуць е.
(перан.: выконваць усю асноўную рабо
ту). II лрыл/. вазавы, -Ая, -бе.
ВбЗЕРА, -а, мл. азёры / (з л/л. 2, 3, 4)
вбзеры, азёр / -аў, л. Замкнуты ў берагах
вялікі натуральны вадаём. Ляслое е. Ц лал/ялм/. азярцб, -А, мл. азёрцы / (з л/л. 2, 3, 4)
азярцы, азёрцаў, л. / азяркб, -А, мл. азяркі^
азяркбў л. II лрым. азёрны, -ая, -ае. /7блаллыла — а. /ерам.
ВбЗКА ад. вазіць.
ВОЗНІК, а, мл і, аў м 1. Той, хто
кіруе запрэжанымі коньмі; рамізнік, фур
ман. 2. Той, хто займаецца возніцтвам. Ц
лрыл/. возніцкі, -ая, -ае.
ВОЗНІЦТВА, -а, л. Промысел па пера
возцы коньмі каго-, чаго-н. Зайл/ацца еозл/ц/леал/. Ц лрым. вбзніцкі, -ая, -ае.
ВбЗЧЫК, а, мл і, -аў м 1. Той, хто
займаецца перавозам грузаў на калёсах;
вазак. 2. Тое, што і еозл/к (у 1 знач.). Ц
лрыл/. вбзчьіцкі, -ая, -ае.
ВбіН, -а, мл. -ы, -аў, м. (высок.). Той,
хто змагаецца з ворагам, ваеннаслужачы,
баец. 2?о/л беларускай армй. Ябз/л у лал/ ле
е. (прыказка).
ВбіНСЮ, -ая, -ае. 1. Які мае адносіны
да ваеннай справы, ваеннай службы. 2?о/лс/сая лае/лласць. Ўсеаеульлы е. абавязак.
2. Уласцівы воіну (высок ). ^а/лская доб
лесць.
ВОІНСТВА, -а, л., таксама зб. (высок.).
Войска, воіны.
ВОЙ, еь/кл. Выказвае пачуццё болю,
страху; трывогі, здзіўлення, захаплення,
радасці. /Рой, уцякайма абс/оль. Дой, якая
/лы іачасл/еая.
ВбЙКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезак.
(разм.). Вымаўляць, выкрыкваць «вой* Ц
аблакр. вбйкнуць, -ну, -неш, -не; -ні. /е. ле
ласлеў. II лаз. войканне, -я, л.
ВбЙСКА, -а, мл. -і, войск / -аў л. Уз
броеныя сілы дзяржавы або частка іх. Сўхалу/ллыя еойск/. Ц лрыл/. вайскбвы, -ая,
-ае. ^айскоеыя алучэлл/.
ВЙКА, -а, мл. вбчы / (з л/ч. 2, 2, 4) вбкі,
вок, вачбй, Д вачАм, Т вачАмі / вачыма, Л/
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на вачАх, /V. 1. Орган зроку, а таксама сам
зрок. Зееае с. Злак/тнь/я еочь/. Аеароба еачэм. Зерлае я. Зочь/ загорэл/ся ЯД /атО-Л.
(вельмі захацелася мець што-н.). Ззаеязаяь/л//' еачал// (неабачліва, не раздумваючы).
77а(%яць зочь/ (паглядзець уверх або знізу
ўверх). Раб/ць еял/к/я зочь/ (здзіўляцца). 7сц/ кубь/ еочь/ адлазяць (ісці абы-куды, без
пэўнай мэты). Закрыць зочь/ кал/у (перан.:
прысутнічаць пры чыёй-н. смерці). /7аеанае е. (у забабонах: позірк, які прыносіць
няшчасце). 2. дарам., толькі а Дэ. Здоль
насць бачыць, набытая ў працэсе жыццё
вага вопыту. Зь/еалае а. Звыклае а. Таслабарчае а. 0 Пкшзець вачамі каао або мыш/
ма /ато — не мець уласнай думкі. Кідацца
ў вочы — прыцягваць увагу, быць асаблі
ва прыметным. Лезці ў вочы (разм., не
адабр.) — 1) старацца быць увесь час на
віду, назойліва маячыць перад вачамі; 2)
быць асабліва прыметным. Адвесці вочы
каму (разм.) — адцягнуць увагу чыю-н.
ад чаго-н. Адкрыць вочы кому яа каго/ато — паказаць каго-н. у праўдзівым
свеце. Закрываць вочы яа м/то — знарок
не заўважаць чаго-н., пакідаць без увагі
што-н. Еіцдзець у вочы чаму (небяспецы,
смерці і пад.) — быць блізкім да чаго-н.
Вочы б мае не бачылі (разм.) — пра што-н.
непрыемнае, што не хочацца бачыць. У
вочы казаць (сказаць) — казаць (сказаць)
адкрыта, прама. Чортава вока (разм.) —
вельмі глыбокае, бяздоннае месца на ба
лоце. Як вока схопіць або як вокам ахапіць
(разм.) — колькі можна ўбачыць, як толь
кі далёка бачыць вока. Як вокам маргнуць
(разм.) — пра вельмі хуткае дзеянне. У
вочы не бачыў /саао (разм.) — ніколі не ба
чыў каго-н. За вочы (гаварыць; разм.) —
завочна, у адсутнасць. На вока (разм.) —
прыблізна, без дапамогі вымяральных
сродкаў. З вока на вока або вока на вока —
сам-насам. З п'яных вачэй (разм.) — у
стане ап'янення. Упасці (укінуцца) у вока
(разм.) — запомніцца, спадабацца. Ад
біраць вочы — асляпляць (пра веснавое
сонца). Берагчы як зрэнку вока — пільна
сачыць, уважліва ахоўваць што-н. Вачэй
не зводзіць з каео-чаео (разм.) — вельмі
захапляцца кім-, чым-н. Вачэй не паказ
ваць (разм.) — пазбягаць сустрэчы. Гля
нуць адным вокам (разм.) — няўважліва,
хутка прачытаць што-н. Мець вока яа каао
(разм.) — таіць злосць на каго-н. Хоць во
ка выкалі (разм.) — пра начную цемнату.
Хоць пальцам у вока (разм.) — пра густую
цемру. II лал/ян/а. вбчка, -а, л/я. -і, -чак, я.
(да і знач.), л/я. таксама вачаняты, -нят
(да 1 знач.; разм.). Строіць зочк/ кал/у-я.
(какетнічаць з кім-н.). Ц лрь/л/. вбчны, -ая,
-ае (да 1 знач.).
ВОКАМГНЕННЕ, я, л/я -і, яў, я
Вельмі кароткі прамежак часу, імгненне.
ВОКАМГНЕННЫ, ая, ае Які адбы
ваецца на працягу вельмі кароткага часу
у адзін момант. 2?окал/аяеяяая ўсль/а/ка. Ц
яаз. вокамгненнасць, -і, м.

ВбКІС, -у, л/я. -ы, -аў л/. (спец.). У хі
міі: злучэнне элементаў сярэдняй ступені
акіслення з кіслародам. 2?. еуедяробу (чад
ны газ). II лрь/л/. вокісны, -ая, -ае.
ВОКІСЕЛ, -слу, л/я. -слы, -слаў, л/.
(спец.). Рэчыва, якое ўяўляе сабой злу
чэнне хімічнага элемента з кіслародам.
77рь/робль/я еок/сль/.
ВОКЛАДКА, -і, ДАУ -дцы, л/я. -і, -дак,
м*. 1. Цвёрдая, звычайна з кардону папка,
у якую ўстаўлена кніга. Ааленкрраеая о. 2.
Папяровая абгортка кнігі, сшытка. Ц лрь/л/.
вокладачны, -ая, -ае. Л. кар^оя.
ВОКЛІК, -у, л/я. -і, -аў, л/. Выгук; словы,
якімі аклікаюць. Радасны о.
ВОКЛІЧ, -у, л/я. -ы, -аў, л/. 1. Слова ці
выгук, вымаўленыя з моцным пачуццём.
2. Тое, што і еокл/к. З лесу банос/ўся о.: —
Сяргей/
ВОКНЫ ал. акно
ВОКРЫК, -у, л/я. -і, -аў, л/. Рэзкі гучны
вокліч з загадам, пагрозай.
ВОЛ, валА, л/я. валы, валбў, л/. Кастры
раваны бык, якога скарыстоўваюць на
сельскагаспадарчых работах. Залрэал/ бэзе
ларь/ залоў. Драцуе, як чорны е. (перан.:
вельмі многа, без стомы). Ц лрь/л/. валбвы,
-ая, -ае. Залозая скура.
ВОЛАВА, -а, н. Хімічны элемент, мяк
кі коўкі метал серабрыста-белага колеру. Ц
лрь/л/. алавяны, -ая, -ае.
ВОЛАК, -у, л/. Участак паміж дзвюма
суднаходнымі рэкамі, цераз які ў даўнія
часы перацягвалі волакам судна для пра
цягу шляху.
ВОЛАКАМ, лрысл. Цягнучы, валочачы
па зямлі. .Цягнуць лобку е.
ВОЛАС, -а / -у, л/н. валасы, валасбў л/.
1. -а. Рагавое ніткападобнае ўтварэн
не на скуры чалавека і жывёл (мн. ўжыв.
таксама для абазначэння расліннасці ў
чалавека). Зыркаць с/'зь/ е. Аучаразь/я ва
ласы. Схал/цца за залась/ (перан.: пра ад
люстраванне жаху, крайняга здзіўлення і
пад.). Атласырзаць на сабе (надта злаваць,
крыўдаваць на сябе). Да с/зых валасоў (да
старасці). 3. у е. (вельмі падобныя). / на
е. не заснуў (ніколькі не заснуў). 2. -у, зб.
Расліннасць на целе жывёлы (ужыв. для
розных тэхнічных мэт). Хбнск/ е. Ц лал/янм/.
валасок, -ска, л/н. -скі^ -скбў, л/н. Ц лрь/л/.
валасяны, -ая, -ое. .Валасяное локрь/за. 3.
л/атрац.
ВОЛАСЦЬ, і, л/н -і, -ей, м. 1. У Ста
ражытнай Русі: мясцовасць, падпарадка
ваная адной уладзе. 2. Адміністрацыйнатэрытарыяльная адзінка, падраздзяленне
ўезда ў сельскай мясцовасці Расіі, у Вялі
кім Княстве Літоўскім і ў СССР да раяні
равання. II лрь/л/. валасны, -ая, -бе.
ВОЛАТ, -а, М-лаце, л/н. -ы, -аў, л/. Асі
лак, велікан. Магутны е. 3. л/7яара,луры
(перан.).
ВОЛАТАЎСКІ, -ая, -ае. Які мае адносі
ны да волата. .Волатаўская ста.

ВОК-ВОЛ
ВОЛЕВЫЯЎЛЕННЕ, я, я (кніж)
Выказванне сваёй волі, жадання. Сзабобнае е. зь/бар/ачь/каў.
ВОЛКІ, -ая, -ае (разм.). Вільготны, сы
ры. Золкая ноч. II наз. валкасць, -і, м*.
ВОЛЬНААДПЎШЧАНІК, а, л/н і, аў,
л/. (гіст.). Раб ці прыгонны, адпушчаны на
волю.
ВОЛЬНААДПУШЧАНЫ, ая, ае (гіст)
Адпушчаны на свабоду (пра раба, пры
гоннага).
ВОЛЬНАЛЮБІВЫ, ая, ае Які вы
значаецца свабодалюбствам, імкнецца да
волі. Зольнолюб/зь/я наробь/. Ц наз. вальна
любства, -а, н.
ВОЛЬНАНАЁМНЫ, ая, ае 1. Які
працуе або выконваецца па вольным най
ме. 3. рабочь/. 2. Які працуе ў ваенным ве
дамстве, але не з'яўляецца ваеннаслужа
чым. 3.персанал.
ВОЛЬНАСЦЬ, і, л/н і, ей, м. 1. ал
вольны. 2. Свабода, незалежнасць. Зарацьба за е. 3. Бесцырымоннасць, фа
мільярнасць у паводзінах, развязнасць.
Золнаняя е. у абь/хоблсанн/. 4. Адступлен
не ад агульных правіл, ад нормы ў чым-н.
77аэть/чная е.
ВОЛЬНАЯ, -ай, м. (гіст.). Дакумент, які
выдаваўся прыгоннаму пры вызваленні ад
прыгоннай залежнасці. Даць зольную.
ВОЛЬНІЦА, ы, м. 1. Свабода, не
залежнасць (разм.). 2. (гіст.). Беглае на
сельніцтва, пераважна прыгонныя сяля
не, якія асядалі на ўскраінах Маскоўскай
дзяржавы і дамагаліся сваёй незалежнас
ці. казацкая о.
ВОЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Свабодны, не
залежны. Зольнь/я люба/. Зольная праца. 2.
Свабодны, нічым не абмежаваны. Золь
нае мь/цце. 3. зецер. Зольнал/у золя (пра
чалавека, які можа паступаць па сваім
меркаванні). 3. Нікім, нічым не заняты.
Зольнае л/ееца у заеоне. Зольная ласаба (ва
кантная). Зольная хзт/на. 4. Не абмежа
ваны якімі-н. перашкодамі, прадметамі,
бязмежны; які знаходзіцца на свабодзе.
3. ак/ян. 3. хоб. 5. Не абмежаваны якімі-н.
правіламі, законам. 3. пробам* сельска
гаспадарчых прадуктаў. 6. Нястрыманы,
які выходзіць за межы прынятых норм.
Зольнае абь/хобманне. 7. Свабодалюбны.
Зольная бул/ка, натура. 8. Не заціснуты, не
замацаваны ў чым-н. 3. канец зяроўк/. о
Вольныя рухі або практыкаванні — гімнас
тычныя практыкаванні без прылад. Воль
ны верш — від рыфмаванага сілаба-таніч
нага верша, у якім у адвольнай паслядоў
насці спалучаюцца радкі з рознай коль
касцю стоп. Вольны горад — самастойны
горад-дзяржава ў Сярэднія вякі. Вольны
пераклад — не літаральны пераклад. Воль
ны стыль — у спартыўных спаборніцтвах:
стыль плавання, які выбірае сам плывец.
Па вольным найме — аб службе неваенных
у ваеннай установе. Ц лаз. вольнасць, -і м.
(да 2, 5 і 7 знач.).

вол-вос
ВОЛЬТ, -а, Л/ -льце, .м. (спец.). 1. У
манежнай яздзе: круты кругавы паварот
направа або налева, які выконваецца ад
ным коннікам ці групай іх адначасова. 2.
У фехтаванні: ухіліцца ад удару праціў
ніка.
ВОЛЬГ, -а, Л/-льце,м. (спец.). Адзінка
электрычнага напружання і электрычнай
сілы.
ВбЛЬХА, -і, ДА/ -льсе, мн. -і, -аў лс.
Лісцевае дрэва сямейства бярозавых, якое
расце ў сырых месцах. Ц лрым. альховы,
-ая, -ае.
ВбЛЯ, -і, лс. 1. Здольнасць ажыццяў
ляць свае жаданні, пастаўленыя перад
сабой мэты. С/ла дол/. 2?ыхаеанне зал/. 2.
ба чаео. Свядомае імкненне да ажыццяў
лення чаго-н. 2?. ба нерамое/. 3. Жадан
не, патрабаванне, Дык/пазаць селю золю.
т4ном/няя б. (запавет). 4. Улада, права. 7э/па у /мелем зоя/. ^ам/а бобрая з. або з. зам/а
(рабіце, як лічыце патрэбным).
золю
лёсу (без падтрымкі, дапамогі, нагляду).
5. Свабода ў праяўленні чаго-н. Даць зо
лю пачуццям. Рукам зоя/ ле базай (не біся)
6. Свабода, незалежнасць; проц/л. няволя.
Змагацца за золю / незаселенасць нарога.
7. Становішча, пры якім жыццё чалаве
ка, жывёл, птушак не абмежавана ўмова
мі зняволення. Лыйсц/ на золю. 2?ынусц/ць
лорауля на золю. 8. Прастор, прыволле.
7у/я дзецям з. Ц прь/м. валявы, -ая, -бе (да 1
і 4 знач.). Ядлязыя ран/энн/.
ВбЛЯЙ-НЯВбЛЯЙ, прысл. Незалежна
ад задання, паняволі. Я прыхобз/цца зеабз/цца.
ВОН, прысл. і часц. 1. прысл. Прэч, на
двор. Дыенацьзха/пы зон. 2. часц. Рашучае
патрабаванне выбірацца адкуль-н., выхо
дзіць. Дон адсюль/
ВбНКАВЫ, ая, ае 1. Знешні, зна
дворны. Я зыаляб. Ронказае пабабенсп/за.
Ронказая пазерхня. 2. Які праяўляецца
толькі са знешняга боку, не закранаючы
сутнасці чаго-н. 7зар яео змазаўся зонказа (прысл.) спакойным. 3. неран. Паказны,
паверхневы, пазбаўлены глыбіні. Лафас
еэ/пых зерм/аў /польк/ з. Ц наз. вбнкавасць,
-і, лс.
ВбПІС, -у, мн. -ы, -аў л/. 1. ел. апісаць.
2. Спіс рэчаў папер і пад., складзены для
ўліку, /нзен/нарны з. Я арх/ўнь/х спраў
ВОПЛЕСКІ, -аў. Апладысменты ў знак
прывітання, адабрэння. Лапаць юбіляра
зоплескам/.
ВОПРАТКА, -і, ДА/ -тцы, лс. Верхняе
адзенне. 7/ёнлая з. Сзя/почная з.
ВОПЫТ, у, Л/ пыце, мн. ы, аў м 1.
Адлюстраванне ў свядомасці людзей законаў аб'ектыўнага свету і грамадскай
практыкі, атрыманае ў выніку іх актыўна
га практычнага пазнання. 77ачуццёзы з. 2.
Сукупнасць ведаў і практычна засвоеных
звычак, .Жыццёзы з. Я бубаўн/ц/лза. 3. Уз
наўленне якой-н. з'явы эксперыменталь
ным шляхам, стварэнне чаго-н. новага
ў пэўных умовах з мэтай даследавання,
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выпрабавання. А7м/чныя золы/ны. і?оны/пы калекцыянераў. 4. Спроба ажыццявіць
што-н., пробнае ажыццяўленне чаго-н.
/7ермы з. малайка п/сьменн/ка. Ц прыл/.
вбпытны, -ая, -ае (да 1 і 3 знач.).
ВОПЫТНЫ, -ая, ае 1. ал вопыт 2. Які
мае вопыт (у 2 знач.). Лолы/нныя кобры. Я
чалазек. Лолы/пнае зока (спрактыкаванае,
натрэніраванае). Ц наз. вбпытнасць, -і, лс.
ВОРАГ, -а, мн. -і, -аў, л/. 1. Тбй, хто
знаходзіцца ў стане варожасці з кім-н.;
непрыяцель. Закля/лы з. 2. Ваенны пра
ціўнік, непрыяцель. Я. разб/п/ы. 3. чаео.
Прынцыповы праціўнік чаго-н. Я алкаго
лю. II прым. варбжы, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.).
Я с/пан.
ВОРНЫ, -ая, -ае. Прыгодны для воры
ва. Ворная зямля.
ВОРС, -у, м. Кароткі густы пушок на
паверхні некаторых тканін, а таксама не
каторых гатункаў скур. Сукно з зорсам. Ц
прым. вбрсавы, -ая, -ае. Ворсазыя /лкан/ны.
ВОРЧЫК, -а, мн. -і, -аў л/. Прыстаса
ванне для прыпрэжкі каня ў дапамогу ка
ранніку (сярэдняму каню). Аайз/ць на зорчыку. II нрым. ворчыкавы, -ая, -ае.
ВОРЫВА ал араць
ВОСЕМ, васьмі^ Т васьмі, л/ч. кольк.
Лік, лічба і колькасць 8. Ц парабк. вбсьмы,
-ая, -ае.
ВОСЕМДЗЕСЯТ, васьмідзесяці, 7
васьмюдзесяццю, л/ч. кольк. Лік і коль
касць 80. Яабул/ паб з. (хутка будзе 80 га
доў). II парабк. васьмідзясяты, -ая, -ае.
ВОСЕМСОТ, васьмісбт, Г васьмюста
мі, л/ч. кольк. Лік і колькасць 800. Ц парабк.
васьмісбты, -ая, -ае.
ВОСЕННЮ, прысл. У асенні час.
ВОСЕНЬ, -і, лс. Пара года паміж ле
там і зімой. 77бзняя з. В. лсыцця (перан.).
II нрым. асённі, -яя, -яе / восеньскі, -ая, -ае.
ВОСК, -у, м. Мяккае пластычнае рэ
чыва, якое выпрацоўваюць пчолы для
будовы сотаў. 7оп/ць з. А/якк/ як з. Ц прым.
васковы, -ая, -ае. Воскозоя сзечка. В. /пзар
(перан.: бледна-жоўты). Воскозоя спеласць
зерня (фаза спеласці перад поўным паспя
ваннем).
ВОСПА, -ы, лс. 1. Востразаразная ві
русная хвароба, якая суправаджаецца
гнойным сыпам на скуры і слізістых аба
лонках. ТТрым/чэпка зоспы. 2. Шрамы і ям
кі, якія застаюцца на скуры пасля гэтай
хваробы або на месцы яе прышчэпліван
ня (разм.). 27дб//ны зоспай. Ц нрым. вёсла
вы, -ая, -ае.
ВОСПАПРЫШЧЭПЛІВАННЕ, я, н
Прышчэпка супрацьвоспеннай вакцы
ны. II нрым воспапрышчэпны, -ая, -ае
ВОСПІНА, -ы, мн. -ы, -пін, лс. Ямка
або шрам на скуры пасля воспы або пры
шчэпкі воспы.
ВОСТРА... (а таксама вастра...). Пер
шая састаўная частка складаных слоў
якая па знач. адпавядае: 1) слову «востры»,
напр.: зос/яразуеольны, зос/пракдн/нозы; 2)

словам «вельмі», «надта», «надзвычай»,
напр.: зос/прдбэф/цы/пны, зі?с/лрі?зйрязны.
ВОСТРАВУГОЛЬНІК, -а, лм і, -аў, ж
Ізаметрычная фігура з вострымі вугламі.
ВОСТРАВУГОЛЬНЫ, ая, ае 3 вос
трымі канцамі (канцом). Яэс/лрязуеольная
зярм/ыня.
ВОСТРАЎ, -рава, мн. астравй / (з л/ч.
2,
4) вбстравы, астравбў м. 1. Частка
сушы, акружаная з усіх бакоў вадой. 2.
Участак, які вылучаецца чым-н. сярод на
вакольнай мясцовасці, напр., сухое мес
ца сярод балота, невялікі лес сярод поля і
пад. II ламян/а. астравок, -раўкА, мн. -раўкі^
-раўкбў, м. II нрым. астраўны, -ая, -бе (да 1
знач.).
ВОСТРЫ, -ая, -ае. 1. Добра навостра
ны або з завостраным канцом ці краем. Я
поле. Я канец полк/. 2. Які звужаецца пад
канец. Я нос лобк/. Лос/прыя насы /муфель.
Я зуеал (меншы за 90°). 3. перон. Пранік
лівы, які добра ўспрымае. Я розум. Я зрок.
4. леран. Які вызначаецца дасціпнасцю. Я
лсар/п. Я на язык. 5. перан. Які выразна і
моцна адчуваецца, праяўляецца. Дос/прая
трынога. 6. перан. Які моцна дзейнічае на
смак ці нюх. Я/с/нрыя нрыпразы. Я пах.
7. неран. Моцна, ясна выражаны; напру
жаны. Я боль. Я апенбыцы/п. Я недахоп
чаео-н. II наз. вастрыня, -і^ лс. (да 1, 3—7
знач.).
ВОСЦІ, -яў. Рыбалоўная прылада ў
выглядзе вілаў. Яць рыбу зосцям/. Ц нрым.
вбсцевы, -ая, -ае
ВОСЦЬ,-і, лс., зб. Доўгія і больш рэд
кія валасы ў шэрсці жывёлы. Я у фу/пры
бабра.
ВОСЫП, -у; мн. -ы, -аў м. Абломкі гор
ных парод, што асыпаюцца ў выніку вы
ветрывання, а таксама скапленне гэтых
абломкаў ля падножжа гор.
ВОСЫПКА, і, ДА/ -пцы, лс Мука
(звычайна з аўса ў сумесі з іншым збож
жам), якой абмешваюць або пасыпаюць
корм жывёле; вобмешка.
ВОСЬ', -і, мн. -і, -ей, лс. 1. Шпень ці
тонкі вал, на якім трымаюцца колы, час
ткі машын або механізмаў ТТярэбняя з. 2.
Уяўная прамая лінія, якая праходзіць цераз геаметрычную фігуру або якое-н. цела
і валодае толькі ёй характэрнымі ўласці
васцямі (спец.). Я с/ме/нры/. Я зярчэння.
Зямная з. 3. перон. Стрыжань якіх-н. па
дзей. Я ялл//лычна2я лсыцця. II нрым. восе
вы, -ая, -ае / асявы, -Ая, -бе.
ВОСЬ', часц. указ. 1. Ужыв. для ўказан
ня на ўсё, што знаходзіцца або адбываец
ца ў непасрэднай блізкасці, непасрэдна
перад вачамі або нібы перад вачамі. Лось
/ ном/ яў/лобус. 2?ось /пу/п прысядзем. Яэсь
еэ/лыя рэчы. 2. Ужыв. для ўказання на
паслядоўную змену падзей, з'яў і пад., на
раптоўнае і нечаканае іх паяўленне. Усё
сц/хлд, яле зось зноў начуўся нейк/ м/ум. 3.
Ужыв. пры выкананні якіх-н. эмоцый у
клічных сказах разам з указаннем на прад
мет, з'яву. Ах, зось як/ ён чалазек/Яось збя-
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рэяяе (Зык з^ярэяяс/ 4. У спалучэнні з пы
тальным займеннікам і прыслоўем надае
ім сэнс указання на што-н. у адпаведнасці
з іх знач. (з націскам на слове «вось*). Лось
мяяо я сям скажу. Лось у чылі су/мялець.
Лось якая слряяя. Лось кугЗь/ д/ряд/у. 5.
Ужыв. для большай выразнасці, звычайна
ўзмацняючы, падкрэсліваючы значэнне
наступнага слова. Лось зы .мне / дя/дрэ^ны. Лось / я дря ^э/ля кажу. 6. Ужыв. замест
звязкі пры іменным выказніку, ^ббрясулілеяяяя / оысокядрябукцыйяяя дряця — лось
аяряяіяыя яям/ых лослехлў. 0 Вось-вось
(разм.) — 1) вось іменна, менавіта так; 2)
зараз, неўзабаве. Яяцькя оось-еось дяо/яея лрыйсц/. Вось вам! — атрымай(це) па
заслугах. Вось дык (разм., іран.) — ужыв.
для выражэння агульнай ацэнкі чаго-н.
Лось (Зык зулец/ Лось (Зык сйія/ Вось...дык
(разм.) — афармляе сказ са знач. ацэнкі
або вялікай ступені праяўлення чаго-н.
Лось слецыялктн (Зык сд^цыял/с/л/Яось сяд
лаецца (Зык скараецца/Вось і — ужыв. пры
ўказанні на завяршэнне чаго-н., наступ
ленне чаго-н. жаданага, чаканага. Лось /
дрыйм/л/. Лось / .мы. Лось / ўсе (ужыв. пры
заканчэнні гаворкі ў знач. больш няма ча
го дадаць). Вось табе і... (разм.) — пачынае
гаворку пра тое, што аказалася не такім,
як чакалася. Лось /яябё / жЗлячы/й/ Лось
/яябе /' сеямід/ Вось табе і на або вось табе
і раз або вось табе і маеш (разм.) — вокліч
з выпадку чаго-н. нечаканага, выказван
не здзіўлення, расчаравання. Вось так —
ужыв. пры выказванні пагарды, знявагі.
Вось яно што! або вось яно як! — выражэн
не здзіўлення або ўразумення. Вось яшчэ!
(разм.) — ужыв. пры адмаўленні чаго-н.,
пры нязгодзе з чым-н. або пры адмоўных
адносінах да чаго-н.
ВбСЬМЫ, -ая, -ае. 1. ал. восем. 2. Які
атрымліваецца пры дзяленні на восем.
Лосьмля чяс/дкя. 3. у знач. млз. восьмая, -ай,
ж. Восьмая частка чаго-н. ЯіЗяя босым ля.
ВОТРУБ'Е, -я, м., зй Рэшткі расцёртай
абалонкі пасля размолу зерня, якія ска
рыстоўваюцца на корм жывёле. Ц ярым.
вотруб'евы, -ая, -ае.
ВОТУМ, -у лі. (кніжн.). У дзяржаўным
праве: рашэнне, прынятае галасаваннем.
Л. Эяяер (яейюер ^я) урл^у.
ВОТЧЫНА, -ы, лія. -ы, -чын, ж. На Ру
сі да 18 ст.: радавое спадчыннае зямельнае
ўладанне. Ц дрылі. вотчынны, -ая, -ае.
ВОЎК, ваўкА / вбўка, лія. ваўкц ваўкбў
лі Драпежная жывёліна сямейства саба
чых, звычайна шэрай масці. Абльк/ яяукя
я/ корм/, ёя усё роўяя ў лес алжЗз/ць (прыказ
ка). /яяук/ сы/лы / я^чк/ цэль/ (прымаўка).
Лоць ооўкялі еь/м (вельмі дрэнна, бязвы
хаднае становішча). Яоўкялі е^я^зець ("ляз/ряць9 (глядзець панура, варожа). 0 Біты
воўк (разм.) — пра бывалага, вопытнага
чалавека. Марскі воўк (разм., адабр.) —
пра бывалага, вопытнага марака. Ц дяліяям/. ваўчбк, -чкб, лія. -чкі^ -чкбў, л/. Ц з^.
ваўкаўё, -А, я. Ц дрылі. вбўчы, -ая, -ае / ваў

чыны, -ая, -ае (разм.). Л. дле/ль//л (вельмі
моцны) б Воўчы білет (пашпарт) — у цар
скай Расіі: дакумент з адзнакай паліцыі
аб палітычнай ненадзейнасці яго ўласні
ка. Воўчы закон — беззаконне, якое пад
трымліваецца грубым насіллем. Воўчыя
грыбы — агульная назва неядомых грыбоў
Воўчыя ягады — чырвоныя або чорныя
плады ядавітых лясных раслін.
ВОЎНА, -ы, ж. 1. Валасяное покрыва
авечак. 2. Састрыжанае такое покрыва як
матэрыял для вырабу сукна, валёнак і пад.
%саць еоўяу. II дрылі. ваўняны, -ая, -ае.
ВОЎНАПРАДЗЕННЕ, я, я Выраб
пражы з воўны. II дрылі. воўнапрадзільны,
-ая, -ае. Л. цэх.
ВОЎНАЧАСАЛЬНЫ, ая, ае Прызначаны для часання воўны. Лоўяачдслльядя
Л1ДМ/ЫЯД.

ВОХ, яыкл. Вокліч пры здзіўленні, го
ры, болі і пад. пачуццях.
ВОХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яезяк. Тое,
што і зохкаць. II яяз. воханне, -я, я.
ВОХКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яезяк. Ус
клікваць «вох*, глыбока ўздыхаць, выказ
ваючы пачуццё жалю, болю і пад. Ц яй/якр.
вохнуць, -ну -неш, -не; -ні. Ц яяз. вохкан
не, -я, я.
ВОХРА, -ы, ж. Прыродная мінераль
ная фарба жоўтага або чырвонага колеру.
II дрылі. вохравы, -ая, -ае.
ВОХРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; яезяк.,
мяне (спец.). Фарбаваць, пакрываць вохрай.
ВОЦАТ, -цату 3/ -цаце, л/. Вадкасць з
рэзкім кіслым смакам, якая ўжыв. як вос
трая прыправа ў ежу для кансервавання
прадуктаў. Ц дрылі, воцатны, -ая, -ае. Лоця/яяяя К/С/1Я/ЯЯ (спец.). Лоця/яяяя эсеяцыя.
ВОЧАП, -а, лія. -ы, -аў лі. Шост, да яко
га прымацоўваецца калодзежнае вядро.
ВОЧАПКА, -і, ДМ-пцы, лія. -і, -пак, ж.
(разм.). 1. Прывязка ў цэпа. 2. Вешалка ў
адзенні. 3. Ручка (пераважна вераўчаная)
вядра.
ВОЧКА, -а, лія. -і, -чак, я. 1. а/?, вока. 2.
Невялікая круглая адтуліна ў якім-н. прад
меце. Дзаяряое е. 3. Пупышка, зрэзаная з
дрэва для прышчэпкі. 4. Зародак парастка
на бульбяным клубні. 5. Значок на іграль
най карце. 6. Пятля ў вязанні. Сдусцйід е.
ВОЧНІК, -а, лія. -і, -аў, лі. (разм.). Урач,
спецыяліст па вочных хваробах.
ВОЧНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны да
вока (у 1 знач.). Л. яблык.
ВОЧЫ ад вока
ВОШ, -ы, лія. -ы, -ай, ж. Дробнае бяс
крылае насякомае, якое паразітуе на целе
чалавека і жывёл.
ВОШЧАНЫ, -ая, -ае. Нацёрты воскам.
Ялі/чляяя Я//ЯКД.
ВУАЛІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
яезяк., м/ліо. Наўмысна рабіць што-н. не
зусім ясным, зацяняць сутнасць чаго-н. Ц
зяк. завуаліраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны. Узяеуял/рябяяям %?орліе.
ВУАЛЬ, -і, ж. 1. Тонкая празрыстая ма
тэрыя. 2. Кавалак такой матэрыі або сеткі,
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які прымацаваны да жаночага капелюша і
закрывае твар. Ляяялюм/ з зуя/ілю. 3. Налёт
на негатыве, які зніжае кантраснасць фо
таздымка (спец.).
ВЎТАЛ, -гл&, лія. -гльі, -глбў лі. 1. У геа
метрыі: плоская фігура, утвораная дзвюма
лініямі, якія выходзяць з аднаго пункта.
Яярм/ыяя зуадя. ТТряліы е. (90°). Яос/яры е.
(меншы за 90°). 7уды е. (большы за 90°).
Зяе/дяія / ўяу/яряяыя еуалы /ярах#уео.//ья/кя. Сяеяуць мддо-я. джЗ яуадолі. 2. Месца,
дзе сутыкаюцца, перасякаюцца два прад
меты або два бакі чаго-н. А ймія. 77ййсц/
зя е. 3-зя еуаля яялясц/ (уморыць) (перан.:
спадцішка). 3. Частка пакоя, які здаецца
ў наймы, кут (у 2 знач.). #яйліяць е. 4. На
огул прыстанак, месца, дзе жывуць. Мець
сзой е. II ляліяя/я. вугалёк, -лкб, лія. -лкі^
-лкбў, лі. (да 2—4 знач.). Ц дрылі, вуглавы,
-ая, -бе (да 1 і 2 знач.).
ВЎІАЛЬ, -ю, лія. вуглі^ вуглёў / вугалі^
вугалёў, лі. 1. (лія. вуглі). Цвёрдае гаручае
выкапнёвае рэчыва арганічнага пахо
джання. Аяліеяяы е. 2цры е. 2. (лія. вуглі /
вугалі). Рэшткі няпоўнага згарання драў
ніны; кавалак абгарэлага дрэва. Дряўя/яяы
е. 2?ыеряб/ лузалі з нечы. о Белы вугаль —
пра рухаючую сілу вады. Блакітны ву
галь — пра рухаючую сілу ветру. Ц ляліяямі.
вугалёк, -лькб, лія. -лькі^ -лькбў лі. (да 1
1 2 знач.), вугёльчык, -а, лія. -і, -аў, лі. (да
2 знач.) / вугельчык, -а, лія. -і, -аў лі. (да
2 знач.). II зй вугблле, -я, я. (да 2 знач.). Ц
дрылі, вугальны, -ая, -ае.
ВУГАЛЬШЧЫК, а, лія і, -аў, лі 1.
Той, хто здабывае вугаль, шахцёр. 2.
Той, хто вырабляе драўнінны вугаль. Ц ж.
вугальшчыца, -ы, лія. -ы, -чыц. Ц дрылі,
вугальшчыцкі, -ая, -ае
ВУГЛАВАТЫ, -ая, -ае. 1. З выступамі
і вугламі, няроўны. Дуадяяяідыя камля/.
Яуалаза/яая дясд/яць (з востра выступаючымі абрысамі). 2. дзрая. Няўклюдны,
нязграбны. Дуалябя/дыя рух/. Ц яяз. вугла
ватасць, -і, ж.
ВУГЛАВЫ, -Ая, -бе. 1. ад. вугал. 2. Які
знаходзіцца на вугле або ў вугле. Д. (Золі.
Я ляхой. Я. ў/Зар (у спорце: удар з вугла
поля). 3. Які мае адносіны да вымярэння
вуглоў (спец.). Я 2ра/3ус.
ВУГЛАМЕР, -а, лія. -ы, -аў, лі. Тэх
нічная прылада для вымярэння вуглоў Ц
дрылі, вугламёрны, -ая, -ае. Яуаляліеряыя
й/с/яруліея/яы.
ВУГЛЕ'... (а таксама вугля'...). Першая
састаўная частка складаных слоў якая
адпавядае па знач. слову «вугаль*, напр.:
оуалезіЗябычя, луаллабдальлаяяз; пішацца
«вугле...*, калі другая частка слова мае на
ціск не на першым складзе.
БУТЛЕГ., (а таксама вугля\..). Першая
састаўная частка складаных слоў са знач.:
які адносіцца да вугляроду утрымлівае
вуглярод, напр.: буа/?ела(3аро(3, лузллк/сло/яяы; пішацца «вугле...*, калі ў другой
частцы слова націск падае не на першы
склад.
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ВУГЛЕВАДАРОД, у, 3/ дзе, л* Хімічнае злучэнне вугляроду і вадароду. Ц ярь/л/.
вуглевадародны, -ая, -ае
ВУГЛЕВЫПАЛЬВАННЕ, я, л (спец )
Выраб драўнянага вугалю шляхам спаль
вання драўніны.
ВУГЛЕВЫПАЛЬШЧЫК, а, мя. і, аў,
м. Рабочы, які займаецца вуглевыпаль
ваннем.
ВУГЛЕДРАБІЛЬНЫ, ая, ае Прызна
чаны для драблення каменнага вугалю.
ВУЕЛЕЗДАБЁІЧА, -ы, ж. Здабыча ка
меннага вугалю.
ВУГЛЕКІСЛАТА, -ьі, ДА/ -лацё, ж.
Абыходкавая назва двухвокісу вугляроду.
II ярым вуглекіслотны, -ая, -ае.
ВУГЛЕПРАМЫСЛОВАСЦЬ,
і, ж
Прамысловасць па здабычы каменнага
вугалю. II ярым. вуглепрамысловы, -ая, -ае.
БУТЛЯ'... (ал. вугле'...). Першая састаў
ная частка складаных слоў са знач. вугаль;
ужыв. замест «вугле...», калі націск у дру
гой частцы падае на першы склад, напр.:
буа/іяяосяы, зуадякоя.
БУТЛЯЎ., (ал. вугле^...). Першая састаў
ная частка складаных слоў са знач. вугля
род; ужыв. замест «вугле...», калі націск
у другой частцы падае на першы склад,
напр.: буалязобь/, яуалянллс/яь/к.
ВУГЛЯВОДЫ, аў, лбз. -вбд, у, М дзе,
м. Неабходныя для жыццядзейнасці арга
нічныя рэчывы, якія ўтрымліваюць у сабе
вуглярод, кісларод і вадарод. Ц ярь/м. вуг
ляводны, -ая, -ае / вугляводзісты, -ая, -ае.
ВУГЛЯКІСЛЫ, -ая, -ае. Які адносіцца
да солей вугальнай кіслаты.
ВУГЛЯРОД, -у А/-дзе, м. Хімічны эле
мент, які з'яўляецца асновай усіх арганіч
ных рэчываў у прыродзе. Ц ярым. вугля
родны, -ая, -ае.
ВУГОЛЛЕ ал. вугаль.
ВУГОЛЬНІК, а, мя і, аў, м 1. Чар
цёжны інструмент у форме трохвугольні
ка для вычэрчвання вуглоў, правядзення
перпендыкулярных ліній. 2. Металічная
накладка, якая змацоўвае вуглы чаго-н.
(рам і пад.).
ВУГОЛЬЧЫК ал вугаль
ВУГОР', -гра, л/я. -гры, -грбў м. Ры
ба атрада касцістых, падобная на змяю. Ц
ярь/м. вугрОвы, -ая, -ае.
ВУГОР-, -гра, л/я. -грьі, -грбў м. Невя
лікі бугарок — тлушчавая пробка ў порах
скуры. %лру зуарлх. Ц ярь/м. вугрысты, -ая,
-ае.
ВУГРАВАТЫ, -ая, -ае. Пакрыты вугра
мі. А яіялр.
ВЎДА, -ы, ДА/ -дзе, л/я. -ы, -аў, м. Ры
балоўная снасць — гнуткая доўгая палка,
да якой прымацавана лёска з кручком.
Злк/яуць зубу (таксама перан.: паспраба
ваць папярэдне разведаць што-н.; разм.).
Злаз/ць ял оубу (таксама перан.: падманам,
хітрасцю выведаць што-н.; разм.). Ц ялл/яям. вудачка, -і, ДА/-чцы, л/я. -і, -чак, ж.
ВУДЗІЛЬНА, -а, мя. -ы, -аў, я. Частка
вуды — доўгая гнуткая палка, да якой
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прымацоўваецца лёска. тірэхлолс л. Ц ярыл/.
вудзільневы, -ая, -ае.
ВУДЗІЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць для
вуджэння рыбы. А рыыляуялк.
ВУДЗІЛЬШЧЫК, а, л/я і, аў л/ Той,
хто вудзіць рыбу. II ж. вудзільшчыца, -ы,
мя. -ы, -чыц. II ярь/м. вудзільшчыцкі, -ая,
-ае.
ВУДЗІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -дзіцца;
яезак. Лавіцца на вуду. Зрля/цы рыба бабра
яубзмлся.
ВАДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; яезак.,
клао. Лавіць вудай (рыбу). Ц яаз. вуджанне,
-я, я.
ВУЖ, вуж& / (радзей) вужа, мя. вужыц
-бў, л/. Адна з неядавітых змей сямейства
паўзуноў 2?ь/кру*/блццл зужом (таксама
перан.: 1) падлізвацца, падлашчвацца, да
біваючыся чаго-н.; 2) падманам, хітрасцю
старацца выйсці з цяжкага становішча). Ц
ярыл/. вужбвы, -ая, -ае.
ВУЖАВІННЕ, -я, я. Скура змяі, скіну
тая ў час лінькі.
ВУЖАКА, -і, ДА/ -жацы, л/я. -і, -жАк,
ж. 1. Агульная назва паўзуноў з доўгім
гнуткім целам без ног; змяя (разм.). 2Ыцца еужлклй (таксама перан.: падлізвацца,
падлашчвацца, дабіваючыся чаго-н.). 2.
яерая. Пра ліхога, каварнага чалавека. Ц
ярь/м. вужачы, -ая, -ае. Зужлчля скура.
ВУЖАНЯ / ВУЖАНЁ, -нйці, л,н. -нйты,
-нят, я. Дзіцяня вужа.
ВУЖЙШЧА, -а, л/я. -ы, -аў, я. Тоўстая
кручаная вяроўка, якой уціскаюць вазы (з
сенам, снапамі і пад.).
ВУЗА, -ы, ж. Клейкае рэчыва, якое
выпрацоўваюць пчолы з гаючых смаліс
тых выдзяленняў пупышак дрэў (бярозы,
таполі, асіны); пропаліс.
ВУЗДЭЧКА, -і, ДА/ -чцы, л/я. -і, -чак,
ж. Частка вупражы — аброць з рамянёў з
цуглямі, якая надзяваецца на галаву каню.
Рлмсяяля е. Ц ярь/м. вуздэчкавы, -ая, -ае.
ВЎЗЕЛ , -зла, мя. -злы, -злбў, м. 1. Мес
ца, дзе звязаны канцы чаго-н. або зацяг
нута пятля на чым-н. Зляязлць е. або вуз
лом. А ял клялце. Аусц/якл ял /лы/ злеязлял
у е. А/арск/ е. (асобы спосаб завязвання
тросаў у маракоў). 2. Месца перакрыжа
вання, стыку чаго-н. і пад. (ліній, магіст
ралей, валокнаў і пад.). Уыеуялчяы е. Я
блроа. 7эле2рл%)яь/ е. //ереоеы е. 2?. суяярэчялсцей (перан.). 3. Частка механізма або
тэхнічнае ўстройства, якія ўяўляюць са
бой складанае злучэнне дэталей, асобных
частак (спец.). Зборкл оузлоў. Сляйялряыя
дуэль/ у коля/эрлх (каналізацыя, водапра
вод і пад.). 4. Тое, што і клуялк. З&язлць
рэчы у & 0 Гордзіеў вузел (кніжн.) — пра
заблытаныя абставіны, справы [па імені
цара Ібрдзія, што завязаў вузел, які быў
рассечаны Аляксандрам Македонскім].
Рлссячы аорбз/сў дузе/? (смела вырашыць
цяжкае пытанне). Ц ялл/яям. вузёльчык, -а,
мя. -і, -аў м. (да 1 і 4 знач.). Ц ярь/м. вузла
вы, -Ая, -бе (да 1—3 знач.).

ВЎЗЕЛ , -злА, мя. -злы, -злбў, л/. (спец.).
Адзінка скорасці судна, роўная адной
марской мілі ў гадзіну.
ВУЗЁЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе; яезлк.
Станавіцца вузейшым. Ц злк. павузёць, -ёе.
ВУЗІЦЬ, вўжу, вузіш, вўзіць; вўжаны;
яезлк., м/я/о. Рабіць вузейшым, звужваць.
Я мямлям.
ВУЗКА... Першая састаўная частка
складаных слоў якая ўжыв. ў знач. сло
ва «вузкі», напр.: оузкллобы, дузхлялеяь/,
бузклсяецыяльяы.
ВУЗКАВАТЫ, -ая, -ае. Недастатковы
па шырыні. Я. руклў. Я ярлезб.
ВУЗКАКАЛЕЙКА, -і, ДА/ -лёйцы, л/я.
-і, -лёек, ж. (разм.). Вузкакалейная чы
гунка.
ВУЗКАКАЛЕЙНЫ, ая, ае 3 вузкай
рэйкавай каляёй. Дузклкллейяля яы^уякл.
ВЎЗКІ, -ая, -ае; вузёйшы. 1. Невялікі
ў шырыню, у папярочніку. Лузкля блрозл. Яузкле мссцл (перан.: пра цяжкасці ў
ажыццяўленні чаго-н.). 2. Вельмі цесны,
недастаткова прасторны. Я руклў. Хлм/уля яузкля ў ^рубзях. 3. Які ахоплівае ня
многае, нямногіх, абмежаваны. Яузкля
сясцыяльялсць. Яузкле колл сяброў. Яузкля
ялрлбл. 4. ясрля. З абмежаванымі погляда
мі, інтарэсамі, недалёкі. Я круалаляб. Ц ялз.
вўзкасць, -і, ж. (да 1 і 4 знач.).
ВУЗЛАВАТЫ, ая, ае 1. Які мае вуз
лы, няроўны. Яузялол/яля ярлжл. 2. З па
таўшчэннямі, ушчыльненымі мышач
най тканкі. Дузллоля/ь/я осяы. Дузллоля/ыя
ялль^ы. II ялз. вузлаватасць, -і, ж.
ВУЗЛАВЁІ, -ая, -бе. 1.27?. вузел'. 2. ясрля. Асноўны, галоўны, самы істотны.
Яузллдое яь//яляяс.
ВЎЗЫ, -аў (высок.). Тое, што аб'ядноў
вае, звязвае, стварае ўнутраную сувязь,
адзінства. Я брл/яэрс/яол, бружбь/.
ВЎЛЕЙ, вулея /' вуллА, мя. вуллі^ вуллёў
л/. Спецыяльная скрынка або выдзеўбаная
калода для пчол. Рлл/ляяь/ я. Нл ялссцы бы
ло яя/яял/^^л^ь оуллсў. II ярым. вуллёвы,
-ая, -ае.
ВЎЛІЦА, -ы, мя. -ы, -ліц, ж. 1. У насе
леных пунктах: два рады дамоў і прастора
паміж імі для праходу і праезду, а такса
ма сама гэта прастора. Я/ь/рокля о. /ллоўяля я. аорлбл. Ялыяуццл ял бул/цы (такса
ма перан.: без жылля). Яык/яуць ял зул/цу
(таксама перан.: 1) выселіўшы, пазбавіць
жылля; 2) звольніць з работы, пазбавіць
сродкаў існавання). /7л ялжлр збсаллся
ўся с. (перан.: усе жыхары вуліцы; разм.).
Яубзе / ял ялы/лм сул/'^ь/ сся/ял (прыказка: і
для нас наступіць радасць, урачыстасць).
2. Месца пад адкрытым небам у проці
легласць памяшканню. 2/л яул/цы /ялкля
бйял/ял. 3. яерля. Асяроддзе, якое сваёй
некультурнасцю, нявыхаванасцю дрэнна
ўплывае на каго-н. Дрэяяь/ ўялыў ^уя/^ы. Ц
ялмяям/. вўлачка, -і, ДА/-чцы, мя. -і, -чак,
ж. II ярь/м. вўлічны, -ая, -ае (да 1 і 3 знач.).
Я рух (на вуліцах).
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ВУЛКАН, -а, .мя. -ы, -аў л^. Канічная га
ра з кратарам на вяршыні, праз які час ад
часу вывяргаюцца лава, агонь, попел. 27атухлы 6. Дзеючы б. Ц прым. вулканічны, -ая,
-ае. Дулкан/чнься ядровы.
ВУЛКАНІЗАВАЦЬ, зую, зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; зак. і незак., мяло. Зрабіць
(рабіць) вулканізацыю.
ВУЛКАНІЗАЦЫЯ, і, лс. Хімічная ап
рацоўка матэрыялаў для надання ім пруг
касці, трываласці і іншых уласцівасцей. Ц
нрым. вулканізацыйны, -ая, -ае
ВУЛЬГАРНЫ, ая, ае 1. Пошлы, не
прыстойны, грубы. А быраз. 2. Спрошча
ны да крайнасці, да скажэння сэнсу. А
еык/іаб бучэння. II наз. вульгарнасць, -і, лс.
ВУЛЬГАРЫЗАВАЦЬ,
зўю,
зўеш,
-зўе; -зўй; -завАны; зак. і незак., мяло. Па
даць (падаваць) у груба спрошчаным, ска
жоным выглядзе. 2?. навуку. Ц наз. вульга
рызацыя, -і, лс
ВУЛЬГАРЫЗАТАР, а, мн. ы, аў м.
Чалавек, які вульгарызуе што-н. Ц прь^.
вульгарызатарскі, -ая, -ае.
ВУЛЬГАРЙЗМ, а, мн. ы, аў м. Іру
бае, вульгарнае (у 1 знач.) слова або вы
раз, ужыты ў літаратурнай мове.
ВУНДЭРКІНД, а, 3/ дзе, лін ы, -аў
м. Дзіця з надзвычайнымі здольнасцямі. Ц
лрым. вундэркіндаўскі, -ая, -ае.
ВУНЬ, часц. 1. указ. Ужыв. для ўдаклад
нення месца ці месцазнаходжання каго-,
чаго-н. Дунь /нам, каля лесу. /1 сунь, што
еэта за (Зраза ? 2. былуч. Вылучае або пад
крэслівае значэнне таго ці іншага слова ў
сказе. Дунь нядаўна .мы /х бачыл/ тут. 3. узмацн. У спалучэнні з займеннікамі ўказвае
на меру або ступень якасці чаго-н. Дунь
кольк/ яааб бы набрал/. Дунь якая алыбокая
яма. 4. у знач. ярысл. У тым месцы, не тут.
Дунь б/баць бёска. 0 Вунь (яно) што або вунь
(яно) як (разм.) — вокліч для выказвання
здзіўлення або ўсведамлення.
ВУПРАЖ, -ы, лс. 1. Рыштунак для за
прэжкі (у 1 знач.). конская е. 2. Счэпнае
прыстасаванне ў вагонах (спец.). Ц ярым.
вупражны, -ая, -ае
ВУРКАТАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -кбча;
незак. (разм.). Утвараць аднастайныя пе
ралівістыя гукі, глуха грукатаць. Дукатаў
аром. Машыны буркочуць. Ц наз. вуркатанне,
-я, н.
ВУРКАТЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які раскаціс
та гучыць, глуха грукоча. Я ^ром. 2. Бур
клівы. Вўркатл/бая с/яарая. Ц наз. вуркат
лівасць, -і, лс
ВУРЧАЦЬ, -чў, -чьіш, -чыць; -чым,
-чыцё, -чАць; -чьі; незак. Тое, што і бур
чаць (у 1 знач.). II наз. вурчанне, -я, н.
ВУС ая. вусы.
ВУСАТЫ, -ая, -ае. З вусамі; з доўгімі
або густымі вусамі. 2?. мулсчына. А ма
тыль. II наз. вусатасць, -і, лс.
ВУСАЧ, -А, мн. -ьі, -бў м. (разм.). 1. Ча
лавек з вялікімі вусамі. 2. Рыба сямейства
карпавых. Ц ярым. вусачовы, -ая, -ае (да 2
знач.).

ВЎСЕНЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Лічынка ма
тыля, падобная на чарвяка. Ц ярым. вусене
вы, -ая, -ае.
ВЎСІКІ, -аў абз. вўсік, -а, м. 1. Малень
кія вусы. У хлопца ўлсо б. лряб/баюцца. 2.
У раслін: ніткападобныя атожылкі на лістах, сцёблах. 3. У членістаногіх: органы
нюху і дотыку ў выглядзе прыдаткаў на
галаве. Ц лрым. вусікавы, -ая, -ае (да 2 і З
знач.; спец.).
ВЎСНЫ', -аў. Іубы, рот. 7онк/я б. Чуць з
трэц/х вуснаў (не непасрэдна, ад каго-н.).
З буслаў у б. (ад аднаго да другога).
ВЎСНЬГ, -ая, -ае. Які вымаўляецца, не
пісьмовы. Дусная заяеа. Дусная моеа. Дое
ная народная тбррчасць. Ц наз. вуснасць, -і,
лс. (спец.). 2?. субобаааразбору.
ВЎСТРЫЦА, -ы, мн. -ы, -рыц, лс. Ядо
мы марскі малюск. Ц ярым. вўстрьмны -ая,
-ае.
ВЎСЦЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. Месца ўпа
дзення ракі (у мора, возера ці ў іншую
раку). Я 27ры/мц/. 2. Выхадная адтулі
на чаго-н. А стба/іа шахты. 2?. сеткі. Ц
памянш. вусцейка, -а, мн. -і, -аў, н. (да 2
знач.; спец.). Ц ярым. вусцевы, -ая, -ае (да
1 знач).
ВЎСЦІЛКА, -і, ДА/ -лцы, мн. -і, -лак,
лс. Тонкая подсцілка на ўнутранай частцы
падэшвы ў абутку. Ц ярым. вўсцілкавы, -ая,
-ае.
ВЎСЦІШНЫ, ая, ае (разм) 1. Ціхі,
спакойны. Я лес. 2. Страшны, жудасны.
Ляному хоце стала бусц/шна (прысл.). Ц няз.
вўсцішнасць, -і, лс.
ВЎСЫ, -бў, ябз. вус, вўса, м. 1. Валасы
над верхняй губой у мужчын, ^н нос/ць б.
^бсабасаць б. 2. У жывёл: шчаціністыя ва
ласы па баках верхняй губы. Хбт цярушыць
еусям/. 3. Тое, што і бус/к/ (у 2 і 3 знач.). 0
І ў вус (сабе) не дзьме (разм.) — не турбу
ецца, не клапоціцца ні пра што. Матаць
(сабе) на вус што (разм.) — запамінаць з
якой-н. мэтай, прымячаць. Самі з вусамі
(разм., жарт.) — не горшыя за іншых.
ВЎТКА', -і, ДА/ -тцы, мн. -і, -так, лс.
(разм.). Фальшывая сенсацыйная чутка.
27усц/ць бутку. /язе/яняя б.
ВЎТКА', -і, ДА/ -тцы, мн. -і, -так, лс.
Пасудзіна з доўгім носам для мачы, якая
падаецца ляжачым хворым мужчынам.
ВУХ, быкл. 1. Выражае пачуццё здзіў
лення, захаплення і пад. перад сілай,
незвычайнасцю чаго-н. Дух, якое бысокае
брэеа/Дух, як сабзяць еярмя/яы/2. Ужыв. як
гукапераймальнае для перадачы моцнага і
глухога гуку ад удару, выстралу і пад.
ВЎХА, -а, мн. вушы / (з л/ч. 2, 2, /) вўхі,
вушбй, н. 1. Орган слыху, а таксама вонка
вая частка яго ў форме ракавіны. З^у/яряняе о. Лбмароз/ць сушы. 27ячухяць зя бухам.
27ряеял/цця яя сямьш сушы (вельмі глыбо
ка). 7уеяеяп?ь/ (туз/) ня б. (глухаваты). 27я
б. еяеярь/ць (ціха, каля самага вуха таго,
хто слухае). А//ма сушэй яряяусц/ць што-н.
(пакінуць без увагі). А рэлся або бзярэ
(пра непрыемныя спевы, музыку; разм.).

ВУЛ-ВУЧ
2/е бячь/ць кяму-н. каео-, што-н. як соа/х
сушэй (ніколі не ўбачыць, не атрымаць;
разм.). Зя сушы не ябцяенеш кяео-н. (вельмі
падабацца каму-н. што-н.; разм.). хібным
сухам (або кроем зуха) чуў (не поўнасцю,
без падрабязнасцей; разм.). / сцены сушы
маюць (тут могуць падслухваць). Душы
настас/ць (натапырыць) (пачаць пры
слухоўвацца). Трымаць сушы состра (не
быць вельмі даверлівым, быць асцярож
ным, пільным; разм.). Усушы ўсесц/ каму
(падказаць каму-н. неабходнасць якога-н.
дзеяння). Як у зуху (зацішна, цёпла). 2.
перон., звычайна ябз. Здольнасць успры
маць гукі. Чуткае з. ў каео-н. 3. часцей
мн. У цёплай шапцы-вушанцы — бака
выя адкідныя часткі. 277бпкя з сушам/. 4.
У некаторых прадметаў: бакавая частка,
прыстасаванне для падвешвання, пад'ёму.
Душы цэбра, б І вухам не вядзе (разм.) — не
звяртае ніякай увагі. Па вушы закахацца
(разм.) — вельмі моцна. Па (самыя) вушы
(разм.) — вельмі глыбока, многа, моцна;
поўнасцю. 27а (самыя) сушыўбдмсц/ўспро
бу. Дома работы па сушы. Ні вуха ні рыла
(не разумее, не ведае і пад.; разм.) — зу
сім нічога (не разумее, не ведае і пад.). Ц
памянш. вушка, -а, мн. -і, -шак, н. (да 1
знач.). За с. бы ня сонейка (выкрыць, пры
цягнуць да адказнасці каго-н.). Ц нрым.
вушны, -Ая, -бе (да 1 знач.). Душныя хваро
бы. Я. ўрач (па лячэнні вуха; разм.). Душ
ная рякяе/на.
ВУХАВЁРТКА, -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так,
лс. Прамакрылае насякомае з плоскім
доўгім цельцам.
ВЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Тое,
што і бухкаць. II няз. вуханне, -я, н.
ВУХКАЦЬ ад. вухнуць.
ВЎХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак. 1.
Усклікнуць «вух». Духнуўшы, уборыў/іомам
па дёбзе. Духнуда саба. 2. Тое, што і бух
нуць^ (у 1 знач.). Тдуха бухнуў аром. Ц незак.
вухкаць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. вўхканне,
-я, н.
ВЎЧАНЬ, -чня, мн. -чні, -чняў, м. 1.
Той, хто вучыцца ў школе ці ў прафесій
на-тэхнічным вучылішчы. Я. сярэбняй
школы. Я. рамеснага сучыд/шча. 2. Той, хто
вучыцца чаму-н. у каго-н. Я. шаўца. Я. сле
сара. 3. Паслядоўнік чыйго-н. вучэння (да
2 знач.); той, хто вывучыў што-н. пад кі
раўніцтвам каго-н. Я. сласутааа генетыка
Вас/ласа. Дастойны б. ссайао настаўн/ка. Ц
лс. вучаніца, -ы, мн. -ы, -ніц. Ц нрым. вуч
нёўскі, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.).
ВУЧНЁЎСКІ, -ая, -ае. 1. ад. вучань. 2.
перан. Несамастойны, без творчай думкі.
Я. артыкул.
ВУЧНЁЎСТВА, -а, н. Прабыванне ў
становішчы вучня (у 1 і 2 знач.). /абы сучнёўстса.
ВУЧбБА ал. вучыцца.
ВУЧОНАСЦЬ, -і, лс. Валоданне вялікі
мі ведамі; высокая адукаванасць. Вызна
чацца сбаёй бучонасцю.

ВУЧ-ВЫБ
ВУЧбНЫ, -ая, -ае. 1. Вывучаны, на
вучаны чаму-н. 2?е еукь/ еуконоео (пры
казка). Я мжЗзееіЗзь (дрэсіраваны). 2. Вы
сокаадукаваны, які многа ведае ў галіне
якой-н. навукі. 2?. чолоеек. А сой/еой 3.
Які мае адносіны да навукі, навуковы.
Яучоное ззянне. 2?учоноя с/мунень. 4. у знач.
наз. вучбны, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Спецыя
ліст у якой-н. галіне навукі. Ль/(3а/мны е.
ВУЧЫЛІШЧА, -а, мн. ы, ішч / аў,
н. Назва некаторых ніжэйшых і сярэдніх
спецыяльных, а таксама некаторых вы
шэйшых навучальных устаноў 77ро<%)ес/йно-/мэхн/чное е. Медыцынскае е. Яь/м/эй/оое
/нэхн/нное е. Ц лрыл/. вучылішчны, -ая, -ае.
ВУЧЫЦЦА, вучуся, вўчышся, вучыц
ца; незак. 1. чаму і з /н%?. Засвойваць якія-н.
веды, навыкі, звычкі. А арамаце. Я. мойсл/зрс/леу. А ^ыць сол/ос/лойнь/л/. 2. Атрым
ліваць адукацыю, спецыяльнасць. 2?. ў
школе. А на нос/моўн/ко. Я за слесара. Ц зак.
вывучыцца, -вучуся, -вучышся, -вучыцца /
навучыцца, -вучуся, -вўчышся, -вучыцца.
II наз. вучбба, -ы, лс. (да 2 знач.) / вучэнне,
-я, н. 77ол//мь/чноя яучоба. 77ослоць на вучо
бу коео-н.
ВУЧЫЦЬ, вучў, вўчыш, вучыць; вуча
ны; незак. 1. каео кол/у і з /н%). Перадаваць
каму-н. якія-н. веды, навыкі, звычкі. Я.
андыйскай моее. Я сына /мазаць. Я еосна^арыць. 2. нерол., коео кол/у і з /н<%). На
стаўляць чаму-н., пабуджаць да чаго-н.
Я назалсаць с/морэйм/ь/х. Я дзяцей /лольк/
добраму. 3. з бабан. Абгрунтоўваць, разві
ваць якую-н. тэорыю, думку, погляд. 75орыя зучыць, м/н/о сзябомасць чалазека есць
нро^ук/н яео ^ромойжоео лсыцця. 4. ш/по.
Займаючыся, засвойваць, запамінаць.
Я урок. Я зерш. Я рол/о. 5. каео. Караць,
біць (разм.). Мала зас еучыл/ дубцом/Ц зак.
вьгвучыць, -чу, -чыш, -чыць; -чаны / наву
чыць, -вучў, -вўчыш, -вўчыць; -вўчаны;
наз. вЫвучка, -і, ДМ -чцы, лс. (паводле 1
знач.) /' навучанне, -я, н. (паводле І знач ).
Айкаць на зь/зучку. З^сеаеульнае абазязкозае
назучанне. 11 наз. вучэнне, -я, н. (да 1, 4 і 5
знач.).
ВУЧЭБНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае адносі
ны да вучобы, навучання. Я еоб. Я працэс.
Я бапамолсн/к. Я но/нрон (у адрозненне ад
баявога). 2. Такі, дзе ажыццяўляецца пад
рыхтоўка, трэніроўка для якога-н. роду
службы. Яучэбнае субна. Я збор.
ВУЧЭННЕ, -я, н. 1. ал. вучыць, вучыц
ца. 2. Сукупнасць тэарэтычных палажэн
няў аб якой-н. галіне ведаў, сістэма погля
даў на што-н. Я аб лрь/робзе.
ВУШАК, -а, л/н. -ц -бў л/. Бакавы брус у
дзвярной асадзе. Ц лрым. вушачны, -ая, -ае.
ВУШАНКА, -і, ДМ -нцы, л/н. -і, -нак,
лс. Цёплая шапка з вушамі (ел. вуха ў З
знач.).
ВУШАСТЫ, -ая, -ае (разм.). З вялікімі
вушамі. Я калсан. Ц наз. вушастасць, -і, лс.
ВЎШКА, -а, мн. -і, -шак, н. 1. ал. вуха. 2.
Тое, што і зуха (у 4 знач.). Я ззона. Я бо/на.
3. Дзірачка ў іголцы для ўцягвання ніткі.
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Таолкаеае е. 4. пераважна л/н. Макаронны
выраб у выглядзе фігурных кавалачкаў
цеста. Яулен з еушкал//. Ц ярым. вушкавы,
-ая, -ае.
ВУШНІК, -А, л/н. -і^ -бў м. (разм.).
Урач, спецыяліст па хваробах вуха.
ВУШНЫ ал вуха
ВУШЫ ал вуха
ВЫ, вас, вам, вас, вамі, аб вас, ойз. ты;
зойм. осо& 2 ос. л/н. Ужыв. пры звароце да
некалькіх асоб, а таксама як форма ветлі
вага звароту да адной асобы. 0 На вы (га
варыць, быць з кім-н. і пад.) — пра адно
сіны паміж людзьмі, калі гавораць адзін
другому «вы», а не «ты».
ВЫ... бзеяслоўндя //рыс/ноўко. Азначае:
1) вычарпальнасць дзеяння, дасягненне
чаго-н., напр.: змоўчыць, сь/зночыць;2) рух
знутры, сярэдзіны чаго-н., напр.: зыбу
чы, еыехоць; 3) з часціцай -ццо — поўную
вычарпальнасць дзеяння, задаволенасць
дзеяннем, напр.: еылелсоццо, еысноццо.
ВЫБАВІЦЬ, -баўлю, -бавіш, -бавіць;
-баўлены; зок. (разм.). 1. коао-ш/но. Вы
цягнуць, дастаць тое, што засела, загруз
ла. Я ооз з ероз/. Я з бябь/ (перан.). 2. коео.
Пераканаць, прымусіць выйсці, выехаць
адкуль-н. Я дзяцей з хо/мь/ но еул/'цу. Ц не
зок. выбаўляць, -Аю, -яеш, -Ае.
ВЫБАЛБАТАЦЬ, бачу, бачаш, бача;
-бачы; -батаны; зок. (разм.). Расказаць
пра тое, што неабходна было трымаць у
сакрэце.
ВЫБАР, -у, л/. 1. ал. выбраць. 2. Тое, з
чаго можна выбраць. Яял/к/ е. /моеороў.
3. Аб тым, хто выбраны, што выбрана.
/1й)брыць чый-н. еь/бор. О Без выбару — без
разбору, не выбіраючы. %//моцьусе без за
бору. На выбар — выбраць паводле мерка
вання. Доць но еь/брр.
ВЫБАРАЧНЫ, ая, ае Не суцэльны,
частковы. Я кон/мраль.
ВЫБАРКА, -і, ДА/ -рцы, мн. -і, -рак,
лс. 1. звычайна мн. Матэрыялы (загатоўкі,
вытрымкі і пад ), падабраныя на якую-н.
тэму, падборка (у 2 знач.). Яыбррк/ з /яеороўн/сьл/енн/коў. 2. Паглыбленне, выстру
ганае рубанкам, 7ль/й?коя о.
ВЫБАРНАСЦЬ, і, лс Замяшчэнне па
сад шляхам выбараў 77рынцын бь/борносц/.
Я ореоноў к/роеоння / кон/лр&лю.
ВЫБАРНЫ, -ая, -ае. Які займае пасаду
шляхам выбараў Дыбррноя лособо.
ВЫБАРЧЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны да
выбараў Я зокон. Я ўчос/мок. Я бкме/нэнь.
ВЫБАРШЧЫК, а, мн і, -аў л/ 1. Той,
хто ўдзельнічае ў выбарах або мае на гэта
права. Сўс/мрэчо йэку/мо/но з оь/йзры/чь/ком/. 2. Пры двухступенных або многасту
пенных выбарах — асоба, упаўнаважаная
для ўдзелу ў выбарах. Ц лс. выбаршчыца,
-ы, л/н. -ы, -чыц. II ярым. выбаршчыцкі,
-ая, -ае.
ВЫБАРЫ, -аў. Выбранне шляхам гала
савання дэпутатаў службовых асоб, чле
наў арганізацыі. Я у /Тоцыянольны схоб.

ВЫБАЧАЛЬНЫ, ая, ае (кніжн) Які
заслугоўвае выбачэння; даравальны. Я
учынок. Я /нон. II ноз. выбачальнасць, -і, лс.
ВЫБАЧАЦЬ, -аю, -Аеш, -Ае; незок., кол/у, кол/у зо /н/мо, но м/н/о і без бон. 1. Не ка
раць за што-н., дараваць. Яь/бочой мне зо
снозненне. 2. выбачАй(це). Ужыв. пры зва
роце да каго-н. (часам як пабочнае), калі
просяць прабачэння за турботы, непры
емнасць і пад. Дыбочойце, /ну/н я ноеорочь/ўся. II зок. выбачыць, -чу; -чыш, -чыць.
ВЫБАЧЛІВЫ, ая, ае (кніжн ) Які вы
казвае выбачэнне. Я /нон. Ц ноз. выбачлі
васць, -і, лс.
ВЫБАЧЭННЕ, -я, н. Дараванне віны;
тое, што і нробочэнне.
ВЫБЕГЧЫ, -бегу -бежыш, -бежыць;
-бежым, -бежыце, -бегуць; -бец -гла; -бежы; зок. 1. Выйсці адкуль-н., накіравацца
адкуль-н., куды-н., рухаючыся бягом. Я
з хо/мь/. З лесу еь/бее лось. 2. Выцечы адкуль-н. цераз край. Яы^еало молоко з кос/мрул/. II незок. выбягаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ВЫБЕЛІЦЬ ал. бяліць
ВЫБІРАЦЦА ал выбрацца
ВЫБІРАЦЬ ал выбраць
ВЫБІТНЫ, -ая, -ае. Выдатны, выключ
ны. Я еў чоны.
ВЫБІЦЦА, -б'юся, -б'ешся, -б'ецца;
зок. 1. з чоао. З цяжкасцямі выйсці ад
куль-н., вызваліцца. Я з но/моўму. Я з еолечь/. Я збоўеоў. 2. (7 / 2ос. неўлсые.). Пра
біцца, вылезці з-пад чаго-н. на паверхню.
Яеонь еь/б/уся з-моб сн/рох/. Яолось/ бь/бймся
з-мобхус/мк/. 3. Разбіцца (пра шкло акна).
Яыйлося /оь/бо. О Выбіцца з сіл — вельмі
стаміцца, знемагчы Выбіцца з графіка —
парушыць графік работ. Выбіцца са сну
(разм.) — доўга не засынаць, часта прачы
нацца ноччу. Выбіцца (або выйсці) у людзі
(разм.) — пасля доўгіх намаганняў дасяг
нуць добрага грамадскага становішча. Ц
незок. выбівацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ВЫБІЦЬ, -б'ю, -б'еш, -б'е; -біты; зок.
1. коео-/н/но. Ударам выдаліць; з боем вы
гнаць, адцясніць. Я окно. Я еороео з еоро<Эо. Я з коля/ны (перан.: парушыць пры
вычны спосаб жыцця). 2. н//мо. Ударамі
ачысціць ад пылу. Я ^ыеон. 3. /о/но. Удара
мі зрабіць паглыбленне ў чым-н.; вычака
ніць. Я мейіль. 4. м/н/о. Знішчыць градам,
вытаптаць і пад. (пасевы, поле і гд ). ТроіЗ
еыйў лсь//мо. Я сцелеку ў лсыце. 5. м/н/о. З
цяжкасцю дамагчыся атрымання чаго-н.
(разм.). Я ^о^о/мкоеь/я <ройс/. Ц незок. вы
біваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ВЫБЛІСК, -у, мн. -і, -аў, м. Успышка
чаго-н. Я оен/о.
ВЫБЛІСНУЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , не;
зок. Паказацца, ярка засвяціўшыся, заз
зяўшы. Сонцо еь/бл/скуло з-зо хморы. Ц не
зок выбліскваць, -ае
ВЫБЛЫТАЦЦА, -аюся, аешся, -аец
ца; зок. 1. Вызваліцца з чаго-н., што аблыт
вае ногі, рукі. Я з с^о/му. 2. нерол. Выйсці з
цяжкага, складанага становішча (разм ). Я
з (Зоўеоў. Я з ненрь/емной е/с/моры/.

153
ВЫБЛЫТАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
зак. 1. каео-м/то. Разблытаўшы, выняць,
вызваліць. А лтум/ку з сйіа. 2. леран., ка20. Памагчы выйсці з цяжкага становішча
(разм.). А з небяспечнай справы. Ц незак.
выблытваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫБОІНА, -ы, лін. -ы, -ббін, ж. 1. Па
глыбленне на паверхні чаго-н., выбітае
ўдарам. 2. Яма на дарозе ад язды. ^7а/?02а
ў выбоінах.
ВЫБОІСТЫ, ая, ае 3 выбоінамі;
калдобісты. Выбоістая барога. Ц наз. вы
боістасць, -і, ж.
ВЫБРАННІК, а, мн. і, аў, м. (вы
сок.). Той, хто выбраны кім-н. Дэпутаты
Яацыянальнаеа схобу. Я лесу (перан.). Ц ж.
выбранніца, -ы, .мн. -ы, -ніц. Ц лрым. вы
бранніцкі, -ая, -ае.
ВЫБРАНЫ, -ая, -ае. 1. Адабраны для
масавага выдання. Выбраныя творы Якуба Хбласа. 2. Лепшы, які выдзяляецца
чым-н. сярод іншых, прывілеяваны. .Вы
бранае кола любзей.
ВЫБРАЦЦА, -беруся, -берашся, -берацца; -берыся; зак. 1. З цяжкасцямі вый
сці, выехаць адкуль-н. А з на/яоулу. В. з
бябы (перан.). 2. Выселіцца, перабрацца.
В. на бруеую кватэру. 3. Знайсці час, маг
чымасць адправіцца куды-н. (разм.). В.
ў кіно. II незак. выбірацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
ВЫБРАЦЬ, -беру, -бераш, -бера; -бе
рн; -браны; зак. 1. м/то. Адабраць, вы
няць. В. смецце з зерня. В. цыпіаты з кла
сікаў. 2. каео-м/то. Узяць патрэбнае, ад
даць перавагу каму-, чаму-н. В. кн/еу бля
чыкання. В. прафесію. В. слабарожн/ка. 3.
каео ("м/то). Абраць галасаваннем. В. козы
склаб прафкама. 4. м/то. Выняць, дастаць
адкуль-н. усё да апошняга; зрасходаваць.
В. бабу са скубні. В. ліманы. 5. м/то. Са
браць ураджай бульбы, агуркоў і пад. В.
цыбулю ў аеаробзе. 6. м/то. Знайсці, вызва
ліць для якой-н. мэты (пра час). В. соль
ную часіну. II незак. выбіраць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II наз. вйбар, -у, м. (да 1 і 2 знач.).
ВЫБРУКАВАЦЬ ал брукаваць
ВЫБРЫК, у, мн -і, аў, м (разм ) 1. ал
выбрыкваць. 2. Учынак, які супярэчыць
агульнапрынятым нормам паводзін. Тэта
ўсё яео выбрыкі.
ВЫБРЫКВАЦЬ, -аю, аеш, ае; незак
(разм.). 1. Бегаючы, ускідваць заднімі на
гамі (пра жывёл). 2. леран. Гарэзіць, ду
рэць. II абнакр. выбрыкнуць, -ну, -неш, -не;
-ні. II наз. вйбрык, -у, мн. -і, -аў, м.
ВЫБРЫСЦІ, -брыду, -брыдзеш, -бры
дзе; -брыдзі; зак. Брыдучы, выйсці ад
куль-н. В. з бабы. В. з зачараванага кола
(перан.).
ВЫБРЫЦЬ, -брыю, -брыеш, -брые;
-брыты; зак., каео-м/ліо. Зрэзаць брыт
вай валасы на чым-н., выгаліць. В. твар.
II незак. выбрываць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц зеар.
выбрыцца, -брыюся, -брыешся, -брыецца;
незак. выбрывацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ВЫБУДАВАЦЬ ал будаваць

ВЫБУДОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае; незак
Тое, што і бубаваць (у 1 знач.).
ВЫБУХ, -у, мн. -і, -аў м. 1. Імгненнае
разбурэнне чаго-н., якое суправаджаец
ца ўтварэннем моцна нагрэтых, з высокім
ціскам газаў; тук, які суправаджае такое
разбурэнне. Вбзерны б. В. еазаў. 2. леран.,
чаео. Раптоўнае праяўленне чаго-н. В.
смеху. В. абурэння.
ВЫБУХНУЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -не;
зак. 1. Узарвацца. Снараб выбухнуў. 2. З сі
лай вырвацца адкуль-н. 77ольам з бымам
еыбўхнула з нечы. 3. леран. Нечакана па
чацца, раптоўна ўзнікнуць (пра пачуцці,
грамадскія ўзрушэнні). Выбухнуў гнеў. Вы
бухнула забастоўка. Ц незак. выбухаць, -Ае.
ВЫБУХНЫ, -Ая, -бе. 1. Які служыць
для ўтварэння выбуху (у 1 знач.). Выбухная
камера. 2. Такі, вымаўленне якога супра
ваджаецца выбухам (пра гукі мовы). Вы
бухныя зычныя.
ВЫБУХОВЫ, ая, ае Які мае дачы
ненне да выбуху (у 1 знач.), з'яўляецца
вынікам выбуху або здольны ўтварыць
выбух ці здольны ўзрывацца. Выбуховая
хеаля. Выбуховыя рэчыеы.
ВЫБЫЦЬ, -буду, -будзеш, -будзе; вы
будзь; зак. (афіц.). Перастаць знаходзіцца
або лічыцца дзе-н. В. з еораба. В. у каман
дзіроўку. В. са строю. II незак. выбываць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. выбыццё, -А, н.
ВЫБЯГАЦЬ ел выбегчы
ВЫВАД, -у / -а, Л/ -дзе, мн. -ы, -аў, м.
1. ел. вывесці'. 2. -у. Суджэнне, якое лагіч
на вынікае з меркаванняў. Тэарэтычныя,
практычныя вывабы. 3. -а. Провад або
прыстасаванне, прызначанае для сувязі са
знешнім асяроддзем (спец.). Ц лрым. вы
вадны, -Ая, -бе (да 3 знач.).
ВЫВАДАК, -дка, мн. -дкі, -дкаў м. Пту
шаняты або дзеці млекакормячых, якія
жывуць яшчэ разам. Вераб'іны е. Воўчы е.
II лрылі. вывадкавы, -ая, -ае.
ВЫВАДКА, -і, ДЛ/-дцы, ж 1. ел. вывес
ці'. 2. Вывад коней для агляду ці размінкі
(спец.). II лрылі. вывадкавы, -ая, -ае.
ВЫВАЖЫЦЬ, -жу, жыш, жыць; -жаны; зак., м/то. 1. Узважваючы, вызначыць
вагу (спец.). В. тару. 2. Вывернуць ры
чагом. /Тасйіу пень выважылі. Ц незак. вы
важваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫВАЗ ел вывезці
ВЫВАЗІЦЬ, -важу, -вазіш, -вазіць; -ва
жаны; зак., м/то. Перавозячы часткамі,
вывезці поўнасцю. В. увесь гной на лоле.
ВЫВАЗКА ел вывезці
ВЫВАЗНЫ ел вывезці
ВЫВАЛАЧЫ, -лаку -лачаш, -дача; -да
чам, -лачаце, -дакуць; вывалак, -кла; -да
чы; -лачаны; зак., каео-м/то. Выцягнуць
волакам. В. лобку з бабы на берае. Ц незак.
вывалакаць, -Аю, -Аеш, -Ае і вывалакваць,
-аю, -аеш, -ае.
ВЫВАЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца;
зак. Выпасці, упасці адкуль-н. В. з воза.
Аніеа вывалілася з рук. Ц незак. вывальвац
ца, -аюся, -аешся, -аецца.

ВЫБ-ВЫВ
ВЫВАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., каео-м/то. Выкульваючы, выдаліць
адкуль-н. В. себакоў з саней. Ц незак. вы
вальваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫВАРАГ, -у, АТ -раце, м. 1. Унутраны,
левы бок тканіны, адзення. В. абнабаковаеа трыкаліажу. 2. Становішча, пры якім
орган ці яго частка вывернуты ўнутраным
бокам наверх (спец.). В. навек. 3. Тое, што
і еыеараценб. Ц лрым. вываратны, -ая, -ае
(да 2 знач.).
ВЫВАРАЦЕНЬ, ратня, мн -ратні,
-ратняў, м. Вывернутае з коранем дрэва. У
лесе часцяком трапляліся вываратні.
ВЫВАРОЧВАЦЦА 2/?. вывернуцца
ВЫВАРОЧВАЦЬ ел вывернуць
ВЫВАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
зак., м/піо. 1. Здабыць што-н. пры дапамо
зе кіпячэння, выварвання. В. соль з мар
ской еабы. 2. Варкай давесці да патрэбнай
ступені гатоўнасці або пераварыць (у 2
знач.). В. мяса. 3. Кіпячэннем ачысціць ад
чаго-н. В. бялізну.
ВЫВАСТРЫЦЬ, ру, -рыш, рыць; -ра
ны; зак., м/то. Добра навастрыць, зрабіць
вострым. В. нож. II незак. вывбстрываць,
-аю, -аеш, -ае.
ВЫВЕДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
м/то. Разведаць што-н. такое, што трыма
ецца ў тайне. В. тайны. В. чые-н. намеры. Ц
незак. выведваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫВЕЗЦІ, -зу, -зеш, -зе; -вёз, -зла;
-зі; зак., каео-м/то. 1. Везучы, аддаліць,
адправіць куды-н., за межы чаго-н. В.
бярвенне з лесу. В. бзяцей за еораб. 2. (7 і 2
ас. не ўжыв.). Выручыць, дапамагчы вы
брацца з цяжкага становішча (разм.). Вывез м/часл/еы еылабак. Ц незак. вывазіць,
-вбжу -вбзіш, -вбзіць. II наз. вываз, -у, м.
(да 1 знач.) і вывазка, -і, ДМ-зцы, ж. (да
1 знач.). II лрылі. вывазны, -Ая, -бе (паводле
1 знач.).
ВЫВЕРГНУТЫ, ая, ае Пра горныя
пароды: якія ўтварыліся ў выніку дзеян
ня вулканічных сіл. Вывергнутыя горныя
ларобы.
ВЫВЕРГНУЦЦА, І і 2 ас не ўжыв,
-нецца; зак. (кніжн.). Вырвацца, выйсці
знутры чаго-н. Вывергнуўся агонь з вулка
на. II незак. вывяргацца, -Аецца. Ц наз. вывяржЗнне, -я, н.
ВЫВЕРГНУЦЬ, ну, неш, не; ні;
-нуты; зак., мілю (кніжн.). Выштурхнуць
з сябе. Вўлкан вывергнуў лаву. Ц незак. вы
вяргаць, Аю, -Аеш, -Ае Ц наз. вывяржЗнне,
-я, н.
ВЫВЕРНУЦЦА, нуся, нешся, -нец
ца; -ніся; зак. 1. (7 і 2 ас. не ўжыв.). Рас
калываўшыся, выпасці, упасці. Лб моц
нага веліру вывернулася брэва. 2. (7 / 2 ас.
не ўжыв.). Вывіхнуцца (разм.). Т^ука вы
вернулася ў плячы. 3. (7 12 ас. не ўжыв.).
Перавярнуцца ўнутраным бокам наверх.
Вывернуліся рукавы кам/улі. 4. Спрытным
рухам, паваротам выслізнуць, вызваліц
ца, абмінуць перашкоду. В. з рук праціўні
ка. 5. леран. Выйсці з цяжкага становішча

выв-выг
(разм.). Я з бяйы. II незак. выварочвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
ВЫВЕРНУЦЬ, -ну, -неш, не; ні; -нуты; зак. 1. што з чаео. Варочаючы, вы
няць, выцягнуць. А пень з коранем. 2.
што. Надаць неўласцівы паварот, вывіх
нуць (разм.). Я наеў. 3. каео-што з чаео.
Валячы, перакульваючы, выдаліць адкуль-н. (разм.). Я еяйро еайы. А седака з
калее. 4. што. Перавярнуць унутраным
бокам наверх. А к/шэн/. А навалачку. Ц не
зак. выварочваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫВЕРЦЕЦЬ, -рчу, рціш, рціць;
-рці; -рчаны; зак., што (разм.). Разгар
нуўшы, раскруціўшы, выняць. А харчы з
хустачкі.
ВЫВЕРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
зак., што. Дасканала праверыць. Я рука
ве. II незак. вывяраць, -Ою, -Оеш, -Ое. Ц наз.
выверка, -і, ДА/-рцы, лс.
ВЫВЕСІЦЬ, -вешу -весіш, -весіць;
-вешаны; зак., што. 1. Павесіць для агуль
нага агляду азнаямлення. Я аб^еу. 2. Па
весіць на вольным паветры або ў памяш
канні для прасушвання, праветрывання.
Я бял/зну на йяарэ. Ц незак. вывёшваць, -аю,
-аеш, -ае.
ВЫВЕСЛАВАЦЬ, лую, дуеш, луе;
-луй; зак. Грабучы вёсламі, выплысці. А
на сярэйз/ну рак/.
ВЫВЕСЦІ', -веду, -ведзеш, -ведзе;
вьівеў -вела; выведзі; -ведзены; зак. 1.
каео-што. Ведучы, накіраваць куды-н.,
выдаліць адкуль-н. Л. еойск/ на нарай. Я
йзяцей на йеор. Я. каня з канюшні. А з бяйы
(перан.). 2. каео-што з чаео. Выключыць,
прымусіць выйсці са складу чаго-н. 2?. з
еульн/. А з саставу прэз/йыума. 3. леран.,
каео ("што), з чаео. Уздзейнічаючы якім-н.
чынам, прывесці ў які-н. стан, станові
шча. Я з раўнаеае/ (пазбавіць раўнавагі,
спакою). А з цярпення (раздражніць). 7?. з
сябе (давесці да страты самавалодання). 4.
каео-што. Знішчыць, вынішчыць. Я пру
сакоў. А плямы на лал/то. 5. што і без бал.
Зрабіць вывад, прыйсці да чаго-н. раз
важаннем. Я формулу. II незак. выводзіць,
-вбджу, -вбдзіш, -вбдзіць. Ц наз. вывя
дзенне, -я, н. (да 2, 4 і 5 знач.), вывад, -у
Л/-дзе, м. (да 1 і 2 знач.) / вывадка, -і, ДА/
-дцы, лс. (да 4 знач.).
ВЫВЕСЦР, -веду, -ведзеш, -ведзе;
вьівеў -вела; выведзі; -ведзены; зак. 1.
каео. Распладзіць, выседзець з яйца (пту
шанят). А куранят. 2. што. Вырасціць,
стварыць (сорт раслін, пароду жывёл, пту
шак). А номы сорт яблыкаў 3. што. Збуда
ваць, паставіць. А колля. 4. што. Старан
на адлюстраваць, а таксама старанна вы
мавіць ці праспяваць. Я л/тару. Я трэль.
5. каео-што. Апісаць у мастацкім тво
ры. А вобраз сучасн/ка. Ц незак. вывадзіць,
-вбджу, -вбдзіш, -вбдзіць.
ВЫВЕСЦІСЯ', 1 і 2 ас не ўжыв , ве
дзецца; вывеўся, -велася; зак. 1. Пера
стаць існаваць; выйсці з ужытку. Дымелася
рыба ў сажалцы. 7ак/я зеыча/ўлсо йаўно еы-

154
еел/ся. 2. Знікнуць, знішчыцца, аказацца
выведзеным (ел. вывесці' ў 4 знач.). 7/лямы еыеел/ся. Ц незак. выводзіцца, -вбдзіцца.
ВЫВЕСЦІСЯ^, 1 і 2 ас не ўжыв , ве
дзецца; вьівеўся, -велася; зак. Пра птуша
нят, насякомых: паявіцца на свет. Ц незак.
выводзіцца, -вбдзіцца.
ВЫВЕТРАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ае; зак.
1. Пазбавіцца вільгаці, высахнуць, /ном еыеетраў 2. Тое, што і еыеетрыцца (у 1 знач.).
ВЫВЕТРЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-рыцца; зак. 1. Разбурыцца пад уплывам
атмасферных ваганняў (пра горныя па
роды). 2. Знікнуць пад уздзеяннем свежа
га паветра або ветру. %й еыеетрыўся. А
з намяці (перан.). Ц незак. вывётрывацца,
-аецца. Ц наз. выветрыванне, -я, н. А еорных парой.
ВЫВЕТРЫЦЬ, -ру, -рыш, рыць; -ра
ны; зак., што. 1. Разбурыць пад уздзе
яннем ветру, пад уплывам атмасферных
ваганняў. Яецер еыеетрыў торф. 2. Пры
мусіць што-н. знікнуць праветрываннем
або пад уздзеяннем ветру. Я смугой. Ц не
зак. выветрываць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. вы
ветрыванне, -я, н
ВЫВЁШВАЦЬ ал вывесіць
ВЫВІХ, -у, мн. -і, -аў, м. Зрушэнне кос
ці ў суставе, а таксама месца, дзе адбылося
такое зрушэнне. А рук/. Фармалістычныя
еые/х/ў творчасці (перан.).
ВЫВІХНУЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-нецца; зак. Зрушыцца ў суставе. 77алец
еые/хнуўся.
ВЫВІХНУЦЬ, -ну, -неш, не; ні; ну
ты; зак., што. Пашкодзіць, зрушыўшы
косці ў суставе. А наеў. Ц незак. вывіхваць,
-аю, -аеш, -ае.
ВЫВОДЗІЦЦА' ал вывесціся'
ВЫВОДЗІЦЦА^ ал вывесціся^
ВЫВОДЗІЦЬ' ал вывесці
ВЫВОДЗІЦЬ^ ал вывесці^
ВЫВОЗІЦЬ ал вывезці
ВЫВОСТРЫВАЦЬ ал вывастрыць
ВЫВУДЗІЦЬ, -джу,
дзіш,
дзіць;
-джаны; зак., каео-што. 1. Вылавіць ву
дай. Я шчупака. 2. перан. Выведаць, зда
быць што-н. хітрыкамі, падманам (разм.).
Я сакрэты. Я ерошы ў каео-н. Ц незак. вы
воджваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫВУЧКА, -і, ДА/-чцы, лс. 1. ал. выву
чыць. 2. Набытыя ў працэсе вучобы ўмен
не, навыкі, практычны вопыт. Добрая е.
Ваенная е.
ВЫВУЧЫЦЦА ел вучыцца
ВЫВУЧЫЦЬ, чу, -чыш, чыць; ча
ны; зак. 1. ел. вучыць. 2. што. Вучачы,
засвоіць; развучыць. Я замежную моеу.
А песню. 3. што. Навукова даследаваць,
пазнаць. А прычыны засух/. А старажытную арх/тэктуру. 4. што. Уважліва назі
раючы, азнаёміцца, зразумець. Я. абста
ноўку. II незак. вывучаць, -Аю, -Аеш, -Ае /
вывучваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. вывучка,
-і, ДА/-чцы, лс.
ВЫВЯЗАЦЬ, вяжу, вяжаш, вяжа;
-вяжы; -вязаны; зак., што. Сплесці пры

дапамозе кручка, спіц. А узср. Ц незак. вы
вязваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫВЯРГАЦЦА ал вывергнуцца
ВЫВЯРГАЦЬ ел вывергнуць
ВЫВЯРЖОННЕ ал вывергнуцца, вы
вергнуць.
ВЫГАБЛЕВАЦЬ ал габляваць
ВЫГАВАРЫЦЦА, руся, рышся, -рыц
ца; зак. (разм.). Выказаць усё да канца.
Дойце яму е.
ВЫГАВАРЫЦЬ, ру, рыш, рыць; -ра
ны; зак. 1. што. Вымавіць, сказаць. Т^та
слоем цяжка е. 2. што. Дамагчыся абяцан
ня чаго-н. (разм.). А тыйзень айтэрм/ноўк/. 3. каму. Прабраць (разм.). А/ац/ еыеоеарьіла хлапчуку за сеаеольстеа. Ц незак.
выгаворваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЁІІАДА, -ы, ДА/-дзе, мн. -ы, -гад, лс.
1. Карысць, прыбытак; разлік. Ўтрымаць
еыеойу. 7/яма еыеойы ехаць туйы. 2. Тое,
што і еыеойа (у 1 і 2 знач.).
ВЫГАДАВАЦЦА, дуюся, дуешся,
-дуецца; -дуйся; зак. Дасягнуць сталага
ўзросту; вырасці. Дзяўчынка быеайаеалася
ў йз/цячым йоме.
ВЫГАДАВАЦЬ, дую, дуеш, -дуе; -дуй;
-даваны; зак., каео-што. Даглядаючы, вы
расціць. 2?. йзяцей. Я сай. Ц незак. выгадоў
ваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЁІІАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. Зберагчы, набыць, знайсці (пра час,
сродкі, матэрыял). Я. час. Я кавалак тка
ніны пры раскую/. II незак. выгадваць, -аю,
-аеш, -ае.
ВЫГАДНЫ, -ая, -ае. 1. Які прыносіць
выгаду, карысць. Яыеайнае паеайненне. 2.
Які мае перавагу; спрыяльны, добры. Яы
еайнае станое/шча. Яыеайнае месца йля буйаўн/цтеа. Ц наз. выгаднасць, -і, лс.
ВЫГАЛАДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец
ца; зак. Тое, што і нраеалайоццо.
ВЫГАЛЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ее; зак.
Стаць пустым, голым. -%е навокал еыеалела.
ВЫГАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., каео-што. Зрэзаць брытвай валасы
на чым-н.; выбрыць. Ц незак. выгольваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц зак., зеар. выгаліцца, -люся, -лішся, -ліцца; незак. выгольвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
ВЁІІАН, -у, лін. -ы, -аў, м. Месца каля
вёскі, дзе пасецца жывёла. Ц лрым. выган
ны, -ая, -ае.
ВЫГАНКА ел. выгнаць.
ВЫГАНЯЦЬ ел выгнаць
ВЫГАР, -у, мн. -ы, -аў, м. Участак лесу,
балота, сенажаці, выпалены агнём, пажа
рам.
ВЫГАРАДЗІЦЬ, джу, дзіш, дзіць;
-джаны; зяк. 1. што. Выдзеліць, аддзяліць
агароджай. Я праеон йля жывёлы. 2. перон.,
каео ("што/ Узяць пад абарону пазбавіць
ад адказнасці, абвінавачання каго-н. з
вінаватых (разм.). Я сябра. Ц незак. выга
роджваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫГАРАЛЫ, -ая, -ае. 1. Выпалены; які
пасох, загінуў ад спёкі. Яыеаралая тра-
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м. 2. Які страціў афарбоўку ад уздзеяння
сонца. Яыеаралыя валасы. Ялеаралая хусі^/нка.
ВЫГАРАЦЬ', І і 2 ас. не ўжыв., -рыць;
зяк. 1. Згарэць поўнасцю. Лыеарал/ брозы
ў лечь/. Яёска еыеарала. 2. Выліняць, стра
ціць натуральны колер. Матэрыял еыеараў
ла сонны. II незак. выгараць, -Ае / выгарваць,
-ае.
ВЫГАРАЦЬ , 1 і 2 ас. не ўжыв., -рыць;
зак. (разм.). Станоўча вырашыцца, удац
ца. Спраеа лаа не еыеарала. Ц незак. выга
раць, -Ае.
ВЫГАРНУЦЬ, -ну, неш, не; ні; -ну
ты; зак., мама. Выграбці адкуль-н. Я экар
з пень/. II незак. выгортваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫГАРОДЖВАЦЬ ал. выгарадзіць
ВЫГАРЫНА, -ы, лін. -ы, -рын, лс. Тое,
што і еыеар.
ВЫГАФТАВАЦЬ ал. гафтаваць
ВЫГАЦГЦЬ, -гачу, -гаціш, -гаціць; -гачаны; зак., тто. Зрабіць гаць на чым-н. Я
бароеу бярееннел/. Ц незак. выгачваць, -аю,
-аеш, -ае.
ВЫГГБ, -у; лін. -ы, -аў .м. Выпукласць,
выпуклая лінія згібу. Я буе/. Я рак/.
ВЬГГГБАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
незак. Тое, што і еые/нацца.
ВЬГГГБАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. Тое,
што і еые/наць.
ВЫГГН, -у, лін. -ы, -аў л*. Тое, што і еые/б.
ВЬГГГНАСТЬГ, ая, ае (разм) Выгну
ты, звілісты, /?ые/настая табля. Яые/настая с^елска. Ц наз. выгінастасць, -і, лс.
ВЬГГГНАЦЦА ал выгнуцца
ВЫГГНАЦЬ ал выгнуць
ВЫГЛАДЗГЦЦА, джуся, -дзішся, дзіц
ца; зак. 1. Стаць роўным, гладкім. /?ыалабз/ўся тронак рыблёўк/. 2. Стаць адпра
саваным. Сукенка (Зебра еыалабз/лася. 3.
Стаць сытым, гладкім (разм.). Ц незак. вы
гладжвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ВЫГЛАДЗІЦЬ, джу, дзіш, дзіць;
-джаны; зак. 1. тто. Зрабіць роўным,
гладкім. Я барсаў. 2. тто. Адпрасаваць,
расправіць складкі. Я казулю прасалі. 3.
каео ("тто). Адкарміць, зрабіць сытым
(разм.). Я кабанчыка. Ц незак. выгладж
ваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫГЛЁДЖВАЦЬ ал выглядзець
ВЫГЛЯД, -у Л/ -дзе, лі. 1. Знешнасць,
вонкавае аблічча; стан. Збароеы е. ЯТарапабобны е. З вучоным еыалябалі. 2. У спа
лучэнні з прыназоўнікамі «з», «на», «пад»
утварае прыслоўныя словазлучэнні ў
знач. знешне. /7а е. або з быалябу ён ятчэ
ліалаблсабы. 0 Для выгляду — каб толь
кі здавалася Не падаць (або не паказаць)
выгляду — не даць заўважыць, зразумець
што-н. Пад выглядам каео-чаео (разм.) —
пад маркай каго-, чаго-н., выдаючы за ка
го-, што-н. Рабіць выгляд — прыкавацца,
прытварацца. У выглядзе чаао — у форме
чаго-н. Выклаў баклабу еыалябзе тэзісаў.
ВЫГЛЯДАЦЬ, -Аю, Аеш, Ае; незак 1.
ел. выглядзець. 2. Мець які-н. выгляд або

здавацца каму-н. кім-, чым-н. Добра е. Я
еероем. 3. Высоўваючыся з укрыцця, гля
дзець, пазіраць (разм.). Я з-за еуела. 4. (7
/ 2 ас. не ўлсые.). Віднецца, быць відным.
/Тасоўка еыелябала з к/тэн/.
ВЫГЛЯДВАЦЬ, аю, аеш, ае; незак
Тое, што і еь/алябаць (у 3 і 4 знач ).
ВЫГЛЯДЗЕЦЬ, джу, дзіш, дзіць;
-джаны; зак., каао-тто. Уважліва назіра
ючы, заўважыць, знайсці. Я сябра ў на
тоўпе. II незак. выглядаць, -Аю, -Аеш, -Ае,
выглядваць, -аю, -аеш, -ае / выгладжваць,
-аю, -аеш, -ае.
ВЫГЛЯНУЦЬ, ну, неш, не; глянь;
зак. 1. Высунуўшыся з укрыцця, глянуць,
паглядзець. Я з-за еуела на еул/цу. 2. Стаць
відным, паказацца. З-за хмар еыелянула
сонца. II незак. выглядваць, -аю, -аеш, -ае /
выглядаць, -Аю, -Аеш, -Ае (разм.).
ВЫГЛЯНЦАВАЦЬ, цую, цуеш, цуе;
-цуй; -цаваны; зак., тто. Навесці глянец
на што-н. Я стол дакалі. Зыелянцаеаныя
ліанеры (перан.). Ц незак. выглянцоўваць,
-аю, -аеш, -ае.
ВЫГНАННЕ, я, н 1. ал выгнаць (у 2
знач.). 2. Вымушанае знаходжанне дзе-н.
у якасці выгнанага. .Жыць у еыенанн/.
ВЬГГНАННГК, а, лін і, аў, лі Той, хто
знаходзіцца ў выгнанні. Ц эк. вьігнАнніца,
-ы, лін. -ы, -ніц. II ярым. выгнанніцкі, -ая,
-ае.
ВЫГНАЦЬ, -ганю, -ганіш, -ганіць;
-гані; -гнаны; зак. 1. каао-тто. Гонячы,
прымусіць выйсці, выехаць; выдаліць. Я
лсыеёлу з хляеа. Я з работы (перан.). 2.
каао-тто. Выдаліць сілай, прагнаць. Я
акупантаў. Я брэнныя булік/ з залазь/ (пе
ран.). 3. тто. Здабыць шляхам перагонкі
(спец.). Я бочку /акт/нару. Ц незак. выга
няць, -Яю, -Яеш, -Яе. Ц наз. выганка, -і, ДМ
-нцы, лс. (да 3 знач.).
ВЫГНІСЦІ ВЫГНІЦЬ, 1 і 2 ас не
ўжыв., -гніе; зак. Згнісці ў адным месцы,
у сярэдзіне або поўнасцю. Яыан/ў яблык.
77аблоеа еыан/ла. Ц незак. выгніваць, -Ае.
ВЫГНУЦЦА, -гнуся, -гнешся, -гнец
ца; -ніся; зак. Прыняць дугападобную
форму, утварыць выгіб. Ц незак. выгінацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца / выгібацца -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
ВЫГНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты;
зак., тто. 1. Сагнуць дугой, надаць сагну
тую форму. Я тьпо. 2. Выпрастаць, раз
гарнуць (разм.). Я бляху. II незак. выгінаць,
-Аю, -Аеш, -Ае / выгібаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ВЫГАДА, -ы, ДМ -дзе, лс. 1. пераваж
на лін. (выгбды, -аў). Усё, што задавальняе
максімальныя запатрабаванні, чым зруч
на карыстацца. Хёатэра з ус/м/ еыаобалі/.
2. Прыволле, /усялі тут е.
ВЫГОДНЫ, -ая, -ае. 1. Добра прыста
саваны для зручнага карыстання, цалкам
прыдатны. Лыаобная канапа. Мне тут
еыеобна (безас.; у знач. вык ). Яыаобна
(прысл.) бубзе ехаць. 2. Прывольны. /?ыеобныя ліясц/ны. Ц наз. выгаднасць, -і, лс.
ВЫГОЛЬВАЦЦА ал выгаліць

ВЫГ-ВЫД
ВЫГОЛЬВАЦЬ ал выгаліць
ВЫГРАБНЫ, -Ая, -бе. Прызначаны для
выграбання, Яы^рабная лапата. о Выграб
ная яма — памыйная яма для звальвання
смецця, розных нечыстот.
ВЫГРАБЦІ, -грабу, -грабеш, -грабе;
выграб, -бла; выграбі; -бены; зак., тто. 1.
Грабучы, выдаліць. Я попел з нечы. 2. Гра
бучы, рыючы, утварыць паглыбленне. Я
ямку, нару. II незак. выграбаць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
ВЫГРАВІРАВАЦЬ ал гравіраваць
ВЫГРУЗІЦЦА, -ружуся, -рузішся, -рузіцца; зак. Высадзіцца адкуль-н. з грузам.
Ятскозая часць еыеруз/лася з поезба. Ц не
зак. выгружацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ВЫГРУЗІЦЬ, -ружу, -рузіш, -рузіць;
-ружаны; зак., тто. Дастаць і вынесці
груз з чаго-н. Я бааалс. Ц незак. выгружАць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. выгрузка, -і,27М-зцы,
лс.
ВЫГУК, -у, лін. -і, -аў, л/. Гучны вокліч,
вокрык. Я адабрэння.
ВЫГУКНУЦЬ, -ну, неш, не; ні; зак
і абнакр., тто. Гучна прамовіць, сказаць
што-н., выкрыкнуць. II незак. выгукваць,
-аю, -аеш, -ае.
ВЫГУЛЯЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца;
зак. 1. Уволю нагуляцца, адпачыць. Я за
бзень бома. 2. Набрацца сілы, адкарміцца
на волі. Яўлялася лсыяёла за лета. Ц не
зак. выгульвацца, 1 і 2 ас. не ўжыв., -аецца.
ВЫДАВАЦЦА ал выдацца
ВЫДАВАЦЬ ал выдаць
ВЫДАВЁЦ, -даўцА, лін. -даўцьі, -даўцбў лі. Той, хто займаецца выдавецкай
справай. II прылі. выдавецкі, -ая, -ае.
ВЫДАВЕЦТВА, а, лін ы, аў, н Уста
нова, якая займаецца выданнем кніц ча
сопісаў і пад. II прылі. выдавецкі, -ая, -ае.
ВЫДАІЦЬ, -даю, -даіш, -даіць; -даены;
зак. 1. каао (^тто). Тое, што і паба/ць. Я ка
роў. 2. тто. Атрымаць даеннем. Я л/алако.
II незак. выдойваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫДАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак. 1. каао-тто. Прымусіць выйсці, знік
нуць; перамясціць. Я пабочных асоб. Я
прымее/. 2. тто. Выразаць, выняць шля
хам аперацыі. Я пухл/ну. Я нырку. Ц незак.
выдаляць, -яю, -яеш, -Ае Ц наз выдаленне,
-я, н.
ВЫДАННЕ, -я, лін. -і, -яў, н. 1. ал. вы
даць. 2. Выдадзены твор. тікабэм/чнае е.
Дялццац/толінае з. збору теораў Якуба ко
ласа. 0 На выданні — у тым узросце, калі
пара выдаваць замуж (пра дзяўчыну).
ВЫДАСКАНАЛІЦЦА, -яюся, -лішся,
-ліцца; зак. 1. (//2 ас. не ўлсые.). Стаць
больш успрыімлівым, тонкім, вострым.
2. Дасягнуць поспеху, дайсці да даскана
ласці ў выкананні чаго-н. Ц незак. выдаска
нальвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ВЫДАСКАНАЛІЦЬ, лю, ліш, ліць;
-лены; зак., тто. Развіваючы што-н., да
сягнуць дасканаласці, зрабіць больш тон
кім, вострым, успрымальным. Я стыль. Ц
незак. выдасканальваць, -аю, -аеш, -ае.

ВЫД-ВЫЕ
ВЫДАТКАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв.,
-куецца; зак. Зрасходавацца, зрасхода
ваць свае грошы. А у (Зарэзе. Ц мезак. вы
даткоўвацца, -аецца; маз. выдаткоўванне,
-я, м II маз выдаткаванне, -я, м
ВЫДАТКАВАЦЬ, кую, куеш, куе;
-куй; -каваны; зак., напе. Зрасходаваць,
патраціць. А ёром/ы ма бубяўм/^тея.
усе
сробк/. II мезак. выдаткоўваць, -аю, -аеш,
-ае; маз выдаткоўванне, -я, м Ц маз выдат
каванне, -я, м
ВЫДАТКІ, -аў ябз. выдатак, -тку, м
Затраты на што-н., расходная сума. А еытеорчяс^/. 77рыбытяк / е. бюджэту.
ВЫДАТНАСЦЬ, -і, ж. 1. ал. выдатны
2. Што-н. славутае. .<4рх//яэк/?!,)рмыя #ыбятмяс^/ 77оля^кя. 3. Выдатны ў нейкай
справе спецыяліст. Сўсеетмыя быбятмясц/
маеук/.
ВЫДАТНІК, -а, мм. і, -аў, м 1. Навучэ
нец, які мае вьшатныя адзнакі па ўсіх ву
чэбных прадметах. Йруалы е. 2. Работнік,
які выдатна выконвае свае абавязкі. А еытесрчясц/. II ж. выдатніца, -ы, мм. -ы, -ніц
(да 1 знач.).
ВЫДАТНЫ, ая, -ае 1. Які вылучаец
ца сярод іншых, славуты; які карыстаецца
вялікай вядомасцю. А еучомы. 2. Незвы
чайны, выключны. А розум. Аыбятмыя
зймьмясц/. 3. Вельмі добры. ТТрябукцыя
еыбятмям якяс^/. 7ы ж еыбятмя (прысл.)
спяеяем/. 4. у змяі. мяз. выдатна, мескл., м.
Самая высокая адзнака (у 4 знач.). Я/прымяць еыбятмя мях/мм. Ц мяз. выдатнасць, -і,
ж. (да 2 і 3 знач.).
ВЫДАХНУЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -не;
вьідах, -хла; зяк. (разм ). Здохнуць, падох
нуць; перавесціся (пра жывёлу).
ВЫДАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -дасца;
-дадуцца; зяк. 1. Утварыць выступ, высту
піць за мяжу чаго-н. Доз* еыбяўся еуелом
мя плом/чу. 2. Здарыцца, выпасці; удацца.
Дземь еыбяўся цёплы, сомеммы. З^ябжям
еыбяўся бобры. II мезяк. выдавацца, -даёцца.
ВЁІДАЦЬ, -дам, -дасі, -дасць; -дадзім,
-дасце, -дадуць; выдай; -дадзены; зяк. 1.
няня. Даць што-н., забяспечыць чым-н.
А бряімоеь/ яеямс. А бязебку. 2. м/то. Вы
рабіць, выпусціць (якую-н. прадукцыю),
падаць як вынік работы (спец ). Мяр/пэм
еыбяў лер жую пляўку. Мям/ымя еыбяля /мфярмяцы/о. 3. (са словам «замуж* або без
яго; разм ), кяео зя кяео. Паспрыяць за
мужжу, аддаць замуж. А спячку зя я^/цэря.
ЎЭяля еыбял/ бзяўмыму. 4. м/то. Выпусціць
з друку надрукаваць. А км/еу. 5. м/то.
Апублікаваць, абвясціць. А ляс/мямоеу. 6.
кяео-м/то. Раскрыць, зрабіць вядомым;
удаць. А змоўм/чыкяў. А сякрэт. А сябе
меяббумямым слоеям. 7. кяео-м/то зя кяеом/то. Прадставіць, назваць каго-, што-н.
не тым, кім, чым яны з'яўляюцца. А сября зя брятя. А чутяе зя бячямяе. Ц мезяк.
выдаваць, -даіб, -даёш, -даё; -даём, -даяцё, -даібць; -давАй. Ц мяз. выдача, -ы, ж.
(да 1—3 і 6 знач.) / выдАнне, -я, м. (да 4 і
5 знач).
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ВЫДЗЕЛ, -у, м. (спец.). Частка маёмас
ці, атрыманая ў карыстанне кім-н.
ВЫДЗЕЛІЦЦА, -люся, лішся, ліц
ца; зяк. 1. Выйшаўшы з саставу чаго-н.,
адасобіцца, стаць самастойным. С/лярэйм/ы сым еь/Дзел/уся з сям 7. 2. Вылучыцца
якім-н. чынам сярод іншых. А смелясц/о.
3. (7 / 2 яе. меўжые.). Выйсці з арганізма.
Дыйзелмяся мякро/мя. Ц мезяк. выдзяляцца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц мяз. выдзялённе,
-я, м. (да 1 і 3 знач.) Ц мрьа/. выдзяляльны,
-ая, -ае (паводле 3 знач.). А лряцэс.
ВЫДЗЕЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зяк. 1. кяео-м/то. Расчляніўшы або аддзя
ліўшы, прызначыць для якой-н. мэты.
А чястку мяёмясц/. А ясмоўму/о (Зумку. А
кея/мзру ў моеым боме. А зееммяеь/х. 2. кяео-м/то. Вылучыць, адзначыць чым-н. А
рябок ясябл/еым м^рыфтям. А еыбятмяея
ря^о?пм/кя. 3. (7 /2яе. меўжые.), м/то. Вы
весці з арганізма, з саставу чаго-н. А пот.
А цяпло. II мезяк. выдзяляць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II мяз. выдзялённе, -я, м.
ВЫДЗЕРЦІ, -дзёру, -дзераш, -дзера;
-дзёр, -рла; -дзеры; -дзёрты; зяк. Тое, што
і еыбряць. II мезяк. выдзіраць, -аю, -Аеш,
-Ае.
ВЫДЗЕЎБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зяк., м/то. Тое, што і еыбзеўбц/.
ВЫДЗЕЎБЦІ ал дзяўбці
ВЫДЗЁЎБВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; мезяк.
Тое, што і бзяўбц/ (у 1, 2 і 4 знач.).
ВЫДЗІМАННЕ, я, м 1. ал выдзьмуць
2. Выраб пустацелых прадметаў з расплаў
ленага шкла пры дапамозе моцнага стру
меня паветра (спец.).
ВЫДЗІРАЦЬ ал. выдраць, выдзерці.
ВЫДЗЬМУХАЦЬ, -аю, аеш, ае; аны;
зяк., м/то. 1. Дзьмухаючы, выдаліць ад
куль-н. (пыл, парушыны і пад.). А попел з
лтольк/. 2. Дзьмухаючы на вуголле, выклі
каць з'яўленне полымя. А яеомь. Ц мезяк.
выдзьмухваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫДЗЬМУЦЬ, му меш, ме; мі;
-муты; зяк., м/то. 1. Выдаліць моцным
струменем паветра. 2. Вырабіць шляхам
выдзімання (у 2 знач.; спец.). А бутэльку.
II мезяк. выдзімАць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц мяз. выдзімАнне, -я, м.
ВЫДЗЯЛЁННЕ, я, м 1. ал выдзеліць,
выдзеліцца. 2. звычайна мм. (выдзялённі,
-яў). Рэчывы, вьшзеленыя арганізмам.
ВЫДЗЯЛЯЦЦА ал выдзеліцца
ВЫДЗЯЛЯЦЬ ал выдзеліць
ВЫДМА, -ы, мм. -ы, -аў ж. Наносны
пясчаны пагорак.
ВЫДОЙВАЦЬ ал выдаіць
ВЁІДРА, -ы, мм. -ы, -аў ж. 1. Млекакормячая драпежная вадаплаўная жывё
ліна сямейства куніцавых, а таксама яе
футра. 2. Пра злую няўжыўчывую жанчы
ну (разм., груб.). II ярым. ветравы, -ая, -ае
(да 1 знач.) / выдрын, -а (да 1 знач.).
ВЫДРАНЯ / ВЫДРАНЁ, нАці, мм.
-нАты, -нят, м. Дзіцяня выдры.
ВЁІДРАЦЬ, -дзёру, -дзераш, -дзера; вы
драў -рала; выдзеры; -драны; зяк., м/то. 1.

З сілай выцягнуць, вырваць што-н. моц
на ўбітае, прымацаванае і пад. А це/к ся
сцямы. А л/ст з км/е/. 2. Драпаючы, вы
даліць, вырваць. А сомы. 3. перям. Атры
маць, узяць з вялікай цяжкасцю (разм.). Ц
мезяк. выдзіраць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ВЫДРЭСІРАВАЦЬ ал. дрэсіраваць
ВЫДУБІЦЬ ал дубіць
ВЫДУМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зяк., м/то. 1. Прыдумаць тое, чаго не бы
ло, сфантазіраваць. 2. Прыдумаць, вы
найсці, стварыць. А моеы япярят. Ц мезяк.
выдумляць, -Аю, -Аеш, -Ае, выдўмваць,
-аю, -аеш, -ае / выдумліваць, -аю, -аеш,
-ае.
ВЫДУМКА, -і, ДЛ7 -мцы, мм. -і, -мак,
ж. 1. Хлусня, тое, што выдумана. 77е трэбя слухяць, усё еэтя еыбумк/. 2. Тое, што
прыдумана, вынайдзена; вымысел, фан
тазія. 77яс збз/ўля/оць яео еыбумк/ / пряпямоеы. 3. Здольнасць выдумляць. Чяляеек з
еыбўмкям.
ВЁІДУМПІЧЫК, а, мм. і, аў л/
(разм.). 1. Той, хто выдумвае што-н.; жар
таўнік. А зябяў. 2. Хлус, пляткар. Ц ж. вы
думшчыца, -Ы, .мм. -ы, -чыц.
ВЫДУРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
зяк., м/то і чяео (разм.) Набыць што-н.
падманам, хітрыкамі. А ером/ы або ером/ям
у сястры. II мезяк. выдурваць, -аю, -аеш,
-ае.
ВЫДУШЫЦЬ', -шу, шыш, шыць;
-шаны; зяк. 1. м/то. Ціснучы, націскаю
чы, выламаць. А м/ыбу з рамы. 2. кяео. Пе
радушыць, знішчыць усіх, многіх. II мезяк.
выдушваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫДУШЫЦЬ^, -шу, шыш, -шыць;
-шаны; зяк., м/то (разм.). Зрасходаваць
духі і пад. А фляком ябэкллому. Ц мезяк. вы
душваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫДЫГАЦЬ, -Аю, Аеш, -Ае; мезяк,
меряб кАм-чым (разм.). Дагаджаць каму-н.,
выказваць сваю адданасць. А перяб мячяльстеям.
ВЫДЫХ, -у, .мм. -і, -аў, м. Разавае вы
штурхванне паветра з лёгкіх пры выды
ханні; проц/л. ўдых.
ВЫДЫХНУЦЦА, -нуся, нешся, нец
ца; -ніся; зяк. Патраціць усе сілы, знясі
лець. тітякя еыбыхмуляся (перан.: аслаб
ла). II мезяк. выдыхацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
ВЫДЫХНУЦЬ, ну, неш, -не; -ні;
-нуты; зяк., м/то. Дыханнем выштур
хнуць з лёгкіх. А пяеетря. Ц мезяк. выды
хаць, -Аю, -Аеш, -Ае; мяз. выдыханне, -я, м.;
прым выдыхальны, -ая, -ае.
ВЫЕЗД, у, Л7 дзе, мм ы, аў, м 1.
ел. выехаць. 2. Месца, праз якое выяз
джаюць. А мя м/ям/у. 3. Коні з экіпажам і
вупражжу (уст.). Ц ярым. выязны, -Ая, -бе.
7?ыязмяя сес/я субя (па-за месцам работы).
2?ыязмыя еяроты. А комь (не рабочы; уст.).
ВЫЕЗДЗІЦЬ', езджу ездзіш, -ез
дзіць; -езджаны; зяк., м/то. 1. Ездзячы,
пабываць у многіх месцах, аб'ездзіць.
2?ыезбз/ў мяўсотм/ к/лял/етряў зя бземь. 2.
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Утрамбаваць яздой, уездзіць. Дббря еыезблсяняя бяроая. 3. Ездзячы, дасягнуць
якой-н. мэты (разм.). 77/чоея .мы сёння не
еь/езбзм/. II мезак. выезджваць, -аю, -аеш,
-ае.
ВЫЕЗДЗІЦЬ', -зджу, -здзіш, -здзіць;
-зджаны; зак., каео. Прывучыць да язды.
Я каня.
ВЫЕМКА, -і, ДА/-мцы, лін. -і, -мак, лс.
1. ад. выняць. 2. Паглыбленне, упадзіна.
А у сцяла.
ВЫЕНЧЫЦЬ ад енчыць
ВЫЕСЦІ, -ем, -есі, -есць; -едзім, -есце,
-едуць; выеў, -ела; выеш; -едзены; зак.,
м/то. 1. З'есці ўнутраную частку чаго-н.
А начынку. ТУе еярть/ еыебзеняая ямца (не
мае ніякага значэння; разм.). 2. З'есці ўсё,
што знаходзіцца ў чым-н. А ляску крупні
ку. 3. (7 / 2 ас. неўлсые./ Пашкодзіць, раз
бурыць чым-н. едкім. Д/сдятя бь/едя Дзір
ку у /якан/не. Дылі еь/еў еочы (стала балюча
глядзець ад дыму). Ц незак. выядаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ВЫЕХАЦЬ, -еду, -едзеш, -едзе; -едзем,
-едзеце, -едуць; -едзь; зак. 1. Паехаць, ад
правіцца з аднаго месца ў другое. А з за
рава. Я з еярот. 2. Едучы, з'явіцца дзе-н.
А на лясную паляну. З-за еуадя выехала л/ям/ь/ня. 3. Пакінуць адно месца жыхарства,
пераехаўшы на другое. ^Жыхары еыехал/.
4. (7 / 2 яе. не ўлсь/е.). Плаўна вываліцца,
выпасці (разм.). 77якет выехаў з рук. 5. пё
рам., на к/м-чым. Выкарыстаць для сваёй
выгады чыю-н. працу якія-н. акалічнас
ці (разм., неадабр ). 3. на пял/очн/ку. Я
на акалічнасцях. Ц незак. выязджаць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц наз. выезд, -у, А/ -дзе, лі. (да
І—3 знач).
ВЫЖАБРАВАЦЬ ад. жабраваць
ВЁІЖАЛ, -жла, лін. -жлы, -жлаў л/. Гон
чы сабака.
ВЫЖАРЫНА, ы, лін ы, рын і ВЫ
ЖАРА, -ы, Лін. -ы, выжАр, лс. Выгаралы
ўчастак балота, лесу.
ВЫЖАРЫШЧА, а, лін ы, -рышч / аў,
н. Выпаленае месца ў лесе, на балоце.
ВЫЖАЎЦІЦЬ ад. жаўціць
ВЫЖАЦЬ , -жну, -жнеш, -жне; ввіжаў,
-жала; віАжні; -жаты; зяк., мяло. Правесці
жніво на якой-н. прасторы. А еектяр лсь/тя. II незяк. выжьшАць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ВЫЖАЦЬ', -жму, -жмеш, -жме; вьіжаў,
-жала; выжмі; зяк., м/то. У спорце: пасту
пова падняць штангу, гіру і пад. ад грудзей
уверх да поўнага выпроствання рук. Я аі
ру ў пяцьдзясят кмя^ряліяў. II незяк. выжы
маць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц няз. выжым, -у, лі.
ВЫЖЛА, -ы, лін. -ы, -аў лс. Гончая сука.
ВЫЖЛЯТНІК, а, Лін і, аў лі Той, хто
загадвае гончымі сабакамі на паляванні.
ВЫЖЫВАЦЬ ад. выжыць
ВЫЖЫВАЦЬ' ал выжыць'
ВЫЖЫМ ал выжаць'.
ВЫЖЫМАЦЬ ал выжаць'
ВЫЖЫНАЦЬ ал выжаць
ВЫЖЫЦЬ', -жыву, -жывеш, -жыве;
зяк. Застацца жывым пасля цяжкай хва

робы, ранення і пад. Рянены яь/лсь/ў. 0 Вы
жыць з розуму (разм.) — страціць памяць,
здольнасць усведамляць. Ц незяк. выжывАць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц няз. выжыванне, -я,
н. Яяря^ьбя зя о. чяляеецтея.
ВЁІЖЫЦЬ', -жыву, -жывеш, -жыве;
-жыты; зяк., кяао (мяло) (разм.). Прыму
сіць пакінуць свой дом, вымусіць пайсці
адкуль-н. Я экь/льця. Я ся службы. Ц незяк.
выжьшАць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц няз. выжывАнне, -я, н.
ВЫЗАЛАЦІЦЬ ал залаціць
ВЫЗВАЛЕНЧЫ, ая, ае Які мае адно
сіны да палітычнага, сацыяльнага вызва
лення. Яь/зеяденчяя бяря^ьбя. 7/яць/янддьньі е. рух.
ВЫЗВАЛІЦЕЛЬ, я, лін і, яў, Лі Той,
хто вызваліў ці вызваляе каго-, што-н. ад
прыгнёту, уціску. Я прь/анечянь/х. Ц лс. вы
зваліцельніца, -ы, Лін. -ы, -ніц. II лрьіЛі. вы
зваліцельскі, -ая, -ае.
ВЫЗВАЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца;
зяк. 1. Атрымаць свабоду, стаць свабод
ным. Я з пялону. А яб прыанету. 2. Пазба
віцца ад чаго-н., што сціскае, абмяжоўвае,
ад непажаданага, шкоднага. Я яб номы. Я.
з ябЭылікяў. Я яіЭ (Зўліяк. 3. Стаць свабод
ным ад якіх-н. абавязкаў спраў і пад. Я
яе? ряббты. Я я<3 зяежЭеяння. 4. (7 / 2 яе. не
ўлсые.). Ачысціцца, стаць пустым, незаня
тым. Аеятэря еызеял/ляся. ЛГес^я еызеял/ляся. II незяк. вызваляцца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца. Ц няз. вызваленне, -я, н.
ВЫЗВАЛІЦЬ, лю, ліш, ліць; лены;
зяк. 1. кяео-м/то. Зрабіць свабодным. Я
ярым/няеяных. 2. м/то. Вярнуць назад (за
хопленае ворагам). Я еоряб яб зяхопн/кяў.
3. кяао (м/то). Даць каму-н. магчымасць
не рабіць чаго-н., пазбавіць ад чаго-н.;
выратаваць ад чаго-н. Я я<3 (Ззялсурстея.
Яызеядены ряб^отн/к (які выконвае грамад
скія абавязкі з вызваленнем ад вытворчай
работы). Я яе? пякяряння. 4. кяао (м/то/
Звольніць, зняць з работы. Я яб зямл/яеЛіям пясябы. 5. кяао-м/то. Выслабаніць ад
чаго-н. грувасткага, цяжкага і пад. Я рук/.
6. м/то. Апаражніць, ачысціць. Я ліесця е?дя
м/я^ы. Я кн/леную пяд//(у. Я нуліяр у аясі//н/^ы (выехаць з яго). Ц незяк. вызваляць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц няз. вызваленне, -я, н.
ВЫЗВАЦЦА, -завуся, -завешся, -за
вецца; -завіся; зяк. Добраахвотна зга
дзіцца выканаць што-н. Я /сц/ўрязеейсу.
Я бяллмяечь/ кяліу-н. Ц незяк. вызывацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
ВЫЗВАЦЬ, -заву, -завеш, -заве; -заві;
-званы; зяк. Тое, што і еыкл/кяць. Ц незяк.
вызываць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ВЫЗВЕРЫЦЦА, руся, рышся, рыц
ца; зяк. (разм.). Моцна, пераходзячы на
крык, накінуцца на каго-н. (з папрокамі,
лаянкай і пад.) або паглядзець са злос
цю на каго-н. Ц незяк. вызвярацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
ВЫЗВОНЬВАЦЬ, аю, аеш, ае; не
зяк., м/то. Званіць, звонам выконваць

ВЫЕ-ВЫІ
што-н. Аурян/пь/ еь/зеоньеял/ поўняч. Ц зяк.
вызваніць, -ню, -ніш, -ніць.
ВЫЗДАРАВЕЦЬ, ею, ееш, ее; зяк
Стаць зноў здаровым, паправіцца пас
ля хваробы. II незяк. выздараўліваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц няз. выздараўлённе, -я, н.
ВЫЗДАРАЎЛЕННЕ, -я, н 1. ад вызда
равець. 2. Узнаўленне нармальнай дзей
насці арганізма пасля хваробы.
ВЫЗНАВАЦЬ, нак5, -наёш, -наё; -на
ём, -наяцё, -наібць; незяк. 1. ад. вызнаць.
2. м/то. Адкрыта трымацца якой-н. веры,
вучэння, поглядаў і пад. Я пряеясдяўе. Я.
строа/я л/ярядьнь/я пряе/ды.
ВЫЗНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зяк., м/то і
з бябян. (разм.). 1. Тое, што і знаёмяць. 2.
Тое, што і спязня^ь. Я тяйну прыроды. Ц не
зяк. вызнаваць, -наіб, -наёш, -наё; -наём,
-наяцё, -наібць.
ВЫЗНАЧАЛЬНІК, а, л/н. -і, аў л/ 1.
Тое, што вызначае, выражае сабой што-н.
(кніжн ). А/тл//чнь/е. 2. Кніга для даведак
пры вызначэнні чаго-н. (спец.). Ярясд/н.
ВЫЗНАЧАЛЬНЫ, ая, ае 1. Які слу
жыць для вызначэння чаго-н. Яызнянядьныя рысь/, ябзняк/. 2. Які вызначае, абу
моўлівае сабой што-н. Я ліол/янт. Ц няз.
вызначАльнасць, -і, лс
ВЫЗНАЧЫЦЦА, чуся, чышся, -чыцца; зяк. 1. (7 / 2 яе неўлсые.). Набыць вы
разны характар, раскрыцца, акрэсліцца.
Слецы%)/кя прябл/етя еызняныляся не яо?рязу. 2. (7 / 2яе. неўлсые.). Поўнасцю склас
ціся. 77ям/ы ябнос/нь/ і^ядкял/ еызнячьы/ся.
3. Вылучыцца з ліку іншых чым-н. Я ў бя/.
Я сеяём лрябряс^/о. 4. (7 / 2 яе. не ўлсь/е.),
чыл/. Стаць знамянальным, паказальным
дзякуючы чаму-н. Деяццятяе стяаоб<3зе еь/зняныляся еь/кярыстяннел/ ятял/ням
энере//. II незяк. вызначацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
ВЫЗНАЧЫЦЬ, чу, чыш, чыць; -ча
ны; зяк. 1. м/то і з бяс?ян. Распазнаць, вы
светліць, разабрацца ў чым-н., дакладна
ўстанавіць. Я прычыну. Я яйдеадясць. Я еуаяд (вылічыць). 2. м/то. Выявіць сутнасць,
раскрыць змест чаго-н. Я творчы л/етяб
н/сьл/енн/кя. Я ноеяе няеукоеяе пяня^^е. 3.
кяео-м/то. Загадзя прызначыць або наме
ціць наперад. Я с?зялсурнь/х. Я б/мемм/ыя
ндяны. 4. м/то. Устанавіць, назначыць. Я
сробк/ ня бубяўн/^тея. Я л/еру пякяряння.
5. м/то. Абумовіць сабой, з'явіцца прычы
най чаго-н. Добрая пябрыхтоўкя еызнячыля поспех. 6. м/то. Абазначыць якім-н. чы
нам. Я л/ялсу ть/чкялп. Ц незяк. вызначаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц няз. вызначэнне, -я, н. (да
1—4і6знач).
ВЫЗУБІЦЬ ад зубіць
ВЫЗУБРЫЦЬ ад зубрыць
ВЫЗЫВАЦЦА ад вызвацца
ВЫЗЫВАЦЬ ад вызваць
ВЫІГРЫВАЦЬ, аю, аеш, ае; незяк,
м/то (разм.). Іграць на чым-н. звычайна
ціха, прыглушана якую-н. мелодыю. Я
Ліедобы/о е&дься.

вый-вык
ВЫЙГРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; злк.
1. м/лю і без блл. Набыць у выніку розы
грышу латарэі, перамагчы ў азартнай гуль
ні. Я лійіьёл рубяжу яд лбл/елць//. 2. мілю.
Дамагчыся перамогі, узяць верх. А бом. 2?.
дар,мыю у м/лхмл/льл 3. слрлеу. 3. м/ліо і без
блл. Атрымаць выгаду, карысць, перава
гу; выгадаць. А лб зніжэння цэд. А іле. 4.
лерлл., у чылі. Атрымаць, заслужыць адабральную ацэнку. 3. у чы/х-л. елчлх. Ц ле
злк. выйграваць, -рак5, -раёш, -раб; -раем,
-раяцё, -раібць. Ц ллз. выйгрыш, -у л,. (да
1—3 знач.).
ВЫЙГРЫШ, у ліл. ы, аў, лл 1. ая
выйграць. 2. Тое, што выйграна. Зял/к/ е.
лл ллзыць/. Зыць у быйерь/м/ы (выйграць;
таксама перан.: аказацца ў больш выгад
ным становішчы). II лрым. выйгрышны,
-ая, -ае. Дь/йерь/м/лля ллз/^ыя (якая абяцае
выйгрыш або ўдачу поспех; перан.).
ВЫЙСЦЕ, -я, л. 1. Месца для выхаду
куды-н. Я лл лерол. 2. лерлл. Спосаб вы
рашэння чаго-н. Зллйсц/ е. з якоел-л. сліллое/м/чл.
ВЫЙСЦІ, выйду, выйдзеш, выйдзе;
вййшаў, -піла; выйдзі; злк. 1. Пайсці ад
куль-н., пакінуць межы чаго-н. Я з хлліы. 7?. з лкрулсэлля. 3. сл екялбу кллі/с//.
2. З'явіцца, апынуцца дзе-н. (пайшоўшы
адкуль-н ). А лл блроеу. Солцл еыйіллл
з-зл хмлр. Я з лбе/лл/очых у лерлблеыя. 3.
лерлл., з члео, з-ллб члео. Перастаць быць
у якім-н. стане, становішчы. Я з цярлелля. Я з сябе (раззлавацца). Я зулсьллку. 3.
з-ллбуялбы. 4. Быць выдадзеным, надру
каваным, выпушчаным, падрыхтаваным.
Хл/ел зыймлл з бруку. Фмьм еыйіллу лл экрллы. 5. безлс. Прыйсціся, дастацца, вы
пасці. //л кожллел еь/й^лял лл ліТіьёлу руб
лёў. 6. Зрасходавацца, кончыцца. Зыймя/
усе злллсь/. Зыйіллу /лэрл^/л. 7. (са словам
«замуж* або без яго; разм.), зл клео. Стаць
чыёй-н. жонкай. 2?. злмулс зл /лэкылерл.
Я зл ^рлчл. 8. Атрымацца, утварыцца ў
выніку якой-н. апрацоўкі, падрыхтоў
кі, якіх-н. дзеянняў. Зь/ймлл бобрля рэч.
З /ллкоел кускл еь/йбзе бэзе клілул/. З яео
еыйм/лу бобры л^лйс/ллр. 9. Здарыцца, ад
быцца ў выніку чаго-н. Зыймлл лелрыеліЛЛС^Ь. ЗыЙМІЯЛ, МЛЛО Я лрлу. 10. КЙН-ЧЫЛ1.
Зрабіцца, стаць кім-н. 3. лерлліоэкцллі. 11.
з клео-члео. Пра паходжанне каго-н. 3. з
лсяроббзя любзей лрл^ь/. Ц лезлк. выхадзіць,
-джу, -дзіш, -дзіць (да 1—10 знач.). Ц ллз.
вькад, -у, М -дзе, л*. (да 1, 2, 4 і 7 знач.).
Ял о. (каманда выходзіць). Ц лрым. выхад
ны, -ёя, -бе (да 4 знач. і ў некаторых спалучэннях да 1 знач.). Зь/хлбль/я блльл! (у
друкаваным выданні: звесткі пра месца,
год выпуску, выдавецтва). Зыхлблля лбліул/лл. 3. колля.
ВЁІКАВАЦЬ, кую, куеш, куе; куй;
-каваны; злк. 1. млло. Куючы, зрабіць
што-н. 3. серл. 2. лерлл., клео-/м/ло. Цяр
пліва стварыць, выхаваць (высок.). 3. лелерлліоэклу/о лрліло. 3. лоеыя клбры. Ц лезлк.
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выкоўваць, -аю, -аеш, -ае Ц ллз выкоўван
не, -я, л. (да 1 знач.).
ВЫКАЗАЦЦА, -кажуся, -кажашся, -ка
жацца; -кажыся; злк. 1. Выказаць сваю
думку пра што-н. Сусее/ллля ерллілбсклсць
оыклзлллся сулрл^ь елйлы. 3. лл блкллбзе.
3. зл рэзлл/о^ь//о. 2. Закончыць выказ
ванне, выказаць усё, выгаварыцца. Длйце экллчыле е. 3. Сказаць, у тых ці іншых
словах перадаць сваю думку. 3. блкллблл /
корллікл. II лезлк. выказвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца.
ВЫКАЗАЦЬ, -кажу, -кажаш, -кажа;
-кажы; -казаны; злк., мяло. 1. Перадаць
словамі. 3. селю бумку. 3. лллслбллле. 2.
Выявіць, выкрыць тое, што павінна было
ўтойвацца ад іншых. 3. сяле хзлляеллле. 3.
Перадаць словамі свае адносіны да каго-,
чаго-н. 3. ллбзяку. 3. сллчуеллле. Ц лезлк.
выказваць, -аю, -аеш, -ае Ц ллз. выказван
не, -я, л. (да 1 і 3 знач.).
ВЫКАЗНІК, -а, лл 1. У граматыцы: га
лоўны член сказа, які абазначае дзеянне
ці стан прадмета, выражанага дзейнікам.
2. Тое, што і еырлзл/к. Фрллцйллк Злеум/эе/ч — е. бул^лк / сллбзяеллляу лрос/ллел
ллробл. II лрым. выказнікавы, -ая, -ае (да 1
знач.).
ВЫКАЛАСАВАЦЬ ад каласаваць
ВЫКАЛАЦІЦЬ, -лачу, -лаціш, -лаціць;
-лачаны; злк., мяло. 1. Уручную збольша
га абмалаціць, абабіць. З лсыліл. 2. Спа
гнаць сілай, прымусам або з цяжкасцю
атрымаць (разм.). 3. лябойнк/. Ц лезлк. вы
калочваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫКАЛАЦЬ, -лю, -леш, -ле; -лі; -латы
/ -ланы; злк., мяло. 1. Праткнуць чым-н.
вострым. 3. яокл. 2. Зрабіць узор, малю
нак і пад., праколваючы чым-н. вострым.
3. ліл/луіроуку. 3. Высечы з сярэдзіны ча
го-н. вострым. 3. кусок лёбу. 0 Хоць вока
выкалі — вельмі цёмна. Ц лезлк. выколваць,
-аю, -аеш, -ае.
ВЫКАЛУПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
злк., мяло. 1. Калупаючы, выняць. 3. рлзылку з булкі. 2. Калупаючы, зрабіць па
глыбленне (разм.). 3. яліку. II лезлк. выка
лупваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лбллкр. выкалуп
нуць, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты (да 1 знач.).
ВЫКАЛУПІЦЬ, -плю, -піш, -піць;
-плены; злк., мілю. Калупнуўшы, выняць.
II лезлк. выкалупліваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
лбллкр. выкалупнуць, -ну, -неш, -не; -ні;
-нуты.
ВЫКАНАЛЬНІЦКІ, ая, ае Тое, што
і зыклллучы (у 2 знач.). Зыклллльл/цкле
ЛІЛЙСЛІЗрОЛІОЛ.

ВЫКАНАЛЬНЫ, ая, ае (кніжн ) Які
можа быць выкананы. Ц ллз. выканаль
насць, -І, ЙС
ВЫКАНАЎЦА, ы, ліл. ы, аў, лл і лс
Той, хто выконвае што-н. 3. рлболл 3. рол/
Ллу/і/лк/. С^боеы е. (службовая асоба, якая
ажыццяўляе рашэнні суда па выканаўчых
лістах).
ВЫКАНАЎЧЫ, ая, ае 1. Які ажыц
цяўляе выкананне рашэнняў, пастаноў

заканадаўчых органаў, практычна кіруе
чым-н. Зыклллучля у/ілбл. 3. клмллэ/л. 3.
тлелі (дакумент, па якім ажыццяўляецца
судовае рашэнне). 2. Які мае адносіны
да выканаўцы — да таго, хто выступае з
выкананнем якога-н. мастацкага твора,
/лбыб/булльлля еь/клллучля ліллерл. Ц ллз.
выканаўчасць, -і, ж
ВЫКАНАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; злк.,
ілліо. 1. Ажыццявіць, здзейсніць (наказ,
заданне, задуму і пад.). 3. лллл. 3. лбяцллле. 3. злелб. 2. Праспяваць, сыграць,
станцаваць. 3. леслю, ліллец. Ц лезлк. выкОнваць, -аю, -аеш, -ае Ц ллз. выкананне,
-я, л. 77рлееркл яыкллллля. /7рыеес^/ у еыкллллле. Ау/іьліурл еыкллллля.
ВЫКАНКАМ, -а, ліл. -ы, -аў, лі. Скара
чэнне: выканаўчы камітэт. 3. елрлбскоел
Слееліл бэлуліллілу. Ц лрылі. вьжанкОмаўскі,
-ая, -ае (разм.).
ВЫКАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; злк.
1. а/л капаць. 2. лерлл., клео-іллю. Знайсці,
дастаць (разм.). Дзе #ы еыклллл/ лілкую
кл/еу?Ц лезлк. выкбпваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫКАПЕНЬ, пня, лі 1. звычайна ліл
(выкапні, -яў). Мінералы, руда і пад., зда
бытыя з нетраў зямлі. Хлрыслыя еыкллл/.
2. Арганізм, які існаваў у далёкія геалагіч
ныя эпохі і захаваўся ў адкладах зямной
кары. Зэіллік/ еь/кллля. Ц лрым. выкапнёвы,
-ая, -ае. 3. лілмлллі.
ВЫКАРАБКАЦЦА, аюся, -аешся, аец
ца; злк. Карабкаючыся, вылезці, выбрацца.
3. з яліьл 3. з бябь/ (перан., разм.). Ц лезлк.
выкарабквацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ВЫКАРАНІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-ніцца; злк. Канчаткова знішчыцца,
зжыцца. Зыклрллллся слілрыя лрыліх/. Ц
лезлк выкараняцца, -Аецца. Ц ллз. выкаранённе, -я, л.
ВЫКАРАНІЦЬ, -ню, ніш, -ніць; -нены; злк., мілю. Канчаткова знішчыць,
зжыць. 3. леблхольл Ц лезлк. выкараняць,
-Аю, -Аеш, -яе. Ц ллз. выкаранённе, -я, л.
ВЫКАРАСКАЦЦА, аюся, аешся, -аец
ца; злк. (разм.). Тое, што і зь/клрлбклццл.
II лезлк. выкарасквацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
ВЫКАРМАК, -мка, ліл -мкі, -мкаў, лл
1. Дзіцяня жывёліны, выкармленае ў хат
ніх умовах, без маці. 2. лерлл. Пра нікчэм
нага, подлага чалавека, выхаванага дрэн
ным асяроддзем (пагард.). Флміысі/к/ е.
ВЫКАРМІЦЬ, -млю, -міш, -міць; -млё
ны; злк., клео (м/ліо/ 1. Кормячы, выга
даваць, узгадаваць. 3. ^рубзялі/. 2. Зрабіць
сытым; адкарміць. 3. клбллл. Ц лезлк. вы
кормліваць, -аю, -аеш, -ае Ц ллз выкормлі
ванне, -я, л II лрым. выкармачны, -ая, -ае
(спец.).
ВЫКАРЧАВАЦЬ, чую, -чуеш, -чуе;
-чуй; -чаваны; злк., мілю. Карчуючы, вы
даліць. 3. лл/. 3. бюрлкрлліызлі (перан.). Ц
лезлк. выкарчоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ллз.
выкарчоўванне, -я, л. / выкарчоўка, -і, ДМ
-ўцы, ж.
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ВЫКАРЫСТАЦЬ, -аю, аеш, ае; аны;
зак., каео-што. Скарыстаць, ужыць з ка
рысцю. Я спецыяліста. А матэрыял. А
зручны момант. Я. боныт пграбаб/коў. Ц яе
зак. выкарыстоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц яаз.
выкарыстанне, -я, я. і выкарыстоўванне,
-я, я.
ВЫКАСАВАЦЬ, сую, -суеш, суе; -суй;
-саваны; зак., каео-што (разм.). Тое, што і
66/красл/ць. А прозб/шча са са/са. А цытату. II яезак. выкасоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫКАСІЦЬ, -кашу; -касіш, -касіць;
-кашаны; зак. 1. што. Скасіць дзе-н. тра
ву і пад. Я. сенажаць. 2. перан., каео-што.
Знішчыць у вялікай колькасці (агнём, по
шасцю і пад.; разм.). ТУекал/ /луж халера
йь/кас/ла многа людзей. 77ажарал/ быкас/ла
(безас.) паўбёск/. В. кулямётам рабы бораеа. Ц яезак. выкошваць, -аю, -аеш, -ае.
II яаз выкошванне, -я, я Ц прым. вьжаснАі,
-Ая, -бе (спец.).
ВЫКАЦІЦЦА, -качуся, -каціліся, -ка
ціцца; зак. 1. Коцячыся, выйсці, выпасці
адкуль-н. Мяч еыкац/уся яа бароеу. 2. Тое,
што і еыкац/ць (у 2 знач.; разм.). З-за паеароту быкацй/ася машына. Ц яезак. вы
кочвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ВЫКАЦІЦЬ, -качу; -каціш, -каціць;
-качаны; зак. 1. мяло. Коцячы, перамяс
ціць, выдаліць. А бочку з набегла. Я ка
лёсы яа ббор. 2. Хутка выехаць адкуль-н.
(разм.). Яа ллом/чу быкац/у аў/лобус. 3. леран., асаб. і безас. Знішчыць агнём (разм.).
77ажар еыкаціў палаб/ну беек/. 0 Выкаціць
бельмы (разм., груб.) — вытарашчыць во
чы. II яезак. выкОчваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫКАЧАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. 1. (7 / 2 ас. яе ўжыб.). Разгладзіцца,
расправіцца пры качанні. 2. у мяло. Кача
ючыся, абляпіцца, запэцкацца. Я. ў снег.
3. у чым. Пакачацца. 3. ў /празе. 4. Па
правіцца, выжыць (разм.). ^бўеа хварэла,
а ло/лым быкачалася. Ц яезак. выкачвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
ВЫКАЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
1. ел. качаць. 2. мяло. Качаючыся, пры
мяць, утрамбаваць. Донь выкачаў насебы.
3. каео-няло. Качаючы, укачаць, абляпіць
у што-н., запэцкаць у што-н. А цеста ў
муку. II незак. выкачваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫКАШЛЯЦЦА, яюся, яешся, -яец
ца; зак. (разм.). Кашляючы, ачысціць
горла ад чаго-н.; адкашляцца. Ц незак. вы
кашлівацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ВЫКАШЛЯЦЬ, -яю, яеш, яе; -яны;
зак., што (разм ). Кашляючы, выплю
нуць. II незак. выкашліваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫКІДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. (разм.). Выжыць, выгадавацца ў бед
насці, у неспрыяльных умовах.
ВЫКІДАЦЦА ал. выкінуцца
ВЫКІДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каео-што. 1. Выкінуць у некалькі пры
ёмаў (усё, многае). А рэчы праз акно. 2.
леран. З цяжкасцю выгадаваць (разм.). Я
бзяцей. II незак. выкідаць, -Аю, -Аеш, -Ае /
выкідваць, -аю, -аеш, -ае.

ВЫКІДАЦЬ' ал. выкінуць
ВЫКІДАЦЬ^ ел выкідаць
ВЫКІДВАЦЦА ал. выкінуцца
ВЫКІДВАЦЬ ал. выкінуць
ВЫКІДВАЦЬ^ ел. выкідаць
ВЫКІДЫШ, а, мн. -ы, аў, л? 1. Дачас
нае спыненне цяжарнасці. 2. Неданоша
ны і не здольны выжыць плод.
ВЫКІНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-нься; зак. 1. Кінуцца ўніз адкуль-н. Я
3 акна. 2. Вываліцца, выпасці адкуль-н.
Аба/ еык/нууся з еоза. Ц незак. выкідацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца / выкідвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
ВЫКІНУЦЬ, ну, -неш, не; кінь;
-нуты; зак. 1. каео-што. Кідаючы, выда
ліць, пазбавіцца ад чаго-н. непатрэбнага,
лішняга. Я /люстрацыю. А грошы на еецер (марна патраціць; разм.). 2?. прагуль
шчыка з забоба. 2. леран., што. Абвясціць,
аб'явіць (разм.). Я лозунг. 3. леран., што.
Пусціць, накіраваць. А табар на рынак
(пусціць у продаж; разм.). 4. што. Пад
няць, вывесіць. Я сцяг. 5. што. У спар
тыўных практыкаваннях: выставіць, вы
сунуць рэзкім рухам. Я руку ўнераб. 6.
што. Учыніць, устроіць (разм.). Я лсарт.
А штуку. II незак. выкідаць, -Аю, -Аеш, -Ае
/ выкідваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. выкід, -у,
М-дзе, л/. (да 5 знач.). Ц лрым. выкіднй, -Ая,
-бе (да 1 знач.; спец.).
ВЫКІПЕЦЬ, І і 2 ас не ўжыв , піць;
зак. Выпарыцца ў працэсе кіпення. Яаба
еык/лела. Ц незак. выкіпаць, -Ае.
ВЫКЛАДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак.,
што. Е ал. выкласці. 2. Навучаючы, паве
дамляць, перадаваць звесткі пра што-н. Я
робную мобу. 2?. ба ўніверсітэце. Ц наз. вы
кладанне, -я, н.
ВЫКЛАДВАЦЬ ал выкласці
ВЫКЛАДКА, -і, ДА/ -дцы, мн. -і, -дак,
ж. 1. ал. выкласці. 2. звычайна мн. Разлік,
вылічэнне. Матэматычныя еыклабк/. 3.
Паходная амуніцыя салдата. Яаябая б.
ВЫКЛАДЧЫК, -а, мн і, аў м Той,
хто выкладае які-н. вучэбны прадмет у
навучальнай установе. А матэматык/,
допытны б. II ж. выкладчыца, -ы, мн. -ы,
-чыц. II лрым. выкладчыцкі, -ая, -ае.
ВЫКЛАПАТАЦЬ, -пачу, -пачаш, -пача;
вйклапачы; -латаны; зак., што. Дабіцца
клопатамі. А базеол.
ВЫКЛАСЦІ, -кладу, -кладзеш, -кла
дзе; -кладзі; -кладзены; зак. 1. каео-што.
Выняўшы адкуль-н., пакласці. А лакулк/
ў сумк/. 2. што чым. Пакрыць, аздобіць,
вымасціць (паверхню чаго-н.). 2?. сцены
капляй. 3. што. Збудаваць, вывесці. А
(Дунбамент. 4. леран., што. Адкрыта выка
заць, паведаміць. 2?. лрэ/лэнз//, меркаванні.
А просьбу. II незак. выкладваць, -аю, -аеш,
-ае / выкладаць, -Аю, -Аеш, -Ае (да 4 знач.).
II наз выкладванне, -я, н., выкладанне, -я,
н. (да 4 знач.), выклад, -у, М -дзе, м. (да
4 знач.) / выкладка, -і, ДМ -дцы, ж. (да 2
знач.; спец.). Ц лрым. выкладны, -Ая, -бе
(да 2 знач.; спец.).

ВЫК-ВЫК
ВЫКЛЕВАЦЬ, -клюю, -клюеш, -клюе;
-клюй; -клеваны; зак., што. Вышчыпаць,
выдраць дзюбай, выдзеўбці. А бока. Ц не
зак. выклёўваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫКЛЕНЧЫЦЬ ал кленчыць
ВЫКЛІК, -у, л/н -і, -аў, м 1. ел вы
клікаць. 2. Патрабаванне, запрашэнне
з'явіцца куды-н. Забіцца ла быкл/ку. Я у
суб. 3. Запрашэнне, прапанова ўдзельні
чаць у чым-н. Я на спаборн/цтбы. Я на
буэль. 4. каму-чаму. Выражанае позіркам,
словамі, учынкамі і пад. жаданне ўступіць
у барацьбу. Ахнуць б. ерамабстбу (звычай
на пра ўчынак, што ідзе ўразрэз з чым-н.
агульнапрынятым). Уяео слобах прагучаў б.
ВЫКЛІКАЦЬ, -клічу; -клічаш, -кліча;
выкліч; -кліканы; зак. 1. каео (што). Па
клікаць адкуль-н., запрасіць, прапана
ваць з'явіцца. 3. ба начальстба. А слебака
апладысментам/. 3. бучня (прапанаваць
адказаць). 2. каео на што або з /н%,. Пра
панаваць прыняць удзел у чым-н., схіліць
на ўзаемнае дзеянне, пачуццё і пад. Я на
спаборніцтва. Я Пароцца (мерацца сіла
мі ў спартыўнай барацьбе). 2?. на шчырую
размоеу. 3. што. З'явіцца прычынай узнік
нення чаго-н., парадзіць. Я апетыт. Т^та
не быкл/ча цяжкасцей. Уым быў еыкл/каны
пажар?II незак. выклікаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
наз. выклік, -у, м. (у 1 і 2 знач.).
ВЫКЛІКНУЦЬ, ну, неш, не; ні;
-нуты; зак. і абнакр., што і без бал. Гучна
выкрыкнуць, вымавіць. Я. лозунг. Ц незак.
выклікАць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ВЫКЛІЧНІК, а, м У граматыцы: ня
зменнае слова, што непасрэдна выражае
пачуццё, адчуванне, эмацыянальную рэ
акцыю, валявое пабуджэнне і пад., напр.:
ах, ой, ох, еэй. Ц нрыл/. выклічнікавы, -ая,
-ае.
ВЫКЛЮЧАЛЬНІК, а, мн і, аў м
Прыстасаванне для выключэння і ўключэння электрычнага току.
ВЫКЛЙЭЧНА 1. часц Толькі Ян есць е
раслінную ежу. 2. прысл. Асабліва, незвы
чайна. Я збольны чалаеек.
ВЫКЛЙЭЧНЫ, ая, ае 1. Які з'яўля
ецца выключэннем з агульных правіл,
са звычайных норм (кніжн.). Яыключныя
праеы. 2. Асаблівы, незвычайны. Я былабак. 3. Які з'яўляецца асаблівасцю толькі
дадзенай асобы, калектыву, рэчы. Яыключная заслуга вучонага. Яырабы быключнай якасці. Ц наз. выключнасць, -і, ж.
ВЫКЛЮЧЫЦЦА, чуся, -чышся, -чыц
ца; зак. 1. Перастаць удзельнічаць у чым-н.
Я з гульні. 2. (7 / 2 ас. не ўжые.). Пера
стаць дзейнічаць, адключыўшыся. Матор
быключыўся. II незак. выключАцца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
ВЫКЛЮЧЫЦЬ, чу, чыш, чыць; -ча
ны; зак. 1. каео ("што). Вывесці са складу
чаго-н. Я з брыеабы. Я са спісаў. 2. што.
Спыніць дзеянне чаго-н. шляхам адклю
чэння ці выключэння. Я рабыёпрыёмн/к.
Я ток. II незак. выключАць, -Аю, -Аеш, -Ае.
II наз выключэнне, -я, н.

вык-выл
ВЫКЛЮЧЭННЕ, я, мн. -і, яў, // 1. ал.
выключыць. 2. Адступленне ад агульнага
правіла, рэдкі выпадак. 7/яма драбка без
вык/?ючэння. 0 За выключэннем, прыназ. з
Я — акрамя, апрача каго-, чаго-н. Сабра
лася ўсе, за выключэннем хворь/х.
ВЫКОЛВАЦЬ ал выкалаць
ВЫКОНВАЦЬ, аю, аеш, ае; незак.,
шп/о. 1. ал. выканаць. 2. Строга прытрым
лівацца чаго-н. Я саяа/яррмь/ рэзвым. 3.
Здзяйсняць, несці грамадзянскія абавяз
кі. Я. службу.
ВЫКОПВАЦЬ ал выкапаць
ВЫКОРМЛІВАННЕ ал выкарміць
ВЫКОРМЛІВАЦЬ ал выкарміць
ВЫКОЎВАННЕ ал выкаваць
ВЫКОЎВАЦЬ ал выкаваць
ВЫКОЧВАЦЦА ал выкаціцца
ВЫКОЧВАЦЬ ал выкаціць
ВЫКОШВАННЕ ал выкасіць
ВЫКОШВАЦЬ ал выкасіць
ВЫКРАДАЛЬНІК, а, мн. і, аў, м Той,
хто выкрадае. Я бдкумен/мдў. Ц ж. вьжрадёльніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ВЫКРАІЦЬ, -краю, -краіш, -краіць;
-краены; зак., шп/о. 1. ал. кроіць. 2. леран.
Удзяліць, з цяжкасцю выдзеліць для ча
го-н. Я бальную часіну. Я сробк/ на пакун
ку лесу. II незак. выкройваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫКРАЙКА, -і, ДА/ -крайцы, мн. -і,
-краёк, ж. Узор для кройкі. Я каўняра.
ВЫКРАСАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., мяло. Выбіць, высечы крэсівам (іс
кру, агонь). II незак. выкрасаць, -Аю, -Аеш,
-Ае / выкрэсваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫКРАСІЦЬ, -рашу, -расіш, -расіць;
-расаны; зак., шп/о. Тое, што і выкрасаць.
ВЫКРАСЛІЦЬ, лю, ліш, ліць; -ле
ны; зак., каео-штпо. Закрэсліўшы, апус
ціць, выключыць. Я каео-н. са ст//саў. Я
рабак. Я з памяцікаеа-н. (перан.: забыць).
II незак. выкрэсліваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫКРАСЦІ, -краду, -крадзеш, -крадзе;
выкраў -крала; выкрадзі; выкрадзены;
зак., каео-штпо. Украсці тое, што ахоўва
ецца. Я сакрэп/ныя паперы. Ц незак. вы
крадаць, -Аю, -Аеш, -Ае і выкрадваць, -аю,
-аеш, -ае.
ВЫКРОЙВАЦЬ ал выкраіць
ВЫКРУТ, -у, Л/ -круце, мн. -ы, -аў, м.
1. Незвычайны паварот. Сцежка з закру
ткам. Скок/ з выкруткамі. 2. перан. Прыём
з хітрыкамі, які прымяняецца з мэтай да
сягнуць чаго-н. або ўхіліцца ад чаго-н. Та
бары без выкрутаў.
ВЫКРУТАСЫ, аў (разм) 1. Мудра
гелістыя, вычварныя рухі, лініі. Язба з
выкрунтасамі. Вырабляць наеалт/ о. 2. Муд
рагелістыя моўныя звароты. Слоўныя в. 3.
леран. Хітрыкі, дзівацтвы. Прызнаўся са
ўсім без выкруп/асаў.
ВЫКРУТКА, -і, ДЛТ -тцы, ж. (разм.).
Выхад (з цяжкага становішча), //яма ніякай выкрутлкі.
ВЫКРЎІЛІВЫ, ая, ае (разм) Знаходлівы, скрытны. Я еаспабарнік. Ц наз.
выкрутлівасць, -і, ж
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ВЫКРУЦІЦЦА, -кручуся, -круцішся,
-круціцца; зак. 1. (7 і 2ас. не ўжыв.), з ча
ео. Адкруціўшыся, выпасці. ///руба выкруцілася. 2. (/ і 2 ас. не ўжыв.). Тое, што і зы
бнуцца (разм.). Выкруцілася рука ў плячы.
3. Спрытна выслізнуць, вызваліцца. Я з
рук праціўніка. 4. перан. Выйсці з цяжкага
становішча. Я з бябы. Ц незак. выкручвац
ца, -аюся, -аешся, -аецца.
ВЫКРУЦІЦЬ, кручу, круціш, -кру
ціць; -кручаны; зак., шп/о. 1. з чаео. Вы
няць круцячы. Я лямпачку. 2. Сціскаючы
кручэннем, выдаліць ваду. Я выпаласка
ную сарочку. 3. Тое, што і высвібраваць. Я
брылём бз/рку. 4. Вывіхнуць, вывернуць
(разм.). Я руку. II незак. выкручваць, -аю,
-аеш, -ае.
ВЫКРЫВАЛЬНІК, а, мн і, аў, м
Той, хто выкрывае каго-, што-н. Я асэса
раў. Я. небахолаў. Ц ж. выкрывальніца, -ы,
мн. -ы, -ніц. II лрым. выкрывальніцкі, -ая,
-ае.
ВЫКРЫВАЛЬНЫ, ая, ае Які вы
крывае каго-, што-н.; уласцівы выкры
ванню. Я. %)ельел!он. Выкрывальная сіла. Ц
наз выкрывальнасць, -і, ж
ВЫКРЫК, -у, мн. -і, -аў, м. Гучны, ад
рывісты вокліч, крык. Знабворку баносіліся выкрык/.
ВЫКРЫКНУЦЬ, -ну, неш, не; ні;
-нуты; зак. і абнакр., шп/о і без бал. Голас
на вымавіць, крыкнуць. Я чыё-н. прозвішча. — Сп/аяць/ — выкрыкнуў Фёбар. Ц не
зак выкрыкваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫКРЫЦЬ, -крыю, -крыеш, -крые;
-крыты; зак. 1. каео-шп/о. Знайсці, выя
віць; раскрыць, зрабіць вядомым невя
домае, сакрэтнае. Я латлайное сховішча.
Я злачынсл/вы. 2. шп/о. Растлумачыць
скрыты сэнс, сутнасць чаго-н. Я хлусню.
Я анп/ынаробны характлар сал/аўлабсл/ва.
II незак. выкрывАць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз.
выкрыванне, -я, н.
ВЫКРЫШТАЛІЗАВАЦЦА ал крышта
лізавацца.
ВЫКРЫШЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-шыцца; зак. Паступова распадаючыся на
дробныя кавалачкі, разбурыцца. Зўб вы
крышыўся. II незак. выкрышвацца, -аецца.
ВЫКРЭСВАЦЬ ал выкрасаць
ВЫКРЭСЛІВАЦЬ ал выкрасліць
ВЫКУЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца;
зак. (разм.). Вываліцца, выпасці. Я з са
ней. II незак. выкульвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
ВЫКУЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., каео-штло (разм.). Выкінуць, вывер
нуць. Я з /юбкі. II незак. выкульваць, -аю,
-аеш, -ае.
ВЫКУП, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. ал. выку
піць. 2. Плата, грошы, якімі выкупліва
юць. Лаць багаты в.
ВЫКУПАЦЦА ал купаць
ВЫКУПАЦЬ ал купаць
ВЫКУПІЦЬ, -плю, -піш, -піць; -плены; зак. 1. каго-што. Вызваліць, атры
маць назад за грошы. Я лалоннаеа. Я за-

клабзеную рэч. 2. леран., што. Заслужыць
дараванне. Я сваю віну чым-н. Ц незак.
выкупляць, -Аю, -Аеш, -Ае і выкўпліваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц звар. выкупіцца, -плюся, -пішся, -піцца; незак. вькуплйцца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца і вьпсўплівацца,
-аюся, -аешся, -аецца. Ц наз. выкуп, -у м.
(да 1 знач.) / выкупленне, -я, н. (да 2 знач.);
лрым. выкупны, -Ая, -бе (да 1 знач.).
ВЫКУРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; -раны;
зак. 1. што. Дакурыць да канца, зрасхода
ваць курэннем. Я папяросу. Я усе цыгарэ
тны. 2. каео ('што/. Абкурваючы, выгнаць.
Я лісу з нары. 3. перан., каео ^штр/. Вы
гнаць, прымусіць пайсці, выйсці (разм.).
Я няпрошаных гасцей. Ц незак. выкўрваць,
-аю, -аеш, -ае.
ВЫКУСІЦЬ, -кушу -кусіш, -кусіць;
-кушаны; зак., што. Укусіўшы зубамі, вы
есці, выгрызці кавалак чаго-н. Я мякіш. Ц
незак. выкўсваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫЛАВІЦЬ, -лаўлю, -лавіш, -лавіць;
-лаўлены; зак., каео-шп/о. 1. з чаео. Ловя
чы, здабыць, выцягнуць. Я бервяно з вабы.
Я мноеа рыбы. 2. Пералавіць усіх. Я кара
сёў у сажалцы. Ц незак. вылоўліваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. вылаў, -лаву м. (да 1 знач.;
спец.).
ВЫЛАЖЫЦЬ, -жу, жыш, жыць; -жаны; зак. Тое, што і выкласці.
ВЫЛАЗКА, -і, ,ДЛ/-зцы, мн. -і, -зак, ж.
1. Выхад часткі войск з асаджанага ўма
звання для нападу на тых, хто акружае.
Зрабіць вылазку на вораеа. 2. леран. Неча
каны варожы напад, выпад (неадабр.). 3.
Фізкультурная прагулка. Лыжная в.
ВЫЛАМАЦЬ, млю, міш, -міць; -ма
ны; зак., ш/яо. 1. Адламаўшы, аддзяліць.
Я палку, бўбец. 2. Зламаўшы, выбіць, вы
садзіць. Я бзверы. II незак. выломліваць,
-аю, -аеш, -ае.
ВЫЛАЎ ал. вылавіць.
ВЫЛАЯЦЦА, -лаюся, -лаешся, -ла
ецца; зак. Сказаць брыдкае, зняважлівае
слова.
ВЫЛАЯЦЬ ал лаяць
ВЫЛЕГЧАЦЬ ал лягчаць
ВЫЛЕГЧЫ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -лежа;
зак. Прыпасці сцяблом да зямлі, палегчы
(пра збажыну, травы). .Жытла вылегла.
ВЫЛЕЖАЛЫ, -ая, -ае. Які набыў па
трэбныя якасці, праляжаўшы пэўны тэр
мія у адпаведных умовах. Я //ён.
ВЫЛЕЖАЦЦА, -жуся, жышся, -жыц
ца; зак. 1. Аднавіць свае сілы доўгім ля
жаннем, добра адпачыць; паляжаць удос
таль. Я ў ласце///. 2. (7 / 2 ас. не ўжыв.).
Набыць патрэбныя якасці, праляжаўшы
пэўны тэрмін у адпаведных умовах. Лен
ужо вылежаўся. Ц незак. вылёжвацца, -аю
ся, -аешся, -аецца.
ВЫЛЕЖАЦЬ, -жу -жыш, -жыць; зак.
1. Пралежаць дастаткова часу пасля хва
робы. 7/е вылежаў хваробы ба канца. 2.
Прабыць у ляжачым становішчы пэўны
час. Я бзве габзіны ў акопе. 3. Тое, што і
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залежацца (у 2 знач.). Ц незак. вьыёжваць,
-аю, -аеш, -ае.
ВЫЛЕЗЦІ, з% -зеш, -зе; лез, зла;
-лезь; зак. 1. Выйсці адкуль-н., чапляючы
ся за што-н. рукамі і нагамі. 7?. з елыбокаеа раса. 2. Выйсці адкуль-н., прыклаўшы
намаганні. Я з запона. Я з баўеоў (перан.,
разм.). 3. (7 / 2 ас. ке ўжые.). Выступіць,
паказацца адкуль-н., выбіцца; прабіцца.
Лось/ еылеэл/ з-наб хустк/. Яь/лезла л/алабая /праўка. 4. (7 / 2ас. неўжые.). Выпасці
(пра валасы, шэрсць); выліняць. Лылезла
а/эрсць. II незак. вылазіць, -лАжу, -лАзіш,
-лазіць.
ВЁІЛЕПІЦЬ аз ляпіць
ВЁІЛЕЦЕЦЬ, -лечу, -леціш, -леціць;
-леці; зак. 1. Летучы, накіравацца, адпра
віцца куды-н. 77/муп/ка еь/лецела з енязба.
77асажь/р еьо/ецеў у ЛТаскеу. ^ь/лецела з
еалаеы (перан.: знікла, забьшася). 2. Лету
чы, з'явіцца адкуль-н. Самалёты еылецел/
з-за хмары. 3. нерак. Аказацца звольне
ным, выключаным адкуль-н. (разм.). Я са
службы. II незак. вылятаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
II наз. в&лет, -у; М-леце, л/. (да 1 і 2 знач.).
ВЫЛЁЧНЫ, -ая, -ае. Які паддаец
ца лячэнню. Яылечная хвароба. Ц наз. вылёчнасць, -і, ж.
ВЁІЛЕЧЫЦЦА, чуся, чышся, чыц
ца; зак. Стаць здаровым у выніку лячэн
ня. Я пасля ранення. Ц незак. вылёчвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
ВЫЛЕЧЫЦЬ, -чу, чыш, чыць; ча
ны; зак., каео-м/то. Лечачы, зрабіць зда
ровым. II незак. вылечваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫЛІВАК, -ліўка, л/н. -ліўкі, -ліўкаў, л/.
Яйцо, знесенае без шкарлупіны.
ВЫЛІЗАЦЬ, -ліжу, -ліжаш, -ліжа; -лі
жы; -лізаны; каео-м/то. Ачысціць лізан
нем. Я талерку. Абм/ка еыл/зала кацяня. Ц
незак. вылізваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫЛІК, -у, л/н. -і, -аў л/. 1. ел. вылічыць.
2. Утрыманая сума грошай. ТТееял/к/ е. 0
За вылікам каео-чаео, у знач. прыназ. — за
выключэннем, акрамя каго-, чаго-н.
ВЫЛІНЯЛЫ, ая, ае 1. Які страціў
першапачатковы колер. Яыл/нялая л/амка.
2. Які скончыў ліняць (пра жывёл, пту
шак).
ВЫЛІНЯЦЬ, І і 2 ас. не ўжыв., -яе; зак.
1. ел. ліняць. 2. Канчаткова паліняць. Ма
тэрыял был/няў.
ВЫЛІТЫ, -ая, -ае. Вельмі падобны на
каго-н. Яабз/к — е. бацька.
ВЫЛІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -льецца;
зак. 1. з чаео. Выцечы, выйсці вон (пра
вадкасць). Яаба былйася з бочк/. 2. перан.,
у м/то. Прыняць той або іншы выгляд; пе
ратварыцца. Раздражненне еыл/ласяўфорл/у пратэсту. Ц незак. вылівацца, -Аецца.
ВЫЛІЦЬ', -лью, -льеш, -лье / -лію, -лі
еш, -ліе; вылі; -літы; зак., м/то. 1. з чаео.
Выдаліць, прымусіць выцечы адкуль-н.
(вадкасць). Я бабу з сябра. 2. леран. Даць
выхад якім-н. пачуццям, выказаць. Я енеў
на каео-н. Я усе, м/то было на бум/ы. 3. Зра

біць шляхам ліцця, адліць. Я зеон з л/ебз/.
II незак. выліваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ВЫЛІЦЬ' ел ліць'
ВЫЛІЧАЛЬНІК, а, л/н і, аў, л/ 1.
Спецыяліст па вылічальнай тэхніцы. 2.
Прыбор, які робіць вылічэнні. II лрь/л/. вы
лічальніцкі, -ая, -ае
ВЫЛІЧАЛЬНЫ, ая, ае Які служыць
для вылічэння, звязаны з вылічэннем.
Яыл/чальныя л/ам/ыны. Я цэнтр.
ВЫЛІЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
зак., м/то. 1. Падлічыўшы, вызначыць. Я
лал/ер бахобаў. Я ком/т бубоўл/. 2. Утры
маць пры расплаце. Я запазычанасць. Ц
незак. вылічаць, -Аю, -Аеш, -Ае / вылічваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. вылічэнне, -я, н. /
вйлік, -у, л/. (да 2 знач.).
ВЫЛОМЛІВАЦЬ ел выламаць
ВЫЛОЎЛІВАЦЬ ел вылавіць
ВЫЛУДЗІЦЬ ел лудзіць
ВЫЛУЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
м/то. Выняць, лузаючы. Я боб са струкоў.
II незак. вылўзваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫЛУПІЦЦА, -плюся, -пішся, -піцца;
зак. 1. (7 / 2 ас. не ўжые.). Выйсці з яйца
(пра птушанят). 2. Утаропіцца шырока
расплюшчанымі вачамі (разм.). 7/Тто ты
на л/яне еылун/ўся ? Ц незак. вылупліваць,
-аюся, -аешся, -аецца.
ВЫЛУПІЦЬ, -плю, -піш, -піць; -плены; зак. (разм ). 1. м/то. З сілай выдраць.
Я л/ст з кн/е/. Я лрабом з еум/ака. 2. ка
ео. Набіць, адлупцаваць. 0 Вылупіць во
чы (разм., неадабр.) — пільна паглядзець
шырока расплюшчанымі вачамі. Ц незак.
вылепліваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫЛУПЦАВАЦЬ ел лупцаваць
ВЫЛУЧЫЦЦА, чуся, чышся, чыц
ца; зак. 1. Вызначыцца чым-н. сярод ін
шых. Я сеа/л//' збольнасцям/. 2. (7 / 2 ас. не
ўжые.). Выйсці, выступіць з чаго-н. у вы
ніку пэўных працэсаў. У працэсе рэакцы/
вылучылася соль. Ц незак. вылучацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца. Ц наз. вылучэнне, -я, н.
ВЫЛУЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
зак. 1. каео-м/то. Адабраўшы, адасобіць ад
агульнай масы; выдзеліць. Я сеа/х абечак
з чарабь/. Я. галоўнае ў теорь/. Яео еылучыл/
яклепм/аеа вучня. 2. каео (м/то). Прапана
ваць, выставіць для абмеркавання, паста
віць на больш адказную работу. Я канбыбата на ласабу старм/ь/н/. 3. м/то. Аддаць,
выдзеліць каму-н. на карыстанне. 7/а бубаўн/цтеа еылучыл/ сробк/ /' тэхн/ку. 4. (7 / 2
ас. неўжь/е.), м/то. Выпусціць, вьшзеліць.
Я дох. II незак. вылучаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
наз. вылучэнне, -я, н. Я канбь/бата ў бэлутать/.
ВЫЛУЧЭНЕЦ, -нца, л/н. -нцы, -нцаў,
л/. Перадавы супрацоўнік, вылучаны на
якую-н. адказную работу. Ц ж. вылучэнка,
-і, л/н. -і, -нак. II лрь/л/. вылучэнскі, -ая, -ае.
ВЫЛУШЧЫЦЬ, -шчу -шчыт, -шчыць;
-шчаны; зак., м/то. 1. Выняць, лушчачы;
вылузаць. Яаеёрка еылум/чыла зярнять/ з
ялоеам м/ь/м/к/. 2. Выдаліць хірургічным

выл-вым
спосабам (спец.). Я костку. Ц незак. вы
лушчваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫЛЮДАК, -дка, л/н. -дкі, -дкаў, л/.
Найгоршы сярод людзей; вырадак. Я робу
чалаеечаеа.
ВЫЛЯТАЦЬ ел вылецець
ВЫЛЯЧЭННЕ, я, н 1. Тое, што і ля
чэнне (афіц.). Яь/ць на еылячэнн/ ў м/м/тал/.
2. Тое, што і еь/збараўленне. 77бўнае б.
ВЫМАВІЦЬ, маўлю, мавіш, ма
віць; -маўлены; зак., м/то. Выгаварыць,
сказаць. Я слоба. Ц незак. вымаўляць, -Аю,
-яеш, -Ае.
ВЫМАГАЛЬНІК, а, л/н -і, -аў л/ Той,
хто займаецца вымаганнем. Ц ж. выма
гальніца, -ы, л/н. -ы, -ніц. II лрь/л/. выма
гальніцкі, -ая, -ае.
ВЫМАГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. 1.
м/то. Дамагацца чаго-н. шантажом, пры
мусам, сілай. Я. ером/ы. 2. чаео, са злуч.
«каб» і без бал. Патрабаваць. Я ба сябе ўвае/. Я, кабусёбь/ло баклабна бь/канана. Ц наз.
вымаганне, -я, н.
ВЫМАЗАЦЦА ел мазацца
ВЫМАЗАЦЬ, мажу -мажаш, мажа;
-маж; -мазаны; зак., м/то. 1. Намазаць,
нацерці чым-н., што фарбуе. Я печ ел/нам.
2. у м/то. Запэцкаць, замазаць (разм.). Я
абзенне ў бзёеаць. Ц незак. вымазваць, -аю,
-аеш, -ае.
ВЫМАЙСТРАВАЦЬ ел майстраваць
ВЫМАКЛЫ, -ая, -ае. 1. Прамоклы,
мокры. 7?ыл/аклае абзенне. 2. Які загінуў ад
празмернай вільгаці. Яь/л/акль/я ласееь/. Ц
наз. вымакласць, -і, ж. (да 2 знач.).
ВЫМАКНУЦЬ, ну, неш, не; вымак,
-кла; -ні; зак. 1. Стаць зусім мокрым. Я
на бажбжы. 2. (7 / 2ас. не ўжыв.). Набыць
якія-н. уласцівасці, выгляд, паляжаўшы
ў вадзе, вадкасці. Селябзец вымак (стаў
менш салёным). 77е'н вь/мак. Ц незак. выма
каць, -Аю, -Аеш, -Ае (да 2 знач.).
ВЫМАЛЕВАЦЬ, люю, люеш, люе;
-люй; -леваны; зак., м/то. 1. Малюючы,
старанна і акуратна перадаць кожную дэ
таль; старанна намаляваць. Я партрэт.
2. Пакрыць слоем фарбы; пафарбаваць
(разм.). Я л/ам/ыну ў зялёны колер. 3. Расхо
даваць на афарбоўку (разм.). Я усю д&арбу.
II незак. вымалёўваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫМАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., м/то. Выпрасіць, дабіцца мальбамі.
Я прабачэнне. Ц незак. вымольваць, -аю,
-аеш, -ае.
ВЫМАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены; зак. 1. каео (м/то). Вабячы, прымусіць
выйсці адкуль-н. Я брапежн/ка з нары. 2.
м/то. Набыць хітрыкамі, падманам. Я ером/ы. II незак. выманьваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫМАНТАЧЫЦЬ, чу, чыш, чыць;
-чаны; зак., м/то (разм.). Тое, што і был/ан/ць (у 2 знач.).
ВЫМАРАЗІЦЬ, -ражу -разіш, -разіць;
-ражаны; зак. 1. м/то. Выстудзіць халод
ным паветрам, марозам. Я хату. 2. ка
ео-м/то. Знішчыць марозам. Я пасееы. 3.
м/то. Вытрымліваючы на марозе, выеў-

вым-вын
шыць або выдаліць часцінкі вады. А бя
лізну. II незлк. вымарожваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЙМАРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; -аны;
злк., клас ("плло/ Знішчыць атрутай і пад.
А лруслкоў.
ВЫМАСЦІЦЬ ая масціць
ВЫМАТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец
ца; злк. (разм.). Знясіліцца, змардавацца.
Лымлпілўся зл Дзень уілнэнлі. Ц незлк. вы
мотвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ВЕіМАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; злк.
(разм.). 1. клео-ілліо. Знясіліць, змарда
ваць, змучыць. 2?. усе сілы. Длроел ліяне
еытмллілтіл. Я Думу. 2. м/лю. Прымусіць
паступова выдаткаваць; выцягнуць, за
браць па частках усё. 2?. усе ^ром/ы. Ц незлк.
вымбтваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫМАЎЛЕННЕ, -я, н. Перадача гола
сам гукаў мовы. ТЗырлзнле е. ^е/ілрускле лі/плрл/нурнле е.
ВЫМАЎЛЕНЧЫ, ая, ае Які мае ад
носіны да вымаўлення. 2?ыл*лў/іен**ыя нормы.
ВЫМАЎЛЯЦЬ ал вымавіць
ВЫМАХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; злк.
(разм.). Вырасці, стаць высокім. Яу і еыл*лхлў экл хлопец/ Ц незлк. вымахваць, -аю,
-аеш, -ае.
ВЫМАХВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незлк.
(разм ). 1. ал. вымахаць. 2. чым. Махаць то
ў адзін, то ў другі бок; размахваць. В. рукой
у ллееліры.
ВЫМАЦЬ ал выняць
ВЫМАЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца; злк. (разм.). Стаць зусім мокрым. Ц не
злк. вымочвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ВЫМАЧЫЦЬ, -чу, чыш, чыць; -ча
ны; злк. 1. клео-м/лю. Зрабіць зусім мок
рым.
нлс еымлчыў Дл н/лікі. 2. мпло.
Пратрымаць у вадзе, вадкасці для надан
ня якіх-н. патрэбных уласцівасцей. Я селябцы. II незлк. вымочваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫМЕНЯЦЬ, -яю, -яеш, яе; -яны;
злк., клео-мпло нл клео-нпяо. Набыць аб
менам. Я слілрую рэч нл ноеу/о. Ц незлк. вы
маньваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫМЕРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
злк., мілю. Дакладна вызначыць велічы
ню, памеры чаго-н. А /мом/чу ялкоя. Ц не
злк. вымяраць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц нлз. вымя
ранне, -я, н. II ярым. вымяральны, -ая, ае
^ыліярлльныя лрыбсры.
ВЁІМЕРЗЛЫ, -ая, -ае. Які загінуў ад
марозу; вымерз, ^ьаібралыя нллбобыя Дрэеы. II нлз. вымерзласць, -і, эк.
ВЁІМЕРЗНУЧІЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , не;
-мёрз, -зла; злк. Загінуць ад марозу, хола
ду (пра расліннасць, насякомых). Рунь еылкрзлл. II незлк. вымярзаць, -Ае.
ВЫМЕРКАВАЦЬ, кую, куеш, куе;
-куй; -каваны; злк., іллю. 1. Знайсці, ад
шукаць шляхам дакладнага разліку; вы
гадаць. 2?. еромь/ нл рдмонлі келяізры. 2?.
сблбоДную албз/ну. 2. Выбраць зручны
момант. 3. Правільна разлічыць, загадзя
вызначыць. З^е еыліерклепл/, Дзе інлю бу
дзем елбзіць і сеяць. II незлк. вымяркоўваць,
-аю, -аеш, -ае.
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ВЫМЕРЛЫ, -ая, -ае. Які вымер, не па
кінуўшы патомства (пра род, сямейства і
пад.), або які знік, перавёўся (пра раслі
ны). Л/лмлняі — еыл*брлля экыеёл/нл.
ВЫМЕРНІК, -а, мн і, аў м Паказ
чык, які вызначае аб'ём або якасць ра
боты.
ВЫМЕРНЫ, ая, ае 1. Такі, які мо
жа быць вымераны. 2?ымернля еел/чыня.
2. Які служыць для вымярэння. 2?ымернля
ру/іелікл.
ВЫМЕРЦІ, І і 2 ас. не ўжыв., -мра;
-мер, -рла; злк. 1. Поўнасцю знікнуць у
выніку гібелі, смерці. 22/іел*я был*бр/іл. 2.
Абязлюдзець, апусцець у выніку масавай
смерці жыхароў ад голаду, эпідэміі. 2?ёскл
бымбрлл лД эя/Дэм/і. II незлк. выміраць, -Ае. Ц
нлз выміранне, -я, н.
ВЫМЕСІЦЬ, -мету; -месіш, -месіць;
-мешаны; злк., інліо. Месячы, разміна
ючы, канчаткова прыгатаваць. Я цесліл,
а/пну. II незлк. вымёшваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЁІМЕСЦІ, -мету; мецеш, -меце; -мецем, -мецеце, -метуць; -меў -мела; выме
ці; -мецены; злк., ілліо. 1. Падмесці.
ялДлоеу. 2. з члео. Метучы, выдаліць, выкі
нуць. Я смецце з хлліы. Ц незлк. вымятаць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
ВЫМЕШАЦЬ, аю, -аеш, ае; аны;
злк., ін/но. Добра перамяшаць. Ц незлк. вы
мёшваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫМІРАННЕ 271 вымерці
ВЫМІРАЦЬ 271 вымерці
ВЫМОВА, -ы, мн. -ы, -мбў лс. Дыс
цыплінарнае спагнанне, якое даецца за
якую-н. правіннасць. ЛбЗж/ць еымоеу. Суроеля е.
ВЫМОІНА, ы, лін -ы, -мбін, лс Па
глыбленне ў грунце, размытае бягучай ва
дой.
ВЫМОЛЬВАЦЬ 271 вымаліць
ВЫМОТВАЦЦА 271 выматацца
ВЫМОТВАЦЬ 271 выматаць
ВЫМОЧВАЦЦА 271 вымачыцца
ВЫМОЧВАЦЬ 27і вымачыць
ВЫМПЕЛ, а, мн ы, -аў м 1. Вуз
кі доўгі флаг на мачце ваеннага судна. 2.
Вузкі трохвугольны флажок, які служыць
прыметай чаго-н. /ТёрлхоДны е. 3. Забяс
печаны доўгім флажком або стужкай фут
ляр, у якім змешчаны прадмет, які скіда
ецца з лятальнага апарата. А нл Месяць/.
В Ы МУРАВАЦЬ а/і мураваць
ВЫМУСІЦЬ, -мушу, мусіш, -мусіць;
-мушаны; злк., клас і з /н%). Прымусіць
зрабіць, выканаць што-н. А еорлел зДлццл. 2?ыл*уіллны лДклз (не добраахвотны). Ц
незлк. вымушаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ВЫМУЧЫЦЬ, -чу, чыш, чыць; -ча
ны; злк. (разм ). 1. ілліо. З цяжкасцю, з
намаганнем зрабіць, стварыць. Я зеобу.
А аеры/. 2. клас. Знясіліць, змардаваць. А
клня Дллёклй блроелм. Ц незлк. вымўчваць,
-аю, -аеш, -ае.
ВЫМУШАНЫ, ая, ае 1. 27і выму
сіць. 2. Ненатуральны, не свабодны. 2?ы-

л*ум*лнл (прысл.) усл*іхнуццл. II нлз. выму
шанасць, -і, лс
ВЫМУШТРАВАЦЬ 271 муштраваць
ВЫМЫСЕЛ, -слу лін -слы, слаў л* 1.
Тое, што створана фантазіяй, уяўленнем.
Ллзлчны е. 2. Выдумка, хлусня. 27е еерыць
6ЫЛІЫСЛ&М.
ВЕіМЫЦЦА 271 мыць
ВЁІМЫЦЬ 271 мыць
ВЫМЯ, -мя, мю, -мя, -мем, -мі; лін
вымі, -мяў, -мям, вьімі, -мямі, -мях; н. Ор
ган з малочнымі залозамі і саскамі ў самак
млекакормячых. Ллрое/нл е.
ВЫМЯРАЛЬНІК, а, лін -і, -аў л* 1.
Прылада, прызначаная для вымярэння. 2.
Тое, што і зыл*брн/к.
ВЫМЯРАЛЬНЫ 271 вымераць
ВЫМЯРАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , -Аец
ца; незлк. Вызначацца якой-н. мерай. Злллсы цукру еылмрлюццл со/лнял** /нон.
ВЫМЯРАЦЬ 271 вымераць
ВЫМЯРЗАЦЬ 27і вымерзнуць
ВЫМЯРКОЎВАЦЬ 27і вымеркаваць.
ВЫМЯРАННЕ, я, лін і, -яў, н 1.
вымераць. 2. Працяжнасць вымяральнай
велічыні ў якім-н. напрамку /елмежрычнля %меурл ў пірол еылмрэннях.
ВЫМЯТАЦЬ 271 вымесці
В&НАЙСЦІ, -найду -найдзеш, -най
дзе; -найшаў, -піла; -найдзі; -найдзены;
злк., мілю. Працуючы творча, стварыць
што-н. новае, невядомае раней. А полую
л*лм*ыну. Я лрыс/нлслелнне бл ліехлніамл. Ц
незлк. вынаходзіць, -джу -дзіш, -дзіць. Ц
нлз. вынаходства, -а, н.
ВЁІНАС 271. вынесці.
ВЙНАСІЦЬ, -нашу -насіш, -насіць;
-нашаны; злк. 1. /пню. Перанесці за не
калькі прыёмаў усё, поўнасцю. Я сенл з
блтю/лл. 2. клео. Пра маці: пранасіць у сабе
да родаў Я бз/ця. 3. лерлн., м/лю. Абдумаць
да поўнай яснасці, закончанасці. А позы
злмысе/і. 4. інлю. Выцерці, працерці ў вы
ніку доўгага нашэння. Дынлідлны клецям*.
II незлк. выношваць, -аю, -аеш, -ае (да 2—4
знач.).
ВЫНАСНЕі, -Ая, -бе. Звязаны з вына
сам, знаходжаннем па-за чым-н., выне
сены куды-н. 2?ь/нлснля ^рл%ю. ^ь/нлсное
субнл.
ВЫНАХОДЛІВЫ, ая, ае Знаходлівы,
здольны ствараць, вынаходзіць. А члтілеек. А розум. Ц нлз. вынаходлівасць, -і, эк.
ВЫНАХОДНІК, а, л*н. і, аў л* Той,
хто вынайшаў што-н. 7/лрлбл еынлхобн/клў / рлцыянлл/'злімлряў. II эк. вьшахОдніца,
-ы, -ніц. II лрыл*. вьшахОдніцкі, -ая, -ае.
ВЫНАХОДСТВА, а, л*н ы, аў н 1.271
вынайсці. 2. Тое, што вынайдзена, ство
рана вынаходнікам. ^лірыл*лць лўлілрскле
ллсеебнлнне нл е.
ВЙНЕСЦІ, -несу -несеш, -несе; -нес,
-несла; -несі; -несены; злк. 1. клео-мпло.
Несучы, выдаліць адкуль-н., аднесці за
межы чаго-н. А л*эб/мо з келлізры. 2. клео-м/лю. Перамясціць куды-н., высунуць.
72яынь еынестіл тіобку нл сярэбз/ну рлк/. А
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пытанне на схоб (перан.). Я бробавы лік за
бужкі. 3. пбран., м/то. Атрымаць, набыць
у выніку знаёмства з чым-н. Я ^ражанне. 4. дбран., м/то. Прыняўшы рашэнне,
аб'явіць (афіц.). 2?. падзяку. Я пастанову.
А прысуб. 5. м/то. Вытрымаць, выцер
пець. .Цяжка бьыо в. еэта есра. Яе мое в.
%?убасці. 0 Ледзь вьшесці ногі (разм.) — з
цяжкасцю пазбегнуць небяспекі, выра
тавацца. II яезак. вынасіць, -нбшу, -нбсіш,
-нбсіць. II яаз. вынас, -у, л*. (да 1 і 2 знач.) і
вынясённе, -я, я. (да 2 і 4 знач.).
ВЫНЕСЦІСЯ, несуся, -несешся, не
сецца; вьінесся, -неслася; -несіся; зак.
Імкліва выехаць, выбегчы адкуль-н. Яа
ўзлесак вынесліся коннік/. Ц яезак. вынасіц
ца, -нбшуся, -нбсішся, -нбсіцца.
ВЁІНІК, -у, мн. -і, -аў лі. 1. Канчатко
вы паказчык якіх-н. дзеянняў намаган
няў і пад. 77абвесці вынікі работы за бзень.
Вынікі конкурсу. 2. Паказчык майстэрства
(звычайна спартыўнага). А плаўца. Я за
бегу яа сто ветраў. Лепты о. бня. 3. Тое,
што вынікае з чаго-н., з'яўляецца лагіч
ным вывадам. 77бспехі заяўляюцца вынікам
напружанай я^то^зеняаа праць/. ТТажар
бь/ў выніках/ няббайнаеа абь/хоЭэканяя з аенём.
ВЫНІКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; яезак. 1.
З'яўляцца, паўставаць. Слупы вынікалі
з-за ўзгоркаў і зноў знікалі. 2. (7 / 2 ас. не
ўжыв.). З'яўляцца лагічным вынікам, уз
нікаць з чаго-н. Як вь/нікае са сказанага. Ц
зак. вынікнуць, -ну, -неш, -не; -ні.
ВЫНІКОВЫ, ая, ае 1. З падагульце
нымі вынікамі, паказчыкамі. Я. рахунак.
2. Які даў або дае добрыя вынікі; рэзуль
татыўны. Выніковая сусл^рэна.
ВЁІНІШЧЫЦЬ, -шчу -шчыт, шчыць;
-пгчаны; зак., каео-м/то. Поўнасцю зні
шчыць. Я. ваўкоў. [І незак. вынішчаць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц наз. вьшішчАнне, -я, н.
ВЫНАСІЦЦА ал вынесціся
ВЫНАСІЦЬ ал вынесці
ВЫНОСЛІВЫ, ая, ае Фізічна моц
ны, трывалы, здольны многа вынесці (у
5 знач.). Я. конь. Я. спартсмен. Ц наз. вы
нослівасць, -і, лс.
ВЫНОШВАЦЬ ал вынасіць
ВЫНЫРНУЦЬ, -ну, неш, не; ні; зак
1. Нырнуўшы, усплысці, паказацца з ва
ды. 2. перан. Раптоўна з'явіцца. Месяц вы
нырнуў з туману. Ц незак. выныраць, -Аю,
-Аеш, -Ае і вынырваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫНЯНЬЧЫЦЬ, чу, -чыш, чыць;
-чаны; зак., каео (м/то/ Рупліва дагля
даючы, выгадаваць. Я. бзіця. Ц незак. вы
няньчваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫНЯСЁННЕ ел вынесці
ВЫНЯЦЬ, віАму, вымеш, выме; вымі;
выняты; зак., м/то. Узяць знутры або пе
рамясціць знутры наверх. Я. еазеты з пам/товай скрынкі. Я. рук/ з к/мюняў. Ц незак.
вымаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ВЫПАГАДЗІЦЦА, дзіцца; безас., зак
Аб надыходзе яснага сонечнага надвор'я.

Д вечару выпаеабзілася. Ц незак. выпа
годжвацца, -аецца
ВЁІПАД, у, М дзе, мн ы, аў м 1.
У фехтаванні, гімнастыцы: выстаўленне
сагнутай нагі ў якім-н. напрамку з упорам
тулава на гэту нагу. Я наперад. 2. перан.
Варожае выступленне, нядобразычлівая
выхадка супраць каго-, чаго-н. Злосны в.
ВЫПАДАК, -дку, мн. -дкі, -дкаў, м. 1.
Тое, што здарылася, здарэнне. Я з жыцця.
Яям/часнь/ в. У такім выпадку (пры такой
умове, пры дадзеных абставінах). Яа ўся
кі в. (у прадбачанні чаго-н. нечаканага).
У крайнім выпадку (пры крайняй неаб
ходнасці). У асобных выпадках (калі-ні
калі). Я/ ў якім выпадку (ніколі, ні пры
якіх умовах, ні за што). У тым выпадку,
калі... (калі здарыцца так, што...). У ад
варотным вынаску (калі будзе наадварот,
не так). У лепм/ым вынаску (пры самых
спрыяльных абставінах). 2. Зручны мо
мант. 77абвярнуўся в. Уіусц/ць в. 3. Тое,
што і выпадковасць (у 2 знач.). 77оспех
работы не молса залежаць аб выпабку. 0
Ад выпадку да выпадку — калі-нікалі, не
пастаянна. Ва ўсякім выпадку — пры лю
бых абставінах, незалежна ні ад чаго. З
выпадку — з-за, з прычыны чаго-н. Пры
выпадку (разм.) — калі будзе магчымасць.
77/?ь/ выпабку лерабам усё яму. У выпадку
чаео — калі адбудзецца, надыдзе што-н.
Забеспячэнне ў выпабку хваробы. У выпад
ку чаго (разм.) — калі будзе патрэба. У вы
лазку чаео, навеламі мне.
ВЫПАДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. 1.
ел. выпасці. 2. У выразе: не выпадае — 1)
няма магчымасці. Узяцца за еэту работу
ўсё не выпабае; 2) няма зручнага моман
ту. У?ё былі незнаёмыя л/обзі, і лабыхобзіць
ба іх не вылабала; 3) нельга, непрыстойна.
Ян — інтэліеент, і яму, як ён лічыць, не еылабае займацца такой работам.
ВЙПАДКАМ, прысл. 1. Тое, што і выпабкова (у 1 знач.). Сустрэча в. 2. у знач.
пабочн. су/. Дарэчы, між іншым. 7ь/, в., не
ўмаеазін ібзем/?
ВЫПАДКОВА, прысл 1. Нечакана,
непрадбачна. Я сустрэцца. 2. у знач. лабоч. сл. Тое, што і вылабкам (у 2 знач.).
ВЫПАДКОВАСЦЬ, і, мн і, -ей, ж
1. ел. выпадковы. 2. Выпадковая акаліч
насць. 77ерам/кобзіла в. 77а /апаслівай вылабковасці.
ВЫПАДКОВЫ, ая, ае 1. Які паявіў
ся, узнік непрадугледжана. Яылабковая
памылка. Я еосць. Яылабковае знаёмства.
2. Які бывае не заўсёды, ад выпадку да вы
падку. Яылабковыя заработкі. Ц наз. выпад
ковасць, -і, мн -і, -ей, ж
ВЁІПАІЦЬ, -паю, -паіш, -паіць; -паены; зак., каео ('м/то/ Выкарміць пойлам.
Я цяля. II незак. выпойваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫПАКЛАДАЦЬ ел пакладаць
ВЫПАКУТАВАЦЬ, тую, туеш, туе;
-туй; -таваны; зак. 1. Перанесці многа па
кут. Долькі лрыйм/лося о./2. м/то. Дамагчы
ся пакутамі. Я сваё м/часце.

вын-вып
ВЫПАЛАСКАЦЬ ел паласкаць
ВЫПАЛАЦЬ ел палоць
ВЫПАЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, ж. Тое,
што і выеар.
ВЫПАЛІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , -ліц
ца; безас., зак. Кончыць паліцца. Яылалілася ў нечы. Ц незак. выпальвацца, -аецца.
ВЫПАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., м//ло. 1. Спаліць да канца, цалкам.
77ажар вылал/ў увесь лес. Сонца выпаліла
пасевы. 2. Ачысціць апальваннем. Я бляху.
3. Зрабіць знак, рысунак на чым-н. рас
паленым прадметам. Я узор. Я кляймо. 4.
м/то і ў чым. Кончыць паліць, прапаліць.
Я у печы. 5. Вырабіць абпальваннем. Я
цэелу. 6. Сказаць адным дыхам (разм.). Я
навіну. II незак. выпільваць, -аю, -аеш, -ае.
II наз. выпільванне, -я, н. (да 1—5 знач.).
ВЫПАМПАВАЦЬ, пую, пуеш, пуе;
-пуй; -паваны; зак., м/то. Пампуючы, вы
даліць. Я вабу. II незак. выпампоўваць, -аю,
-аеш, -ае.
ВЫПАРАЖНІЦЬ, ню, ніш, ніць;
-нены; зак., м/то. Зрабіць парожнім, апа
ражніць. Я пасубзіну. II незак. выпараж
няць, -яю, -Аеш, -Ае.
ВЫПАРАЛЬНАСЦЬ, і, ж Здольнасць
да выпарэння. Я эд&іру.
ВЫПАРАТАК, тка, мн ткі, ткаў м
(спец.). Шкурка неданошанай жывёліны,
вынятай з жывата самкі. Лвечы в. Ц нрым.
выпараткавы, -ая, -ае.
ВЫПАРАЦЬ, -ру, -раш, -ра; -раны;
зак. 1. м/то. Разрэзаўшы па швах, вы
няць. Я рукаў. 2. м/то. Выкалаць чым-н.
вострым. Я вочы. 3. каео. Поручы, пры
мусіць вылезці адкуль-н. Я лісу з нары. 4.
м/то. Знайсці, адшукаць (разм.). Я.рэбкую
кніжку. II незак. выпорваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫПАРЫНА, -ы, ж. Пот, які выступае
на целе (звычайна ў хворага пасля гарач
кі). 77акрыцца выпарынай.
ВЫПАРЫЦЦА, руся, рышся, -рыц
ца; зак. 1. (7 і 2 ас. не ўжыв.). Ператва
рыцца ў пару. Яаба выдарылася. 2. (7 і 2
ас. не ўжыв.), неран. Знікнуць, прапасці
(разм.). Рабасць умомант выдарылася. 3.
Папарыцца. Я ў лазні. Ц незак. выпарацца,
-аюся, -Аешся, -Аецца і выпарвацца, -аю
ся, -аешся, -аецца. Ц наз. выпарЗнне, -я, н.
(да 1 знач.).
ВЫПАРЫЦЬ, ру рыш, рыць; -ра
ны; зак. 1. м/то. Ператварыць у пару. Я
вабкасць. 2. м/то. Згусціць, ачысціць, пе
ратвараючы лішнюю вільгаць у пару. Я
соль (здабыць з салёнай вады). 3. каео
('м/то/ Добра папарыць венікам у лазні. 4.
каео-м/то. Парай знішчыць або ачысціць.
Я. бзежку. Я прусакоў. Ц незак. выпараць,
-Аю, -Аеш, -Ае і выпарваць, -аю, -аеш, -ае.
II наз. выпарЗнне, -я, н. (да 1 і 2 знач.) і вы
парванне, -я, н.
ВЫПАР&ННЕ, -я, н 1. ел выпарыц
ца, выпарыць. 2. звычайна мн. (выпарЗнні,
-яў). Рэчыва, якое выпараецца. Тйкобныя
выпарэнні.

вып-вып
ВЫПАС, -у, мн. -ы, -аў .м. Месца, дзе
пасуць жывёлу; паша. Лузаем е. Ц лрым.
вьшасны, -Ая, -бе.
ВЫПАСВІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , віц
ца; зак. Адкарміцца на пашы. 7/яляты еыласе/ліся. II незак. выпасвацца, -аецца.
ВЫПАСВІЦЬ, су; сеш і свіш, се і
-свіць; -сем і -свім, -сеце і -свіце, -суць і
-свяць; выпасі; -сены і -свены; зак. 1. ка
за. Адкарміць на пашы. А абечак. 2. іато.
Патравіць выпасам. А сеяалсаць. 3. апло.
Зарабіць пасьбой (разм.). Лыласеіў /амат
ароміам. II незак. выпасваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫПАСЦІ, -паду -падзеш, -падзе;
вьіпадзі; зак. 1. Вываліцца, упасці адкуль-н. 77/сьмо сынава з кніеі. болька сы
нава ззубоў. А з еоза. 2. (712ас. неўжыб.),
лбран. Знікнуць, страціцца; застацца не
заўважаным. Лыкала з намяці /мая назба.
Лаа збянтэжанасць не еынала з-лаб маем
уеааі. 3. (7 / 2 ас. не ўжые.). Пра аладкі:
упасці на зямлю. .Уначы былала раса. Лы
каў ранні снее. 4. безас. Давесціся. Лбномчы ліне сыпала схабз/ць у л/узем. Як еылабзе
(як удасца). 5. (7 / 2 ас. не ўжые.). Удацца,
атрымацца. Лыкаў бабры ўрабжай. Ц незак.
выпадаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ВЫПАТ, -у Л/ -паце, л*. (спец.). Збі
ранне вадкасці з крывяносных сасудаў у
якой-н. поласці цела пры запаленні.
ВЫПАТРАБАВАЦЬ, бую, буеш, буе;
-буй; -баваны; зак. 1. мока. Патрабаван
нем дабіцца, атрымаць. Л. баеебку. 2. каза.
Прымусіць з'явіцца куды-н. па выкліку. Л.
сеебаку суб.
ВЫПАТРАШЫЦЬ ал патрашыць
ВЫПАЎЗАК, зка, мн. зкі, -зкаў м. 1.
Адзін з відаў дажджавога чарвяка. 2. Тое,
што і еылоўзіны. Ц лрым. выпаўзкавы, -ая,
-ае.
ВЫПАЎЗЕНЬ, зня, мн. зні, зняў л*
Тое, што і еылаўзак (у 2 знач.).
ВЫПАЎЗЦІ, -зу -зеш, -зе; выпаўз,
-зла; -зі; зак. 1. Выйсці паўзком, паўзучы.
Л. праз шчыліну. 2. Павольна рухаючыся,
з'явіцца. З /лраеы былаўзла бужака. З-за
зары быкаўз аў/лабус (перан.). Ц незак. вы
паўзаць, -Аю, -Аеш, -Ае і выпоўзваць, -аю,
-аеш, -ае.
ВЫПАЦКАЦЦА ал пэцкацца
ВЫПАЦКАЦЬ ал пэцкаць
ВЫПЕРАДЗІЦЬ, раджу, -радзіш, ра
дзіць; -раджаны; зак., каао-што. Тое, што
і анярэбзіць. Л. у безу. Л. у еучабе (перан.).
II незак. выпераджаць, -Аю, -Аеш, -Ае і вы
пярэджваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. выпера
джэнне, -я, н / выпярэджванне, -я, н. Л.
тзрм/наў (перан.).
ВЫПЕРЦІ, -пру -праш, -пра; выпер,
-рла; -пры; -перты; зак. 1. кааа-/а/ко. Вы
цесніць напорам, вылавіць сілай. Л. бно
ў бочцы. 2. каео. Выгнаць, выключыць,
звольніць (разм.). Л. з хаты. Л. з рабб/кы.
3. (7 12ас. неўжыб.). Выдацца, высунуцца
за межы чаго-н. (разм.). Л. налбраб. Ц не
зак. выпіраць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ВЫПЕСЦІЦЬ ал песціць
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ВЫПЕТРАЦЬ, аю, аеш, ае; -аны;
зак. 1. Высахшы, страціць свае якасці, ко
лер і пад. 77аб зараным сонцам і ее/крам еыке/крала /краба. 2. Зрабіцца худым, сухім
(перан., разм.). Ло быке/краў чалабек.
ВЫПЕЧЫ, -пеку -печані, -печа; -пе
чам, -печаце, -пекуць; выпек, -пекла;
-печы; -печаны; зак., што 1. Прыгатаваць
пячэннем. ТТякарня былекла /кону хлеба. 2.
Добра прапячы. Алеб не быкечаны. 3. Рас
ходаваць у працэсе пячэння. Л. ўсе цес/ка.
4. Знішчыць агнём, жарам, кіслатой. Л.
бародаўку. 5. Выпаліць на чым-н. (знак,
кляймо). Л. кляймо II незак. выпякаць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц наз. выпякАнне, -я, н /выпечка,
-і, /747 -чцы, ж. II крым. выпячнй, -Ая, -бе
(да 1 знач.). Лынячныя еырабы.
ВЫПІВАЦЬ, Аю, -Аеш, Ае; незак 1.
што. Піць (у якой-н. колькасці). Яашча
бык/еае паўшклянкі лі/нерол ьнай бабы. 2.
Часта ўжываць спіртное (разм.). Муж ка
чаў б.
ВЫПІЛАВАЦЬ, лую, -дуеш, луе;
-луй; -лаваны; зак., што. Выразаць пілой,
вырабіць пілаваннем. Л. бз/рку ў бзеярах.
Л. рамку. II незак. выпілоўваць, -аю, -аеш,
-ае.
ВЫПІНАЦЬ ал выпнуць
ВЫПІРАЦЬ, -Аю, Аеш, Ае; незак 1. ал
выперці. 2. (7/2ас. неўжые.). Выдавацца
на паверхню, выпінацца. Лос/кры кабык
еым^рае на шыі.
ВЫПІСАЦЦА, -пішуся, -пішашся, -пі
шацца; -пішыся; зак. Выбыць са спісаў са
складу чаго-н. Л. з бальніцы. Л. з бамаеой
кніеі. II незак. выпісвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
ВЫПІСАЦЬ, -ішу -ішаш, -іша; -ішы;
-ісаны; зак. 1. што. Знайшоўшы, спі
саць, запісаць. Л. цытату з кн/а/. 2. што.
Напісаць для выдачы каму-н. Л. орбар. Л.
рахунак. 3. каео-што. Старанна апісаць
сродкамі мовы або намаляваць. Л. еобразы бзеючых асоб. Л. узор. 4. што. Заказаць
дастаўку чаго-н. Л. еазе/ку. 5. каео /пано/
Выклікаць пісьмова. Л. ба сябе сямЭо. 6.
каео (ш^б?- Выключыць са спісаў са скла
ду чаго-н. Л. хеораеа з бальніцы. 7. што.
Зрасходаваць пісаннем (разм.). Л. чар
ніла з аўтаручкі. Ц незак. выпісваць, -аю,
аеш, -ае. Ц наз выпісванне, -я, н і выпіска,
-і, /747 выпісцы, ж. (да 1, 2, 4—6 знач.). Ц
крым. выпісны, -Ая, -бе (да 3 і 5 знач.).
ВЫПІСКА, -і, /747выпісцы, мн. -і, -сак,
ж. 1. ал. выпісаць. 2. Тое, што выпісана з
якога-н. тэксту, дакумента. Л. з прата
кола.
ВЫПІЎКА, -і, /?37 -ўцы, мн. -і, -півак,
ж. (разм.). 1. Выпіванне спіртных напіт
каў т4беб з быліўкай. 2. Бяседа, пачастунак
са спіртным. Яалабз/ць быніўку. 3. Спірт
ныя напіткі. Яа стале было мноеа быніўкі
і закускі.
ВЫПІХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каео-што. Тое, што і еынхаць. Ц незак. вы
піхваць, -аю, -аеш, -ае.

ВЫПІХАЦЬ ал. выпіхнуць, выпхнуць,
выпхаць.
ВЫПІХВАЦЬ ел. выпіхнуць, выпхнуць,
выпіхаць, выпхаць.
ВЫПІХНУЦЬ, ну, неш, не; ні; -ну
ты; зак. Тое, што і еылхнуць. Ц незак. выпі
хаць, -Аю, -Аеш, -Ае / выпіхваць, -аю, -аеш,
-ае.
ВЫПІЦЬ, -п'ю, -п'еш, -п'е; -піты; зак.
1. ал. піць. 2. лерак., што і чаео. Вынесці^
выцерпець. Л. чашу пакут.
ВЫПЛАВІЦЬ, -плаўлю, -плавіш, -пла
віць; -плаўлены; зак., што. Плавячы, зда
быць. Л. жалеза з рубы. Ц незак. выплаў
ляць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. выплаўка, -і,
//37-ўцы, ж.
ВЫПЛАКАЦЦА, -плачуся, -плачашся,
-плачацца; вьіплачыся; зак. Аблягчыць
сваё гора плачам. Ц незак. выплаквацца,
-ваюся, -ваешся, -ваецца.
ВЫПЛАКАЦЬ, -лачу -лачаш, -лача;
-лач; -лаканы; зак., што. 1. Выліць, вы
казаць сваю тугу слязамі. Л. еора. 2. Вы
прасіць плачам. Л. банамоеу. 0 Выплакаць
(усе) вочы (разм.) — у горы плакаць доўга,
многа. II незак. выплакваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫПЛАЦІЦЬ, плачу плаціш, -пла
ціць; -плачаны; зак., што. Выдаць плату
поўнасцю заплаціць. Л. боўе. Ц незак. вы
плачваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. выплата,
-ы, /737 -плаце, ж.; крым. выплатны, -Ая,
-бе. Лыллатная еебамасць.
ВЫПЛЕСЦІ, -плету -плецеш, -плеце;
-плеў -пледа; -плеці; -плецены; зак. Рас
плёўшы, выняць. Л. стужку з касы. Ц не
зак. выплятаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ВЫПЛЕСЦІСЯ, 1 і 2 ас не ўжыв,
-плецецца; зак. Расплёўшыся, выпасці.
Стужка еыллелася з касы. Ц незак. выпля
тацца, -Аецца.
ВЫПЛЁЎВАЦЬ ад выплюнуць
ВЫПЛЫСЦІ', -ыву -ывеш, -ыве; -ыві;
зак. 1. Плывучы, выйсці куды-н. Л. ў аб
крытае мора. 2. Плывучы, з'явіцца ад
куль-н. Л. з-за //абароту. 3. Падняцца з
глыбіні, усплыць. Лыллыла береяно. 4. (7 і
2 ас. неўжыб.), леран. Нечакана выявіцца,
стаць відавочным. Лыллыла небастача. Ц
незак. выплывАць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ВЫПЛЫСЦІ, І і 2 ас не ўжыв , -ыве;
зак. Выкаласаваць, пусціць колас. Ячмень
бынлыў буйным коласам.
ВЫПЛЮНУЦЬ, ну -неш, -не; -люнь;
-нуты; зак., што. Выкінуць з рота пляў
ком. Л. сліну. II незак. выплёўваць, -аю,
-аеш, -ае.
ВЫПЛЮХАЦЬ, аю, -аеш, -ае; аны;
зак., іато (разм.). Плюхаючы, выліць. Л.
еабў з начоеак. Ц незак. выплюхваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц абнакр. выплюхнуць, -ну -неш,
-не; -ні; -нуты.
ВЫПЛЯТАЦЦА ал. выплесціся
ВЫПЛЯТАЦЬ ал. выплесці
ВЫПНУЦЬ, -пну -пнеш, -пне; -пні;
-пнуты; зак., што. Выставіць, высунуць
уперад. Л. ёрубзі. Ц незак. выпінаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
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ВЫПОЙВАЦЬ ел. выпаіць
ВЫПОРВАЦЬ а/? выпараць
ВЫПОЎЗВАЦЬ ел. выпаўзці
ВЫПОЎЗІНЫ, зін Верхняе покрыва
насякомых або скура змяі, скінутая ў час
лінькі.
ВЫПРАБАВАЛЬНІК, а, мн. і, аў, м
Тбй, хто займаецца выпрабаваннем ча
го-н. Лётчык-#. II лс. выпрабавальніца, -ы,
мн. -ы, -ніц II ярым вьшрабавАльніцкі, -ая,
-ае.
ВЫПРАБАВАЛЬНЫ, -ая, ае Прызна
чаны для выпрабавання, праверкі. Л. лаліеон. Л. тзрмін. Былрабаеальная камісія.
ВЫПРАБАВАННЕ, -я, мн. -і, -яў, к 1.
ал. выпрабаваць. 2. Цяжкае перажыванне,
няшчасце. /Транец; праз цяжкія еь/лрабаеанні. Суровыя еь/лрабаеанні еайны.
ВЫПРАБАВАНЫ, ая, ае Правераны
практыкай, які апраўдаў сябе. Л. барацьДіт. Л. метаД. Ц яаз. выпрабаванасць, -і, ж.
ВЫПРАБАВАЦЬ, бую, -буеш, -буе;
-буй; -баваны; зак., каео-м/то. Праверыць
на практыцы, вопыце. Л. матор. Л. сеаю
сілу. II лезак. выпрабоўваць, -аю, -аеш, -ае.
II яаз. выпрабаванне, -я, я
ВЫПРАВАДЗІЦЬ, -ваджу, -вадзіш, -ва
дзіць; -ваджаны; зак., каео (м/то). Прыму
сіць пайсці, выгнаць. Л. нялром/аных еасцей. II яезак. выправаджваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫПРАВІЦЦА', -праўлюся, -правіш ся, -правіцца; зак. 1. Стаць прамым, вы
праміцца. 2. Пазбавіўшыся ад недахопаў,
стаць лепшым. Характар еьтрае/уся. Ц яе
зак. выпраўляцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ВЫПРАВІЦЦА^, праўлюся, -правіш
ся, -правіцца; зак. Накіравацца, адпра
віцца куды-н. АўДы еы #ь/лра#іліся ?Ц яезак.
выпраўлАцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ВЫПРАВІЦЬ', -праўлю, -правіш, -пра
віць; выправі; -праўлены; зак., м/то. 1.
Зрабіць прамым; выпраміць. А рэчым/ча.
2. Унесці неабходныя праўкі ў што-н. А
рукапіс. Я карэктуру. 3. Ліквідаваць неда
хопы, заганы. Я станоеім/ча. А памылку.
II яезак. выпраўлАць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц яаз.
выпраўлённе, -я, я.
ВЫПРАВІЦЬ^, -праўлю, -правіш, -пра
віць; выправі; -праўлены; зак. 1. каеом/то. Сабраць і правесці; адправіць. Б.
дзяцей у м/колу. Б. экслеДыцы/о. 2. каео.
Выправадзіць. А свавольнікаў з хаты. 3.
каео-м/то. Паслаць, адправіць куды-н. з
якой-н. мэтай. А (За доктара. А камбайны
у моле. II яезак. выпраўляць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ВЫПРАГЧЫ, -прагу -пражаш, -пра
жа; -пражам, -пражаце, -прагуць; выпраў
-прэгла; -пражы; -пражаны; зак., каео
("м/то/ Распрэгчы, вызваліць з запрэж
кі. Я каяя з воза. Ц яезак. выпрагаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ВЫПРАГЧЫСЯ, -прагуся, пражашся, -пражацца; -пражамся, -пражацеся,
-прагуцца; выпрагся, -праглася; -пражыся; зак. Вызваліцца з запрэжкі. Донь вылраеся. II яезак. вьшрагАцца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.

ВЫПРАМЕНЬВАЦЦА, 1 і 2 ас не
ўжыв., -аецца; яезак. Ісці, распаўсю
джвацца адкуль-н. прамянямі. Ц яаз. вы
прамленне, -я, я
ВЫПРАМЕНЬВАЦЬ, аю, аеш, ае;
яезак., м/то. Вылучаць прамяні, прамя
нёвую энергію. А святло. Ц яаз. выпрамя
ненне, -я, я. Деллавое в.
ВЫПРАМІЦЬ, млю, міш, міць; -млё
ны; зак., каео-м/то. Зрабіць прамым. А
о[рот. А Дароеу. Ц яезак. выпрамлАць, -Аю,
-яёш, -Ае. II лрым. выпрамляльны, -ая, -ае
(спец.).
ВЫПРАМНІК, -А, мя. -і; -бў, м. (спец.).
Прыстасаванне для ператварэння пера
меннага электрычнага току ў пастаянны.
Ртутяы я.
ВЫПРАСАВАЦЬ ел. прасаваць'
ВЫПРАСІЦЬ, -прашу, -прасіш, -пра
сіць; -прашаны; зак., м/то і чаео. Просьба
мі дамагчыся чаго-н. Я лрабачэяяе. Я ером/ай. II яезак. выпрошваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫПРАСТАЦЦА, аюся, -аешся, -аец
ца; зак. 1. Прыняць прамое становішча;
выпраміцца. БуДзільна выпрасталася.
2. Легчы, выцягнуўшыся на ўвесь рост
(разм.). Б. яа калане. Ц лезак. выпроствац
ца, -аюся, -аешся, -аецца.
ВЫПРАСТАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
зак., м/то. 1. Зрабіць простым, прамым;
разагнуць. Б. цвік. Я наеў. 2. Выраўнаваць
пагнутае, памятае. Я умяціну. Ц незак. вы
простваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫПРАЎКА, -і, ДА/ -ўцы, мн. -і, -вак,
ж. Пастава, манера трымацца прама, пад
цягнута. Байсковая в. Маладзецкая в.
ВЫПРАЎЛЯЦЦА' ел выправіцца'
ВЫПРАЎЛЯЦЦА^ ел выправіцца^
ВЫПРАЎЛЯЦЬ' ел выправіць'
ВЫПРАЎЛЯЦЬ^ ел выправіць^
ВЕіПРАЦАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-цуецца; зак. Устанавіцца, утварыцца ў
выніку вопыту, працы, ^ь/ярацаеалася вынослівасць. Ц незак. вьшрацОўвацца, -аецца.
ВЫПРАЦАВАЦЬ, цую, цуеш, цуе;
-цуй; -цаваны; зак., м/то. 1. Зрабіць пэў
ную колькасць работы; вырабіць. Я нор
му. 2. Стварыць, развіць, адпрацаваць. Я
план сумесных дзеянняў. /?. стойкі харак
тар. А Добры стыль. II незак. выпрацоўваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. выпрацоўванне, -я, н. і
выпрацоўка, -і, ДА/-ўцы, ж
ВЫПРАЦОЎКА, і, ДА/ -ўцы, мн -і,
-цбвак, ж. 1. ел. выпрацаваць. 2. Тое, што
выпрацавана, выраблена. Дзённая в.
ВЫПРОСТВАЦЦА ел выпрастацца
ВЫПРОСТВАЦЬ ел выпрастаць
ВЫПРОШВАЦЬ ел выпрасіць
ВЫПУКЛАСЦЬ, і, мн і, ей, ж 1. ел
выпуклы. 2. Выпуклае месца, пукатасць.
А на сцяне.
ВЫПУКЛЫ, -ая, ае 1. Які мае сфе
рычную вонкавую паверхню; проціл. ўва
гнуты. Выпуклае м/кло. 2. Які выдаецца на
перад, выступае над паверхняй; рэльеф
ны. А лоб. Быпуклыя літары. Ц наз. выпук
ласць, -і, ж.

ВЫП-ВЫП
ВЫПУСК, -у мн. -і, -аў, м. 1. ел. выпус
ціць. 2. Група навучэнцаў, якія заканчва
юць навучальную ўстанову адначасова.
АГінулаеоДні в. 3. Частка твора, выдадзеная
асобна. Раман у Двух выпусках.
ВЫПУСКНІК, 0, мн і^ бў м Тбй, хто
заканчвае навучальную ўстанову навучэ
нец апошняга класа, курса. Ц ж. выпуск
ніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ВЫПУСКНЫ ел выпусціць
ВЫПУСТАШЫЦЬ, шу шыш, шыць;
-шаны; зак. (разм.). 1. м/то. Зрабіць пус
тым; апаражніць. Б. тсрбу сухароў. 2. ле
рам., каео-м/то. Пазбавіць маральнай,
творчай сілы. Б. Дум/у. Бязмэтнае жыццё
вылустам/ыла еэтаеа чалавека. 3. лерам.,
м/то. Пазбавіць жывога зместу, галоўнага,
істотнага (у вучэнні, тэорыі і пад.). Б. іДэ/о.
II незак. выпустошваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫПУСЦІЦЬ, -пушчу -пусціш, -пус
ціць; -пушчаны; зак. 1. каео-м/то. Даць
выйсці. Б. Дзіця лаеуляць. Б. лтум/ку на
золю. Б. цяпло з хаты. Б. снараД (выстра
ліць). 2. каео-м/то. Выпадкова не ўтры
маць, упусціць. Б. талерку з рук. 3. каео
<"м/то). Вывесці з навучальнай установы па
заканчэнні курса навучання з наданнем
адпаведных правоў. Б. студэнта. Б. адзі
наццаты клас (разм.). 4. м/то. Вырабіўшы,
падрыхтаваўшы, пусціць у абарачэнне
для якога-н. скарыстання. Б. прадукцыю.
Б. раман. 5. м/то. Высунуць, выставіць. Б.
кіпцюры. 6. м/то. Павялічыць у даўжыню,
шырыню. Б. рукавы. Ц незак. выпускаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. выпусканне, -я, н. і
выпуск, -у м. (да 3 і 4 знач.). Ц лрым. вы
пускны, -Ая, -бе (да 1, 3, 5 і 6 знач.). Б. кла
пан. Быпускная аДтуліна Доменнай нечы. Б.
клас. Быпускныя экзамены. Б. каўнер.
ВЫПУЧЫЦЦА ел пучыцца
ВЫПУЧЫЦЬ ел пучыць
В Бі ПУШКА, -і, ДАТ-шцы, мн. -і, -шак,
ж. Абшыўка, аблямоўка з футра па кра
ях адзення, абутку; апуха. Футровая в. Ц
лрым. выпушачны, -ая, -ае
ВЫПІХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каео-м/то. Выпіхнуць у некалькі пры
ёмаў. II незак. выпіхАць, -Аю, -Аеш, -Ае і вы
піхваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫПІХНУЦЬ, ну -неш, -не; -ні; нуты; зак., каео-м/то. Штуршком выкінуць,
выдаліць. Б. за Дзверы. Ц незак. выпіхАць,
-Аю, -Аеш, -Ае і выпіхваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫПЫЛІЦЬ, лю, ліш, ліць; -лены;
зак., м/то. Ачысціць ад пылу, трасучы, вы
біваючы. Б. лалаеікі. Ц незак. выпыльваць,
-аю, -аеш, -ае.
ВЫПЫРХНУЦЬ, ну неш, не; ні;
зак. Вылецець, пырхнуўшы. 77тум/ка вылырхнула з клеткі. Ц незак. выпырхваць,
-аю, -аеш, -ае.
ВЫПЫТАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
зак., м/то ў каео. Выведаць у працэсе гу
таркі. Б. сакрэт. Ц незак. выпытваць, -аю,
-аеш, -ае.
ВЫПЯКАННЕ ел выпечы
ВЫПЯКАЦЬ ел выпечы

ВЫП-ВЫР
ВЫПЯРЭДЖВАЦЦА 2л. выперадзіць
ВЫПЯРЭДЖВАЦЬ 27!. выперадзіць
ВЫПЯЧНЫ 27і выпечы
ВЫРАБ, -у мн. -ы, -аў, л;. 1. ад. выра
біць. 2. Якасны бок апрацоўкі чаго-н.
Медная дучка абмысловаеа вь/рабу. 3. Спо
саб, від вытворчасці прадукцыі. Ручны з.
скур. Рэчы хатняга вырабу. 4. пераважна
мн. Вырабленыя рэчы, прадукт працы.
Ме/яа/пчныя вырабы. 0 Аўчынка вырабу не
варта (прымаўка) — справа, не вартая тур
бот.
ВЫРАБАТАК, -тку, .м. Тое, што і выпрацоўка (у 2 знач.).
ВЫРАБАТКА, -і, ДЛ7 -тцы, мн. -і, -так,
лс. Месца, дзе здабываюцца карысныя
выкапні.
ВЫРАБІЦЦА, -блюся, -бішся, -біцца;
зак. 1. (7 / 2ас. неўлсыв.). Набыць пэўныя
асаблівасці ў працэсе вытворчасці, рабо
ты. 7/7кура бабра выраб/лася. 2. Запэцкацца
(разм.). В. у сажу. 3. Выбрацца са склада
нага становішча, выкруціцца (разм.). Як
нам тут а. ? II незак. вырабляцца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
ВЫРАБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены; зак., што. 1. Зрабіць, выпрацаваць з
чаго-н.; выпусціць. Засаб вь/раб/ў мноеа
станкоў. 2. Апрацаваць дубленнем. Я. аве
чую накуру. 3. Выканаць пэўную колькасць
работы; выпрацаваць. Я. норму. 4. Добра
падрыхтаваць для пасеву пасадкі (глебу).
Я. лале. 5. Дасканала зрабіць; змайстра
ваць. Я. л/штвы. 6. Запэцкаць, сапсаваць
што-н. неахайным абыходжаннем (разм.).
Я. лал/то ў смалу. Ц незак. вырабляць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц ноз. выраб, -у м. (да 1 і 2 знач.).
ВЫРАБЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.,
што. 1.27?. вырабіць. 2. Рабіць што-н. не
звычайнае; вычвараць (разм.). ТВто ты
тут вырабляеш ?
ВЫРАДАК, -дка, мн. -дкі, -дкаў м. Той,
хто выдзяляецца ў якім-н. асяроддзі сваі
мі крайне адмоўнымі, агіднымі якасцямі.
Я. у сям 7.
ВЫРАДЗІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -дзіцца; зак. Пагоршыцца ў пародзе, страціць
каштоўныя ўласцівасці продкаў. Расл/на
вь/рабзмася. Ц незак. выраджацца, -аецца. Ц
наз. выраджэнне, -я, н.
ВЫРАЖАЛЬНІК, а, мн і, аў, м Тое,
што і выразнае. II лс. выражальніца, -ы, мн.
-ы, -ніц.
ВЫРАЖАЦЬ 27! выразіць
ВЫРАЖЭННЕ 27! выразіць
ВЫРАЗ', -а, мн. -ы, -аў м. Выразная ад
туліна; выемка. Я. бля дукатаў.
ВЫРАЗ , -у мн. -ы, -аў, м. 1. Знешні
выгляд (твару), які адлюстроўвае ўнутра
ны стан. Я. зачэп. 2. Той або іншы моў
ны зварот. Вобразны, ме/яад&арычнь/ з. 3.
Сукупнасць знакаў формула, якія адлю
строўваюць пэўныя матэматычныя адно
сіны. Ллеебра/чны з.
ВЫРАЗАЦЬ, -ражу -ражаш, -ража;
выражы / выраж; -разаны; зак. 1. мола.
Выняць, выдаліць або зрабіць што-н. рэ
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заннем. Я. пухл/ну. Я. што-н. з налезь/. 2.
мола. Зрабіць, начарціць чым-н. рэжучым,
вострым. Я. л/тару на бошцы. 3. што. Вы
рабіць разьбой. Я. ль/лску. 4. мала. Зрэзаць,
адрэзаць для якой-н. патрэбы. Я. лаз/ну. 5.
каео-што. Вынішчыць разнёй або загрыз
ці ўсіх, многіх (пра ваўкоў). Ваўк/ выраза ?!! с/лал!ак азечак. Ванбыты зь/разат!/ ўсю
сям То. II незак. выразаць, -Аю, -Аеш, -Ае /
вырэзваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. выразанне,
-я, н., вырэзванне, -я, н. (да 1—4 знач.) /
выразка, -і, ДЛ7-зцы, лс. (да 1—4 знач.).
ВЫРАЗІЦЬ, -ражу -разіш, -разіць;
-ражаны; зак., што. Вызначыць у якіх-н.
адзінках. А план у л/чбах. Ц незак. выра
жаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. выражэнне, -я, н.
ВЫРАЗКА, -і, ДА/ -зцы, мн. -і, -зак, лс.
1.27!. выразаць. 2. Тое, што выразана, вы
разаная частка чаго-н. Тазетная е. 3. Мяса
з сярэдняй часткі тушы; філе. Свіная е.
ВЫРАЗЛІВЫ, -ая, -ае. Які выражае
ўнутраныя перажыванні або якасці. А ноз(рк. II наз. выразлівасць, -і, лс.
ВЫРАЗНІК, -а, мн. -і, -аў м. Той, хто
(або тое, што) выражае якую-н. ідэю, дум
ку пачуццё. А /бэйрабочага класа. Ц лс. вы
разніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ВЫРАЗНЫ, ая, ае 1. Такі, у якім
кожная дэталь, момант яскрава вылуча
юцца. Вь/разныя абрысы зор. 7?. почырк.
.Выразнае вымаўленне. 2. Яскравы, пера
канаўчы. Выразная пераваеа. 3. Дакладна
і ясна сфармуляваны. В. абказ. Ц наз. вы
разнасць, -і, лс.
ВЫРАЗНЫ, -Ая, -бе. Выраблены вы
разаннем, разны. Вокны з выразным/ л/штвам/.
ВЫРАЙ, -ю, мн. -і, -яў, м. 1. Цёплы
край, куды вылятаюць на зіму пералётныя
птушкі. %с аблё/лу л/лум/ак у е. 2. Чарада
пералётных птушак. .Жураўліны е.
ВЫРАКАЦЦА 27! вырачыся
ВЫРАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
зак., што. Даць магчымасць скаціцца,
упасці (пра слязу). Долькі слёз выраніла.
ВЫРАСЦІ, -сту, -сцеш, -сце; -сцем,
-сцеце, -стуць; вырас, -ела; зак. 1. 27!.
расці. 2. з чаао. Стаць большым ростам
настолькі, што адзенне стала малое. А з
касцюма. 3. леран. Удасканальваючыся,
дасягнуць больш высокай ступені. Хамназітар еь/рас за апошнія еабы. 4. Паказацца
нечакана, паўстаць перад вачамі. 7?а на
розе вырас суеязны. Як з-паб зямлі еь/рас
(нечакана паявіўся). 77сраб пабаролснікамі
вырас есраб. Ц незак. вырастаць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
ВЫРАСЦІЦЬ, -рашчу, -расціш, -рас
ціць; -рашчаны; зак., каео-м//ло. Даць вы
расці, даглядаючы, выхоўваючы. В. саб. Я.
бзяцей. II незак. вырошчваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫРАТАВАЛЬНІК, а, мн і, аў, м
Той, хто ратуе каго-, што-н.; збавіцель. Ц
лс. выратавальніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ВЫРАТАВАЛЬНЫ, -ая, -ае Які слу
жыць для выратавання, садзейнічае яму.

Я. круе. Выра/яаба/!ьныя прыёмы. Ц наз. вы
ратавальнасць, -і, лс
ВЫРАТАВАЦЦА, туюся, туешся, ту
ецца; -туйся; зак. Уберагчыся, збавіцца
ад чаго-н. небяспечнага, пагражальнага.
В. аб смерці. II незак. выратоўвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
ВЫРАТАВАЦЬ, тую, туеш, туе; туй;
-таваны; зак., каео-што. 1. Пазбавіць ад
чаго-н. (страшнага, небяспечнага і пад.).
В. /малельца. 2. Захаваць у цэласці, збераг
чы. В. рукапіс аб значэння. Ц незак. выра
тоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. выратаванне,
-я, н.
ВЫРАЎНАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-нуецца; зак. Стаць роўным. 7/Тарэнеа аб
раўнавалася. Характар выраўнаваўся. Ц не
зак. выраўноўвацца, -аецца.
ВЫРАЎНАВАЦЬ, ную, нуеш, нуе;
-нуй; -наваны; зак., што. Зрабіць роў
ным. В. пляцоўку. II незак. выраўноўваць,
-аю, -аеш, -ае.
ВЫРАЎНЯЦЦА, яюся, яешся, яец
ца; зак. 1. Тое, што і выраўнавацца. 2.
Разагнуцца, выпрастацца. .Жанчына, уба
чыўшы нас, выраўнялася, прысылалася. 3.
Размясціцца па прамой лініі, параўняц
ца. Халопа выраўнялася. В. ў рабоце з кім-н.
(перан.). 4. Стаць лепшым (у фізічных або
духоўных адносінах). Хлапец выраўняўся і
пастрайнеў. Ц незак. выроўнівацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
ВЫРАЎНЯЦЬ, -яю, -яеш, -яе; -яны;
зак., што. 1. Тое, што і выраўнаваць. 2. Ра
загнуць, выпрастаць. В. плечы. 3. Зрабіць
прамым. В. шарэн2у. В. рэчышча. Ц незак.
выроўніваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫРАЧЫСЯ, -ракуся, -рачашся, -рачацца; -рачамся, -рачацеся, -ракуцца;
выракся, -клася; зак., каео-чаео. Адмовіц
ца, не прызнаць сваім. В. робных. В. свайео
сына. II незак. выракацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца. Ц наз. вырачэнне, -я, н.
ВЫРАШАЛЬНЫ, ая, ае 1. Такі, які
можна вырашыць (у 2 і 3 знач.). Выра
шальная праблема. 2. Рашаючы, галоўны,
найбольш важны. В. перь/яб у лсыцці нароба. II наз. вырашальнасць, -і, лс.
ВЫРАШЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-шыцца; зак. Атрымаць вырашэнне, стаць
вырашаным. Справа вырашытшся бобра. Ц
незак. вырашацца, -Аецца
ВЫРАШЫЦЬ, шу, шыш, шыць;
-шаны; зак. 1. з ін^. або з бабан. Абдумаў
шы, прыйсці да якога-н. вываду, заклю
чэння. Хн вырашыў застацца /нулі. 2. шяю.
Рашыць, знайсці адказ на што-н. В. пы
танне, праблему. 3. што і з ін%). Прыняць
рашэнне. Вырашы?!/ стварыць камісію. 4.
што. Рассудзіць. В. спрэчку, б Вырашыць
чый-н. лёс — прадвызначыць чыю-н. бу
дучыню, зыход чаго-н. Ц незак. вырашаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. вырашэнне, -я, н. (да
2і4знач.).
ВЫРВАЦЦА, -рвуся, -рвешся, -рвецца;
-рвіся; зак. 1. (7 і 2ас. неўлсыв.). Адарвац
ца, аддзяліцца. Вырваўся еузік у паліто.
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2. Сілай вызваліцца, выйсці адкуль-н.
А з налому, /7лрэм/це мы вырваліся у тэатр (перан.: знайшлі час). 3. (7 / 2 ас. не
ўжыв.). Выйсці на паверхню адкуль-н.
(пра што-н., што паказваецца, прарыва
ецца адразу). 77олымя вырвалася з ком/на.
Вырвалася /эрызнанне. 4. Аддзяліўшыся
ад іншых, пераадольваючы перашкоды,
выйсці куды-н. Тонм^чык вырваўся налбраб.
II незак. вырывацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ВЫРВАЦЬ, -рву -рвеш, -рве; -рві;
-рваны; зак., каао-м/то. Рэзкім рухам,
рыўком выдаліць, дастаць, узяць. Я лустазелле. А хворы зуб. л/ст са см/ытка.
каранбам/ з рук. А прызнанне у каао-н. (пе
ран.: прымусіць прызнацца). А лсрамоау
(перан.). II незак. вырываць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ВЫРОЎНІВАЦЦА ал выраўняцца
ВЫРОЎНІВАЦЬ ал выраўняць
ВЫРОШЧВАЦЬ ал вырасціць
ВЫРУБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены;
зак., м/то. 1. Зрубіць, пабудаваць што-н.
%ао і з сцяны не вырубім/? (загадка). 2. Зда
быць руду вугаль. Вырубіў 7(72 /ноны вуаалю. II незак. вырубаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз.
вырубка, -і, ДА/-бцы, ж. (да 2 знач.).
ВЫРУЛІЦЬ ал руліць
ВЫРУЛЯВАЦЬ ал руляваць
ВЫРУЧКА, -і, ДА/-чцы, лін. -і, -чак, лс.
1. ал. выручыць. 2. Утаргаваныя грошы.
Збаць выручку ў банк.
ВЫРУЧЫЦЬ, -чу, чыш, -чыць; -ча
ны; зак. 1. каао (мане/ Памагчы каму-н.
у цяжкіх абставінах. А з бябы. А сябра. 2.
м/то. Утаргаваць. Я бром/ы за /лазар. Ц не
зак. выручАць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. выруч
ка, -і, ДА/-чцы, лс. (да 1 знач.).
ВЫРЫВАЦЦА ал вырвацца
ВЫРЫВАЦЬ ал вырваць
ВЫРЫСАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-суецца; зак. Пра бачнае: абазначыцца,
стаць выяўным, выразным. У9алечын/ вырысавал/ся аоры. Ц незак. вырысоўвацца,
-аецца.
ВЫРЫСАВАЦЬ, сую, суеш, суе;
-суй; -саваны; зак., м/то. Старанна і аку
ратна нарысаваць пяром, алоўкам. Ц незак.
вырысоўваць, -ае, -аеш, -ае.
ВЫРЫЦЬ ал рыць
ВЫРЭЗВАЦЬ ал выразаць
ВЫСАДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца; зак. Выйсці з экіпажа, вагона, судна і
пад., прыбыўшы куды-н. Я з карабам на
б^раа. II незак. высаджвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца. Ц наз. высадка, -і, ДА/-дцы, лс.
ВЫСАДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць; -джа
ны; зак. 1. каао (м/то). Даць магчымасць
або прымусіць выйсці з вагона, судна і
пад. А пасажыраў. Я бэсант. 2. м/то. Пе
расадзіць у глебу (пра расаду саджанцы).
Я лал*/боры з парнікоў. А кветкі ў <рун/л.
3. м/то чым. Пасадзіць вакол чаго-н. А
пляцоўку кус/лам/. 4. м/то. Выбіць, выла
маць моцным ударам (разм.). А бзееры.
II незак. высаджваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
высаджванне, -я, н. / высадка, -і, ДА/-дцы,
лс. (да 1—3 знач.).

ВЫСАКА... (ал. высока...). Першая са
стаўная частка складаных слоў; ужыв.
замест «высока...», калі націск у другой
частцы падае на першы склад, напр.: высакаякаены, еысакас/леояьны, высакаробны, высакарослы.
ВЫСАКАГОРНЫ, ая, ае Размешча
ны ў гарах, у высокай горнай мясцовасці.
А раён.
ВЫСАКАМЕРНЫ, -ая, -ае Пагардлі
ва-фанабэрысты. А выаляб. Ц наз. высакамёрнасць, -і, лс. і высакамёр'е, -я, н
ВЫСАКАРОД ДЗЕ, я, н У царскай Ра
сп: у спалучэнні з займеннікамі «ваша»,
«яго», «яе», «іх» — тытулаванне цывіль
ных чыноўнікаў пятага класа (стацкіх са
ветнікаў).
ВЫСАКАРОДНЫ, ая, ае 1. З высо
кімі маральнымі якасцямі, крыштальна
чысты, велікадушны. А чалавек. 2. Уз
вышаны, асвячоны высокай мэтай. Я
ўчынак. 7?ысакаробныя мэ/лы. 3. Выключ
ны па сваіх якасцях, прыгажосці. 7?ысакаробная лрас/ла/ла ліній. ^ысакаробныя
манеры. 4. Ужыв. ў складзе розных тэрмінаў для абазначэння парод, разрадаў якія
чым-н. выдзяляюцца. Я алень. 7?ысакаробныя ме/лалы (золата, серабро, плаціна). Ц
наз. высакароднасць, -і, лс. (да 1—3 знач.) /
высакародства, -а, н. (да 1—3 знач.).
ВЫСАКОСНЫ У выразе: высакосны
год — кожны чацвёрты год, які мае ў лю
тым 29, а не 28 дзён.
ВЫСАЛАПІЦЬ, плю, піш, піць;
-плены; зак., м/то (разм ). Высунуць з
рота (язык). II незак. высалопліваць, -аю,
-аеш, -ае.
ВЫСАХЛЫ, -ая, -ае. 1. Такі, з якога выпарылася вільгаць. 7?ысахлая рэчка. 2. Які
ссох, перастаў жыць. 7?ысахлае брэва. 3.
неран. Схуднелы. Я твар.
ВЫСАХНУЦЬ ал сохнуць
ВЫСАЧЫЦЬ, -чу -чыш, -чыць; -чаны;
зак., каео-м/то. Сочачы, адшукаць, рас
крыць. Я м/ліёна. II незак. высОчваць, -аю,
-аеш, -ае.
ВЫСАЧЭЗНЫ, ая, ае (разм) Вельмі
высокі (у 1 знач ). Я лаб <?мны кран.
ВЫСВАТАЦЬ ал сватаць
ВЫСВЕТЛІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-ліцца; зак. Стаць ясным, зразумелым.
Справа высветлілася. Ц незак. высвятлАжша,
-Аецца.
ВЫСВЕТЛІЦЬ, лю, ліш, ліць; -ле
ны; зак., м/то. Зрабіць ясным, зразуме
лым; выясніць. А станов/м/ча. Ц незак. вы
святляць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ВЫСВЕЦІЦЬ, ечу еціш, еціць; -ечаны; зак., каео-м/то. Ярка вылучыць свят
лом што-н. А фарамі бароеу.
ВЫСВІДРАВАЦЬ, рую, руеш, руе,
-руй; -раваны; зак., м/то. Свідруючы, зра
біць дзірку паглыбленне. Я бз/рку. Ц незак.
высвідроўваць, -аю, -аеш, -ае
ВЫСВІСТВАЦЬ, аю, аеш, ае; незак
Свішчучы, выконваць. Я мелобыю.

ВЫР-ВЫС
ВЫСЕДЗЕЦЬ, джу -дзіш, -дзіць;
-джаны; зак. 1. без бал. Прасядзець, пра
быць дзе-н. пэўны час. А нры хворым
цэлыя суткі. 2. каео. Вывесці птушанят,
седзячы на яйках. А куранят. 3. леран.,
м/то. Дасягнуць чаго-н. доўгім сядзеннем
(разм., жарт.). А бысертацыю. Ц незак. высёджваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫСЕЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца;
зак. Пакінуць месца свайго жыхарства. А
са старога бома. Ц незак. высялАцца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
ВЫСЕЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., каео ('м/то). Прымусіць пакінуць мес
ца свайго жыхарства. А у сусебнюю вёску. Ц
незак. высялАць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ВЫСЕЛКІ, -лкаў. Невялікае паселі
шча на новым месцы, якое вылучылася з
іншага населенага пункта. ,Жыць на высел
ках. II лрым. выселкавы, -ая, -ае.
ВЫСЕРАБРЫЦЬ ал серабрыць
ВЫСЕРБАЦЬ ал сёрбаць
ВЫСЕЎ ел. высеяць.
ВЫСЕЎКІ, -севак. Астаткі ад прасеяна
га. Аўсяныя в. II лрым. высевачны, -ая, -ае.
ВЫСЕЧКА, -і, ДА/-чцы, ле. 1. ал. высе
чы. 2. мн. -і, -чак. Месца, дзе высеклі лес.
Раскарчаваць высечку.
ВЫСЕЧЫ, -секу, -сечаш, -сеча; -сечам,
-сечаце, -секуць; вйсек, -кла; -сечы; -се
чаны; зак., м/то. 1. Ссячы ўсё, знішчыць.
7?. лес. 2. Выбраўшы, ссячы. 7?. жарбзіну. 3.
Секучы, дастаць, выняць або вырабіць. 7?.
кавалак лёбў. 4. Выразаць з каменя ці на
камені. 7?. набліс. 7?. б/ост. 5. Здабыць уда
рам па крэмені, выкрасаць. 7?. іскру. Ц не
зак. высякаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. вйсечка, -і, ДА/-чцы, лс. (да 1—4 знач.).
ВЫСЕЯЦЬ, сею, сееш, сее; сей;
-сеяны; зак. Пасеяць (якую-н. коль
касць). 7?. сто лубоў жыта. Ц незак. выся
ваць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. высяванне, -я,
н. і вйсеў, -севу м. (спец.). /Дэрмы высеву.
Лысеў траў. Ц лрым. высяўнй, -Ая, -бе.
ВЫСІЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца;
зак. 1. Дайсці да страты сіл; знясіліцца. В.
на цяжкай рабоце. 2. (7/ 2 ас. не ўжыв.).
Стаць неўрадлівым, спустошыцца (пра
глебу; разм ). Зямля высалілася. 3. (7 / 2 ас.
не ўжыв ). Страціць моц (пра віно, хрэн і
пад.; разм.). Ц незак. высільвацца, -аюся,
-аешся, -аецца. Ц наз. высільванне, -я, н. і
высілённе, -я, н
ВЫСІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -сіцца;
незак. Узвышацца, стаяць высока. Звале
ныя/ высіцца вежа.
ВЫСКАЛ, -у мн. -ы, -аў м. Сціснутыя
зубы, якія відаць з-за расцягнутых губ.
Залежны в.
ВЫСКАЛІЦЦА ал скаліцца
ВЫСКАЛІЦЬ ал скаліць
ВЫСКАЛЯКА, і, ДА/ у, Там, м.; ДА/
-лАцы, Т-ай (-аю), ж., мн. -і, -лАк (разм.).
Той, хто любіць скаліць зубы, жартаваць.
Выскаляк/ не бавалі лрахобў.
ВЫСКАЧКА, -і, ДА/ -чцы, мн. -і, -чак,
м. і ж. (разм.). Чалавек, які, жадаючы

выс-выс
выслужыцца, паказаць сябе, ва ўсё ўмешваецца, які заняў прыметнае грамадскае
становішча не па заслугах.
ВЫСКАЧЫЦЬ, чу, чыш, чыць; зак.
1. Скочыўшы, пакінуць якое-н. месца. Я
з лобкі. Яыскачыла з залазь/ (перан.: забы
лася; разм.). Я заліуэк (перан.: паспеш
на або нечакана выйсці замуж; разм.). 2.
Скачучы або таропка выбегшы, выехаў
шы, з'явіцца адкуль-н. Заяц выскачыў з
кустоў. 3. насустрач. 3. (7 / 2 ас. неўэкые.).
Нечакана выпасці, выскачыць. 27/тка
выскачыла з /зояк/. 4. Недарэчна, не да
месца сказаць, зрабіць што-н. (разм.). 3.
са сеаей нрананоеай. Яыскачыў як 77/л/я з
каламель (прымаўка). Ц яезак. выскакваць,
-аю, -аеш, -ае.
ВЫСКВАРЫЦЬ, ру рыш, рыць; ра
ны; зак., што. Сквараннем вылучыць,
здабыць. 3. тлушч з сала. Ц яезак. высквар
ваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫСКРАБЦІ, -бу, -беш, бе; бі; бе
ны; зак., мяло. Скрабучы, ачысціць або
выдаліць. 3. патэльню. 3. рэшткі кашы з
каструлі. II яезак. выскрабаць, -Аю, -Аеш,
-Ае і выскрэбваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫСКУБЦІ, -бу, -беш, -бе; выскуб,
-бла; -бі; -бены; зак., мяло. Скубучы, вы
цягнуць адкуль-н. або зрабіць паглыблен
не, выемку ў чым-н. 3. экліеню еоўны. 3. у
стозе яару. Ц яезак. выскубаць, -Аю, -Аеш,
-Ае і выскубваць, -аю, -аеш, -ае. Ц абнакр.
выскубнуць, -ну -неш, -не; -ні.
ВЫСЛАБАНІЦЬ, ню, ніш, ніць;
-нены; зак., каео-што (разм.). Выняць,
вызваліць з чаго-н. цеснага. 3. наеў са
стрэмен/. II яезак. выслабаняць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
ВЫСЛАЦЬ', вьішлю, вьішлеш, вьішле;
выпілі; высланы; зак., каео-што. 1. Паслаць адкуль-н. А ліст. 3. каео-н. яасустрач еосі^ю. 2. У пакаранне выдаліць за
межы чаго-н. 7?. са сталіцы. Ц яезак. высы
лаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц яаз. высыланне, -я,
я. / высылка, -і, ДМ-лцы, зк. (да 2 знач.). Ц
нрылі. вЫсылачны, -ая, -ае і высыльньі, -Ая,
-бе (да 2 знач.; разм.).
ВЫСЛАЦЬ-, -сцелю, -сцелеш, -сцеле; высцелі; -сланы; зак., што. Пакрыць
усюды, услаць. 2?. скрынку лалерай. Ц яезак.
высцілаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ВЫСЛІЗГАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-аецца; зак. Стаць слізкім, коўзкім, вы
гладжаным да бляску. 77ас еыслізеаўся. Ц
яезак. выслізгвацца, -аецца.
ВЫСЛІЗГАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
зак., што. Зрабіць слізкім, коўзкім. Я
сцеэкку. II яезак. выслізгваць, -аю, -аеш,
-ае.
ВЫСЛІЗНУЦЦА, нуся, нешся, нец
ца; -ніся; зак. Слізгануўшыся, выпасці,
вырвацца. 72/ост еысл/знуўся з рук. Ц яезак.
выслізгвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ВЫСЛІЗНУЦЬ, ну неш, не; ні;
-нуты; зак. 1. Слізгануўшы, выпасці,
вырвацца. РЬ/ба еысл/знула з рук. 2. лерая.
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Непрыметна выйсці (разм.). А з хаты. Ц
лезак. выслізгваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫСЛОЎЕ, -я, Аіл. -і, -яў, я. Корат
ка выказаная глыбокая па змесце думка.
Яыслоўі еял/кікл/ойзей.
ВЫСЛУГА, -і, ДМ -слузе, лс. Пэўны
тэрмін знаходжання на службе. За выслуеу еабоў.
ВЫСЛУГОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае; яе
зак. (разм.). Дагаджаць, прыслужваць. 27е
хачу ем е.
ВЫСЛУЖЫЦЦА, -жуся,
жышся,
-жыцца; зак. Прыслужваючы, дабіцца
чыёй-н. прыхільнасці. Я /ібраб начальстеалі. Ц яезак. выслужвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца.
ВЫСЛУЖЫЦЬ, -жу, -жыш, жыць;
-жаны; зак. 1. што. Атрымаць за службу.
Я узнаеаробу. 2. Праслужыць, прабыць на
службе. 3. у орд*// беаццаць пяць еабоў. Ц яе
зак. выслужваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫСЛУХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каео-што. 1. Праслухаць да канца.
7?. скараў. 3. сімфонію. 2. Даследаваць на
слых. 3. работу сэрца. Ц лезак. выслухваць,
-аю, -аеш, -ае / выслухоўваць, -аю, -аеш,
-ае.
ВЫСЛЎХВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яезак.
1. ал. выслухаць. 2. што. Збіраць чуткі,
падслухваць. Аобз/ць / выслухвае, што за
дораць.
ВЫСЛУХОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае; яе
зак. Тое, што і выслухваць.
ВЫСМАГЛЫ, -ая, -ае. Які страціў віль
гаць, высах ад гарачыні. Яысліаелыя еубы.
ВЫСМАГНУЦЬ ел смагнуць
ВЫСМАЖЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-жыцца; зак. Добра ўсмажыцца. Мяса высліаэкылася. Ц лезак. высмажвацца, -аецца.
ВЫСМАЖЫЦЬ, жу, жыш, жыць;
-жаны; зак., што. Добра ўсмажыць. А са
ла. II лезак. высмажваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫСМАКТАЦЬ, кчу, -кчаш, кча;
-кчы; -ктаны; зак., што з каео-чаео. Смок
чучы, выцягнуць. 2?. кроў зраяк/. Я усе со
кі' з каео-я. (перан.). Ц яезак. высмоктваць,
-аю, -аеш, -ае.
ВЫСМАЛІЦЬ' ал смаліць'
ВЫСМАЛІЦЬ , лю, ліш, ліць; -ле
ны; зак., што (разм.). Знішчыць агнём,
сонцам і пад.; выпаліць. 77алсар высмаліў
лес. Спёка еысліал/ла трасу яа наллавах. 11
яезак. высмальваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫСМАРКАЦЦА ал смаркацца
ВЫСМАРКАЦЬ ал смаркаць
ВЫСМЕЯЦЬ, ею, ееш, ее; ей; ея
ны; зак., каео-што. Насмешкай паказаць
адмоўныя адносіны да каго-, чаго-н. Я
ліяшчанства. Ц яезак. высмейваць, -аю,
-аеш, -ае.
ВЫСМЯГЛЫ, -ая, -ае. Тое, што і высліаалы.
ВЫСМЯГНУЦЬ ал смягнуць
ВЫСОКА... (а таксама высака...) Пер
шая састаўная частка складаных слоў; пі
шацца з «о*, калі націск у другой частцы
падае не на першы склад: 1) адпавядае па

знач. словам «вельмі*, «у вышэйшай сту
пені*, напр.: высокаабукаваны, высокаареан/заваны, высокачуллівы, высокаэ^&ектыўны; 2) адпавядае слову «высокі* (у 1
знач.), напр. высокабартовы, 3) у складзе
дарэвалюцыйных і царкоўных тытулаванняў асоб, высокіх чыноу а таксама ў
зваротах паважанасці азначае высокую
ступень пачцівасці, напр.: высокаблаеароббзе, высоканравасхабзіцельства, высокалра/іаЭобкасць, высокашаноўны.
ВЫСОКАПАСТАЎЛЕНЫ, ая, -ае Які
займае высокае грамадскае або службовае
становішча. Яысоканастаўленая асоба.
ВЫСОКАПРАДУКЦЫЙНЫ, -ая, ае
Які вызначаецца вялікай, высокай пра
дукцыйнасцю. Яысокалрабукцыйноя праца.
ВЫСОКАСЦЬ, -і, эк. У дарэвалюцый
най Расіі: тытулаванне членаў царскага
дому (у спалучэнні з займеннікамі «ва
ша*, «іх*, «яго*, «яе*). Яео о.
ВЫСОКАТАВАРНЫ, -ая, ае Які вы
пускае, дае вялікую колькасць таварнай
прадукцыі. Яысокатаварноя еаспабарка.
ВЫСОКІ, -ая, -ае; вышэйшы; найвы
шэйшы. 1. Вялікі па працягласці знізу
ўверх або далёка размешчаны ў напрамку
знізу ўверх; проц/л. нізкі. Я. рост. Я болі.
Яысок/я еоры. ^ь/ць высока (прысл.). Я
лоб (вялікі). 2. Значна большы за сярэд
нюю норму, за сярэдні ўзровень. Я ціск
крыві. Я. ўраблсай. Яысок/я тэліпы развіцця. Я працэнт. Яысокая ваба (на высокім
узроўні). 3. Выдатны па сваім значэнні,
вельмі важны, пачэсны (кніжн.). Яысокая
адказнасць. Я зона/?. Яысокая ўзнаеароба.
Я еосць. 4. Поўны глыбокага значэння,
незвычайны па сваім змесце (кніжн.). Яы
сокая ідэйнасць. Я стыль. 5. Вельмі доб
ры. Яысокас ліайстэрстоа. Хніеа высокай
вартасці. Яыць высокай булікі пра каео-н.
6. Тонкі, гучны, які ўтвараецца ваганнямі
вялікай частаты (пра гукі). Я еолас. Яысо
кая нота. II наз. вышыня, -і^ лін. вышыні,
вышынь, лс. (да 1, 2 і 6 знач.).
ВЫСОЎВАЦЦА ал высунуцца
ВЫСОЎВАЦЬ ал высунуць
ВЫСОЎНЫ, -ая, -ае. Прыстасаваны
для высоўвання. Яысоўная скрынка.
ВЫСОЧВАЦЬ ал высачыць
ВЫСПА, -ы, лін. -ы, -а% лс. Невялікі
востраў, часцей пясчаны. Ц лрылі. выспен
ны, -ая, -ае.
ВЫСПАВЕДАЦЦА ал спавядацца
ВЫСПАВЕДАЦЬ ал спавядаць
ВЫСПАЦЦА, -плюся, -пішся, -піцца;
зак. Праспаўшы доўга, добра адпачыць. Ц
незак. высыпацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ВЫСПЕЛІЦЬ ал спяліць
ВЫСПЕЛЫ, -ая, -ае. Які добра выспеў.
Я еарбуз. II наз. выспеласць, -і, лс.
ВЫСПЕЦЬ, 1 і 2 ас. неўжыв., -пее; зак.
Паспець, стаць спелым. Сабавіна выспела.
Яыспеў план (перан.). Ц незак. выспяваць,
-Ае.
ВЫССАЦЬ, -ссу, -ссеш, -ссе; -ссі; -ссаны; зак., што з каео-чаео. Ссаннем вы-
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цягнуць. Я кроў з рамы. Ц лезак. высысаць,
-Аю, -аеш, -ае.
ВЫСТАВА, -ы, лін. -ы, -тАў, ж. Тое, што
і выстаўка.
ВЁІСТАВІЦЦА, -таўлюся, -тавішся,
-тавіцца; зак. Выдацца ўперад; высунуц
ца. А з акна. II незак. выстаўляцца, -яюся,
-Аешся, -Аецца.
ВЫСТАВІЦЬ, -таўлю, -тавіш, -тавіць;
-таўлены; зак. 1. м/то. Паставіць, вы
несці за межы чаго-н. Я вазоны з накол
на балкон. 2. м/то. Выняць устаўленае.
Я пабвомнь/я рамы з акоп. 3. каго (^м/то/
Выгнаць (разм.). Я за бзвсрь/ свавольніка.
4. каео-момо. Змясціць для агляду. А карціны на прагляб. А напаказ. 5. каго-м/то.
Паставіць, размясціць (варту і пад.). Я
вартавых. 6. каго-м/то. Прапанаваць, вы
лучыць. Я канбыбата. 7. нерак., м/то. Вы
казаць прапанову патрабаванне. А уль?льонан!ул^ 8. нерак., каго-м/то. Паказаць у
тым або іншым выглядзе. Я на пасмем/ым/ча. 9. каго-м/то. Знайшоўшы, сабраўшы,
даць для пэўнай мэты. А вялікую арлл'/о. А
пачастунак. 10. м/то. Напісаць, паставіць,
вывесці (афіц.). Я вучнял/ габавь/я адзнак/.
II незак. выстаўляць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз.
выстаўлённе, -я, н.
ВЫСТАРАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак., м/то (разм.). Тое, што і расстарацца.
ВЫСТАЎКА, -і, ДА/-таўцы, мн. -і, -тавак, ж. Сукупнасць прадметаў, размешча
ных дзе-н. для агляду, а таксама месца,
дзе яны сабраны. Сельскагаспадарчая е. А
карцін. 2?.-лро&кж* (з прадажай экспана
таў). [І лрым. выставачны, -ая, -ае. Выста
вачная зала.
ВЫСТАЎЛЯЦЦА, Аюся, Аешся, -Аец
ца; незак. 1. ая. выставіцца. 2. нерак. Весці
сябе манерна, стараючыся паказаць сябе
з выгаднага боку; рысавацца (разм.). В. на
любзях.
ВЫСТАЯЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , ста
іцца; зак. Набыць пэўныя якасці ў выніку
працяглага стаяння. ТТаліўка выстаялася.
ВЫСТАЯЦЬ, -таю, -таіш, -таіць; -тай;
зак. 1. м/то. Прастаяць доўга або з цяжкас
цю. В. чаргу за кметам. В. на нагах цэлую
змену. 2. нерак. Не паддацца, вытрымаць,
устаяць. В. супраць ворага. В. у барацьбе. Ц
незак. выстойваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫСТРАІЦЦА', -раюся, -раішся, -ра
іцца; зак. Стаць строем ці размясціцца ў
пэўным напрамку. В. калонам. Яаля касы
выстраілася чарга. Ц незак. выстрочвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
ВЫСТРАІЦЦА, -раюся, -раішся, -ра
іцца; зак. (разм.). Адзецца па-святочна
му; прыбрацца. В. як на баль. Ц незак. выстрОйвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ВЫСТРАІЦЬ', -раю, -раіш, -раіць; -ра
ёны; зак., каго-м/то. Паставіць строем або
размясціць у пэўным парадку. В. нолк. Ц не
зак. выстройваць, -аю, -аеш,-ае.
ВЫСТРАІЦЬ, -раю, -раіш, -раіць; -ра
ёны; зак., каго (разм.). Адзець па-святоч

наму; убраць. II незак. выстройваць, -аю,
-аеш, -ае.
ВЫСТРАЛ, -у, лін. -ы, -аў м. Тое, што
і стрэл.
ВЫСТРАЛІЦЬ, лю, ліш, ліць; ле
ны; зак. Тое, што і стрэліць. Ц незак. вы
стрэльваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫСТРАЛЯЦЬ, яю, яеш, яе; яны;
зак., м/то. Страляючы, расходаваць. В. усе
патроны. Ц незак. выстрэльваць, -аю, -аеш,
-ае.
ВЫСТРАЧЫЦЬ, чу чыш, чыць; ча
ны; зак., м/то. Прашыць на швейнай ма
шыне. В. каўнер. II незак. выстрочваць, -аю,
-аеш, -ае.
ВЫСТРУГАЦЬ ал стругаць
ВЫСТРЫГЧЫ, -рыгу, -рыжаш, -рыжа;
-рыц -гла; -рыжы; -рыжаны; зак., м/то.
Стрыжкай выдаліць. В. пасму валасоў. Ц не
зак. выстрыгаць, -Аю, -аеш, -Ае.
ВЫСТРЭЛЬВАЦЬ ал выстраліць, вы
страляць.
ВЫСТУДЗІЦЬ, джу, дзіш, дзіць;
-джаны; зак., м/то. Выпусціўшы цяпло,
моцна ахаладзіць. В. хату. Ц незак. вы
студжваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫСТУКАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
зак. 1. м/то. Умоўнымі стукамі перадаць,
узнавіць (разм.). В. талеваму. 2. каго-м/то.
Лёгкім пастукваннем пальцамі ці мала
точкам па целе абследаваць стан унутра
ных органаў. В. лёгкія. Доктар вь/стукаў
хворага. II незак. выстукваць, -аю, -аеш,
-ае.
ВЫСТУП, -у, мн. -ы, -аў, м. Частка якога-н. прадмета, якая выступае, выдаецца
ўперад. В. скаль/.
ВЫСТУПІЦЬ, -плю, -піш, -піць; зак.
1. Выйсці наперад адкуль-н. з-за чаго-н.
ці стаць бачным, праявіцца. З натоўпу
выступіла жанчына. 2. Адправіцца ў ін
шае месца, выйшаўшы з месца стаянкі. В.
у пахоб. 3. (7 і 2 ас. не ўжыв.). Прасачыў
шыся знутры, паказацца на паверхні. 7/а
целе выступілі кроплі поту. 4. Зрабіць, вы
канаць што-н. публічна. В. з канцэртам, з
баклагам. В. у струку супраць каго-н., у аба
рону каго-н. В. на сходзе. В. супраць неспра
вядлівасці. II незак. выступаць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II наз. выступлённе, -я, н. (да 2 і 4 знач.).
ВЫСТУПЛЕННЕ, я, мн і, яў, н 1.
ал. выступіць. 2. Прамова, выказванне на
сходзе, а таксама ігра артыста перад публі
кай. Справаздачнае в. Таблічнае в.
ВЫСТУПОВЕЦ, поўца, мн пбўцы,
-пбўцаў, м. Той, хто дзе-н. выступае, ро
біць выступленне.
ВЫСУДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць;
-джаны; зак., м/то (разм.). Атрымаць па
суду. В. спабчь/ну. Ц незак. высўджваць, -аю,
-аеш, -ае.
ВЫСУНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-нься; зак. 1. Паказацца адкуль-н.; выста
віцца. В. з акна. 2. Прасунуцца наперад.
Рота вь/сунулася на паўкіламетра. Ц незак.
высоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца.

ВЫС-ВЫТ
ВЫСУНУЦЬ, ну, -неш, -не; -сунь;
-нуты; зак., м/то. 1. Выставіць вонкі, па
казаць. В. галаву ў акно. 2. Сунучы, пера
мясціць, выставіць наперад. В. м/у%мябў са
стала. В. стол на сярэдзіну пакоя. 3. перан.
Прапанаваць для абмеркавання. В. планпраект. Ц незак. высоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫСУШЫЦЦА ал. сушыцца
ВЫСУШЫЦЬ, сушу сушыш, -су
шыць; -сушаны; зак. 1. ал. сушыць. 2.
м/то. Асушыць. В. балота. В. слёзы (пера
стаць плакаць). Ц незак. высўшваць, -аю,
-аеш, -ае.
ВЫСЦЕБАЦЬ ал сцябаць
ВЫСЦІЛАЦЬ ал выслаць^.
ВЫСЫЛАННЕ ал выслаць'.
ВЫСЫЛАЦЬ ал выслаць'
ВЫСЫЛАЧНЫ ал выслаць'
ВЫСЫЛКАал. выслаць'.
ВЫСЫЛЬНЫ ал выслаць'
ВЫСЫПАЦЦА, І і 2 ас не ўжыв,
-пяецца; зак. 1. Сыплючыся, вываліцца.
Рульба высыпалася з мям/ка. 2. З'явіцца на
паверхні ў вялікай колькасці (пра атма
сферныя аладкі, сып). Раніцам высыпаўся
інем. /Ібзёр высыпаўся. Ц незак. высыпацца,
-Аецца.
ВЫСЫПАЦЦА' ал высыпацца
ВЫСЫПАЦЦА- ал выспацца
ВЫСЫПАЦЬ, -плю, -плеш, -пле; вы
сып; -паны; зак. 1. м/то. Сыплючы, выда
ліць. 7?. збожжа з мям/ка. 2. м/то. Услаць
чым-н. сыпкім. Р. сцежку пяском. 3. (7 і 2
ас. не ўжыв.). Выйсці, выбегчы ў мностве
(разм.). 77а вуліцу высыпаў нароб. Ц незак.
высыпаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ВЫСЫСАЦЬ ал выссаць
ВЫСЫХАЦЬ ал высахнуць
ВЫСЬ, -і, ж. Прастора, якая знахо
дзіцца высока над зямлёй. У завоблачную
в. Тсрнь/я высі.
ВЫСЯВАННЕ ал высеяць
ВЫСЯВАЦЬ ал высеяць
ВЫСЯДАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае; не
зак. Прабівацца на паверхню (пра вала
сы). Русь/ высябаюць.
ВЫСЯКАЦЬ ал высечы
ВЫСЯЛЯЦЦА ал выселіцца
ВЫСЯЛЯЦЬ ал выселіць
ВЫСЯЎНЫ ал высеяць
ВЫТАНЦАВАЦЦА, -цуюся, -цуешся,
-цуецца; -цуйся; зак. 1. Натанцавацца
ўдосталь. 2. (7/ 2 ас. не ўжыв.). Удацца,
атрымацца (разм.). Справа не вытанцава
лася. II незак. вытанцоўвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца.
ВЫТАНЧАНЫ, -ая, ае Тонкі, надзвы
чай далікатны. Р. густ. Рытанчаная ветлі
васць. II наз. вытанчанасць, -і, ж.
ВЫТАНЧЫЦЬ, чу, чыш, чыць; ча
ны; зак., м/то. Зрабіць тонкім; станчыць. Ц
незак. вытанчаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ВЫТАПІЦЬ, -плю, -піш, -піць; -плены; зак., м/то. Тапленнем здабыць, вы
рабіць. Р. сала. II незак. вытопліваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. вытопліванне, -я, н. і

выт-вых
вытапка, -і, ДМ-пцы, ж. Ц прыд/. вытапнь:,
-Ая, -бе.
ВЫТАПТАЦЬ, -пчу, -пчаш, -пча; -пчы;
-птаны; зок., м/то. Топчучы, сапсаваць,
знішчыць. А дасеем. Ц незок. вытоптваць,
-аю, -аеш, -ае.
ВЫТАРАШЧЫЦЦА, -шчуся, -шчышся, -шчыцца; зок. (разм.). 1. (7 / 2 ос. не
ўжые.). Пра вочы: шырока раскрыцца
ад здзіўлення. 2. да коао-м/то. Уставіцца,
шырока раскрыўшы вочы. Чаао ты еытором/чыўся?Ц незок. вытарашчвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
ВЫТАРАШЧЫЦЬ аі. тарашчыць
ВЫТАРГАВАЦЬ, -гую, гуеш, -гуе; -гуй;
-гаваны; зак., м/то. 1. Атрымаць у выніку
продажу. Я за яб/іь/к/ добрыя ?ром/ы. 2. Тар
гуючыся, выгадаць, заплаціць менш на
колькі-н. А восемсот тысяч рублёў. Ц ле
зак. вытаргоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫТАТУІРАВАЦЬ ад татуіраваць
ВЫТАЧЫЦЬ ал тачыць'
ВЫТВАРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незок.,
м/то (разм ). Вырабляць, тварыць, вычва
раць. А розныя м/тук/. II зак. вытварыць,
-ру -рыш, -рыць.
ВЫТВОРНІК, а, мн. і, аў, м. Самец,
пакінуты для разводу патомства. ^Жарабец-е.
ВЫТВОРНЫ, ая, -ае Утвораны ад ін
шага. Вытворная еел/чыня. Вытеорное слоеа (слова, утворанае ад іншага слова).
ВЫТВОРЦА, а, лін ы, аў м. Той, хто
вырабляе, стварае матэрыяльныя каштоў
насці. 2?ь/т#орцы прамысловых тоерроў.
Зоеоб-е.
ВЫТВОРЧАСЦЬ, і, ж. 1. Грамадскі
працэс стварэння матэрыяльных даброт,
які ахоплівае як прадукцыйныя сілы гра
мадства, так і вытворчыя адносіны лю
дзей. 7ймрнля в. 2. Выраб, выпрацоўка,
стварэнне якой-н. прадукцыі. А стол/.
Фабрычная в. 3. Галіна, від народнай гас
падаркі. ТТрамысловая, сеяьскааослаборчоя в. 4. Праца па непасрэдным вырабе
прадукцыі. Умацаваць на вы/явррчасц/. Днчыцца без абрыву аб еытеорчос^/. о Срод
кі вытворчасці — сукупнасць прадметаў і
сродкаў працы: зямля, лясы, вада, нетры,
сыравіна, прылады вытворчасці, вытвор
чыя будынкі, сродкі зносін і сувязі і пад.
II лрым. вытворчы, -ая, -ае. А план. Я пра
цэс. 7?ы?пворчая брыаобо.
ВЫТКАЦЬ, -тку, -тчаш, -тча; -тчам,
-тчаце, -ткуць; вЫтчы; -тканы; зак., м/то.
Саткаць што-н., зрабіць тканнем. Я па
латно, узор. II незак. вытыкаць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
ВЫТЛУМАЧАЛЬНЫ, ая, ае (кніжн )
Даступны для разумення.
ВЫТЛУМАЧЫЦЬ, чу чыш, чыць;
-чаны; зак., м/то. Даступна растлумачыць,
даць тлумачэнне чаму-н. Тыме.яаообсутнасць? II незак. вытлумачваць, -аю, -аеш,
-ае. II наз вытлумачэнне, -я, н.
ВЬГГОК, -у мн. -і, -аў, м. 1. Месца, ад
куль выцякае рака, ручай. Лб вытоку ба
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вусця. 2. перан., чаао. Пачатак, першакры
ніца чаго-н. Выток/ культуры.
ВЫТОПЛІВАННЕ ал вытапіць
ВЫТОПЛІВАЦЬ ал вытапіць
ВЫТОПТВАЦЬ ал вытаптаць
ВЫТРАВІЦЬ ал травіць'
ВЫТРАСЦІ ал трэсці
ВЫТРАЎЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.,
м/то. 1. ал. вытравіць. 2. Тое, што і тра
вяць'.
ВЫТРУСІЦЬ, -ушу -усіш, -усіць; вы
трусі; -ушаны; зак., м/то (разм.). Трусячы,
выкінуць, вытрасці. В. попел з л/ольк/. Ц не
зак. вытрўшваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫТРУЦІЦЬ ал труціць
ВЫТРЫБУШЫЦЬ ал трыбушыць
ВЁГГРЫВАЦЬ, аю, аеш, -ае; зак. 1.
м/то. Цярпліва перанесці (боль, пакуты
і пад.); выцерпець. 2. без баа. Праявіць
вытрымку сцярпець. 77е е. / ўмям/оццо у
размову.
ВЫТРЫМАНЫ, ая, ае 1. Строга па
слядоўны, устойлівы. В. стыль бэкрроцым.
2. Які ўмее валодаць сабой. В. чалавек. Ц
наз. вытрыманасць, -і, ж.
ВЫТРЫМАЦЬ, аю, -аеш, -ае; -аны;
зак. 1. м/то. Устаяць, стойка перанесці,
не паддаўшыся ўздзеянню цяжару ціску і
пад. 72лац/на вытрымала напор павобк/. В.
асабу. 2. м/то. Падвяргаючыся праверцы,
аказацца годным. В. прыёмныя экзамены.
3. айран., м/то. Праявіць цвёрдасць, не
ўступіць. В. сваё слова ба канца (не адсту
піць ад сказанага). 4. каао-м/то. Пратры
маць дзе-н. на працягу якога-н. часу В.
хворааа бома. 5. м/то. Доўгім захоўваннем
давесці да высокай якасці. В. в/но. 6. (7 / 2
ас. не ўлсыв.). Пра тыражы кніі; спектаклі:
ажыццявіцца, адбыцца ў якой-н. колькас
ці. 77ббручн/к вытрымаў мноаа выбанняў.
771есо вытрымала некальк/ пастановак. Ц
незак. вытрымліваць, -аю, -аеш, -ае. //е
вытрымл/вае н/яком прытык/ (перан.: ні
куды не варта).
ВЫТРЫМКА , -і, ДМ -мцы, ж 1.
Уменне валодаць сабой; стойкасць, цяр
плівасць. 77рояе/^ь вытрымку. 2. Час, на
працягу якога адкрыты аб'ектыў фатагра
фічнага апарата. Зняць з вял/кам вытрым
ка//.
ВЫТРЫМКА, і,
мцы, мн -і,
-мак, ж. Цытата, выпіска. В. з баклаба.
ВЫТУПІЦЦА ал тупіцца
ВЫТУПІЦЬ ал тупіць
ВЫТУРЫЦЬ ал турыць
ВЫТХНУЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , -нец
ца; зак. Страціць моц, пах. ^эн вытхнуў
ся. II незак. вытыхацца, -Аецца.
ВЫТЫКАЦЬ ал выткаць
ВЫТЫНКАВАЦЬ ал тынкаваць
ВЁІТЫРКНУЦЦА, -нуся, нешся, -нец
ца; -ніся; зак. (разм.). Высунуцца, пака
зацца адкуль-н. знутры. В. з акопа. Ц незак.
вытыркацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ВЫТЫРКНУЦЬ,
ну
неш,
не;
віАтыркнуў; -ні; -нуты; зак., каао-м/то
(разм.). Выставіць, высунуць за межы ча-

го-н.; утварыць выступ. 77блло#ок вытыр
кнуў з вабы. II незак. вытыркаць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
ВЫФАРБАВАЦЦА ал фарбавацца
ВЫФАРБАВАЦЬ ал фарбаваць
ВЫХАВАЛЬНІК, -а, мн і, аў, м Той,
хто выхоўвае або выхаваў каго-н. Тйкольны е. II ж. выхавальніца, -ы, мн. -ы, -ніц. Ц
прым. выхавальніцкі, -ая, -ае.
ВЫХАВАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў
м., каао-чаао або чым. Той, хто выхоўва
ецца ці навучаецца дзе-н. Я Делррускоао
бзяржаўнааа ўн/верс/тэта. А суеороўскоаа вучыл/м/ча. Ц ж. выхаванка, -і, /^-нцы,
мн. -і, -нак.
ВЫХАВАННЕ, -я, н 1. ал выхаваць 2.
Навыкі паводзін, прывітыя сям'ёй, шко
лай, асяроддзем, якія праяўляюцца ў гра
мадскім і асабістым жыцці, ^оброе е.
ВЫХАВАНЫ, -ая, -ае. Які вызначаец
ца добрым выхаваннем, умее добра паво
дзіць сябе. 7?ыхо#оныя бзец/. А чаллеек. Ц
ноз. выхаванасць, -і, ж.
ВЫХАВАЦЕЛЬ, я, мн і, яў м Тое,
што і еыхоеольн/к. Ц ж. выхавацелька, -і,
ДЛ7^-льцы, мн. -і, -лек.
ВЫХАВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зок.
1. коао (м/то). Вырасціць, даўшы адука
цыю, навучыўшы паводзіць сябе. Я бзя^ем. А кобры /нтэл/аенцы/. 2. коао (м/то/
Шляхам сістэматычнага ўздзеяння, уплы
ву сфарміраваць чый-н. характар. Я мужноао брро^ьб/то. 3. м/то ў кім. Прывіць
што-н. каму-н., усяліць пгго-н. у каго-н.
А у бзецях любоў бо робз/мы. Ц незок. выхбўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ноз. выхаванне,
-я, н. А бзяцем. А еол/. З^я/^ь но е.; прым.
выхаваўчы, -ая, -ае. ^ыхоеоўчояробото. А
процэс. сробок.
ВЁІХАД, -у М-дзе, мн. -ы, -аў м. 1. ал.
выйсці. 2. З'яўленне на сцэне дзеючай
асобы. 3. Месца, праз якое выходзяць.
ТУрро мое бео еыхобы. Зоносны е. 4. перон.
Спосаб выйсця з якога-н. становішча. 5.
Колькасць вырабленага прадукту (спец.).
А круп нерм/ым аотунком. Ц прым. выхад
ны, -Ая, -бе (да 2, 3 і 5 знач.). 7?ыхобноя
роля (нязначная, другарадная роля ў тэат
ральным прадстаўленні). А пробўкт.
ВЫХАДЗЕЦ, -дца, мн. -дцы, -дцаў, м. 1.
Прышэлец, перасяленец з іншай краіны.
А з Тспон//. 2. Той, хто перайшоў з аднаго
сацыяльнага асяроддзя ў другое. Я з сялян.
ВЫХАДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць; -джа
ны; зок. (разм.). 1. м/то. Абысці пехатой
многія мясціны. А усе ноеокольныя лясы.
2. без бон. Прахадзіць які-н. час. 7?ыхобз/ў
нолое/ну бня 3. м/то. Дабіцца чаго-н., доў
га або неаднаразова ходзячы. 77/чоао мы
том не еыхобз/л/. Ц незок. выходжваць, -аю,
-аеш, -ае.
ВЫХАДЗІЦЬ^, -джу -дзіш, -дзіць; -джа
ны; зок., коао-м/то (разм.). Клопатамі да
памагчы выгадаваць, выспець, выздара
вець. А роненоао. А молобы соб. Ц незок.
выходжваць, -аю, -аеш, -ае.
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ВЫХАДКА, -і, ДЛ/-ДЦЫ, мн. -і, -дак, ж?.
Учынак, які парушае агульныя нормы па
водзін. ТТелрыстойная з.
ВЫХАДНЫ, -Ая, -бе. 1. ал. выйсці, вы
хад. 2. Які надзяваецца не для працы; свя
точны, парадны. Я касцям*. 3. Які выда
ецца пры звальненні з работы. Дыхабная
баламога. 4. у зла**, лаз. выхадны, -бга,
л*., выхадная, -6й, ж., л*/*. -ыя, -ьіх. Тбй,
хто выкарыстоўвае свой выхадны дзень
(разм.). .Ён сёння а. 5. у знач. наз. выхадны,
-бга, мн. -ьія, -ьіх, л*. Тое, што і дзень ад
пачынку (разм.). 77аебзем у с. ла грыбы. 0
Выхадны дзень — дзень адпачынку дзень,
вольны ад работы.
ВЫХАПІЦЬ, -плю, -піш, -піць; -плены; зак., каго-м/то. Схапіўшы, вырваць,
выняць. А лакея? з рук. А м/аблю з ножнаў.
II незак. выхопліваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫХВАЛЯКА, -і,
у, Т -ам, л*;
ДА/ -лАцы, Т -ай (-аю), ж., мн. -і, -лАк
(разм.). Тбй (тая), хто любіць выхваляцца;
хвалько.
ВЫХВАЛЯННЕ, -я, н. 1. ал. выхваляцца.
2. Саманадзейная хвальба, самахвальства.
ВЫХВАЛЯЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца; незак. (разм.). Расхвальваць самога ся
бе; хваліцца.
ВЫХВАСТАЦЬ ал хвастаць
ВЫХЛАП, -у, лін. -ы, -аў л*. (спец.). Вы
хад адпрацаваных газаў з цыліндра руха
віка ўнутранага згарання праз выхлапную
трубу. II лрым. выхлапны, -ая, -бе. Я газ. Я
кломля.
ВЫХЛЕБТАЦЬ ал хлябтаць
ВЫХОДЖВАЦЬ ал выхадзіць '
ВЫХОДЗІЦЬ ал выйсці
ВЫХОДНЫ, -ая, -ае (афіц.). Пра ка
рэспандэнцыю: адпраўлены з установы;
лроціл. ўваходны. Лыхоймія лом/та.
ВЫЦАДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць; -джа
ны; зак., мяло. Цэдзячы, выліць. Я ніва з
бочкі. II незак. выцэджваць, -аю, аеш, -ае.
ВЫЦВЕРАЗІЦЬ, -ражу, -разіш, -ра
зуць; -ражаны; зак., каао ('мяло/ Зрабіць
цвярозым. II незак. выцверажаць, -Аю,
-Аеш,-ае і выцвярэжваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
зеар. в^шверазіцца, -ражуся, -разішся, -разіцца; незак. выцверажацца, -Аюся, -Аеш
ся, -Аецца і вьшвярЭжвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца. Ц наз. выцверажэнне, -я, н.
ВЫЦВІЛЫ, -ая, -ае. Які страціў пер
шапачатковы колер; вылінялы. Я пінжак.
ВЫЦВІСЦІ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -цвіце;
зак. Пазбавіцца яркасці афарбоўкі (ад ча
су, сонца і пад.). Яыцвілі м/лалеры на сце
нах. II незак. выцвітАць, -Ае.
ВЫЦВЯРЭЗНІК, а, мн. -і, аў л* Спе
цыяльны пункт для выцверажэння. 7%ны
траліў у в.
ВЫЦЕРАБІЦЬ ал церабіць
ВЫЦЕРПЕЦЬ, -плю, -піш, -піць; зак.,
мяло. Цярпліва перанесці (боль, пакуты і
пад.).
ВЫЦЕРУШЫЦЬ, шу шыш, шыць;
-шаны; зак., мяло (разм.). Трасучы, высы
паць (што-н. дробнае, сыпкае). А зерне з

коласа. Ц незак. выцярушваць, -аю, -аеш,
-ае.
ВЫЦЕРЦІ, вытру, вытраш, вытра; вы
цер, -церла; вытры; -цёрты; зак. 1. кагом/то. Выціраючы, зрабіць сухім, чыстым.
В. смол. Я лоп? з ілба. 2. мяло. Вынасіць,
вышмуляць. А локці ў касцюме. Ц незак.
выцірАць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц зеар выцерці
ся, вытруся, выпрашся, вытрацца; выцер
ся, -церлася; вытрыся; незак. выцірАцца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
ВЫЦЕРЦІСЯ, вытруся, вытрашся, вы
трацца; вьіцерся, -церлася; вытрыся; зак.
1. ал. выцерці. 2. (7 і 2 ас. не ўжыв.). Вы
насіцца, знасіцца ад трэння. 77аліто выцерлася. II незак. выцірАцца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
ВЫЦЕСНІЦЬ, ню, ніш, ніць; -не
ны; зак., каео-мпло. Замяніць сабой, вы
веўшы з ужытку што-н. 7эхніка выцесніла ручную працу. Ц незак. выцясняць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ВЫЦЕЧЫ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -цеча,
-цекуць; вьіцек, -цекла; зак. Выліцца праз
якую-н. адтуліну. 7?аба выцекла з бочкі. Ц
незак выцякАць, -Ае
ВЫЦІСНУЦЬ, ну, неш, не; ні; ну
ты; зак., м/то. 1. Ціскам дастаць або, ціс
каючы, выпусціць вадкасць з чаго-н. 7?.
сок з лімона. Я слёзы (перан.: вымушана
заплакаць; разм.). Слова не выціснем/ з каго-н. (перан.: не прымусіш слова сказаць;
разм.). 2. Ціскам выламаць. А м/ыбу. 3.
леран. З цяжкасцю атрымаць што-н. Я з
еаслабаркі ўсё. 4. Тое, што і выцесніць. 5.
Зрабіць пры дапамозе ціснення. Я набліс
залатымі літарамі. Ц незак. вьпцскАць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ВЫЦЦЁ, -А, н. 1. ал. выць. 2. Працяж
ны крык некаторых жывёл (ваўка, сабакі і
інш.). Дулася з. сабакі.
ВЫЦЫГАНІЦЬ ал цыганіць
ВЫЦЬ, выю, вьіеш, вьіе; незак. Пра
цяжна і тужліва скуголіць; утвараць гукі,
падобныя на выццё. 7?оўк вые. 7?ь/е вецер.
А аб болю (перан.: плакаць уголас; груб.).
II наз. выццё, -А, н.
ВЫЦЭДЖВАЦЬ ал выцадзіць
ВЫЦЯІАЦЬ, аю, аеш, ае; аны; зак,
м/то. 1. Выцягнуць у некалькі прыёмаў Я
бярвенне з бабы. 2. Пакрасці (разм.).
ВЫЦЯГВАЦЦА, аюся, аешся, -аец
ца; незак. 1. ал. выцягнуцца. 2. Везці, цяг
нуць з вялікім напружаннем. Донь аж выцягваўся ў аалоблях.
ВЫЦЯГНУЦЦА, -нуся, нешся, -нен
ца; -ніся; зак. 1. (7і2ас. не ўжне.). Выпас
ці з чаго-н. ад штуршка, неасцярожнага
руху; вышмаргнуцца. .Выцягнулася нітка з
іголкі. 2. (7 і 2 ас. не ўжыз.). Зрабіцца даў
жэйшым, падоўжыцца, тіеонь выцягнуўся
боўгай лаласой. 3. (7 і 2 ас. не ўжыв.). Раз
мясціцца на вялікай адлегласці ў адну
лінію. 7?ёска выцягнулася ўзбоўж ракі. 4.
Вырасці, стаць высокім. .Хлопчык за лета
выцягнуўся. 5. Легчы, расцягнуўшыся, вы
прастаўшыся. Я яа канале. 6. Стаць пра

ВЫХ-ВЫЧ
ма, выпраміцца. Я лераб каманбзірам. Ц
незак. выцягвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ВЫЦЯГНУЦЬ, ну неш, не; ні; ну
ты; зак. 1. мяло. Прыклаўшы сілу, выняць
умацаванае, завязлае і пад. або выдаліць
што-н. уцягнутае. Я кім з нлол?а. Я воз з
гразі. Я сл?рэмку. 2. каео-м/то. Дастаць,
выняць, цягнучы адкуль-н. Я м/у%,лябу са
с/лала. Я м/чулака. Я усе жылы (перан.:
змучыць якімі-н. непрыемнасцямі). З яго
слова не выцягнем/ (перан.). 3. мяло. Ця
гай, усмоктваннем выдаліць. 71лас/лыр
выцягнуў увесь гном. 4. м/то. Нацягнуў
шы, павялічыць у даўжыню. Я скуру. Я
брод?. 5. м/то. Выпрастаць, распасцерці.
Я рукі. Легчы, выцягнуум/ы ногі. 6. леран.,
каео. Дапамагчы выйсці з цяжкага стано
вішча, выбавіць (разм ). Я з бябы. 7. каго.
Прымусіць, пераканаць выйсці куды-н.,
пайсці адкуль-н. (разм.). Я з бому. 8. каеом/то і без бал. З цяжкасцю, з напружаннем
выканаць, зрабіць што-н. ці дапамагчы
каму-н. (разм.). Я ллан. Я экзамен на чац
вёрку. Я слабага вучня. 9. м/то. Потайкам
забраць чужое; украсці (разм.). Я зром/ы з
кім/эні. II незак. выцАгваць, -аю, -аеш, -ае.
II наз. выцяжка, -і, ДМ -жцы, ж. (да 3 і 4
знач.; спец.) і выцяжэнне, -я, н. (да 3 і 4
знач.; спец ).
ВЙЦЯЖКА, і, ДА/ жцы, мн і, жак,
ж. 1. ал. выцягнуць. 2. Рэчыва, хімічна
здабытае з арганічнай тканкі. Я слабай
канцэнл?рацыі. Ц лрым. выцяжачны, -ая, -ае.
ВЫЦЯЖНЁІ, -Ая, -бе. Прызначаны
для выцяжкі (ал. выцягнуць у 3 знач.). Я
пластыр.
ВЫЦЯКАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае; не
зак. 1. ал. выцечы. 2. Пра раку: браць пачатак адкуль-н. Рака выцякае з возера.
ВЫЦЯРЎШВАЦЬ ал выцерушыць
ВЫЦЯСНЯЦЬ ал выцесніць
ВЁІЦЯЦЦА, вытнуся, вытнешся, выт
нецца; выцяўся, выцялася; вьітніся; зак.,
аб каео-м/то і чым. Ударыцца, стукнуцца.
Я аб вум/ак. Яалюча в. галавой.
ВЙЦЯЦЬ, вытну, вытнеш, віАтне; вы
цяў -цяла; вйтні; выцяты; зак., каео-м/то
чым, ла чым або аб м/то. Нанесці ўдар,
стукнуць. Я бізуном. Я калена аб лаўку.
ВЙЧАКАНІЦЬ ал чаканіць
ВЁГЧАКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., м/то.
Наўмысна прамарудзіўшы, дачакацца ча
го-н. Я зручны момант.
ВЫЧАРПАЛЬНЫ, ая, ае Усебаковы,
поўны, закончаны. Я абказ. Вычарпальна
(прысл.) вывучыць пытанне. Ц наз. вычарпАльнасць, -і, ж.
ВЫЧАРПАЦЬ, -аю, аеш, ае; аны;
зак., м/то. 1. Чэрпаючы, выдаліць, вы
браць усё, да канца. Я вабў з вябра. 2. ле
ран. Зрасходаваць поўнасцю, давесці да
канца. Я усе запасы. Я праграму. 3. леран.
Уладзіўшы, вырашыўшы, пакласці канец
чаму-н. (кніжн.). Тнцыбэнт вычарпаны. Ц
незак. вычэрпваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫЧАРЦІЦЬ, -рчу, -рціш, -рціць;
-рчаны; зак., м/то. Зрабіць чарцёж ча-

выч-выя
го-н., вырабіць чарчэннем. А ялам бома.
Я схему. II незак. вычэрчваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫЧАСАЦЬ, -чашу -чашаш, -чаша;
-чашы; -часаны; зак., што. Часаннем вы
даліць, ачысціць, апрацаваць. А адлажу. А
лен. II незак. вычэсваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫЧАСАЦЬ", -чашу, -чашаш, -чаша;
-чашы; -часаны; зак., адно. Вырабіць ча
саннем сякерай, склюдам або зрабіць
гладкім пры дапамозе часання сякерай,
склюдам. 2?. бошку. Ц незак. вычэсваць, -аю,
-аеш, -ае.
ВЫЧАСКІ, -аў. Тое, што і нанаек/. Я з
лену.
ВЫЧВАРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак,
маж? і без (Зал. (разм ). Рабіць што-н. не
звычайнае, непрыстойнае. ТВто вы тут
вычвараеце ?В. штук/.
ВЁІЧВАРНЫ, -ая, ае 1. Мудрагелю
ты, напышлівы. А ўбор. 2. Тое, што і пач
варны. Вычварныя лрыв/бы. Ц наз. вьнварнасць, -і, ж.
ВЫЧУХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. (разм.). Справіцца з цяжкімі абставі
намі, хваробай; акрыяць. 7ак адхварэла на
ерып, штолебзь вычухалася.
В^ІЧЫСЦІЦЦА ал чысціцца
ВЁІЧЫСЦІЦЬ ал чысціць
ВЫЧЫТАЦЬ, аю, аеш, -ае; аны;
зак., што. 1. Даведацца пра што-н. з пра
чытанага. Я нав/ну. 2. Выверыць, чытаю
чы (спец.). Я рукапіс. Ц незак. вычытваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. вычытка, -і, ДА/-тцы,
ж. (да 2 знач.).
ВЫЧЭРПВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-аецца; незак., чым (кніжн.). Мець у чым-н.
свой канец, мяжу. /Этым справа не вычэрп
ваецца.
ВЫЧЭРПВАЦЬ ал вычарпаць
ВЫЧЭРЧВАЦЬ ал вычарціць
ВЫЧЭСВАЦЬ' ал вычасаць'
ВЫЧЭСВАЦЬ^ ал вычасаць^
ВЫШАРАВАЦЬ ал шараваць
ВЫШКА, -і, ДА/-шцы, мн. -і, -шак, ж.
Высокая, пераважна конусападобная, па
будова спецыяльнага прызначэння; вежа.
Тэлевізійная в. .Буравая в. Ц лрым. вушачны,
-ая, -ае.
ВЫШКІ, -шак. Насціл пад страхой у
хляве або ў канюшні для сена, розных гас
падарчых прылад. Аласці сена на в.
ВЫШМАЛЬЦАВАЦЬ ал шмальцаваць
ВЫШМАРГНУЦЬ, ну, неш, -не;
-ні; -нуты; зак., мала. Выцягнуць рыў
ком з чаго-н. Я нанку з /волкі. Ц незак. вы
шморгваць, -аю, -аеш, -ае
ВЫШМУЛЯЦЬ ал шмуляць
ВЫШПУРНУЦЬ, -ну неш, не; ні;
-нуты; зак., што (разм.). Выкінуць вон. А
вен/к за дзверы. Ц незак. вышпурваць, -аю,
-аеш, -ае.
ВЫШТУКАВАЦЬ, кую, -куеш, куе;
-куй; -каваны; зак., капа (разм.). Змай
страваць што-н., разумна камбінуючы,
эканомна выкарыстоўваючы матэрыял.
А цацку. II незак. выштукоўваць, -аю, -аеш,
-ае.
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ВЫШТУРХАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
зак., каео. Штурхаючы, прымусіць вый
сці. А за ларое. Ц незак. выштурхваць, -аю,
-аеш, -ае / выштурхоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫШТУРХНУЦЬ, ну неш, не; ні;
-нуты; зак., каео-што. Штуршком, напо
рам прымусіць выйсці; выкінуць, выда
ліць. А з пакоя каео-н. Ц незак. выштурх
ваць, -аю, -аеш, -ае / выштурхоўваць, -аю,
-аеш, -ае.
ВЫШУК, -у мн. -і, -аў, м. Дазнанне,
якое папярэднічае суду збор доказаў. Арымінальны е. (аддзел міліцыі, які займаецца
раскрыццём і спыненнем крымінальных
злачынстваў). Ц прым. вышуковы, -ая, -ае.
ВЫШУКАЛЬНІК, а, мн і, аў, м
(спец.). Той, хто займаецца вышуканнем.
7нэкынер-б. II прым. вышукальны, -ая, -ае.
А атраб.
ВЫШУКАННЕ, я, н Даследаванне,
звязанае з пошукамі. Теалаеічныя вышуканн/. А новых крын/ц вітамінаў.
ВЫШУКАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
зак., каео-а/жо. Старанна шукаючы, знай
сці, выявіць, адшукаць. Я унутраныя рэ
зервы. Я. прычыну Для аблучкі. Ц незак. вы
шукваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫШЧАРБІЦЬ, блю, -біш, біць;
-блены; зак., што. Нарабіць шчарбін на
чым-н., вызубіць. Я лязо сякеры. Ц незак.
вышчарбляць, -Аю, -Аеш, -Ае / вышчэрблі
ваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫШЧАРКА, і, ДА/ -рцы, мн і, -рак,
м. і ж. (разм.). Той, хто часта шчэрыць зубы, любіць пасмяяцца, пажартаваць; вы
скаляка.
ВЫШЧАРЫЦЦА, руся, рыліся, -рыц
ца; зак. (разм.). 1. Засмяяцца, паказаўшы
зубы. 2. Узлаваўшыся, злосна крыкнуць
на каго-н. Я на каео-н. Ц незак. вышча
рацца, -Аецца / вышчэрвацца, -аецца
ВЫШЧАРЫЦЬ, ру рыш, рыць; -ра
ны; зак., што. Прыадкрыўшы рот, пака
заць, выскаліць зубы. Сабака вышчарыў
зубы. II незак. вышчараць, -Аю, -Аеш, -Ае /
вышчэрваць, -аю, -аеш, -ае.
ВЫШЧЫПАЦЬ, аю, аеш, -ае; аны;
зак., што. Шчыпкамі вырваць. Я цыбулі.
II незак. вышчыпваць, -аю, -аеш, -ае. Ц абнакр. вышчыпнуць, -ну -неш, -не; -ні.
ВЫШЫВАЛЬНЫ, -ая, ае Прызнана
ны для вышывання. Вышывальныя ніткі.
ВЫШЫВАЛЬШЧЫЦА, ы, мн ы,
-чыц, ж. Жанчына, якая займаецца вы
шываннем.
ВЫШЫВАНКА, і, ДА/ нцы, мн і,
-нак, ж. (разм.). Кашуля, аздобленая вы
шыўкай.
ВЫШЫВАННЕ, я, н 1. ел вышыць 2.
Тое, што вышыта або вышываецца. ТТрыеожае е. на пабўшках.
ВЫШЫННІК, а, мн і, аў, м 1. Бу
даўнік вышынных будынкаў. 2. Спецыя
ліст па вышынных палётах, пад'ёмах.
-Лётчык-#. Альпініст-в.
ВЫШЫННЫ, ая, -ае 1. Які право
дзіцца, ажыццяўляецца на вялікай вы

шыні (у 2 знач.). Я налёт. 2. Пра архітэк
турныя збудаванні: вельмі высокі, шмат
павярховы. Л будынак. Вышыннае бубаўніцтва.
ВЫШЫНЯ, -і^ мн. вышыні, вышынь,
ж. 1. ел. высокі. 2. Прастора і адлегласць
ад якога-н. пункта або зямлі ўверх, Тлябзець у вышыню. Ляцець на вялікай вышыні.
Узняць на вялікую вышыню што-н. (такса
ма перан.) 3. Узвышша, пагорак. Заняць
вышыню. Авалобаць вышынямі ваеннаеа
майстэрства (перан ). 4. У матэматыцы:
адрэзак прамой, які злучае вяршыню ге
аметрычнай фігуры з яе асновай (або пра
даўжэннем асновы) і перпендыкулярны
ёй. Я трохвуеольніка. 0 Быць на вышыні
(разм.) — адпавядаць самым строгім па
трабаванням.
ВЫШЫЎКА, і, ДА/ -ўцы, мн і, -вак,
ж. Вышыты ўзор на тканіне. Ручнік з вы
шыўкай. II лрым. вышывачны, -ая, -ае.
ВЫШЫЦЬ, шыю, шыеш, шые;
-шыты; зак. што. 1. Вышываннем зрабіць
на чым-н. узор, малюнак, адлюстраванне
і пад. Л партрэт. Я узор на рукаве. 2. Аз
добіць вышыўкай (тканіну скуру і пад.).
Я сукенку. II незак. вышываць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II наз. вышыванне, -я, н
ВЫШЭЙ. 1. прыназ. з Я За межамі,
звыш чаго-н., па-за чым-н. ТЭта в. майео
разумення. 2. лрыназ. з Я Больш за які-н.
узровень або ўверх ад якога-н. месца. Тэм
пература в. нуля. ТТабіць руку в. локця. 3.
лрысл. У папярэднім месцы прамовы, тэк
сту. Як было сказана в.
ВЫШЭЙ... Першая састаўная частка
складаных слоў якая мае знач.: 1) раней
(пра сказанае, напісанае), напр.: вышэй
названы, вышэйнал/саны; 2) размешчаны ў
напрамку ўверх ад чаго-н., напр.: вышэйразмешчаны, вышэйляжачы; 3) галоўны,
кіруючы, напр. вышэйстаячы (пра аргані
зацыі, інстанцыі).
ВЫШЭЙСТАЯЧЫ, ая, ае Больш вы
сокі ў адміністрацыйных адносінах. Вы
шэйстаячая ареан/зацыя.
ВЫШЭЙШЫ, ая, -ае 1. Больш высо
кі (у 1—3 знач.). /Эты бом в. за той. Сёлет
ні ^?абжай бульбы в. за леташні. 2. Самы
галоўны, кіруючы. Я. ореан бзяржаўнай
улабы. Вышэйшае камандаванне. 3. Пра
самую высокую ступень у развіцці, наву
цы, у сістэме адукацыі. Я жывёльны свет.
Вышэйшая нервовая (дзейнасць (спец.). Вы
шэйшая матэматыка. Вышэйшая наву
чальная ўстанова, о Вышэйшая мера па
карання — расстрэл, пазбаўленне жыцця.
ВЫЯВА, -ы, мн. -ы, выАў ж. 1. Тое, што
і праява (у 2 знач.). 2. Узнаўленне сродкамі
мастацтва вонкавага, пачуццёва-канкрэтнага выгляду з'яў рэчаіснасці.
ВЫЯВІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -віцца;
зак. Наглядна праявіцца, стаць яўным.
Выявіліся недахопы. Выявіліся арганізатар
скія здольнасці. II незак. выяўлАцца, -Аецца.
ВЫЯВІЦЬ, -яўлю, -явіш, -явіць; -яўлены; зак., каео-што. Зрабіць уяўным, вы-
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крыць. Я толемт. А зллчымстял. Ц мезлк.
выяўляць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ВЫЯДАЦЬ
выесці
ВЫЯЗДЖАЦЬ аі. выехаць
ВЫЯЗНЙІ аі. выезд
ВЫЯСНІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв., ніц
ца; зак. 1. Стаць ясным, бясхмарным; рас
пагодзіцца. ТТёбл оыясмйшся. оемлру оыясммлся (стала пагода; безас.). 2. Тое, што
і зысоет/пццл. Ц мезлк. выяснАцца, -Аецца і
выАснівацца, -аецца
В&ЯСНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
злк., што. Тое, што і бысоет/нць. Ц мезлк.
выяснАць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ВЫЯЎЛЕНЧЫ, ая, ае (кніжн.). Які
дае магчымасць наглядна паказаць, ад
люстраваць што-н. Лыяулеммыя сроЭкі. о
Выяўленчае мастацтва — назва мастацтва,
у творах якога вобраз увасоблены на плос
касці ці ў прасторы (жывапіс, графіка,
скульптура, а таксама архітэктура). Ц млз.
выяўлёнчасць, -і, ж.
ВЫЯЎНЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Відавоч
ны для ўсіх; бясспрэчны. 77л тзлры быў
е. смутлк. 2. Выразны. Я. ма/момлк. Ц млз.
выАўнасць, -і, ж.
ВЭБ-... Першая частка складаных слоў
са знач.: які мае адносіны да сеткі Інтэр
нэт, напр.: еэб-еыбамме, еэб-клмерл, еэбстлромкл і пад.
ВЭБ-САЙТ, -а, М-йце, м. Месца ў сіс
тэме сеткі Інтэрнэт для размяшчэння ма
тэрыялу пра каго-, што-н.
ВЭДЗГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; мезлк.,
што (разм.). Брудзіць, пэцкаць. Ц злк.
завэдзгаць, -аю, -аеш, -ае; -аны. Ц млз.
вэдзганне, -я, м
ВЭКСАЛЬ, -я, мм. -і, -я% м. Ірашовы
дакумент — пісьмовае абавязацельства
заплаціць каму-н. пэўную суму грошай ва
ўстаноўлены тэрмін. ТТрлЭІябіць е. Ц лрым.
вэксальны, -ая, -ае
ВЭЛЮМ, -у мм. -ы, -а% м. Кавалак тон
кай празрыстай тканіны, прымацаваны
да вянка або жаночага капелюша (з'яўля
ецца часткай жаночага шлюбнага ўбору).
Яеллемеэкмы е. Ц лрым. вЭлюмны, -ая, -ае.
ВЭНДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць; -джа
ны; мезлк., што. Правяльваць у дыме,
рыхтуючы ежу. Я кумпяк. Ц млз. вэнджанне,
-я, м. II лрым. вяндлАрны, -ая, -ае.
ВЭРХАЛ, -у м. (разм.). Вялікі беспара
дак, неразбярыха; крык, шум. Ухлце стляу 6.
ВЯДЗЕННЕ ад весці
ВЯДЗЁРНЫ ад вядро
ВЯДЗЬМАК, ведзьмакі, мм. ведзьмакі^
ведзьмакбй м. Тое, што і ояЭзьмлр.
ВЯДЗЬМАР, ведзьмара, мм. ведзьмара,
ведзьмарбй
Той, хто займаецца вядзь
марствам. II
вядзьмарка, -і, ДЛ/ -рцы,
мм. -і, -рак.
ВЯДЗЬМАРСТВА, а, м Заклінанні,
якімі, на думку забабонных людзей, мож
на ўздзейнічаць на сілы прыроды, на лю
дзей, вылечваць іх або наклікаць хваробы.
II лрым. вядзьмарскі, -ая, -ае.

ВЯДЗЬМАРЫЦЬ, ру, -рыпі, рыць;
мезлк. Займацца вядзьмарствам.
ВЯДбМА. 1. млбомм. сд. Зразумела, ка
нечне, несумненна, /Там хлцедлся, е., ллчуць лЭ мел мештл мезеычлммле. 2. члс^.
Бясспрэчна, так. 7ы напішаш мме ? — Я
мап/шу.
ВЯДОМЫ', -ая, -ае. 1. Такі, пра якога
ведаюць, маюць звесткі. ЯяЭомыя уем* ллЭзеі. Яя^лмля снрлел (рэч) (канечне, зра
зумела; разм.). Як яяЭома (пабочн. сл ). 2.
Такі, пра дзейнасць якога ўсе добра веда
юць, які карыстаецца славай. Я л/сьмеммік. 3. Агульнапрызнаны (у спалучэнні з
назоўнікамі ацэначнага, характарызуючага значэння; разм.). Я лудякл. Я махляр. Ц
млз. вядомасць, -і, лс. (да 1 і 2 знач.). 77абы^ь е. (стаць вядомым у 2 знач ).
ВЯДбМЬР, -ая, -ае (спец.). Такі, які
ідзе пад чыёй-н. камандай. Я самалёт.
ВЯДРб, -а, мм. вёдры і (з л/ч. 2, 2, 4)
вядры, вёдзер, вёдраў / вядзёр, м. 1. Пасу
дзіна з ручкай у выглядзе дужкі для вад
касцей, сыпкіх рэчываў і пад. 2. Мера
вадкасцей, роўная 12,3 літра. Ц ламямм/.
вядзёрца, -а, мм. -ы, -рцай м. (да 1 знач.). Ц
лрым. вядзёрны, -ая, -ае. Я бачок (ёмістас
цю ў адно вядро).
ВЯДЎЧЫ, -ая, -ае. 1. Які прыводзіцца
ў рух рухавіком (спец.). ДяЭўчыя колы аў
тамабіля. 2. Які ідзе наперадзе; галоўны.
Я самалёт. 3. Які з'яўляецца галоўным;
кіруючы. Я /мстытут. Я слсцыял/ст.
ВЯЖУЧЫ, -ая, -ае. Які мае ўласцівасць
змацоўваць цвёрдыя рэчывы. .Вяжучыя
матэрыялы.
ВЯЗ, -а / (пра драўніну і зб.) -у м. 1. мм.
вАзы, -аў. Вялікае лісцевае дрэва сямей
ства вязавых з моцнай драўнінай. 2. -а, мм.
вязьЬ, -бў. Драўляная перакладзіна ў санях.
II лрым. вАзавы, -ая, -ае (да 1 знач.).
ВЯЗАЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для
вязання. Яязальмая машына. Вязальныя
лрутк/.
ВЯЗАЛЬШЧЫК, а, мм і, аў, м Той,
хто вяжа або звязвае што-н. Яязалыачык/ смллоў. Вязальшчыкі сетлк. Ц лс. вя
зальшчыца, -ы, мм. -ы, -чыц
ВЯЗАНКА, -і, ДЗ^-нцы, мм. -і, -нак, лс.
(разм.). Вязаная рэч (кофта, світар і пад.).
ВЯЗАНКА, -і, ДА^-нцы, мм. -і, -нак, лс.
Тое, што і зязкл (у 2 знач.). Ц лрым. вязанач
ны, -ая, -ае.
ВЯЗАННЕ, -я, м. 1. ад. вязаць. 2. Тое,
што звязана або вяжацца (пруткамі, круч
ком і пад.). Дакласці ўбок о.
ВЯЗАНЫ, -ая, -ае. Зроблены вязаннем.
Вязаныя рукавіцы.
ВЯЗАЦЦА, вяжўся, вАжашся, вАжацца; вяжйся; мезлк. 1. (7 / 2лс. меўлсые ), з
чым. Знаходзіцца ў адпаведнасці з чым-н.;
узгадняцца. 7?ерс/я ме еялслццл з фактамі.
2. Эа клао. Прыставаць, чапляцца. Де еяжыся Эл члллеекл. 0 Не вяжацца гаворка
(разм.) — не атрымліваецца.
ВЯЗАЦЬ, вяжў, вАжаш, вАжа; вяжія;
вАзаны; мезлк. 1. што. Закручваючы жгу
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том, вяроўкай, сцягваць. Я смллы. 2. клео.
Сцягваць каму-н. вяроўкай, рэменем ру
кі, ногі, пазбаўляючы магчымасці рухац
ца. А разбойніка. 3. што і без Элл. Плесці
кручком, пруткамі або на машыне з яко
га-н. матэрыялу. Я карункі. 7?. панчох/. 4.
што. Змацоўваць чым-н. (спец.). Я цаалімы цэментам. А бярвенне. 5. звычайна безлс. Выклікаць вяжучае адчуванне. .Вяжа ў
роце лЭ ккмлел. 7лм/м ляжа. Ц злк. звязаць,
звяжў, звАжаш, звАжа; звяжы; звАзаны (да
1—4 знач.). II маз. вАзка, -і, ДЛ/-зцы, лс. (да
1,3 і 4 знач.) / вязанне, -я, м. (да 1 і 3 знач.).
ВЯЗЕНЬ, -зня, мм. -зні, -зняў, м. Той,
хто знаходзіцца пад стражэй; зняволены.
Вязні ^?лшысі^к/х засценкаў.
ВЯЗКА, -і, Д^-зцы, лс. 1.ал. вязаць. 2.
мм. -і, -зак. Звязак аднародных прадметай звязаны ахапак чаго-н. Я лборлмклў.
Я Эроў.
ВЯЗКІ, -ая, -ае. 1. Цягучы, клейкі. Вязклерэчыел. 2. Ліпкі, які засмоктвае, гразкі.
Вязкае балота. Ц млз. вАзкасць, -і, лс.
ВЯЗНУЦЬ, -ну -неш, -не; вяз, -зла;
-ні; мезлк. Засядаць у чым-н. вязкім; груз
нуць. 77бе/ вязнуць у с^рыаее. Я у смезе. Ц злк.
завАзнуць, -ну -неш, -не; завАз, -зла; -ні
/ увАзнуць, -ну -неш, -не; увАз, -зла; -ні.
ВЯЗЬ, -і, лс. Старажытнае дэкаратыў
нае пісьмо, у якім літары звязаны ў не
парыўны арнамент, а таксама злучэнне,
спляценне сумежных літар у адзін склада
ны знак. ТУлліслць славянскай бяззю.
ВЯКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; мезлк. (разм.).
1. Падаваць час ад часу слабы голас. 2. Іаварыць пустое, не вартае ўвагі. Ц лЭмлкр.
вАхнуць, -ну -неш, -не; -ні. Ц млз. вяканне,
-я, м.
ВЯЛАСЦЬ ад вялы
ВЯЛЕНЫ, -ая, -ае. Прыгатаваны вя
леннем. Вяленая рыба.
ВЯЛІЗНЫ, -ая, -ае. Вельмі значны па
велічыні; надта вялікі. Вялізнае Эрэва.
ВЯЛІКА... (а таксама веліка...) Пер
шая састаўная частка складаных слоў,
якая адпавядае па знач. слову «вялікі» (у 1
1 2 знач.), напр.: еял/каааловы, еял/клЭзяржаўны.
ВЯЛІКАДЗЯРЖАЎНЫ, -ая, ае Упасцівы вялікай дзяржаве, прасякнуты не
павагай да малых нацый і народнасцей,
о Вялікадзяржаўны шавінізм — ідэалогія і
палітыка прадстаўнікоў пануючай нацыі,
якія аб'яўляюць сваю нацыю вышэйшай
сярод іншых.
ВЯЛІКАСНЫ, -ая, -ае (высок) 1. Важ
ны, велічны. Я позірк. 2. Урачыста ўзня
ты, поўны велічы. Я аімн. Ц млз. вялікас
насць, -і, ж.
ВЯЛІКАСЦЬ, -і, ж. 1. Тое, што і веліч (у
2 знач.). 2. Тытулаванне манархаў і іх жо
нак (у спалучэнні з займеннікамі «ваша»,
«іх», «яго», «яе»). Яао імператарская е.
ВЯЛІКДЗЕНЬ, -кадня, м. (з вялікай лі
тары). Веснавое хрысціянскае свята, пры
свечанае ўваскрэсенню Хрыста. Ц лрым.
велікодны, -ая, -ае.
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ВЯЛІКІ, -ая, -ае; бблыпы; найвя
лікшы, найббльшы. 1. Значны па велічы
ні, памерах, сіле; проці//. малы. А аораб.
Я будынак. Лял/кая рабасць. ^яд/к/я бебы
пачынаюцца з маль/х (прыказка). .Вялікая
зямля (мацярык). ^Вялікая літара (якая
выступае над радком). 2. Выдатны па сва
ім значэнні; які валодае ў высокай ступені
той якасцю, якая знаходзіцца ў значэнні
вызначаемага назоўніка. Вялікая //ерамоаа. В. бучаны. 3. Большы, чым патрэбна,
прасторны. Т^тыя боты ліне вялікія. 4. Да
рослы (з пункту гледжання дзіцяці), а так
сама (пра дзіця) такі, які выйшаў з дзіця
чага ўзросту падрослы. Сын ужо а., дойдзе
ў м/колу. 5. Значны па колькасці. Вялікая
сям Вялікія аром/ы. 0 Ад (з) вялікага ро
зуму (разм., іран.) — па дурасці. Вялікае
мноства — вельмі многа. Вялікія дзяржа
вы — найбольш магутныя дзяржавы, якія
адыгрываюць вядучую ролю ў сусветнай
палітыцы і ў міжнародных адносінах.
ВЯЛІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ліцца;
незак. Падсушвацца на сонцы, на адкры
тым паветры (пра тое, што нарыхтоўваец
ца ў запас). II зак. праваліцца, -ліцца. Ц наз.
вяленне, -я, н
ВЯЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; не
зак., м/то. Падсушваць на сонцы, на ад
крытым паветры для нарыхтоўкі ў запас.
В. рыбу. II зак. праваліць, -лю, -ліш, -ліць;
-лены. II наз. вяленне, -я, н.
ВЯЛЫ, -ая, -ае. 1. Які страціў свежаць,
звяў (пра расліны). Вялая траеа. 2. леран.
Пазбаўлены бадзёрасці, энергіі. В. працаў
нік. В. настрой. II наз. вяласць, -і, ж. (да 2
знач.).
ВЯЛЬМОЖА, ы, лін ы, аў л* 1.
Знатны і багаты саноўнік (уст.). Дарскія
вяльможы. 2. Пра чалавека, які зазнаўся
(іран.). Вельмі рана абчуў сябе вяльможам.
ВЯЛЬМОЖНЫ, ая, ае 1. Які з'яўля
ецца вяльможам; знатны (уст.). В. лан. 2.
Уласцівы вяльможы, зняважліва-паблажлівы (іран., неадабр.). В. тон.
ВЯНДЛІНА, -ы, ж. Вэнджанае прасо
ленае мяса. II лрым. вяндлінны, -ая, -ае.
ВЯНДЛЯРНЫ 2л вэндзіць
ВЯНЁЦ, -нцА, мн. -нцы, -нцбў м. 1.
Тое, што і еянок (у 1 знач.). 2. Карона,
якую трымаюць над галовамі маладых у
час вянчання (уст.). 77айсц/ паб е. (уступіць
у шлюб). 3. леран., чаео. Апошняя найвы
шэйшая ступень, паспяховае завяршэнне
чаго-н. як узнагарода за працу старанні
(высок.). В. басяаненняў. 4. Арэол, радуж
ны круг вакол нябеснага свяціла, вакол
галавы на іконе. 5. У драўляным зрубе:
чатыры бервяны як узаемазвязанае звяно. II памяне, вёнчык, -а, мн. -і, -аў, м. (да
4 знач/). II ярым. вянёчны, -ая, -ае (да 1, 2,
4 і 5 знач.) і вянцовы, -ая, -ае (да 1, 2, 4 і
5 знач.).
ВЯНЁЧНЫ, -ая, -ае 1. ал вянец. 2.
Які мае адносіны да сардэчных сасудаў
(спец.). Вянечнае м/ео. Вянечныя цр^лзрыі.
ВЯНОЗНЫ ал вена
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ВЯНОК, -нкА, мн. -нкц -нкбў м. 1.
Сплеценыя ў кружок лісты, кветкі. В. з ба
лонак. В^робы о. 2. Тое, што і еянец (у 5
знач.). 3. Тое, што і нізка', аязка (у 2 знач.).
В. ерыбоў. II памяне, вяночак, -чка, мн. -чкі,
-чкаў, м. (да 1 знач.). Ц лрым. вянёчны, -ая,
-ае (да 1 знач.).
ВЯНОЧАК, чка, мн чкі, чкаў, м 1. ал
вянок. 2. Частка кветкі, якая складаецца з
пялёсткаў; венчык (спец.).
ВЯНУЦЬ, -ну, -неш, -не; вянуў і вяў,
вйнула і вйла; вянь; незак. Страчваць све
жасць, сохнуць. Вісце еяне. 0 Вушы вя
нуць (разм.) — нельга, не хочацца слухаць
(што-н. бязглуздае, хлуслівае, непрыстой
нае). II зак. звянуць, -ну, -неш, -не; звянь і
завянуць, -ну, -неш, -не; завАнь.
ВЯНЧАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; незак. Уступаць у шлюб паводле цар
коўнага абраду. II зак. павянчацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца /звянчацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца. Ц наз. вянчанне, -я, н. Ц ярым. вян
чальны, -ая, -ае.
ВЯНЧАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; незак.
1. каео. Аб'ядноўваць шлюбам па царкоў
ным абрадзе. В. маладых. 2. леран., м/то.
Завяршаць сабой, знаходзячыся зверху
чаго-н. Вежу вянчала рубінавая зорка. Ц
зак. павянчаць, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны (да 1
знач.), звянчаць, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны (да 1
знач.) і увянчаць, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны (да
2 знач.). II наз. вянчанне, -я, н. (да 1 знач.). Ц
ярым вянчальны, -ая, -ае
ВЯПРОВЫ ал вепр
ВЯПРЎК, вепрукА, мн. вепрукі^ вепрукбў, м. Самец свойскай свінні. Ц памяне,
вепручок, -чкА, мн. -чкц -чкбў, м. Ц лрым.
вепручыны, -ая, -ае.
ВЯРБА, -ы, мн. вёрбы і (з ліч. 2, 3, 4)
вярбы, вёрбаў, ж. Дрэвавая і кустовая рас
ліна сямейства вярбовых з разложыстымі
галінамі і вузкім лісцем. Ц ламянм/. вяр
бінка, -і, ДМ-нцы, мн. -і, -нак, ж. Ц лрым.
вярббвы, -ая, -ае.
ВЯРБІНА, -ы, мн. -ы, -бін, ж. Адно
дрэва вярбы. II ламянм/. вярбінка, -і, ДА/
-нцы, мн. -і, -нак, ж.
ВЯРБЛЮД, а, М дзе, мн -ы, аў, м
Буйная жвачная аднагорбая або двух
горбая жывёліна пустынь і сухіх стэпаў. Ц
лрым. вярблюджы, -ая, -ае
ВЯРБЛЮДЗІЦА, ы, мн ы, дзіц, ж
Самка вярблюда.
ВЯРБНЯК, вербнякў, мн. вербняку
вербнякбў м., зб. Зараснік вярбы; мала
дыя вербы. II лрым. вербняковы, -ая, -ае.
ВЯРБОВАЧНЫ ал вербаваць
ВЯРБОЎКА ал. вербаваць.
ВЯРБОЎШЧЫК, а, мн і, аў м Тбй,
хто вярбуе куды-н. Ц ж. вярбоўшчыца, -ы,
мн. -ы, -чыц. II лрым. вярбоўшчыцкі, -ая,
-ае.
ВЯРГІНЯ, -і, мн. -і, -гінь, ж. Травяніс
тая дэкаратыўная расліна сямейства скла
данакветных з вялікімі яркімі кветкамі
рознага колеру і клубнепадобным карэн
нем. II лрым. вяргіневы, -ая, -ае.

ВЯРЗЦІ, -зў, -зёш, -зё; -зём, верзяцё, -зўць; вёрз, вярзлА; вярзі; незак., м/то
(разм.). Гаварыць недарэчнасці, бязглуз
дзіцу. Я лухту. II зак. звярзці^ -зў, -зёш, -зё;
-зём, зверзяцё; -зўць; звярзлА, -лб; -зі. Ц
наз. вярзённе, -я, н.
ВЯРЗЦІСЯ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -зёцца;
вёрзся, вярзлАся, -лбся; незак. (разм.).
Бязладна ўзнікаць, здавацца ва ўяўлен
ні; блюзніцца. II зак. прывярзціся, -зёцца /
звярзціся, -зёцца.
ВЯРНЎЦЦА', -нўся, вёрнешся, вёрнецца; -ніся; зак. Прыйсці, прыехаць на
зад; звярнуцца да чаго-н. зноў А ба сеаёй пастаяннай работы. Ц незак. вяртацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца / варочацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
ВЯРНЎЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., вёрнецца; незак. (разм.). Нахіляцца на бок. Чоеен
еернецца.
ВЯРНЎЦЬ', -нў, вёрнеш, вёрне; -ні;
вёрнуты; зак., каео-м/то. І. Аддаць узя
тае назад. А боўа. 2. Прымусіць або даць
магчымасць вярнуцца назад. А бамоў. Я
бацьку бзецям. А ба жыцця (вылечыць). Ц
незак вяртаць, -Аю, -Аеш, -Ае / варОчаць,
-аю, -аеш, -ае.
ВЯРНЎЦЫ, -нў, вёрнеш, вёрне; -ні;
незак., м/то. 1. Мяняць напрамак руху па
варочваць. Я мам/ынуўпраеа. А нос аб чаао-н. (адносіцца да каго-, чаго-н. з пагар
дай, грэбаваць кім-, чым-н.). Збум/ы еерне
(брыдка думаць пра што-н., глядзець на
што-н.). 2. Валіць на бок, пераварочваць.
Я еоз. 3. лбран. Схіляць да чаго-н., даваць
пэўны кірунак (думкам, размовам і пад.;
разм.). Мне еябома, кубы ён берне. 4. пбран.,
на каео-м/то. Перакладваць віну на іншага
(разм.). Сом е/наеаты, о на бруеіх юрне. 5.
(7 / 2ас. неўжыз.), з чаео. Рухацца, падаць,
узнімацца суцэльнай плынню, ,Дым ббрне
з ком/на. 6. З цяжкасцю ўзнімаць пласты
зямлі. 7ряктцрббрнебзердн.
ВЯРОЎКА, -і, ДА7 -ўцы, мн. -і, -рбвак,

ж. Выраб з кручаных або вітых у некалькі
столак доўгіх пасмаў пянькі ці іншых ма
тэрыялаў які ўжыв. для звязвання і іншых
патрэб. Звязаць еоз еяроўкай. О Вяроўка
плача па к/м (разм.) — пра таго, хто заслу
гоўвае пакарання. Ц л&мянп/. вяровачка, -і,
ДД7-чцы, мн. -і, -чак, ж. Ц лрым. вяровач
ны, -ая, -ае.
ВЯРСТА, -ьі, ДА/ -сцё, мн. вёрсты / (з
л/ч. 2, 2, 4) вярсты, вёрст /' -аў, ж. 1. Мера
даўжыні, роўная 1,06 км. 77райм/оўз вяр
сту (гэта значыць каля вярсты). За вяр
сту ўбачыць м/то-н. (здалёк). 2. Дарожны
слуп, які адзначае гэту меру (уст.). Ц лрым.
верставы, -Ая, -бе. Я слуп.
ВЯРСТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; не
зак., м/то (спец.). Размяшчаць друкарскі
набор па старонках. А кн/еу. Ц зак. звяр
стаць, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны. Ц наз. вяр
станне, -я, н. / вёрстка, -і, ДМ-тцы, ж.
ВЯРТАЦЦА ад вярнуцца'
ВЯРТАЦЬ ад. вярнуць'.
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ВЯРТЛЙЭГ, вертлюга, мн. вертлюгі^ вертлюгбў лі. (спец.). 1. Рухомы канец сцегна
вой косці, які ўваходзіць у чаінку таза. 2.
Злучальнае звяно дзвюх частак механізма,
якое дазваляе адной з іх вярцецца вакол
сваёй восі. II лрым. вяртлюжны, -ая, -ае.
ВЯРТЛЯВЫ, -ая, ае (разм) Вельмі
рухавы, непаседлівы. /йртляяае бз/ця. Ц
маз. вяртлявасць, -і, ж.
ВЯРХЁ 27! верх
ВЯРХОВЫ, -ая, ае Размешчаны ў
верхнім цячэнні ракі.
ВЯРХОМ, лрысл. 1. Пра язду: на спіне
жывёлы. А на кан/. 2. леран. Седзячы на
кім-, чым-н., як на спіне каня. А на крэс
ле. Скакаць е. на к/йку.
ВЯРХОЎЕ, -я, лін. -і, -яў н. Верхняе ця
чэнне ракі і мясцовасць, якая прылягае да
яе. У вярхоўях Хярэз/ны.
ВЯРХОЎНЫ, -ая, -ае. Галоўны, най
вышэйшы. А Лмоунакаман/^ючь/. А Сўб
Рэслубл/к/ беларусь.
ВЯРЦЁЦЦА, вярчўся, верцішся, вер
ціцца; вярціся; незак. Тое, што і ііруі^/і/і^а. Ц
наз вярчэнне, -я, н.; ярым вярчальны, -ая,
-ае. Я рух.
ВЯРЦЁЦЬ, вярчў, вёрціш, верціць; вяр
ці; незак. Тое, што і круі^/і^ь. Ц наз. вярчэнне,
-я, н.
ВЯРШОК', -шкА, лін. -шкі^ -шкбў м
Старая мера даўжыні, роўная 4,4 ем. У
аршыне шаснаццаць вяршкоў. Ц лрым. вяр
шковы, -ая, -ае.
ВЯРШОК?, -шкА, мн. -шкі^ -шкбў, м. 1.
Верхняя частка чаго-н.; верх, верхавіна.
Яа самым еяршку. Я (Зраза. Вяршкі / ка
рэньчык/. 2. мн. Густы тлусты верхні слой
на малацэ, якое адстоялася. З&раць еяршк/ (таксама перан.: браць самае лепшае).
3. мн. Тое, што і еерх (у 7 знач.). Ц лрым.
вяршкбвы, -ая, -ае.
ВЯРШЫНЯ, і, мн і, шьінь, ж. Самы
верх, верхняя частка (гары, дрэва і пад.).
Я Лмалаяў. Дяршын/ бубоў. Яа еяршын/
слаеы (перан.). Я. еуала (пункт перасячэн
ня дзвюх прамых, што ўтвараюць вугал). Ц
лрым. вяршынны, -ая, -ае.
ВЯРШЁІЦЕЛЬ, я, мн
і, яў, м
(кніжн.). Той, хто вяршыць нгго-н., рас
параджаецца чым-н. Я. лёсу. II ж. вяр
шыцелька, -і, ДА/-льцы, мн. -і, -лек.
ВЯРШЫЦЬ, вяршў, вяршыш, вяр
шыць; вяршым, вершыце, вяршаць; не
зак. 1. ішло. Рабіць верх, верхнюю частку
чаго-н., завяршаць. Я. страху. Я. стое. 2.
што і чым. Вырашаць, распараджацца
(кніжн.). Я. слраеы.
ВЯРЫГІ, -рьіг / -аў. Жалезныя ланцугі,
якія носяць на целе рэлігійныя фанатыкі.
II лрылі. вярыжны, -ая, -ае.
ВЯРЫЦЕЛЬНЫ, ая, ае У выразе: вя
рыцельная грамата — урадавы дакумент,
які сведчыць аб назначэнні каго-н. ды
пламатычным прадстаўніком.

ВЯРЭДЗІЦЦА, вярэджуся, вярэдзішся,
вярэдзіцца; незак. (разм.). Тое, што і еерабз/цца.
ВЯРЭДЗІЦЬ, вярэджу; вярэдзіш, вя
рэдзіць; незак., што (разм.). Тое, што і
збрадзіць. II зак. звярэдзіць, -джу, -дзіш,
-дзіць; -джаны / развярэдзіць, -джу, -дзіш,
-дзіць; -джаны.
ВЯСЁЛЛЕ, -я, мн. -і, -яў, н. 1. Абрад
шлюбу і ўрачыстасць, святкаванне, звя
занае з гэтым. Спраўляць е. 2. Шлюбны
поезд. Дзеці крычалі.' <^В!яселле ебзе.4> 3.
Бесклапотна-радасны настрой, які вы
ражаецца ў схільнасці да забаў вясёлых
гульняў (разм.). УТраеойз/ць часу еяселл/. Ц
ламянш. вяселейка, -а, мн. -і, -аў н. (да 1
знач.). II лрым. вясёльны, -ая, -ае (да 1 і 2
знач.).
ВЯСЁННІ, -яя, -яе. Тое, што і ееснаеы.
ВЯСЁЛКА, -і, ДАТ-лцы, мн. -і, -лак, ж.
Шматкаляровая дугападобная паласа на
небе, якая ўзнікае ад праламлення сонеч
ных прамянёў у дажджавых кроплях. Хо
перы еясёлк/ (колеры сонечнага спектра). Ц
ярым. вясёлкавы, -ая, -ае.
ВЯСЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Поўны радас
ці, весялосці, які выражае радасць, веся
лосць. А настрой. Я теор. Весела (прысл.)
смяяцца. 2. Які выклікае, нараджае веся
лосць. Я спектакль. 3. Прыемны для во
ка, не змрочны. .Вясёлая расфарбоўка. Я
ранак. II ламянш. вясёленькі, -ая, -ае. Ц наз.
весялосць, -і, ж. (да 1 і 2 знач.).
ВЯСКОВЕЦ, -кбўца, лін -кбўцы,
-кбўцаў, лі. Жыхар вёскі; селянін. Ц ж. вяс
коўка, -і, ДАТ-ўцы, мн. -і, -кбвак.
ВЯСКОВЫ, -ая, ае 1. ал вёска 2. Які
мае адносіны да жыцця і дзейнасці вёскі;
сельскі. А клуб. А хлопец. Вясковая інтэ
лігенцыя.
ВЯСЛО', -А, мн. вёслы / (з лін. 2, В, 4)
вясльі, вёсел / вёслаў н. Лопасць з доўгім
дзяржаннем, прызначаная для веславан
ня. II лрым. вёславы, -ая, -ае, веславй, -Ая,
-бе / вёсельны, -ая, -ае.
ВЯСЛО, -А, мн. вёслы / (з л/ч. 2, 3, 4)
вясльі, вёсел / вёслаў н. Нізка аднародных
прадметаў. В. абаранкаў.
ВЯСЛЙР, веслярА, мн. весляры, веслярбў м. Той, хто вяслуе. ТУатрэнфаеаны е.
ВЯСЛЯРНЫ ал веславаць
ВЯСНА, -ьі, мн. вёсны / (з л/ч. 2, 3, 4)
вясны, вёсен / вёснаў ж. Пара года, якая
ідзе за зімой. Ранняя е. В. жыцця (перан.:
пра маладосць). Ц лрылі. веснавы, -Ая, -бе,
вясновы, -ая, -ае /вясённі, -яя, -яе.
ВЯСНОЙ / ВЯСНОЮ, лрысл. У час
вясны.
ВЯСНУШКАВАТЫ, -ая, -ае Пакрыты
вяснушкамі, з вяснушкамі. В. теар.
ВЯСНУШКІ, -шак, абз. -шка, -і, ДА/
-шцы, ж. Пігментныя плямкі карычнева
га або жоўтага колеру на скуры, якія паяў
ляюцца ў некаторых людзей вясной. УЬесь
у вяснушках. II лрым. вяснўшачны, -ая, -ае.

ВЯР-ВЯШ
ВЯСНЯНКА, -і, ДАТ нцы, мн і, нак,
ж. Абрадавая веснавая песня. Дзяўчаты
сляеал/ вяснянкі. Ц лрым. вяснянкавы, -ая,
-ае.
ВЯСТУН, вестунА, мн. вестуньі, вестунбў м. (кніжн.). Той, хто сваім з'яўленнем
нагадвае пра набліжэнне чаго-н. Трак/ —
першыя вестуны аясны. Ц ж. вястўнка, -і,
ДА/-нцы, лін. -і, -нак.
ВЯТРАК, ветракА, мн. ветракі^ ветракбў
м. Ветраны млын.
ВЯТРОЎНІК, -у, м. Шматгадовая луга
вая травяністая расліна сямейства ружа
кветных з ружовым або жаўтавата-белым
суквеццем. Ц лрым. вятроўнікавы, -ая, -ае.
ВЯТРЫШЧА, -шча, м (разм ) Моцны,
пранізлівы вецер.
ВЯХА, -і^ мн. вёхі / (з л/ч. 2, 3, 4) вяхі^
вех, ж. 1. Шост, тычка, звычайна з пучком
травы ці галінак на версе для абазначэння
мяжы, напрамку, руху. 2. леран., чаго; звы
чайна лін. Важны момант, этап у развіцці
чаго-н. Асноўныя еех/ творчасці пісьмен
ніка.
ВЯХІР, вехірА, мн. вехірьі, вехірбў м.
Буйны лясны голуб.
ВЯХОТКА, -і, ДА/-тцы, лін. -і, -так, ж.
Тое, што і мачалка. Ц лрым. вяхотачны, -ая,
-ае / вяхоткавы, -ая, -ае.
ВЯЧОРКІ, -рак. Зборы вясковай мо
ладзі зімовымі або асеннімі вечарамі для
сумеснай работы, забавы.
ВЯЧЁІСТЫ, -ая, -ае (паэт.). Векавеч
ны, векавы.
ВЯЧЭРА, -ы, ж. 1. Вячэрняя яда. 77бзняя е. 2. Страва, прыгатаваная для вячэр
няй яды. Я стыне.
ВЯЧЭРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Есці
вячэру. %с е. II зак. павячэраць, -аю, -аеш,
-ае. 77рынесі^і е.
ВЯЧЭРНІ ал вечар
ВЯЧЭРНІК, а, мн і, аў лі (разм)
Навучэнец вячэрняй навучальнай устано
вы. II ж. вячэрніца, -ы, лін. -ы, -ніц.
ВЯЧЭРНЯ, -і, мн. -і, -яў ж. Вячэрняя
царкоўная служба.
ВЯШЧАЛЬНІК, а, мн і, -аў, м 1. Асо
ба, якая ўсенародна апавяшчала што-н.
(гіст.). 2. леран., чаео. Той, хто абвяшчае,
сцвярджае што-н. (высок.). А еызеаленчых /бэй.
ВЯШЧАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае; не
зак. 1. што. Прадказваць, прарочыць. Я
бябў. 2. Пра радыёстанцыі: перадаваць для
слухання. II наз. вяшчанне, -я, н.; лрым. вя
шчальны, -ая, -ае
ВЯШЧУН, вешчунА, мн. вешчуньі, ве
шчуноў м. 1. Прадказальнік, прадракаль
нік. А б)ры. 2. Тое, што і еяшчальн/к (у 2
знач.). II ж. вяшчўнка, -і, ДА/-нцы, мн. -і,
-нак і вяшчання, -і, мн. -і, -яў.
ВЯШЧУНСТВА, а, мн -ы, -аў н Прад
казанне. А збылося.

ГА-ГАД

ГА', нескл., м. Скарочанае абазначэнне
слова гектар; ужыв. звычайна пры лічэб
ніку. Засеяна 7<%?еалёну.
Г&2, часц. 1. Ужыв. як пытальны водгук
на зварот. 7а?7Ято?2. Ужыв. пры паўтор
ным звароце з мэтай прыцягнуць увагу.
7ата, еа, тата/
ГА\ выкл. (з працяжным вымаўлен
нем — га-а-а!). Выражае здзіўленне, ра
дасць пры сустрэчы з кім-н. /а/7/мы тут/
ГААЛЯН, -у, м. Аднагадовая расліна
сямейства злакавых з высокім сцяблом,
пакрытым лісцем; род сорга. Ц лрым. гаа
лянавы, -ая, -ае.
ГАБАІСТ, -а, Л^-сце, .мн. -ы, -аў м. Му
зыкант, які іграе на габоі. Ц лс. габаістка, -і,
ДА/-тцы, лін. -і, -так.
ГАБАГДЗІН, -у,
Шарсцяная тканіна
для паліто і касцюмаў. Ц лрым. габардзіна
вы, -ая, -ае.
ГАБАРЫТ, -у, М -рыце, мн. -ы, -аў, м.
Іранічныя знешнія абрысы прадметаў
(збудаванняў, машын, станкоў і пад.), а
таксама аб'ём, велічыня прадметаў. Табарыты вазонаў. Г. лрыблілсэння. Ц лрым. га
барытны, -ая, -ае
ГАВЕЛ ЁН, -а і -у, мн. -ы, -аў, м. 1. -а.
Насценны дыван з вытканымі ўзорамі,
малюнкам, а таксама вытканая карціна.
2. -у. Шчыльная дэкаратыўная абівачная
тканіна. Ц лрым. габелёнавы, -ая, -ае.
ГАБЛЙЭШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і,
-шак, лс. Стружка з-пад рубанка. Ц лрым.
габлюшачны, -ая, -ае / габлюшкавы, -ая,
-ае.
ГАБЛЯВАЛЬШЧЫК, а, мн і, аў, м
Рабочы, які займаецца апрацоўкай драў
ніны гэблем. II лс. габлявальшчыца, -ы, мн
-ы, -чыц.
ГАБЛЯВАЦЬ, -лібю, -лібеш, -лібе;
-лібй; -лявАны; незак., што і без бал. Зра
заць тонкі слой з паверхні драўніны пры
апрацоўцы яе гэблем, рубанкам. Г баньку.
II зак. выгаблеваць, -люю, -люеш, -люе;
-люй; -леваны. Ц наз. габляванне, -я, н. і
габлёўка, -і, ,ДЛ/-лёўцы, лс. Ц лрылі. габля
вальны, -ая, -ае. Г інструмент.
ГАБбЙ, -я, мн. -і, -яў м. Драўляны ду
хавы музычны інструмент, па вышыні ту
ку сярэдні паміж кларнетам і флейтай. Ц
лрым. габойны, -ая, -ае.
ГАВАНЬ, -і, мн. -і, -ей і -яў, лс. Прыбя
рэжная частка воднай прасторы, укрытая
ад ветру, хваляў і цячэнняў, месца стаянкі
суднаў Т/іхая & II ярым. гаванскі, -ая, -ае.
ГАВАРКІ^ -ая, -бе. Схільны да размоў
ахвочы пагаварыць. Г. сусеб.
ГАВАРПІВЫ, -ая, -ае. Тое, што і адбор
кі. II наз. гаварлівасць, -і, лс.
ЕАВАРЎН, -А, мн. -ьі, -бў, м. (разм.). Ча
лавек, які любіць многа гаварыць. Ц лс. га
варуха, -і, Д4/-рўсе, мн. -і, -рўх.
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ГАВАРЫЛЬНЯ, -і, лс. (разм., неадабр.).
Пасяджэнне ці сход, дзе замест справы
займаюцца пустымі размовамі.
ГАВАРЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв, -вбрыцца; незак. Выказвацца, расказвацца,
паведамляцца, вымаўляцца, выгаворвац
ца. 77а сходзе мноеа заварылася лра быс^ы/м/ну. Сёння брэнна заварылася. 0 Як га
ворыцца — як прынята гаварыць.
ГАВАРЫЦЬ, -вару, -вбрыш, -вбрыць;
-вбраны; незак. 1. Валодаць вуснай мовай,
валодаць якой-н. мовай, вымаўляць сло
вы. ,Дзіця яшчэ ліала аддорыць. Г. ла-ісланску. 47ансра з. 2. мяло і без бал. Выражаць
думкі, паведамляць. Г. лраўбў. Л лавольна.
Тазета засорыць лра басязненні беларуск/х /льнавобаў. 3. аб кілі-чым. Выказваць
думку, меркаванне, абмяркоўваць што-н.
/16 лослехах лучыннай касліанаўтыкі заворыцьуся краіна. 4. з кім. Весці гутарку, раз
маўляць. Л з /ллбою немагчыма. 5. леран.,
лра мяло, аб чым і за мяло. Сведчыць, па
казваць на што-н. 75ты вылабак засорыць
лра мнозае. 75/ла заверыць само за сябе. 6.
(7 / 2 ас. звычайна неўлсыв.), лерак., у к/м.
Праяўляцца ў чыіх-н. паводзінах, словах і
пад. У /м задорыць сумленне. 0 Гаварыць на
розных мовах — не разумець адзін адна
го. II зак. сказаць, скажў, скажаш, скАжа;
скажы; сказаны (да 2 і 3 знач.). Ц наз. гава
рэнне, -я, н. (да 1—4 знач.).
ГАВЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак. У веру
ючых: пасціць і хадзіць у царкву, рыхтую
чыся да споведзі і прычасця. Ц наз. гавённе,
-я, н.
ГАВОРКА, -і, Д3/-рцы, мн. -і, -рак, лс.
1. Дзелавая ці сардэчная размова; словы,
выказванне аднаго з суразмоўцаў Л. ў іх
не лабзілася. 77ра што ібзе з. ? 2. Чуткі, па
галоска. 77аймла нядобрая з. ла вёсцы. 3.
Мясцовая разнавіднасць тэрытарыяль
нага дыялекту. Чэрвеньская а. Таворк/ Малабзечаншчыны. 4. Мова як сродак зносін
паміж людзьмі (звычайна пра вусную гу
тарковую мову). Тбсці з А7ева бобра разу
мелі беларускую гаворку, б Пустая гавор
ка — непатрэбная, бескарысная размова;
балбатня.
ГАВОТ, -а, 4/ -вбце, м. Старадаўні
французскі танец, а таксама музыка да гэ
тага танца.
ГАГА, -і, ДМгАзе, мн. -і, гац лс. Паляр
ная нырцовая качка з каштоўным мяккім
цёплым пухам. Ц лрым. гагачы, -ая, -ае.
ГАГАЛІНЫ а/? гогаль
ГАГАРА, -ы, мн. -ы, -гАр, лс. Вялікая
паўночная вадаплаўная птушка з густым
пер'ем. II нрым. гагаравы, -ая, -ае і гага
рыны, -ая, -ае. тітраб зазаравых (наз.). 7азарынае леріе.
ГАГАРКА, -і,
-рцы, мн. -і, -рак, лс.
Паўночная марская птушка велічынёй з
невялікую качку.

ГАГАТАЦЬ, -гачу, -гбчаш, -гбча; -гачьі;
незак. 1. Пра гусей: абзывацца крыкам,
падобным на гукі «га-га-га». 2. Моцна,
нястрымана смяяцца (разм.). Ц наз. гага
танне, -я, н
ГАГАЎЗЬГ, -аў, абз. -ўз, -а, м. Цюркскі
народ, які жыве ў Малдове, Украіне і Балгарыі. II лс. гагаузка, -і, ДА/ -зцы, мн. -і,
-зак. II нрылі. гагаўзскі, -ая, -ае. Тазаузская
мова.
ГАД, -а, М-дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. звычай
на мн. Жывёла сямейства паўзуноў (змяя,
гадзюка і пад.). 2. лерак. Агідны чалавек,
гадзіна (у 2 знач.; пагард.). Фашысцкія ва
бы. II крылі, гадскі, -ая, -ае (да 2 знач.).
ГАДАВАЛЬНГК, а, мн і, аў, м Мес
ца для развядзення і вырошчвання раслін
або жывёл. Г. фруктовых браў. Ц лрым. га
давальніцкі, -ая, -ае. Табавальніцкая заслабарка.
ГАДАВАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.,
каео-чаео або чый. Тбй, хто выхаваны, вы
вучаны кім-, чым-н. Г. кансерваторыі. Ц лс.
гадаванка, -і, ДА/-нцы, мн. -і, -нак.
ГАДАВАЦЬ, -дўю, -дўеш, -дўе; -дўй;
-дав^ны; незак., каео-м/то. 1. Даглядаю
чы, выхоўваючы, забяспечыць рост, раз
віццё каго-н. Г бзяцей. Г цяля. 2. Адро
шчваць (валасы, ногці і пад.). Л барабу. Ц
наз. гадаванне, -я, н. і гадоўля, -і, лс. (да 1
знач.). Донь сваёй еабоў/іі.
ГАДАВІНА, -ы, мн. -ы, -він, лс. Калян
дарная дата, дзень, у які спаўняецца яшчэ
адзін год з часу якой-н. падзеі. Г лерамоеі
ў Вялікай Айчыннай вайне.
ГАДАВЫ ал. год
ГАДАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, лс. (разм.). 1.
Прадмет, які выклікае непрыемнае, агід
нае пачуццё. Лыкінь еэту е. 2. Агідны, нізкі
ўчынак; брыдкія словы. Рабіць забасці. 7аварыць забасці.
ГАДАЎЁ, -А, н., зб. 1. Гадзюкі, гады (у 1
знач.). У балоце мноеа еабаўя. 2. Пра лю
дзей, дзеянні і ўчынкі якіх выклікаюць
агіду, асуджэнне (разм., лаянк.).
ГАДАЎКА, -і, ДМ-даўцы, мн. -і, -давак,
лс. (разм., пагард.). Пра жанчыну, учынкі
якой выклікаюць агіду, асуджэнне.
ГАДАЦЬ, -аю, -аеш, -Ае; незак. 1. Вара
жыць, даведвацца пра будучае або мінулае
па картах ці па якіх-н. прыметах. Г. на кар
тах. 2. Меркаваць, выказваць здагадкі. Г
лра твой наліер. Яе бумала, не забала (зусім
не дапускала думкі). Ц зак. пагадаць, -Аю,
-Аеш, -Ае (да 1 знач.). Ц наз. гаданне, -я, н.
ГАДЗГНА, -ы, мн. -ы, -дзін, лс. 1. Тое,
што і забзюка (у 1 знач.). 2. Тбй, хто выклі
кае да сябе агіду (пагард.). Фашысцкая &
ГАДЗІНА, -ы, мн. -ы, -дзін, лс. 1. Адзін
ка вымярэння часу, роўная 60 мінутам.
77рыйсці раней на забзіну. 2. Адзінка часу ў
60 мінут, якую адлічваюць ад паўдня ці ад
паўночы. Г. ночы. 7рэцяя е. бня. 3. Праме-
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жак часу што адводзіцца на ўрок, лекцыю
і пад. тІкжЗэм/чжія & 4. толькі л/н. Педага
гічныя заняткі, лекцыі (пра нагрузку вы
кладчыкаў). Мець еобз/ны ад ўн/еерс/тэ^е.
5. Пара, час (высок.). Ороеоя е. еомны. 6.
Час, адведзены для чаго-н. /7рыёмныя еобз/ны. ^ольноя е. о Гадзіна пік — час най
вышэйшага напружання ў рабоце тран
спарту электрастанцыі і пад. 0 Апошняя
(смяротная) гадзіна — смерць Гадзіна ў
гадзіну — дакладна, у вызначаны тэрмін.
З гадзіны на гадзіну — вось-вось, у кожны
момант. Чорная (ліхая) гадзіна — цяжкі
час. Шэрая гадзіна (разм.) — змрок веча
рам пасля заходу сонца. Ц ляск. гадзінка,
-і, ДМ -нцы, .мн. -і, -нак, лс. (да 1 знач.).
II прым. гадзінны, -ая, -ае (да 1—3 знач.).
Г. перажынай, ТЬбз/нноя норм#. 77оехоць еобз/нныл/ /р/ен/ком (які адпраўляецца ў га
дзіну дня, ночы).
ГАДЗІННІК, -а, .мн. -і, -аў, .м. Прыбор
для вызначэння часу ў межах сутак. Руч
ны & Насценны е. Сонечны & Ц памяні#, га
дзіннічак, -чка, лін. -чкі, -чкаў м. Ц прым.
гадзіннікавы, -ая, -ае.
ГАДЗІНШЧЫК, а, мн і, аў, м Май
стар, які вырабляе ці рамантуе гадзіннікі.
II лс. гадзіншчыца, -ы, мн. -ы, -чыц. Ц прым.
гадзіншчыцкі, -ая, -ае
ГАДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца;
незак. (разм.). 1. Адчуваць агіду да каго-,
чаго-н.; брыдзіцца. Г. лсоб. 2. Рабіцца
брудным, забруджвацца.
ГАДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць; незак.
(разм.). 1. м/то і без бал. Пра жывёл: за
бруджваць спаражненнямі. 2. м/то. Рабіць
брудным. № трэбо е. адзенне. 3. каму. Ра
біць (звычайна тайна) подласць, непры
емнасці; шкодзіць. 4. перан. Выклікаць
пачуццё агіды. Ц зак. нагадзіць, -джу -дзіш,
-дзіць (да 1 і 3 знач.).
ГАДЗІЦЬ, гаджў, гбдзіш, гбдзіць; га
дзі; незак. 1. каліў. Старацца задаволіць
каго-н.; дагаджаць, Госцю еобз/, бы / сябе
алябз/ (прыказка). 2. каму-чаму. Садзей
нічаць, спрыяць каму-, чаму-н. Долсблсы
еабзйі ярыне 0 Гадзіць як благой (ліхой)
скуле (разм.) — вельмі дагаджаць каму-н.
ІАДЗЙЭКА, -і, ДАГ-дзібцы, мн. -і, -дзібк,
лс. 1. Ядавітая змяя з чорнай зігзагападоб
най паласой уздоўж спіны. 2. перон. Пра
небяспечнага, шкоднага чалавека (разм.,
лаянк.). #е лазячым?, о е. Ц прым. гадзючы,
-ая, -ае. Гобзючоя скура.
ГАДЗЯНЯ / ГАДЗЯНЁ, нйці, мн н^ты,
-н^т, н. 1. Дзіцяня гадзюкі. 2. Ужыв. як ла
янк. слова ў дачыненні да дзіцяці, мала
дога чалавека (разм.). Г?от лея, е., ус/обы
улезе.
ГАДКІ, -ая, -ае (разм.). Вельмі непры
емны, брыдкі; які выклікае агіду. Г. ўчы
нак. /абкае кабзар'е. Л чалавек.
ГАДЛІВЫ, -ая, -ае. Які не можа пера
носіць гадкага; грэблівы. Г чалавек. Г
лсэст (поўны агіды, грэблівасці). Ц наз.
гадлівасць, -і, лс.
ГАДОЎЛЯ ал. гадаваць.

ГАЕЧНЫ ал гайка
ГАЁВЫ ал гай
ІАЗ', -у, мн. газы, -аў м. 1. Рэчыва, ма
лекулы якога не звязаны паміж сабой і
якое здольна распаўсюджвацца па ўсёй
даступнай яму прасторы, раўнамерна яе
запаўняючы. Х/слароб — еэто а. 2. Газапа
добнае паліва, а таксама абагравальныя,
асвятляльныя прыборы, якія працуюць на
такім паліве. Хеотзро з еазам. Выключыць
е. 3. мн. Газападобныя страўнікавыя выдзяленні. 4. звычайна мн. Баявыя атрут
ныя газападобныя рэчывы. 0 Даць газ(у)
(разм.) — паскорыць рух, павялічыць па
ступленне гаручага. На поўным газе — на
самай вялікай скорасці. Ц лрь/м. газавы,
-ая, -ае (да 1, 2 і 4 знач.). /азаеая нл/то.
Газавая отоко (з прымяненнем атрутных
газаў). Г. рухое/к.
ГАЗ , -у, м. Шаўковая празрыстая тка
ніна. II прым. газавы, -ая, -ае. Тазавая лус
тачка.
ГАЗА, -ы, лс. Гаручая вадкасць, якая ат
рымліваецца пры перапрацоўцы нафты. Ц
прым. газавы, -ая, -ае. /азаеая бочка. Таза
вая лямпа.
ГАЗА... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач. газ', газавы, напр.: га
заабмен, газаасвятленне, газаапаратура,
газапаглынальн/к, газасл:ов//ача, газаўтва
рэнне.
ГАЗАВАТ, -у, Л/ -ваце, м. У мусульман:
завешчаная Каранам свяшчэнная вайна
супраць іншаверцаў для пашырэння іс
ламу.
ГАЗАВАЦЬ, -зўю, -зўеш, -зўе; -зўй; не
зак. (разм.). Павялічваць скорасць машы
ны, самалёта і пад. Ц абнакр. газануць, -нў,
-нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні?
ГАЗАВІК, -А, мн. -і? -бў м. Работнік па
газіфікацыі і абслугоўванні газавых уста
новах.
ГАЗАГЕНЕРАТАР, а, мн ы, аў м
Апарат для ператварэння цвёрдага паліва
ў гаручы газ. Ц прым. газагенератарны, -ая,
-ае.
ГАЗАЛІН, -у м. Вадкі прадукт перагон
кі нафты; недаачышчаны бензін. Ц лрым.
газалінавы, -ая, -ае.
ІАЗАМЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
Прыбор для вызначэння колькасці зрас
ходаванага газу', які праходзіць цераз газапраходную трубу. Ц прым. газамёрны, -ая,
-ае.
ГАЗАНОСНЫ, -ая, -ае. Які змяшчае ў
сабе прыродны газ' (у 1 знач.). Г. плост. Ц
ноз газаноснасць, -і, лс
ГАЗАПАДОБНЫ, -ая, ае Які мае фі
зічныя ўласцівасці газу' (у 1 знач.); падоб
ны на газ' (у 1 знач.). /озопобобное пол/ео.
II ноз. газападобнасць, -і, лс.
ГАЗАПРАВОД, а, Л/ дзе, мн ы, аў,
м. Трубаправод для перадачы газу' (у 1 і 2
знач.) на адлегласць. Ц лрыл/. газаправодны,
-ая, -ае.
ГАЗАСХОВІШЧА', а, мн ы, -ішч / аў,
н. Спецыяльнае памяшканне, дзе людзям

ГАД-ІАЙ
можна схавацца ад атрутных газаў у час іх
прымянення.
ГАЗАСХОВІШЧА , а, мн ы, -ішч / -аў
н. Збудаванне для захавання газу' (у 1 і 2
знач.) і рэгулявання яго падачы.
ГАЗАЎШЧЫК, а, мн -і? -бў, м Тое,
што і еозое/к. Ц прым. газаўшчыцкі, -ая, -ае.
ГАЗЕЛЬ , -і, мн. -і, -ей / -яў лс. Парна
капытная жывёліна падсямейства сапраўд
ных антылоп з доўгімі нагамі і рагамі ліра
падобнай формы. II лрьш. газёлін, -а.
ГАЗЁЛЫ, -і, лс. Запазычаны з усходняй
паэзіі від лірычнага верша, у якім рыфма
першых двух радкоў паўтараецца ў кож
ным цотным радку, а няцотныя застаюцца
без рыфмы. II лрь/м. газёльны, -ая, -ае.
ГАЗЁТА, -ы, ДМ -зёце, мн. -ы, -зёт, лс.
Перыядычнае друкаванае выданне інфар
мацыйнага характару звычайна на вялікіх
лістах. Ауп/ць еозету. 77роцоеоць у еозеце
(перан.). II лрыл/. газётны, -ая, -ае.
ГАЗЁТЧЫК, -а, л/н і, аў, л/ 1. Супра
цоўнік газеты (разм.). 2. Вулічны прада
вец газет. II лс. газётчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
ГАЗІК, -а, л/н. -і, -аў, л/. (разм.). Назва
легкавога аўтамабіля [ад назвы Ібркаўскага аўтамабільнага завода].
ГАЗІРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
-раваны; зок. і незок., м/то. Насычаць
што-н. газам' (у 1 знач.). Г еобу. Ц ноз. га
зіраванне, -я, н. / газіроўка, -і, ДЛГ-рбўцы,
лс. Г. зобь/.
ГАЗІРОЎКА, -і, ДАТ -рбўцы, лс. 1. ал.
газіраваць. 2. Газіраваная вада (разм.). Г.
з с/ропол/.
ГАЗІФІКАВАЦЬ, -кую, куеш, куе;
-кўй; -каваны; зок. і незок., м/то. 1. Забяс
печыць (забяспечваць) прадпрыемствы,
кватэры і пад. газам для асвятлення і
ацяплення. Г. лсыль/ роен. 2. Ператварыць
(ператвараць) цвёрдае ці вадкае паліва ў
гаручы газ. Г. тор%?. Ц ноз. газіфікацыя, -і,
лс.
ГАЗНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, лс. Тое, што
і еозоўко. II пол/янм/. газнічка, -і, ДАТ-чцы,
мн. -і, -чак, лс. II прым. газнічны, -ая, -ае.
ГАЗОН, -а, мн. -ы, -аў, л/. Пляцоўка ў
садзе, скверы, перад домам і пад., засея
ная травой, а таксама трава, пасеяная на
гэтай пляцоўцы. Ц прыл/. газОнны, -ая, -ае.
ГАЗОЎКА, -і, ДАГ-збўцы, л/н. -і, -збвак,
лс. (разм.). Самаробная газавая лямпа без
шкла. II пол/янм/. газовачка, -і, ДАТ -чцы,
л/н. -і, -чак, лс. II прым. газовачны, -ая, -ае.
ГАІЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
гбіцца; незок. Зажываць, залечвацца (пра
рану, нарыў і пад.). Арыло ео/ццо.
ГАІЦЬ, гаіб, гбіш, гбіць; незок., м/то.
Залечваць, даваць магчымасць зажываць
(абране). Груку. 7роеь/еояцьроны. %сео/ць бум/эўныя ропы (перан.).
ІАЙ, -ю, Л/аб гаі / у гаі? мн. гаі? гаёў м.
Невялікі часцей лісцевы лес. Гярозоеы е. Ц
пол/янм/. гаёк, гайка, л/н. гайкі? гайкбў л/. Ц
прыл/. гаёвы, -ая, -ае.
ІАЙДА, еыкл., у зноч. сык. (разм.). 1.
Ужыв. як загад або заклік ісці куды-н. Г.

ГАЙ-ГАЛ
у поле/Г. у лес ля леяй,//2. Ужыв. для аба
значэння хуткага адыходу, ад'езду куды-н.
Сабз/ся ў машыну / е. ў лёску.
ГАЙДАМАК, -а, мн. -і, -аў, .м. 1. Украін
скі казак 17 і 18 стст., удзельнік народнавызваленчай барацьбы супраць польскіх
памешчыкаў. 2. Салдат нацыяналістыч
ных атрадаў у час грамадзянскай вайны ва
Украіне ў 1918—1920 гг Ц прым. гайдамацкі,
-ая, -ае.
ГАЙДАНКА, -і, ДЛ/ -нцы, мн. -і, -нак,
лс. (разм.). Няроўны рух самалёта, вагаль
ны ход судна і пад.
ГАЙДАЦЦА -Аюся, -Аешся, -Аецца /
ГАЙДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не
зак. Рытмічна хістацца з боку ў бок або
зверху ўніз. Г. на хеадях. Ц абнакр. гацданўцца, -нўся, -нёшся, -нёцца; -нёмся,
-няцёся, -нўцца; -ніся.
ГАЙДАЦЬ, Аю, Аеш, Ае / ГАЙДАЦЬ,
-аю, -аеш, -ае; незак., каео-што. Рытмічна
хістаць з боку ў бок або зверху ўніз. Лістку
еайбала (безас.). Ц абнахр. гайдануць, -нў,
-нёш, -нё; -нём; -няцё, -нўць; -ні? Ц наз.
гайдАнне, -я, н. / гбйданне, -я, н
ГАЙДЎК, -А, мн. -і? -6ў м (гіст.). 1. Слу
га, выязны лакей часоў прыгоннага права.
Лакскі е. 2. Паўстанец-партызан на Балканах і ў Венгрыі ў эпоху турэцкага ўла
дарніцтва. II лрылі. гайдўцкі, -ая, -ае.
ГАЙКА, -і, ДАТ гАйцы, лін. -і, гАек, зк.
Металічная дэталь з адтулінай, што мае
вінтавую разьбу для накручвання на штон. 0 Аслаблі гайкі ў каео (разм., іран.) — пра
таго, хто не мае волі, не здольны дзейні
чаць. Падкруціць (закруціць) гайку (гайкі)
(разм.) — павялічыць патрабаванні, зра
біць іх больш строгімі. II лрым. гАечны, -ая,
-ае. Тленная разьба. Л ключ.
ГАЙМАРАЎ, -ава. У выразе: гаймарава
поласць — парная поласць, што знахо
дзіцца ў верхняй сківіцы чалавека.
ГАЙМАРЫТ, -у, А/ -рыце, м. Запален
не слізістай абалонкі гаймаравай поласці.
II лрым. гаймарытны, -ая, -ае.
ІАЙСАННЕ ал гойсаць
ГАЙСАЦЬ ал. гойсаць.
ГАК', -а, лін. гАкі, -аў, м. Г. Металічны
крук. Гакам зачаліць за бервяно. 2. Востры
шып у падкове. У^ты а. не казанскай ра
боты. 0 3 гакам (разм.) — з лішкам. 7ры
кіламетры з аакам. Ц лрым. гАкавы, -ая, -ае.
ГАК, еыкл., у знач. зык. (разм.). Ужыв.
са знач. дзеяслова гакнуць (гакнуцца).
Мябзеебзю аак у лоб/ 77ясл/знуўся / аак аб
камель.
ГАКНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-ніся; зак. (разм.). Моцна ўдарыцца. Г. аб
шафу.
ГАКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак. і
абнакр. (разм.). 1. Стукнуць з вялікай сі
лай. Г. абухом ла бервяне. 2. Ужыв. замест
некаторых дзеясловаў для абазначэння
дзеяння, якое адбываецца з вялікай сілай,
запалам, азартам (з захаваннем кіравання
гэтых дзеясловаў). Такнулі ла тры круэкк/
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ліза. II незак. гакаць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
і 3 знач.). II ярым. галаўны, -Ая, -бе (да 1 і 5
гаканне, -я, н.
знач.). Г мозе.
ГАЛА, -а, мн. -ы, -аў н. (разм.). Г. Голае
ГАЛАВАКРУЖНЫ, ая, -ае 1. Які вы
месца, чыстая прастора. 2. Цвёрды круг клікае галавакружэнне. /аласакружная
вышыня. 2. лерак. Надзвычайны, ашалам
лы камяк зямлі, гліны. Ц лрым. галавы, -ая,
ляльны. Г поспех.
-ае.
ГАЛАВАКРУЖЭННЕ, я, мн і, яў, н
ГАЛА-... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач. вялікі, святочны, ура Хваравіты стан, пры якім страчваецца па
чысты, напр.: еала-канцэрт, еала-лраб- чуццё раўнавагі і чалавеку здаецца, што
ўсе прадметы вакол яго кружацца, хіста
стаўленне.
ГАЛАВА, -ы, мн. галбвы / (з л/ч. 2, З, юцца. Г аб малакроўя. Г аб поспехаў (пе
4) галава, -бў зк. 1. Верхняя частка цела ран.: празмернае захапленне сваімі поспе
чалавека або жывёлы, якая складаецца з хамі, зазнайства ад поспехаў).
ГАЛАВАЛОМКА, -і, ДАТ -мцы, мн. -і,
чарапной каробкі і твару або морды жы
вёлы. Схіліць еалаеу ў знак ласае/. Схапіцца -мак, эк. Складаная загадка, задача, якая
зп еаласу (таксама перан.: жахнуцца). Д/ць патрабуе кемлівасці, здагадлівасці. Ра
па еа/іасе (таксама перан.: даваць заўвагі шыць еаласаломку.
ГАЛАВАЛОМНЫ, -ая, -ае Вельмі скла
за няправільныя дзеянні, учынкі). Яічоеа
не прыхобз/ць у еаласу каліу-н. (перан.: не даны, цяжкі для разумення. Л рэбус.
ГАЛАВАНбП, ая, -ае 1. З выразна
можа ні пра што думаць, засяродзіцца).
2. Адзінка падліку жывёлы. Сто адлоў ссі- акрэсленай галавой і шчупальцамі вакол
рота. Г малюск. 2. у знач. ялз. галаваногія,
ней. 3. айран. Розум, свядомасць, развага.
%ласек з залатой. Т/ёяроздл з. У язо міні -іх. Клас марскіх малюскаў са шчупальца
стэрская з. (пра дзелавога, разважлівага мі вакол рота (васьміногі, кальмары, ка
чалавека). Зх, ты, з., не ўцяміў простай ракаціцы і інш.).
ГАЛАВАРЭЗ, -а, мн. -ы, -аў м. (разм.).
рэчы... (іран.; пра някемлівага чалавека).
4. м., лбран. Кіраўнік, начальнік; старэй Адчайны чалавек (пра сарвігалаву; банды
шы ў сям'і. Усёй слрасе з. Тіціабск/ з. (уст.). та і пад.).
ГАЛАВАСТЫ , ГАЛАВАТЫ, ая, ае
Г. сям7. 5. лбран. Пячатак чаго-н., пярэд
(разм.). 1. З вялікай галавой. Лэлдбдстдя
няя частка. Г. Дэманстрацыйнай калоны. 6.
рыбы. 2. перан. Здольны глыбока мысліць;
Харчовы прадукт у форме шара, конуса.
разумны.
Г. сыру. 0 Бедная галава — пра няшчасна
ГАЛАВАЦЯП, а, мн -ы, аў м (разм )
га чалавека, які выклікае спагаду. Брацца
Той, хто бесталкова і нядбайна вядзе спра
(узяцца) за галаву (разм.) — 1) быць вельмі
вы. II ярым. галавацяпскі, -ая, -ае.
здзіўленым, уражаным чым-н.; 2) своеча
ГАЛАВАЦЯПСТВА, а, н (разм) Бес
сова спахапіцца, зразумець. Браць (узяць)
талковае і нядбайнае вядзенне справы.
у галаву што (разм.) — многа думаць пра
ГАЛАВАЧ, -А, мн. -ы, -бў, м. Тое, што і
што-н Валіць (перакладаць) з хворай гала
еаласень. Ц лрым. галавачовы, -ая, -ае.
вы на здаровую (разм., неадабр.) — пера
ГАЛАВЕНЬ, -лаўнй, мн. -даўні? -лаўнёў
кладваць віну на іншага. Выкінуць з гала
м. Прэснаводная рыба сямейства карпа
вы каео-што (разм.) — перастаць думаць,
вых з тоўстай і шырокай галавой. Ц лрым.
забыцца пра каго-, што-н. ГЬлава і два галаўнёвы, -ая, -ае.
вухі (разм., неадабр.) — пра нездагадліва
ГАЛАВЕШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і,
га, прастакаватага чалавека. ГЬлава садо
-шак, м?. Кусок дрэва, які абгарэў або
вая (разм., неадабр.) — пра някемлівага, яшчэ тлее.
неразумнага чалавека, разяву ГЬлава як
ГАЛАВІЗНА, -ы, лс. Мяса з галавы жы
рэшата (разм.) — пра дрэнную памяць.
вёлы, рыбы як прадукт харчавання. Міска
Дайсці сваёй галавой (разм.) — самастой капусты з еалас/знай.
на разабрацца ў чым-н. Дурыць галаву
ГАЛАГРАМА, -ы, мн. -ы, -грАм, лс.
(разм., неадабр.) — збіваць з панталыку Аб'ёмнае адлюстраванне, атрыманае га
сваімі патрабаваннямі, капрызамі. Крукам лаграфічным метадам. Ц лрым. галаграмны,
(шастом) галавы не дастаць каліў (разм.,
-ая, -ае.
неадабр.) — пра вельмі ганарыстага чала
ГАЛАГРАФГЯ, -і, м?. Спосаб атрыман
века. Лезці ў галаву (разм.) — неадступна,
ня аб'ёмнага адлюстравання, заснаваны
назойліва ўзнікаць, з'яўляцца ў думках.
на ўзаемным дзеянні (накладанні адной
Мець галаву (на плячах, на карку) (разм.,
на адну) светлавых хваль. Ц прым. галагра
неадабр.) — быць талковым і разумным.
фічны, -ая, -ае.
На галаву (разм.) — у разліку на кожнага.
ГАЛАГЎЦКГ, -ая, -ае (разм.). Галандскі
На сваю галаву (разм.) — сабе на клопат.
(пра пароду курэй). Г песень.
Прыйсці ў галаву (разм.) — з'явіцца, узнік
ГАЛАДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. І.
нуць (пра план, намер і пад.). Прытуліць Адчуваць недахоп у ежы на працягу доўга
галаву (разм.) — знайсці прытулак дзе-н.
га часу; пастаянна недаядаць. Лто ўлетку
Як снег на галаву (разм.) — нечакана, рап
цяньку шукае, той узімку еалабае (пры
тоўна. II дамяты, галоўка, -і, ДА/ -лбўцы,
казка). 2. Устрымлівацца ад яды з пэўнай
мя. -і, -лбвак, лс. (да 1 і 6 знач.). Ц ласк. га мэтай. Г абз/н бзень на тыбн/. Ц наз. гала
ловачка, -і, ДА/-чцы, мм. -і, -чак, лс. (да 1 данне, -я, н
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ГАЛАДАЮЧЫ, -ага, мя. -ыя, -ых, м.
Той, хто галадае. Ц лс. галадаючая, -ай, мя.
-ыя, -ых.
ГАЛАДОЎКА, -і, ДАТ -бўцы, мя. -і,
-дбвак, лс. 1. Голад (у 2 знач.; разм.). 2. Ад
маўленне ад ежы ў знак пратэсту. 7рь^мяць
аблямоўку.
ГАЛАДРАНЕЦ, -нца, мя. -нцы, -нцаў,
лі. (разм., пагард.). Абадранец, бядняк. Ц
лс. галадранка, -і, ДАТ-нцы, лін. -і, -нак.
ГАЛАДУХА, -і, ДАТ -дўсе, лс. (разм.).
Голад (у 2 знач.), галодны час. Аслабець з
еллябух/.
ГАЛАКТЫКА, -і, ДА/ -тыцы, мя. -і,
-тык, лс. Вялізная зорная сістэма. Яяіяя а.
Тяідыя еяляк/яык/. Ц лрым. галактычны, -ая,
-ае. Лмяк/яычяыя яіумяяяясц/.
ГАЛАЛЁД, -у, АТ-дзе, м. Тое, што і еялялёбз/ця. II лрым. галалёдны, -ая, -ае.
ГАЛАЛЁДЗІЦА, -ы, лс. Стан надвор'я,
калі паверхня зямлі пакрыта ледзяной
коркай, а таксама сама такая паверхня.
ГАЛАНДЦЫ, -аў, ябз. -дзец, -дца, л?.
Народ, які складае асноўнае насельніц
тва Ірландыі (Нідэрландаў). Ц лс. галандка,
-і, ДА/-дцы, .мн. -і, -дак. Ц лрьАм. галандскі,
-ая, -ае.
ГАЛАНКА, -і, ДАТ -нцы, лін. -і, -нак,
лс. (разм.). 1. Жывёла галандскай пароды
(карова, курыца). 2. Пакаёвая печ, звы
чайна кафляная.
ГАЛАНОГІ, -ая, -ае. 1. Босы, з голымі
нагамі (разм.). 2. Пра жывёл: з нагамі, не
пакрытымі поўсцю, пер'ем. 7". с/нряус.
ГАЛАНТАРЭЯ, -і, лс., зб. Агульная ган
длёвая назва дробных прадметаў туалету
(у 1 знач.) і асабістага ўжытку (гальшту
кі, стужкі, пальчаткі, ніткі, гузікі і пад.). Ц
лрым. галантарэйны, -ая, -ае. Г. яббзел.
ГАЛАНТНЫ, -ая, -ае. Ветлівы, далікат
ны, ласкавы. Г. мя^ябы чалавек. Ц лаз. га
лантнасць, -і, лс
ІАЛАРЎЧ, ярысл. (разм.). Без рукавіц, з
голымі рукамі.
ГАЛАС, -у м. (разм.). Бязладны шмат
галосы крык, бязладная размова.
ГАЛАСАВАННЕ, -я, я. Падача галасоў
(у 4 знач.) у час выбараў або пры калек
тыўным вырашэнні пытанняў. 7яйяяе а.
ГАЛАСАВАЦЬ, -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй;
яезак. 1. за кяео-ыяно. Выказвацца ў пад
трымку каго-чаго-н. (у час выбараў, пры
вырашэнні пытання і пад.). Г. за бэлеея/яя.
2. мяло. Ставіць на галасаванне; выбіраць,
рашаць шляхам галасавання. Г. лраек/я
ляс/яяяобы скабу. 3. Спыняць машыну
ўзняццем рукі (разм.). Г. яа іяяіяы. Ц зак.
прагаласаваць, -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй;
-саваны.
ГАЛАСАВЫ ал голас
ГАЛАСІСТЫ, -ая, -ае. Які валодае моц
ным і гучным голасам, /яляс/с/яыяллояцы.
Г. баяя (звонкі, гучны). Ц яаз. галасістасць,
-і, лс.
ГАЛАСІЦЬ, -лапіў, -лбсіш, -лбсіць; яе
зак. 1. Голасна плакаць, прыгаворваючы
(напр., у час пахавальнага абраду). Г. ла

яябалсчыку. 2. леряя. Ствараць гукі, падоб
ныя на плач. /алас/ла задуха. Ц яаз. гала
шэнне, -я, я.
ГАЛАСЛОЎНЫ, -ая, -ае. Не пацвер
джаны фактамі, доказамі. /яляслоуяыя
сцеярблсэяя/. II яаз. галаслоўнасць, -і, лс.
ГАЛАЎНЫ ал. галава.
ГАЛАЎНЯ', -ц мя. галбўні / (з л/ч. 2, 2,
4) галаўні^ -лбвень, лс. (разм.). Вялікая га
лавешка.
ГАЛАЎНЯ , -і^ лс. Хвароба хлебных
злакаў, выкліканая грыбамі-паразітамі. Ц
лрьлм. галаўнёвы, -ая, -ае.
ГАЛАЧНЫ ал галка'
ГАЛГОФА, -ы, лс. 1. (з вялікай літары).
Назва ўзгорка паблізу Іерусаліма, дзе,
згодна з хрысціянскім веравучэннем, быў
распяты Ісус Хрыстос. 2. леряя. Месца па
кут, нягод. Узысц/ яа аалао^у.
ГАЛЁРА, -ы, мя. -ы, -лёр, лс. (гіст.). Вя
лікае драўлянае мнагавёсельнае судна. Ц
лрым. галёрцы, -ая, -ае.
ГАЛЕРЭЯ, -і, мя. -і, -рбй, лс. 1. Вузкі
крыты калідор, які злучае часткі будын
ка, а таксама балкон уздоўж усяго будын
ка. Дубыяк/ злучяяы лрыеолсяй еялерэяй. 2.
Верхні ярус у тэатры, цырку і пад. Г. зяяоуяеяя алебачам/. 3. Доўгі падземны ход
у ваенных збудаваннях, пры горных ра
ботах. 4. Спецыяльна ўпарадкаванае па
мяшканне для выставы мастацкіх твораў.
Дярц/яяяя е. 5. леряя., чаео. Пералік, шэ
раг, сістэма чаго-н. Л с/няяоўчых еобрязяу
у рямяяе. Ц лрым. галерэйны, -ая, -ае (да
1—4 знач.).
ГАЛЁТА, -ы, ДА/-лёце, мя. -ы, -лёт, лс.
Плоскі сушаны праснак, а таксама пячэн
не з прэснага цеста. Ц лямяям/. галётка, -і,
ДА/-тцы, мя. -і, -так, лс.
ГАЛЁЦ, -льца, мя. -льцы, -льцбў м. 1.
Невялікая рачная рыба сямейства ўюно
вых з тонкай скурай без лускі. 2. Марская
рыба сямейства ласасёвых.
ГАЛЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; яезяк. 1. Быць,
выглядаць пустым, голым. /ялеля доле ляб
еосеяь. 2. Знаходзіцца ў бедным стане,
жыць бедна.
ІАЛЁЧА, -ы, лс. Адсутнасць сродкаў
для жыцця; беднасць.
ГАЛЕЧНІК, -у, м. Горная парода, якая
складаецца з рачной або марской галькі.
ГАЛЕЧНЫ ал. галька
ГАЛЁКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яезяк.
(разм.). Моцна крычаць, звычайна пера
клікаючыся ў лесе. II яяз. галёканне, -я, я.
ГАЛЁНКА, -і, ДА/-нцы, мя. -і, -нак, лс.
Частка нагі ад калена да ступні. Ц ярым. га
лёначны, -ая, -ае.
ГАЛЁНКАСТУПНЁВЫ, -ая, ае У вы
разе: галёнкаступнёвы сустаў — сустаў які
злучае косці галёнкі і ступні.
ГАЛЁРКА, -і, ДАТ -рцы, мя. -і, -рак, лс.
(разм.). Тое, што і еялерэя (у 2 знач.). Тйле/лы яя еялёрку. Ц ярым. галёрачны, -ая, -ае.
ГАЛЁШ / ГАЛОШ, а, мя ы, аў м
Нізкі гумавы абутак, які адзяваецца на ін
шы абутак для засцярогі яго ад вады, гра

ЕАЛ-ГАЛ
зі. II ярым. галёшны, -ая, -ае / галёшны, -ая,
-ае.
ГАЛІНА, -ы, мя. -ы, -лін, лс. 1. Тонкі
адростак на ствале дрэва; сук з веццем.
Бярозяеяя а. 2. Адгалінаванне ад чаго-н.
галоўнага, асноўнага. 2>якя#яя а. робу. Ц
ярым. галінавы, -ая, -ае (да 1 знач.). Ц яямяям. галінка, -і, ДА/-нцы, мя. -і, -нак, лс.
(да 1 знач.); ярым. галінкавы, -ая, -ае.
ГАЛІНА, -ы, мя. галіны, -лін, лс. Асоб
ная вобласць навукі, дзейнасці, творчасці.
2?ялсяейідыя аял/яы яяробяяя еяслябярк/. Ц
ярым. галінавы, -ая, -ае.
ГАЛІНАСТЫ, -ая, -ае. З вялікімі галі
намі; разгалісты. Г буб. Ц яяз. галінастасць,
-і, лс.
ГАЛІНІСТЫ, -ая, -ае. З вялікай коль
касцю галін, адросткаў Г. сяблсяяец. Ц яяз.
галіністасць, -і, лс.
ГАЛІНІЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -ніцца; яезяк. Пускаць адросткі,
абрастаць галінамі. Яблыяькя еял/я/цця. Ц
яяз. галінённе, -я, я.
ГАЛІФЗ, яескл., я. Штаны, якія абляга
юць калені і расшыраюцца вышэй.
ГАЛІЦЦА, галюся, галішся, галіцца;
яезяк., яя кяео-мяяо (разм.). Квапіцца,
імкнуцца завалодаць чым-н. Г яя чулсое
бябро.
ГАЛІЦЁІЗМ, -а, мя. -ы, -аў, м. Слова ці
выраз, запазычаныя з французскай мовы.
ГАЛІЦЬ, таліб, гбліш, гбліць; гблены;
яезяк., кяео-мяяо. Зразаць брытвай вала
сы, брыць. Г. бярябу. II зяк. пагаліць, -галіб,
-гбліш, -гбліць; -гблены. Ц зеяр. галіцца,
галібся, гблішся, гбліцца; зяк. пагаліцца,
-галібся, -гблішся, -гбліцца. Ц яяз. галённе,
-я, я.
ГАЛКА', -і, ДАТ -лцы, мя. -і, -лак, лс.
Птушка сямейства крумкачовых з шэрым
або чорным апярэннем. Ц лямяям/. галачка,
-і, ДАТ -чцы, мя. -і, -чак, лс. Ц лрым. гал
чаны, -ая, -ае.
ГАЛКА', -і, ДАТ -лцы, мя. -і, -лак, лс.
Тое, што і еялум/кя (у 1 знач.). Ц мямлям,
галачка, -і, ДА/ -чцы, мя. -і, -чак, лс. Ц
ярым. галачны, -ая, -ае.
ГАЛКІПЕР, -а, мя. -ы, -аў м. Тое, што і
еярятяр. II ярым. галкіперскі, -ая, -ае.
ГАЛЛЁ, -А / ГОЛЛЕ, -я, я., зб. Дробнае
сучча, сухія галіны дрэў /Тязйряць еялля
(еолля/
ГАЛОВАЧКА 2/!. галава
ГАЛОДНЫ, -ая, -ае. 1. Які адчувае го
лад, ненакормлены. Г лрысмякяў яе лы/ляе (прымаўка). 2. Выкліканы голадам.
Лмобяяя смерць. 3. Бедны на прадукты
харчавання, неўраджайны. 7/я зяб бея
70р7, бы ябобея буря/; уеосеяь хллобяы, я
еясяой е. (прыказка). 4. Недастатковы для
задавальнення патрэбы ў ежы, у сродках
жыцця. Г. зярябо/ляк. 0 На галодны жывот
(разм.) — галодны, не пад'еўшы.
ГАЛОН, -а, мя. -ы, -аў м. Мера аб'ёму
вадкіх і сыпкіх цел у Англіі, З ША і нека
торых англамоўных краінах.

ГАЛ-ГАН
ГАЛбП, -а /-у, м 1. -у. Бег каня наўскач.
Скакаць салолам. 2. -а. Даўнейшы танец, а
таксама музыка да яго. Замарай а. Ц лрым.
галёшны, -ая, -ае.
ГАЛАСНЫ, -ая, -ае. Пра гук мовы: які
ўтвараецца пры свабодным праходжанні
паветра праз поласць рота. Л лук. Яенац/скныя радасныя (наз).
ГАЛОЎ... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. галоўны, напр.:
еалоўмрач, еалоўулраўленне.
ГАЛбЎКА, -і, дАг -лбўцы, мн. -і, -лбвак, лс. 1. ад. галава. 2. Шарападобны плод
або прадаўгаватае суквецце раслін. Л ка
нюшыны. Л лану. 3. толькі мн. Пярэдняя
частка саней. 77акласц/ мяшок у залоук/.
4. толькі мн. Пярэдняя частка ботаў, якая
пакрывае пальцы і верхнюю частку ступ
ні. Лас/йая/ць у ботах нояыя аалоук/.
ГАЛОЎНАКАМАНДУЮЧЫ, ат, лж
-ыя, -ых, м. Асоба, якая ўзначальвае
ўзброеныя сілы дзяржавы або асобныя
віды ці частку ўзброеных сіл. о Вярхоўны
Галоўнакамандуючы — начальнік усіх уз
броеных сіл дзяржавы ў час вайны.
ГАЛбЎНЬГ, -ая, -ае. 1. Самы важны,
асноўны. Л тэзю Даклала. Галоўная есра/ня л Іесы. 2. Які ўзначальвае каго-, што-н.,
старшы па службе; які падпарадкоўвае ін
шых. Л /нлсынср заеоба. Л сказ.
ГАЛОШ ад галёш
ІАЛУБЙГЫ ад голуб
ГАЛЎБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; лазак.,
каао. Песціць, мілаваць, лашчыць. Л Дз/ця.
ІАЛЎБКА, -і, ДА/ -бцы, мн. -і, -бак,
лс. 1. Самка голуба. 2. Ласкавы зварот да
жанчыны (разм ).
ГАЛУБОК ад голуб
ГАЛУБЦЙ, -бў, абз. галубёц, -бцА, м.
Страва, прыгатаваная з фаршу, тушанага ў
капусных лістах.
ГАЛУБЯНЯ / ГАЛУБЯНЁ, -нйці, мн
-нАты, -нйт, н. Птушаня голуба.
ГАЛУБЙТНГК, а, мн і, аў м Чала
век, які займаецца дрэсіроўкай галубоў.
ГАЛУБЯТНЯ, -і, мн. -і, -яў лс. Памяш
канне для галубоў якое робіцца на гары
шчы, у падстрэшшы.
ГАЛЎН, -б / -ў, м. 1. -ў. Залатая, сярэб
раная або мішурная тасьма, якая нашыва
ецца на форменнае адзенне. 2. -ё, мн. -іл,
-бў Нашыўка з гэтай тасьмы. Ц лрым. га
лунны, -ая, -ае
ГАЛЎШКА, -і, ДАТ -шцы, мн. -і, -шак,
лс. 1. Круглы камяк, шарык, скачаны з чаго-н. мяккага. Л цеслю. 2. лю. Страва ў вы
глядзе клёцак з дранай бульбы або мукі,
звараная на булёне ці на малацэ. Ц лрым.
галўшачны, -ая, -ае
ГАЛЧАНЯ / ГАЛЧАНЁ, -нйці, мн
-нйты, -нйт, н. Птушаня галкі.
ГАЛЧЫНЫ ад галка'
ГАЛЫ, -аў, абз. гал, -а, м. 1. Рымская
назва старажытных кельцкіх плямён, якія
насялялі тэрыторыю сучаснай Францыі і
Бельгіі. 2. Французы (уст., паэт.). Ц лрым.
гальскі, -ая, -ае
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ГАЛЫЦЬБА, -ьі, лс., зб. (разм.). Бедна
та, бедныя людзі.
ТАЛЫШ, -А, мн. -ьі, -бў м. 1. Голае дзі
ця, голы чалавек. 2. Невялікі круглы глад
кі камень.
ГАЛЬВАНА.. Першая састаўная час
тка складаных слоў са знач. гальванічны,
напр.: еольяанаакустыка, еальеанамаен/тны, еальеаналяастыка, еадьяанаспгэе/я.
ГАЛЬВАНГЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; зак. і незак., каео-шюо.
Падвергнуць (падвяргаць) гальванізацыі.
ГАЛЬВАНГЗАЦЬГЯ, і, лс. Прымянен
не пастаяннага электрычнага току для
лекавых мэт або для пакрыцця слоем ме
талу якіх-н. прадметаў Ц лрым. гальваніза
цыйны, -ая, -ае.
ГАЛЬВАНІЧНЫ, ая, -ае Які выклі
каны, атрыманы шляхам хімічных рэак
цый: пра электрычны ток. /альеан/чныя
элементы.
ГАЛЬКА, -і, ДАТ -льцы, лс., таксама зб.
Дробныя адшліфаваныя вадой каменьчы
кі. II лрым. галечны, -ая, -ае.
ГАЛЬШТУК, -а, мн і, -аў м Стуж
ка, палоска тканіны, якая завязваецца
вузлом ці бантам пад каўняром сарочкі,
блузы. Заеязаць е. б Залажыць за гальштук
(разм., жарт.) — выпіць спіртнога. Ц лрым.
гальштучны, -ая, -ае.
ГАЛЮЦЫНАЦЫЯ, -і, мн і, цый, лс
З'ява падману зроку слыху дотыку і пад.
ў выніку псіхічнага расстройства. II лрым.
галюцынаторны, -ая, -ае
ГАЛЮЦЫНІРАВАЦЬ, рую, руеш,
-руе; -руй; незак. Пакутаваць ад галюцы
нацый.
ГАЛЯВЁГ ад гол
ГАЛЯНАСТЫ, -ая, -ае 1. З доўгімі тон
кімі галёнкамі. Тадянастая лсанчына. 2. у
знач. наз. галянастыя, -ых. Назва атрада
даўганогіх птушак (журавель, бусел, чап
ля і пад.). Лтуюк/ атрада галянастых.
ГАМА', -ы, мн. -ы, гам, лс. 1. Пасля
доўны рад музычных гукаў які павыша
ецца або паніжаецца ў межах адной ці
некалькіх актАў Мінорная е. 2. лерак., чаго.
Паслядоўны рад аднародных, але па-роз
наму зменлівых якасцей, з'яў Л фарбаў. Г
еукаў. II лрым. гамавы, -ая, -ае (да 1 знач.).
ГАМА^ -ы, лс. Назва трэцяй літары грэ
часкага алфавіта.
ГАМА-ВЬГПРАМЯНЁННЕ, я, мн і,
-яў н. (спец.). Кароткахвалевае электра
магнітнае выпрамяненне, якое вылучаец
ца радыеактыўнымі рэчывамі.
ГАМАГЁННЬГ, -ая, -ае. Аднародны па
сваім складзе або паходжанні; лроцм. ге
тэрагенны.
ГАМА-ГЛАБУЛ ІН, -у м. Прэпарат бялкоў плазмы крыві, які прымяняецца як
лекавы і прафілактычны сродак пры не
каторых інфекцыйных захворваннях. Ц
лрым гёма-шабулінавы, -ая, -ае
ГАМАК, -А, мн. -ц -бў м. Падвясная
сетка для сядзення і ляжання на свежым
паветры. Ц лрым. гамачны, -ая, -ае.

ГАМАНА, -ьі, лс. (разм.). Бязладны шум
ад мноства галасоў гукаў Збаяёк чулася
людская г. Л лтуа/ак.
ГАМАНІЦЬ, -маніб, -мбніш, -мбніць;
незак. 1. Гаварыць, размаўляць, расказ
ваць. Г. — галава не бая/ць (прымаўка). 2.
Моцна, гучна размаўляць (звычайна пра
многіх). Ля электрычка еаман/ў натоўп.
ГАМАНЮ^ -Ая, -бе (разм.). Тое, што і
еаманя/бы.
ГАМАНЛІВЫ, ая, ае 1. Які любіць
пагаварыць; гаваркі. Л хлопец. 2. лерак.
Шумлівы, звонкі, з пералівамі. ручай. Ц
наз. гаманлівасць, -і, лс
ГАМА-ПРАМЯНГ, нёў абз гАма-прамёнь, -я, м. (спец.). Тое, што і еама-еылрамяненне.
ГАМАРНЯ / ГАМАРНЯ, і, лс (разм )
1. Шматгалосы крык, бязладная размова,
/сдоеа не разабраць у такой еалізрн/. 2. Вя
лікае няўтульнае памяшканне.
ГАМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
Есці.
ГАМАШЫ, -аў абз. -мАш, -а, м. Муж
чынскія чаравікі, туфлі. /Таадянцазаць е.
ГАМБІТ, -у М -біце, м. Пачатак шах
матнай партыі, у якой ахвяруюць пешку ці
фігуру каб атрымаць магчымасць хутчэй
шага пераходу ў атаку. Ц крым. гамбітны,
-ая, -ае.
ГАМБУРГЕР, -а, мн ы, аў м Бутэр
брод з вялікай мясной катлетай, а таксама
сама такая катлета.
ГАМЕАПАТ, -а, М-пАце, мн. -ы, -аў м.
Урач, спецыяліст па гамеапатыі.
ГАМЕАПАТЫЯ, і, лс. Метад лячэння
хваробы малымі дозамі таго лякарства,
якое ў вялікіх дозах выклікае ў чалавека
прыметы гэтай хваробы. Ц лрым. гомеапа
тычны, -ая, -ае. Гомеапатычная Доза.
ГАМЕРЫЧНЫ, ая, ае У выразе: га
мерычны смех (рогат) — нястрымны, не
звычайнай сілы смех.
ГАМОНКА, -і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак,
лс. (разм.). Тое, што і еаеорка (у 1 знач.);
гутарка, размова. Г. вялася ючыра / чуяася
Далёка.
ГАМУЗАМ, прыся. (разм.). Усё разам;
агулам. Уграбаць усее.
ГАМАРНЯ ал гамарня
ГАНАК, -нка, лю. -нкі, -нкаў м. Пры
будова перад уваходам у хату ў выглядзе
пляцоўкі з прыступкамі. Ц намялю, гана
чак, -чка, мн. -чкі, -чкаў м. Ц лрым. ганач
ны, -ая, -ае.
ГАНАРАР, -у, лю. -ы, -аў м. Грашовая
ўзнагарода, якую атрымліваюць літара
тары, мастакі, журналісты і пад. за сваю
працу. II лрым. ганарарны, -ая, -ае.
ГАНАРЛІВЕЦ, -ліўца, мн. -ліўцы, -ліўцаў, м. Ганарысты, фанабэрысты чалавек. Ц
лс. ганарліўка, -і, ДА/-ліўцы, мн. -і, -лівак.
ГАНАРЛІВЫ, ая, -ае 1. Перакананы ў
сваёй годнасці і вартасці, /анарлюая Дзяў
чына. 2. Поўны гонару (у 2 знач.); фана
бэрысты. /анарлюоя ластаеа. Ц наз. ганар
лівасць, -і, лс. (да 2 знач.).
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ГАНАРОВЫ, ая, -ае 1. Які карыстаецца пашанай; пачэсны. /^ еос/^ь. 2. Які пры
свойваецца за вялікія заслугі. /анороеая
2рал/ата. 3. Які выбіраецца ў знак павагі,
пашаны. Л прэз/быум. Г. акабэм/к. 4. Які
выражае гонар, праводзіцца ў знак пава
гі. /анороеая аорта. 5. Які аказвае гонар
каму-н. Л абавязак. /анароеая н/чыя (якая
не парушае годнасці). Ц //ез. ганарбвасць,
-і, ж.
ГАНАРЁІСТЫ, ая, ае Які выражае
ўласную перавагу і годнасць; фанабэрыс
ты, самаўпэўнены. Л .масляк, /апарыстай
(наз.) / у крын/цы не бубзе еабы чыстай
(прыказка). Ц поз. ганарыстасць, -і, м?.
ГАНАРАЦЦА, -рўся, -рышся, -раіцца;
-рймся, -рыцеся, -рАцца; незак. 1. ком
чым і са злуч. «што*. Адчуваць гонар (у 1
знач.). Л сынам. 2. Быць ганарыстым; задавацца.
ГАНАРЭЯ, -і, ж. Венерычная хвароба:
гнойнае запаленне мочаспускальнага ка
нала. II прым. ганарэйны, -ая, -ае.
ГАНГРЭНА, -ы, ж. Амярцвенне тканак
арганізма, якое суправаджаецца іх гніен
нем. II лрым. гангрэнозны, -ая, -ае
ГАНГСТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Бандыт,
грабежнік. /анесторы Т/ыо-^ка. /анестары пяра (перан.). Ц /рым. гангстарскі, -ая,
-ае.
ГАНГСТАРЫЗМ, у, м Дзеянні ганг
стараў; бандытызм. 77д/п/яычны е. (перан.).
ГАНДАЛЬ, -длю, м. Гаспадарчая дзей
насць, звязаная з абаротам, купляй і про
дажам тавараў Дзяржаўны е. Тй/анератыўны & Л /лазарам; нерм/ай неабходнасці.
ГАНДАЛЬЁР, -а, мн. -ы, -аў м. Вясляр
на гандоле (у 1 знач ). /7есня еанбольера.
ГАНДБАЛІСТ, а, 3/ сце, мн ы, аў, м
Спартсмен, які гуляе ў гандбол. Ц ж. ганд
балістка, -і, ДМ-тцы, мн. -і, -так.
ГАНДБОЛ, -а, м. Спартыўная каманд
ная гульня, у якой ігракі імкнуцца рукамі
закінуць мяч у вароты праціўніка. Ц лрым.
гандбольны, -ая, -ае
ГАНДЛЁВЫ, -ая, -ае. 1. Які мае адно
сіны да арганізацыі і вядзення гандлю,
/анблёёая с/слэма. Л флот. 2. Які вядзе
гандаль, /анблёёыя ареан/зацы/. 3. Які з'яў
ляецца прадметам гандлю. Л лес.
ГАНДЛЯВАЦЬ, лібю, лйеш, лібе;
-лйй; незак. 1. кім-чым, з кім-чым і без
бап. Весці гандаль. Л /лазарам/ а/ырокаеа
ўжытку. Л з замежнымі краінам/. 2. ле
рак., к/м-чым. Рабіць што-н. прадметам
гандлю дзеля матэрыяльнай выгады. Л
сеа/м сумленнем. 3. Займацца гандлем як
прафесіяй. Танйлюе ў маеаз/не. ручыцца е.
4. Пра гандлёвае прадпрыемства: прада
ваць, адпускаць тавар. 3/аеаз/н еанблюе
(За 22 еабз/н. Ц наз. гандляванне, -я, н. (да 1
і 2 знач.).
ГАНДЛЯР, -0, мн. -ьі, -6ў м. 1. Чала
век, які займаецца прыватным гандлем.
Гандляры пуіан/най. Л з лапіка. 2. Чалавек,
які вышэй за ўсё ставіць асабістую выга
ду, карысць, асабісты інтарэс (пагард.). Лн

хабарнік / е. Ц ж. гандлярка, -і,
-рцы,
л/н. -і, -рак. II крым. гандлярскі, -ая, -ае.
ГАНДЛЯРСТВА, а, н (разм ) 1. Заня
так гандляра; гандаль. 2. Характар дзеян
няў паводзіны гандляра; імкненне да на
жывы, да асабістай выгады.
ГАНДОЛА, -ы, мн. -ы, -дбл, ж. 1. Ве
нецыянская лодка з навесам або каютай
для пасажыраў 2. Карзіна для пасажыраў
паветранага шара, а таксама памяшканне
для людзей у аэрастаце або дырыжаблі. 3.
Таварны вагон з люкамі ў падлозе ддя вы
сыпання грузу. II прым. гандольны, -ая, -ае.
ГАНЁБНЫ, -ая, -ае. Варты асуджэння,
ганьбавання. Л ўчынак. Ц наз. ганёбнасць,
-і, ж.
ГАНЁННЕ, -я, л/н. -і, -яў, н. Праследа
ванне з мэтай прыгнёту, забароны чаго-н.
/Табееренуць ганенню.
ІАНЁЦ, -нцА, мн. -нцй, -нцбў м. Чала
век, якога паслалі з тэрміновым паведам
леннем.
ГАНІЦЕЛЬ, я, л/н -і, яў м Той, хто
праследуе, прыгнятае каго-н. Ц ж. га
ніцелька, -і,ДЛ/-льцы, мн. -і, -лек.
ГАНОК, -нкО, мн. -нкі^ -нкбў м. Невя
лікі плыт. II прым. ганОчны, -ая, -ае.
ГАНТАЛЬ, -4, мн. -і^ -ёў м. Цвік, якім
прыбіваюць гонту.
ГАНТОВЫ ал гонта
ГАНТАЛЬ, -і, мн. -і, -ей / -яў ж. Ручны
гімнастычны снарад звычайна ў выглядзе
двух металічных шароў злучаных карот
кай рукаяткай. 77рак/ныка#анне з еантэлям/. II прым. гантальны, -ая, -ае.
ГАНЧАК, -А, мн. -і^ -6ў м. Паляўнічы
сабака, прывучаны гнаць звера.
ГАНЧАР, -А, мн. -ьі, -6ў, м. Майстар па
вырабе глінянага посуду. Ц прым. ганчарскі,
-ая, -ае.
ГАНЧАРНЫ, -ая, -ае. Звязаны з рамяс
твом ганчара; зроблены ганчаром, /анчар
ныя яырабы.
ГАНЧАРНЯ, -і, мн. -і, -рань / -рняў, ж.
Майстэрня ганчара.
ГАНЧАРСТВА, -а, н. Занятак ганчара.
Займацца еанчарстеам.
ГАНЬБА, -ы, ж. Бясслаўнае станові
шча, якое выклікае пагарду і асуджэнне.
ГАНЬБАВАЦЬ, -бўю, -бўеш, -бўе;
-бўй; незак. 1. каео-м/то. Выказваць не
адабрэнне ў адносінах да каго-н. 2. кімчым. Грэбаваць. /& ганьбуй старым ботам,
покуль ноеаеа не нам/ыў (прыказка). Ц зак.
зганьбаваць, -бўю, -бўеш, -бўе; -бўй; -бавАны. II наз. ганьбаванне, -я, н.
ГАНЬБІЦЬ, -блю, -білі, -біць; незак.,
каео-м/то. 1. Зневажаць чыю-н. годнасць;
няславіць. 2. Быць ганьбай для іншых,
няславіць сваімі паводзінамі, учынкамі.
Сеаім/ наеобз/нам/ ён е. усю сям'ю. 77раца
н/коеа не е. 11 зак. зганьбіць, -блю, -біш,
-біць; -блены.
ГАНЯЦЦА, -Аюся, -йешся, -Аецца;
незак. 1. Праследуючы, бегаць за кім-,
чым-н., імкнучыся злавіць. 2. Імкнуцца

ГАН-ГАР
да чаго-н., дамагацца каго-, чаго-н. Г за
матылькам/. Л за мобным адзеннем.
ГАНЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. 1. каеоіато. Прымушаць каго-што-н. рухацца,
перамяшчацца. Л кароў. Г. хутка л/ам/ыну.
2. каео. Даваць часта даручэнні (разм.). Г
хлапчука па пом/ту. 3. м/то. Перакідваць,
перакочваць з месца на месца. Г мяч. 4.
нерак., каео на чым. Правяраць веды па
розных пытаннях вучэбнай праграмы
(разм.). Г па матэматыцы. 5. без бак. (са
словамі «ў поле*, «на пасьбу*). Быць пас
тухом. Цэлае лета еаняў у поле. 6. безас.,
каео. Быць дзе-н. (разм ). /бзе цябееаняе?
0 Сабак ганяць (разм., неадабр.) — гуль
таяваць Толькі ваўкоў ганяць; хоць ваўкоў
ганяй (разм.) — пра вялікае пустое або ха
лоднае памяшканне.
ГАПАК, -А, л/. Украінскі народны танец,
а таксама музыка да яго. Танцаваць е.
ГАПЛІК, -А, мн. -ц -6ў м. Кручок для
зашпільвання вопраткі; аплік. Зам/п/л/ць е.
II прым. гапліковы, -ая, -ае.
ГАР, -у, м. 1. Едкі пах ад няпоўнага зга
рання чаго-н. Запахла еарам. 2. Рэшткі
перагарэлага каменнага вугалю. /7асыпаць
барожк/ еарам. 3. Выпаленае месца ў лесе.
II прым. гаравы, -ая, -ае. /араная дарожка.
ГАР... Першая састаўная частка склада
ных слоў са знач. гарадскі, напр.: еореыканкмм, еарсаеет.
ГАРА, -ы, мн. гбры / (з л/ч. 2, 3, 4) гарй,
гор, ж. 1. Значнае ўзвышша, што ўзніма
ецца над мясцовасцю або выдзяляецца
сярод іншых узвышшаў. Лаўказск/я еоры.
Спускацца з еары. Снежная е. 2. толькі мн.
Горная краіна, гарыстая мясцовасць. Жы
хары еор. /7ахобу еоры. 3. неран., чаео, з ча
ео. Вялікая колькасць чаго-н. складзенага
ў кучу Г. <3роў. /Ьры кн/е. 4. Памяшканне,
прастора паміж столлю і дахам у будын
ку; гарышча. Злажыць сена на еару. Зёлкі
сум/аць звычайна на еары. 5. (з нрыназ. «у*,
«з*, «на*). Вышыня, верх. /Дум чуўся з еа
ры. 0 Абяцаць залатыя горы — абяцаць над
та многа. ГЬрою стаяць за каео-м/то — усімі
сіламі абараняць. Горы варочаць — вельмі
многа рабіць. Горы вярнуць на каео (разм.,
неадабр.) — няславіць каго-н., гаварыць
пра каго-н. многа непрыемнага. Горы пе
равярнуць — зрабіць вельмі значную ра
боту. Не за гарамі — 1) пра нешта блізкае,
што хутка наступіць; 2) блізка, недалёка
(быць, знаходзіцца). Ц памяні//, гбрка, -і,
ДМ-рЦЫ,
_і .рак эд, (да 1 і 3 знач.). Ц
прым. гбрны, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.). Д хры
бет. Торная краіна.
ГАРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
незак. 1. Жыць бедна, цярпець нястачу.
2?ек ён еаруе. 2. Тужыць, сумаваць, пера
жываць якое-н. гора. Л на бачцэ. Ц наз. га
раванне, -я, н.
ГАРАДАВІК, -бга, мн. -ьія, -йх, м. Ніж
ні чын гарадской паліцыі ў царскай Расіі.
ГАРАДЖАНКІ, -а, мн. -джАне / (з л/ч. 2,
3, 4) -джАніны, -джАн, м. Жыхар горада (у

ГАР-ГАР
1 знач.). II лс. гараджанка, -і, ДА/-нцы, мм.
-і, -нак.
ГАРАДЗІЦЬ, -раджў, -рбдзіш, -рбдзіць;
-рбджаны; лезак., тлю. 1. Ставіць плот,
паркан і пад.; абгароджваць што-н. У.
плот. Г беор. 2. ле^ам. Гаварыць абы-што,
выдумляць. Стары ааеорыць — ааробз/ць,
бы ма лраўбў еь/хобз/ць (прыказка). 0 Ага
род (гарод) гарадзіць (разм.) — пачынаць
якую-н. клапатлівую і безнадзейную
справу. II маз. гарадзьба, -ьі, лс. (да 1 знач.).
ГАРАДЗІГГГЧА, -а, мм. -ы, -дзішч / -аў м.
Месца, дзе захаваліся рэшткі старажытна
га пасялення. Раскопкі аарабз/тча.
ГАРАДЗЬБА, -ьі, лс. 1. ад. гарадзіць. 2.
Агароджа, плот.
ГАРАДКІ^ -бў. Гульня, у якой невялікія
драўляныя качулкі выбіваюць бітой з на
чэрчанага на зямлі квадрата — горада (у З
знач.). Згуляць у а. Ц прым. гарадошны, -ая,
-ае.
ГАРАДОК ел. горад.
ГАРАДОШНІК, -а, мм. і, аў м Гулец у
гарадкі. II лс. гарадошніца, -ы, мм. -ы, -ніц.
ГАРАДСКІ'ал. горад.
ГАРАЖ, -а, мм. -ы, -бў, л*. Памяшкан
не для стаянкі і рамонту аўтатранспарту. Ц
ярыя*, гаражны, -ая, -ае.
ТАРАНКА ел. горац.
ГАРАНТ, -а, АТ -нце, мм. -ы, -аў м. Фі
зічная або юрыдычная асоба, а таксама
дзяржава, якая дае гарантыю ў чым-н.
ГАРАНТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе;
-тўй; -тавбны; зак. і мезак., нона. Даць (да
ваць) гарантыю ў чым-н. Г. (добрую якасць
еырабаў Г. праса ма працу.
ГАРАНТЫЯ, -і, мм. -і, -тый, лс. Парука,
запэўненне ў чым-н. 7элее/зар з аарамтыяй. Л якасць II /ірым. гарантыйны, -ая, -ае.
7арам/ль/ммая майстзрмя.
ГАРАПАШНІК, а, мм. -і, аў (разм)
Бедны, гаротны чалавек. Ц лс. гарапашні
ца, -ы, мм. -ы, -ніц II ярым гарапашніцкі,
-ая, -ае.
ГАРАПАШНЫ, ая, ае (разм ) Бедны,
гаротны, /арапам/мая боля.
ГАРАСКОП, -а, лім. -ы, -аў, ль У астра
логіі: табліца размяшчэння зорак, якая
служыць для прадказання чыйго-н. лёсу, а
таксама само такое прадказанне.
ГАРАНА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. гарачы (у 1 знач.),
напр.: аарачатрыеаласць, еарачаўстойл/еы.
ГАРАЧАТРЫВАЛЫ, ая, -ае Які захоў
вае свае якасці пры высокай тэмперату
ры. /орачатрыеалае а/кло. Ц лс. гарачатры
валасць, -і, лс.
ГАРАЧКА, -і, ДАТ -чцы, лс. (разм.). 1.
Ліхаманка. 2. мерам. Моцнае ўзбуджэнне,
азарт, захапленне або спешка ў якой-н.
рабоце, /йрлсаеаяе. Ц лрым. гарачкавы, -ая,
-ае.
ГАРАЧКАПАНІЖАЛЬНЫ, ая, ае Які
зніжае павышаную тэмпературу цела. Г.
сродак. Аеорал/у бал/ зарачкамам/лсальмас
(наз.).
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ГАРАЧЛГВЬГ, -ая, -ае. Запальчывы, ня
стрыманы. Г. харак/мар. Ц маз. гарачлівасць,
-і, лс.
ГАРАЧНАСЦЬ, -і, лс. Палкасць, ня
стрыманасць, узбуджанасць. Г. матуры.
ГАРАЧЫ, -ая, -ае. 1. Які мае высокую
тэмпературу моцна нагрэты. Уараная нл/та. /аранае лета. Г. цэх (таксама перан.:
увогуле шкодная вытворчасць). /7абаць
заранае (наз.). /араная апрацоўка металаў. 2. мерам. Поўны сілы, страсны, палкі.
Г. застулм/к. 3. мерам. Вельмі напружаны,
які праходзіць у інтэнсіўным, напружа
ным рытме, /араная работа. Г бой. /бра
ная мара лсм/еа. 4. мерам. Запальчывы, ня
стрыманы. 0 Гарачая галава — пра залішне
паспешлівага, нястрыманага чалавека. Па
гарачых слядах — адразу. Пад гарачую руку
(разм.) — у момант злосці, раздражнення.
ГАРАЧЫНЯ, -ц лс. 1. Гарачае, моцна
нагрэтае паветра. У хаце была е. /7у / е. селета ў л/лем// 2. Цеплыня арганізма, вы
кліканая прылівам крыві ў час моцнага
душэўнага ўзбуджэння. Усе цела мал/лося
еарачымей.
ГАРАЧАЦЦА, -чўся, -чышся, -чьіцца;
-чьімся, -чыцёся, -чбцца; мезак. Узбуджа
на дзейнічаць, праяўляць паспешлівасць,
нецярпенне. Яе еорміа а. ў еэ/май слраее. Ц
зак. разгарачыцца, -чўся, -чышся, -чьіцца.
ГАРАШЫНЫ, -шын. Гарохавая салома.
ГАРБАНОСЫ, -ая, -ае. 1. Пра чалаве
ка: які мае нос з гарбінкай. 2. Пра жывёл:
з выпуклай верхняй лініяй морды. Г лось.
II маз. гарбаносасць, -і, лс.
ГАРБАР, -а, мм. -ы, -бў ль Работнік гар
барнай вытворчасці.
ГАРБАРНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны
да вырабу і апрацоўкі шкур і гандлю імі, а
таксама зроблены са шкуры. Г заеоб. /арбармыя вырабы.
ГАРБАРНЯ, -і, мм. -і, -рань / -рняў лс.
Майстэрня па вырабе шкур; гарбарны завод.
ГАРБАТА, -ы, ДА/-баце, лс. Чай.
ГАРБАТЫ, -ая, -ае. 1. Які мае горб (у
1 знач.). Г стары. 2. у змач. маз. гарб&гы,
-ага, мм. -ыя, -ых, ль Гарбун, /арбатаеа
мае/ла еымрае/ць. 3. Выгнуты, з гарбінкай.
Г. мос. II маз. гарбатасць, -і, лс.
ГАРБАЦГЦЦА, -бачуся, -бацішся, -бу
ціцца; мезак. (разм.). Тое, што і еорб/цца.
%лаеек аарбац/цца. Ц зак. згарбаціцца, -ба
чуся, -бацішся, -буціцца.
ГАРБАЦГЦЬ, -бачу; -бйціш, -ббціць;
-бачаны; мезак., м/то (разм.). Тое, што і
аорб/ць. Г. плечы. Ц зак. згарбаціць, -ббчу
-баціш, -буціць; -бачаны.
ГАРБЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; мезак.
(разм.). Старанна, настойліва працаваць
над чым-н.; карпець. Г маб дысертацыяй.
ГАРБІНА, -ы, мм. -ы, -бін, лс. Акруглы
выступ на чым-н., выпукласць. Ц лоліямм/.
гарбііка, -і, ДА/-нцы, мм. -і, -нак, лс. /Тое
з аарб/мкай.
ГАРБОК ел горб

ГАРБЎЗ, -б, лім. -ьі, -бў л/. Расліна ся
мейства гарбузовых з паўзучым сцяблом і
з вялікімі шарападобнымі пладамі, а так
сама сам плод гэтай расліны. Ц ярым. гар
бузовы, -ая, -ае.
ГАРБЎЗГК, -а, мм. -і, -аў м. Гарбузовае
семечка. /7абсуіаыць аарбуз/к/.
ГАРБЎЗНГК, -у, м. Гарбузовае націнне.
ГАРБЎН, -б, мм. -ы, -бў ль Гарбаты ча
лавек. II лс гарбуння, -і, мм. -і, -яў / гарбуха,
-і, ДА/-бўсе, мм. -і, -бўх.
ГАРБЎГГГА, -ы, мм. -ы, -бўш, лс. Мар
ская прамысловая рыба сямейства ласа
сёвых.
ГАРГАРА, -ы, мм. -ы, -гОр, лс. Пра вя
лікую нязграбную рэч, а таксама пра ня
складнага высокага чалавека.
ГАРДЗІНА, -ы, мм. -ы, -дзін, лс. Зана
веска на ўсё акно. Ц ярым. гардзінны, -ая,
-ае / гардзінавы, -ая, -ае.
ГАРДЭРОБ, а / у мм ы, аў м 1.
-а. Шафа для адзення. 2. -а. Памяшкан
не ў грамадскіх будынках для захоўвання
верхняга адзення наведвальнікаў 3. -у Усё
адзенне аднаго чалавека. /7алоўм/ць а. ак
цёра. II лрым. гардэробны, -ая, -ае.
ГАРДЭРОБНАЯ, ай, мм -ыя, -ых, лс
Тое, што і аорбзроб (у 2 знач.).
ГАРДЭРОБШЧЫК, а, мм і, -аў м
Служачы пры гардэробе (у 2 знач.). Ц лс.
гардэробшчыца, -ы, мм. -ы, -чыц. Ц лрым.
гардэробшчыцкі, -ая, -ае
ГАРЖЭТКА, -і, ДА/ -тцы, мм. -і, -так,
лс. Палоска футра, якую жанчыны носяць
замест каўняра. Ц лрым. гаржэтачны, -ая,
-ае.
ГАРКАВГЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -віць; мезак. Мець гаркаваты прысмак. Смятамае.
ГАРКАВЬГ, -ая, -ае. Гаркаваты. Г. мах
был/у. II маз. гаркавасць, -і, лс.
ГАРКАТА, -ьі, ДА/-кацё / ГАРКОТА, -ы,
ДА/-кбце, лс. 1. Горкі смак, пах. Р ўроце.
Есці' гаркату. 2. лерам. Пачуццё горычы як
вынік якіх-н. няўдач. Г ма сзрцы.
ГАРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; мезак. 1. ( / / 2
ас. меўлсые.). Пра сабаку: злосна гаўкаць,
брахаць. 2. лерам., тто і без бал. Моцна і
груба крычаць на каго-н. (разм.). Ц абмакр.
гаркнуць, -ну -неш, -не; -ні. Ц маз. гаркан
не, -я, м.
ГАРКОТА ал. гарката.
ГАРЛАВІК, -А, мм. -ц -бў, м. (разм.).
Доктар, спецыяліст па хваробах вуха, гор
ла, носа; ларынголаг
ГАРЛАВІНА, ы, мм -ы, він, лс 1.
Глыбокая і звужаная адтуліна ў чым-н. Г
еулкама. 2. Выраз для шыі ў адзенні. Г. ў
блузцы цесмаеатая. Ц лрым. гарлавінны, -ая,
-ае.
ГАРЛАВЫ ал горла
ГАРЛАДЗЁР, -а, мм. -ы, -аў, м. (разм.,
груб.). 1. Той, хто многа крычыць; гарла
пан. 2. Пра тое, што раздражняе горла, //е
кеас, а а.
ГАРЛАН, -а, мм. -ы, -аў, м. Тое, што і
аарлалам.
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ГАГЦГАНГЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; казак.,
м/лю і бзз блл. (разм.). Тое, што і зцрллллн/ць.
ГАРЛАПАН, -а, л/н. -ы, -аў л/. (разм.).
Той, хто гарлапаніць; крыкун.
ГАЕПАПАНГЦЬ, -ню, ніш, ніць; ка
зак., м/лю і баз бал. (разм.). Моцна кры
чаць, спяваць. Г. ла ўсю зул/цу.
ГАРЛАСТЫ, -ая, -ае (разм.). З моцным,
крыклівым голасам. Л хлопец. Ц наз. гар
ластасць, -і, ж.
ГАРЛАХВАТ, -а, А/-вАце, л/н. -ы, -аў; л/
(разм ). Той, хто груба, нахабна дамагаец
ца для сябе найбольшай выгады.
ГАРЛАЧ, -А, лін. -іл, -бў, л*. Гліняны гла
дыш з вузкім горлам для малака. Ц калійны/,
гарлачык, -а, лін. -і, -аў; л/. Ц лрыл/. гар
лачны, -ая, -ае.
ІАРЛАЧЫК, -а, лін. -і, -а% л/. 1. ал. гар
лач. 2. Вадзяная расліна сямейства гар
лачыкавых з вялікімі лістамі і жоўтымі ці
белымі кветкамі; вадзяная лілія. Ц лрыл/.
гарлачыкавы, -ая, -ае.
ГАРЛЯК, -А, л/н. -і^ -бў, л/. (разм.). 1. Тое,
што і дыхальнае зорлд. 2. Кадык. Ц лрыл/.
гарлачны, -ая, -ае.
ГАРМАНІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; злк. і незлк., мілю (спец.).
Пабудаваць (будаваць) акорды згодна з
правіламі гармоніі. Г нлробную песню. Ц
нлз гарманізацыя, -і, ж.
ГАРМАНІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
незлк., з чыл/. Адпавядаць, супадаць, быць
у сугучнасці. Хлнец лллеяблння елрл/лн/руе
з с^ьныл/ нлсл/роел/. 727л7?/к елрл/лн/руе з
зэл/лм сукенклн.
ГАРМАНІСТ, а, А/ сце, л/н ы, аў, л/
Той, хто іграе на гармоніку. Ц лрыл/. гарма
нісцкі, -ая, -ае.
ГАРМАНІЧНЫ, ая, ае 1. ал. гармо
нія. 2. Мілагучны, стройны. Улрл/лнй/ныя
зук/. 3. Поўны гармоніі (у 1 знач.), строй
насці. Тлрл/лн/'/ныя рух/. Лзрл/лн/чныя %?лрбы. II нлз. гарманічнасць, -і, ж.
ГАРМАТА, -ы, ДА/ -мбце, л/н. -ы, -мОт,
ж. Агульная назва артылерыйскай зброі
(пушка, гаўбіца, марціра і інш.). Сўлрлцьл/лнклеля е. Ц лрыл/. гарматны, -ая, -ае.
ГАРМІДАР, -у, л/. (разм.). 1. Гучная бяз
ладная гаворка наперабой; шум, вэрхал. 2.
Беспарадак, неразбярыха.
ГАРМОН, -у, л/н. -ы, -аў л/. Біялагічна
актыўнае рэчыва, якое выдзяляюць у кроў
залозы ўнутранай сакрэцыі. Ц лрыл/. гарма
нальны, -ая, -ае. Горл/лнлльныя лрэллрл/лы.
ГАРМОНГК, а, л/н -і, -аў, л/ 1. Му
зычны інструмент, які складаецца з дзвюх
дэк з клавіятурай, злучаных паміж сабой
расцяжнымі мяхамі. 2. у знач. прыся, гармбнікам, у гармбнік Густымі паралельнымі
складкамі (пра паперу; скуру і пад.). З^лжыць л/сп! лллеры елрл/он/клл/. о Гўбны
гармонік — музычны інструмент у форме
прадаўгаватай скрыначкі з металічнымі
язычкамі і адтулінамі для ўдзімання па
ветра.

ГАРМОНІЯ, і, ж. 1. Зладжанасць, уза
емная адпаведнасць у спалучэнні чаго-н.
Г. зухаў. Т. сеяпмо / цзню. Л інтарэсаў. 2.
Раздзел тэорыі музыкі, вучэнне аб пра
вільнай пабудове сугучнасцей у кампазі
цыі (спец.). II лрыл/. гарманічны, -ая, -ае (у
1 знач.).
ГАРНАВЫ, -ая, -бе. 1. ая. горан. 2. у
зялч. лаз. гарнавы, -бга, л/н. -ьія, -ьіх, л/.
Рабочы пры горне. Т. бол/сннаа ланы.
ГАРНАЛЁГЖНГК, а, л/н -і, -аў, л/
Спартсмен, які займаецца гарналыжным
спортам. II ж. гарналыжніца, -ы, л/н. -ы,
-ніц.
ГАРНАЛЫЖНЫ, -ая, -ае Які мае ад
носіны да лыжнага спорту ва ўмовах гор
най мясцовасці. Г слорт.
ГАРНАСТАЙ, -я, л/н. -і, -яў л/. Пушны
драпежны звярок сямейства куніцавых з
каштоўным белым футрам і чорным кон
чыкам хваста зімой, а таксама футра гэта
га звярка. II лрыл/. гарнастаевы, -ая, -ае.
ГАРНЕЦ, гАрца, л/н. гарцы, гарцаў л/.
Старая мера сыпкіх рэчываў роўная 3,28
літра, а таксама пасудзіна такой ёмістасці.
Г жым#. II ллл/янм/. гарчык, -а, л/н. -і, -аў
л/. II лрыл/. гарцавы, -ая, -ае. Д збор.
ГАРНІЗОН, -а, лін ы, аў лі Вайско
выя часці, размешчаныя ў якім-н. населе
ным пункце, крэпасці. Ц лрылі. гарнізонны,
-ая, -ае. Гарнізонная служба.
ІАРНЙР, -у, л/н. -ы, -аў л/. Агародніна,
крупы, бульба і пад. як дадатак да рыбных
і мясных страў Д з л/акароны. Ц лрыл/. гар
нірны, -ая, -ае
ГАРНІСТ, а, А/-сце, л/н -ы, аў, л/. Му
зыкант, які іграе на горне.
ГАРНГТЎР, -а, л/н. -ы, -аў л/. Поўны
падбор, камплект прадметаў пэўнага пры
значэння. Спальны з. Л лазення. Ц лрыл/.
гарнітурны, -ая, -ае
ГАРНГТЎРА, -ы, ж. (спец.). Камплект
друкарскіх шрыфтоў аднаго малюнка, але
розных памераў
ГАРНЎЦЦА,
гарнўся,
гбрнешся,
гбрнецца; гарніся; незок. 1. бо казо-чазо.
Пяшчотна туліцца, лашчыцца.
бо л/оцбры. 2. нерол. Старацца быць бліжэй да
каго-н., сімпатызуючы каму-н. або маю
чы на ўвазе якую-н. выгаду. бо бзяўчыны.
Робня бо робн/ зорнсцца. 3. Мець ахвоту да
чаго-н. Г. бо працы.
ГАРНЎЦЬ, гарнў, гбрнеш, гбрне; гар
ні; незок., коео-ноло. 1. Выцягваць, вы
грабаць што-н. дробнае, збіраючы ў адно
месца. бульбу з лены. 2. лерон. Набываць
надта многа чаго-н. для сябе; прагна хапаць. Г?н зерне бо сябе ўсе. 3. Пяшчотна
прыхіляць, туліць да сябе. Моц/ зарнула
сыно бо ерубзей. 2?ебою, кубы ты зернем/
(перан.: схіляеш думку, справу). 4. Пры
цягваць, прывабліваць (разм.). 7эатр зррнуу / еобіўл/олобзь.
ГАРНУШАК, -піка, л/н. -шкі, -шкаў, л/.
(разм.). Невялічкі гаршчок. Ц лрыл/. гар
нушкавы, -ая, -ае.

ГАР-ГАР
ГАРНЯК, -А, л/н. -і, -бў л/. (разм.). 1.
Тое, што і еорноробочы. 2. Горны інжынер
або студэнт горнай навучальнай устано
вы. II лрыл/. гарняцкі, -ая, -ае.
ГАРОД, -а, Л/-дзе, л/н. -ы, -аў л/. (разм.).
Тое, што і азароб. II лрыл/. гародны, -ая, -ае.
ГАРОДНГК, -а, л/н. -і, -аў л/. Тое, што і
азаробн/к. II ж. гародніца, -ы, л/н. -ы, -ніц. Ц
лрыл/. гародніцкі, -ая, -ае
ГАРОДНГНА, -ы, ж., зб. Тое, што і азаробн/но. II лрыл/. гароднінны, -ая, -ае.
ГАРОДНГЦТВА, -а, н. Тое, што і озоробн/цмяа.
ГАРОДНГЧАЦЬ, аю, аеш, -ае; незок
Тое, што і азаробн/чаць.
ГАРОДЧЫК, -а, л/н -і, аў л/ (разм)
Тое, што і оерробчык. Ц лрыл/. гародчыкавы,
-ая, -ае.
ГАРОТНГК, -а, л/н. -і, -аў л/. (разм.). Ча
лавек, які пастаянна жыве ў горы, няста
чы; гарапашнік. Ц ж. гаротніца, -ы, лін. -ы,
-ніц. II лрылі. гаротніцкі, -ая, -ае.
ГАРОТНЫ, -ая, -ае. Няшчасны, поўны
гора, нястач, бедны. Л чалавек. Варотнае
жыццё. II ноз. гаротнасць, -і, ж.
ГАРОХ, -у А/ -у / -рбсе, лі. Расліна ся
мейства бабовых з насеннем у стручках, а
таксама само круглае насенне гэтай рас
ліны. /Тбн/чылоць заразу. Ц лол/янм/.-лоск.
гарОшак, -піку; лі. Зялёны е. Ц лрыл/. гароха
вы, -ая, -ае. 0 Гарохавы вянок — адмова ў
каханні Пудзіла гарохавае (разм., неа
дабр.) — пра смешна ці безгустоўна адзе
тага чалавека.
ГАРОХАВГННЕ, -я, н Тое, што і зором/ыны.
ГАРОХАВГНЬГ, -він. Тое, што і зором/ыны.
ГАРОХАВГШЧА, -а, л/н -ы, -ішч / -аў н
Поле, на якім рос гарох.
ГАРОШАК, -піку, л/ 1. зл. гарох 2.
Назва некаторых травяністых раслін ся
мейства бабовых. ЗУым/ыны з. Лмхучы з. 3.
Круглыя кружочкі на тканіне. Дасылка ў з.
ГАРОШЫНА, -ы, л/н. -ы, -шын, ж Ад
но зерне гароху Ц лол/янм/. гарошынка, -і,
ДА/-нцы, л/н. -і, -нак, ж.
ГАРПУН, -А, л/н. -ьі, -бў л/. Кідальная
зброя ў выглядзе кап'я з зубчастым нака
нечнікам на доўгім тросе, якая ўжываецца
для палявання на буйных марскіх жывёл. Ц
лрыл/. гарпунны, -ая, -ае. /арлуннал лум/кд.
ГАРПУНШЧЫК, -а, л/н -і, -аў л/ Спе
цыяліст па кіданні гарпуна. Ц лрыл/. гар
пуншчыцкі, -ая, -ае
ГАРСЭТ, -а, А/ -сбце, л/н. -ы, -аў л/. 1.
Шырокі пругкі пояс для сцягвання таліі,
які носяць пад адзеннем. 2. Цвёрды і шы
рокі артапедычны пояс, які выкарыстоў
ваецца пры захворваннях пазваночніка.
Ллсааы з. 3. Безрукаўка ў традыцыйным
касцюме беларускіх жанчын. 2?ын/ы#аны з.
II лрыл/. гарсэтны, -ая, -ае.
ГАРС&ГНГЦА, -ы, лін -ы, -ніц, ж Спе
цыялістка па вырабе гарсэтаў (у 1 знач.). Ц
лрыл/ гарсэтніцкі, -ая, -ае

ІАР-ГАР
ІАРТ, -у А/ -рце, л!. 1. Цвёрдасць ме
талу; якая надаецца гартаваннем. Сталь
еысокаеа аорту. 2. лерак. Фізічная або
маральная вынослівасць, стойкасць. %ласак старога аорту. 3. Сплаў свінцу, во
лава і сурмы для даліўкі друкарскіх шрыф
тоў (спец.). II лрым. гартавы, -ая, -ае (да З
знач.) /гартоўны, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.).
ГАРТАВАЦЦА, -тўюся, -тўешся, -туецца; -тўйся; лазак. 1. (7 / 2 ас. зеычамла ла
ўжые.). Рабіцца цвёрдым, пругкім, тры
валым у выніку моцнага награвання і хут
кага ахаладжэння (пра метал). 2. лерал.
Рабіцца фізічна або маральна ўстойлівым,
здольным пераносіць цяжкасці і неспры
яльныя ўмовы. Л ў барацьба.
ГАРТАВАЦЬ, -тую, -тўеш, -тўе; -туй;
-тавЭны; лазак., каео-м/то. 1. Надаваць
цвёрдасць, пругкасць, трываласць шляхам моцнага награвання і хуткага ахала
джэння. Л жалеза. 2. лерал. Рабіць фізічна
або маральна ўстойлівым, здольным пера
носіць цяжкія і неспрыяльныя ўмовы. Г.
золю II лаз гартаванне, -я, л / гартоўка,
-і, ж. II лрым. гартавальны, -ая, -ае (да 1
знач.). Тартасальлая леч.
ГАРТАННЫ, -ая, -ае. 1. ал. гартань. 2.
Пра гукі: раскацісты, гарлавы. Тарталлая
маса II лаз гартаннасць, -і, ж.
ГАРТАНЬ, -і, мл. -і, -ей, ж. Верхняя
частка дыхальнага горла. Ц лрым. гартанны,
-ая, -ае.
ГАРТАЦЬ, -аю, -аеш, -^е; лазак., м/то.
Перагортваць, пераварочваць лісты (кні
гі, часопіса і пад.). Г. газеты.
ГАРТЭНЗІЯ, -і, мл. -і, -зій, ж. Дэка
ратыўная травяністая расліна сямейства
гартэнзіевых з вялікім шарападобным
суквеццем. Ц лрым. гартэнзіевы, -ая, -ае.
ГАРУС, -у, м. Кручаная мяккая шар
сцяная пража. II лрым. гарусны, -ая, -ае /
гарусавы, -ая, -ае.
ГАРЎЧЫ, -ая, -ае. 1. Здольны гарэць. Г.
ааз. 2. у злач. лаз. гарўчае, -ага, л. Паліва
для рухавікоў: бензін, салярка і інш. Ц лаз.
гаручасць, -і, ж.
ГАРЦАВАЦЬ, -цўю, -цўеш, -цўе; -цўй;
лезак. 1. Па-маладзецку ездзіць верхам.
Г ла кал/. 2. Бегаць, скакаць (разм.). Дол/
едрцаеал/ ла еыеале.
ГАРЦАВЫ 2Л. гарнец
ГАРЧЫК а/? гарнец
ГАРЧЫНКА, -і, ДА/ -нцы, мл. -і, -нак,
ж. Гаркаваты прысмак. Яблык/ з едрчылкам.
ГАРЧЁІЦА, -ы, ж. 1. Травяністая раслі
на сямейства капусных з жоўтымі кветка
мі і плодам-стручком. 2. Вострая прыпра
ва, прыгатаваная з насення гэтай расліны.
II лрым. гарчычны, -ая, -ае. Г колер.
ГАРЧЫЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-чіАць; лезак. Мець горкі прысмак. Уроце
гарчыць.
ГАРЧЫЧНІК, -а, мл і, аў, м Кусок
паперы, тканіны са слоем гарчыцы (вы
карыстоўваецца як лекавы сродак, што
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выклікае прыток крыві). 77астае/ць еарчычл/к/.
ГАРЧЫЧНІЦА, -ы, мл -ы, -ніц, ж. Па
судзіна для гарчыцы.
ІАРЧЭЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-Зе; лезак. Станавіцца горкім, набываць
гаркаваты прысмак. Мука гарчэе. Ц зак.
згарчЭць, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв., -Зе.
ГАРШЧОК, -шка, мл. -шкі^ -шкбў, м.
Гліняная пасудзіна са звужаным дном для
варкі стравы, для малака, для пакаёвых
раслін і пад. Смачлы барм/чок, бы малы е.
(прыказка). Дол/ еаслабар з еаслабыляю
азарацца, бык у еарм/ку трасца зарыцца
(прыказка). Ц лал/ялм/. гаршчбчак / гар
шчэчак, -чка, мл. -чкі, -чкаў, м. Ц лрыл/.
гаршковы, -ая, -ае
ІАРЫЗАНТАЛЬ, і, мл і, ей / яў, ж.
1. Прамая лінія, паралельная плоскасці
гарызонту. 77а еарызалтал/. 2. Лінія, якая
злучае на карце пункты мясцовасці, што
знаходзяцца на аднолькавай вышыні над
узроўнем мора.
ГАРЫЗАНТАЛЬНЫ, ая, ае Накіра
ваны паралельна лініі гарызонту; лроц/л.
вертыкальны. Тарызалтальлая л/л/я. Ц лаз.
гарызантальнасць, -і, ж.
ІАРЫЗбНТ, у, М нце, мл ы, аў, м
1. Уяўная мяжа неба і зямной ці воднай
паверхні, а таксама прастора неба над гэ
тай мяжой. 77/ зоблачка ла еарь/золце. 2.
Уся бачная вакол назіральніка прастора,
далягляд. З самалёта абкрыўся м/ырок/ е.
3. лерал. Круг ведаў, інтарэсаў ідэй. Стубэлт з м/ырок/л/ еарызоятдм. Г. лаэта. 4.
лерал. Круг дзеянняў магчымасцей. 77ераб
молаббз/о абкрыты м/ырок/я еарызолты. 5.
Узровень вады ў рацэ ці вадаёме (спец.).
Г. забы ў рацэ. 6. Пласт адкладанняў гор
ных парод, які вылучаецца па якой-н.
прыкмеце (спец.). Г валляку. О Знікнуць з
гарызонту — перастаць з'яўляцца дзе-н., у
якой-н. кампаніі.
ГАРНІЛА, -ы, мл. -ы, -рыл, ж. Буйная
чалавекападобная малпа з масіўным це
ласкладам і цёмнай поўсцю, якая водзіцца
ў Цэнтральнай Афрыцы.
ГАРНІСТЫ, -ая, -ае. Пакрыты гара
мі; горны. Торыстая мясцоеасць. Ц лаз. га
рыстасць, -і, ж.
ГАРЫХВбСТКА, і, ДА/ тцы, мл і,
-так, ж. Пеўчая птушка сямейства драз
довых з рыжым хвастом.
ІАРЫЦВЁТ, -у, А/-вёце, м. Травяністая
лекавая расліна сямейства казяльцовых з
яркімі жоўтымі і чырвонымі кветкамі.
ІАРЙШЧА, -а, мл. -ы, -ьішч / -аў, л.
Тое, што і едра (у 4 знач.).
ІАРЭЗА, -ы,Д-у, Т-ам, А/-е,м.;ДА/-е,
Г-ай (-аю), ж., мл. -ы, гарбз. Свавольнік,
дуронік, непаседа.
ГАРЭЗАВАЦЬ, -зую, -зуеш, -зуе; -зуй;
лезак. Сваволіць, дурэць.
ГАРЭЗЛІВЫ, -ая, -ае. Свавольны, не
паседлівы. Г х?/алчук. II лаз. гарэзлівасць,
-і, ж.

ГАРЭЗНІК, -а, мл. -і, -аў м. Тое, што і
едрэза. II ж. гарэзніца, -ы, мл. -ы, -ніц.
ГАРЭЗНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезак.
Тое, што і еарэзаеаць.
ГАРЭЛКА', -і, ДА/-лцы, мл. -і, -лак, ж.
Прыстасаванне для спальвання гаручай
вадкасці, газу. 77/лта ла чатыры еарэлк/. Ц
лрь/л/. гарэлачны, -ая, -ае.
ІАРЭЛКА-, -і, ДА/-лцы, ж. Моцны ал
кагольны напітак, о Царская гарэлка —
сумесь азотнай кіслаты з салянай. Ц ласк.
гарэлачка, -і, ДА/-чцы, ж. Ц лрь/м. гарэлач
ны, -ая, -ае.
ГАРЭЛКІ, -лак. Народная гульня,
удзельнікі якой стаяць парамі, а той, хто
«гарыць», стаіць наперадзе і па сігнале ло
віць аднаго з першай пары, якая разбяга
ецца ў розныя бакі.
ГАРЭЛЫ, -ая, -ае. Абпалены, папсава
ны агнём, але не да канца спалены. б/нл.
Залахла еарэль/л/ (наз.).
ГАРЭЛЬЕФ, -а, л/л. -ы, -аў м. (спец.).
Скульптурны твор, у якім фігура выступае
над плоскасцю больш чым на палавіну
свайго аб'ёму. Ц лрь/м. гарэльёфны, -ая, -ае.
ГАРЭМ, -а, мл. -ы, -аў, м. 1. Жаночая
палавіна дома ў мусульман. 2. зб. Жон
кі і наложніцы мусульманіна. Ц лрь/л/. га
рэмны, -ая, -ае.
ГАРЭНІЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-ніць; лезак. (разм.). Мець гаркаваты
прысмак. А/ука е.
ІАРЭЦЬ, -рў, -рыш, -рыць; -рым, -рыцё, -рАць; -ры; лезак. 1. Паддавацца дзе
янню агню, знішчацца агнём. Дробы ва
раць. 2. (7 / 2ас. зеь/чамла леўжые.). Дзей
нічаць, быць У спраўнасці (пра тое, што
дае полымя, святло). 71л/та адрыць. 3. Тра
ціць усё набытае з прычыны пажару аказ
вацца пагарэльцам. 77ам/ыробз/чы беаразы
еарэл/. 4. Быць у ліхаманкавым стане. Дз/ця ўсю лоч едрэла. 5. Чырванець ад прыліву
крыві. Г. аб сорал/у. Дуты вараць. 6. (7 / 2
ас. леўжые.). Ззяць, блішчаць, выдзяляц
ца яркім колерам. 77а солцы еарэл/ еролк/
раб/лы. ^Зочы вараць аб крыўбы. 7. лерал.,
чь/л/. Зазнаваць якое-н. моцнае пачуццё.
Г. лялае/сцю. 8. лерал. Поўнасцю аддавац
ца рабоце, ідэі і пад. Лто сам ла лрацы ва
рыць, том /любзям сеец/ць (прыказка). 9. (7
/ 2 ас. зеычамла ле ўжые.). Псавацца, ста
навіцца непрыгодным, прэць. Села адрыць
у колах. 77асееы еараць. 10. (7 / 2 ас. зеычамла леўжые.), лерал. Хутка зношвацца,
рвацца (пра адзенне, абутак), //а бзетках
хутка адрыць абзежа. 11. (7 / 2 ас. зеычамла
леўжь/е.), лерал. Быць пад пагрозай зрыву
па прычыне спазнення, упушчэння тэрмінаў. ТІлал адрыць. 7/уцёўка адрыць. 12. (7 / 2
ас. зеычамла леўжые.). Цвісці (пра агуркі,
гарбузы і пад.). т4а)рк/ лачол/ е. 0 Вока (зуб)
гарыць ла м/то (разм.) — вельмі хочацца
мець што-н Іары яно гарам; хай яно гарам
гарыць (разм.) — выказванне раздражнен
ня, абурэння чым-н. Гарыць душа (сэрца)
у каео, чыя (чь/ё^) (разм.) — хто-н. вельмі
ўсхваляваны, узбуджаны. Гарыць зямля
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пад нагамі у кяао — пра небяспечнае ста
новішча для каго-н., у сувязі з чым пры
ходзіцца ўпякаць. На злодзеі шапка гарыць
(разм.) — гавораць пра таго, хто міжволь
на сам выдае сябе ў тым, што больш за ўсё
імкнецца ўтаіць. Не гарыць (разм.) — няма
патрэбы ў спешцы. Работа (усё) гарыць у
руках у каао (разм., адабр.) — работа ідзе
добра, хутка. Скура гарыць //а к/м (разм.,
неадабр.) — пра залішне рухавага, не
спакойнага чалавека. Як мокрае гарыць
(разм., неадабр.) — вельмі марудна. Ц зяк.
згараць, -рў, -рыш, -рыць; -рьім, -рыцё,
-рАць; -рьі (да 1, 3, 8 і 9 знач.). Ц няз. га
рэнне, -я, н. (да 1, 2, 6, 8, 9 і І2 знач.).
ГАСІЛЬНІК, -а, мн -і, -аў, м 1. Назва
розных прыстасаванняў для гашэння аг
ню, святла і пад. 2. Прыстасаванне для ас
лаблення або ліквідацыі дзеяння чаго-н.
(спец.). II ярым. гасільны, -ая, -ае.
ГАСІЦЬ, гашу, гАсіш, гАсіць; незак.,
мяло. 1. Спыняць гарэнне; тушыць. Г.
гаечку. 2. лсряя. Перашкаджаць развіццю
чаго-н.; заглушаць (жаданні, пачуцці). Г
іяіцыяліыеу. 3. Змяншаць ці спыняць дзе
янне чаго-н. (спец.). Г. х/сліяяяі.
ско
расць. 4. Рабіць што-н. несапраўдным,
непрыгодным для далейшага ўжывання.
7". боўе. Г лампяоаыя марк/. 5. Моцна ўда
раць па чым-н. (разм ). Л абухом ла Дзвя
рах. о Гасіць вапну — дабаўляць вады ў
вапну, каб атрымаць з яе белы парашок —
будаўнічую гашаную вапну. Ц зак. зага
сіць, -ганіў, -гАсіш, -гасіць; -гАшаны (да
1 знач.) / пагасіць, -гашў, -гАсіш, -гасіць;
-гашаны. II яаз. гашэнне, -я, я.
ГАСНУЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-не; яезак. 1. Пераставаць гарэць, свяціць;
тухнуць. Свечка еасяе. 2. лсряя. Слабець,
чахнуць, знікаць. %ляеек еасяе ўеячяе/бк/. ТУябзе/ е. Ц зак. загаснуць, -ну; -неш, -не;
загАс, -ела, -ні; пагаснуць, -ну -неш, -не;
пагАс, -ела; -ні / згаснуць, -ну, -неш, -не;
згас, -ела; -ні.
ГАСПАДАР, -А, мя. -ы, -бў м. 1. Улас
нік, уладальнік каго-, чаго-н. Г кеялізры.
2. (звычайна з азначэннем). Той, хто вя
дзе гаспадарку займаецца гаспадарчымі
справамі. Руллюы е. 3. лерая., чаео. Паўнаўладны распарадчык. 7/яроб — е. сеяём
кряіяы. Г. сеямеолёсу. 4. Галава дома, сям'і.
Г. за еярэлячку, а еяслябыкя за ліялсрячку
(прыказка). Г. — еалаеаўхаце (прыказка).
0 Гаспадар свайго слова (адабр.) — пра ча
лавека, у якога слова не разыходзіцца са
справай. II лс. гаспадыня, -і, мя. -і, -дынь;
ляск. гаспадынька, -і, ДМ -ньцы, мя. -і,
-нек. II лрым. гаспадарскі, -ая, -ае.
ГАСПАДАРКА, -і, ДА/ -рцы, мл. -і,
-рак, лс. 1. Спосаб вытворчасці, сукуп
насць вытворчых адносін таго ці іншага
грамадскага ўкладу, ТУяліурлльяяя а. 2. Вы
творчасць, эканоміка. Яяробяяя е. кряіяы.
Сельская е. 3. Абсталяванне якой-н. вы
творчасці. Г. лірякліярмязя зяеобя. 4. Рэчы,
прадметы, якія патрэбны ў быце. Ябзяеесц/ся еяслябяркяй. 5. Вытворчая адзінка,

пераважна сельскагаспадарчая. Сялянскія
еяслдб)лрк/. Л/ряеяі^ь еяслябяркям. 6. За
няткі па ўпарадкаванні быту, доглядзе
жылля і пад. Займацца еяслябяркям. Аяліняя 2.
ГАСПАДАВДІВЫ, ая, ае Эканомны,
руплівы, клапатлівы ў вядзенні гаспадаркі
(пра чалавека), /яслябярл/еяя лсаячыяа. Г.
(наз.) я/ сі^юлсы, я/ саек/ яе баіцца (прыказ
ка). II яаз. гаспадарлівасць, -і, лс.
ГАСПАДАРНІК, а, мя і, аў, м Кі
раўнік, асоба, якая кіруе гаспадарчымі
справамі ўстановы, прадпрыемства і пад.
^олыліны е. II ярым. гаспадарніцкі, -ая, -ае.
ГАСПАДАРНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае;
яезак. Тое, што і еяслябярыі^ь. Ц яаз. гаспа
дарнічанне, -я, я.
ГАСПАДАРНЫ, -ая, -ае. Тое, што і еяслябярл/еы. II яаз. гаспадарнасць, -і, лс.
ГАСПАДАРСКІ, -ая, -ае. 1. ал. гаспадар.
2. Дбайны, руплівы. Тяслябярск/я ябносіны
ба слряеы.
ГАСПАДАРЧЫ, ая, ае 1. Які мае ад
носіны да вядзення гаспадаркі, да экана
мічнага, вытворчага боку справы. Тяслябярчыя яреянізя^ыі. /яслябярчыя лослехі. 2.
Які мае адносіны да вядзення гаспадаркі,
патрэбны для яе вядзення. Таелабарчыя
лі^рболіы. Г. інеенліяр. Тяслябярчыя /лаеары. 3. Даходны, рацыянальны. Г лябыхоб
ба еыкарысліаяяя лрь/роблых багаццяў. 4.
Уласцівы гаспадару (у 2 знач.). /яслябярчае еока.
ГАСПАДАРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; ле
зак. 1. Весці гаспадарку (у 6 знач.). Г бо
ма. 2. Наводзіць дзе-н. парадкі па-свойму
(неадабр.). Г у чулсылі яеярябзе. Ц яаз. гас
падаранне, -я, я.
ГАСПАДЫНЯ, і, мя і, дынь, лс 1.
ал. гаспадар. 2. Жонка (разм.). о Хатняя
гаспадыня — жанчына, якая не занята ў
грамадскай вытворчасці, а вядзе хатнюю
гаспадарку сваёй сям'і.
ГАСТАРБАЙТАР, а, мя ы, аў, м Ра
бочы-эмігрант. 77ябя^яў еясліярбяйіляры.
ГАСТРАЛЁР, -а, мл. -ы, -аў, м. 1. Ар
тыст на гастролях. 2. нерол. Пра таго, хто
пастаянна мяняе месца работы, пра вы
падковага работніка (разм., неадабр.). Ц
лс. гастралёрка, -і, ДМ-рцы, лія. -і, -рак. Ц
ярым. гастралёрскі, -ая, -ае.
ГАСТРАЛЯВАЦЬ, -лібю, лібеш, лібе
і ГАСТРАЛІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; яезяк. 1. Прыязджаць на гастролі,
выступаць на гастролях. 2. лсрян. Быць
гастралёрам (у 2 знач.; разм., неадабр.).
ГАСТРАНОМ, а, лія ы, аў м 1. Зна
ток і любіцель смачнай ежы; гурман. 2.
Магазін, які гандлюе харчовымі таварамі,
прадуктамі. Лупіць малако ў еясліряноліе.
ГАСТРАНОМІЯ, -і, лс. Харчовыя пра
дукты, пераважна закусачныя. Ц лрым. гас
транамічны, -ая, -ае. Г. мяеяз/н.
ГАСТРОЛІ, -ей / -яў ябз. гастрбль, -і,
лс. Выступленні, спектаклі акцёраў па-за
месцам яго сталай дзейнасці — у іншым
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раёне, горадзе, краіне. Г. ліэя/лря лялек. Ц
лрылі. гастрольны, -ая, -ае.
ГАСТРЫТ, -у, АТ -рьіце, лія. -ы, -аў м.
Запаленне слізістай абалонкі страўніка. Ц
лрылі. гастрытны, -ая, -ае / гастрычны, -ая,
-ае.
ГАСУДАР, -А, лія. -ьі, -бў, м. Кіраўнік,
галава манархічнай дзяржавы; цар, імпе
ратар. II лс. гасударыня, -і, мя. -і, -рынь. Ц
лрым. гасударскі, -ая, -ае.
ГАСЦІНА, -ы, лс. (нар.-паэт.). 1. зб.
Госці. Дя яяс сябряляся аял/кяя е. 2. Прыём
гасцей, частаванне. Для еясц/яыўліяяе ёсць
і ліёб, / цукеркі.
ГАСЦІНАЯ, -ай, мя. -ыя, -ых, лс. Пакой
для прыёму гасцей, а таксама камплект
мэблі для такога пакоя.
ГАСЦІНЕЦ', -нца, лія. -нцы, -нцаў, лі.
Падарунак (звычайна які-н. ласунак).
77рыяесці бзецям & Ц лрьаі. гасцінцавы, -ая,
-ае.
ГАСЦІНЕЦ , -нца, лія. -нцы, -нцаў, м.
Вялікая бойкая дарога; тракт. Дяўа/няўск/
а. II лрым. гасцінцавы, -ая, -ае.
ГАСЦІНІЦА, -ы, мл. -ы, -ніц, лс. Дом
з мэбляванымі пакоямі для часовага пра
жывання прыезджых. II лрылі. гасцінічны,
-ая, -ае.
ГАСЦІННЫ, -ая, -ае. Які любіць пры
маць і частаваць гасцей. Г. чяляеек. Ц яяз.
гасціннасць, -і, лс.
ГАСЦІЦЬ, гашчў, гбсціш, гбсціць; яе
зяк. Жыць дзе-н. у якасці госця. у робяых.
ГАСЦЯВАЦЬ, -цібю, -цібеш, -цібе;
-цібй; яезяк. Тое, што і еясц/ць. II наз. гас
цяванне, -я, я
ІАСЦЯВЁІ ал госць
ГАТАВАЛЬНЯ, і, мя і, -льняў лс Фу
тарал, скрынка з наборам чарцёжных інструментаў.
РАТАВАЦЦА, -тўюся, -тўешся, -тўец
ца; -тўйся; яезяк. 1. (7 і 2 яе. зеычямяя ле
ўлсые.). Варыцца (пра ежу). 7/я лл/і^е еяліуеі^і/я круляік. У чяйл/ку еяліуеі^і^я еябя (кі
піць). 2. бя чяео або з /нф. Рыхтавацца да
чаго-н., да якой-н. дзейнасці (разм.). Г бя
вяселля. II зяк. згатавацца, 1 і 2 ас. не ўжыв.,
-тўецца (да 1 знач.).
ГАТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; гатўй;
-тавАны; яезяк., мілю. 1. Варыць ежу. Г еячэру. Л мяляко (кіпяціць). 2. Прыводзіць у
прыгодны для карыстання стан. Л і^ёлляе
ябзеяяе бя з/мы. 7". яясеяяе бя лясееу. Ц зяк.
згатаваць, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй; -тавАны
(да 1 знач.). Ц яяз. гатаванне, -я, я. (да 1
знач.).
ГАТОВЫ, -ая, -ае; гатбў, гатбва. 1. бя
чяео і з ін%?. Які зрабіў усе неабходныя
прыгатаванні. Г. бя яб 'езбу. 2. яя мілю або
з ін^. Які схільны зрабіць што-н., з якім
можа што-н. адбыцца. Г. лямяеяі/ь сябз/ць
бульбу. Дульбя еялюея зяі^е/с^і. 3. Канчат
кова зроблены, годны для ўжывання,
выкарыстання. Лбеб е. Тялюеыя бэліял/.
/^я ўс/м еялюеым (наз.). 4. толькі кяр. %).,
у зняч. сык. Выражае канчатковы вынік
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якога-н. дзеяння або стану і ўжыв. ў знач.:
а) памёр, сканаў; б) зусім п'яны (разм.).
.%со аотоў/
ГАТОЎКА, -і, ДА/ -тбўцы, эс. (разм.).
Наяўныя грошы. Здлляц/у мяць тысяч аотоўк/ло.
ГАТОЎНАСЦЬ, і, ж. 1. Стан, пры якім
усё зроблена, падрыхтавана да чаго-н. 2>лябля а. 2. Згода, жаданне зрабіць што-н.
а. зь/клядць зоболяе.
ІАТЎНАК, -нку мл. -нкі, -нкаў, м. Раз
рад, катэгорыя чаго-н. (першапачаткова
тавару) па якасці, расцэнцы і пад.; сорт.
Мука марынад адтулку. Ц лрым. гатунковы,
-ая, -ае. /отулкооое лоселле.
ГАТУНКОВАСЦЬ, -і, ж. Прыналеж
насць да таго ці іншага гатунку.
ГАТЁІЧНЫ ая. готыка
ГАТЭНТОТЫ, аў обз. -тбт, -а, з*. На
роднасць, якая жыве на поўдні Афрыкі
(сучасная Намібія) і размаўляе на мове
нама. II ж. гатэнтотка, -і, ДА/ -тцы, .мя. -і,
-так. II лрым. гатэнтоцкі, -ая, -ае.
ГАЎБІЦА, -ы, мл. -ы, -біц, ;хс. Арты
лерыйская гармата для навеснай страль
бы па закрытых цэлях. Дёакля а. Ц лрым.
гаўбічны, -ая, -ае
ГАЎКАЛА, -ы, Д-у, Т -ам, Л/-е, м.; ДА/
-е, Т-ай (-аю), ж., мя. -ы, гаўкал (разм.).
1. Пра сабаку, які дакучае брэхам. 2. Пра
сварлівага чалавека (пагард.).
ГАЎКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лазак. 1. Бра
хаць (пра сабаку). 2. л^рал. Паклёпнічаць,
нагаворваць (пра зламысных людзей;
разм.). II ай/акр. гаўкнуць, -ну, -неш, -не;
-ні. II яаз. гаўканне, -я, я.
ГАЎПТВАХТА, -ы, ДА/ -хце, ж. 1. Па
мяшканне для трымання пад арыштам ва
еннаслужачых. 77асас)з/ць яа ааултблхту.
2. Галоўны каравул у крэпасці, горадзе, а
таксама каравульнае памяшканне з пля
цоўкай для вывядзення каравула (уст.). Ц
лрым. гаўптвахтавы, -ая, -ае.
ГАФРЫРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; -равуны; зак. і яезак., мяло. Зрабіць
(рабіць) рады паралельных складак на
чым-н. (метале, тканіне, паперы і пад.).
каўнер II наз. гафрыраванне, -я, л. / гафры
роўка, -і, ДА/-р6ўцы, ж. II лрым. гафрыра
вальны, -ая, -ае.
ГАФРЫРОЎКА, і, ДА/ -рбўцы, ж 1.
а/?, гафрыраваць. 2. Рад паралельных хва
лепадобных складак на чым-н. Сукенка з
гафрыроўкам.
ІАФРЭ 1. леек/!., н. Складкі на ткані
не, цвёрда запрасаваныя і закладзеныя з
выгінам. 2. лрым. нязм. Пра выраб з такімі
складкамі. Слдбл/цда.
ГАФТ, -у; А/ -фце, м. Від ажурнай вы
шыўкі.
ГАФТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; незак., мяло. Рабіць узор на чым-н.
спецыяльным відам ажурнай вышыўкі. Ц
зак. выгафтаваць, -тую, -туеш, -туе; -туй;
-таваны. Ц наз. гафтаванне, -я, н.
ГАФТАЧКА, -і, ДА/-чцы, мн. -і, -чак, ж.
Пятля з нітак у вопратцы для апліка.
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ГАХАЦЬ / ГАХКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; не
зак. (разм.). З сілай удараць, суправаджа
ючы ўдар выкрыкам слова «гах!». Ц абнакр.
гахнуць, -ну -неш, -не; -ні.
ГАХНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-ніся; зак. (разм.). Моцна ўдарыцца, стук
нуцца аб што-н. Г аб бзяеры.
ГАЦІЦЬ, гачў, гАціш, гаціць; незак.,
м/то. Рабіць гаць, пракладваць дарогу цераз балота ці гразкае месца. Г. балота. Ц
зак. загаціць, -гачў, -гАціш, -гаціць; -гіча
ны.
ГАЦЬ, -і, мн. -і, -ей / -яў ж. 1. Насціл з
бярвення, галля, ламачча для праезду цераз балота ці гразкае месца. 2. Запруда для
павышэння ўзроўню вады ў рацэ. Ц лрым.
гацевы, -ая, -ае.
ГАШАНЫ, -ая, -ае. Падвергнуты га
шэнню. Уараныя марк/. Там/аная еална.
ГАШЁГШ, -у м. Наркатычны сродак з
індыйскіх канапель. Дурыць е. Ц лрым. га
шышны, -ая, -ае.
ГАШЭННЕ ая гасіць
ГАШЭТКА, -і, ДА/ -тцы, мн. -і, -так,
ж. Прыстасаванне ў агнястрэльнай зброі
для спуску курка. /7ац/снуць на гарэліку. Ц
лрым. гашэтачны, -ая, -ае.
ГАЙЭЧЬГ, -ая, -ае. Карысны для зда
роўя, здольны вылечваць хваробы, /аючая
баба. II наз. гаючасць, -і, ж.
ГВАЗДАВЫ ад гвозд
ГВАЗДАНУЦЬ, -нў, нёш, нё; нём,
-няцё, -нўць; -ні; зак., абнакр. (разм.).
Моцна ўдарыць чым-н. Г. кулаком.
ГВАЗДЗІК, -0, мн. -ц -6ў м. Травяністая
шматгадовая расліна сямейства гваздзіко
вых з яркімі кветкамі і вострым пахам. Ц
лрым. гваздзіковы, -ая, -ае. Г. лак.
ГВАЗДЗІКА, -і, ДА/-дзіцы, ж., зб. Вы
сушаныя бутоны гваздзіковага дрэва, якія
выкарыстоўваюцца як прыправа. Ц лрым.
гваздзіковы, -ая, -ае. Г ялей.
ГВАЗДЗІКОВЫ, ая, ае 1 ад гваздзік
2. у знач. наз. гваздзіковыя, -ых. Сямейства
двухдольных раслін, да якіх адносіцца
гваздзік, кукаль і інш.
ГВАЛТ, -у 3/ -лце, м. 1. Прымяненне
фізічнай сілы ў адносінах да каго-н. Пар
тызаны ломсц/л/ немцам за а. / збзек/. 2.
Прымусовае ўздзеянне на каго-, што-н.
Уын/ць а. 3. у знач. лрыся. гвалтам. Супраць
волі, жадання, сілай, Уніятам ласабз/ць у
мам/ылу. 4. Крык, лямант. Аожлы еечар у
хаце стаяў а. 5. у знач. еыкл. Кліч аб ра
тунку ў выпадку небяспекі (разм.). Г., ра
туйце/
ГВАЛТАВАННЕ, -я, н. 1. ад. гвалтаваць.
2. Тое, што і аеалт (у 1 і 2 знач.).
ГВАЛТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
незак., каео-мто. 1. Чыніць гвалт (у 1 і 2
знач.). П чы/о-н. золю. 2. Сілай прыму
шаць да палавой сувязі. Ц зак. згвалтаваць,
-тўю, -тўеш, -тўе; -тўй; -тавАны. Ц наз.
гвалтаванне,-я,н.
ГВАЛТАЎНІК, -А, мн. -і, -6ў м. Той, хто
гвалтуе, гвалціць.

ГВАЛТОЎНІЦКІ, ая, ае Звязаны з
дзейнасцю гвалтаўніка, /еадтоўн/цк/я метабы.
ГВАЛТОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Які суправа
джаецца гвалтам, прымусам, /е&дтоўная
смерць. 2. Раптоўны. Г. аеонь. 3. Бурны, па
рывісты. Л еецбр. II наз. гвалтоўнасць, -і, ж.
ГВАЛЦІЦЬ, -лчу -лціш, -лціць; незак.,
каео-м/то. Тое, што і збалтаваць. Ц зак.
згвалціць, -лчу -лціш, -лціць; -лчаны.
ГВАІДЗЁЕЦ, -дзёйца, мн. -дзёйцы,
-дзёйцаў м. Ваенны, які служыць у гвар
дыі. II лрым. гвардзейскі, -ая, -ае.
ГВАРДЫЯ, -і, ж. 1. Адборныя, лепшыя
войскі. 2. н^ран. Выпрабаваная частка
якога-н. калектыву сацыяльнай групы і
пад. Рабочая е. о Белая гвардыя — агуль
ная назва контррэвалюцыйных войск у
час Грамадзянскай вайны ў Расіі ў 1918—
1920 гг Чырвоная гвардыя — баявыя атра
ды рабочых, якія з'явіліся для барацьбы
з контррэвалюцыяй і дзейнічалі ў 1917—
1918 гг II лрыл/. гвардзейскі, -ая, -ае.
ГВОЗД, гваздА, 3/ -дзё, мн. гваздьі,
гваздбў м. Металічны або драўляны за
востраны шпень для забівання ў што-н.,
для змацавання чаго-н. з чым-н. 77рыб/ць
бомку еедзбам/. Ц лрым. гваздавы, -Ая, -бе.
ГЕА... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач.: які звязаны з зямлёй,
напр.: еедсферд, аедбдтал/ка, ееоф/з/ко,
аедх/м/я.
ГЕАГРАФІЯ, і, ж Комплекс навук,
якія вывучаюць паверхню Зямлі з яе пры
роднымі ўмовамі, насельніцтва, экана
мічныя рэсурсы і матэрыяльную вытвор
часць. Ф/з/члдя е. Эканлм/чнля е. Ц лрь/м.
геаграфічны, -ая, -ае
ГЕАДЭЗІСТ, -а, Л/ -сце, мн. -ы, -аў м.
Спецыяліст у галіне геадэзіі. Ц ж. геадэ
зістка, -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так.
ГЕАДЭЗІЯ, -і, ж. Навука аб формах і
памерах Зямлі, вымярэнні і паказе яе па
верхні на планах і картах. Ц лрым. геадэ
зічны, -ая, -ае.
ГЕАЛОГІЯ, -і, ж. Навука аб гісторыі
развіцця, складзе і будове зямной кары,
аб размяшчэнні ў ёй карысных выкапняў
II лрым. геалагічны, -ая, -ае.
ГЕАМЕТРЫЯ, -і, ж Раздзел матэма
тыкі, які вывучае прасторавыя адносіны і
формы. II лрь/м. геаметрычны, -ая, -ае.
ГЕАПАЛІТЫКА, і, ДА/ тыцы, ж
Палітычная канцэпцыя, згодна з якой
знешняя палітыка дзяржавы вызначаецца
пераважна геаграфічнымі фактарамі, ста
новішчам краіны, а таксама самА знешняя
палітыка, што абапіраецца на такую кан
цэпцыю. II лрым. геапалітычны, -ая, -ае.
ГЕГЕМАНІЗМ, -у м. (кніжн.). Паліты
ка, заснаваная на імкненні да панавання
над усім светам, над іншымі краінамі і
народамі. Ц лрь/м. гегеманісцкі, -ая, -ае. Л
курс.
ГЕГЕМОН, -а, мл. -ы, -аў м. Той, хто
з'яўляецца галоўным над кім-, чым-н.,
каму належыць кіруючая роля ў чым-н.
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ГЕГЕМОНІЯ, -і, лс. Першынство, пе
равага ў кіраўніцтве; кіруючая роля.
ГЕЁНА, -ы, лс. У рэлігіі: месца вечных
мук грэшнікаў; пекла. Ц лрь/м. геенскі, -ая,
-ае.
ГЁЙЗЕР, -а, мл. -ы, -аў .м. Крыніца
вулканічнага паходжання, якая перыя
дычна выкідвае фантаны гарачай вады. Ц
лрь/м. гейзерны, -ая, -ае.
ГЁЙША, -ы, мл. -ы, гейш, лс. У Японіі: жанчына, навучаная музыцы, танцам,
уменню весці свецкую размову якую за
прашаюць на прыёмы, банкеты і пад.
ГЕКЗАМЕТР, -а, лін ы, аў, м. У ан
тычным метрычным вершаскладанні —
шасцістопны дактыль з апошняй усеча
най стапой'. II лрь/м. гекзаметрычны, -ая, -ае.
ГЕКТА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. сто, напр.: аеклідбд/я, аскл/йласкаль.
ГЕКТАГРАФАВАЦЬ, фўю, фўеш,
-фўе; -фўй; -фавАны; незлк., /пню. Друка
ваць на гектографе. Ц нлз. гектаграфаванне,
-я, н.
ГЕКТАР, -а, .мн. -ы, -аў м. Метрычная
мера зямельнай плошчы, роўная 10 000 м^.
II лрым. гектарны, -ая, -ае.
ГЕКТОГРАФ, -а, мн. -ы, -аў м. (гіст.).
Прасцейшы капіравальны прыбор для
атрымання адбіткаў з рукапіснага або
машынапіснага тэксту. Ц лрым. гектагра
фічны, -ая, -ае.
ГЕЛІЁ... (а таксама гелія...). Першая
састаўная частка складаных слоў якая
паказвае на адносіны да Сонца, сонечна
га выпрамянення, напр.: аел/сзра/Д аел/сме/лр.
ГЁЛІЙ, -ю, м. Хімічны элемент, інерт
ны газ — самы лёгкі пасля вадароду. Ц
лрь/м. геліевы, -ая, -ае.
ГЕЛІЯ... (ад. геліё...). Першая састаўная
частка складаных слоў; ужыв. замест «ге
ліё...», калі націск падае на другую частку
напр.: ееліяерл%,ія, ееліяскол, ееяія/лзрлл/я,
аелйусл/ялоука.
ГЕЛІЯТРОП, у м 1. Садовая травя
ністая расліна сямейства бурачнікавых з
ліловымі ці белымі пахучымі кветкамі. 2.
Мінерал цёмна-зялёнага колеру з чырво
нымі плямамі і палоскамі. Ц лрь/м. гелія
тропны, -ая, -ае.
ГЕЛІЯТЭХНІКА, і, ДА/ ніцы, лс Іа
ліна навукі і тэхнікі, тэорыя і практыка
выкарыстання сонечнай энергіі для тэх
нічных мэт. II лрь/м. геліятэхнічны, -ая, -ае.
ГЕМАГЛАБІН, -у м. Бялковае рэчыва
ў складзе крыві, якое надае ёй чырвоны
колер і пераносіць кісларод ад органаў
дыхання да тканак арганізма. Ц лрь/м. ге
маглабінавы, -ая, -ае
ГЕМАРОЙ, -ю, м. Хвароба, звязаная
з застоем крыві ў ніжняй частцы прамой
кішкі і расшырэннем вен у выглядзе вуз
лоў якія часта выклікаюць крывацёк. Ц
лрь/м. гемараідальны, -ая, -ае /' гемаройны,
-ая, -ае. 7емярдйлльль/я м/ь/м/к/. /смярот
ная кроў.

ГЕН, -а, мн. -ы, -аў м. Структурная і
функцыянальная адзінка спадчыннасці,
якая кантралюе развіццё пэўнай прыкме
ты ці ўласцівасці. Ц лрь/м. гённы, -ая, -ае.
/сллля /ллсь/лбрыя (канструяванне новых
спалучэнняў генаў).
ГЕН... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач. генеральны, напр.:
аелллал, аеннплдО, зеллжЗрд/Зчь/к.
ГЕНА... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач.: які мае адносіны да
генаў напр.: аслас/сл?эмя/ль/кя, аслаліь/л,
асла%юл<9.
ГЕНАЦЁІД, -У 3/-дзе, м. Палітыка зні
шчэння асобных груп насельніцтва або
цэлых народаў па расавых, нацыяналь
ных або рэлігійных матывах. Ц лрь/м. гена
цыдны, -ая, -ае.
ГЁНДАР, -а, м. Сацыяльныя функцыі,
звязаныя з адрозненнямі па поду. Ц лрь/м.
гейдарны, -ая, -ае. Г слкэрэал/ь/л.
ГЕНЕАЛОГІЯ, і, лс 1. Раздзел гіста
рычнай навукі, які вывучае паходжанне
і сувязі асобных родаў' (у 2 знач.). 2. Гіс
торыя роду' (у 2 знач.); радаслоўе. Ц лрь/м.
генеалагічны, -ая, -ае.
ГЕНЁЗІС, -у, м. Паходжанне, гісторыя
ўзнікнення і развіцця чаго-н. Г слдбялскіх
моў. II лрь/м. генетычны, -ая, -ае.
ГЕНЕРАЛ, -а, мл. -ы, -аў м. Воінскае
званне вышэйшага каманднага складу
ўзброеных сіл, а таксама асоба, якая мае
гэта званне. Г-мяср. Г. -лейл/эмз/лл. Г-лллкоул/к. Г. дрмл. II лрь/м. генеральскі, -ая,
-ае. /слср&дьскія лдаоль/.
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТАР, а, мл ы,
-аў, м. 1. У царскай Расіі: чыноўнік мяс
цовай адміністрацыі з вышэйшай ваенна-адміністрацыйнай уладай, які стаяў на
чале генерал-губернатарства. 2. У краінах
Садружнасці нацый: прадстаўнік англій
скага манарха, які лічыцца кіраўніком
дзяржавы. II лрь/м. генерал-губернатарскі,
-ая, -ае.
ГЕНЕРАЛІСІМУС, а, мл ы, аў м
Самае высокае воінскае званне ў некато
рых краінах, а таксама асоба, якая мае гэ
та званне. Г. Сузіраў.
ГЕНЕРАЛІТЭТ, -у, Л/ -тЗце, л, зб. Іенералы, вышэйшы камандны склад арміі.
ГЕНЕРАЛІХА, -і, ДА/ -лісе, мл. -і, -ліх,
лс. (разм.). Жонка генерала.
ГЕНЕРАЛЬНЫ, ая, ае 1. Галоўны,
асноўны, вядучы, /елбр&льлля лілія разоі^ця. 2. Усеагульны, грунтоўны, карэнны. Г.
ллал лсрабу^ось/ аора^а.
ГЕНЕРАТАР, а, мл ы, аў м 1. Пры
стасаванне для ператварэння аднаго віду
энергіі ў другі. Г. ллсл/лялляал /ложу. Г. лсрлмеллл2л л/оку. 2. Прыстасаванне, апа
рат ці машына, якія вырабляюць якія-н.
прадукты. Г оо^оро^у. Г. йэй (перан.). Ц
лрь/л/. генератарны, -ая, -ае.
ГЕНЁТЫК, -а, мл. -і, -аў, м. Спецыя
ліст у галіне генетыкі.
ГЕНЁТЫКА, -і, ДЛ/-тыцы, лс. Навука,
якая вывучае законы і механізмы спад
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чыннасці і зменлівасці. Ц лрь/м. генетычны,
-ая, -ае. Г. ко<3.
ГЁНІЙ, -я і -ю, мл. -і, -яў, м. 1. -ю. Са
мая высокая ступень творчай адоранасці,
таленавітасці. Музь/чль/ з. Члйкоускдад. 2.
-я. Чалавек, надзелены такой адоранас
цю. %срчосць аеліяў. 3. -я. У старажытнарымскай міфалогіі: дух — заступнік чала
века, які кіруе яго жыццём і прадвызначае
характар. 0 Добры геній — той, хто памагае
каму-н., аказвае на каго-н. дабратворны
ўплыў Злы геній — той, хто аказвае на ка
го-н. дрэнны ўплыў.
ГЕНІЯЛЬНЫ, ая, ае 1. Надзелены
геніем (у 1 знач.). Г. л/'сьмслл/к. 2. Улас
цівы генію, творча дасканалы, /сліяльлля
сім%юлія /йяслдкобічд. II ллз. геніяльнасць,
-і, лс.
ГЕНОМ, -у, м. Сукупнасць генаў якія
змяшчаюцца ў адзінарным наборы храма
сом дадзенага арганізма. Мул/лць/я аслему.
II лрь/м. геномны, -ая, -ае.
ГЕНШТАБ, -а, мл. генштабы, -бў м. Ге
неральны штаб. II лрь/м. генштабаўскі, -ая,
-ае.
ГЕОГРАФ, -а, мл. -ы, -аў, м. Спецыя
ліст у галіне геаграфіі.
ГЕОЛАГ, -а, мл. -і, -аў, м. Спецыяліст у
галіне геалогіі.
ГЕОЛАГАРАЗВЕДКА, і, ДЗ/ дцы, лс
Геалагічныя пошукі карысных выкапняў Ц
лрь/м геолагаразведачны, -ая, -ае.
ГЕОЛАГАРАЗВЕДЧЫК, а, мл і, аў
м. Той, хто займаецца геолагаразведкай.
II лс. геолагаразведчыца, -ы, мл. -ы, -чыц.
ГЕОМЕТР, -а, мл. -ы, -аў м. Спецыя
ліст у галіне геаметрыі.
ГЕПАРД, -а, Л/-дзе, мл. -ы, -аў м. Буйная драпежная млекакормячая жывёліна
сямейства кашэчых. Ц лрь/м. гепардавы,
-ая, -ае.
ГЕПАТЁІТ, -у, ЛГ-тьіце, м. Хвароба пе
чані запаленчага характару. Ц лрь/м. гепа
тытны, -ая, -ае.
ГЕРАІЗМ, -у м. Адвага, рашучасць і са
маахвяраванне ў крытычных абставінах.
Г. ябаролцлў РаЭз/мь/. /Трдцоўль/ з.
ГЕРАІН, -у, м. Моцнадзейны нарко
тык, які вырабляецца з опійнага маку. Ц
лрь/м. гераінавы, -ая, -ае
ГЕРАІНЯ ал герой
ГЕРАІЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які выяўляе
гераізм, здольны на гераізм. Г ўчь/лдк. 2.
Які мае адносіны да герояў старажытнас
ці, расказвае пра іх подзвігі. Г элдс. Ц ллз.
гераічнасць, -і, лс.
ГЕРАЛЬДЫКА, -і, ДА/ -дыцы, лс. Гіс
тарычная дысцыпліна, якая займаецца
вывучэннем гербаў іх гісторыі. Ц лрь/м. ге
ральдычны, -ая, -ае.
ГЕРАНТАЛОГІЯ, і, лс Навука, якая
займаецца вывучэннем працэсаў старэн
ня чалавека і пошукамі спосабаў падаў
жэння жыцця. II лрь/м. геранталагічны, -ая,
-ае.
ГЕРАНТОЛАГ, -а, мл і, -аў м Спе
цыяліст у галіне геранталогіі.
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ГЕРАНЬ, -і, лін. -і, -ей, ж. Травяністая
расліна сямейства гераніевых з пахучым
лісцем, якая разводзіцца як дэкаратыўная
ці як прамысловая для атрымання эфір
нага алею. II ярым. гераніевы, -ая, -ае.
ГЕРБ, -А, Лія. гербы, -бў / гербаў, м. Эм
блема дзяржавы, горада, дваранскага роду
і пад., якая змяшчаецца на сцягах, мане
тах, пячатках, дзяржаўных і іншых афі
цыйных дакументах. Дзяржаўны а. Ц лрым.
гёрбавы, -ая, -ае. /ербаеая пячатка. /ербаеая дамбра.
ГЕРБАРЫЙ, я, мл -і, -яў м Калек
цыя засушаных раслін. Ц нрым. гербарны,
-ая, -ае.
ГЕРБІЦЫДЫ, -аў абз. гербіцыд, -у; Л/
-дзе, м. Хімічныя рэчывы для барацьбы з
пустазеллем. Ц лрым. гербіцыдны, -ая, -ае.
ГЕРКУЛЕС, -а / -у, м 1. -а, мн ы, -аў
Чалавек вялікай фізічнай сілы [паводле
лацінскай назвы Геракла — героя стара
жытнагрэчаскай міфалогіі]. 2. -у Аўся
ныя крупы спецыяльнага прыгатавання. Ц
лрым. геркулесаўскі, -ая, -ае (да І знач.) /
геркулёсавы, -ая, -ае (да 2 знач.). Теркулесауск/ целаскяаб. /еркулесаеая каня?.
ГЕРМА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. герметычны,
напр.: ебрмакаб/на, аермаклмбрд, ебрл^алояьчатка, ебрмамлем.
ГЕРМАНА.. / ГЕРМАНА ... Першая
састаўная частка складаных слоў са знач.
германскі, напр.: ебрмана^мьстеа, аермана-аўстрыйскі
ГЕРМАНАФІЛ, -а, мн -ы, аў м Чала
век, які мае прыхільнасць да ўсяго нямец
кага. II лрым германафільскі, -ая, -ае
ГЕРМАНАФОБ, а, мн -ы, аў м Пра
ціўнік, ненавіснік усяго нямецкага. Ц
лрым. германафббскі, -ая, -ае.
ГЕРМАНІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; зак. і незак., каео-м/то.
Прывіць (прывіваць) каму-, чаму-н. ня
мецкую культуру мову; анямечыць (аня
мечваць). II наз. германізацыя, -і, ж.
ГЕРМАНІЗМ, а, мн -ы, аў м Слова
або выраз у якой-н. мове, запазычаныя з
германскіх моў
ГЕРМАНІСТ, -а, М -сце, мн -ы, -аў
м. Спецыяліст у галіне германістыкі. Ц ж.
германістка, -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так.
ГЕРМАНІСТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж
Сукупнасць навук аб германскіх мовах,
культуры, літаратуры і фальклоры.
ГЕРМАНЦЫ, -аў абз. -нец, -нца, м. 1.
Назва старажытных плямён індаеўрапей
скай моўнай групы, што жылі ў цэнтраль
най, заходняй і паўднёва-заходняй Еўро
пе. 2. Тое, што і немцы (уст.). Ц ж. германка,
-і, ДМ-нцы, мн. -і, -нак. Ц лрым. германскі,
-ая, -ае.
ГЕРМАФРАДЫТ, -а, М -дыце, мн -ы,
-аў м. Арганізм, часцей жывёльны, які
мае адзнакі абодвух полаў
ГЕРМАФРАДЫТЫЗМ, -у, л Наяўнасць адзнак абодвух полаў у адным ар
ганізме.
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ГЕРМАШЛЕМ, -а, мн. -ы, -аў м Іерметычны шлем лётчыкаў і касманаўтаў
ГЕРМЕТЫЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; зак. і незак., м/то. Зрабіць
(рабіць) герметызацыю чаго-н.
ГЕРМЕТЫЗАЦЫЯ, -і, ж Забеспячэнне непранікальнасці сцен і злучэнняў ча
го-н. (памяшканняў апаратаў і пад.) для
вадкасцей і газаў Ц лрым. герметызацыйны,
-ая, -ае.
ГЕРМЕТЫЧНЫ, ая, -ае Які не
прапускае вадкасці і газы. Ц наз. герме
тычнасць, -і, ж.
ГЕРОІКА, -і, ДМ -рбіцы, ж. Гераічны
змест, гераічны бок чыёй-н. дзейнасці. Л
нам/ых Дзён.
ГЕРОЙ, -я, мн. -і, -яў м. 1. Храбры,
самаадданы чалавек, які зрабіў робіць
подзвігі. Л йяд/кай Лучыннай еамны. Л
працы. 2. Галоўная дзеючая асоба літара
турна-мастацкага твора. Л рамана. 3. чаео.
Асоба, што ўвасабляе ў сабе характэрныя
рысы эпохі, асяроддзя. Г. нам/аеа часу. 4.
каео-чаео. Чалавек, які чым-н. вылучыў
ся, які з'яўляецца прадметам захаплення.
Г. Дня. о Герой Беларусі — найвышэйшая
ўзнагарода Рэспублікі Беларусь за вы
ключныя заслугі перад дзяржавай і гра
мадствам Герой Савецкага Саюза — га
наровае званне, якое прысвойвалася ў
СССР за выключную доблесць і гераізм.
Герой Сацыялістычнай Працы — ганаро
вае званне, якое прысвойвалася ў СССР
за выдатныя дасягненні ў галіне народнай
гаспадаркі і культуры. Горад-герой — га
наровае званне, прысвоенае гарадам, на
сельніцтва якіх праявіла масавы гераізм і
мужнасць у абароне Радзімы ў гады Вялі
кай Айчыннай вайны. Крэпасць-герой —
ганаровае званне, прысвоенае Брэсцкай
крэпасці за абарону і мужнасць у гады
Вялікай Айчыннай вайны. Ц ж. гераіня, -і,
мн. -і, -раінь. о Маці-гераіня — ганаро
вае званне, якое прысвойвалася ў СССР
шматдзетным маці, якія выхавалі не менш
як 10 дзяцей. II лрым. геройскі, -ая, -ае (да 1
знач.). Г. учынак.
ГЕРОЙСТВА, -а, н. Геройскія паводзі
ны. 7/рдяб/ць а.
ГЕРЦ, -а, мн. -ы, -аў м. Адзінка вымя
рэння частаты перыядычных працэсаў
напр., ваганняў
ГЁРЦАГ, -а, мн. -і, -аў м. Тытул вы
шэйшага дваранства або ўладарных кня
зёў у краінах Заходняй Еўропы, а таксама
асоба, якая мае гэты тытул. Ц ж. герцагіня,
-і, мн. -і, -гінь. II лрым. гёрцагскі, -ая, -ае.
ГЕРЦАГСТВА, -а, н. Феадальная дзяр
жава на чале з герцагам.
ГЕСТАПА, нескл., н. Тайная дзяржаўная
паліцыя ў фашысцкай Германіі. Ц лрым.
гестапаўскі, -ая, -ае.
ГЕСТАПАВЕЦ, -паўца, мн. -лаўцы,
-паўцаў, м. Супрацоўнік гестапа. Ц ж. гес
тапаўка, -і, ДАГ-паўцы, мн. -і, -лавак.
ГЁСТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
Адразная асобна скроеная частка блузкі,

сукенкі і пад., да якой на вышыні грудзей
прышываецца астатняя частка і рукавы;
какеткай Сукенка на еестцы.
ГЁТА, нескл., н. У некаторых краінах:
асобныя кварталы горада, выдзеленыя
для пражывання дыскрымінаваць^ ра
савых ці рэлігійных груп насельніцтва.
Негрыцянскае а. (у ЗША). Дй?эйск/я а. (у
Еўропе пры фашызме). Хато/нцкй а. (у
Паўночнай Ірландыі).
ГЁТМАН, -а, мн. -ы, -аў, м. (гіст.). 1. Ва
Украіне ў 16—17 стст.: выбарны начальнік
казацкага войска і вярхоўны правіцель. 2.
У Вялікім Княстве Літоўскім і Польшчы
ў 16—18 стст.: камандуючы войскамі. Ц
лрым. гётманскі, -ая, -ае.
ГЁТРЫ, -аў абз. гётра, -ы, ж. Від цёп
лай адзежы для ноц якая надзяваецца на
абутак і закрывае ногі ад шчыкалатак да
каленяў. Ц лрым. гётравы, -ая, -ае.
ГЕТЭРАГЕННЫ, -ая, -ае Разнародны
па сваім складзе або паходжанні частак;
лроцм. гамагенны.
ГЕШЭФТ, -у Л/ фце, мн -ы, -аў м
(разм.). Спекуляцыйная, выгадная здзелка.
ГІБЕЛЬ, -і, ж. 1. Знішчэнне, разбурэн
не, смерць (пры катастрофе, стыхійным
бедстве і пад.). Л касм/чнаеа карабля. 2.
чаео. Незлічонае мноства, вялікая коль
касць (разм.). .Летам а. работы у сялян.
ГІБЕЛЬНЫ, -ая, -ае. Які вядзе да гібе
лі, пагражае гібеллю (у 1 знач.). Г крок. Ц
наз. гібельнасць, -і, ж.
ПБЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак. (разм.).
Пакутаваць, гараваць ад нястачы, голаду
цяжкай працы і пад. Г у еалечы. Ц наз. гібённе, -я, н.
ГІБКІ, -ая, -ае. 1. Які лёгка гнецца і
разгінаецца; пругкі. Г б^убец. 2. леран. Ба
гаты адценнямі, выразны (пра голас, ха
рактар і пад.).
еолас. 3. леран. Здольны
ўмела і хутка рэагаваць на пэўныя ўмовы,
абставіны, прызвычайвацца да іх. Лбкая
ла/нтыка. Ц наз. гібкасць, -і, ж.
ГІБЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які пагражае
гібеллю, не абяцае нічога добрага; безна
дзейны. Лблая слраеа. Лблае месца.
ГІБбН, -а, мн. -ы, -аў м. Невялікая ча
лавекападобная малпа, звычайна з белым
футрам вакол твару якая жыве ў Паўднё
ва-Ўсходняй Азіі.
ПБРНіД, -а, ЗГ -дзе, мн. -ы, -аў м. Ар
ганізм, атрыманы шляхам гібрыдызацыі. Ц
лрым. гібрыдны, -ая, -ае.
ГІБРЫДЫЗАЦЫЯ, -і, ж Скрыжаван
не розных відаў арганізмаў з мэтай ат
рымання лепшых па якасці сартоў відаў
парод.
ГІГАНТ, а, Л/ -нце, мн -ы, -аў м 1.
Жывёла, расліна і пад. незвычайна вялі
кіх памераў велікан. Слон-е. 2. лбран. Пра
што-н. незвычайна вялікіх памераў Заеоб-е. 3. леран. Талент, вялікі дзеяч у якойн. галіне. Леанты наеук/.
ГІГАНТАМАНІЯ, і, ж Неапраўданае
імкненне да чаго-н. маштабнага, вялікага,
грандыёзнага.
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ГІГАНЦКІ, -ая, -ае. 1. Вельмі вялікі
па памерах. Леанцкля ліла. Тісці еіеанцкіл/і
крокдл/і (таксама перан.: робячы вялікія
поспехі). 2. Выключны па сіле, важнасці.
Г рдзл/лх бубоўяі. Леанцкія лослехі у
енні косл/цсу.
ГІПЁНА, -ы, лс. 1. Раздзел медыцыны,
які вывучае ўмовы захавання здароўя. 2.
Сістэма мер, накіраваная на падтрыманне
здароўя, папярэджанне захворванняў. Г.
драць/. Г. хцрнаеяння. Лса^/сд/ая а. Л лесу Л
^обнь/хбдсемнаў. Ц лрыл/. гігіенічны, -ая, -ае.
ГІГІЕНІСТ, -а, 3/ сце, л/н ы, аў л/
Спецыяліст у галіне гігіены.
ГІГІЕНІЧНЫ, ая, ае 1. ад гігіена 2.
Які адпавядае нормам гігіены. Леіенічнае
адзенне. Ц наз. гігіенічнасць, -і, лс.
ПГРА... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач. вільгаць, вільготны,
напр.: е/ераеа/на, е/ерал/ежрь/чнь/.
ГІГРАСКАПЁТНЫ, ая, ае Здольны
лёгка паглынаць вільгаць з навакольнага
асяроддзя. Л^аскал/чная еал/а. Ц наз. гі
граскапічнасць, -і, лс
ПД, -а, Л/ -дзе, л/н. -ы, -аў, л/. 1. Чала
век, які суправаджае турыстаў і знаёміць
іх са славутасцямі горада, краю і пад. 2.
Даведнік для турыстаў. Ц лрыл/. гідаўскі,
-ая, -ае.
ГІДРА, -ы, л/н. -ы, -аў лс. 1. У стара
жытнагрэчаскай міфалогіі: шматгаловая
змяя, у якой замест адсечаных галоў вы
расталі новыя. 2. Дробная бесхрыбетная
кішэчнаполасцевая жывёліна, прэснавод
ны паліп са шчупальцамі вакол рота.
ГІДРА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. вада, водны, ва
дзяны, напр.: ейрдаерэед/л, еібралеіяцыя,
ейфлбія/юеія, ейрд^ынлм/кя.
ГІДРАВУЗЕЛ, -зл&, л/н. -злы, -злбў, л/.
Комплекс гідратэхнічных збудаванняў
размешчаных паблізу адзін аднаго і аб'яд
наных агульнай мэтай і ўмовамі работы.
Энерее/лычны е. Ц лрыл/. гідравузлавы, -Ая,
-бе.
ГІДРАГРАФІЯ, -і, лс. Раздзел гідрало
гіі, які займаецца апісаннем і вывучэннем
вод зямной паверхні. Ц лрыл/. гідрагра
фічны, -ая, -ае.
ГІДРАКАСЦЮМ, -а, л/н. ы, аў л/
Спецыяльны касцюм для работы пад ва
дой. Г. здймязя.
ГІДРАЛОГІЯ, -і, лс. Навука, якая зай
маецца вывучэннем воднай прасторы
Зямлі і руху вады ў прыродзе. Ц лрыл/. гі
дралагічны, -ая, -ае
ГІДРАПОНІКА, і, ДЗ/ -ніцы, лс Вы
рошчванне раслін без грунту на штучных
пажыўных растворах. Ц лрыл/. гідрапонны,
-ая, -ае.
ГІДРАПУЛЬТ, а, Л/ льце, л/н ы, аў,
л/. Бак з ручной помпай для палівання,
апырсквання і афарбоўкі.
ГІДРАСАМАЛЁТ, -а, Л/ -лёце, л/н. -ы,
-аў л/. Самалёт, прыстасаваны для пасадкі
на ваду і ўзлёту з вады. Ц лрыл/. гідрасама
лётны, -ая, -ае.

ГІДРАСТАНЦЫЯ, і, л/н і, цый, лс
Тое, што і еіофпэлек/лрпс/лснць/я.
ГІДРАТЭХНІКА, -і, ДЛ/-ніцы, лс. Галі
на навукі і тэхнікі, якая займаецца выка
рыстаннем водных рэсурсаў у народнай
гаспадарцы і рэгуляваннем іх дзеянняў Ц
лрыл/. гідратэхнічны, -ая, -ае.
ГІДРАЎЛІКА, -і, ДЛ/ -ліцы, лс. Навука
аб законах раўнавагі і руху вадкасцей і аб
спосабах практычнага прымянення гэ
тых законаў. Ц лрыл/. гідраўлічны, -ая, -ае.
Л лрэс.
ГІДРАЭЛЕКТРАСТАНЦЫЯ, і, л/н і,
-цый, лс. Электрастанцыя, якая выкарыс
тоўвае энергію вады для выпрацоўкі элек
траэнергіі.
ГІДРОЛІЗ, -у л/. (спец.). Абменная рэ
акцыя паміж рэчывам і вадой. Ц лрыл/. гід
ролізны, -ая, -ае
ГІЁНА, -ы, л/н. -ы, гіён, лс. Драпежнае
млекакормячае сямейства гіенавых, якое
харчуецца мярцвячынай. Лдял/ктлля а. Ц
лрыл/. гіёнавы, -ая, -ае.
ГІЗ, -а і -у л/. (разм.). 1. -у 27/. гізаваць.
2. -а, л/н. -ы, -бў Вялікая муха, самка якой
жывіцца кроўю жывёлы і чалавека; сля
пень. Г. нанду на скаціну.
ГІЗАВАЦЬ, -зўю, -зўеш, -зўе; -зўй; не
зак. (разм.). Імкліва бегаць, ратуючыся ад
укусаў гіза (у 2 знач.). Харошы еізуюць. Ц наз.
ГІЗ, -у Л/.

ГІКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм ).
Утвараць прарэзлівыя, адрывістыя гукі,
ускрыкваць. II ай/акр. гікнуць, -ну -неш,
-не; -ні. II наз. гіканне, -я, н. і гік, -у л/.
ГІЛЬДЫЯ, і, л/н -і, -дый, лс 1. У ся
рэдневяковай Еўропе: аб'яднанне купцоў
або рамеснікаў якія абаранялі інтарэсы
сваіх членаў 2. У дарэвалюцыйнай Расіі:
адзін з разрадаў на якія падзялялася ку
пецтва ў залежнасці ад маёмаснага ста
ну Дуле// бруеой еільбыі. 3. Увогуле саюз,
аб'яднанне людзей адной ці падобных
прафесій, мэт. Г. ///л/арал/араў. Ц лрыл/. гільдзёйскі, -ая, -ае.
ГІЛЬЗА, -ы, л/н. -ы, -аў, лс. 1. Металіч
ная закрытая трубка для кідальнага зараду
і сродкаў запальвання. 2. Папяровая тру
бачка, якую набіваюць тытунём пры вы
рабе папярос. II лрыл/. гільзавы, -ая, -ае.
ГІЛЬЯЦІНА, -ы, л/н -ы, -цін, лс. Пры
лада для пакарання смерцю шляхам ад
сякання галавы асуджанага. Ц лрыл/. гілья
цінны, -ая, -ае.
ГІЛЬЯЦІНАВАЦЬ, -нўю, -нўеш, -нўе;
-нўй; -навіны; зак. і незак., каео. Пакараць (караць) на гільяціне.
ГІМН, -а, л/н. -ы, -аў л/. 1. Урачыстая
песня, прынятая як сімвал дзяржаўнага
або сацыяльнага адзінства. Дзярлсаўны е.
беларус/. 2. Хвалебная песня або музычны
твор у гонар каго-, чаго-н. Г. працы. Л л//ру
і сеабо^зе.
ГІМНАЗІСТ, а, Л/ сце, л/н -ы, аў л/
Вучань гімназіі. Ц лс. гімназістка, -і, ДЛ/
-тцы, л/н. -і, -так. II лрыл/. гімназісцкі, -ая,
-ае.

ГІГ-ГІП
ГІМНАЗІЯ, і, л/н -і, зій, лс Агуль
наадукацыйная сярэдняя навучальная
ўстанова з паглыбленым вывучэннем не
каторых прадметаў ^Жаночая е. Ц лрыл/. гім
назічны, -ая, -ае.
ГІМНАСТ, -а, Л/ -сце, л/н. -ы, -аў л/.
Спартсмен, які займаецца гімнастыкай. Ц
лс. гімнастка, -і, ДА/-тцы, л/н. -і, -так.
ГІМНАСТЫКА, -і, ДЛ/-тыцы, лс Сістэ
ма практыкаванняў дня фізічнага развіцця
арганізма. Ц лрыл/. гімнастычны, -ая, -ае.
ГІМНАСЦЁРКА, і, ДМ -рцы, л/н і,
-рак, лс. Верхняя сарочка са стаячым каў
няром, прынятая як ваеннае форменнае
адзенне.
ГІНЕКАЛОГІЯ, -і, лс. Навука, якая вы
вучае анатама-фізіялагічныя асаблівасці
жаночага арганізма, жаночыя хваробы і
іх лячэнне. II //рыл/, гінекалагічны, -ая, -ае.
ГІНЕКОЛАГ, -а, л/н. -і, -аў л/. Спецыя
ліст па гінекалогіі.
ГІНУЦЬ, -ну -неш, -не; гінь; незак. 1.
Спыняць існаванне, знішчацца, прапа
даць. Г. аб кулі. Расліны гінуць аб л/орозу. 2.
лсран. Рушыцца, не адбывацца (пра пла
ны, намеры і пад.). Пне л/ая надзея на па
ездку. II загінуць, -ну -неш, -не; загінь.
ГІПА... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач.: 1) які знаходзіцца ўні
зе, напр., еілайэрл/а; 2) паніжаны супраць
нормы, напр.: еілазйлал/іноз, еіласакрэцыя.
ГІПАПАТАМ, а, л/н ы, аў л/ Тое,
што і бееел/оп/.
ГІПАТАНІІ, -і, лс. Паніжэнне крывя
нога ціску. II лрыл/. гіпатанічны, -ая, -ае. 77лл/лннічнля хвароба.
ГІПАТОНІК, а, л/н і, аў л/ (разм)
Чалавек, які хварэе на гіпатанічную хва
робу.
ГІПАТЭНЎЗА, ы, л/н. ы, нўз, лс У
матэматыцы: старана прамавугольнага
трохвугольніка, якая ляжыць насупраць
прамога вугла.
ГІПАТЭТЫЧНЫ, -ая, ае Заснаваны
на гіпотэзе; магчымы. Ллд/лэ/яычндя буй
ка. II наз гіпатэтычнасць, -і, лс
ППЕР... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. перавышэння мя
жы, нормы, напр.: еілсрсіл/ал/іноз, еіл ер ін
фляцыя, аілсркол/ллексны, еілерллдсліычны.
ППЁРБАЛА', -ы, л/н. -ы, -бал, лс. Мас
тацкі прыём, заснаваны на перабольшан
ні ўласцівасцей чалавечага характару
прадмета ці з'явы. Ц лрыл/. гіпербалічны,
-ая, -ае.
ГІПЁРБАЛА , ы, л/н ы, бал, лс У ма
тэматыцы: незамкнёная крывая з дзвюх
галін, якая ўтвараецца пры перасячэнні
канічнай паверхні плоскасцю. Ц лрыл/. гі
пербалічны, -ая, -ае.
ГІПЕРМАРКЕТ, а, л/н ы, -аў л/. Буйная крама самаабслугоўвання, якая ган
длюе таварамі паўсядзённага попыту
ППЕРТАНІЯ, -і, лс. Павышэнне кры
вянога ціску а таксама хвароба, звязаная
з такім павышэннем. Ц лрыл/. гіпертанічны,
-ая, -ае.

ГІП-ГЛА
ГІПЕРТОНІК, а, л/м. і, аў; л/ (разм )
Чалавек, які хварэе на гіпертанічную хва
робу.
ГІПЕРТРАФІРАВАНЫ, -ая, ае Які
падвергся гіпертрафіі.
ГІПЕРТРАФІРАВАЦЦА, 1 і 2 ас звы
чайна не ўжыв., -руецца; зак. і мезяк. Пад
вергнуцца (падвяргацца) гіпертрафіі.
ГІПЕРТРАФІРАВАЦЬ, рую, руеш,
-руе; -руй; -раваны; зяк. і мезяк. Падвер
гнуць (падвяргаць) гіпертрафіі.
ГІПЕРТРАФІЯ, -і, ж. 1. Хваравітае па
велічэнне аб'ёму якога-н. органа цела. Г
сзрця. 2. мерям. Празмернае развіццё ча
го-н. II ярыл?. гіпертрафічны, -ая, -ае.
ГІПНАТЫЗАВАЦЬ, -зўю, -зўеш, -зўе;
-зўй; мезяк., кяао (мяне). Прыводзіць у
стан гіпнозу. Ц зяк. загіпнатызаваць, -зўю,
-зўеш, -зўе; -зўй; -завАны. Ц мяз. гіпнаты
заванне, -я, м. / гіпнатызацыя, -і, ж.
ГІПНАТЫЗЁР, а, л/м. ы, аў л? Спе
цыяліст па гіпнозе, які валодае здольнас
цю гіпнатызаваць. Ц лрым. гіпнатызёрскі,
-ая, -ае.
ГІПНАТЫЗМ, у, л? 1. Сукупнасць
з'яў якія ўзнікаюць пры гіпнозе. 2. мерям. Здольнасць уздзейнічаць на каго-н. Ц
лрым. гіпнатычны, -ая, -ае.
ГІПНОЗ, -у м. Асаблівы стан частко
вага, няпоўнага сну, які выклікаецца ўну
шэннем, а таксама сам спосаб такога ўну
шэння. .Быць у с/мяме 2/ммозу. Лячыць 2/ммозям. II лрым. гіпнатычны, -ая, -ае.
ГІПОТЭЗА, -ы, мм. -ы, -тэз, ж. Наву
ковае меркаванне, якое прыводзіцца для
тлумачэння тых ці іншых з'яў і патрабуе
тэарэтычнага абгрунтавання і праверкі на
вопыце, перш чым стаць навуковай тэо
рыяй.
ГІПС, -у, м. 1. Мінеральнае рэчыва
белага ці жоўтага колеру. 77//ясмі 2/мсу. 2.
Скульптурны злепак з такога рэчыва. 3.
Хірургічная павязка з такога рэчыва, якую
накладваюць пры пераломах, вывіхах. Дя2яў2/мс2. II лрь/м. гіпсавы, -ая, -ае.
ГІПСАВАЦЬ, сўю, сўеш, сўе; сўй;
-саваны; мезяк., мяло. 1. Накладваць гіп
савую павязку. Л мяеу. 2. Насычаць глебу
гіпсам. Л алебу. Ц зяк. загіпсаваць, -сўю,
-сўеш, -сўе; -сўй; -сав&ны (да 1 знач.). Ц
мяз. гіпсаванне, -я, м.
ГІПЙЭР, -у, м. Карункавая тканіна з
выпуклым узорным малюнкам. Ц лрь/м. гі
пюравы, -ая, -ае
ГІРА, -ы, мм. -ы, гір, ж. 1. Металічны
груз пэўнай вагі, які выкарыстоўваецца ў
якасці меры пры важанні, а таксама спар
тыўная прылада для практыкаванняў у
цяжкай атлетыцы. 2. Вісячы груз для про
цівагі або прывядзення ў рух механізма.
Уябз/мм/к з 2/рял//. II лрь/м. гіравй, -Ая, -бе.
ГІРАВІК, -А, мм. -ц -6ў м. Цяжкаатлет,
які займаецца гімнастычнымі практыка
ваннямі з гірамі.
ГІРАСКОП, -а, мм. -ы, -аў м. Прыбор у
выглядзе вярчальнага цела на вертыкаль
най восі, які служыць для падтрымання ў
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стане раўнавагі якіх-н. прадметаў. Бяўчок
зроблемы ля мрымцыме 2/ряскомя. Ц лрь/л/. гі
раскапічны, -ая, -ае
ГІРЛЯНДА, -ы, ДАТ-дзе, мм. -ы, -аў ж.
Кветкі і зеляніна, сплеценыя ў выглядзе
шырокай істужкі, а таксама наогул арна
мент такой формы ці доўгі рад, ланцуг ча
го-н. Г. з бзбрязы. II лрь/л/. гірляндавы, -ая,
-ае.
ГІСТАЛОГІЯ, -і, ж. Навука аб будове і
развіцці тканак чалавека і жывёлы. Ц лрь/м.
гісталагічны, -ая, -ае
ГІСТАРЁІЗМ, -у, м. Разгляд прадметаў і
з'яў у іх гістарычным развіцці.
ГІСТАРЫЧНЫ, ая, -ае 1. ал. гісторыя
2. Які рэальна існаваў не выдуманы. Г
0ЯК7Л. 3. Які адносіцца да часу, ад якога за
хаваліся пісьмовыя помнікі (напр., рука
пісы); мроц/л. дагістарычны. /7см/ярь/чмяя
эмохя. 4. Выключна важны, які ўвайшоў у
гісторыю, /ктмдрычмыя ря/яэмм/. II мяз. гіс
тарычнасць, -і, ж. (да 1 і 4 знач.). Г. мясм?яцкя2я мюоря.
ГІСТАРЫЯГРАФІЯ, і, лс 1. Навука аб
развіцці гістарычных ведаў. 2. Сукупнасць
гістарычных даследаванняў прысвечаных
якому-н. перыяду ці праблеме. Г. 2йм/кя2я
Хмясм/оя Л/,моўскя2я. II лрь/л/. гістарыягра
фічны, -ая, -ае.
ГІСТОЛАГ, -а, мм. -і, -аў, м. Спецыяліст
у галіне гісталогіі.
ГІСТОРЫК, -а, мм. -і, -аў, м. Спецыя
ліст у галіне гісторыі.
ГІСТОРЫЯ, -і, ж. 1. Рэчаіснасць у яе
развіцці і руху. Зякомы 2/см/оры/. 2. Наву
ка аб развіцці чалавечага грамадства. Г.
С/мяряжы/ммя2я соемгу. Г. Сярэбм/х оякоў
3. Ход развіцця, руху чаго-н. Г. рясд/м. Г.
зме/ммяая 2ямблю. Г. хваробы. 4. Сукуп
насць фактаў і падзей, што адносяцца да
мінулага жыцця; мінулае, якое захавалася
ў памяці людзей. Яяробмь/я аясельмь/я ябрябы ўжо с/мдл/ 2/см/ррыяй. 5. л/м. -і, -рый.
Расказ, апавяданне пра што-н. Дзец/ лю
бяць слухяць зяйл/яяьмь/я 2/см/оры/. 6. мм.
-і, -рый. Здарэнне, выпадак, пераважна
непрыемныя. 7рям/ць у сул/мую а/с/лорь/ю.
Лось бык а./II лрь/м. гістарычны, -ая, -ае (да
1—4 знач.).
ГІТАРА, -ы, мм. -ы, -тАр, ж. Струнны
шчыпковы музычны інструмент з корпусам-рэзанатарам у выглядзе васьмёркі
і доўгім грыфам. II лрь/м. гітарны, -ая, -ае.
ГГІАРЁІСТ, -а, М -сце, мм. -ы, -аў, м.
Музыкант, які іграе на гітары. Ц ж. гіта
рыстка, -і, ДМ -тцы, мм. -і, -так. Ц лрь/м.
гітарысцкі, -ая, -ае.
ГІЦАЛЬ, -цля, мм. -цлі, -цляў, л/. 1. Той,
хто знімае скуры з забітых жывёл; скура
луп (у 1 знач.; уст.). 2. лерам. Свавольнік,
нягоднік (лаянк.). у4х, м/ы а./
ГІЧКА, -і, 273^-чцы, мм. -і, -чак, ж. Вуз
кая і доўгая спартыўная шлюпка з нізкімі
бартамі.
ГІЯЦЁІНТ, а / у, М нце, мм ы, аў,
м. 1. -а. Травяністая расліна сямейства гія
цынтавых з прадаўгаватымі вузкімі лістамі

і пахучымі кветкамі, сабранымі ў суквец
це. 2. -у. Мінерал чырвонага ці залацістааранжавага колеру, разнавіднасць цырко
ну. II лрь/м. гіяцынтавы, -ая, -ае.
ГЛАБАЛЬНЫ, -ая, -ае. Усеагульны, які
ахоплівае ўвесь зямны шар, увесь свет.
77ряб/?ел/я чысм/яй оябь/ мябь/т/я 2. хяряк/мяр.
о Ілабальная ракета — ракета, якая можа
даставіць баявы зарад у любое месца зям
нога шара. II мяз. глабальнасць, -і, ж.
ГЛАВА, -ьі, л/м. глАвы /(зл/ч. 2, 2, 4) гла
вы, глаў ж. Раздзел кнігі, артыкула і пад.
Г. ямооесц/.
ГЛАГОЛІЦА, -ы, ж. Адна з дзвюх ста
раславянскіх азбук, якая амаль поўнасцю
супадае з кірыліцай па складзе, але адроз
ніваецца формай літар. Ц лрь/л/. глагалічны,
-ая, -ае. /яяадл/чмяе л/сьмо.
ГЛАДЗІЛЬНЫ, -ая, -ае. Тое, што і мряСЯб/МЬМЬ/'.
ГЛАДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; гладзь;
-джаны; мезяк. 1. кя2о-мямо. Лёгка, ласка
ва праводзіць рукой па чым-н. Л ля абмоў
цы (таксама перан.: патураць каму-н.). Г
сумряць м/эрсц/ (таксама перан.: гаварыць
ці рабіць каму-н. наперакор). 2. Тое, што
і мрясяояць'. II зяк. пагладзіць, -джу -дзіш,
-дзіць; -джаны. Ц мяз. гладжанне, -я, м.
ГЛАДЗЬ', -і, ж. Роўная паверхня ча
го-н. Г л/оря.
ГЛАДЗЬ, -і, ж. Спосаб вышывання
шырокімі шчыльнымі шыўкамі.
ГЛАДКА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. гладкі, напр.:
алябкяскдрь/, алябкян/зрсмь/, а/іябкя/лсміь/.
ГЛАДКАСТВОЛЬНЫ, -ая, ае 3 глад
кім, не наразным ствалом (у 2 знач.).
Глябкяс/леольмяе ружжо.
ГЛАДКІ, -ая, -ае. 1. Роўны, без упадзін
і выступаў. Г см/оя. /яябкяя мляцоўкя. 2.
мерям. Просты, лёгкі для разумення (пра
мову, верш, думкі і пад.). Г. см/ыль. ^7екл/яр
2яеярь/ў алябкя (прысл.). 3. Сыты, адкор
млены (разм.). /лябк/я ком/. Г лям. Ц мяз.
гладкасць, -і, ж.
ГЛАДЫЁЛУС, -а, л/м. -ы, -аў л/. Дэка
ратыўная травяністая расліна сямейства
касачовых з мечападобнымі лістамі і вялі
кімі яркімі кветкамі.
ГЛАДЗІШ, -А, л/м. -ы, -6ў л/. Збан без
ручкі. Г з кеясял/.
ГЛАДЫЯТАР, а, л/м ы, аў, л/ У Ста
ражытным Рыме: раб або ваеннапалонны,
які павінен быў змагацца на арэне цырка
з другім такім рабом або дзікімі звярамі. Ц
мрь/л/. гладыятарскі, -ая, -ае.
ГЛАЗЕТ, -у, Л/-зёце, л/. Парча з каляро
вай шаўковай асновай і тканымі залатымі
ці сярэбранымі ўзорамі. Ц мрь/л/. глазётавы,
-ая, -ае.
ГЛАЗЎРА, -ы, ж. 1. Шклопадобны
сплаў якім пакрываюць гліняную, фаян
савую і пад. пасуду. 2. Густы цукровы сі
роп, у якім вараць садавіну і якім пакры
ваюць мучныя вырабы. Ц мрь/л/. глазурны,
-ая, -ае.

191
ГЛАЗУРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; -равуны; зак. і незяк., мяло. Пакрыць
(пакрываць) глазурай. Г. нясуху. Ц няз. глазурбўка, -і,
-рбўцы, ж. / глазураванне,
-я, н.
ГЛАМАЗДА, -ьі, М-дзё, ж. (разм.). Пра
няўклюднага чалавека, пра нязграбную
рэч.
ГЛАМЎР, -у .м. Асаблівая прывабнасць,
стыльнасць, эфектнасць каго-, чаго-н. Ц
лрым. гламўрны, -ая, -ае.
ГЛАНДЫ, -аў абз. гланда, ДМ -дзе, ж.
Паднябенныя міндаліны. Ц лрым. гланда
вы, -ая, -ае.
ГЛАСАРЫЙ, я, мн і, -яў м Тлума
чальны слоўнік устарэлых і малазразуме
лых слоў да якога-н. тэксту пераважна
старажытнага.
ГЛАСНЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. У дарэ
валюцыйнай Расіі: член гарадской думы,
гарадскі дэпутат.
ГЛАЎКОМА, -ы, ж. Хвароба вачэй,
пры якой павышаецца ціск унутры вока.
II лрым. глаўкбмны, -ая, -ае.
ГЛЁБА, -ы, мн. -ы, глеб, ж. 1. Верхні
слой зямной кары. Тл/нмтняя & 2. лерян.
Аснова, апора. 77яо!рых,пябя%ь е/іебу бдя леразавораў 0 Выбіць глебу з-пад чы/х ног —
прымусіць пераканацца ў беспадстаўнасці
чаго-н.; пазбавіць упэўненасці ў чым-н. Ц
лрым. глёбавы, -ая, -ае (да 1 знач.).
ГЛЕБАЗНАВЕЦ, -нАўца, мн. -нАўцы,
-нАўцаў м. Спецыяліст у галіне глебазнаў
ства.
ГЛЕБАЗНАЎСТВА, а, н Навука, якая
займаецца вывучэннем глебы (у 1 знач.).
II ярым. глебазнаўчы, -ая, -ае.
ГЛЁДЖАННЕ, я, н У выразе: пункт
гледжання — тое, што і пункт погляду
ГЛЁГСТЬГ, -ая, -ае. 1. Пакрыты глеем,
які змяшчае многа глею. 7ле/сжае бно воз^ра. 2. Вязкі. 7ле/сліая бароза. Ц няз. глёістасць, -і, ж.
ГЛЕЙ, -ю, м. Вязкі асадак з мінераль
ных або арганічных рэчываў на дне вадаё
маў II лрым. глёевы, -ая, -ае.
ГЛЁЙКГ, -ая, -ае. Вязкі, ліпкі. Тлейкая
ад/на. II няз. глейкасць, -і, ж.
ГЛЁТЧАР, -а, мн. -ы, -аў м. Тое, што і
лябн/к. II лрым. глетчарны, -ая, -ае.
ГЛІНА, -ы, ж. Асадкавая горная паро
да, вязкая ў вільготным стане, якая ўжы
ваецца для ганчарных вырабаў будаўні
чых і скульптурных работ. Ц лрым. гліняны,
-ая, -ае.
ГЛГНАЗЁМ, -у, м. Вокіс алюмінію, які
прымяняецца ў тэхніцы для атрымання
алюмінію. II лрым. гліназёмны, -ая, -ае.
ГЛГНАЗЁМГСТЬГ, ая, -ае Які змяшчае
ў сабе гліназём; з гліназёмам. Л цэмент.
ГЛЙНСТЬГ, -ая, -ае 1. Які ўтрымлівае
ў сабе гліну, /тпнйтлыя адебы. 2. Колерам
падобны на гліну. Ц няз. гліністасць, -і, ж.
ГЛГНТВЁЙН, -у м. Гарачы напітак з
чырвонага віна з цукрам і вострымі пры
правамі.

ГЛЙГТЬГКА, -і, ДАТ -тыцы, ж. Май
стэрства разьбы на каштоўных камянях. Ц
лрым. гліптычны, -ая, -ае.
ГЛІСЕР, -а, мн. -ы, -аў м. Пласкадон
нае быстраходнае маторнае судна, якое
пры вялікай хуткасці лёгка слізгаціць па
воднай паверхні і дае малую асадку (у 2
знач.). II лрым. глісерны, -ая, -ае.
ГЛІСНГК, -у, м. Расліна сямейства
складанакветных, высушанае насенне
якой выкарыстоўваецца як глістагонны
сродак; цытвора. Ц лрым. гліснікавы, -ая,
-ае.
ГЛГСТ, -А, АГ-сцё, мн. -іл, -бў м. 1. Чарвяк, які паразітуе ў арганізме чалавека або
жывёлы. 2. Пра худога чалавека (труб.,
разм.). II лрым. глісны, -ая, -ае (да І знач.).
ГЛГСТАГбННЬГ, ая, ае Прызначаны
для выдалення глістоў (пра лякарства).
Тл/сжазонныя сробк/.
ГЛГЦЁГНГЯ, -і, ж. Паўднёвая павойная
дэкаратыўная расліна сямейства бабовых
з гронкамі пахучых кветак. Ц лрым. гліцыні
евы, -ая, -ае.
ГЛГЦЭРЙНА, -ы, ж. Бясколерная мас
ляністая вадкасць, якую атрымліваюць з
тлушчаў для медыцынскіх і тэхнічных мэт.
II лрым. гліцэрынавы, -ая, -ае.
ГЛОБУС, -а, мн. -ы, -аў м. Мадэль зям
нога шара або нябеснай сферы, умацава
ная на вертыкальнай падстаўцы. Ц лрым.
глобусны, -ая, -ае
ГЛбСА, -ы, мн. -ы, глос, ж. (спец.). Пе
раклад або тлумачэнне незразумелага сло
ва або выразу пераважна ў старажытных
тэкстах на палях або ў самім тэксце, /лосы
у скарынаўск/х жэксжах.
ГЛОТАГЕНЁЗ, -у м. (спец.). Працэс
станаўлення чалавечай натуральнай гу
кавой мовы. II лрым. глотагенёзны, -ая, -ае.
ГЛОТКА, -і, ДАТ-тцы, мн. -і, -так, ж. 1.
Частка стрававальнага тракту: мышачная
трубка, якая злучае поласць рота са стра
ваводам. 2. Тое, што і зоряа (у 1 і 2 знач.;
разм.). Схіліць за адожку. Ц лрым. плётачны,
-ая, -ае.
ГЛУЗД, -у мн. -ы, -бў м. (разм.). Розум,
развага; мазгі. Варочаць агузкам/.
ГЛУМ, -у м. 1. ад. глуміць. 2. Пра што-н.
папсаванае, марна страчанае. АГноза сена
лайіадо у а.
ГЛУМІЦЦА, глумлюся, глўмішся, глўміцца; незак. (разм.). 1. (7/2 ас. звычай
на не ужыв.). Марна траціцца, псавацца.
7/яжка адябзець, як адум/цца бабро. 2. з ка
ео-чаео. Здзекавацца, кпіць, насміхацца.
Р. з бз/цяц/. II зак. зглуміцца, 1 і 2 ас. звы
чайна не ўжыв., зглўміцца; зглўмлены (да
1 знач.). II наз. глум, -у м. / глумлённе, -я, н.
ГЛУМІЦЬ, глумліб, глўміш, глўміць;
незак., жжо (разм.). Марна траціць, пса
ваць. Л бабро. II зак. зглуміць, зглумліб,
зглўміш, зглўміць; зглўмлены. Ц наз. глум,
-у м. / глумлённе, -я, н.
ГЛЎПСТВА, -а, мн. -ы, -аў н. 1. Дурны
ўчынак, думка, недарэчнасць. 2. Што-н.

ГЛА-ГЛУ
нязначнае, дробязнае. 77е варжа заварыць
лра е.
ГЛУХАВАТЫ, -ая, -ае. Часткова па
збаўлены слыху; які недачувае.
ГЛУХАНЕМАТА, -ьі, ДА/-мацё, ж. Ад
сутнасць слыху і здольнасці гаварыць.
ГЛУХАНЯМЫ, -Ая, -бе. Пазбаўлены
слыху і здольнасці гаварыць.
ГЛУХАТА, -ы, ДАГ-хацё, ж. Поўная ад
сутнасць або частковы недахоп слыху.
ГЛУХГ^ -Ая, -бе. 1. Пазбаўлены слыху
7^ чад апёк. 77абручн/к/ бдя адух/х (наз.). 2.
л^ран., (За чаео. Неспагадлівы, раўнадуш
ны. Л (За чужых лажрэб. 3. Прыглушаны,
невыразны. У. жрэск. 77/ян/на зучыць едуха
(прысл.). 4. Густы, цёмны, непралазны. Л
лес. 5. Ціхі, пустынны. Г. завулак. 6. лерак.
Позні. Тлухая восень. Глухая лоўнач. 7. Без
адтулін, суцэльны. Тлухая сцяна, о Гйухі
зычны — зычны гук, які вымаўляецца без
удзелу голасу.
ГЛУХМЁНЬ, -і, ж. (разм.). Глуш, глу
хое, аддаленае месца. Лясная е. .Жыць у
адухмен/.
ГЛЎХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; глух, глўхла; -ні; незак. 1. Станавіцца глухім (у 1
знач.). 2. Заціхаць, слабець, знікаць. 727ум
едухне. Мажор адухне. 3. (7 / 2 ас. звычайна
не ўжыв.). Дзічэць, зарастаць пустазел
лем. Дыбуля без бозлябу едухне аб міравы.
4. леран. Паступова слабець або знікаць.
77ачуцц/ з часам алухнуць. Ц зак. заглўхнуць, -не; заглўх, -хла (да 2—4 знач.) /
аглухнуць, -ну, -неш, -не; аглўх, -хла; -ні
(да 1 знач.).
ГЛУШ, -ы, ж. 1. Густа парослы ўчастак
лесу Лясная е. 2. Аддаленае ад паселішчаў
месца; захалусце. .Жыву ў адун/ы, бадека аб
зораба. У жаку/о з. аўжобусы не бахобзяць.
3. Позняя, глухая пара. У жакую е. л/обз/
аблачыва/оць.
ГЛУШЫЦЕЛЬ, я, мн і, яў м 1.
Прыстасаванне для змяншэння сілы ту
ку рухавіка, механізма і пад. 2. лбрлн. Тбй,
хто глушыць (у 3 знач.), падаўляе што-н.
Л крыжык/.
ГЛУШЁГЦЬ, глушў, глўшыш, глўшыць;
незак., казо-жжо. 1. Перашкаджаць слу
хаць. Розныя жумы адужыя/ прамову, / ні
чога не было чуваць. 2. Рабіць нячутным,
заглушаць. Р рабые. 3. Не даваць расці,
перашкаджаць развіццю чаго-н. Пралі
ва адужыла бурак/. Р. /н/цыяліыву (перан.).
4. Моцным ударам аглушаць, пазбаўляць
прытомнасці. Р рыбу. 5. Выключаць (ма
тор, машыну і пад.). Р мажор. 6. Вельмі
многа піць чаго-н. (пераважна пра алка
голь; разм.). Р зарадку. Ц зак. затлумляць,
-глушў, -глўшыш, -глўшыць; -глўшаны (да 1—3 і 5 знач.) / аглушыць, аглушў,
аглўшыш, аглўшыць; аглўшаны (да 4
знач.). II наз. глушэнне, -я, н. (да 4 знач.).
ГЛУШЫЦ, -шцА, мн. -шцы, -шцбў м. 1.
Вялікая лясная птушка сямейства цецеру
коў. 2. Глухі чалавек (разм.). Ц лрым. глуш
цовы, -ая, -ае (да 1 знач.).

ГЛЫ-ГНА
ГЛЫБ, -і, ж. Тое, што і алыб/ля (у 2
знач.).
ЕЛЁІБА, -ы, ліл. -ы, глыб, лс. Вялікі ка
валак, абломак цвёрдага рэчыва. Г лёбў. Ц
лрь/лі. глыбавы, -ая, -ае. Т. россыл.
ГЛЫБАКА.. (еті. глыбока .) Першая
састаўная частка складаных слоў; ужыв.
замест «глыбока...калі націск у дру
гой частцы слова падае на першы склад,
напр.: алыблклбоблы, аяыблклболлы, алыблклбулічы.
ГЛЫБАКАВОДДЗЕ, я, л. Высокі ўзро
вень вады ў рацэ, вадаёме.
ГЛЫБАКАВОДНЫ, -ая, -ае 1. Паўна
водны, глыбокі, па якім могуць хадзіць
судны. Тлыблклеоблля рлкл. 2. Які жыве
або знаходзіцца на глыбіні ў вадзе. Тлыблклеоблля флўлл.
ГЛЫБАКАДЎМНЫ, ая, ае 1. Поў
ны глыбокіх думак; удумлівы. Г. ллэлі. 2.
Сур'ёзны, засяроджаны. Г. еь/а^яб. Ц ллз.
глыбакадумнасць, -і, лс
ГЛЫБЁЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-ёе; яезяк. Станавіцца больш глыбокім. Ц
зяк. паглыбёць, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-ёе.
ГЛЫБІНЯ, -ь ліл. глыбіні, -бінь, лс. 1.
Адлегласць ад паверхні да дна або ад яко
га-н. месца ў напрамку да нізу. Г еозерл.
2. члео. Прастора ўнутр ад мяжы, ад краю
чаго-н. У алыб/л/ лесу. 3. лерлл., члел. Сі
ла, ступень праяўлення чаго-н.; змястоў
насць. Г. ялчуцця. Г бўлілк. 0 Да глыбіні ду
шы — вельмі моцна (крануць, уразіць). У
глыбіні душы — пра пачуцці, перажыванні
людзей, схаваныя ад іншых. Ц дрылі. глы
бінны, -ая, -ае. Тлыб/ллля болібл. Тлыб/ллля
еёскя.
ГЛЫБІНЯМЕР, а, ліл. ы, аў, лі Пры
бор для вымярэння глыбіні адтулін пазоў
вышыні выступаў у дэталях машын.
ГЛЫБОКА... (а таксама глыбака...).
Першая састаўная частка складаных слоў
са знач. глыбокі, напр.: алыйжязяляел/іьлы, аль/б<экяя/)ял;я/?зяльнь/, а^ыблклрьом/цель, а^ь/ёокяурэзяяь/, аль/^окярязл^ем/^яяб/,
етіыбоклм/ллоўлы.
ГЛЫБОКАПАВАЖАНЫ,
-ая,
-ае
Вельмі шаноўны (ужыв. пры ветлівым
афіцыйным звароце).
ГЛЫБОКІ, -ая, -ае. 1. Які мае вялікую
глыбіню (у 1 знач.). Тлыбокля яліл. Рыбл
яляеяля етіыбокл (прысл.). 2. Размешчаны
ў сярэдзіне чаго-н. або аддалены ад ча
го-н. Г /пыл. 3. лерлл. Недаступны, скры
ты. Тлыбокля яілйлл. 4. лерлл. Які дасягнуў
высокай ступені праяўлення, мяжы ў сва
ім развіцці, моцны, поўны, Тль/бокія ллчуцц/. Тлыбок/я булік/. Тлыбоклл слмзрлсць.
Тлыбоклл //о*/.
ГЛЫНЎЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; злк., млло і без блл. 1. ал.
глытаць. 2. Перакусіць або выпіць (разм.).
/ль/ш трох/ лерлб лбь/хобллі. 0 Ілынуць гора
(слёз) (разм.) — перанесці многа цяжкас
цей.
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ГЛЫТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лезлк., клео-ідто і без блл. 1. Пры дапамозе мышцаў
горла праштурхоўваць што-н. у стрававод.
Г. ежу. 2. лерлл. Паглынаць, убіраць у ся
бе. Л кл/е/. Г. слёзы. Л ллеетрл. Л слоеы. Ц
лбллкр. глынуць -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -НЕ II ллз. глытанне, -я, л. Ц лрь/лі.
глытАльны, -ая, -ае.
ГЛЫТОК, -ткА, ліл. -ткі^ -ткбў, лі. 1. Ад
наразовы рух мускулаў глытальных мыш
цаў пры глытанні. 7?ыл/ць зл бел аяытк/.
2. Колькасць вадкасці, якая глытаецца за
адзін раз. Г елбы.
ГЛЮГА, -і,
глк5зе, ліл. -і, глюц ж.
(разм.). Дзюба ў драпежнай птушкі, Труелл зеес/у алюеу.
ГЛЮГАСТЫ, -ая, -ае. З вялікай глюгай
або падобны на глюгу. Г лрол. Г. лос. Ц ллз.
глюгАстасць, -і, ж.
ГЛЮКОЗА, -ы, ж. Вінаградны цукар,
які ўтрымліваецца ў пладах раслін і яга
дах. II дрылі, глюкозны, -ая, -ае.
ГЛЯДАЧ, гледачА, ліл. гледачы, гледачбў, лі. Той, хто глядзіць што-н., назірае за
чым-н. 7элтрлльлы е. Ц ж. глядачка, -і, ДМ
-чцы, ліл. -і, -чак.
ГЛЯДЗЕЛЬНЫ, ая, ае 1. Прызнача
ны для гледачоў, Тлябзельлля зл?іл. 2. Тое,
што і ллжычлы (у 1 знач.). Тлябзельлля
лірубл.
ГЛЯДЗЕЦЦА, -джўся, -дзішся, -дзіцца;
-дзімся, гледзіцёся, -дзАцца; -дзіся; лезлк.
Г у л/то. Глядзець на сваё адлюстраванне
ў чым-н. Л ў лкмуйзркл. 2. (7 / 2 лс. зеычлдлл ле ўжые.). Успрымацца: пра фільм,
пастаноўку і пад. Слектлкль а^ябз/^^л з
уелелм. 3. (7 /2лс. зеычлмлл леўжые.). Пра
рэч, прадмет: добра выглядаць, дэман
страваць свае лепшыя якасці. Хлсцюлі бобрл елябз/ццл. II злк. паглядзёцца, -гляджўся,
-глядзішся, -глядзіцца; -глядзімся, -гле
дзіцёся, -глядзецца; -глядзіся (да 1 знач.).
ГЛЯДЗЕЦЬ, -джў, -дзіш, -дзіць; -дзім,
гледзіцё, -дзАць; -дзі; лезлк. 1. лл клео-м/то і ў м/то. Накіроўваць позірк, каб
убачыць каго-, што-н. Г лл лебл. Г лл
экрлл. ^окль/ еяябзя^ь у лелроб (перан.:
выходзяць на агарод). 2. клео-м/то. Раз
глядаць, успрымаць, знаёміцца з кім-,
чым-н. Г. слектлкль. Г. еыс/ллўку клр^/л.
3. клео-м/то. Рабіць агляд, абследаван
не. Г. хеорлел. 4. клео-м/то, зл к/лі-чь/лі
і сл злуч. «каб)>. Даглядаць, турбавацца
(разм.). Г бзя^ем. Г зл ллрлбкллі. Л, клб
усё было як трэбл. 5. лл клео-м/л/о. Браць
прыклад з каго-н., лічыцца з кім-н. Г. лл
с/млрэйм/ых. Яе елябз/ лл яежлбоклў. 6. лл
клео-м/л/о. Так ці інакш адносіцца да ка
го-, чаго-н., мець сваю ацэнку. Г. лл рэчы
лрос/мл. 7. Віднецца, паказвацца адкуль-н.
Дебллсць алябзелл з кожллел куткл хл/лы.
8. зле. глядзі(це)! у зллч. еыкл. Выражае: а)
папярэджанне, перасцярогу або пагрозу.
7лябз/це, ле сллзл/^еся/ б) здзіўленне, спа
лох. Тлябз/, м/л/о ллрлб/ў еэть/ рлзбомл/к/
в) ужыв. як знак спасылкі ў тэксце. Тяябз/ ллсл/уллую стлролку. 9. зле. глядзі^ 2 лс.

лбз. /р/лер. глядзіш, у зллч. ллбочл. сл. Між
тым, тым часам (разм.). 7лябз/м/, / жл/ео
ллбь/бзе. Зл якую елбз/лу, ашбз/м/, і грыбоў
еябро. 10. 7 лс. ір?лер. гляджў (глядзім), у
зллч. ллбочл. сл. Як выяўляецца (разм.).
Тлябжу, лў/лобус ужо лл прысылку. 0 Воў
кам глядзець (разм.) — таіць злосць на ка
го-н. Гшдзець з рук клео або чыіх (разм.,
неадабр.) — не мець самастойнасці, быць
у матэрыяльнай залежнасці ад каго-н.
Глядзець праз пальцы (разм., неадабр.) —
абыякава, несур'ёзна ставіцца да каго-,
чаго-н., наўмысна не надаваць сур'ёзнай
увагі каму-, чаму-н Гшдзець праўдзе ў во
чы — цвяроза і правільна ўсё ўспрымаць.
Гшдзець смерці ў вочы — быць у вялікай
небяспецы, блізка ад смерці. Як у ваду
глядзеў (разм.) — быццам наперад ведаў. Ц
злк. паглядзёць -джў, -дзіш, -дзіць; -дзім,
-ледзіцё, -дзАць; -дзГ(да 1—6 знач.). Ц лб
ллкр. глянуць, -ну, -неш, -не; глянь (да 1,
З, 6 і 7 знач.).
ГЛЯК, -А, ліл. -і^ -бў лі. Нізкая гліняная
пасудзіна з выпуклымі бакамі і вузкім гор
лам. II ЛЛЛІЯЛМ/. ГЛЯЧбк, -ЧКА, ЛІЛ. -чкц -чкбў
лі. II дрылі. глячны, -ая, -ае.
ГЛЯНЕЦ, -нцу; Лі. Бляск начышчанай
або адпаліраванай паверхні. ТТлеесц/ а.
(таксама перан.: канчаткова прывесці да
ладу закончаную работу).
ГЛЯНЦАВАЦЦА, 1 і 2 ас звычайна не
ўжыв., -цўецца; лезлк. Пакрывацца глян
цам, начышчацца да бляску.
ГЛЯНЦАВАЦЬ, -цўю, -цўеш, -цўе;
-цўй; -цавАны; лезлк., м/то. Пакрываць
глянцам. Г. лллеру. Г лбутлк. Ц злк. наглян
цаваць, -цўю, -цўеш, -цўе; -цўй; -цавАны.
II ллз. глянцаванне, -я, л. / глянцоўка, -і, ДАТ
-цбўцы, ж. II дрылі. глянцавальны, -ая, -ае.
ГЛЯНЦАВІТЫ, ая, ае 3 глянцам, не
матавы. Тлямцле/тля лллерл. Ц ллз. глянца
вітасць, -і, ж.
ГЛЯНЦАВЫ, ая, -ае 3 наведзеным
глянцам, бліскучы. Тдялцлеля ллеерхля.
ГЛЯЦЫЁЛАГ, а, ліл і, аў лі Спе
цыяліст па гляцыялогіі.
ГЛЯЦЫЯЛОГІЯ, і, ж Навука аб пры
родных ільдах ва ўсіх іх формах на павер
хні Зямлі. II дрылі, гляцыялагічны, -ая, -ае.
ГМ, зык/!, (разм.). Выражае недавер'е,
сумненне, іронію.
ГМАХ, -у, ліл. -і, -аў лі. Вялікі і высокі
будынак.
ГНАІЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
гнбіцца; лезлк. Выдзяляць гной. Рллл ело/ццл. II ллз. гнаённе, -я, л.
ГНАІЦЬ, гнаіб, гнбіш, гнбіць; лезлк.,
клео-м/то. 1. Прыводзіць у стан гніення. Г.
блбро. 2. лерлл. Доўгі час трымаць каго-н.
у невыносна цяжкіх умовах для жыцця.
Г у /яурліе. II злк. згнаіць, згнаіб, згнбіш,
згнбіць; згнбены. Ц ллз. гнаённе, -я, л.
ГНАЙНІК, -А, Ліл. -ь -бў лі. 1. Гнойны
нарыў крыніца выдзялення гною. Рлзрэзлць е. 2. лерлл. Цэнтр якой-н. шкоднай
грамадскай з'явы. Ц лрылі. гнайніковы, -ая,
-ае.
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ГНАСЕАЛОГІЯ, -і, ж. У філасофіі: тэо
рыя пазнання. Ц лрым. гнасеалагічны, -ая,
-ае.
ГНАЦЦА, ганібся, гбнішся, гбніцца;
гнаўся, гналася; ганіся; лезак., за /сш-чь/м.
1. Бегчы следам, каб дагнаць або злавіць.
Г. за лрац/ўл/кам. 2. Імкнуцца да чаго-н.,
дамагацца каго-, чаго-н. Г за мобай. Г. за
боўеім рублём.
ГНАЦЬ, ганй, гбніш, гбніць; гнаў,
гнАла; гані; лезак. 1. каео-/а/ло. Прыму
шаць рухацца ў якім-н. напрамку, пры
мусова адпраўляць. Г. абечак. Г. зеера
(праследаваць). Л лес ларацэ (сплаўляць).
/7алы злая/ любзей ла рабол/у. 2. каео-іа/ло.
Прымушаць хутка рухацца, ехаць на вя
лікай скорасці. Ф^рмал елаў каля. Г ма/аылу. 3. безас., м/л/о. Вельмі хутка расці.
Дульбу еол/ць у кал/уе. 4. /алю. Здабываць
пры дапамозе перагонкі. Г алей. 5. /алю.
Рабіць, пастаўляць хутка, у вялікай коль
касці. Г ллал. Г. лрабукцы/о. 6. зае. гані(це).
Даваць (разм.). /ал/^ро/аы. 7. безас. Моцна
слабіць (разм.). ^ыеол/ еол/ць. Ц лаз. гон, -у
м. (да 1 знач.) / гбнка, -і, ДА/-нцы, ж. (да
1, 2, і 4 знач.). Л зеера. Ц лрь/м. гбнны, -ая,
-ае (да 1 знач.). /оллыл еалубы.
ГНАЯВІК, гнаевікі, мл. гнаевікі^ гнаевікбў м. Жук сямейства пласцініставусых,
які жыве ў гнаі.
ГНАЯВНі а% гной
ГНЁВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; ле
зак., ла каео-м/лю і без бал. Быць у стане
гневу абурацца. Г ла мулса.
ГН^ДЫ ад гняды
ГНЕЗДАВАЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., гняздўецца; лезак. Тое, што і елязбз/цца (у 1 знач.). Ц лаз. гнездаванне, -я, л.
ГНЕЗДАВАЯ 2л. гняздо
ГНЕЙС, -у мл. -ы, -аў, м. Метамар
фічная горная парода, якая складаецца з
кварцу, палявога шпату і некаторых каля
ровых металаў. Ц лрым. гнейсавы, -ая, -ае.
ГНЁСЦІ / ГНЯСЦГ, гнятў, гняцёш,
гняцё; гняцём, гнецяцё, гнятўць; гняці;
лезак., каео-іа/ло і без бал. 1. Прыціскаць
сваім цяжарам. 2. лерал. Выклікаць не
прыемнае пачуццё, мучыць. Думкі елял:уць мяле.
ГНЕЎ, гнёву, м. Пачуццё моцнага абу
рэння, злосці. /7рыйсц/ўе. Хбльк/ злезу бы
ло за ярыл/ыку.
ГНЁЎНЫ, -ая, -ая. 1. Ахоплены гне
вам. Г абм/л/сл/рал/ар. 2. Злосны, грозны.
Л лоз/рк.
ГНІДА, -ы, ДА/ гнідзе, мл. -ы, гнід, ж.
Яйцо вошы II лрым. гнідны, -ая, -ае.
ГНІЁННЕ, -я, л. Працэс распаду арга
нічных рэчываў пад уздзеяннем мікраар
ганізмаў
ГНІЛАСНЫ, -ая, -ае. Які выклікае гні
енне, выраблены гніеннем, /ліласлыя мік
робы. Л лак. II лаз. гніласнасць, -і, ж.
ГНІЛАТА, -й, ДА/ -лацё, ж. (разм.).
Тое, што і елі/іь.
ГНІЛЛЁ, -А, л., зб. (разм.). Гнілыя прад
меты, гніль.

ГНІЛЎШКА, -і, ДА/-шцы, мл. -і, -шак,
ж. 1. Тое, што і елмяк (у 1 знач.). 2. Гнілая,
ляжалая груша.
ГНІЛЛІ, -Ая, -бе. 1. Сапсаваны гніен
нем, спарахнелы, затхлы, Тлі/іая салома,
/лйіая баба. 2. Сыры, дажджлівы. /лйіая
босель. 3. лерал. Непрыгодны, нездаровы.
Г лас/лрой. II лаз. гніласць, -і, ж.
ГНІЛЬ, -і, ж. 1. Што-небудзь гнілое,
сапсаванае гніеннем. У яблыку забілася е.
2. Назва многіх грыбковых або бактэры
яльных хвароб у раслін. Мокрая е. бульбы.
ГНІЛЯК, -А, мл. -і^ -бў м. 1. Кусок спа
рахнелага, гнілога дрэва. 2. лбрал. Хвара
віты, слабы чалавек (разм.).
ГНІСЦІ / ГНІЦЬ, гнііб, гніёш, гніё;
гніём, гніяцё, гніібць; гніў, гнілА, -лб; ле
зак. 1. Станавіцца гнілым пад уздзеяннем
мікраарганізмаў. Села ел/е. 2. лерал. Цяж
ка жыць, гібець. Л у аколах Ц зак. згнісці /
згніць, -гнііб, -гніёш, -гніё.
ГНОЙ, гнбю, М гнаі^ м. 1. Перапрэлая
сумесь памёту і подсцілу свойскай жывё
лы, якая ўжыв. для ўгнаення глебы. Долек/
е. Лыеесц/ е. з хляеа. 2. Вадкасць жоўтага
або шэрага колеру з непрыемным пахам
як прадукт гніення, запалення тканак
жывога арганізма. Ц лрь/м. гнаявы, -Ая, -бе
/гнбйны, -ая, -ае (да 2 знач.).
ГНОМ, -а, мл. -ы, -аў м. У заходнееў
рапейскай міфалогіі: барадаты карлік,
які ахоўвае падземныя скарбы. Ц лад/ял/а.
гнбмік, -а, мл. -і, -аў м.
ГНЎТКІ, -ая, -ае. Здольны лёгка гнуц
ца, гібкі. Г бўбец. II лаз. гнуткасць, -і, ж.
ГНЎТЫ, -ая, -ае. Зроблены шляхам
выгінання. Тлул/аямэбля.
ГНЎЦЦА, гнўся, гнёшся, гнёцца;
гнёмся, гняцёся, гнўцца; гніся; лезак. 1.
Прымаць дугападобную, выгнутую фор
му; схіляцца. Драбы е. ба зямлі. Чалавек
елецца аб цяжкай лон/ы. 2. Рабіцца няроў
ным; згінацца. Д/сл/ жалеза бобра тлецца.
з. лерал. Траціць стойкасць, паддавацца
чыйму-н. уздзеянню. Г. лераб лалам. Ц зак.
цягнуцца, 1 і 2 ас. адз. звычайна не ўжыв.,
-гнёцца; -гнёмся, -гняцёся, -гнўцца / са
гнуцца, -гнўся, -гнёшся, -гнёцца; -гнём
ся, -гняцёся, -гнўцца; -гніся.
ГНУЦЬ, гну, гнеш, гне; гнём, гняцё,
гнуць; гні; гнўты; лезак., каео-м//ло. 1. На
даваць чаму-н. дугападобную, выгнутую
форму. Г. буе/. 2. лерал. Падпарадкоўваць,
гнясці. 3. Нагінаць уніз, прыгінаць. 2?ецер
зле бярозу ба зямлі. 4. лерал., без бал. Весці
гутарку размову, накіроўваючы яе на да
сягненне якой-н. мэты; схіляць (разм.).
2?еба/о, кубы л/ы еле/а. 0 Ійуць на свой ка
пыл (разм., неадабр.) — рабіць па-свой
му. Пнуць сваю лінію (разм.) — настойлі
ва дамагацца чаго-н. Гйуць спіну (горб)
(разм.) — 1) многа і цяжка працаваць на
каго-н.; 2) пакланяцца, угоднічаць перад
кім-н. Ійуць у тры пагібелі (разм.) — моц
на, жорстка прыгнятаць. Ц зак. пагнўць,
-гну, -гнёш, -гнё; -гнём, -гняцё, -гнўць;
-гні; -гнўты і сагнуць, -гнў, -гнёш, -гнё;

ГНА-ГОД
-гнём, -гняцё, -гнўць; -гні; -гнўты. Ц лаз.
гнуццё, -А, л. (да 1 знач.).
ГНЮС, -у, м., зб. Двухкрылыя насяко
мыя, машкара, якія смокчуць кроў чала
века і жывёлы.
ГНЯВІЦЬ, гняўліб, гнёвіш, гнёвіць; ле
зак., каео. Выклікаць гнеў 0 Не гняві бога
(разм.) — дарэмна не наракай. Што бога
гнявіць; няма чаго бога гнявіць (разм) —
няма падстаў крыўдзіцца на жыццё. Ц
зак. угнявіць, угняўліб, угнёвіш, угнёвіць;
угнёваны. У суеебку.
ГНЯДЫ, -ая, -бе / ГНЁДЫ, -ая, -ае
Чырвона-рыжы з чорным хвастом і гры
вай (пра масць коней).
ГНЯЗДЗІЦЦА, 1 і 2 ас звычайна не
ўжыв., гняздзіцца; лезак. 1. Віць гнёзды,
жыць (пра птушак). Ластаўкі елязбзяцца лаб етлрахой. 2. лерал. Мець прытулак,
прыстанішча (пра людзей, жывёл). Г ў
лакойчыку. 3. лерал. Моцна трымацца, па
мнажацца (пра думкі). У бу/лы елязбзіл/ся
л/рыеожлыя бумк/.
ГНЯЗДО, -А, мл. гнёзды / (з л/ч. 2, 3, 4)
гнязды, гнёзд / гнёздаў л. 1. У птушак, на
сякомых і паўзуноў: месца для жылля звы
чайна на перыяд кладкі яек і вывядзення
дзіцянят. ^7ас/лаўчь/ла е. тіс/лае е. (таксама
перан.: пра прытулак злачынных людзей).
2. Паглыбленне, куды што-н. устаўляецца
(спец.). 3. Група маладых раслін, грыбоў
і пад., якія растуць разам. /рузбы / л/с/цы
раел/ елезб&м/. 4. Укрытае месца для ча
го-н. Аулямелілае е. 5. Месца высеву двух
або некалькіх зярнят, а таксама ўсходы
гэтых зярнят (спец.). 6. Група аднакарэн
ных вытворных слоў размешчаных пры
загалоўным слове ў слоўніку. Ц ламял/а.
гняздзёчка, -а, мл. -і, -чак, л. (да 1 знач.).
II лрым. гнездавы, -Ая, -бе (да 1, 2, 5 і 6
знач.). /лезбаеая ласабка лесу. Тлезбаеое
размя/ачэлле слоў у елоўл/ку.
ГНЯЗДОЎЕ, -я, мл. -і, -яў, л. Месца, дзе
гняздзяцца птушкі.
ГНЯСЦЁал гнесці
ГОГАЛЬ, -я, мл. -і, -яў м. Вадаплаўная
птушка падсямейства качыных. 0 Хадзіць
гогалем (разм.) — хадзіць важна, ганарыс
та. II лрь/м. гагаліны, -ая, -ае.
ГОіАЛЬ-МОіАЛЬ, гбгалю мбгалю, м
Сыры яечны жаўток, расцёрты з цукрам.
ГОГАТ, -у А/-гаце, м. 1. Крык гусей. 2.
лерал. Моцны, нястрымны смех (разм.).
ГОД, -а, А/ -дзе, мл. гады, гадбў м. 1.
Прамежак часу, за які Зямля робіць адзін
абарот вакол Сонца. А4/лула беа еабы. Засумл/бы е. Чаліыры лары <?оба. зіма, злела,
лел/а, еосель. 2. Адрэзак часу, які ўклю
чае ў сябе 12 каляндарных месяцаў /76еы & (наступаючы год, а таксама дзень 1
студзеня). Деа еабь/ аб ларабжэлля. Г аб
еобу (з кожным годам). Аруа/іы е. /абам/
ле сусліракаемся. 3. Прамежак часу, у які
праводзіцца цыкл якіх-н. работ, занят
каў /Таеучальлы е. Ф/лалсаеы е. 4. мл. Доў
гі перыяд, у які нешта адбываецца, якому
што-н. уласціва. 77асллеаеллыл забы. /абы
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мдлябосц/. 5. мн. У спалучэнні з парадк.
ліч.: адрэзак часу ў межах дзесяцігоддзя.
Бяеьм/бзясял/ыя еябы беяццял/яая сл/яеяббзя. 6. лі//. Узрост. Бн ужо ў еябях (пажылы,
стары). /?е л/ыя еябы. //е ля еябях. 7. Пра
межак часу, на працягу якога адбываецца
абарот якой-н. планеты вакол Сонца. Г.
Марса, о Высакосны год — кожны чацвёр
ты год, які мае ў лютым не 28, а 29 дзён.
Светлавы год — адзінка адлегласці, роўная
шляху які праходзіць прамень святла за
адзін трапічны год. Трапічны год — пра
межак часу за які Сонца завяршае адзін
цыкл змен пор года (напр.: ад аднаго вя
сенняга раўнадзенства да наступнага і
пад.). 0 ГАды ў рады (разм.) — вельмі рэд
ка (сустракацца, бачыцца). З году ў год
(разм.) — пастаянна, на працягу некалькіх
гадоў. II ляск. гбдзік, -а, лін. -і, -аў л*. (да 2
знач.) / гадбк, -дкА, лін. -дкі^ -дкбў, л*. (да
2 знач.). II ярым. гадавй, -Ая, -бе (да 1—3
знач.). /ябяеяя слряеязбяня. Л нлян.
ГОДЗЕ, безяе., у зняч. зык. Хопіць, да
волі. Г звяраць.
ГОДНАСЦЬ, і, ж. 1. ая годны 2. Не
абходныя маральныя якасці чалавека, а
таксама ўсведамленне гэтых якасцей. Л
нряцоўняея няяяеекя. 3. Званне (разм.).
/Мяць а. няробняея яр/лыс/ля Беу/ярус/.
ГОДНЫ, -ая, -ае; -дзён, -дна. Пры
годны для чаго-н., для якіх-н. мэт. Л <2/ія
с/яряяяой сяулсйы. II яяз. годнасць, -і, ж.
7эрм/я еобнясц/ лякярсл/ея.
ГОЙДАННЕ ая гайдаць
ГОЙДАЦЦА ал гайдацца
ГОЙДАЦЬ ал гайдаць
ГОЙСАЦЬ, аю, аеш, ае / ГАЙСАЦЬ,
-Аю, -Аеш, -Ае; яезяк. (разм.). Хутка і мі
тусліва рухацца, перамяшчацца; бегаць,
раз'язджаць у пошуках каго-, чаго-н. Г ля
мяеяз/нях. II яяз. гбйсанне, -я, я. / гайсанне,
-я, я.
ГОЛ, -а, мя. гальі, галбў, м. У спартыў
ных гульнях: забіты або прапушчаны мяч,
шайба і пад., а таксама ачко, якое каман
да выйграе пры пападанні мяча ў вароты
праціўніка. Зябіць е. Ц лрым. галявй, -Ая,
-бе. Г. момянп/ ля еярол/.
ГОЛАГАЛОВЫ, -ая, -ае 1. З голай, не
пакрытай галавой. Г. хяолчык. 2.3 абстры
жанай ці лысай галавой.
ГОЛАД, -у М -дзе, м. 1. Вострае адчу
ванне патрэбы ў ежы, а таксама працяглае
недаяданне. //змерці з аолябу. 2. Адсут
насць ці недахоп прадуктаў харчавання
ў выніку неўраджаю, засухі, вайны і пад.
Бяйня лясе е. і ряз^рэяя/. 3. леряя. Увогуле
недахоп чаго-н. Хніжны е. Г. яя куяьл/уряыя мерялрыемсп/еы. 0 Марыць голадам —
даводзіць да знямогі.
ГОЛАС, -у мя. галасй, галасбў м. 1. Гу
кі, якія ўтвараюцца ваганнем галасавых
звязак, што знаходзяцца ў горле. Ля рэчкі
чул/ся еясёлыя аяяяеы. Бысокі е. 2. Асобная
самастойная партыя многагалосага тво
ра вакальнай і інструментальнай музыкі.
Рямянс бдя беух аяяяеоў. 3. Меркаванне,
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выказванне, думка. /Мяць е. (выказаць
сваю думку). /Трысяухоўеяцця бя еолясу
мяс. 4. Права заяўляць сваё меркаванне
пры вырашэнні дзяржаўных пытанняў,
//е хяліяя ябняео аолясу яя еыбярях. /ялясы
еыбярм/чыкяў. /7яблік аяяясоў. Рям/я/очы е.
5. Клавіш музычнага інструмента (разм ).
У якяр^эяяе сялсяеял/ся аяяясы. 0 На ўвесь
голас — гучна, на поўную сілу. У адзін го
лас — дружна, адзінадушна. Ц лямяям/. галасбк, -скА, мя. -скі^ -скбў м. (да 1 знач.).
II лрым. галасавы, -Ая, -бе (да 1 знач.). /яляеяеыя зеязкі.
ГОЛАСНЬГ, -ая, -ае. Гучны, звонкі, /блясняе чы/ляяяс.
ГОЛЛЕ ая. галлё.
ГОЛУБ, -а, мя. галубй, галуббў м.
Птушка сямейства галубіных пераважна з
шаравата-блакітным ці белым апярэннем
і вялікім зобам. ,Дзікі 2- Г. міру (відарыс бе
лага голуба як сімвал міру). Ц лямяям/. галуббк, -бкА, мя. -бкі^ -бкбў м. II лрым. галу
біны, -ая, -ае. /яяубіныя енёзбы. /яяубіняя
лом/л/я. /длубіяяя бўм/я (перан.).
ГОЛУБАГАДОВЕЦ, дбўца, мя дбў
цы, -дбўцаў м. Чалавек, які займаецца го
лубагадоўляй.
ГОЛУБАГАДОЎЛЯ, і, ж. Развядзенне і
дрэсіроўка галубоў. Ц лрым. голубагадоўчы,
-ая, -ае.
ГОЛЫ, -ая, -ае; гол, -а. 1. Не апрану
ты, не прыкрыты адзеннем. Лмяя сліня. 2.
Без расліннага або валасянога покрыва.
Л чзрял. Лмыя (Зрэзы. 3. Нічым не пакры
ты, не прыкрыты, /ояыя сцены. Сляць яя
аолым ложку. 4. леряя. Узяты сам па сабе,
без тлумачэнняў без дадаткаў Лмыяліч^ы.
Голыя фякп/ы. 5. Без прымесей, чысты. Л
лясок. 6. леряя. Бедны, Бяляеяяі, ляку/іь
аолы сл/яяі (прыказка). 0 Гол як сакол —
вельмі бедны, які нічога не мае. Голы як
бізун — пра вельмі беднага чалавека. Голы
як бубен (разм.) — пра голае, без раслін
насці месца.
ГОЛЬФ, -а, м. Гульня ў мяч, які клюш
кай заганяюць у ямку, пераадольваючы
рад штучных перашкод.
ГОЛЬФЫ, -аў. 1. Кароткія штаны з
манжэтамі, якія зашпільваюцца пад каленам. 2. ябз. гольф, -а, м. Панчохі да калена.
ГОМАН, -у м. 1. Гучная невыразная га
ворка некалькіх чалавек. /?я вуліцы сл/яяу
& 2. леряя. Шум, гул, гудзенне. 77/лум/ыяы е.
ГОН ел. гнаць.
ГОНАР, -у м. 1. Грамадская або ма
ральная годнасць, тое, што выклікае ўсе
агульную павагу. Слряея еояяру. 2. Выса
камернасць, фанабэрыстасць. *7яляеек з
еонярям.
ГОНГ, -а, мя. -і, -аў, м. Ударны музыч
ны інструмент у выглядзе металічнага
дыска, ужыв. таксама для падачы сігналаў
УЭярыць у е.
ГОНІ, -ей. Г. Вялікая доўгая ніва. .Жнеі
(Зяжыяял/ е. 2. леряя. Прастор, зямля
(паэт.).

ГОНКА, -і, Л^-нцы, ж. 1. ел. гнаць. 2.
звычайна мя. (гбнкі, -нак). Спаборніцтва
ў хуткасці (на аўтамабілях, лыжах і пад.).
Лўл/ямяйльяыя аонкі. Лыжляя е. о Гонка
ўзбраення — палітычнае супрацьстаян
не некалькіх дзяржаў за перавагу ў галіне
ўзбраення. Ц лрым. гбначны, -ая, -ае (да 2
знач ). Л яў/яямяйль.
ГОНКІ, -ая, -ае. 1. Хуткі, імклівы ў ру
ху. /онкяя плынь рякі. Г. чоеея. 2. Высокі
і роўны (пра дрэвы), /ядкія сосны. Ц яяз.
гбнкасць, -і, ж.
ГОННЫ ел гнаць
ГОНТА, -ы, ДА/ -нце, мя. -ы, -аў ж.,
а таксама зб. Дахавы матэрыял у форме
невялікіх дошчачак, востра саструганых
з аднаго боку і з пазам — з другога. Сл/яеіць хя/лу ляб еоя/ляй. Злязь з бяду, яе псуй
еоял/ы (прымаўка: не бярыся не за сваю
справу). II лрым. гбнтавы, -ая, -ае / гантовы,
-ая, -ае.
ГОНЧЫ, -ая, -ае. 1. Шпаркі ў бегу
прывучаны гнаць звера. Л еябякя. 2. у
зняч. яяз. гбнчы, -ага, мя. -ыя, -ых, м. Пра
сабаку такой пароды. Брэх еончых.
ГОНШЧЫК, -а, мя -і, -аў м Удзельнік
спартыўных гонак. Ц ж. гоншчыца, -ы, мя.
-ы, -чыц. II лрым. гоншчыцкі, -ая, -ае.
ГОП, еыкл. Ужыв. са знач. дзеяслова
гопнуць, гопаць. /?е кяжы еол, лякуль не
лбряекочым/ (прыказка).
ГОПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незяк. (разм.).
1. Скакаць, падскокваць. 2. З шумам па
даць. II ябнякр. гопнуць, -ну, -неш, -не; -ні.
II няз. гбпанне, -я, н.
ГОРА, -а, н. 1. Глыбокі жаль, смутак.
Зяхеярэць з е. 2. Тое, што і ням/чясце. Умяне еял/кяе е. 3. Жыццёвыя няўдачы, мукі,
нястача. Г. не зняць. Цярпець е. 0 Глянуць
гора (разм.) — перажыць многа цяжкас
цей. Заліць гора (разм.) — напіцца з гора.
З горам папалам (разм.) — з вялікай цяж
касцю.
ГОРА-... (іран.). Першая састаўная
частка складаных слоў са знач. дрэнны,
незадачлівы, напр.: еоря-кіраўнік, еоря-ляляўнічы.
ГОРАД, -а, мн. гарадй, гарадоў м. 1.
Буйны населены пункт, адміністрацый
ны, прамысловы, гандлёвы і культурны
цэнтр. Спмм/чные. Г няДзе/не. ^Жыцьзяеорябям. 2. Населенае месца, абгароджанае
і ўмацаванае сцяной (гіст.). С/ляряжыл/ны
сляеянск/ е. 3. У розных рухомых гульнях
(напр., лапта, гарадкі) месца, лагер кож
най каманды. Ц лямяям/. гарадок, -дкА, мн.
-дкі^ -дкбў м. (да 1 знач.). Ц лрым. гарадскі^
-Ая, -бе. /ярябскяя еяслябяркя. /ярябск/я
бубынкі.
ГОРАДАБУДАЎНІК, А, мн -і^ -бў, м
Архітэктар, спецыяліст па будаўніцтве і
планіроўцы гарадоў
ГОРАДАБУДАЎНІЦТВА, а, я Іарадское будаўніцтва. Ц лрым. горадабудаўнічы,
-ая, -ае.
ГОРАН, -рна, мн. -рны, -рнаў м. 1. Ка
вальская печ з мяхамі і паддувалам для
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награвання і пераплаўкі металаў ці печ
для абпальвання керамічных вырабаў. 2.
Ніжняя частка доменнай печы, дзе згарае
паліва. II ярым. гарнавы, -Ая, -бе.
ГОРАЎТВАРЭННЕ, я, я Працэс утварэння гор.
ГОРАЦ, -рца, мн. -рцы, -рцаў м. Жы
хар гор, горнай краіны. Ц ж. гаранка, -і,
ДЛ/ -нцы, мн. -і, -нак. Ц прьа*. гбрскі, -ая,
-ае. Горскія наробы.
ГОРБ, гарбА, мн. гарбы, гарббў м 1.
Ненармальная пукатасць на спіне або на
грудзях чалавека. 2. Тлушчавы нарост у
некаторых жывёл (напр., у вярблюда). 3.
чаао. Узвышэнне на якой-н. паверхні. Гарбыўзаоркаў. С Сваім гарбом (разм.) — цяж
кай працай. II ламянт. гарббк, -бкА, з*/*,
-бкі^ -бкбў А*.
ГОРБІЦЦА, -блюся, -бішся, -біцца; не
злк. Выгінаць спіну гарбом; сутуліцца. Г.
яры хадзьбе. Ц зак. згорбіцца, -блюся, -біш
ся, -біцца.
ГОРБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; незак.,
мане. Выгінаць гарбом; сутуліць. Л спіну.
II зак. згбрбіць, -блю, -біш, -біць; -блены.
ГОРДАСЦЬ, -і, лс. 1. Пачуццё ўласнай
годнасці, самапавага. .Нацыянальная е. 2.
Пачуццё задавальнення ад сваіх або чыіх-н. поспехаў. Л за сяброў. 3. Пра таго, кім
(чым) ганарацца. Сын — .мая е. 4. Ганарыс
тасць, напышлівасць. Яю абвінавачвалі ў
празмернай зоркасці.
ГОРДЗІЕЎ, ева У выразе: гордзіеў ву
зел ал. вузел'.
ГОРДЫ, -ая, -ае. 1. Надзелены пачуц
цём уласнай годнасці, павагі да сябе. Г.
чалавек. 2. Поўны пачуцця задавальнення
сабой. Л позірк. 3. Ганарысты, фанабэ
рысты. Ласкавае цялятка бзвюхА*атак ссе,
а зорбае — ніводнай (прыказка).
ГОРКА, -і, ДАГ-рцы, .мн. -і, -рак, лс. 1.
ал. гара. 2. Зашклёная шафа для посуду.
Афустальная е. 3. Сістэма чыгуначных пу
цей з ухілам, прызначаная для сартавання
вагонаў (спец.). 4. Адна з фігур вышэй
шага пілатажу: кароткачасовы палёт па
ўзыходзячай прамалінейнай траекторыі.
Робіць серку.
ГОРКА, нрысл. 1. Непрыемна, едка па
смаку 2. Пра адчуванне горкага смаку Лб
зёлак смала с. ў роце. 2. у знач. выкл. гбрка!
Вокліч за вясельным сталом, якім про
сяць маладых пацалавацца (разм.).
ГОРКА-САЛЁНЫ, ая, ае 1. Горкага і
салёнага смаку, Горка-салёная мікстура. 2.
Пра ваду: які ўтрымлівае горкія, галоўным
чынам сернакіслыя солі (спец.), Горка-салёнае возера.
ГОРКАСЦЬ, -і, лс. Тое, што і еорыч.
ГОРКІ, -ая, -ае. 1. Які мае своеасаблі
вы едкі смак. Р. палын. Торкае лякарства.
2. нбран. Поўны гора, цяжкі, гаротны. Тор
кае лсыццё. Т7ераканацца на еоркіл* вопыце.
Торкая нраўба. Тбркія слёзы, б Горкае дзіця
(разм.) — наіўны, нявопытны малады ча
лавек. Горкі п'яніца (разм., неадабр.) — ал
каголік.

ГАРКНУЦЬ, -не; горк, -кла; незак.
Псуючыся, станавіцца горкім на смак.
ЗТасла еоркне ў цяпле. Ц зак. прагоркнуць,
-не; прагорк, -кла і згоркнуць, -не; згорк,
-кла.
ГОРДА, -а, лін. -ы, -аў, н. 1. Храстко
вая трубка ў пярэдняй частцы шыі, якая
з'яўляецца пачаткам стрававода і дыхаль
ных шляхоў. У зорле перасохла. Тіраць за е.
(таксама перан.: сілай прымушаць рабіць
што-н.). Л перагрызці (таксама перан.:
бязлітасна расправіцца з кім-н. са злос
ці). 2. Агульная назва зева, глоткі і гарта
ні. .Хвароба е. 3. Верхняя звужаная частка
пасудзіны. П збана. 4. Вузкі выхад з заліва,
вусце (спец ). 0 Прыстаць з нажом да гор
ла — назойліва патрабаваць. Прамачыць
горла — трохі выпіць. Стаяць папярок гор
ла — вельмі замінаць. У горла не лезе — зу
сім не хочацца есці. З горла лезе (разм.,
неадабр.) — вельмі многа мець чаго-н. На
ўсё горла (разм.) — з усёй сілы (спяваць,
крычаць). Па горла (разм.) — Надта мно
га. Работы но горла. Ябы халае ла горла.
Стаяць косткай у горле (разм., неадабр.) —
не даваць спакою, перашкаджаць. Ц лрыл*.
гарлавы, -Ая, -бе (да 1 і 2 знач.).
ГОРН, -а, мн. гбрны, -аў А*. Медны ду
хавы інструмент для падачы сігналаў Гбр
ны замералі аббой.
ГОРНА... і ГОРНА ... Першая састаў
ная частка складаных слоў са знач. гор
ны', напр.: еорна-металуреічны, горнара
бочы, горнастралковы, зорнакліл*атычны,
горназдабываючы, горнахімічны.
ГбРНА-АБАТАНАЛЬНЫ, -ая, -ае Які
мае адносіны да здабычы каштоўных мі
нералаў з руды. Г. кал*бінат.
ГОРНАВЫРАТАВАЛЬНІК, а, лм і,
-аў, А*. Рабочы выратавальнага атрада ў
рудніках, шахтах.
ГОРНАВЫРАТАВАЛЬНЫ, ая, ае Які
мае адносіны да выратавальных работ у
рудніках, шахтах. Горнавыратавальная брызаба.
ГОРНАЗАВОДСКІ, ая, ае Які мае ад
носіны да горнай' прамысловасці. Гсрназавобскія раёны.
ГОРНАЗАВОДЧЫК, а, мн. і, аў А*
Уладальнік горназаводскага прадпрыем
ства.
ГОРНАПРАМЫСЛОВЫ, ая, ае Які
мае адносіны да горнай' прамысловасці.
Р раён.
ГОРНАПРАХОДЧЫ, ая, ае (спец)
Звязаны з праходкай горных вырабатак.
Горнапраходчыя работы.
ГОРНАРАБОЧЫ, ага, А*н. ыя, ых, А*
Рабочы горнай' прамысловасці.
ГОРНЫ', -ая, -ае. 1. ал. гара. 2. Які зда
бываецца з нетраў зямлі. Гбрньт ларобы. 3.
Які адносіцца да распрацоўкі зямных нет
раў Л каА*байн. Горныя работы.
ГОРНЬР, -ая, -ае (разм.). Поўны го
ра; гаротны. Л сул* твой сэрцам чую. Горна
(безас.; у знач. вык.) на буты.

ГОР-ГРА
ГОРШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Ра
біцца горшым, пагаршацца. Самаадчуван
не зортае.
ГОРЫЧ, -ы, лс. 1. Горкі пах, смак. Л па
лыну. Г. у роце. 2. перан. Горкае пачуццё ад
гора, крыўды, няўдачы. С. страты. Л аб
незаслужанай крыўбы.
ГОСЦЬ, -я, А*н. -і, гасцёй, А*. 1. Той, хто
наведвае каго-н. Рхацьу зосці. Г\ не бзьміся, еж, тто ў А*ісе (прыказка). 2. Асоба,
афіцыйна запрошаная прысутнічаць на
сходзе, пасяджэнні і пад. Месцы бля гас
цей. II ж. гбсця, -і, А*н. -і, -ей і -яў. Ц лрым.
гасцявы, -Ая, -бе (да 2 знач.). Г. білет на
канферэнцыю.
ГОТЫ, -аў, абз. гот, -а, М гбце, м. Ста
ражытныя германскія плямёны 2—9 стст. Ц
лрым. гбцкі, -ая, -ае.
ГОТЫКА, -і,
-тыцы, ж. Стыль ся
рэдневяковай заходнееўрапейскай архі
тэктуры, які характарызуецца лёгкасцю
стральчатых збудаванняў багаццем роз
накаляровага шкла і скульптурных арна
ментаў II лрыл*. гатычны, -ая, -ае. Гатычная
архітэктура, о Гатычны шрыфт — шрыфт,
які характарызуецца вуглаватасцю і зло
мам літар.
ГОЦАЦЬ * ГОЦКАЦЬ, аю, аеш, ае;
незак. (разм.). Шумна скакаць, падскок
ваць; падкідваць на руках. Л бз/ця. Ц абнакр. гоцнуць, -ну, -неш, -не; -ні. Ц наз.
гбцанне, -я,н /гоцканне, -я,н.
ГРАБ, -а і -у, А*н. -ы, -аў, А*. 1. -а. Лісце
вае дрэва сямейства бярозавых з гладкай
карой. 2. -у, толькі абз. Драўніна гэтага
дрэва. Зубі? з ерабу. Ц лрым. грабавы, -ая,
-ае.
ГРАБАР, -А, мн. -ы, -бў м. Землякоп.
II прым. грабарны, -ая, -ае і грабарскі, -ая,
-ае. Г. інструмент. Грабарскае ўл*енне.
ГРАБАРСТВА, -а, н. Занятак грабара. Ц
лрым. грабарскі, -ая, -ае.
ГРАБЁЖ, грабяжў, мн. грабяжы, грабяжбў, А*. Адкрыты захоп чужой маёмасці,
звычайна з прымяненнем сілы. П сяроб
белаза бня. 7акая цана — звычайны е.
ГРАБЕЖНІК, -а, А*н. -і, -аў, м. Той, хто
займаецца грабяжом. Ц ж. грабёжніца, -ы,
мн. -ы, -ніц. II лрым. грабёжніцкі, -ая, -ае.
ГРАБЕЖНІЦКІ, ая, ае 1. ал грабеж
нік. 2. Які прыводзіць да разарэння. Гра
бежніцкая вайна.
ГРАБЁЖНІЦТВА, а, н Грабежніцкія
дзеянні.
ГРАБЕЛЬКІ, -лек. 1. ал. граблі. 2. Пры
стасаванне ў форме грабель на кассі, каб
зручней было касіць збожжа.
ГРАБЁННЫ ал грэбень
ГРАБЁНЬЧАТЫ, ая, -ае Падобны на
грэбень (у 1 знач.). Грабеньчатае лісце.
ГРАБЁНЬЧЫК ал грэбень
ГРАБЁНЬЧЫКАВЫ ал грэбень
ГРАБЁЦ, -бцА, мн. -бшА, -бцбў м. Той,
хто працуе граблямі.
ГРАВІЙКА, -і, ДАГ-лцы, А*н. -і, -лак, ж.
Сельскагаспадарчая прылада для зграбан
ня сена.

ГРА-ГРА
ГРАБІЛЬНА, -а, мн. -ы, -аў я Ручка ў
граблях.
ГРАБІЦЬ, -блю, -біт, -біць; -блены;
яезак., каео-іато. 1. Забіраць сілай чужое
дабро. 2. Разараць паборамі, падаткамі. Ц
зак. аграбіць, -блю, -білі, -біць; -блены;
яаз. аграблённе, -я, я.
ГРАБЛІ, грабель / грабляў. Сельскагас
падарчая прылада для зграбання сена, са
ломы і пад. II мямлям/, грабелькі, -лек.
ГРАБНІЦА, -ы, мя. -ы, -ніц, ж. Спецы
яльнае збудаванне, прызначанае для заха
вання цела нябожчыка.
ГРАБНЯВЙ ал грэбень
ГРАБНЯК, -ў, м. Зараснік грабу.
ГРАБОК, -бкА, мя. -бкі^ -бкбў, м. Узмах
вёсламі пры веславанні.
ГРАБЯНЁВЫ ал грэбень
ГРАВЁР, -а, мя. -ы, -аў м. Мастак, май
стар, які займаецца выразаннем узораў
надпісаў і пад. на цвёрдых матэрыялах. Ц
ярым. гравёрскі, -ая, -ае.
ГРАВЁРНЫ, -ая, -ае. Які адносіцца да
работы, да мастацтва гравёра, /разорная
мамс/лз!рял. /разорнае мастацтва.
ГРАВІЙ, -ю, м. Абломкавая горная па
рода ў выглядзе дробных каменьчыкаў
звычайна ўжыв. ў будаўнічых работах;
жвір. II лрым. гравійны, -ая, -ае.
ГРАВІРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
-равуны; яезак., мама. Выразаць узоры,
надпісы на якім-н. цвёрдым прадмеце,
матэрыяле. Л партрэт. Г набп/с яа еабз/нн/ку. II зак. выгравіраваць, -рую, -руеш,
-руе; -руй; -раваны / награвіраваць, -рўю,
-рўеш, -рўе; -рўй; -равАны (спец.). Ц яаз.
гравіраванне, -я, я. / гравіроўка, -і, ДА/
-рбўцы, ж. II лрым. гравіравальны, -ая, -ае
/ гравіровачны, -ая, -ае. ./разразальныя /нс/лрумен/пы. Тразрозачныя работы.
ГРАВІРОЎКА, -і,
-рбўцы, ж. 1. ел.
гравіраваць. 2. мн. -і, -рбвак. Рысунак або
надпіс, выразаны на чым-н. Доза з %?аз/роўкай.
ГРАВІРОЎШЧЫК, -а, л<м. і, аў, л<.
Тое, што і ераюр. Ц ж. гравіроўшчыца, -ы,
мн. -ы, -чыц. II лрым. гравіроўшчыцкі, -ая,
-ае.
ГРАВІТАЦЫЯ, -і, ж. 1. Сусветнае пры
цягненне; уласцівасць матэрыі, якая вы
яўляецца ва ўзаемным прыцягненні ўсіх
цел. 2. Метад здабычы карысных выкап
няў заснаваны на адрозненні шчыльнасці
мінералаў і пустой пароды (спец.). Ц лрым.
гравітацыйны, -ая, -ае. /рае/тацыйная энере/я.
ГРАВЙЭРА, -ы, мн. -ы, -вібр, ж. 1. Ма
люнак, выразаны на гладкай паверхні якога-н. цвёрдага матэрыялу (металу, дрэва,
шкла), а таксама адбітак такога малюнка
на паперы. Г. на мебз/. 2. Від графікі, які
ахоплівае творы, выкананыя такім споса
бам. II лрым. гравюрны, -ая, -ае. Тразмрная
тэхн/ка.
ГРАД, -у; Л/ -дзе, м. 1. Атмасферныя
аладкі ў выглядзе невялікіх ледзяных кру
пінак. 2. леран., чаео. Мноства чаго-н. Л
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папрокаў, /рабам (прысл.) льецца лот. Ц
лрым. градавы, -Ая, -бе (да 1 знач.). /)?абазая хмара.
ГРАДА, -Ы, мн. грАды / (з л/ч. 2, 2, 4) гра
ды, град, ж. 1. Вузкая паласа зямлі, уска
паная на агародзе ці ў кветніку /7асабз/ць
арабу буракоў. 2. Рад невялікіх гор, узгор
каў Торная е. 3. Мноства аднастайных
прадметаў размешчаных у адзін рад. Ц па
мяне. градка, -і, ДА/ -ДЦЫ, мн. -і, -дак, ж.
(да 1 знач.). Ц лрым. градкавы, -ая, -ае (да 1
знач.) / градавы, -ая, -ае (да 2 знач.). /рабказыя культуры.
ГРАДАБОЙ, -ю, м. Выпадзенне граду
які знішчае пасевы, сады і пад.
ГРАДАНАЧАЛЬНІК, а, мн і, аў м У
Расіі 19 ст.: начальнік з правамі губерната
ра, які кіраваў горадам, што быў вылуча
ны з губернскага падпарадкавання ў асоб
ную адміністрацыйную адзінку. Ц лрым.
граданачальніцкі, -ая, -ае.
ГРАДАНОСНЫ, -ая, -ае Які нясе град
(пра хмару).
ГРАДАЦЫЯ, -і, ж. Паслядоўнасць, па
ступовасць у размяшчэнні чаго-н., пры
пераходзе ад аднаго да другога. Ц лрым.
градацыйны, -ая, -ае.
ГРАДЗІНА, -ы, мн. -ы, -дзін, ж. (разм.).
Крупінка граду. Ц памяні#, градзінка, -і, ДА/
-нцы, мн. -і, -нак, ж.
ГРАДУС, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Адзінка
вымярэння вугла або дугі, роўная 1/360
акружнасці. буеол у іоэсцьбзясят ерабусаў. /7аоарот на сню еосембзесят арабусаў
(таксама перан.: рэзкая змена сваёй думкі,
пазіцыі). 2. Адзінка вымярэння тэмпера
туры. Мароз боаццаць ерабусаў. 3. Адзін
ка вымярэння працэнтнага ўтрымання
спірту ў алкагольных вырабах. Ланьяк у
сорак ерабусаў. 0 Пад градусам (разм., неа
дабр.) — у стане лёгкага ап'янення. Ц лрым.
градусны, -ая, -ае. /рабўсноя сетка.
ГРАДУСНІК, -а, мн. -і, -аў м. (разм.).
Тэрмометр для вымярэння тэмпературы
цела, а таксама вады, паветра. /7астае/ць
хвораму е.
ГРАЗА, -Ы, ж. Той (тое), што выклікае,
наводзіць страх. Партызаны был/ гразой
нямецк/х захолн/каў.
ГРАЗЕ... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач.: 1) які мае адносіны
да гразі (у 1 знач.), напр.: еразеабстойн/к,
еразеачьлачальн/к, еразеўлоўн/к; 2) які мае
адносіны да гразей, напр.: еразелячэбн/ца,
гразелячэнне.
ГРАЗЕ-КАМЁННЫ, -ая, ае (спец )
Які складаецца з рэдкай гразі, змяшанай з
камянямі. Т^азе-коменныя латок/.
ГРАЗЕЛЯЧЭБНІЦА, ы, мн ы, ніц,
ж. Лячэбная ўстанова, у якой лечаць гра
зямі.
ГРАЗЕЛЯЧЭННЕ, я, н Лячэнне гра
зямі. II лрым. гразелячэбны, -ая, -ае
ГРАЗІ, -зей. Азёрны або марскі іл як
лекавы сродак, а таксама месца, дзе ім
лечацца. Лячыцца гразям/. Лаехаць на е. Ц
лрым. гразевы, -ая, -ае. /разееоя еанна.

ГРАЗІЦЦА, гражўся, грбзішся, грбзіцца; незак. Тое, што і граз/ць.
ГРАЗІЦЬ, гражў, грбзіш, грбзіць; не
зак. 1. каму чым. Абяцаць зрабіць каму-н.
непрыемнасць. Г. турмой. 2. каму і без бал.
Рабіць пагражальны жэст. Л пальцам. Ц
зак. прыгразіць, -гражў, -грбзіш, -грбзіць.
ГРАЗІШЧА, -ы, ж. (разм.). Вялікая
гразь. Г. — не еылезц/.
ГРАЗКІ, -ая, -ае. 1. Пакрыты граззю.
Гразкая барока. 2. Багністы, топкі. Т^азкае
бноўеабаёме. Ц наз. гразкасць, -і, ж.
ГРАЗНУЦЬ, -ну, -неш, -не; граз,
гразла; -ні; незак. Апускацца ў што-н.
гразкае, топкае. /Тое/ гразл/ў цягучай теан/ балопіа. Ц зак. загразнуць, -ну, -неш, -не;
загрАз, -зла; -ні.
ГРАЗЬ, -у ж. 1. Размяклая ад вады гле
ба. Ла аааробзе е. 2. Бруд, нечыстоты. Ла
лаб^озе е. 3. леран. Пра амаральнасць, нячэснасць, што-н. ганебнае, нізкае, б Змя
шаць з граззю каео (разм., неадабр.) — гру
ба аблаяць, зняважыць, зняславіць. Не
ўдарыць тварам у гразь (разм., адабр.) —
паказаць сябе як найлепш. Як гразі чаео
(разм.) — вельмі многа. 7)?ыбоў сёлета як
Зраз/. II лрым. гразевы, -ая, -ае (да 1 знач.).
Л латок.
ГРАК, -4, мн. -і^ -бў, м. Пералётная
птушка сямейства воранавых з чорным
блішчастым апярэннем. Ц лрым. цшчйны,
-ая, -ае. Г. еыеабак.
ГРАКНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-ніся; зак. (разм.). Упасці з моцным гру
катам. Г. аб лаблоеу.
ГРАКНУЦЬ, -ну -неш, -не; -ні; зак.
(разм.). Кінуць, упусціць што-н. цяжкае з
грукатам або ўтварыць шум, грукат. За ле
сам цюкнуў лярун.
ГРАМ, -а, мн. -ы, -аў / (пры падліку)
грам, м. Адзінка вагі ў метрычнай сістэме
мер, роўная адной тысячнай долі кінагра
ма. II лрым. грамбвы, -ая, -ае.
ГРАМАВЫ, -Яя, -бе. 1. а?, гром. 2. Вель
мі моцны, аглушальны. Г еолас.
ГРАМАДА, -ьі, ДА/ -дзё, ж. 1. Ірупа
людзей, натоўп. 2. Пазямельная абшчы
на ў Беларусі і Украіне да рэвалюцыі 1917
г, а таксама сход членаў гэтай абшчыны.
3. Аб'яднанне, арганізацыя людзей, якія
маюць агульныя мэты, звычайна палітыч
ныя. беларуская сацыялістычная & бела
руская сацыял -бэмакрат ы чная е.
ГРАМАДАЗНАВЕЦ, нАўца, мн нАў
цы, -нАўцаў м. Спецыяліст па грамада
знаўстве.
ГРАМАДАЗНАЎСТВА, а, н Сукупнасць
навук аб грамадстве, а таксама такая наву
ка як прадмет выкладання. Ц лрым. грама
дазнаўчы, -ая, -ае.
ГРАМАДЗЯНІН, -а, мн. грамадзяне / (з
л/ч. 2, 3, 4) грамадзйніны, -дзйн, м. 1. Асо
ба, якая належыць да пастаяннага насель
ніцтва дадзенай дзяржавы, карыстаецца
правамі і выконвае абавязкі, устаноўле
ныя яе канстытуцыяй. 2. Дарослы чала-
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век, а таксама форма звароту да яго. Ц ж.
грамадзянка, -і, ДА/-нцы, мн. -і, -нак.
ГРАМАДЗЯНСКІ, -ая, -ае 1. Які мае
адносіны да прававога становішча грама
дзян у дзяржаве. Л кодэкс. Грамадзянскія
заходы. 2. Уласцівы грамадзяніну як свя
домаму члену грамадства (высок.). Л аба
вязак. 3. Неваенны, цывільны. Грамабзянскае адзенне. 4. Нецаркоўны. Л шры%,т. о
Грамадзянская вайна — узброеная бараць
ба ўнутры дзяржавы паміж палітычнымі,
рэлігійнымі, этнічнымі або ідэалагічнымі
групамі.
ГРАМАДЗЯНСТВА, а, я Прыналеж
насць да ліку грамадзян дзяржавы, пра
вавое становішча грамадзяніна (у 1 знач.).
беларускае а.
ГРАМАДСКАСЦЬ, -і, ж., зб І. Лера
давая, найбольш актыўная частка грамад
ства. Лісьмвмпцкля з. Вынесці што-н. хо
суб грамадскасці. 2. Грамадскія арганіза
цыі. ГТра^са/озная а. Добрых/.
ГРАМАДСКІ, ая, -ае. 1. Які мае ад
носіны да грамадства, які ўзнікае ў гра
мадстве, звязаны з дзейнасцю людзей у
грамадстве. Г. лаб. Грамадскае становішча. Г}?амабскія навукі. Грамадскае жыц
цё'. Урал/абская бўмка. /раманскія абносіны.
2. Звязаны з работай па добраахвотным
абслугоўванні палітычных, культурных,
прафесійных патрэб калектыву. Г)?омабская арганізацыя. Г. кан?лралёр. Грамабская работа. 3. Які належыць грамадству
не прыватны. Трдмдбскдя ўласнасць.
ГРАМАДСТВА, -а, я. Сукупнасць лю
дзей, аб'яднаных гістарычна абумоўлены
мі сацыяльнымі формамі сумеснага жыц
ця і дзейнасці. Феадальнае а. Сучаснае а.
ГРАМАТА, -ы, ДА/ -маце, лін. -ы, -мат,
ж. 1. Уменне чытаць і пісаць. бўчыць ^рамаце. 2. Афіцыйны дакумент. Даверчая е.
Ахоўная е. 0 Кітайская грамата (разм.) —
пра што-н. незразумелае.
ГРАМАТЫКА, -і, ДА/ -тыцы, мн. -і,
-тык, ж. 1. Лад' (у 5 знач.) мовы (слова
ўтварэнне, марфалогія і сінтаксіс), які ра
зам з фанетыкай і лексікай утварае яе цэ
ласную сістэму. 2. Навука аб гэтым ладзе.
75орыя грамамыкі. 3. Кніга, якая апісвае
гэты лад. Акадэмічная е. Вучэбная а. Ц лрым.
граматычны, -ая, -ае. Граматычная катэгорыя.
ГРАМАФОН, -а, мн -ы, -аў м Музыч
ны апарат з рупарам для ўзнаўлення гукаў
запісаных на пласцінку Ц нрым. грама
фонны, -ая, -ае.
ГРАМАЦЕЙ, -я, мн. -і, -яў м. (разм.).
Пісьменны чалавек.
ГРАМЗАПІС, -у мн. -ы, -аў м. Запіс
музыкі, прамовы і пад. на спецыяльным
носьбіце (першапачаткова на грамафон
най пласцінцы). С/лубыя грамзапісу.
ГРАМІЛА, -ы, мн. -ы, -міл, м. (разм.). 1.
Высакарослы грузны чалавек. 2. Бандыт,
пагромшчык. Фашысцкія грамілы.
ГРАМІЦЬ, -мліб, -міш, -міць; -мім, -міцё, -мйць; незак., каео-а/тяо. 1. леран. Раз

бураць, знішчаць. Л ворага. 2. Рэзка і ад
крыта крытыкаваць, выступаць супраць.
Л гультаёў і прагульшчыкаў.
ГРАМОВЫ ад грам
ГРАМПЛАСЦІНКА, -і, ДА/ -нцы, мн
-і, -нак, ж. Грамафонная пласцінка; кру
жэлка. Завоб грампласцінак.
ГРАН, -а, мн. -ы, -аў м. Адзінка аптэ
карскай вагі, роўная 0,062 грама. 0 Ні гра
на чаго (разм.) — зусім нічога.
ГРАНАТ', -а, А/ -нОце, мн. -ы, -аў м.
Паўднёвае дрэва ці куст сямейства чаль
чаковых, а таксама яго круглы ярка-чыр
воны плод з кісла-салодкім сокам. Ц нрым.
гранатавы, -ая, -ае.
ГРАНАТ , -у А/ -нАце, м. Мінерал кла
са сілікатаў каштоўны камень пераважна
цёмна-чырвонага колеру Ц лрым. граната
вы, -ая, -ае. Л бранзалет. Г колер.
ГРАНАТА, -ы, ДА/ -нАце, мн. -ы, -нАт,
ж. Разрыўны снарад. Ручная & Супраць
танкавая, асколачная е. Ц лрым. гранатны,
-ая, -ае.
ГРАНАТАМЁТ, -а, А/-мёце, мн. -ы, -аў,
м. Агнястрэльная зброя для стральбы бра
нябойнымі гранатамі. Ручны е. Супраць
танкавы & II прым. гранатамётны, -ая, -ае.
ГРАНАТАМЁТЧЫК, -а, мн -і, -аў м
Баец, узброены ручнымі гранатамі, або
стралок з гранатамёта.
ГРАНДЫЁЗНЫ, ая, -ае Магутны, ве
лічны. Г. план. Грандыёзная бубоўдя. Ц наз.
грандыёзнасць, -і, ж
ГРАНЁНЫ, -ая, -ае 1. Які мае некалькі
граней. Р стакан. 2. Які падвяргаўся гра
ненню. Р хрусталь.
ГРАНІЛЬШЧЫК, а, мн і, -аў м Май
стар, спецыяліст па шліфоўцы, граненні
каштоўных камянёў. Ц ж. гранільшчыца,
-ы, мн. -ы, -чыц.
ГРАНЙГ, -у А/-ніце, м. Цвёрдая зярніс
тая горная парода з кварцу палявога шпа
ту і слюды. II лрым. гранітны, -ая, -ае.
ГРАНІТОЛЬ, -ю, м. Цыратовая ткані
на, ужыв. як заменнік скуры. Ц лрым. гра
нітолевы, -ая, -ае.
ГРАНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Лінія,
якая раздзяляе тэрыторыі сумежных дзяр
жаў Дзяржаўная з. 0 За граніцай — у за
межных дзяржавах. За граніцу — у замеж
ныя дзяржавы. З-за граніцы — з замежных
дзяржаў II прым. гранічны, -ая, -ае.
ГРАНІЦЬ, -нк5, -ніш, -ніць; -нім, -ніцё, -нАць; незак., што. Шліфуючы, рабіць
грані (на шкле, метале, камені). Л алмазы. II зак. наманіць, -нк5, -ніш, -ніць; -нім,
-ніцё, -нйць; -нёны. Ц наз. гранёнае, -я, н.
II ярым. гранільны, -ая, -ае. Трапальнае май
стэрства.
ГРАНІЧНЫ, -ая, -ае 1. ал. граніца 2.
Максімальны, найвышэйшы, крайні. Г)?анічная хуткасць. Тран/чная сціпласць. Ц наз.
гранічнасць, -і, ж (да 2 знач ).
ГРАНКА, -і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
Адбітак з часткі друкарскага набору яшчэ
не звярстанага ў старонкі, а таксама са
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ма частка такога набору. Чытаць гранкі. Ц
прым. граначны, -ая, -ае.
ГРАН-ПРЙ, нескл., м. Самая высокая
ўзнагарода на мастацкім конкурсе, фес
тывалі, спартыўных спаборніцтвах.
ГРАНУЛА, -ы, мн. -ы, -нул, ж. (спец.).
Невялікі цвёрды кавалачак якога-н. рэ
чыва ў выглядзе зерня ці камячка. .Камбі
корм у гранулах.
ГРАНУЛЯВАЦЬ, -лк5ю, лібеш, лібе;
-лібй; -лявАны; зак. і незак., што (спец.).
Надаць (надаваць) чаму-н. форму зерня,
дробных камячкоў, рабіць гранулы. Ц наз.
грануляванне,-я,н
ГРАНУЛЯЦЫЯ, і, ж (спец) 1. Раз
драбненне, наданне рэчыву зярністай
формы. 2. Новая злучальная тканка на
месцы ран пры іх загойванні. 3. Бачная
зярністасць паверхневага слоя Сонца. Ц
прым грануляцыйны, -ая, -ае.
ГРАНЬ, -і, мн. -і, -ей / -яў ж. 1. Плоская
частка паверхні геаметрычнага цела, якая
ўтварае вугал з другой такой жа паверх
няй. /ран/ куба. 2. перан. Тое, што адроз
нівае, аддзяляе адно ад аднаго. Сціранне
граней наляж фізічнай і разумовай працай.
ГРАСІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; незак. Вымаўляць гук «р* картава,
на французскі манер. Ц наз. ірасіраванне,
-я, н.
ГРАТЭСК, -у м. У мастацтве: паказ чаго-н. у празмерна фантастычным, пачварна-камічным выглядзе. Ц прым. гратэска
вы, -ая, -ае. Гратэскавая роля.
ГРАФ, -а, мн. гр&фы, -аў м. Дваранскі
тытул, вышэйшы за баронскі, а таксама
асоба, якая носіць гэты тытул. Ц ж. гра
фіня, -і, лт. -і, -фінь. II нрым. графскі, -ая,
-ае.
ГРАФА, -ьі, мн. гр&фы і (з л/ч. 2, 3, 4)
графьі, граф, ж. 1. Палоска або слупок
на лісце паперы, абазначаныя дзвюма
вертыкальнымі лініямі. 2. Раздзел тэксту;
рубрыка. Л ў анкеце.
ІТАФАлбгіЯ, і, ж Вучэнне аб по
чырку як адлюстраванні ўласцівасцей
характару і псіхічнага стану чалавека. Ц
ярым. графалагічны, -ая, -ае. Л аналіз.
ГРАФАМАН, -а, мн. -ы, -аў м. Чалавек,
ахоплены графаманіяй. Ц ж. графаманка,
-і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак. Ц нрым. графа
манскі, -ая, -ае.
ГРАФАМАНІЯ, -і, ж. Нездаровая цяга
да пісання, пісьменніцтва ў асоб, што не
маюць літаратурных здольнасцей.
ГРАФІК', -а, мн. -і, -аў м. 1. Дыяграма,
якая адлюстроўвае колькасныя паказчыкі
развіцця або стану чаго-н. Л павышэння
зарплаты. 2. План работы з дакладнымі
паказчыкамі нормы і тэрмінаў выканан
ня. Працаваць строга на графіку. Ц ярым.
графічны, -ая, -ае (да 1 знач.). Г метабра
шэння забачы.
ГРАФІК, -а, мн. -і, -аў, м. Мастак, спе
цыяліст у галіне графікі (у 1 знач.).
ГРАФІКА, -і, ДА/-фіцы, ж. 1. Від выяў
ленчага мастацтва, заснаваны на стварэн-
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ні рысункаў контурнымі лініямі і штры
хамі, а таксама творы гэтага мастацтва. 2.
Абрысы пісьмовых або друкаваных зна
каў, літар. беларуская а. Ц лрым. графічны,
-ая, -ае (да 1 знач.).
ГРАФІН, -а, лін. -ы, -а% .м. Шкляная па
судзіна з вузкім доўгім горлам для вады,
сокаў і пад. Ц мямлям/, графінчык, -а, мм. -і,
-ай м. II лрым. графінны, -ая, -ае.
ГРАФІТ, -у, А/-фіце, м. 1. Мінерал цём
нага колеру з класа самародных элементай разнавіднасць вугляроду, ужыв. для
вырабу алоўкаў, змазачных матэрыялаў
і пад. 2. Стрыжань у сярэдзіне алоўка. Ц
лрым. графітны, -ая, -ае і графітавы, -ая,
-ае.
ГРАФІЦЬ, -фліб, -фіш, -фіць; -фім,
-фіцё, -фАць; -флёны; яезяк., мяло. Раз
лінейваць на графы (у 1 знач.). Ц зяк. раз
графіць, -фліб, -фіш, -фіць; -фім, -фіцё,
-фАць. II яяз. графленне, -я, л.
ГРАФЛЁНЫ, -ая, -ае. З графамі. Трафленая папера.
ГРАФОЛАГ, -а, мя. -і, -аў, м. Спецыя
ліст па графалогіі.
ГРАФСТВА, -а, я. 1. Графскі тытул. 2.
мя. -ы, -аў. Адміністрацыйна-тэрытары
яльная адзінка ў Англіі, З ША і іншых кра
інах. 3. Пры феадалізме: зямля, якая зна
ходзілася ва ўпаданні графа.
ГРАХАВОДНІК, а,мя і, -аўм. (разм)
Чалавек, схільны да амаральных паводзін.
II ле. грахаводніца, -ы, мя. -ы, -ніц.
ГРАЦЫЁЗНЫ, ая, ае Прыгожы ў ру
ху позах, стройны. Л /лямец, ///яцыёзяяя
с)зяўчымя. II яяз. грацыёзнасць, -і, лс.
ГРАЦЫЯ, -і, лс. 1. Стройнасць, прыга
жосць у рухах цела, позе. 2. мн. -і, -цый.
Від карсета — жаночы эластычны шыро
кі пояс, які ахоплівае торс і падтрымлівае
грудзі.
ГРАЦЬ ад. іграць.
ГРАЧАНІК', -а, мн. -і, -аў, м. Шкоднік
зерневых культур; хлебны жук.
ГРАЧАНІК^, а, мн і, аў м Блін з
грэцкай' мукі.
ГРАЧАНІШЧА, -а, мн. -ы, -ішч і -ай я.
Поле, з якога сабралі грэчку або на якім
папярэдняй культурай была грэчка.
ГРАЧАНКА ад грэкі
ГРАЧАНЯ /ГРАЧАНЁ, -нАці, мн -нАты,
-нйт, н. Птушаня грака.
ГРАЧЫНЫ ал. грак
ГРАШАВІТЫ, ая, ае (разм ) Які мае
многа грошай або прыносіць вялікі даход.
Г. чалавек. Трашаеі/пая слулсба.
ГРАШОВЫ 2/і. грошы
ГРАШЫ, -бў (разм.). Невялікая сума;
нізкая цана. Г. а/лрым/ііеаю. Тэ/ла цацка
кашліуе 2.
ГРАШЫЦЬ, грашў, грашыш / гра
шыш, грашыць / грашьіць, грашым /
грашым, грашыце / грашыцё, грашаць /
грашаць; яезяк. 1. Рабіць грэх (у 1 знач.).
Лліо спіць, п/ом не 2. (прыказка). 2. супраць
чаво або чым. Парушаць якія-н. правілы,
супярэчыць каму-н. Л сул/іяць ісціны. 11
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зяк. паграшыць, -грашў, -грашыш / -гра
шыш, -грашыць / -грашаць (да 2 знач.) /
саграшыць, -грашў, -грашыш / -грашыш,
-грашыць / -грашыць (да 1 знач.).
ГРОГ, -у, м. Гарачы напітак з гарэлкі,
рому або каньяку, змяшаны з вадой і цук
рам. II лрыл/. грбгавы, -ая, -ае.
ГРОЗНЫ, -ая, -ае. 1. Суровы, жорсткі.
Г. начальнік. 2. Які тоіць у сабе пагрозу;
небяспечны. Трозняе л/сьмо. Урозняя зброя.
3. Велічны і страшны (высок.). Трозняя сі
ло. Г чос. II яяз. грознасць, -і, лс.
ГРОЗЬБА, -ы, мн. -ы, грозьб / -аў, лс.
(разм.). Запалохванне, пагроза. Т/і прось
баю, н/грозьбаю (прымаўка).
ГРОМ, -у л/н. грамы, -бў м. 1. Ірукат,
які суправаджае маланку ў час навальні
цы. Раскажы врому. Як 2. з яснаеа небя (пе
ран.: раптоўна, нечакана). 2. перон., чоео
або як/. Моцны гул, грукат. Л аплабысменжау. II прыл/. грамавы, -Ая, -бе. Л убор.
ГРОМААДВОД, а, Л/ дзе, мн -ы, -аў,
м. Тое, што і мялонкообеоб. Ц прыл/. громаадвбдны, -ая, -ае.
ГРОМАПАДОБНЫ, ая, -ае Вельмі
гучны, падобны на гукі грому. Л крык.
ГРОНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, лс.
Вялікая колькасць пладоў ягад або кве
так на адной галінцы. Л. роб/ны. Ц прыл/.
грбнкавы, -ая, -ае.
ГРОС, -а, мн. -ы, -аў, м. Адзінка падлі
ку роўная 144 прадметам. Л вуз/каў.
ГРОСМАЙСТАР, -тра, л/н тры, -траў
м. Вышэйшае спартыўнае званне шахмат
нага ці шашачнага майстра. Ц прым. грос
майстарскі, -ая, -ае.
ГРОТ', -а, Л/грбце, мн. -ы, -аў м. Штуч
ная або прыродная пячора. Дйнучны 2.
ГРОТ, -а, Л/ грбце, мн. -ы, -аў м.
(спец.). Ніжні прамы парус на грот-мач
це. о Цют-мачта — сярэдняя, самая высо
кая мачта на парусных і вёсельных суднах.
ГРОХАТ, -а, Л/ -хаце, мн. -ы, -аў, м.
(спец.). 1. Вялікае рэшата для прасейван
ня сыпкіх матэрыялаў і сарціроўкі іх па
велічыні. 2. Машына для прасейвання з
такімі рашотамі. балконы 2.
ГРОШ, грбша, мн. грбшы, -аў, м. 1.
Дробная медная манета ў царскай Ра
сіі. Аа// ^юшай н/ ^роша, абы слаба хароша
(прыказка). 77і гроша няма. 2. Разменная
дробная манета ў некаторых еўрапейскіх
краінах. 0 Ні ў грош не ставіць каза-, ш/пон. — зусім не цаніць, не лічыцца з кім-,
чым-н. Устаўляць (уставіць) свае тры гро
шы (разм., неадабр.) — умешвацца ў чу
жыя справы.
ГРОШЫ, -ай, Д граніАм, Т грашамі /
грашыма, 3/ грашАх. 1. Металічныя або
папяровыя знакі, якія служаць мерай вар
тасці пры куплі-продажы. Дробныя 2. Раз
лепіць 2.2. Сродкі, капітал. Рял/к/я 2. о Кі
шэнныя грошы — грошы на дробныя рас
ходы. II палена/, грошыкі, -аў, мн. Ц прым.
грашовы, -ая, -ае.

ГРУБАШЭРСНЫ, ая, ае 3 грубай,
нізкага гатунку шэрсці. Трубашзрсныя ру
кавіцы.
ГРУБЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак. 1. (7 /
2ас. неўлсые.). Станавіцца грубым, страч
ваць мяккасць. Талае грубее. Рук/ грубеюць.
2. Траціць далікатнасць, станавіцца менш
культурным. II зак. агрубёць, -ёю, -ёеш,
-ёе, загрубёць, -ёю, -ёеш, -ёе / пагрубёць,
-ёю, -ёеш, -ёе.
ГРУБІЦЬ, -бліб, -біш, -біць; -бім, -біцё,
-бйць; незак. Тое, што і грубіяніць. Ц зак. на
грубіць, -бліб, -біш, -біць; -бім, -біцё, -бйць.
ГРУБІЯН, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек,
які груба і дзёрзка адносіцца да іншых. Ц
лс. грубіянка, -і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак. Ц
прыл/. грубіянскі, -ая, -ае
ГРУБІЯНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак.
Гаварыць грубасці, абыходзіцца дзёрзка,
некультурна з кім-н. Ц зак. нагрубіяніць,
-ню, -ніш, -ніць.
ГРУБІЯНСТВА, -а, н. Паводзіны грубі
яна; грубасць, дзёрзкасць.
ГРЎБКА, -і, ДАТ -бцы, мн. -і, -бак, лс.
Невялікая пакаёвая печ, звычайна кафля
ная.
ГРЎБЫ, -ая, -ае. 1. Недастаткова куль
турны, недалікатны. Трубыя лаеобз/ны.
Трубае абыходжанне. Труба (прысл.) адка
заць. 2. Недастаткова апрацаваны, няўме
ла зроблены. Трубая л/зб/ія. Трубая рабо/па.
3. Прыблізны, не распрацаваны падра
бязна. Л. пабл/к. Труба (прысл.) калсучы. 4.
Які выходзіць за межы элементарных пра
віл. Трубая нал/ы/іка. Трубае парушэнне за
коннасці. 5. Рэзкі, непрыемны на слых. Л.
волас, о Грубыя кармы — раслінныя кармы
(сена, салома, мякіна і пад.) з адносна ма
лой колькасцю пажыўных рэчываў Ц наз.
грубасць, -і, лс
ГРУБКІ, -Ая, -бе. 1. Вялікі, тоўсты. С/мол
з грубых бошак. 2. Цвёрды, каляны на вобмацак. Трубая шэрсць. Трубое ла/іа/пно.
ГРУВАСТКІ, -ая, -ае. Цяжкі і масіўны.
Труеаспікая мэбля. Ц наз. грувасткасць, -і, лс.
ГРУВАСЦІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-ціцца; незак. Узвышацца бязладнай ку
чай, утвараць нагрувашчанне чаго-н. Труеасц/л/ся еоры бі/паі/ цэалы. Яа беразе еозера
еруеасц/л/ся скалы. Ц зак. нагрувасціцца, 1 і
2 ас. звычайна не ўжыв., -ціцца.
ГРУВАСЦІЦЬ, -вАшчу, -вАсціш, -вАсціць; незак., шпю. Бязладна навальваць
адзін прадмет на другі. Л. мэблю. Л падра
бязнасці' (перан.). II зак. згрувасціць, -Ашчу
-Асціш, -Асціць; -Ашчаны / нагрувасціць,
-Ашчу, -Асціш, -Асціць; -Ашчаны.
ГРУГАН, -А, мн. -ы, -бў м. Вялікая чор
ная птушка сямейства крумкачовых, якая
жывіцца пераважна падлай; крумкач. Ц
прым гругановы, -ая, -ае
ГРУГАНЯНЯ / ГРУГАНЯНЁ, нАці, мн
-нАты, -нАт, н. Птушаня гругана.
ГРУД, -а, АТ -дзе, мн. -ы, -бў м. 1. Не
вялікі ўзгорак, горка. Т/а зрубах рос еерас.
2. Сухая сенажаць, сухадол. Ц памянш. грудбк, -дкА, мн. -дкц -дкбў, м.
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ГРЎДА, -ы, ДА/ -дзе, .мн. -ы, груд, ж.
1. Куча зваленых у беспарадку прадме
таў рэчаў Г. цэелы. 2. Глыба, кусок чаго-н.
цвёрдага, звычайна зямлі. Лалесы тарахцея/ ла замерзлай ерубзе. Ц ламянм/. грўдка,
-і, ДА/-дцы, мн. -і, -дак, ж. Г цуяру.
ГРУДАБРУШНЫ, -Ая, -бе (спец.) Які
раздзяляе грудную і брушную поласці
(пра перапону дыяфрагму).
ГРУДАСТЫ, -ая, -ае (разм.). З вялікімі,
шырокімі грудзямі.
ГРЎДЗІ, -дзёй, Г -дзьмі / -дзймі. 1. Пя
рэдняя частка тулава ад шыі да жывата, а
таксама поласць гэтай часткі тулава. Д7ырок/я а. 2)оль у ерубзях. Л/ць (сябе) у грубз/
(таксама перан.: ад роспачы або запэўні
ваючы ў чым-н.). 2. Малочныя залозы ў
жанчыны. Ліярм/ць бз/ця ерубзьм/. Абняць
аб ерубзем. 3. Верхняя пярэдняя частка
адзення. Лым/ыць е. у сукенцы. Ц лрым. груд
ны, -Ая, -бе (да 1 і 2 знач.). Трубнае бз/ця.
ГРУДЗІНА, -ы, мн. -ы, -дзін, ж. 1. Груд
ная косць, з якой злучаны пярэднія кан
цы грудных рэбраў і часткі плечавога по
яса. 2. Верхняя пярэдняя частка вопраткі,
якая прыкрывае грудзі. Ц лрым. грудзінны,
-ая, -ае.
ГРУДЗІНКА, -і, ДА/ -нцы, ж. Мяса з
грудной часткі тушы. Се/ная е.
ГРУДНІЦА, -ы, ж. Запаленне грудных
залоз; мастыт.
ГРЎЖАНЫ, -ая, -ае. З грузам, нагру
жаны. 7руэкйнь/я еаеоны.
ГРУЗ, -у мн. грўзы, -аў м. 1. Цяжар,
цяжкі прадмет. Ск/нуць е. з калее. 2. Тава
ры, прызначаныя для перавозкі. Даеоны
з друзам. /7лбрых,найдць а. бля лераеозк/. Ц
лрь/м. грузавы, -Ая, -бе (да 2 знач.). 2/тузаеыя лераеозк/.
ГРУЗА... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач. грузавы, напр.: грузаалорны, ерузалаб 'ёмн/к, грузааблраўм/чык,
грузаатрымальн/к, грузалал/ок, ерузалераеозк/, ^рузаласажырск/, еруза/лакс/.
ГРУЗААБАРОТ, -у Л/ рбце, м Коль
касць грузаў перавезеных транспартам
за пэўны час. 77аеял/чь/ць е. на чыгуначных
лераеозках. Ц лрым. грузаабаротны, -ая, -ае.
ГРУЗААДПРАЎШЧЫК, -а, мн -і, -аў,
м. Той, хто адпраўляе грузы.
ГРУЗААТРЫМАЛЬНІК, а, мн і, -аў,
м. Той, на чыё імя адпраўляецца груз.
ГРУЗАВІК, -А, мн. -ц -бў, м. Грузавы аў
тамабіль.
ГРУЗАВІКІ, -Ая, -бе. 1. ал. груз. 2. Пры
значаны для перавозкі грузаў Трузаеыя аў
тамашыны. Трузаеое такс/.
ГРУЗАПАД'ЁМНАСЦЬ, і, ж Граніч
ная вага грузу які можа быць падняты
якім-н. механізмам, вагонам, суднам.
ГРУЗАПАД'ЁМНЫ, -ая, -ае Прызна
чаны для падымання грузаў Л кран.
ГРУЗАПАТОК, -у мн і, -аў м Масавы
рух грузаў па шляхах зносін.
ГРУЗАЎЛАДАЛЬНІК, -а, мн -і, -аў м
Уладальнік грузу (у 2 знач.).

ГРУЗД, -А, А/-дзё, л/н. -ы, -бў м. Ядомы
грыб з шырокай белай ці чорнай махна
тай шапачкай і кароткай тоўстай ножкай.
II лрым. груздбвы, -ая, -ае.
ГРУЗІЛА, -а, мн. -ы, грузіл / -аў, н. Не
вялікі груз (у 1 знач.), які падвешваецца да
лёскі вуды або сеткі для лепшага апускан
ня іх у ваду пры лоўлі рыбы.
ГРУЗІНЫ, -ін, абз. грузін, -а, м. Народ,
які складае асноўнае насельніцтва Грузіі.
II ж. грузінка, -і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак. Ц
лрым. грузінскі, -ая, -ае
ГРУЗІЦЦА, гружўся, грўзішся, грўзіцца; незак. Складваць свой груз, адпраўля
ючыся ў дарогу. Л на ларахоб. Ц зак. пагру
зіцца, -гружўся, -грўзішся, -грўзіцца.
ГРУЗІЦЬ, гружў, грўзіш, грўзіць; грўжаны; незак. 1. што к/м-чым. Напаўняць
грузам. Г. баржу брызам/. 2. каео-што.
Складваць груз куды-н., змяшчаць у якас
ці грузу. Л скац/нуўеаеоны. Ц зак. нагрузіць,
-гружў, -грўзіш, -грўзіць; -грўжаны, за
грузіць, -гружў, -грўзіш, -грўзіць; -грўжа
ны / пагрузіць, -гружў, -грўзіш, -грўзіць;
-грўжаны (да 2 знач.). Ц наз. пагрўзка, -і,
ДА/-зцы, ж.
ГРЎЗЫ, -ая, -ае. Такі, у якім можна
ўвязнуць; гразкі, багністы. Трузкая зямля.
II наз. грўзкасць, -і, ж.
ГРУЗНЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак.
(разм.). Рабіцца больш цяжкім, грузным.
II зак. пагрузнёць, -ёю, -ёеш, -ёе.
ГРЎЗНУЦЬ, -ну -неш, -не; груз,
грўзла; -ні; незак. Тое, што і гразнуць. Ц зак.
загрўзнуць, -ну -неш, -не; загрўз, -зла; -ні.
ГРЎЗНЫ, -ая, -ае. 1. З вялікай вагой,
масіўны, цяжкі. Трузная %)/еура. Трузна
(прысл.) сесц/ на даеў. 2. Цяжка нагружа
ны. Л цяен/к. II наз. грўзнасць, -і, ж.
ГРЎЗЧЫК, -а, мн. -і, -аў м. Рабо
чы на пагрузцы або разгрузцы чаго-н.
II ж. грўзчыца, -ы, л/н. -ы, -чыц. Ц лрым.
грўзчыцкі, -ая, -ае.
ГРУК, -у м. (разм.). 1. Тое, што і гру
кат. 2. быкл., у знач. бык. Ужыв. ў знач.
дзеясловаў грукаць і грукнуць. Лалесы
ерук бы ерук ла бруку. 0 Ні стуку ні груку
(разм.) — ціха, без шуму.
ГРЎКАТ, -у, 4/-каце, м. Моцны, раска
цісты шум.
ГРУКАТАЦЬ, -качў, -кбчаш, -кбча; -качьі; незак. (разм.). Стукаць, грымець, гру
каць. II зак. прагрукатаць, -качў, -кбчаш,
-кбча; -качй. Ц наз. грукатанне, -я, н.
ГРУКАТЛІВЫ, -ая, -ае Які стварае

грукат; шумны. Л еабаслаб.
ГРУКАТНЯ, -і? ж. (разм.). Тое, што і
грукат.
ГРУКАЦЁЦЬ, -качў, -кбчаш, -кбча;
-каці; незак. (разм.). Тое, што і грукатаць.
II зак. прагрукаюць, -качў, -кбчаш, -кбча;
-каці?
ГРЎКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не
зак. (разм.). 1. Стукацца аб што-н. Л еалаеом аб сцяну. 2. Моцна стукаць (у дзверы,
акно і пад.). Г. ў бзееры.

ГРУ-ГРУ
ГРУКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
1. Ствараць грукат. Лоты ерукал/ ла бам/чанам лаблозе. 2. Тое, што і грукацца (у 2
знач.). II абнакр. грўкнуць, -ну -неш, -не;
-ні. II наз. грўканне, -я, н.
ГРУКНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-ніся; зак. (разм.). 1. Стукнуцца аб што-н.
Г латыл/цам аб сцяну. 2. Зваліцца або па
валіцца з грукатам, шумам. Дачарна грук
нулася аб //аблоеу.
ГРУМ, -а, л/н. -ы, -аў, м. Слуга, які кон
на суправаджае конніка або едзе на коз
лах, на задку экіпажа.
ГРУНТ, -у Л/ -нце, мн. грунтй, -бў м.
1. Ілеба, зямля. Тя/н/сты е. 2. Цвёрдае дно
пад вадой. Ўб/ць лбл/ ў е. 3. Слой рэчыва,
якім пакрыта палатно ці дрэва, прызнача
ныя для жывапісу. /Танесц/ е. но палатно.
4. лгран. Тое галоўнае, на чым асноўваец
ца, грунтуецца што-н. Ц лрым. грунтавы,
-Ая, -бе (да 1 і 3 знач.). Урунтаеыя еобы.
Грунтавая бароеа (не брукаваная). 7)?унтаеыя (рарбы.
ГРУНТАВАЦЦА, тўюся, тўешся, -тў
ецца; -тўйся; незак. Асноўвацца, базіра
вацца. Л на правераных фактах.
ГРУНТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; незак., м/то. Пакрываць грун
там (у 3 знач.). Л палатно. Ц зак. загрун
таваць, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй; -тавАны. Ц
наз. грунтаванне, -я, н. / грунтбўка, -і, ДА/
-бўцы, ж. II лрым. грунтовачны, -ая, -ае /
грунтавальны, -ая, -ае.
ГРУНТВАіА, -і, ДА/ -вАзе, мн. -і, -вАг,
ж. Прыбор для праверкі гарызантальна
га становішча лініі на плоскасці, ужыв. ў
будаўнічых, цяслярскіх работах. Ц лрым.
грунтвагавы, -ая, -ае.
ГРУНТОЎКА, -і, ДМ -тбўцы, ж. 1. ал.
грунтаваць. 2. Тое, што і грунт (у 3 знач.).
ГРУНТОЎНЫ, -ая, -ае. Трывалы, глы
бокі. Л абказ. II наз. грунтоўнасць, -і, ж.
ГРЎПА, -ы, мн. -ы, груп, ж. 1. Некалькі
чалавек або прадметаў жывёл, якія знахо
дзяцца блізка адзін ля аднаго. Л я/обзем. Л
бамоў. 2. Сукупнасць людзей з агульны
мі інтарэсамі, з адной прафесіяй і пад. Л
стубэнтаў. 3. Сукупнасць прадметаў з'яў
рэчываў аб'яднаных агульнымі адзнака
мі. Л расл/н. II ламянм/. грўпка, -і, ДА/-пцы,
мн. -і, -пак, ж. II лрь/м. групавй, -Ая, -бе.
ГРУПАВАЦЦА, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-пўецца; -пўемся, -пўецеся, -пўюцца; не
зак. Размяшчацца, збірацца групамі. Ц зак.
згрупавацца, -пўецца; -пўемся, -пўецеся,
-пўюцца; -пўйцеся.
ГРУПАВАЦЬ, -пўю, -пўеш, -пўе; -пўй;
незак., каео-м/то. Аб'ядноўваць у групы,
класіфікаваць. Л бабзеныя эксперыментаў.
II зак. згрупаваць, -пўю, -пўеш, -пўе; -пўй;
-павАны. II наз. групаванне, -я, н. / групоўка,
-і, ДА/-пбўцы, ж.
ГРУПАВЫ ел група
ГРУПАЎШЧЫНА, ы, ж (неадабр)
Адсутнасць адзінства інтарэсаў у калекты
ве, перавага групавых інтарэсаў над агуль
нымі. .Барацьба з ерулаўм/чь/нам.

ГРУ-ГРЭ
ГРУПОЎКА, -і, ДЛ/ -пбўцы, лік. -і,
-пбвак, эк. 1. ал. групаваць. 2. Група (у 2
знач.), аб'яднанне, ./7/тярдтурныя аруяоўк/.
ГРУША / ІГРЎША, ы, лін. ы, груш /
ігрўш, эк. 1. Фруктовае дрэва сямейства
ружакветных з пладамі ў выглядзе акруг
лага конуса, а таксама плод гэтага дрэва.
2. Выраб, які нагадвае плод гэтага дрэва.
а. II дрылі. грўшавы, -ая, -ае / іг
рушавы, -ая, -ае (да 1 знач.).
ГРУШАПАДОБНЫ / ІГРУШАПА
ДОБНЫ, -ая, -ае. Які мае форму грушы.
ГРЫБ, -а, л/н. -ьі, -бў лі. Асаблівы ар
ганізм, які спалучае прыкметы раслін і
жывёл, звычайна размнажаецца спорамі.
Ябдб/тлы а. Воўчыя арый,/, о Чайны грыб —
плеўка з мікраарганізмаў на паверхні са
лодкага чайнага раствору. Ц дяліянм/. гры
бок, -бкА, лія. -бкі? -бкбў, лі. II дрылі, грыб
ны, -Ая, -бе. /рыбная дора. 7". божбэк.
ГРЫБАВАР, -а, лія. -ы, -аў лі. Той, хто
працуе на грыбаварні. Ц дрылі, грыбаварскі,
-ая, -ае.
ГРЫБАВАРАЧНЫ і ГРЫБАВАРНЫ,
-ая, -ае. Які адносіцца да перапрацоўкі,
варкі грыбоў Г. дунк/д.
ГРЫБАВАРНЯ, і, лія і, рань / рняў
лс. Сезоннае прадпрыемства, якое зай
маецца засолкай і марынаваннем свежых
грыбоў
ГРЫБАПАДОБНЫ, -ая, ае Які мае
форму грыба. Трыбаддбобняе #об/м?кя. Ц
яаз грыбападобнасць, -і, лс
ГРЫБАСЕЙ, -ю, лі. (разм.). Цёплы
дробны дождж, які спрыяе росту грыбоў
ГРЫБНІК, -А, лія. -Ц -бў, лі. Той, хто
збірае або любіць збіраць грыбы. Ц лс.
грыбніца, -ы, лія. -ы, -ніц
ГРЫБНІЦА', ы, лс 1. Вегетатыўнае
цела грыба, якое складаецца з бясколер
ных тонкіх ніцей. 2. Цяпліца для выро
шчвання грыбоў
ГРЫБНІЦА' <м. грыбнік
ГРЫБОК, -бкА, лія -бкі? бкбў лі 1.
ая. грыб. 2. Мікраарганізм, які адносіцца
да грыбоў выклікае захворванне скуры і
інш. 3. Збудаванне ў форме грыба для ад
пачынку сховы ад сонца, дажджу і пад. Ц
дрылі, грыбкбвы, -ая, -ае (да 2 знач.). /рыбкозыя зяхерреонн/.
ГРЫВА, -ы, лія. -ы, грыў лс. Доўгія ва
ласы на шыі некаторых жывёл. Лімская а.
ГРЫВАСТЫ, -ая, -ае (разм.). З вялікай
грывай.
ГРЫЖА, -ы, лія. -ы, грыж, лс. Хваро
ба, звязаная з выпадзеннем часткі яко
га-н. унутранага органа за межы поласці,
у якой ён знаходзіцца. 2. Выпучаны такім
чынам орган. Ц дрылі, грыжавы, -ая, -ае.
ГРЫЗЛІ, нескл., лі. Паўночнаамеры
канкі буры мядзведзь.
ГРЫЗНЯ, -і? лс. 1. Бойка паміж жывё
ламі. Л сабак. 2. дерян. Жорсткая сварка,
спрэчка. Лблсяы еечару хаце дачыяалася е.
ГРЫЗЎН, -А, лія. -й, -бў лі. Млекакор
мячае атрада грызуноў з доўгімі моцна
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развітымі пярэднімі зубамі. Яяеёркя абно
сіцца ба грызуноў.
ГРЫЗЦІ, -зў, -зёш, -зё; -зём, -зяцё,
-зўць; грыз, -зла; -зі; незак. І. кяео-м/то.
Кусаць зубамі што-н. цвёрдае. Г. ліорке/ну.
Г. кос,яку. 2. деран., каео (кадр). Пастаян
на папракаць, прыдзірацца, сварыцца. 3.
деран. Не даваць спакою, мучыць. .Мяне
ерызе дакуділ/еая булікя. Ц зак. разгрызці,
-зў, -зёш, -зё; -зём, -зяцё, -зўць; разгрыз,
-зла, -зі; -ьізены (да 1 знач.). Ц абнакр. гры
зануць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё; -нўць;
-ні? II наз. грызённе, -я, н.
ГРЫЗЦІСЯ, -зўся, -зёшся, -зёцца;
-зёмся, -зяцёся, -зўцца; грызся, -злася,
-зіся; незак. 1. Кусаць адзін аднаго зуба
мі (пра жывёл). Сабак/ грызуцца. 2. деран.
Сварыцца, лаяцца адзін з адным (разм.).
Яны грызуцца далі/лс сабо//. Ц зак. пагрызці
ся, -зўся, -зёшся, -зёцца; -зёмся, -зяцёся,
-зўцца; -зіся.
ГРЫЛЬЯЖ, -у лі. Гатунак шакаладных
цукерак з пражанымі арэхамі і цукрам. Ц
дрылі, грыльяжны, -ая, -ае.
ГРЫМ, -у лі. 1. Афармленне твару ар
тыста для пэўнай ролі з дапамогай фар
баў наклеек, накладак. 7<?ряць без ерыліу. 2.
Спецыяльныя фарбы, накладкі і інш., якія
ўжыв. для такога афармлення. Зняць е.
ГРЫМАК, -А, лін. -і? -бў лі. (разм.). Удар
кулаком, кухталь, //абягаць ерыліакоў.
ГРЫМАСА, -ы, лін. -ы, грымАс, лс. Наў
мыснае або міжвольнае скрыўленне твару,
выкліканае якім-н. пачуццём.
ГРЫМАСНІК, а, лін і, аў лі (разм )
Той, хто любіць рабіць грымасы. Ц лс. гры
масніца, -Ы, ЛІН. -ы, -ніц.
ГРЫМАСНІЧАЦЬ, -аю, аеш, ае; не
зак. Рабіць грымасы. Ц наз. грымаснічанне,
-я, н.
ГРЫМЁЦЬ, мліб, -міні, міць; -мім,
-міцё, -мйць; -мі; незак. 1. Утвараць моц
ныя гукі, грукат, Трылія^ь калёсы на бруку.
За лесалі брь/ліела (безас.). Л кяетрудялі/. 2.
деран. Мець вялікую папулярнасць, славу.
Г. на ўск? кря/ну. Ц зак. прагрымёць, -млй,
-міш, -міць; -мім, -міцё, -мйць; -мі? Ц аб
накр. грймнуць, -ну -неш, -не; -ні (да 1
знач.).
ГРЫМЁР, -а, лін. -ы, -аў лі. Работнік
тэатра, які грыміруе артыстаў Ц дрылі, гры
мёрскі, -ая, -ае.
ГРЫМІРАВАЦЬ, рўю, рўеш, -рўе;
-рўй; -равАны; незак., кяео-м/то. 1. На
кладваць грым з мэтай надання акцёру
патрэбнага для яго ролі выгляду. 2. даб ка
ео або к/лі-нылі. Пры дапамозе грыму на
даваць каму-н. якую-н. знешнасць. Л даб
селян/на. Л ар/дыс/ла клоўналі. Ц зак. загры
міраваць, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй; -равАны
/ нагрыміраваць, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
-равАны. II зеяр. грыміравацца, -рўюся,
-рўешся, -рўецца; -рўйся; зак. загрыміра
вацца, -рўюся, -рўешся, -рўецца; -рўйся. Ц
наз. грыміроўка, -і, ДА/-рбўцы, лс. / грымі
раванне, -я, н.

ГРЫМЛІВЫ, ая, ае (разм) 3 гро
мам, грымотамі. Трылм/еяелетя.
ГРЫМНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-ніся; зак. (разм.). 1. З грукатам паваліц
ца, упасці. Л з калёс. 2. Ударыцца аб штон. Л аб еум/ак.
ГРЁІМНУЦЬ, ну, -неш, не; ні; зак
1. ад. грымець. 2. Нечакана, раптоўна па
чацца. Трьаінуля лайна. 3. пылі і без бад. З
сілай ударыць, стукнуць. Г. кулаком да
спі яле. Л далена на даблоеу. 4. З шумам,
грукатам паваліцца, упасці. Г. злесе/цы.
ГРЫМОТНЫ, ая, ае 1. Які ства
рае гром, грымоты. Трыліотныя хмары. 2.
Моцны, аглушальны. Л еыбух.
ГРЫМОТЫ, -мбт / -аў. Раскацістыя
гукі грому.
ГРЫМ-ПРЫБІРАЛЬНЯ, грым-пры
бірАльні, лін. грым-прыбірАльні, грымпрыбірАльняў, лс. (спец.). Пакой у тэатры,
цырку і пад., у якім артысты рыхтуюцца да
выступлення.
ГРЫМЎЧЫ, ая, -ае 1. Які стварае
рэзкія гукі, моцны шум. Трыл/учыя калёсы.
2. Шумны, гучны. Л аркестр, о Іфымучая ртуць — выбуховае хімічнае рэчыва ў
выглядзе крышталічнага белага парашку.
Грымучы газ — выбуховая сумесь вадароду
з кіслародам.
ГРЫП, -у лі. Вірусная хвароба з запа
леннем дыхальных шляхоў і гарачкай.
77янбэлі/чны е. Ц дрылі, грыпозны, -ая, -ае. Г.
хлоры. Л стоп.
ГРЫПАВАЦЬ, -пўю, -пўеш, -пўе; -пўй;
незяк. (разм.). Хварэць на грып. Дэлы /дыбзень ерыдяеяў.
ГРЫЎНА, -ы, лін. -ы, -аў лс. Грашовая
адзінка Украіны.
ГРЬГЎНЯ, -і, лін. -і, грывень / -яў лс.
(гіст.). 1. У Вялікім Княстве Літоўскім:
адзінка вагі каштоўных металаў вагой каля
фунта'. 2. У Старажытнай Русі: сярэбранае
або залатое ўпрыгожанне, якое насілі на
шыі. 3. У Расіі: манета вартасцю ў 10 капе
ек (разм.). II дрылі, грыўневы, -ая, -ае.
ГРЫФ', -а, лін. -ы, -аў лі. 1. У антычнай
міфалогіі: крылатае страшыдла з тулавам
ільва і галавой арла. 2. Драпежная птушка
сямейства ястрабіных, якая жывіцца пад
лай. II ярым. грыфавы, -ая, -ае.
ГРЫФ', -а, лін. -ы, -аў, лі. Доўгая вузкая
пласціна ў струнных інструментаў уздоўж
якой нацягнуты струны.
ГРЫФ , -а, лін. -ы, -аў лі. 1. Штэмпель
з узорам чыйго-н. афіцыйнага подпісу,
а таксама адбітак з гэтага штэмпеля. 2.
Спецыяльны надпіс на кнігах і дакумен
тах, які вызначае правілы карыстання імі.
/ірям/уря з еры%юлі */7я дряеях рукяп/сур.
ГРЫФЕЛЬ, -я, лін і, яў лі 1. Палач
ка з асобай пароды сланцу для пісання на
дошцы з такога ж сланцу 2. Тое, што і 2ря(у 2 знач.). II дрылі, грыфельны, -ая, -ае.
ГРЫФОН, -а, лін. -ы, -аў, лі. Тое, што і
еры%)' (у 1 знач).
ГРЭБАВАЦЬ, -бую, -буеш, -буе; -буй;
незяк. Быць грэблівым у адносінах да ка-
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го-, чаго-н., адчуваць агіду. .Ёд н/чыл/ //с
грэбуе. II зак. пагрэбаваць, -бую, -буеш,
-буе; -буй. II наз. грэбаванне, -я, н.
ГРАБАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не
зак. (разм.). Корпацца. 7". на аеаробзе.
ГРАБАЦЬ, -аю, -аеш,- -ае; незак.
(разм.). КапАць (рукамі, пальцамі і пад.).
Г. зязюлю.
ГРЭБЕНЬ, -я, лін. грабяні / (злін. 2,2, 4)
грэбені, грабянёў; лі. 1. Пласцінка з радам
зубцоў для расчэсвання валасоў або за
колвання і змацавання жаночай прычос
кі. 2. Прыстасаванне такой формы, ужыв.
ў розных галінах вытворчасці. УТ/нкЗзмьнь/
е. Форл/іраеаць дабялі даб насадку кукуру
зы. 3. Мясісты нараст на галаве некато
рых птушак. Л пеўня. 4. дбран. Вяршыня
чаго-н. У. хвалі. Тарны е. Ц дрылі, грабённы,
-ая, -ае (да 1—3 знач.), грабянёвы, -ая, -ае
(да 1 і 3 знач.) і грабнявы, -Ая, -бе (да 4
знач.). Трабеннае драбзенне. Трабеннь/ (ерабяневы) выраслі. Трабнявыя кулыдуры. Ц даліянмі. грабёньчьж, -а, лін. -і, -аў, лі. (да 1 і З
знач.); дрылі, грабёньчыкавы, -ая, -ае (да 2
і 3 знач.).
ГРЭБЛІВЫ, -ая, -ае. Які гадліва адно
сіцца да неахайнасці і ўсюды яе падазрае.
Ё. чалавек. II наз. грэблівасць, -і, ж.
ГРЭБЛЯ, -і, лін. -і, -яў, ж. Насціл з
бярвення ці галля для праезду па гразкім
месцы; гаць. Ц далінны/, грэбелька, -і, ДА/
-льцы, лін. -і, -лек, ж.
ГРАБЦІ, грабў, грабёш, грабё; грабём,
грабяцё, грабўць; гроб, грббла; грабі; не
зак. 1. Збіраць у адно месца, зграбаць
граблямі, віламі і пад. Г сена. 2. Праца
ваць вёсламі, плывучы ў лодцы. 3. Разгра
баць, капаць. Г лясок. 4. леран. З прагнас
цю браць, захопліваць сабе. Г. бабра. .Кож
ная курыца даб сябе ^рабе (з нар.).
ГРАБЦІСЯ, грабўся, грабёшся, гра
бацца; грабёмся, грабяцёся, грабўцца;
грббся, грэблася; грабіся; незак. Капацца,
разграбаць што-н. пальцамі, лапамі. Л ў
ляску.
ГРЭЙДАР, -а, лін. -ы, -аў, лі. 1. Машына
для рыцця канаў выраўноўвання палатна
грунтавых дарог 2. Дарога, пракладзеная
пры дапамозе такой машыны (разм.). Ц
дрылі грэйдарны, -ая, -ае
ГРЭЙПФРУТ, а, А/-рўце, лін ы, аў
лі. Пладовае дрэва сямейства цытрусавых,
а таксама гаркавата-салодкі плод гэтага
дрэва. II дрылі, грэйпфрутавы, -ая, -ае.
ГРЭКА-... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. грэчаскі, напр.:
ерэка-лацінскі, 2рэка-балеарскі.
ГРЭЮ, -аў абз. грэк, -а, лі. Народ, які
складае асноўнае насельніцтва Грэцыі.
II ж. грачанка, -і, ДА/ -нцы, лін. -і, -нак. Ц
дрылі, грэчаскі, -ая, -ае.
ГРЭЛКА, -і, ДА/ -лцы, лін. -і, -лак, ж.
Прыстасаванне для абагравання, сагра
вання. 3/іек/нрычная & Тул/авая е. Ц дрылі,
грэлачны, -ая, -ае.
ГРЭНАДЗЁР, -а, лін. -ы, -аў, лі. У цар
скай і некаторых сучасных арміях: ва

еннаслужачы некаторых прывілеяваных
пяхотных ці кавалерыйскіх палкоў пер
шапачаткова прызначаных для штурму
варожых умацаванняў. Ро/яа ерэнабзёраў. Ц
дрылі, грэнадзёрскі, -ая, -ае.
ГРЭНКІ, -нак, абз. грэнка, -і, ДА/-нцы,
ж. Падсмажаныя лустачкі хлеба, звычай
на белага. Сун з брэнкалі/.
ГРЭХ, грахў / грЭху Т грахбм і грэхам,
лін. грахі^ -бў лі. 1. У веруючых: парушэн
не правіл рэлігійнай маралі. 2. дбран. За
ганны ўчынак. Трахі ліінулых бзен. 3. у знач.
зык. Грэшна, нядобра (разм.). 7^ /дак зава
рыць. б Далей ад граху (разм.) — пра нежа
данне ўцягвацца ў непрыемную гісторыю.
З грахом папалам (разм.) — з вялікімі цяж
касцямі. Г смех і грэх (разм.) — і смешна,
і сумна Няма чаго граху таіць (разм ) —
трэба прызнацца. Як на грэх (разм.) — як
на зло, на няшчасце.
ГРЭХАПАДЗЕННЕ, я, н 1. У міфічным біблейскім паданні: парушэнне пер
шымі людзьмі, Адамам і Евай, запаветаў
Бога. 2. Учынак, звязаны з парушэннем
грамадскіх норм паводзін, маралі і пад.
(кніжн.).
ГРЭЦКІ' 27/ грэчка
ГРЭЦКІ, -ая, -ае. У некаторых назвах:
грэчаскі. Г арэх.
ГРЭЦЦА, грбюся, грэешся, грэецца;
лезак. 1. Саграваць сябе, сваё цела. Г. да
нечы. 2. (7 / 2 ас. ле ўжыв.). Рабіцца цёп
лым, гарачым пад уздзеяннем агню, трэн
ня. 2?аба грэецца. 77і/іа грэецца.
ГРЭЦЫЗМ, -а, ліл. -ы, -аў лі. Слова або
выраз у якой-н. мове, запазычаны з грэ
часкай мовы.
ГРЭЦЬ, грбю, грАеш, грАе; грАты; ле
зак. 1. Перадаваць сваю цеплыню. Сонца
зрэе. 2. Рабіць цёплым, награваць. Г ліалако. 3. Захоўваць цеплыню, засцерагаць
ад холаду. Хажух ерэе бобра. 4. леран. Су
пакойваць, суцяшаць. Г сэрца, /рэюць
ліапіу/ііны вочы. 0 Прэць рукі на чылі (разм.,
неадабр.) — нажывацца несумленным
спосабам.
ГРЭЧАСКІ 27і грэкі
ГРЭЧКА, -і, ДА/ -чцы, ж. Травяністая
меданосная расліна сямейства грэчкавых,
а таксама зерне гэтай расліны, з якога ро
бяць крупы і муку II дрылі, грэчкавы, -ая,
-ае і грэцкі, -ая, -ае. Тычкавы ліеб. Сяліейс/два ерэчкавых (наз.). Урэцкія крупы.
ГРЭШНІК, -а, лін. -і, -аў лі. Ірэшны ча
лавек. II ж. грэшніца, -ы, лін. -ы, -ніц.
ГРЭШНЫ, -ая, -ае. Які многа награ
шыў або поўны граху грахоў Г чалавек.
Трэ/аныя булік/.
ГУАНА, нескл., н. Памёт дзікіх птушак,
які скарыстоўваецца на ўгнаенне.
ГУАШ, -ы, ж. Непразрыстая фарба, а
таксама карціна, малюнак, выкананыя гэ
тай фарбай. II дрылі. іуАшавы, -ая, -ае.
ГЎБА, -ы, лін. -ы, губ, ж. Тоўсты, падоб
ны на капыт грыб, які паразітуе на дрэвах
і выклікае гніенне драўніны. Ц дрылі, ^ба
вы, -ая, -ае.

ГРЭ-ГУБ
ГУБА', -ы, лін. гўбы і (з л/ч. 2, 3, 4) губй,
губ, Д -ам, ж. Скурна-мускульная рухо
мая складка, якая ўтварае край рота. .Верх
няя е. Сціснуць еубы. Аусаць еубы (таксама
перан.: выражаць злосць, незадавальнен
не). II даліянм/. гўбка, -і, ДА/ -бцы, лін. -і,
-бак, ж. II дрылі, губны, -Ая, -бе.
ГУБА, -ьі, лін. гўбы і (зліч. 2, 3, 4) губы,
губ, Д - Ам, ж. Назва марскіх заліваў і бухт
на поўначы Расіі. /Інежская з.
ГУБА, -ьі, ж. (разм.). Іаўптвахта. 77аса(Ззіць на 2убу.
ГУБАСТЫ, -ая, -ае (разм ). Тое, што і
2убадіы.
ГУБАТЫ, -ая, -ае (разм.). З вялікімі
тоўстымі губамі'.
ГУБАШЛЁП, а, лін ы, аў, лі (разм ,
груб.). Разява, расцяпа.
ГУБЕРНАТАР, а, лін ы, -аў лі На
чальнік якой-н. тэрытарыяльнай адзінкі ў
некаторых краінах. Ц дрылі, губернатарскі,
-ая, -ае.
ГУБЁРНЯ, -і, лін. -і, -яў, ж. Асноўная
адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзін
ка ў Расіі ў розныя часы. 01 пайшла пісаць
губерня (разм.) — усё прыйшло ў рух, па
чаўся перапалох. Ц дрылі, губёрнскі, -ая,
-ае.
ГУБЙДЬ, губліб, гўбіш, гўбіць; незак.,
каео-/а/до. 1. Рабіць непрыгодным, ні
шчыць. Г лес. 2. Прыводзіць да гібелі, за
біваць. Г. звяроў. 3. дбран. Марна, дарэмна
траціць (час, сродкі, сілы і пад.). Г. лен
ныя вабы. II зак. пагубіць, -губліб, -гўбіш,
-гўбіць; -гўблены.
ГЎБКА' м. губа'.
ГЎБКА , -і, ДА/ -бцы, лін. -і, -бак,
1. Мнагаклетачная беспазваночная мар
ская жывёліна тылу прасцейшых. 2. Мяк
кі наздраваты касцяк гэтай жывёліны, які
добра ўбірае вільгаць і служыць для мыц
ця, а таксама падобны выраб з гумы і ін
шых матэрыялаў А/ыцца 2убкай. Ц дрылі,
губкавы, -ая, -ае.
ГУБКА , -і, ДА/ -бцы, лін. -і, -бак, ж.
(гіст.). Мера нітак, прыгатаваных на асно
ву для ікання палатна. Вынікала селі еубак
даяадіна.
ГУБКАВАТЫ, -ая, -ае. Порысты, па
добны на губную Губкаватая рызіна.
ГУБЛЯЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
незак. 1. Прападаць, знікаць. Дробныя рэ
чы час/яа 2уб/іяюцца. 2. (7 і 2ас. неўжыв.).
Рабіцца непрыметным, нябачным. Сцеж
ка гублялася ў бярэзніку. 3. леран. Траціць
самавалоданне, хвалявацца. 2?н не 2уб/іяўся
н/ лры якіх абс/давінох. Ц зак. згубіцца, згуб
люся, згўбішся, згўбіцца.
ГУБЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак., каео/адю. 1. Пазбаўляцца чаго-н., пакідаючы
невядома дзе па няўважлівасці. 7^ дольча/дк/. 2. д^ран. Перастаць мець што-н.,
валодаць чым-н. Г. набзею. Г. слых. 3.
Марна траціць што-н. Дорэліна е. час. 4.
Збівацца з чаго-н., не заўважаць чаго-н.
Г. сцежку. II зак. згубіць, згубліб, згўбіш,

ГУБ-ГУЛ
згўбіць; згўблены. Лелем з разумным з.,
чым з (Зорным зламсц/ (прыказка).
ГУБНЙм губа'
ГУБЧАТЫ, -ая, -ае. Тое, што і аубкам/НЫ.
ГУВЕРНЁР, -а, мн. -ы, -аў м. Выхава
цель дзяцей у сям'і, звычайна іншаземец.
II лрым. гувернёрскі, -ая, -ае. Ц ж. гувер
нантка, -і, ДМ-тцы, мн. -і, -так; лрым. гу
вернанцкі, -ая, -ае.
ГУГЕНОТЫ, -а% абз. -нбт, -а, м. Фран
цузскія пратэстанты 16—І 7 стст., якіх
праследавалі каталіцкая царква і ўрад.
ГУГНЯВІЦЬ, -нйўлю, -нйвіш, -нйвіць;
лазак. Гаварыць у нос.
ГУГНЯВЫ, -ая, -ае. Які гаворыць у
нос. II наз. гугнявасць, -і, ж.
ГУ-ГЎ У выразе: ні гу-гу, у знач. зык.
(разм.) — маўчаць, не гаварыць ні слова
або просьба ці загад маўчаць. 77ра зэта —
л/кому н/ зу-еу.
ГУД, -у АТ-дзе, м. Працяжны аднатон
ны гук.
ГУДЗЁЦЬ, -джў, -дзіш, -дзіць; -дзім,
-дзіцё, -дзЯць; -дзі; незак. Тое, што і еусц/. II зак. прагудзёць, -джў, -дзіш, -дзіць;
-дзім, -дзіцё, -дзЯць; -дзі? Ц наз. гудзённе,
-я, н.
ГУДбК, -дкА, мн. -дкі? -дкбў м. 1. Ме
ханічны свісток, які падае сігналы. 77араеозны е. 2. Працяжны аднастайны гук сві
стка ці сірэны. 2?ыхо(3зйіь ла зубку. Ц лрым.
гудочны, -ая, -ае.
ГУДРАНІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; зак. і незак., м/то. Пакрыць (пакры
ваць) гудронам. Л м/ам/у. Ц зак. таксама
загудраніраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны.
ГУДРОН, -у м. Чорнае смалістае рэ
чыва, якое атрымліваецца пры перагонцы
нафты. II лрым. гудронны, -ая, -ае.
ГУЖ, -а, мн. -ы, -бў м. Скураная ці
вераўчаная пятля ў хамуце, пры дапамо
зе якой прымацоўваюць аглоблі да дугі.
.Узяўся за е. — не кажы, м/то не бўж (пры
казка). II лрым. гужавй, -Ая, -бе.
ГУЖАВЫ, -Ая, -бе. 1. ая. гуж. 2. Які вы
конваецца жывой цяглавай сілай. Л тран
спарт.
ГЎЖАМ, прыся. 1. На калёсах ці санях.
Лазіць лес е. 2. Адзін за адным. 77а гузкам
сцяжынцы ўсе под/ е.
ГУЗ, -а, мн. -ьі, -бў м. Жаўлак ад удару
або нараст на целе чалавека, жывёлы; на
огул пукатая няроўнасць, бабіць е. на лбе.
.Да сн/не ў каровы лузы. Ц лрым. гузавй, -Ая,
-бе.
ГУЗАВАТЫ, -ая, -ае. З гузамі і пукатаецямі. /ўзаеатая ас/на. Ц наз. гузаватасць,
-і, ж.
ГУЗАК, -А, мн. -і? -бў м. (разм.). Тое,
што і зуз.
ГУЗАСТЫ, -ая, -ае. З вялікімі гузамі. Г
буб. II наз. гузастасць, -і, ж.
ГЎЗІК, -а, мн. -і, -аў, м. Зашпілька для
адзення, звычайна ў выглядзе кружка. Ц
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ламянм/. Дзічак, -чка, мн. -чкі, -чкаў м. Ц
лрым. Цікавы, -ая, -ае.
ГУК, -а / -у, мн. -і, -аў м. 1. -у Вагаль
ныя рухі часцінак паветра або іншага
асяроддзя, якія мы ўспрымаем органамі
слыху. Хуткасць зуку. Л стрэлу. Музычны
е. (у адрозненне ад шуму). 2. -а. Наймен
шы членараздзельны элемент чалавечай
мовы. Тук/ беларускам моды. б Ні гуку —
пра поўнае маўчанне; не гавары, маўчы. Ц
лрым. гукавы, -Ая, -бе.
ГУКА... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач. гук, гукавы, напр.: зукалакап^ар, зукаледелзатор, зукас/зладьлы,
зукаўслрымадьлы, еукаеымаўяенне, еуказал/слы, еукамантаж, гукарэжысёр, гукарэжысура, зукалаадыладьл/к.
ГУКААПЕРАТАР, -а, мн -ы, -аў м
Спецыяліст па запісе гукаў (у 1 знач.). Ц
лрым. гукааператарскі, -ая, -ае.
ГУКААФАРМІЦЕЛЬ, я, мн -і, -яў,
м. Спецыяліст па шумавым афармленні
спектакля. Ц лрым. гукаафарміцельскі, -ая,
-ае.
ГУКАЗАПІС, -у мн. -ы, -аў м. Запіс
спецыяльнымі апаратамі гаворкі або му
зыкі на плёнку пласцінку і пад., а таксама
плёнка, пласцінка з такім запісамі. Сту
дыя зуказалйу.
ГУКАЗДЫМАЛЬНІК, а, лж і, аў, л
Прыбор для перадачы запісу грамафон
ных пласцінак на рэпрадуктар радыёпры
ёмніка; адаптар.
ГУКАІЗАЛЯЦЫЯ, і, ж Сукупнасць
сродкаў і мер, якія забяспечваюць непра
нікальнасць гукаў і шуму ў памяшканне. Ц
лрым. гукаізаляцыйны, -ая, -ае.
ГУКАМАСКІРОЎКА, і, ДАТ рбўцы,
ж. Тэхнічныя прыёмы, звязаныя з памян
шэннем чутнасці гукаў артылерыйскіх
выстралаў. Ц лрым. гукамаскіровачны, -ая,
-ае.
ГУКАНЕПРАНІКАЛЬНЫ, ая, ае Які
не прапускае гукаў шумаў ізаляваны ад
іх. /ўкалелрал/ка:дьлая камера. Ц лаз. гука
непранікальнасць, -і, ж
ГУКАННЕ, -я, л. (разм.). 1. ая. гукаць.
2. Перагукванне, каб сабрацца разам, о
Гўканне вясны — старажытны язычніцкі
вясновы абрад, які сімвалізуе абуджэнне
прыроды пасля працяглай зімы.
ГУКАПЕРАЙМАННЕ, я, н Імітацыя
голасам або тэхнічнымі сродкамі прырод
нага гучання (напр., ква-ква, ку-ку мяўмяў), а таксама слова, якое ўтварылася
шляхам такога пераймання (напр., ква
каць, кукаваць, мяўкаць). Ц лрым. гукапе
раймальны, -ая, -ае.
ГЎКАПІС, -у м. (спец.). Гукавыя паўто
ры для ўзмацнення мілагучнасці і сэнса
вай выразнасці мастацкага маўлення.
ГУКАПРАВОДНЫ, ая, -ае Які пра
пускае гукі. II гукаправоднасць, -і, ж.
ГУКАПРАНІКАЛЬНЫ, -ая, -ае Які
лёгка прапускае гукі, шумы. /ўкалрал/клльлыя ацёлы. Ц лаз гукапранікальнасць,
-і, ж.

ГУКАРАД, -а, Л/ -дзе, мл. -й, -бў, м.
(спец.). Рад музычных гукаў якія разме
шчаны ў якой-н. паслядоўнасці.
ГУКАСПАЛУЧЭННЕ, я, мл і, яў, л
Спалучэнне гукаў мовы.
ГУКАЎЛОЎНІК, -а, мл. -і, -аў, м. Пры
бор для ўлоўлівання шуму самалёта, пад
воднай лодкі і пад.
ГУКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лезак. 1. Клі
каць, зваць, падзываць. — Мама/ 7бз/, —
зукае бачка. 2. Гучна гаварыць, крычаць. Ц
аблакр. гукнўць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні? II лаз. гуканне, -я, л.
ГУЛ, -у м. Аддалены працяжны шум.
77абземлы з.
ГУЛЁЦ, -льцА, мл. -льцй, -льцбў, м.
(разм.). Удзельнік якой-н. гульні (спар
тыўнай, картачнай і пад.), ігрок.
ГЎЛІ, -яў (разм.). 1. Гулянне, забава.
/7амсц/ ла з. 2. Марнае правядзенне часу
Л ле аблазоў лат// абўл/ (прыказка).
ГЎЛКІ, -ая, -ае. 1. Выразны па гуку
чутны здалёк. /ўдк/я крок/. 2. З моцным
рэзанансам. 7)мкая зала. Ц лаз. гўлкасць,
-і, ж.
ГУЛЛІВЫ, -ая, -ае. Жартаўлівы, вясё
лы, гарэзлівы. Г. ластром. Тўдд/еае бз/ця. Ц
лаз. гуллівасць, -і, ж
ГУЛЬБА, -ьі, ж. (разм.). Гулянка, па
пойка.
ГЎЛЬДЭН, -а, мл. -ы, -аў, м. Грашовая
адзінка Нідэрландаў да 2002 г., а такса
ма залатая, а пасля сярэбраная манета ў
некаторых еўрапейскіх краінах у 14—19
стст.
ГЎЛЬМА. У выразе: гульма гуляць —
марна траціць час, зусім нічога не рабіць.
ГУЛЬНУЦЬ ел гуляць
ГУЛЬНЯ, -і? мл. гўльні / (з л/ч. 2, 2, 4)
гульні? -яў ж. 1. ад. гуляць. 2. Занятак з
мэтай забавы, адпачынку звычайна па
якіх-н. правілах. Г ў м/ахматы. Слартыўлыя зудьл/. 3. Камплект неабходных
прадметаў для такіх заняткаў. Дз/цячая
ластольлая з. 4. Наўмысныя тайныя дзе
янні для дасягнення якой-н. мэты. ТУебяслечлая з. Дбайная з. о Алімпійскія гульні —
міжнародныя спаборніцтвы па асноўных
відах спорту якія праводзяцца раз у чаты
ры гады. 0 Гўльня слоў — дасціпны, калам
бурны выраз. II ярым. гульнявы, -Ая, -бе (да
2 і 3 знач.).
ГУЛЬТАЙ, -А, мл. -і? -ёў м. Лянівы ча
лавек, лодар. II ж. гультайка, -і, ДАІ-тАйцы,
мл. -і, -тАек. II лрым. іульгАйскі, -ая, -ае.
ГУЛЬТАЯВАЦЬ,
таібю,
-таібеш,
-таібе; -таібй; лезак. Ухіляцца ад работы;
лодарнічаць.
ГУЛЯКА,-і, ДАТ-у Г-ам,м.;ДА/-л4цы,
Г-ай (-аю), ж., мл. -і, -лАк (разм.). Той,
хто нічога не робіць і разгульна жыве.
ГУЛЯНКА, -і, ДАГ-нцы, мл. -і, -нак, ж.
(разм.). Вечарынка з пачастункам або вя
сёлае правядзенне часу ў кампаніі.
ГУЛЯННЕ, -я, л. 1. ад. гуляць. 2. Маса
вае свята пад адкрытым небам. ТТароблае з.
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ГУЛЯНЫ, -ая, -ае. Які ўломваўся ў
гульні. Гуляная калода кярж.
ГУЛЯЦЬ, -яю, -Аеш, -Ае; незак. 1. з
к/м-чь/м і без бал. Забаўляцца, пацяшац
ца (звычайна пра дзяцей). Л з кя/лол/. Г.
у лсмурк/. Дзе^/ еуля/о^ь у куб/к/. Зроб/м/
урок/ — .морсам е. 2. Хадзіць адпачыва
ючы; прагульвацца. Л у ларку. 3. у м/жо.
Праводзіць час за якім-н. спартыўным
заняткам. Л у %?у/лбо./2. 4. леран. Перамя
шчацца ў розных напрамках; распаўсю
джвацца. 77я хаце еуляе еецср. За акном еуляе завіруха. 77я жеяры еуляла ўсмемка. 5.
Мець выхадны дзень, не працаваць. Л цэ
ль/ бзень. 6. Быць свабодным, незанятым
(пра зямлю, рэчы і пад.). ЯеяроЭ еуляе. 7.
Весяліцца (з танцамі, песнямі, музыкай).
Л. ба ноны. Л. вяселле. 8. з к/м. Быць у бліз
кіх адносінах; любіцца (разм.). 0 Голяць
з агнём — брацца за рызыкоўную справу;
не думаючы аб выніках. Гўляць у маўчанку
(разм., неадабр.) — ухіляцца ад размовы. Ц
зак. пагуляць, -Аю, -Аеш, -Ае /згуляць, -Аю,
-Аеш, -Ае (да 3 знач.). Ц ябяякр. гульнуць,
-нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -нЦда
7 знач.). II наз. гульня, -і^ лс. (да 1 знач.) /
гулянне, -я, н. (да 1, 2, 5 і 7 знач.).
ГУЛЯШ, -ў, м. Страва з кусочкаў мяса ў
соусе. II лрым. гуляшны, -ая, -ае.
ГЎМА, -ы, лс. Эластычны матэрыял,
які атрымліваецца шляхам вулканізацыі
каўчуку; рызіна. Ц лрым. гумавы, -ая, -ае. Л.
мячык. Тумяеяя лрял/ь/слобясць.
ГУМАВАЦЬ, -мўю, -мўеш, -мўе; -мўй;
-мавАны; незак., мяло. Насычаць гумай,
прарызіньваць.
ГУМАНІЗМ, -у, м. 1. Гуманнасць, чала
вечнасць у грамадскай дзейнасці, у адно
сінах да людзей. 2. Прагрэсіўны рух эпохі
Адраджэння ў імя вызвалення асобы ча
лавека ад феадальнай ідэалогіі і догматаў
рэлігіі. II лрым. гуманістычны, -ая, -ае.
ГУМАНІСТ, -а, З/ -сце, мн. -ы, -аў м.
Дзеяч або прыхільнік гуманізму. Ц лрым.
гуманісцкі, -ая, -ае.
ГУМАНІТАРНЫ, ая, ае 1. Звернуты
да асобы чалавека, да яго правоў і інтарэ
саў /умдн/тлдрныя лрябяемы. 2. Аб наву
ках: які звязаны з вывучэннем грамадства,
культуры і гісторыі народа ў адрозненне ад
прыродазнаўчых і тэхнічных навук. Тумяя//ляряяя яЭукяцыя. II няз. гуманітарнасць,
-і, лс. (да 1 знач.).
ГУМАНІТАРЫЙ, я, мн і, яў, м Спе
цыяліст па гуманітарных навуках.
ГУМАННЫ, -ая, -ае. Чалавекалюбівы,
дабрачынны, прасякнуты павагай да лю
дзей. Туманныя мэ/лы. Ц наз. гуманнасць, -і,
лс.
ГЎМАР, -у, м. 1. Дабрадушна-жартаўлівыя адносіны да чаго-н. 7?длобяць зуме
рам. 77ячуццё еумрру. 2. У мастацтве: паказ
якой-н. з'явы ў дабрадушна-смешным,
камічным выглядзе, а таксама літаратур
ны твор, заснаваны на гэтым прыёме. Лббзея сатыры / зумару ў едзеце. Ц лрым: гума
рыстычны, -ая, -ае.

ГУМАРЫСТ, -а, ЛТ-сце, мн. -ы, -аў, м.
1. Аўтар або выканаўца гумарыстычных
твораў. 2. Чалавек, схільны да гумару. Ц
лс. гумарыстка, -і, ДЛ/ -тцы, мн. -і, -так. Ц
лрым. гумарысцкі, -ая, -ае.
ГУМАРЫСТЫКА, і, ДА/ тыцы, лс
1. Сукупнасць гумарыстычных мастац
кіх твораў. 2. Нешта смешнае, камічнае
(разм.). II лрь/м. гумарыстычны, -ая, -ае. /ўмярь/сжь/чяь/я ллдбяблнн/. Л чосол/с.
ГУМАРЭСКА, -і, ДА/ -рАсцы, мн. -і,
-сак, лс. Невялікі літаратурна-мастацкі
або музычны твор жартоўнага характару.
ГЎМКА, -і, ДА/-мцы, мн. -і, -мак, лс. 1.
Кавалачак гумы для сцірання напісанага.
2. Прагумаваная тасьма, а таксама шнур
з гумавымі ніткамі. Ц лрым. гумкавы, -ая,
-ае.
ГУМНЙІІЧА, -а, мн. -ы, -аў н. (разм.).
Месца, на якім было гумно.
ГУМНО, -А, л/н. гўмны / (з л/ч. 2, 2, 4)
гумны, -аў н. Вялікая халодная будыніна
для складвання і абмалоту збожжа, а так
сама пляцоўка перад гэтай будынінай. Ц
лрь/м. гумённы, -ая, -ае.
ГУМОР, -у; м. Добры стан, душэўны
настрой. 7/е/д/яд ён сёння не ў зумеры.
ГЎНЫ, -аў ябз. гун, -а, м. Ірупа стара
жытных цюркамоўных плямён, якія ў 2—4
стст. уварваліся ў Еўропу.
ГЎНЬКА, -і, ДА/-ньцы, мн. -і, -нек, лс.
1. Зрэбная посцілка. 2. Пакрывала для ко
ней, якое закрывае тулава. Ц лрым. гунька
вы, -ая, -ае.
ГЎПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
Ілуха стукаць, удараць. Тупаў дбз/я/ожк/
цалок. II дбядкр. гупнуць, -ну -неш, -не;
-ні. II наз. гупат, -у Л/ -паце, м. / гупанне,
-я, н.
ГЎРБА, -ы, мн. -ы, гурб / -аў, лс. Куча
снегу намеценая ветрам. Да /нажоў ядл/я720 аял/к/я зурбы снезу.
ГУРМА, -ы, лс. (разм.). Шумлівая гру
па людзей, ватага.
ГУРМАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Любіцель
і знаток вытанчаных страў Ц лс. іурмАнка,
-і, ДА/-нцы, мн. -і, -нак. Ц лрь/м. гурманскі,
-ая, -ае.
ГУРМАНСТВА, -а, н. Захапленне вы
танчанымі стравамі.
ГУРТ, -А / -у Л/ -рце, л/н. гуртьі, -бў, л/.
1. -у. Група людзей, натоўп. Л еучняў. 2.
-у. Статак буйной рагатай жывёлы, аве
чак і пад. //блузе е. дееядк. 3. у знач. прыс/?,
гуртам. Разам, сумесна; натоўпам. ТДяеяуць
3. еоз. Тсц/з. 7>езчы з. 4. -А. Група (у 2 знач.),
якая выконвае поп- або рок-музыку. 7?ябомы з. II ллл/янм/. гуртбк, -ткА, мн. -ткі,
-ткбў м. (да 1 і 2 знач.). Ц лрь/л/. /уртавы,
-Ая, -бе.
ГУРТАЎШЧЫК, А, мн ь бў, л/ Той,
хто суправаджае, гоніць гурт (у 2 знач.). Ц
лрым. гуртаўпчьшкі, -ая, -ае.
ГУРТКОВЕЦ, -кбўца, мн. -кбўцы, -кбўцаў м. (разм.). Удзельнік гуртка (у 2 знач.).

ГУЛ-ГУС
ГУРТКОЎШЧЫНА, ы, лс Дзейнасць,
абмежаваная вузкімі інтарэсамі якога-н.
гуртка, групы людзей у межах калектыву.
ГУРТОК, -ткА, мн. -ткі^ -ткбў м. 1. ал
гурт. 2. Група людзей з агульнымі інтарэ
самі, якія аб'ядналіся для сумеснай дзей
насці, сумесных заняткаў Дрдмяжычяы з. Ц
лрь/м. гуртковы, -ая, -ае (да 2 знач.).
ГУРЧАЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-чыць; незак. Раўнамерна, прыглушана
гудзець (пра матор, ваду і пад.). 7766 акном
зурчаў/ярак/яар. Ц наз. гурчанне, -я, н.
ГЎРЫЯ, -і, л/н. -і, -рый, лс. У ісламе:
вечна юная прыгажуня, якая жыве ў раі і
цешыць праведнікаў, што туды трапілі.
ГУСАК, -А, л/н. -і^ -бў м. Самец гусі.
ГУСАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (гіст.). У цар
скай Расіі і некаторых іншаземных армі
ях: ваенны з часцей лёгкай кавалерыі, якія
насілі форму венгерскага ўзору. Ц лрь/м. гу
сарскі, -ая, -ае.
ГУСЕГАДОЎЛЯ, -і, лс. Развядзенне гу
сей.
ГУСЕНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, лс. Шы
рокі металічны ланцуг; які надзяваецца на
колы трактара, танка для лепшай праход
насці. II лрь/м. гусенічны, -ая, -ае.
ГЎСЛІ, -яў. Мнагаструнны шчыпковы
музычны інструмент славянскіх народаў.
II лрь/л/. гусельны, -ая, -ае.
ГУСЛЯР, -А, л/н. -ьі, -бў, л/. Музыкант,
які іграе на гуслях, а таксама спявак, які
спявае пад звон гусляў Ц лрь/м. гуслярскі,
-ая, -ае.
ГУСНУЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-не; гус, гўсла; незяк. (разм.). Станавіцца
больш густым (у 2 знач.), гусцець. Прэн
не зусне.
ГУСТ, -у Л/-сце, мн. -ы, -аў м. 1. Адчу
ванне, разуменне прыгожага. Яярдядцца
з зусжлл/. 2. Схільнасць да чаго-н. Урознь/х л/обзем рознь/я зус/яь/. 75/лд мне ля зусце (падабаецца). 3. Стыль, манера, ^ряб/ць
лябяруняк ня сеой е.
ГУСТА... / ГУСТА-... Першая састаў
ная частка складаных слоў са знач. густы,
напр.: еуежябдлось/, зуе/яял/е/яы, зусжяняеелеяы, зуежяцёр/йь/, зуежяцякучь/, зуе/лязялёяы.
ГУСТАЎШЧЫНА, -ы, лс. (разм.). Ацэн
ка якіх-н. з'яў толькі з пункту гледжання
свайго суб'ектыўнага густу (у 2 знач.).
ГУСТОЎНЫ, -ая, -ае. З густам. Л еярн/ждр.
ГУСТЫ, -Ая, -бе. 1. Які складаецца з
мноства аднародных прадметаў, разме
шчаных блізка адзін каля аднаго. Г. бярэзн/к. Тус/мое лсь/жя. 7>уряк/ ряс/луць еуежя
(прысл.). 2. Не вадкі, з аслабленай ця
кучасцю, насычаны. Тус/ляя емяжяня. 3.
Шчыльны, малапранікальны для зроку
святла. Г. /лул/ян. Тусжь/я еобяяк/. 4. Пра
голас: паўнагучны. Г. бяс. Ц яяз. густатй,
-ьі,2^А/-тацё, лс. /гушчыня, -і, лс.
ГУСЦЁЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-ёе; яезяк. Рабіцца густым або больш гус
тым. /7ес ауецее. 7умяя гусцее. Ц зяк. загус-

ГУС-ДА
цёць, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв., -ёе /пагусцёць, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв., -ёе.
ГУСЦІ^ гудЎ, гудзёш, гудзё; гудзём, гудзяцё, гудўць; гуў; гулА, -лб; гудзі; яезяк. 1.
Утвараць працяжны аднатонны гук. 2?ецер
ауіЗзе у ком/яс. Тў^зс ма/лор. У зум/ах еуло
(безас.). 2. Бесперапынна ныць ад болю,
стомленасці. Рук/ дэк ауіЗуць. Ц зяк. пра
гусці^ -гудў, -гудзёш, -гудзё; -гудзём, -гудзяцё, -гудўць; прагўў, -гула, -гулб (да 1
знач.). II лаз. гудзённе, -я, я.
ГУСЬ, -і, лін. гўсі, -ёй, лс. Дзікая і свой
ская вадаплаўная птушка з доўгай шыяй.
Як з аўе/ яа<3а (таксама перан.: нічога не
дзейнічае). Ц ламянмі.-яаск. гўска, -і, ^37*
-сцы, лін. -і, -сак, лс. Ц лрым. гусіны, -ая,
-ае.
ГУСЯНЯ / ГУСЯНЁ, нАці, мя нАты,
-нйт, я. Птушаня гусі.
ГУСЯТНІК, -а, мя. -і, -аў, м. Памяш
канне для гусей. ЛабўЛабал/ яоеы е.
ГУСЯТНІЦА, -ы, мя ы, -ніц, лс. 1.
Работніца, якая даглядае гусей. 2. Пра
даўгаватая авальная пасудзіна з тоўстымі
сценкамі для смажання і тушэння гусей,
качак, курэй.
ГУСЯЦІНА, -ы, лс. Гусінае мяса як ежа.
ГЎТА, -ы, ДЛ^гўце, мя. -ы, гут, лс. Даў
нейшая назва шклозавода. Лрацазаў яд
луце. II лрым. гўтавы, -ая, -ае.
ГУТАЛЙ1, -у, м. Мазь для чысткі і палі
роўкі скуранога абутку. Ц лрым. гуталінавы,
-ая, -ае.
ГУТАПЕРЧА, -ы, лс. Пластычная скурападобная маса, па ўласцівасцях блізкая
да каўчуку Ц лрым. гутапёрчавы, -ая, -ае.
ГУТАРКА, -і, ДМ" -рцы, мл. -і, -рак, лс.
1. Дзелавая або сардэчная размова. Л слдчдл!ку яе лд^змдся. 2. Даклад, паведамлен
не, звычайна з удзелам слухачоў для абме
ну думкамі. Дрдеесц/ зулідрку.
ГУТАРКОВЫ, -ая, ае Якім карыста
юцца ў гутарцы, уласцівы вуснай народ
най мове. Л с/яыль. /ул^дркдедя моед.
ГУТАРЛІВЫ, -ая, -ае. Схільны да раз
моў, гаварлівы. Г. чалавек. Ц ядз. гутар
лівасць, -і, лс
ГУТАРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; яездк., з
к/м і ^ез (Здл. Размаўляць, весці гутарку. Г.
сд с?лдрм/ыяём.
ГУТНІК, -а, мя. -і, -аў м. (уст.). Рабо
чы, які працаваў на гуце, вырабляў шкло.
II лрым. гутніцкі, -ая, -ае.
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ГУЧАННЕ, -я, л. 1. аі. гучаць. 2. лсрдя.
Накіраванасць, характар, сэнс. Лос/лрде
сдцыяльяде е. л Іесы.
ГУЧАЦЬ / ГУЧАЦЬ, 1 і 2 ас звычайна
не ўжыв., -чі^ць; лезак. 1. Утвараць гукі,
раздавацца (пра гукі). Ояруяы вучаць елухд. Тачыць вясёлая мелодыя. 2. лердя. Ус
прымацца як нешта важнае, урачыстае,
прыгожае і пад. Аймряе/яыка — еэлід аучыць/ *Уалазек/ 7^/лд вучыць еср^д. 3. Выні
каць, праяўляцца. Уаэяіым лыткаю*/вучыць
сумяеяяе. Уеоласе вучыць /гадасць. Ц ядз. гу
чанне, -я, л. (да 1 знач.).
ГУЧНАГАВАРЫЦЕЛЬ, я, мя і, яў, м
Прыбор для ўзмацнення гукаў
ГУЧНАГАЛОСЫ, -ая, -ае 3 гучным го
ласам. II ядз. гучнагалосасць, -і, лс
ГУЧНЁЦЬ, І і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-ёе; лезак. Рабіцца больш моцным (пра
гукі). /аласы еучлея/.
ГЎЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які характарызуец
ца выразным, далёка чутным тукам. Л еояас. Тўчлая мелодыя. 2. л^рал. Які атрымаў
шырокую вядомасць. Тўчлая слаеа. /учлае
/мя. 3. лердя. Напышлівы, многаабяцаю
чы. Уючныя ^&рдзы. II ядз. гўчнасць, -і, лс.
ГУЧОК, -чкА, мн. -чкі? -чкбў м. Ма
ладая галінка, атожылак, парастак. Л^сд^з/ць а. II ярым. гучковы, -ая, -ае.
ГУЧАЦЬ ал. гучаць
ГЎШКАЛКА, -і, ДЛУ -лцы, мн. -і, -лак,
лс. Тое, што і дрэл/. Ц ярым. :ўшкалкавы,
-ая, -ае.
ГУШКАЦЦА, -аюся, -ешся, -аецца;
лезак. Рытмічна калыхацца з аднаго бо
ку ў другі або зверху ўніз. Л яд арэлях. Л
яд мдрск/х хеалях. Ц дс)ндкр. гушкануцца,
-нўся, -нёшся, -нёцца; -нёмся, -няцёся,
-нўцца; -ніся. Ц ядз. гўшканне, -я, н.
ГУШКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезак., каео-шлю (разм.). 1. Рытмічна гайдаць, ка
лыхаць з аднаго боку ў другі або зверху
ўніз. Л (Эз/ця. 2. З захапленнем падкідаць
каго-н. на руках. Ц аіЗлакр. гушканўць, -нў,
-нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні? Ц ядз.
:ўшканне, -я, н.
ГЎШЧА, -ы, лс. І. Густы асадак (стра
вы, раствору і пад.). Яд (Зле здс/лдядся а. Л.
дзяцей на рдзадняс (прыказка). 2. Тое, што
і аумчдр. 3. Самае густое месца ў чым-н.,
цэнтр. Уц/слуцца ў самую аумчу лалюўлу.
Лыць у еуючь/ ла^зей (перан.).
ГУШЧАР, -ў, мн. -ьі, -бў м. Густы ўчас
так лесу Яелралазль/ а.

ГУШЧАРНІК, у мн і, аў м Тое, што
і ^ук/чдр.
ГУШЧЫНЯ, -і? лс 1. а/? густы 2. Тое,
што і зум/чдр. Лясндя а. 3. Тое, што і аум/чд
(у 3 знач.). Уеуючыл/ ндлюўлу.
ГУШЧЭЧА, -ы, лс. (разм.). Тое, што і
2уі#чдр. Злазоеай аум/чэчы на выбрацца.
ГЁІРКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
лезак. (разм.). Сварыцца з кім-н., лаяцца.
II ядз. гарканне, -я, н.
ГЁІРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезак. І. Пра
сабаку: пагрозліва вурчаць. Ллркаў сабака.
2. лерал. Груба гаварыць, бурчаць (разм.).
Л яд Дзяцей. II дДндя^. гаркнуць, -ну -неш,
-не; -ні. II ядз. г&рканне, -я, н.
ГІБЕЛЬ, -бля, мн. -блі, -бляў м. Ста
лярны інструмент у выглядзе калодкі з
шырокім лязом для стругання дрэва. Ц
ядмянмі. гэблік, -а, мн. -і, -аў м. Ц ярым.
гэбельны, -ая, -ае.
ГЭЙ, зык/!. Воклік, якім звяртаюцца да
каго-н. 7% ласлюй/ТЬй, еы, кон//
ГЗТА, чдсц. 1. указ. Служыць для вы
дзялення, падкрэслівання таго ці іншага
слова ў сказе. Л мы лрыймл/. 2. Удаклад
няе сэнс выказніка, які выражаны на
зоўнікам, прыметнікам, інфінітывам ці
прыслоўем. ТТраца — е. крыл/ца лабаза баеацця. ^ыццё — е. барацьба. 3. узмдцн. Уз
мацняе сэнс, значэнне папярэдняга зай
менніка, прыслоўя, часціцы ў пытальных,
клічных і даданых сказах. Д/ е. /мы яючэ з
ра&млы /Дземі?
Г&ГАК, лрысл. Тое, што і жак. ^дўяд бе.
7е. балей. /юак / е.
Г&ГАКГ / Г^ТКІ, -ая, -ае, здйм Тое,
што і юак/.
ГЗТУЛЬКГ, лрысл. і здйм. указ. (разм.).
Столькі, так многа. Дам лельеа е. чы/лаць.
Л любзей сыпалася, як л/кол//
Г^ТЬГ, -ага, м., гбта (гбтая), -ай, лс.,
гбта (гбтае), -ага, я., мя. гбтыя, -ых, здйм.
указ. 1. Паказвае на асобу або прадмет,
якія знаходзяцца перад вачамі. Л ц/ люй
лес?7^/лаеа чалавека яе сустракаў л/к<м/. 2.
Паказвае на адрэзак часу пра які ідзе га
ворка. Т^тым/ бням/ яд рыДн яе лрыйбзецца
/сц/. 3. Паказвае на ўжо вядомую асобу або
прадмет. Дз/ўяы чалавек е. 7ал/лей/ Лх, еэтыя моДя/цы/
ГЮРЗА, -й, мя. гібрзы, -аў лс. Ядавітая
змяя сямейства гадзюк.
ГЯЎР, -а, мя. -ы, -аў м. У мусульман:
пагардлівая назва чалавека іншай веры.

Р
ДА, лрыядз. з Л 1. Выражае прастора
выя адносіны, указвае месца ці прадмет,
да якіх скіравана дзеянне. Ллысц/ ба бераеа. 2. Ужыв. для абазначэння мяжы, да
якой пашыраецца дзеянне, з'ява і пад.
Лабкасаць каналы ба калеляў. 3. Ужыв.

для абазначэння велічыні, памеру чаго-н.
Лараба ба лояса. Ааэкух ба ляж. 4. Паказ
вае на час, да якога адбываецца дзеянне.
77рацаеаць аб рал/цы ба еечара. 5. Ужыв.
для падкрэслівання такой падзеі, якая
адбылася раней чаго-н. іншага. У кдя-

серед/яорыю ластул/ў ба лрь/зыеу ў арм/ю.
6. Ужыв. для вызначэння ступені якасці,
якой дасягае дзеянне, стан. Зычаць ба
злямое/. Яабра/ць ба бляску. 7. Ужыв. для
ўказання на прадмет, асобу на якую на
кіравана дзеянне. Спаткацца (За дзяўчыны.
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Дакрануцца ба м/афы. Ул/яне йа /р/бе спраеа
сець. Рыхтавацца йа экзал/енаў. /мінуцца
йа новых поспехаў. 8. Ужыв. для вызна
чэння прыгоднасці да чаго-н. Зйа/яны йа
л/узык/. Спрытны йа працы. 9. Ужыв. пры
абазначэнні прадмета, асобы, з'явы, да
якіх ёсць патрэба, зацікаўленасць, схіль
насць. Аматар йа танцаў. Дяаа ба спарту.
10. Ужыв. для выражэння адносін да каго-,
чаго-н. 77аваеа йа старэмм/ых. Яянав/сць
ба акупантаў. 11. Ужыв. для абазначэння
падабенства, блізкасці да каго-, чаго-н.
/7айобны йа бацьк/. 12. Ужыв. для пака
зання паўнаты колькаснага ахопу каго-,
чаго-н. Фмьл/ зац/кав/уус/х — ай л/алоеа йа
старога. Раз^тыцца йа календ/. 13. Ужыв.
для выражэння прыблізнай колькасці ча
го-н. Зала зл/ям/чае йа васьл//сот чалавек.
14. У спалучэнні з прыназ. «ад* і другім
лічэбнікам ужыв. для абазначэння абме
жавальных велічынь чаго-н. Дзец/ ай трах
йа пяц/ еайоў. 15. Ужыв. ў выразе пры раз
вітанні. Да пабачэння. Да новых сустрэч.
16. Ужыв. ў пачатку загалоўкаў навуковых
артыкулаў даследчых прац. Да пытання ай
пахойэканн/л/овы. Да пытання аб электрайына?м/цы цел, як/я рукаюцца.
ДА..., прыстаўка. 1. Служыць для ўтва
рэння дзеясловаў са знач. завяршэння дзе
яння, давядзення яго да канца, да якой-н.
мяжы або дасягнення мэты, напр.: йаварыць, йаесц/, йал/саць, йаэкыць, йаплысц/.
2. Служыць для ўтварэння дзеясловаў са
знач. прыбаўлення да ранейшага, напр.:
йаатрыл/аць, йакул/ць, баўкал/ллектаваць.
3. Удзельнічае ва ўтварэнні дзеясловаў
на -цца, -ся са знач. дамагчыся чаго-н.,
напр.: йайуйз/цца, йазван/цца^ йакл/кацца.
4. Служыць для ўтварэння дзеясловаў на
-цца, -ся са знач. адмоўнай ацэнкі вынікаў
дзеяння, напр.: йабееацца, йаеуляцца, йаскакацца. 5. Служыць для ўтварэння пры
метнікаў са знач.: ранейшы, які адбыўся
да таго, што абазначана ўтваральнай ас
новай, напр.: йаваенны, йакастрычн/цк/,
йатарл(/ноеы. 6. Служыць для ўтварэння
прыслоўяў са знач. меры дзеяння, напр.:
йабяла, йаеала, йачыста, йамаўна, йап 3?на,
йапазна, йацял/на.
ДААБЕДЗЕННЫ, ая, ае Які адбыва
ецца, з'яўляецца да абеду ^аабейзенная
правулка.
ДААРАЦЦА, -арўся, -арбшся, -арацца;
-арбмся, -арацёся, -арўцца; -арьіся; зак.
(разм.). 1. Аручы, дасягнуць якога-н.
месца. ,Д. йа лесу. 2. Працуючы на воры
ве, вельмі стаміцца, караўся йа таза,
матэ поз яе чуе. Ц яезак. давбрвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
ДААСТАТКУ, прысл. (разм.). Да канца,
поўнасцю. Рыл/цьусёй.
ДААТАМНЫ, -ая, -ае. Які існаваў да
выкарыстання атамнай энергіі. Д. нерыяй.
ДАБАВІЦЬ, -б^ўлю, -бавіш, -бавіць;
-баўлены; зак., каео-м/то і чаео. 1. Даць,
наліць, насыпаць і пад. дадаткова, звыш
таго, што маецца, што прызначана, або

папоўніць тое, чаго не стае. Д. вайы. Д. сол/
ўхалайн/к. 2. Сказаць або напісаць у дада
так. /7- некальк/ слоў ба п/сьл/а. Усё ^разул/ело, й. нечаеа. Ц поз. дабаўленне, -я, я.
ДАБАЎКА, -і, ДА/-бАўцы, л/н. -і, -бАвак,
ж. Тое, што дабаўлена, прыбаўка (у 1
знач.). Рбрам/чаку ел/ / прас/л/ йабаўк/. Ц
нрыл/. дабавачны, -ая, -ае.
ДАБЁГЧЫ, -бягў, -бяжьіш, -бяжыць;
-бяжьім, -бежыцё, -бягўць; дабёг, -гла;
-бяжьі; зак. Бягом дасягнуць якога-н.
месца. Д. йа хоты. Ц незак. дабягаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ДАБЁЛЬВАЦЬ ад дабяліць
ДАБІРАЦЦА ал. дабрацца.
ДАБІРАЦЬ ал дабраць
ДАБІЦЦА, -б'ібся, -б'ёшся, -б'ёцца;
-б'ёмся, -б'яцёся, -б'ібцца; зак., чаео.
Настойлівымі намаганнямі дамагчыся ча
го-н. ,Д. прызнання.
свамео. Ц незак. дабі
вацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ДАБІЦЬ, -б'іб, -б'ёш, -б'ё; -б'ём, -б'я
цё, -б'ібць; -біты; зак. 1. каео (м/то/ Пры
кончыць (у 2 знач.) раненага, падстрэле
нага. /7аляўн/чы баб/ў звера. 7^ть/я вестк/
зуем/ йаб/л/ старога (перан.). 2. перан.,
каео-м/то. Канчаткова разграміць. Д. вародсыя с/лы. 3. м/то. Канчаткова разбіць
што-н. недабітае, трэснутае; перабіць усё,
што засталося цэлым. ,Д. талерк/. 4. (7 / 2
ас. звычамна неўзкыв.), м/то і чаео. Скон
чыць біць, утвараць гукі (пра гадзіннік).
Тййз/ня/к ме наспеў й. м/остаеа ўйару, як па
чалася нарайа. 5. м/то. Увагнаць да канца.
,Д. цв/к. 6. перан., м/то. Завяршыць якуюн. работу Xвечару баб/л/ ж?н/во. б Дабіць да
ручкі (разм.) — давесці да развалу да поў
най непрыгоднасці. Ц незак. дабіваць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ДАБРА... (ел. добра...). Першая састаў
ная частка складаных слоў якая ўжыв.
замест «добра...*, калі націск у другой
частцы падае на першы склад, напр.: йабрайземны, йабрайум/ны, йабратворны.
ДАБРАБЫТ, -у Л7 -бйце, л/. Дастатак,
забяспечанасць. Хламац/цца пра й. наройа.
ДАБВАВЁШЧАННЕ / ДАБРАВЁСЦЕ,
-я, н. (з вялікай літары). Веснавое хрысці
янскае свята: абвяшчэнне Дзеве Марыі аб
будучым нараджэнні Хрыста.
ДАБРАВОЛЕЦ, -льца, л/н. -льцы, -льцаў
л/. Тое, што і йобраахвотн/к.
ДАБРАВОЛЬНІЦКІ, ая, ае Тое, што і
йобраахвотн/цк/.
ДАБРАВОЛЬНЫ, ая, ае Тое, што і
йобраахвотны.
ДАБРАДЗЕЙ, -дзёя, л/н. -дзёі, -дзёяў л/.
Той, хто робіць дабро, дапамагае, аказвае
паслугу каму-н. /7а словах й., а на справе
л/хайзем (з нар.). Ц ж?. дабрадзёйка, -і, ДМ
-дзёйцы, л/н. -і, -дзёек.
ДАБРАДЗЕЙНЫ, -ая, -ае. Гатовы дапа
магчы іншым; дабрачынны. ,Дабрайземныя
люйз/. II наз. дабрадзёйнасць, -і, эк.
ДАБРАДЎШНЫ, -ая, -ае Добры і мяк
кі па характары чалавек. 7эта была йабра-

ДАА-ДАБ
й^м/ная / прыел/ная жанчына. Ц наз. дабра
душнасць, -і, ж?.
ДАБРАК, -А, л/н. -у -бў л/. (разм.). Доб
ры, спагадлівы чалавек. Рн й. па натуры.
II ж?. дабрачка, -і, ДАТ -чцы, л/н. -і, -чак. Ц
прьм/. дабрацкі, -ая, -ае
ДАБРАНАЧ, выкл., у знач. сык. (разм.).
Ужыв. як пажаданне спакойнай ночы пры
развітанні вечарам.
ДАБРАТА, -й, ДМ-рацё, ж?. Спагадлі
васць, душэўная прыхільнасць да людзей,
імкненне рабіць усё добрае для іншых. У
яео зачах свяц/лася й.
ДАБРАТВОРНЫ, -ая, -ае Які добра
ўздзейнічае на каго-, што-н.; спрыяльны.
Д. ўплыў прыройы на чалавека. Ц наз. даб
ратворнасць, -і, ж.
ДАБРАЦЦА, -бярўся, -бярэшся, -бя
руцца; -бярбмся, -берацёся, -бярўцца;
-брАўся, -брАлася; -бярйся; зак., йа каеочаео. 1. Пасля затраты часу або сіл няскора дайсці, даехаць да якога-н. месца. Д.
йа веек/. 2. Прыкладаючы намаганні, да
сягнуць разумення чаго-н. Д. йа сутнасц/
справы. 3. пёрам. Атрымаць магчымасць
узяцца за каго-, што-н.; расправіцца з
кім-н. (разм.). Я йа цябе ям/чэ йабяруся. Ц
незак. дабірацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ДАБРАЦЬ, -бярў, -бярбш, -бярЗ; -бярбм, -берацё, -бярўць; -бярй; -брАны;
зак., каео-м/то і каео-чаео. 1. Сабраць да
даткова, да поўнай меры. Д. яеай у ком/. 2.
Выбіраючы, знайсці патрэбнае. Д. крэсла
йа еарн/тура. Д л/атэры/ на сукенку. 3. За
вяршыць набор чаго-н. (кнігі, артыкула і
пад.). Д кн/зу. II незак. дабіраць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
ДАБРАЧЫНЕЦ, нца, л/н -нцы, -нцаў
л/. Чалавек, які вызначаецца дабрынёй,
чула адносіцца да людзей, дапамагае, чым
можа. II ж. дабрачынніца, -ы, л/н. -ы, -ніц. Ц
лрыл/ дабрачынніцкі, -ая, -ае.
ДАБРАЧЫННЫ, -ая, ае 1. Звязаны з
матэрыяльнай дапамогай каму-н. Д. канцзрт. 2. Накіраваны на грамадскую ка
рысць. Дйброчь/ннае аб^йнанне. Ц наз. дабрачЯптасць, -і, ж.
ДАБРАЙКАСНЫ, -ая, ае 1. Добрай
якасці, які задавальняе патрабаванні, ^абраякасныя прабўкты. 2. У медыцыне: не
злаякасны. ^йброяк/7сн/7я пухл/на. Ц наз.
дабраякаснасць, -і, ж?.
ДАБРО, -А, н. 1. Усё станоўчае, ка
рыснае. .Жайаць бабра кал/у-н. 2. Добрыя
справы, учынкі. Зя л/аё й. йы л/не ў рабро (з
нар.). <3раб/ць л/ноеа бабра любзял/. 3. Маё
масць, рэчы, пажыткі (разм.). У /к ку%ры
моўныя бабра. 4. Што-н. нягоднае, непа
трэбнае, дрэннае (разм., іран.). 7акоеа йабра нам / барл/а не трэба. 0 Не з дабра — не
ад добрага жыцця. Не на дабро — пра тое,
што можа прывесці да дрэнных вынікаў
ДАБРОМ, прысл. (разм.). Па-добраму;
без прымусу, //аслухай й., бо еорм/ буйзе.
ДАБРОТЫ, -рбт / -аў Тое, што зада
вальняе чалавечыя патрэбы, дае матэры
яльны дастатак. жыцця.

ДАБ-ДАВ
ДАБРЫДЗЕНЬ, зык/?-, у знач. зык.
(разм.). Ужыв. як прывітанне пры сустрэ
чы днём.
ДАБРЫНЯ, -і^ ж. (разм.). 1. Тое, што
і бабрата. 2. Раскоша, хараство, любата.
.Якая <3. ран/цай //а сенажаці
ДАБРЫСЦІ -брыду, -брыдзёш, -бры
дзі; -брыдзём, -брыдзяцё, -брцдўць;
-брыў, -брылА, -лб; -брыдзі; зак. (разм.).
Марудна, з цяжкасцю дайсці куды-н., да
якога-н. месца. Д у еораб.
ДАБРАЦЬ, -рбю, -рбеш, -рбе; незак.
Станавіцца лепшым, больш добрым. Ц зак.
падабраць, -Аю, -Аеш, -бе.
ДАБУДАВАЦЬ, -дўю, -дўеш, -дўе; -дўй;
зак. 1. Скончыць пабудову будаўніцтва. 2.
Надбудаваць. Ц звар. дабудавёцца, -дўюся,
-дўешся, -дўецца.
ДАБУДЗІЦЦА, -буджўся, -бўдзішся,
-бўдзіцца; зак., каео. Разбудзіць не адразу
прымусіць прачнуцца. Санл/ваеа не бабубзймся, лян/еаеа не бам/лем/ся (прыказка).
ДАБЫТАК, -тку, л*. (разм.). Дабро, па
жыткі. 77рывёз з сабой увесь б.
ДАБЫЦЬ, -бўду -бўдзеш, -бўдзе; зак.
Прабыць дзе-н. да пэўнага тэрміну ці да
канца. Д. выпрабавальны тэрм/н. Д. ба канца схобу.
ДАБЯГАЦЬ 27?. дабегчы
ДАБЯЛА, лрысл. 1. Чыста, да белага ко
леру. Вымыць сарочку б. 2. Да белага напа
лу. .Нагрэць б.
ДАБЯЛІЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -бёліцца; зак. (разм.). Канчаткова
выбеліцца. Лала/яно бабел/цца на сонцы.
ДАБЯЛІЦЬ, -бяліб, -бёліш, -бёліць;
зак. 1. Закончыць пабелку ці бяленне ча
го-н. Д. сцены. 2. Выбеліць што-н. да яко
га-н. месца. II незак. дабёльваць, -аю, -аеш,
-ае.
ДАВАЕННЫ, -ая, -ае. Які існаваў ці
з'явіўся да вайны. Д. бубынак. Д. ўзровень
разв/цця лрамысловасц/.
ДАВАЖКА, -і, ДМ" -жцы, мн. -і, -жак,
ж. Дабаўка да таго, што ўзважваецца, калі
ў ім не хапае вагі. Сыр з баважкай.
ДАВАЖЫЦЬ, -важу, -вАжыш, -важыць;
зак. 1. Закончыць узважванне чаго-н. 2.
Важачы што-н., дадаць пэўную колькасць
да поўнай вагі. Ц незак. даважваць, -ваю,
-ваеш, -вае.
ДАВАЗІЦЬ, -важў, -вбзіш, -вбзіць;
зак., м/то. Скончыць возку чаго-н. Л?ё се
на не ласлел/ б.
ДАВАЛАЧЫ, -лакў, -лачбш, -лачб;
-лачбм, -лачацё, -лакўць; -лбк, -лаклА,
-лб; -лачй; -лбчаны; зак., м/то (разм.). З
цяжкасцю данесці, дацягнуць да якога-н.
месца. ^Тебзь бавалок мех бульбы. Алолцы не
змаал/ б. лобку ба возера. Ц незак. давала
каць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ДАВАЛАЧЫСЯ, -лакўся, -лачбшся, -лачбцца; -лачбмся, -лачацёся, -лакўцца;
-лбкся, -лаклАся, -лбся; -лачьіся; зак.
(разм.). З цяжкасцю дайсці, дабрацца да
якога-н. месца. Дебзь бавалокся ба хаты. Ц
незак. дямляігАцця, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
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ДАВАЛЬНЫ У выразе: давальны
склон — склон, які адказвае на пытанні:
каму? чаму?
ДАВАРЫЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -вАрыцца; зак. Зварыцца канчат
кова; стаць гатовым для ўжывання. 3%яса
баварылася.
ДАВАЦЦА ад. дацца.
ДАВАЦЬ, даіб, даёш, даё; даём, даяцё,
даібць; незак. 1. ал. даць. 2. у знач. часц.
давАй(це). У спалучэнні з інф. незак. ці 1
ас. мн. буд. азначае прапанову, запрашэн
не зрабіць што-н. разам, сумесна (разм.).
Давай бееаць. Давайце ласнебаем. 3. у знач.
часц. давАй. У спалучэнні з інф. незак. слу
жыць для выражэння энергічнага пачатку
дзеяння. Раззлаваўся бзеб, аблеразаў па
пружку / бавай енаць лабм/ыванцаў з сабў.
/7рыбее / б. крычаць.
ДАВАЯВАЦЦА, -ваібюся, -ваібешся,
-вак5ецца; -вак5йся; зак. (разм.). Ваюючы,
пацярпець няўдачу, атрымаць непрыем
насці. 77ррт-т4ртур лаў. Даваяваўся Ауралатк/н/Д. ба канфуз//.
ДАВЕДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. 1. м/то, чаео, лра каео-номо, аб кшчым. Сабраць, атрымаць звесткі аб кім-,
чым-н. Абнова чаео ён бавебаўся з кн/е.
З розных хрын/ц можна б. лра бзейнасць
^ранцыска Скарыны. 2. аб к/м-чь/м, лра
каео-кпло. Атрымаць даведку запытацца
аб чым-н. Д. аб стане хвораеа. 3. каео. На
ведаць каго-н., прыйсці да каго-н. (разм.).
Д. бацьк/. II незак. даведвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца.
ДАВЕДАЧНЫ, -ая, -ае. Які дае даведкі
або змяшчае розныя даведкі. Давебачнае
б/оро. Давебачная кн/еа.
ДАВЁДКА, -і, ДЛ^-дцы, мн. -і, -дак, ж.
1. Звесткі аб чым-н., атрыманыя кім-н.
пасля пошукаў, запытання. Звярнуцца за
бавебкай. Ўтрымаць бавебку. 2. Дакумент
з такімі звесткамі. Д. з .месца працы.
ДАВЕДНІК, -а, .мн. -і, -аў м. Кніга з ка
роткімі і дакладнымі звесткамі аб чым-н.
Тэлефонны б. тірфа^раф/чны б.
ДАВЕЗЦІ, -вязў, -вязёш, -вязё; -вязём,
-везяцё, -вязўць; -вёз, -вёзла; -вязі; -вёзены; зак., каео-м/то. 1. Везучы, даставіць
да месца. Д. ба вакзала. 2. Прывезці да
даткова таго, чаго не хапае. Д. цэмент на
бубоўл/о. II незак. давазіць, -вбжу, -вбзіш,
-вбзіць.
ДАВЕЙВАЦЬ ал давеяць
ДАВЕКУ, лрысл. Да канца жыцця. Ма
ленькі сабака б. м/чаня (з нар.).
ДАВЕР, -у, м. Тое, што і бавбр <?.
ДАВЕРАНАСЦЬ, і, мн і, ей, ж Да
кумент, які дае права каму-н. дзейнічаць
ад імя таго, хто выдаў гэты дакумент. Д. на
атрыманне насылк/.
ДАВЕРАНЫ, -ая, -ае. 1. Надзелены
давер'ем. Давераная асоба. 2. у знач. наз.
давараны, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Той, хто
дзейнічае па чыёй-н. даверанасці. Ласлаць свайго баверанаеа.

ДАВЕРНЕ, -я, н. Упэўненасць у чыёй-н.
добрасумленнасці, шчырасці, у правіль
насці чаго-н. і заснаваныя на гэтым адно
сіны да каго-, чаго-н. Л/чбы не выкл/ка/оць
бабёр Заслужыць б. нароба.
ДАВЕВЛІВЫ, -ая, -ае. Які лёгка верыць
у шчырасць, праўдзівасць, адносіцца да
ўсіх з давер'ем; заснаваны на давер'і. Д.
чалавек. Д. тон. Даверлівыя абнос/ны. Ц наз.
давёрлівасць, -і, ж
ДАВЕРНІК, -а, мн. -і, -аў м. (спец.).
Асоба, якая выдала каму-н. даверанасць
ад свайго імя. Ц ж. даверніца, -ы, мн. -ы,
-ніц. II лрым. давёрніцкі, -ая, -ае.
ДАВЕРНЫ, -ая, -ае (спец.). Які свед
чыць аб даручэнні каму-н. чаго-н., які
з'яўляецца даверанасцю. Д. бакумент. Дз
вярное л/сьмо. II няз. давёрнасць, -і, ж.
ДАВЕРХУ, лрысл. Да самых верхніх
краёў Т/ал/ць у бочку вабы б. 0 Знізу давер
ху — 1) усюды, у любым месцы; 2) ад ні
жэйшых інстанцый да вышэйшых.
ДАВЕРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
зяк., каму-чаму. Паверыць каму-, чаму-н.,
паспадзявацца на каго-, што-н. Яму мож
на б.
ДАВЕРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
зяк., каму каео-м/то або з /нф. Праяўля
ючы давер'е, даручыць. Д. таварым/у ма
рыну. Д. атрымаць зарплату. Ц незак. давя
раць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ДАВЕСЦІ', -вядў, -вядзёш, -вядзё; -вя
дзём, -ведзяцё, -вядўць; -вёў вялА, -лб;
-вядзі; -вёдзены; зак. 1. каео (^м/тр) ба
чаео. Ведучы, даставіць да якога-н. мес
ца. Д. сяіароеа ба хаты. 2. м/то ба чаео.
Пракласці, правесці да якога-н. месца. Д
м/ам/у ба райцэнтра. 3. мт/о ба чаео. Займа
ючыся якой-н. справай, работай, дасяг
нуць пэўнай мяжы. Д. справу ба канца. 4.
каео-м/то ба чаео. Прывесці ў які-н. стан.
Д. ба слёз. 5. м/то ба каео-чаео. Абавязаць
да выканання (задання, разнарадкі і пад.).
Д. план ба кожнаеа. 6. м/то. Падагнаць,
прыладзіць адно к аднаму. Д. аконную ра
му. 0 Давесці да ведама (афіц.) — паведа
міць, праінфармаваць, перадаць. Давесці
да торбы (разм.) — прывесці да беднасці,
да жабрацтва. Ц незак. даводзіць, -вбджу,
-вбдзіш, -вбдзіць.
ДАВЕСЦІ , -вяду, -вядзёш, -вядзё; -вя
дзём, -ведзяцё, -вядўць; -вёў -вяла, -вялб; -вядзі; -вёдзены; зак., м/то. Даказаць,
пацвердзіць правільнасць чаго-н. факта
мі, довадамі. Д. тэарэму. Ц незак. даводзіць,
-вбджу -вбдзіш, -вбдзіць.
ДАВЕСЦІСЯ, -вядзёцца; -вялбся; бе
зас., зак. Здарыцца, прыйсціся. Давялося
напрацаваць сакратаром сельсавета. Ц не
зак. давбдзіцца, -вбдзіцца; -вбдзілася.
ДАВЕЯЦЬ, -вёю, -вёеш, -вёе; -вёй;
-вёяны; зак., м/то. Закончыць веянне ча
го-н. Д. ячмень. II незак. давёйваць, -ваю,
-ваеш, -вае.
ДАВІДНА, лрысл. Да світання, пакуль
не развіднее. Тарох змалац/л/ям/чэ б.
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ДАВЙІЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для
выціскання соку з ягад, садавіны. Д. прэс.
ДАБІЦЦА, даўлйся, дбвішся, лавіцца;
лезок., чым. 1. Задыхацца ад чаго-н., што
засела ў горле, або прыступу кашлю, сме
ху і пад. Д. косткам. 2. лерам. Харчавацца
чым-н., што прыелася, абрыдла. Д. буль
бай. II зак. удавіцца, удаўлюся, удавішся,
удавіцца (да 1 знач.) /падавіцца, -даўлібся,
-дбвішся, -дбвіцца (да 1 знач.).
ДАБІЦЬ', даўіб, даўёш, даўё; даўём,
даўяцб, даўібць; даві; давіты; зак., м/то.
Закончьшь віццё чаго-н. Д елроўку. Ц ле
зак. давіваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ДАБІЦЬ^, даўліб, дАвіш, дАвіць; лезак.
(разм.). 1. Налягаць, націскаць цяжарам.
7/яжкоя зброя бое/ць ла /мель/. 2. лерал.
Прыгнятаць, падаўляць.
ДАЕЗДЗІЦЦА, -вбджуся, -вбдзішся,
-вбдзіцца; лезак. 1. ал. давесціся. 2. каму
к/м. Быць у роднасных адносінах з кім-н.
Ёл боеобз/^^о мле бзябзьком.
ДАВОДЗІЦЬ' ал давесці'
ДАВОДЗІЦЬ^ ал давесці
ДАВОДКА, -і, ДА7-дцы, ж. (спец.). На
данне вырабу дакладных памераў шляхам
механічнай падгонкі, шліфоўкі. Д. дэта
лей. II лрь/м. даведачны, -ая, -ае. Д. сталок.
ДАВОЗІЦЬ ал давезці
ДАВОЛІ, лрысл. 1. (у спалучэнні з
прым. або прысл.). У значнай ступені, у
вялікай колькасці. ТТрымм^/ося (Займацца
й боўео. 2. безос., у знач. еык. Дастаткова,
колькі трэба. Дома ўсяао Э. 3. безас. з /л%,.
або з 7^ Хопіць, досыць, пара спыніць. Д.
слоў слраеа латрэбла/
ДАВОРВАЦЦА ал даарацца
ДАВУЧАЦЦА, -вучўся, -вўчышся, -вўчыцца; зак. 1. Завяршыць сваю адука
цыю, закончыць навучанне чаму-н. 7?амла
ле базеол/ла б. 2. (За чаао. Правучыцца да
якога-н. тэрміну. Д. (За еосьмоео класа. 3.
(За чаао. Працяглай вучобай давесці сябе
да якіх-н. непрыемных вынікаў (разм.).
Даеучь/цца (За лрытуллелля зроку. Ц лезак.
давўчвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ДАВУЧЫЦЬ, -вучў, -вўчыш, -вўчыць;
-вўчаны; зак. І. каао-м/то. Давесці наву
чанне каго-н. да канца. Д. сыла. 2. м/то.
Вывучыць пгго-н. поўнасцю або да якой-н.
мяжы. Д. тайл/^у мложалля. Д. урок. Д. лаэму (За (Зруаоаа раздзела. Ц лезак. давучваць,
-аю, -аеш, -ае.
ДАВЫБАРЫ, -аў. Дадатковыя выбары
на вызваленыя, вакантныя месцы. Д. бэлутатаўу ТТацыялдльлы схо<3.
ДАВЫБРАЦЬ, -беру -бераш, -бера; -бе
рн; -браны; зак., коао. Дадаткова выбраць
каго-н. куды-н. Д. (Зэлутата. Ц лезак. давыбірАць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ДАВЯЗАЦЬ, -вяжу, -вяжаш, -вАжа;
-вяжы; -вАзаны; зак., м/то. 1. Закончыць
вязанне чаго-н. Д. м/карлэтк/. 2. Закон
чьшь звязванне чаго-н. Д. слаль/. Ц лезак.
давязваць, -аю, -аеш, -ае.

ДАВЯРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лезак. 1. ал.
даверыць. 2. каму. Выказваць пачуццё да
веру. Ён мне баелрое са ўс/м.
ДАВЯРШЫЦЬ, -вяршу, вёршыш,
-вёршыць; -вёршаны; зак., м/то. Давесці
да канца, скончыць. Д. пачатую спробу. Ц
лезак. давяршаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц лаз. да
вяршэнне, -я, л
ДАГАБЛЯВАЦЬ, -лібю, -лібеш, -лібе;
-лібй; -лявАны; зак., м/то. 1. Скончыць
габляваць. Д. (Зом/к/. 2. Давесці габляван
не да якой-н. мяжы. Д. бэльку ба сярэбз/ны.
ДАГАВАРЫЦЦА, -варўся -вбрышся,
-вбрыцца; зак. 1. Прыйсці да згоды шля
хам перагавораў Д. абл/ке/бацы/ракет сярэбням балекас^/. 2. У размове, разважан
нях дайсці да якой-н. крайнасці. Даааеарыл/ся ба таео, м/то мачал/лая^а.
ДАГАВАРЫЦЬ, -варў, -вбрыш, -вбрыць; -вбраны; зак., м/то і без бал. Скон
чыць гаварыць; давесці да канца пачатую
прамову выказаць сваю думку да канца.
Даклабчь/ка л^ралын/л/, ле бал/ б. Ц лезак.
дагаварваць, -аю, -аеш, -ае.
ДАГАВОР, а / у мл ы, аў м 1. у
Пісьмовае або вуснае пагадненне; дамова.
77абл/саць б. 2. -а. Дакумент, у якім пада
юцца звесткі аб узаемных абавязацель
ствах; дамова. Ц лрым. дагаворны, -ая, -ае.
776 баеаеррлых начатках.
ДАГАВОРНІК, -а, мл і, аў м (разм )
Работнік, які працуе па дагаворы. Ц ж. да
гаворніца, -ы, мл. -ы, -ніц. II лрь/м. дага
ворніцкі, -ая, -ае
ДАГАДЗІЦЬ, -гаджў, -гбдзіш, -гбдзіць;
-гбджаны; зок., каму-чол/у. Задаволіць каго-н., зрабіўшы яму што-н. прыемнае;
улагодзіць. Д. еасцям.
ДАГАЛА, лрысл. 1. Да голага цела. 7>аслрануцца б. 2. Не пакідаючы валасоў тібстрыеся б.
ДАГАНДЛЯВАЦЦА, лібюся, лібеш
ся, -лібецца; -лібйся; зок. (разм.). Займа
ючыся гандлем, разарыцца, згалець. Д. бо
торбы.
ДАГАНЯЦЬ ал дагнаць
ДАГАРАДЗІЦЬ, -раджў, -рбдзіш, -рбдзіць; -рбджаны; зок., м/то. Закончыць
абгароджваць. Д. плот. Ц лезок. дагародж
ваць, -аю, -аеш, -ае.
ДАГАРТАВАЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -тўецца; зок. Дасягнуць патрэбна
га гарту. Столь боеортоемлося. Ц лезок. да
гартоўвацца, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-аецца.
ДАГАРТАВАЦЬ, -тую, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавбны; зок., м/то. Давесці да патрэбнага
гарту. Д. сбрл. II лезок. дагартоўваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц лоз. дагартоўка, -і, ДЛ7-тбўцы,
ж. / дагартоўванне, -я, л.
ДАІАРЫ, лрысл. І. На спіне, на спіну.
Ляжыць б. 2. Угору, уверх. Як л/ оры, обы
чорлым б. (прыказка), б Дагары нагамі — 1)
у перавернутым, перакручаным станові
шчы (быць і пад.); 2) уніз галавой, кулём
(падаць, ляцець і пад.).

ДАВ-ДАГ
ДАГАРАЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-рьіць; зок. 1. Згарэць да канца або да
якой-н. мяжы. Дроеы боеорэл/. Сеечко боеорэло. 2. лерол. Перастаць свяціцца; па
тухнуць. Зара боеорэло. II лезок. дагараць, 1
і 2 ас. звычайна не ўжыв., -бе / дагарваць, 1
і 2 ас. звычайна не ўжыв., -ае.
ДАГАСПАДАРЫЦЦА, -руся, рышся,
-рыцца; зок. (разм., іран.). Давесці гаспа
дарку да заняпаду.
ДАГЕСТАНЦЫ, -аў, абз. -нец, -нца, м.
Насельніцтва Рэспублікі Дагестан, якая
ўваходзіць у склад Расійскай Федэрацыі. Ц
ж. дагестанка, -і, ДАТ -нцы, мл. -і, -нак. Ц
лрым. дагестанскі, -ая, -ае.
ДАГІСТАРЫЧНЫ, ая, ае Які адно
сіцца да пары, што папярэднічала з'яў
ленню пісьменнасці. Д лерыяб.
ДАГЛЕДЗЕЦЬ, -глёджу -глёдзіш, -глёдзіць; -глёдзь; -глёджаны; зок., коео-м/то.
1. Паклапаціцца аб кім-, чым-н., акру
жыць увагай, стварыць добры догляд. Д.
хеораеа. Д. бзяцей. 2. Заўважыць, не вы
пусціць з-пад увагі (звычайна з адмоў
ем). 77е боалебз/м/ бокам — золлоц/м/ боком
(прыказка). Ц лезок. даглядаць, -бю, -аеш,
-бе.
ДАГЛЯДЗЁЦЬ, -гляджу, -глядзіш,
-глядзіць; -глядзім, -гледзіцё, -глядзець;
-глядзі; зок. Скончыць прагляд чаго-н. Д
к/ло%)/яьм. II лезок. даглёджваць, -аю, -аеш,
-ае.
ДАГЛЯДЧЫК, а, мл і, аў м 1. Той,
хто даглядае каго-, што-н., наглядае за
кім-, чым-н. Д. колей. 2. Службовая асо
ба, якая даглядае дарожныя рэчы, грузы
на мытні. Мытны б. Ц ж. дапйдчыца, -ы,
мл. -ы, -чыц. II лрь/м. даглядчыцкі, -ая, -ае.
ДАГМАТЫЗМ, -у м. Некрытычнае
мысленне, якое апіраецца на догмы. Ц
лрыл/. дагматычны, -ая, -ае.
ДАГМАТЫК, -а, мл. -і, -аў м. Чалавек,
які мысліць догмамі, схільны да дагма
тызму.
ДАГМАТЫЧНЫ, ая, ае 1. ал. дагма
тызм. 2. Заснаваны на палажэннях, якія
прымаюцца як бясспрэчныя, як догмы.
Дагматычныя розеожолл/. 3. Катэгарыч
ны, бяздоказны, які не дапускае пярэчан
няў. Д. тол. II лоз. дагматычнасць, -і, ж.
ДАГНАЦЬ, -ганіб, -гбніш, -гбніць; -га
ні; -гнбны; зок. 1. коао-м/то. Параўняцца
з тым, хто рухаецца і знаходзіцца напе
радзе; нагнаць. Д. уцекача. Д. леробое/коў
(перан.). 2. каео-м/то бо каео-чаео. Ібнячы, прымусіць дайсці куды-н., да якога-н.
месца. Д кароў бо лесу. 3. м/то бо чаго.
Дасягнуць якіх-н. паказчыкаў (разм.). Д
еылрацоуку бо бзеюх лорм зо змену. 4. м/то.
Падагнаць, наладзіць як трэба. Д. касу. 5.
м/то бо чаго. Увагнаць што-н. да канца.
Д. цб/к бо ллем/к/. II лезок. даганяць, -Аю,
-яеш, -Ае. Ц лоз. дагонка, -і, ДА/ -нцы, ж.
(да 4 знач.).
ДАГОДЛІВЫ, -ая, -ае. Празмерна па
служлівы, угодлівы. Д. чалавек. Д тол. Ц
лоз. дагбдлівасць, -і, ж

ДАГ-ДАЗ
ДАГРУЗІЦЬ, -гружў, -грўзіш, -грўзіць;
-грўжаны; зяк. 1. мпяо. Скончыць пагруз
ку чаго-н. Д. мам/ыну. 2. Дадаць грузу да
поўнай нагрузкі. Д. бульбу ў мас//. Ц незак.
дагружаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. дагрузка,
-і, ДМ-зцы, ж.
ДАГУКАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак., клас. (разм.). Клічучы каго-н., пры
мусіць адгукнуцца або прыйсці. У лесе
цяжка с).
ДАГУЛЯЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак., ба чазе (разм.). Легкадумнымі, не
асцярожнымі паводзінамі давесці сябе
да непрыемнасцей. Дзец/ баеулял/ся з аенём
/лазе, капа катлу слаям/. Ц лезак. дагульвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ДАГУЛЯЦЬ, -лАю, -лАеш, -лАе; -лАны;
зак., м^лю. 1. Скончыць гуляць; правесці
астатак часу (канікул, адпачынку і пад.)
гуляючы. Ц. вяселле. Ц. бн/ аблачынку. 2.
Скончыць гульню ў што-н. Д. лар/пыю ў
м/ахма/лы. II яезак. дагульваць, -аю, -аеш,
-ае.
ДАГЭТУЛЬ, ярысл. 1. Да гэтага часу. Дзе
тлы блукаў <3. ?2. Да гэтага месца. ?4б еораба
(3. беаццаць к/ламе/лраў.
ДАДАНЫ, -ая, -ае. У выразах: а) даданы
сказ — частка складаназалежнага сказа,
сінтаксічна падпарадкаваная галоўнаму
сказу і звязаная з ім пры дапамозе злучні
ка або злучальнага слова; б) даданы член
сказа — член сказа, які паясняе і дапаўняе
які-н. з галоўных членаў сказа.
ДАДАТАК, -тку, .мн. -ткі, -ткаў, .м. 1. Тое,
што прыбаўляецца да чаго-н. Зраб/ць блбатпк/. Д. баразбзела кн/е/. 2. Тое, што пры
кладаецца да якога-н. падпіснога выдання. ^асон/сзбяслла/лньтм^^/лклм.
ДАДАТКОВЫ, -ая, -ае. Які з'яўляецца
дапаўненнем да чаго-н. асноўнага, галоў
нага. Д. цяен/к. Даба/лкоеьм заня?лк/. Д. набор слухачоў.
ДАДАТНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае патрэб
ныя ўласцівасці, якасці, заслугоўвае ада
брэння. Д. бок пабзем. Даба/пная з^яаа. 2.
Які выражае адабрэнне; станоўчы. Да(Зятянля ацэнка. 3. У матэматыцы: боль
шы за нуль. ,Д. л/к. Сабаліная еел/чыня.
4. Від электрычнага зараду носьбітамі
якога з'яўляюцца пазітрон, пратон і інш.
(спец.). Ц. элек/лрычны зараб.
ДАДАЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-дАсца; -дадўцца; зак. (разм.). Далучыцца,
дабавіцца да чаго-н. Да ўс/х бябо/п (Задало
ся / еэ/лае няшчасце.
ДАДАЦЬ, -дАм, -дасі^ -дАсць; -дадзім,
-дасцё, -дадўць; -дАй; -дАдзены; зак. 1.
каео-мпло і чаео. Даць, зрабіць, сказаць і
пад. ў дадатак да чаго-н. /Іс/яа/пнм? еромы
бабам заў/пра. 2. та/ло ба чаео. Сказаць або
напісаць у дадатак да чаго-н. Да сказанаеа
нечаеа <3. 3. пано ба чаео. Прыкласці, далу
чыць. Да заяеы <3. мебыцынскае заключэнне.
4. мппо ба чаео. Скласці лікі. Да пяц/ & ча/пыры. II незак. дадаваць, -даіб, -даёш, -даё;
-даём, -даяцё, -даібць. Ц наз. дадаванне,
-я, н.
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ДАДЗЕНЫ, -ая, -ае. 1. Гэты, менавіта
гэты. У(3. момант. 2. у знач. наз. дАдзення,
-ых. Звесткі, паказчыкі, якія характары
зуюць каго-, што-н. Яф/цымныя б. Цаклабньм <3. Ён .мае ўсе (3. бля наеукоеам рашотны.
О Дадзеная велічыня — у матэматыцы: ве
лічыня, якая загадзя вядомая і служыць
для вызначэння іншых.
ДАДЗЕЦЬ, -дзёну, -дзёнеш, -дзёне;
зак. (разм.). Прычыніць непрыемнасць,
даняць, дапячы чым-н.; абрыдаць. ,Д. (За
нутра. Сварка еэта ўжо (Заўзела. Ц незак.
дадзявАць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ДАДЗЯЎБЦІ -дзяўбў, -дзяўбеш, -дзяў
бі; -дзяўбём, -дзеўбяцё, -дзяўбўць; -дзёўб,
-дзяўблА, -лб; -дзяўбі; -дзяўбАны; зак.,
м/то. 1. Здзяўбці, з'есці да канца. Аўры
(ЗаіЗзяўбл/ зерне. 2. Прадзяўбці, скончыць
дзяўбці (у 3 знач.).
(Ззрку болатал/. Ц не
зак. дадзёўбваць, -ваю, -ваеш, -вае.
ДАДОЛУ, прысл. Данізу, на зямлю. 2?ецбр б{рэеы ене б.
ДАДОМУ, прыся. У сваю хату кватэ
ру; дамоў; на дом. 77асяя ра&мяы прымм/оў
б. Цаць заданне & 2. На радзіму у родныя
мясціны. 77рыехаць (3. на намыўку.
ДАДРАЦЬ, -дзяру, -дзярбш, -дзярб;
-дзярбм, -дзерацё, -дзярўць; -дзяры; -дрАны; зак., м/то (разм.). 1. Скончыць драць.
Д. напары. 2. Надраць дадаткова, да пэў
най меры. Ц. моху. Д. бульбы. 3. Знасіць да
дзірак (вопратку абутак і пад.). Д. боты. Ц
незак. дадзірАць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ДАДРУКАВАЦЬ, кўю, кўеш, кўе;
-кўй; -кавАны; зак., м/то. 1. Надрукаваць
да канца або да якога-н. месца. Д. кн/еу. Д.
старонку (За палатны. 2. Надрукаваць да
даткова. Ц. сто экзэмпляраў тэз/саў. Ц не
зак. дадрукоўваць, -ваю, -ваеш, -вае. Ц наз.
дадрукбўка, -і, ДА^-бўцы (да 2 знач.), ж. /
дадрукбўванне, -я, н.
ДАДУБІЦЬ, -дубліб, -дўбіш, -дўбіць;
-дўблены; зак., /мто. Скончыць дубіць,
выдубіць да канца. Д. скуру. Ц незак. да
дубліваць, -аю, -аеш, -ае.
ДАДУМАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец
ца; зак., (За чаео. Разважаючы, прыйсці да
якога-н. заключэння, вываду. Д. ба лепм/аеа рам/эння. Ц незак. дадумвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
ДАДУРЭЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. (разм.). Дурэючы, давесці сябе да не
прыемных вынікаў.
ДАДУШЁІ, быкл. (разм.). Ужыв. як
падмацаванне пры запэўніванні каго-н.
у чым-н., па знач. блізкае да слова «далібог>. Д, еэта праўда.
ДАДЙБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. (разм.).
Марудна, з цяжкасцю дайсці да якога-н.
месца; давалачыся.
ДАЙСЦІ, даём, даясі^ даёсць; даядзім,
даясцё, даядўць; даёў -ёла; даёш; даёдзены; зак., м/то. З'есці да канца, скончыць
есці. Д. трам/чаку. Ц незак. даядАць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ДАЕХАЦЬ, -ёду, -ёдзеш, -ёдзе; -ёхаў,
-ёхала; -ёдзь; зак. Едучы, дабрацца да

якога-н. месца; прыехаць. Да еора^а мож
на (3. на мам/ыне. Ц незак. даязджаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ДАЁНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж.
Пасудзіна, у якую дояць малако.
ДАЖАРТАВАЦЦА, тўюся, тўешся,
-тўецца; -тўйся; зак. (разм.). Многа жар
туючы, наклікаць на сябе непрыемнасці.
/ля(3з/, хлопец, (Зажар/пуеп7ся/
ДАЖДЖАВАЦЬ, -джўю, -джўеш, -джўе;
-джўй; незак., м/то. (спец.). Штучна ара
шаць з дапамогай спецыяльных устано
вах. II наз. дажджаванне, -я, н. Ц лрым. даж
джавальны, -ая, -ае.
ДАЖДЖАВІК, -А, мн. -і^ -бў, м. (разм.).
Плашч з непрамакальнай тканіны для
засцярогі ад дажджу.
ДАЖДЖАВІКІ ал дождж
ДАЖДЖАМЕР, -а,мн. -ы, -аўм. (спец.).
Прыбор для вымярэння колькасці атма
сферных апалкаў. Ц лрым. дажджамёрны,
-ая, -ае.
ДАЖДЖЛІВЫ, -ая, -ае. Багаты на даж
джы, з частымі дажджамі. Цажбжл/еая во
сень. II поз. дажджлівасць, -і, ж.
ДАЖДЖбМ, прысл. 1. Падобна на
дождж, як дождж, У вялікай колькасці. 7скры сылал/ся (3.2. У дождж. Це хочацца /сц/ б.
ДАЖДЖЙІНКА, -і,
-нцы, мн. -і,
-нак, ж. (разм.). Кропля дажджу, йа м/ыбах з ^яе/л/ся пбрм/ь/я бажбжынк/.
ДАЖДЖЫЦЬ, -джьіць; безас., незак.
(разм.). Ісці, імжыць (пра дробны дождж).
З самам ран/цы бажбжыць.
ДАЖЙІНКІ, -нак. Абрадавае свята за
канчэння жніва. Спраўляць <3. Ц прым. да
жынкавы, -ая, -ае / дажыначны, -ая, -ае.
ДАЖЙЦЦА, -жывўся, -жывёшся, -жывёцца; -жывёмся, -жывяцёся, -жывўцца;
зак., (За чаео (разм.). Жывучы, дайсці да
якога-н. незайздроснага стану, выніку.
Дажыўся (За таео, м/то любз/ смяюцца.
ДАЖЙІЦЬ, -жывў, -жывёш, -жывё;
-жывём, -жывяцё, -жывўць; -жыві; -жы
ты; зак. 1. (За чаео. Дасягнуць якога-н. уз
росту; пражыць да якога-н. тэрміну. Це
бажыў ён (За светлых (Ззён перамое/. 2. м/то.
Прабыць дзе-н. астатак часу, тэрміну Д.
тыбзеньу санатсры/. 3. м/то. Вьшаткаваць
на пражыццё (разм.). Д". астатн/я ^ром/ы. Ц
незак. дажываць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ДАЗАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
Прыстасаванне для аўтаматычнага адмер
вання вадкіх або сыпкіх рэчываў для раз
дзялення на дозы. II прым. дазатарны, -ая,
-ае.
ДАЗВАНІЦЦА, -званібся, -звбнішся,
-звбніцца; зак., (За каео-чаео і без бал. Ат
рымаць адказ на тэлефонны званок. Цяж
ка б. ў канцылярыю. II незак. дазвоньвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
ДАЗВАННЯ, прысл. Поўнасцю, зусім,
начыста, йорае/ зрумнаеал/ еора<3 б. .Узяць
усё б.
ДАЗВАЦЦА, -завўся, -завёшся, -завёцца; -завёмся, -завяцёся, -завўцца; -завіся;
зак., каео (разм.). Завучы, клічучы, дамаг-
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чыся, каб хто-н. адгукнуўся. 77ду2дДз/нь/
зваў і не амое б.
ДАЗВЙЛ, -у м. Згода на што-н.; права
зрабіць што-н., а таксама дакумент на та
кое права. Д. //а каманбзіроўку.
ДАЗВОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -ле
ны; зак. 1. мане. Даць дазвол, згадзіцца
на што-н. Д. абіезб. 2. (7 і 2 ас. звычайна
яе ўжыв.). Даць магчымасць. Татунковае
насенне базволіць павысіць урабжай. 3. дазвбль(це). Ужыв. як форма ветлівага зва
роту да прысутных пры пачатку якога-н.
дзеяння, Дазвольце задраена бас на выстаўку. II незак. дазваляць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ДАЗІМЕТР, -а, .мн. -ы, -аў л*. (спец.).
Прыбор для вымярэння доз іанізуючых
выпрамяненняў Ц дрылі, дазіметрычны,
-ая, -ае.
ДАЗІМЁТРЫЯ, -і, лс. (спец.). Галіна
прыкладной фізікі, у якой вывучаюцца
фізічныя велічыні, што характарызуюць
дзеянне іанізуючых выпрамяненняў а
таксама сукупнасць метадаў вымярэння і
разліку дозы іанізуючых выпрамяненняў.
II нрым. дазіметрычны, -ая, -ае
ДАЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны іДАЗАВАЦЬ, -ўю, -ўеш, -ўе; зяк.
і незак., мяло. Зрабіць (рабіць) дазіроўку;
вызначаць дозу. Д. лякарства. Ц наз. дазіра
ванне, -я, н. ідазавАнне, -я, н
ДАЗНАННЕ, -я, лін. -і, -яў н. (спец.).
Папярэдняе расследаванне крымінальнай
справы для ўстанаўлення факта злачын
ства і лавінных у ім асоб.
ДАЗНАЦЦА, -нАюся, -наешся, -нАецца; -нАўся, -нАлася; зак. (разм.). Выведаць
і сабраць звесткі пра каго-, што-н., да
ведацца пра каго-, што-н. Д. пра злачын
цаў. II незак. дазнавацца, -наібся, -наёшся,
-наёцца; -наемся, -наяцёся, -наняцца.
ДАЗбР, -у; лін. -ы, -аў лі. 1. Абход для
агляду Арэйсер накіраваўся ў <9. 2. Невялі
кі атрад, які пасылаецца для аховы і раз
ведкі. Д знаёміўся з л/ясцовасцю. Ц ярым.
дазбрны, -ая, -ае. Дазорнае субна. Змяніць
базорнаеа (наз.).
ДАЗОРАЦ, -рца, лін. -рцы, -рцаў лі.
Службовая асоба, якая выконвае абавяз
кі па наглядзе за чым-н., ахове чаго-н. Д.
Ліаяка. II прым. дазорчы, -ая, -ае.
ДАІМЧАЦЦА ая. дамчацца.
ДАІМЧАЦЬ ал. дамчаць
ДАІЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
дбіцца; незак. Даваць малако. Аароваям/чэ
доіцца.
ДАІЦЬ, даіб, дбіш, дбіць; дбены; незак.
1. Выцэджваць малако з вымя. Д. кароў.
2. ябран. Настойліва вымагаць у каго-н.
сродкі і інш. (разм.). Ц зак. падаіць, -дай,
-дбіш, -дбіць; -дбены. Ц наз. даённе, -я,
н. ідбйка, -і, ДЛ/дбйцы, ж. (да 1 знач.). Ц
ярым. даільны, -ая, -ае. Даільная ўстаноўка.
ДАЙГРАЦЦА, -рАюся, -рАешся, -рвец
ца; зак. Легкадумнымі паводзінамі да
весці сябе да непрыемнасцей. Дайграўся
Ла таео, м/то пачалі калець рукі. Тлябзі,
бай^раем/ся, галубок/ Ц незак. дайгравацца,

-райся, -раёшся, -раяцца; -раёмся, -раяцёся, -райцца.
ДАЙГРАЦЬ, -аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.,
мяло. Скончыць іграць. Д. вальс. Д. я^рм/ы акт пікты. II незак. дайгравАць, -рай,
-раёш, -раё; -раем, -раяцё, -райць. Ц наз.
дайгравАнне, -я, н.
ДАЙМАЦЬ ал. даняць.
ДАЙСЦІ^ дайдў, дбйдзеш, дбйдзе; дайшбў, дайшлА, -лб; дайдзі; зак. 1. (За каео-ча
ео. Ідучы, накіроўваючыся, дасягнуць ча
го-н., якога-н. месца, месцапрызначэння.
Д. (За станцыі. 7элеерама (Займала ў /лой жа
бзень. 2. Распаўсюджваючыся, дасягнуць,
данесціся (пра гукі, пахі і інш.). Тук не (Зай
цоў. Даймалі чу/лкі аб аварыі самалёта. 3.
Захавацца, зберагчыся. Да нас байм^/і старажытныя яолінікі пісьменнасці. 4. (За чаео.
Дасягнуць якога-н. узроўню. 7элілерап;ура
байм^/а (За 30°. 5. (За каео-чаео. Пранікнуць
у свядомасць, зразумець (разм.). Сэнс заўваеі (За яео не (Займ/оў. Сваім розумам (Зай
цоў (За ісціны. 6. леран., (За чаео. Дасягнуць
крайняй ступені праяўлення чаго-н. Д. (За
знямоеі. Д. (За м/аленства. 7. Даварыцца,
дапячыся, даспець (разм.). 77ірое (Займ/оў.
37амі(3рры (Зойдуць на сонцы. 8. (За чаео. Да
сягнуць пэўнага службовага становішча.
Д. (За чына палкоўніка. 9. Памерці (разм.).
Доўеа лаўчыўся небарака, пакуль не <3айм/оў.
II незак. дахбдзіць, -джу, -дзіш, -дзіць.
ДАКАЗАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які можа быць
даказаны. Д. тэзіс. Ц наз. даказальнасць, -і,

ДАКАЗАЦЬ, -кажў, -кАжаш, -кАжа; -ка
жы; -кАзаны; зак. 1. м/то. Дагаварыць да
канца. Дайце яму б. сваю прамову. 2. м/то.
Пацвердзіць што-н. фактамі, довадамі, ^н
даказаў правільнасць сваіх меркаванняў. Д.
сва/о а<3(3анасць справе. 3. на каео ("мяло).
Зрабіць данос, нагаварыць на каго-н.
(разм.). 4. (часцей з адмоўем). Зраўняцца з
кім-н. у чым-н., зрабіць так, як не зробіць
ніхто (разм.). Л/ая жонка пячэ такія л^раеі,
м/то і інм/ы кандытар не (Закаэка. Ц незак.
дакАзваць, -аю, -аеш, -ае.
ДАКАЗЧЫК, -а, мн. -і, -аў м. (разм.).
Тбй, хто даказвае на каго-н., даносіць, на
гаворвае. II ж. даказчыца, -ы, л/н. -ы, -чыц.
II лрым. даказчыцкі, -ая, -ае.
ДАКАНАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак. (разм.).
1. каео (м/то). Давесці да знямогі, да пагі
белі; загубіць. Няволя даканала яео. 2. м/то.
З цяжкасцю скончыць, завяршыць што-н.
Даканалі ўборку бульбы. Ц незак. даконваць,
-аю, -аеш, -ае.
ДАКАПАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак., ба чаео. 1. КапАючы, дасягнуць ча
го-н., знайсці што-н. Д. ба клаба. 2. перан.
Даведацца, дашукацца (разм.). Д. ба сут
насці. II незак. дакопвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
ДАКАРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.,
каео-м/то. Папракаць, выказваючы не
здавальненне кім-, чым-н. 7ак няможна
рабіць, — бакарала бабуля ўнука. Ц наз. да
каранне, -я, н.

ДАЗ-ДАК
ДАКАРМІЦЬ, -карў, -кбрыш, -кбрыць;
-кбраны; зак., каео-м/то. Скончыць ка
рыць'. Д. жэрбзе.
ДАКАСІЦЦА, -каціўся, -кбсішся, -кбсіцца; -касіся; зак., ба чаео (разм.). 1. Ко
сячы, дайсці да якога-н. стану, да якіх-н.
вынікаў. Д. ба знямоеі. 2. Косячы, дайсці да
якога-н. месца, да пэўнай мяжы. Д. ба бароеі. II незак. дакошвацца, -ваюся, -ваешся,
-ваецца.
ДАКАСІЦЬ, -кашў, -кбсіш, -кбсіць;
-кбшаны; зак. 1. Закончыць касьбу ча
го-н. Д. пожню. 2. Скасіць да пэўнага мес
ца, да пэўнай мяжы. Д. ба канавы.
ДАКАСТРЫЧНІЦКІ, ая, ае Які ад
носіцца да часу; што папярэднічаў Кас
трычніцкай рэвалюцыі. Д. лерыяб.
ДАКАЦІЦЦА, -качўся, -коцішся, -ко
ціцца; зак. 1. Коцячыся, дасягнуць яко
га-н. месца. Алубок бакаціўся ба пароеа.
2. (7 і 2 ас. звычайна не ўжыв.). Данесці
ся, пачуцця (пра гукі грому гармат і пад.).
Збалёку бакаціўся ерукат еармат. 3. перан.
Апусціцца (у 2 знач.), дайсці да непрыем
насцей (разм.). Д. ба злачынства. Ц незак.
дакочвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ДАКАЦІЦЬ, -качў, -кбціш, -кбціць;
-кбчаны; зак. 1. каео-м/то. Коцячы, пе
рамясціць да якога-н. месца. Д. бочку ба
склепа. 2. Хутка даехаць куды-н. (разм.).
За еабзіну бакацілі ба еораба. Ц незак. да
кочваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.).
ДАКІНУЦЬ, -ну, -неш, -не; дакінь; -нуты; зак., м/то. Кінуўшы, папасці ў якое-н.
месца. Д. л/яч ба варот. Ц незак. дакідаць,
-Аю, -Аеш, -Ае / дакідваць, -аю, -аеш, -ае.
ДАКЛАД', -а, Л7-лАдзе, мн. -ы, -аў м.
1. Публічнае паведамленне: разгорнутае
асвятленне якой-н. тэмы. Навуковы б. Аб
меркаванне баклаба. 2. Вуснае ці пісьмо
вае паведамленне кіраўніку ўстановы аб
службовых справах. Д. бырэктару. 3. Па
ведамленне аб прыходзе наведвальніка.
7)ез баклаба не ўвахобзіць. Ц прым. даклад
ны, -Ая, -бе (да 2 знач.). Даклабная запіска.
ДАКЛАДУ, -у .А/-дзе, м. Дадатковы матэ
рыял пры пашыве вопраткі, абутку (пад
кладка, гузікі і інш.).
ДАКЛАДНЫ, -ая, -ае. 1. Які адпавя
дае ісціне, правільны. Даклабная ваза. Д.
еабзіннік. 2. Поўнасцю адпаведны ўзору
правілам, патрабаванням. Даклабная ко
пія. Д. пераклаб. 3. Канкрэтны, вычар
пальны, не прыблізны. Д. ўлік. Д. абурае.
4. Акуратны, пунктуальны. Д. выканаўца.
5. У якім асобныя элементы выразна ад
дзелены адзін ад аднаго. Даклабныя рухі.
Даклабныя прыёмы. О Дакладныя навукі —
навукі, заснаваныя на матэматычных ме
тадах. II наз. дакладнасць, -і, ж.
ДАКЛАДНЁІ ал. даклад'.
ДАКЛАДЧЫК, -а, лін. -і, -аў м. Чала
век, які робіць даклад (у 1 знач.). Ц ж. да
кладчыца, -ы, л/н. -ы, -чыц.
ДАКЛАСАВЫ, -ая, -ае. Першабытна
абшчынны, які існаваў або адносіўся да

ДАК-ДАЛ
падзелу грамадства на класы. Дакласавае
^ОМаДстВО.
ДАКЛІКАЦЦА, -клічуся, -клічашся,
-клічацца; -клічся; зак., каео (разм.). Клі
чучы, вымусіць адгукнуцца. Цялска яю (3.
ДАКЛЫПАЦЬ, -аю, аеш, ае; зак
(разм.). Павольна, з цяжкасцю дайсці да
якога-н. месца. ЛеДзь (Захлынаў Да хаты.
ДАКЛЯРАВАЦЬ, рўю, -руеш, -рўе;
-рўй; -раваны; зак. і незак., мама і з ;н<Д
(разм.). Паабяцаць (абяцаць) зрабіць пггон. Дакляраваў абавязкова лрыйсці. Ц незак.
таксама дакляроўваць, -аю, -аеш, -ае.
ДАКбНЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -ча
ны; зак., каю-н/то. 1. Давесці да канца,
завяршыць пачатае. Д. крыць е/ярах^ 2.
Дабіць, даканаць, прыкончыць (разм.). Д.
параненаю зебра. Ц незак. дакончваць, -аю,
-аеш, -ае.
ДАКОПКІ, -пак. Завяршэнне ўборкі
бульбы.
ДАКОР, -у мн. -ы, -аў м Папрок, вы
казаны каму-н. за што-н. Выказаць с). за
Дрэнну/о работу.
ДАКОРЛІВЫ, -ая, -ае. Які выражае да
кор. Д. позірк. II наз. дакорлівасць, -і, ж.
ДАКбСЮ, -сак І -екаў. Завяршэнне
касьбы. Ласцы справілі Д.
ДАКРАНЎЦЦА, -нўся, -нешся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак. 1. (За
каю-чаю. Даткнуцца да каго-, чаго-н. Яеч
/нак нагрэлася, пано не (3.2. (За чаао. Паспы
таць, паспрабаваць што-н. (звычайна з
адмоўем). Беламі слян/оліся, Да пачастунку
наеа/н не Дакрануліся. Ц незак. дакранацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
ДАКРАСАВАЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -сўе; зак. Скончыць красаваць,
адкрасаваць (пра збажыну). Дакрасавала
жыта. II незак. дакрасоўваць, 1 і 2 ас. звы
чайна не ўжыв., -ае.
ДАКРОІЦЬ, -крбю, -крбіш, -кроіць;
-кроены; зак., н/то. 1. Закончыць кройку
чаго-н. Д. сукенку. 2. Адрэзаць дадатко
вую частку ад цэлага або парэзаць што-н.
дадаткова на кавалкі. Д. хлеб. Ц незак. да
кройваць, -аю, -аеш, -ае.
ДАКРЫЧАЦЦА, -чўся, -чьішся, -чьіцца; -чьімся, -чыцёся, -чАцца; -чьіся; зак.
(разм.). 1. каза. Моцна клічучы каго-н.,
вымусіць адклікнуцца. Арычаў крычаў
/нак І не (Задрыпаўся вас. 2. (За чазе. Кры
кам давесці сябе да непажаданых вынікаў.
Д (За хрыла/лы.
ДАКТАРАНТ, -а, АІ-нце, л/н. -ы, -аў л/.
Асоба, якая залічана ў дактарантуру для
падрыхтоўкі дысертацыі на саісканне ву
чонай ступені доктара навук. Ц ж. дакта
рантка, -і, ДА/ -тцы, л/н. -і, -так. Ц лрыл/.
дактаранцкі, -ая, -ае.
ДАКТАРАНТУРА, -ы, ж. Форма павы
шэння кваліфікацыі асобы з мэтай атры
мання вучонай ступені доктара навук.
ДАКТАРАТ, -у, А/ -рАце, л/н. -ы, -аў л/.
Іспыты на ступень доктара ў вышэйшай
школе Заходняй Еўропы.
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ДАКТОРКА , ДОКТАРКА, і, лн. -і,
-рак, ж. (разм.). Жанчына-ўрач. /7рыс/луліла (За працы новая <3.
ДАКТРЁІНА, -ы, л/н. -ы, -рйн, ж. Ву
чэнне, навуковая філасофская, палітыч
ная, ідэалагічная і пад. канцэпцыя. Ваен
ная (3.
ДАКТРЫНЁР, а, л/н -ы, аў л/ (кніжн)
Чалавек, які ўпарта трымаецца якой-н.
дактрыны, догмы; схаласт. Ц лрыл/. дактры
нёрскі, -ая, -ае.
ДАКТРЫНЁРСТВА, -а, н (кніжн)
Дактрынёрскія адносіны да рэчаіснасці;
дагматызм.
ДАКТЫЛАЛОГІЯ, -і, ж (спец) Свое
асаблівая форма маўлення глуханямых:
узнаўленне пры дапамозе пальцаў рук ар
фаграфічнай формы слова; ручная азбука.
II лрыл/ дактылалагічны, -ая, -ае.
ДАКТЫЛАСКАПІЯ, -і, ж (спец) Вы
вучэнне будовы ліній скуры на ўнутра
ным баку пальцаў рук, а таксама метад
устанаўлення асобы па адбітках пальцаў Ц
лрыл/. дактыласкапічны, -ая, -ае. Д. аналіз.
ДАКТЫЛЬ, -я, л/. (спец.). Трохскладо
вая вершаваная стапа з націскам на пер
шым складзе ў сілаба-танічным верша
складанні. II лрыл/. дактылічны, -ая, -ае.
Дактылічная страфа.
ДАКЎКА, -і, ДА/ -кўцы, ж. (разм.). 1.
Турбота, клопат. Сніць Дзіця, лс веДае (Закукі. 2. Нуда, маркота. З (Закук/ лйаа л/см/ы.
3. Надакучлівая просьба, справа. Яю зоявы — а(3//а (3.
ДАКЎЛЬ, лрысл. (разм.). 1. Да якога
месца. Д. ІДзе аўтобус? 2. Да якога часу. Д
яю чакаць ?
ДАКУМЁНТ, -а, А/ -нце, л/ч. -ы, -аў
л/. 1. Дзелавая папера, што пацвярджае
права на што-н. у4лраў(3аль//ы & Д. аб ай
каць//. 2. Пасведчанне, што пацвярджае
асобу прад'яўніка. 27равбрка (Закул/ел/лаў
3. Пісьмовыя помнікі, якія сведчаць пра
гістарычныя падзеі. С/ларажы/лчабеяарускія арал/а/лы — гістарычныя (Закул/ел/лы.
Архіўныя (Закул/^ч/лы.
ДАКУМЕНТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; -тавАны; зак. і незак., мала. Абгрун
таваць (абгрунтоўваць) дакументамі (у 1
знач.).
ДАКУМЕНТАЛЬНЫ, ая, ае 1. Які
з'яўляецца дакументам. Д. матзрыял. 2.
Заснаваны на дакументах, на фактах,
уласцівы дакументу Д. фільм. Дакумен
тальная дакладнасць. Ц наз. дакументаль
насць, -і, ж.
ДАКУМЕНТАЦЫЯ, -і, ж 1. Абгрунта
ванне чаго-н. пры дапамозе дакументаў (у
1 знач.). 27а(?рабязная (3. 2. зб. Дакументы
(у 1 знач.). 7^хн/чная б. Ц лрыл/. дакумента
цыйны, -ая, -ае.
ДАКУЧАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.
(разм.). Надакучваць каму-н., станавіцца
непрыемным. Дзеці ўвесь (Ззень Дакучалі
бацьку. За іато еозьл/ецца, усё ял/у абразу ж
дакучае. Ц зак. дякўчыць, -чу, -чыш, -чыць.

ДАКЎЧЛІВЫ, -ая, ае Які дакучае,
назаляе. Босеньскія Дакучлівыя (Зажбжы. Ц
наз. дакўчлівасць, -і, ж
ДАЛАЖЁІЦЬ , -ажў, -бжыш, -бжьпгь;
-бжаны; зак. 1. /ато, аб чым, лра /ато.
Паведаміць каму-н. аб чым-н. Д. аб хоДзе
справы. Д. лра здарэнне. 2. аб кім, лра каео. Паведаміць аб прыходзе наведвальні
ка. Далажыце лра ліяне Дырэктару. Ц незак.
дакладваць, -аю, -аеш, -ае.
ДАЛАЖЁІЦЬ , -лажў, -лбжыш, -лбжыць; зак., /ато і чаао. Палажыць дадат
кова; дадаць, дакласці. Д. у слоік варэнне.
Д. я/а чэ Дзясятку. Ц незак. дакладваць, -аю,
-аеш, -ае.
ДАЛАКОП, -а, л/н. -ы, -аў л/. Рабочы,
які капае магілу на могілках. Далакопы
ўзяліся за рыдлёўкі.
ДАЛАМІТ, -у А/-міце, л/. Мінерал шаравата-белага колеру, які складаецца з
вуглякіслых солей кальцыю і магнію. Ц
лрым. даламітавы, -ая, -ае. Даламітавыя
залежы.
ДАЛЕДАВІКОВЫ, -ая, -ае Які адно
сіцца або існаваў да перыяду з'яўлення
ледавікоў Д. лерыяД.
ДАЛЁЙ, лрысл. 1. Дым. ст. да прыслоўя
далёка, бачыць вока Далёка, а розум я а/чэ
Д (прыказка). 2. Наперадзе, на пэўнай
адлегласці. Д., за жытам, пачынаецца бя
рэзнік. 3. Затым, потым, у далейшым. Д.
усё буДзе Добра. 4. Працягваючы пачатае.
Пытаць б. 0 І гэтак далей (скарочана* і
г.д.) — ужыв. ў канцы пералічэння як ука
занне на тое, што пералічэнне можа быць
працягнута.
ДАЛЁЙШЫ, -ая, -ае. 1. Які з'яўляецца
працягам папярэдняга; наступны. Долей м/ыя лбраеаворы. 2. у знач. наз. далёйшае,
-ага, н. Будучыня. У Далей/аым буДзем ра
біць Інакк/.
ДАЛЕЧ, -ы, мн. дАлечы, -аў ж. (разм.).
1. Далёкае месца, аддаленая мясцовасць.
Яе лаеДу ў таку/о б. 2. Вялікая прастора,
прасцяг Блакітная б. наб галавой.
ДАЛЕЧЫНЯ, -і^ мн. далячыні, -чьінь І
-яў І ДАЛЯЧЫНЬ, -і, мн. -далячыні, -ей І
-яў, ж. Тое, што і баль. Разгледзець балечын/о (Далячынь) у бінокль.
ДАЛЁКА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. далёкі (у 1 знач.),
з далёкай адлегласці, напр.: ДалёкаДзейны,
Далёкалрывозны, Далёкаструменны, ДалёкаўсхоДнІ.
ДАЛЁКА, лрысл. 1. На вялікай адлеглас
ці ад чаго-н. Школа знаходзіцца Д. 2. у знач.
зык. Пра значную адлегласць да каго-,
чаго-н. Д. найсці (таксама перан.: дабіц
ца поспехаў у жыцці). Д. зайсці (таксама
перан.: выйсці за межы дапушчальнага).
Д. завесці (таксама перан.: мець сур'ёзныя
вынікі). Долей у лес — болыа офоў (прыказ
ка). Да вёскі яа/чэ Д. 3. у знач. вык. Пра няскоры надыход чаго-н. Да зімы Д. 4. безас.,
у знач. вык. Шмат чаго не хапае ў параў
нанні з кім-, чым-н. А^не Да цябе Д. С Далё
ка хадзіць не трэба за чым (разм.) — лёгка
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прывесці прыклад, доказ для пацвяр
джэння чаго-н. За лрыклабалі/ балёка хабз/^ь не трэба. Далёка не заедзеш чылі або
ла чым (разм.) — многага не даб'ешся, не
будзе толку, //а хлусні балёка яе заедзем/.
ДАЛЁКАЎСХОДНІ, -яя, -яе. Які знахо
дзіцца на Далёкім Усходзе, мае адносіны
да Далёкага Усходу. Д. кл/ліат. Далёка ўсхобн/я еарабы.
ДАЛЁКІ, -ая, -ае. 1. Які знаходзіцца,
адбываецца на вялікай адлегласці або які
мае вялікую працягласць. Далёкая плане
та. Д. стрэл. Далёкая бароеа. Яа балёк/х
нобстунох (таксама перан.). Далёкая сма
жонка без зетру сушыць (прыказка). 2. Ад
дзелены ад сучаснага вялікім прамежкам
часу. Далёкае лі/нулае. 3. Які не мае бліз
кіх кроўных сувязей. Д. робз/ч. 4. лерам.
Які мае мала агульнага з кім-, чым-н. Мы
з /м балёк/я любз/. Д. аб наеук/ чалавек. 5.
аб чаео. Які не мае намеру рабіць што-н.,
думаць пра што-н. Я б. аб бўмк/ абражаць
лае. 6. (толькі з адмоўем). Разумны, кем
лівы (разм.). Дзяўчына не наб/яа балёкая. Ц
наз. далёкасць, -і, ж. (да 1—3 знач.).
ДАЛІБОГ, еыкл. (разм.). Ужыв. для за
пэўнівання ў чым-н., пацверджання ча
го-н. Д, я тут н/ яры чым.
ДАЛІКАТНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае; не
зак. (разм.). Быць залішне далікатным;
цырымоніцца. II зак. падалікатнічаць, -аю,
-аеш, -ае.
ДАЛІКАТНЫ, -ая, -ае. 1. Ветлівы, лас
кавы ў абыходжанні з людзьмі. Т^та спа
койны, б. чалавек. 2. Які патрабуе асця
рожных, тактоўных адносін (разм.). Я ба
дае на бал/катнылі пытанні. 3. Складаны,
тонкі, выпеставаны. Далікатныя рук/. Ча
лавек бал/катнаеа склабу. 4. Кволы, мяккі,
прыемны навобмацак. %раз/к/ з бал/кані
най скуры. II наз. далікатнасць, -і, ж.
ДАЛІКАТЭС, -у, лін. -ы, -аў лі. Рэдкая,
вытанчаная, вельмі смачная страва. 77акаштуйце нашых бал/катэсаў. Ц лрылі. да
лікатэсны, -ая, -ае
ДАЛІНА, -ы, лін. -ы, -лін, ж. Роўная пра
стора ўздоўж рачнога ложа або падоўжаная
ўпадзіна паміж гор ці ўзгоркаў. Рачная б.
Торная б. 0 Сіліконавая даліна — цэнтр вы
сокіх тэхналогій з развітай інфраструкту
рай, у якім у асноўным размешчаны прад
прыемствы электроннай прамысловасці. Ц
ярым. далінны, -ая, -ае. Далінныя луе/.
ДАЛІЦЬ, -лііб, -ліёш, -ліё; -ліём, -ліяцё, -ліібць / далыб, -льёш, -льё; -льём,
-льяцё, -лыбць; даліў -ліла, -лілб, -лілі;
далі^ -ліце; -літы; зак., што і чаео. Налі
ваючы, дабавіць да якога-н. узроўню. Д.
еаршчок. Д. у шклянку заеарк/. Ц незак. да
ліваць, -аю, -Аеш, -ае.
ДАЛОНЬ, -і, лін. -і, -ей / -яў ж. Унутра
ны бок кісці рукі. Закрыць пісар ба/іонялй.
II яаліянш. далонька, -і, ДАТ -ньцы, лін. -і,
-нек. II дрылі, далоневы, -ая, -ае.
ДАЛОЎ, лрысл. (разм.). 1. На зямлю, на
падлогу Хамень з еоза наляцеў б. 2. Прэч,
вон. Д. штурмаўшчыну/7/Танк/ б./

ДАЛУЧАЛЬНЫ, ая, ае 1. Прызнача
ны для далучэння. Д. нроеаб. 2. У граматы
цы: які з'яўляецца дапаўненнем, дадаткам
да чаго-н. або які служыць для далучэння
ці заснаваны на спосабе далучэння. Далу
чальныя абнос/ны. Д. злучнік. Д. сказ.
ДАЛУЧАЦЦА, -лучўся, -лучышся, -лу
чыцца; зак., ба каео-чаео. 1. Дабавіцца да
чаго-н., стварыць адно цэлае з чым-н.
Да 2руны экскурсантаў балучылася яшчэ
пяць чалавек. 2. Згадзіўшыся з кім-, чымн., прымкнуць. Д. ба ераліабскаеа жыцця
краіны. Д. ба бэліансніранніаў. Ц незак. да
лучацца, -аюся, -Аешся, -Аецца. Ц наз. да
лучэнне, -я, н.
ДАЛУЧАЦЬ, -лучў, -лўчыш, -лўчыць;
-лучаны; зак., што. 1. Прылучыць да чаго-н., прыбавіць. Д. бакуліенты ба снраеы.
2. Пазнаёміць з чым-н. Д. бзяцей ба ліузычнай куль/муры. II незак. далучаць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II наз. далучэнне, -я, н.
ДАЛЬ, -і, лін. -і, -яў / -ей, ж. 1. Далёкі
прастор; прасцяг, шыр. Далі леел/ с/н/лілюралі. 2. (звычайна з азначэннем). Далёкае
месца. Талакняная б. Т7раклал/ шлях у каслі/чныя бал/.
ДАЛЬБОГ, яыкл. (разм.). Тое, што і бал/бое.
ДАЛЬНАБАЧНЫ, ая, ае Здольны
прадбачыць вынікі чаго-н. Д. чалавек. Ц
наз. дальнабачнасць, -і, ж.
ДАЛЬНАБОЙНЫ, ая, ае Прызнана
ны для стральбы на далёкую адлегласць.
Дальнабойная артылерыя. Ц наз. дальна
бойнасць, -і, ж.
ДАЛЬНАЗОРКІ, -ая, -ае. Які бачыць
аддаленыя прадметы лепш, чым блізкія.
Д. чалаеек. Ц наз. дальназоркасць, -і, ж.
ДАЛЬНАМЁР, -а, лін. -ы, -аў лі. Пры
бор для вызначэння адлегласці без непа
срэднага вымярэння. Антычны б. Акус
тычны б. II ярылі. дальнамёрны, -ая, -ае.
ДАЛЬТАНІЗМ, -у, лі. Недахоп зроку
звязаны з няздольнасцю адрозніваць не
каторыя колеры, звычайна чырвоны і зя
лёны.
ДАЛЬТОНІК, -а, лін. -і, -аў лі. (разм.).
Чалавек, які хварэе на дальтанізм. Ц ж.
дальтанічка, -і, ДАТ-чцы, лін. -і, -чак.
ДАЛЯГЛЯД, -у .АТ -дзе, лін. -ы, -аў лі.
Прастора, якую можна акінуць вокам; усё
бачнае навокал наглядальніка. З адры абчыняецца шырокі б.
ДАЛЯЦЁЦЬ, -лячў, -ляціш, -ляціць;
-ляцім, -леціцё, -ляцець; -ляці; зяк. 1. Ле
тучы, дасягнуць якога-н. месца. Д. бо Аабараўска. 2. (Т / 2 яе. звычайна не ўжые.).
Распаўсюдзіцца, дасягнуць якога-н. мес
ца (пра гукі, пахі і пад.). З еу/і/цы баляцел/
трывожныя крык/. Ц незяк. далятаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ДАЛЯЧЁІНЬ 271 далечыня
ДАМА, -ы, лін. -ы, дам, ж. 1. Жанчы
на, якая належыць да багатага асяроддзя
ці інтэлігенцыі. Сёецкяя б. 2. Замужняя
жанчына ў адрозненне ад дзяўчыны. 3.
Жанчына, якая танцуе ў пары з кавале

ДАЛ-ДАМ
рам. Хябллеры запрашаюць бялі. 4. Іграль
ная карта з відарысам жанчыны. Чыреооая
б. II ляск. і %?ам. дамачка, -і, ДАТ -чцы, лін.
-і, -чак, ж. II ярым. дамскі, -ая, -ае (да 1
знач.).
ДАМАВІК, -А, лін. -і, -бў лі. У славян
скай міфалогіі: добры або злы дух, што
жыве ўдоме.
ДАМАВІНА, -ы, лін. -ы, -він, ж. Доўгая
скрыня з дошак, у якую кладуць нябож
чыка для пахавання; труна. Д. няеольня
плыла ня плячах жыеых. 0 Хоць у дамавіну
кладзі (разм.) — пра схуднелага, хвараві
тага чалавека. Ц ярылі. дамавінны, -ая, -ае.
ДАМАГЧЁІСЯ, -магўся, -мбжашся,
-мбжацца; дамбгся, -маглАся, -лбся; да
мажыся; зяк., чаео і з бябян. Шляхам на
стойлівых намаганняў дабіцца пастаўле
най мэты. Д. сеяйео. Ц незяк. дамагацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
ДАМАЛОТКІ, -так / -ткаў Завяршэнне
малацьбы. Спраўляць б.
ДАМАРОСЛЫ, -ая, -ае. 1. Вырашчаны
дома, у сваёй гаспадарцы. Д. тытуны 2.
лерак. Пасрэдны, невысокай вартасці; які
навучыўся чаму-н. саматугам. Д. ліяйстяр.
ДАМАСЕД, -а, ЛТ -дзе, лін. -ы, -аў лі.
Чалавек, які любіць сядзець дома, мала
бывае на людзях. Дн яяошн/я еябы зрябіўся бяліясебялі. II ж. дамасёдка, -і, ДАТ-дцы,
лін. -і, -дак.
ДАМАСТРОЙ, -ю, лі. Патрыярхальнасуровы і косны сямейна-бытавы ўклад
жыцця. II ярылі. дамастроеўскі, -ая, -ае. Дяліястроеўск/я корабы.
ДАМАФОН, -а, лін. -ы, -аў лі. Тэхнічнае
прыстасаванне, якое звязвае ўваходныя
дзверы з кватэрай.
ДАМАЧАДЦЫ, -аў ябз. дамачАдзец,
-дца, лі. (уст.). Члены сям'і, а таксама лю
дзі, якія жывуць у чыёй-н. сям'і на правах
яе членаў Дн ярыехяў з ус/лі/ соя/лі/ бяліячябц&м/.
ДАМАШНІ, -яя, -яе. 1. Які адносіцца
да дома, сям'і, прызначаны для карыстан
ня дома. Д. тэлефон. Д. халат. 2. Зробле
ны, прыгатаваны дома або прызначаны
для выканання дома. Д. хлеб. Доліашняе
зыбанне. 3. Сямейны, прыватны. Дамаш
няе еыхаеанне. 4. Свойскі, не дзікі. Даліашн/я жывёлы. 5. у знач. наз. дамашнія,
-іх. Члены сям'і (разм.). ТТашы баліашн/я.
ДАМБА, -ы, лін. -ы, -аў, ж. Гідратэхніч
нае збудаванне ў выглядзе штучнага насы
пу для засцярогі мясцовасці ад затаплення
вадой або для агароджвання вадасхові
шчаў Заеорабжальная б. Ц лрылі. дамбавы,
-ая, -ае.
ДАМЁН, -а, лін. -ы, -аў лі. 1. Частка
рэсурсаў сеткі інтэрнэт, якая кіруецца
адным серверам. 2. Частка сімвальнага
прадстаўлення адраса сайта, аддзеленая
кропкай. II лрылі. дамённы, -ая, -ае.
ДАМЁШАК, -піку, лін. -пікі, -пікаў лі.
Тое, што і баліешка. Ц крылі. дамёшкавы,
-ая, -ае.

ДАМ-ДАП
ДАМЁШКА, -і, ДЛ7 -шцы, л/л. -шкі,
-шак, лс. Тое, што прыбаўлена, прымеша
на да чаго-н.
з блмем/кяй божруб^я. Ц
лрь^ч. дамёшкавы, -ая, -ае.
ДАМІНАВАЦЬ, -нўю, -нўеш, -нўе;
-нўй; лезок. 1. Мець перавагу; быць галоў
ным, асноўным. У /мульлой .малоцы/ бол//лоеол/ 2ук/ кларле/ло. 2. Узвышацца над
акаляючай мясцовасцю. Тор# б#л//л#е#л#
лоб еоробол/. II маз. дамінаванне, -я, д.
ДАМІНАНТА, -ы, ДМ нце, мл. ы,
-нАнт / -аў лс. (кніжн.). Асноўная, най
важнейшая ідэя, прыкмета або частка чаго-н. II дрым. дамінантны, -ая, -ае.
ДАМІНІЁН, -а, мл. -ы, -аў м. (уст.). Са
макіравальная дзяржава, якая ўваходзіць
у склад Брытанскай імперыі і залежыць ад
яе ў сваёй унутранай і знешняй палітыцы.
Д. ТТозля Залатыя. Аолобск/ <3.
ДАМІНб', леск^., л. Гульня, у якой трэ
ба выкласці 28 пластмасавых або касця
ных пласцінак, на якіх нанесены ачкі, а
таксама самі пласцінкі. Ту/!я/<ьу б.
ДАМІН&, нескл., я. Маскарадны кас
цюм у выглядзе доўгага плашча з рукавамі
і капюшонам, а таксама чалавек у такім
касцюме, ^лролул/ь/ ў <3. Д. ўмлець/.
ДАМІНОШНІК, -а, мл -і, аў, м (разм)
Аматар гуляць у даміно'. Заядлы <3. Ц ж. да
міношніца, -ы, мл. -ы, -ніц
ДАМКА, -і, ДАТ -мцы, мл. -і, -мак, м?.
У шашачнай гульні: шашка, якая дайшла
да апошняга рада клетак праціўніка і на
была права рухацца на любую колькасць
клетак. ТТряйсц/ўбдмк/.
ДАМКАМ, -а, мл. -ы, -аў, м. Скарачэн
не: дамавы камітэт (грамадская аргані
зацыя жыхароў). 77ясяблсэлле Лямкам#. Ц
лрым. дамкамаўскі, -ая, -ае.
ДАМКРАТ, -а, АТ -рАце, мл. -ы, -аў м.
Прылада для пад'ёму цяжару на невялі
кую вышыню. Рэечлы Л. 77Лряўл/члы Л. Ц
лрым дамкратны, -ая, -ае
ДАМОВА, -ы, мл. -ы, -бў / -бваў яе. 1.
Вусная або пісьмовая дамоўленасць аб
узаемных абавязацельствах. Д ля ляс/ляўку лесу. 2. Дакумент, у якім зафіксаваны
ўмовы аб узаемных абавязацельствах.
Мрляя Л.
ДАМОВІЦЦА, -мбўлюся, -мбвішся,
-мбвіцца; -мбўся; зяк. Прыйсці да згоды ў
выніку перагавораў; дагаварыцца. Домое/л/ся з ІезЛз/ць ля ляяяеялле. Ц лезак. дамаў
ляцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ДАМОК 2л. дом.
ДАМОКЛАЎ, -ава. У выразе: дамоклаў
меч (кніжн.) — пра пастаянную небяспе
ку пагрозу [са старажытнага падання пра
зайздроснага Дамокла, над якім вісеў на
конскім воласе меч]. ЗяяхоЛз/цця ляЛ ЛяМ0КЛЯ6ЫМ мячом.
ДАМОЎ, лрыся. Да сябе, у свой дом, у
сваю сям'ю; на радзіму. Ллолцы сколчыл/
ряй?л:у / лай/лл/ Л. ТЖярлуцця з-зя мялсь/ Л.
ДАМОЎЛЕНАСЦЬ, і, лс. Пагадненне
на падставе папярэдніх перагавораў Дзейл/чяць ля аслоее Лямоўяелясц/.
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ДАМРЁІСТ, -а, АТ -сце, мл. -ы, -аў м.
Музыкант, які іграе на домры. Ц лс. дам
рыстка, -і, ДЗГ-стцы, мл. -і, -так.
ДАМСКІ, -ая, -ае. 1. ад. дама. 2. Пры
значаны для абслугоўвання жанчын. Д.
кряяец. Д цырульл/к.
ДАМЧАЦЦА, -чўся, -чйшся, -чьіцца;
-чьімся, -чыцёся, -чАцца; -чьіся / ДА
ІМЧАЦЦА, -чўся, -чЫшся, -чйцца; зяк.
(разм ). Вельмі хутка дабегчы, даехаць,
даляцець да якога-н. месца. Дяел/к хул/ка
Лямчяўся Ля с/ял/пцы.
ДАМЧАЦЬ, -чў, -чьіш, -чьіць; -чйм,
-чыцё, -чАць; -чьі /ДАІМЧАЦЬ, -чў, -чыш,
-чьіць; зяк. (разм.). 1. кяео-мяло. Вельмі
хутка даставіць да якога-н. месца. 2%/фёр
умомял/л Лямчяў лясяэкыря Ля оякзяяя. 2.
Тое, што і Лямчяцця, Ля/мчя^^я. С/яяелл/к
зырзяўся / ху/лкя Ля/мчяў Ля бяЛялою.
ДАНАСЙІЬ, -напіў, -нбсіш, -нбсіць;
-насі; -нбшаны; зяк. 1. мяло. Скончыць
насіць што-н., перанесці поўнасцю з ад
наго месца на другое. Д. салому ў дулю. 2.
/д/яо. Канчаткова знасіць (вопратку абу
так). Д божы Ля Лзфяк. 3. кяао. Нарадзіць
дзіця не раней за нармальны тэрмін. 77яряЛзіхя Лялясмя бз/ця. Ц лезак. данбшваць,
-аю, -аеш, -ае.
ДАНАСЦЬ і, лс. (спец.). Тое, што дадзена, што маецца ў наяўнасці; аб'ектыў
ная рэчаіснасць.
ДАНЁСЦІ', -нясў, -нясёш, -нясё; зяк.
1. КЯ2О-М//ЯО. Несучы, даставіць да яко
га-н. месца. Д. рэчы Ля еаеола. 2. мяло. Зра
біць чутным (пра гукі, пах і пад.). 7?ецср
Лялсс смял/с/лы лях Лыму. 3. лсрял. Давес
ці да свядомасці, зрабіць зразумелым. Д.
бумку Ля слухача. II лсзяк. данасіць, -нбшу
-нбсіш, -нбсіць.
ДАНЁСЦР, -нясў, -нясёш, -нясё; зяк.
1. Зрабіць службовае данясенне аб чым-н.
РязяеЛкя Лялесля камалбаеалл/о лря лаб/плсэлле лря^/ўл/кя. 2. ля кяао ('мяло). Зрабіць
данос; тайна паведаміць. ЗЛряЛл/к/ балесл/
лял/^яям лря лао. Ц лсзяк. данбсіць, -нбшу
-нбсіш, -нбсіць.
ДАНЁСЦІСЯ, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -нясёцца; -нёсся, -нёслася; зяк. 1.
Зрабіцца чутным (пра гукі, пахі і пад.). Да
яео слыху Лялесляся с/лрякя/ляллс сарок/. З
лясякольлых луаоў балесся лях ссля. 2. Рас
паўсюдзіцца, стаць вядомым. Далеслася
ряЛясляя ссс/лкя. II лсзяк. данасіцца, 1 і 2 ас.
звычайна не ўжыв., -сіцца.
ДАНІЗУ, лрысл. (разм.). Уніз, к долу да
самага нізу Зверху Л.
ДАНІНА, -ы, лс. 1. Натуральны або гра
шовы падатак, які плаціла насельніцтва
свайму князю, феадалу або пераможцу ў
бітве (гіст.). т4бк/?ясц/Лял/ляй. Сям 7/арераб
лляц/у бал/лу 77оля//ку. 2. кяму. Ахвяраван
не, дар каму-н. Аабз/ў зляўм/ы м/алку, / зб/ряў Лял/лу. 3. лсрял., чаео. Тое, што трэба
аддаць як належнае; аддзяка за што-н. Д.
ласае/. Д ўбзячласц/л/обской. 4. лсрял., чяму. Вымушаная ўступка чаму-н. Д. моЛзс.
Д часу.

ДАНбС, -у, мл. -ы, -аў м. Тайнае па
ведамленне ўладам аб чыіх-н. недазволе
ных, процізаконных дзеяннях. Д. ля ляЛлолыачыкаў.
ДАНОСЧЫК, -а, мл і, -аў м Чалавек,
які зрабіў данос. Ц лс. даносчыца, -ы, мл.
-ы, -чыц. II лрым. даносчыцкі, -ая, -ае.
ДАНТЙІСТ, -а, Л/ -сце, мл. -ы, -аў м.
Зубны ўрач. II лс. дантыстка, -і, ДА/ -тцы,
мл. -і, -так. II лрь/м. дантысцкі, -ая, -ае.
ДАНЫЯ, -ых. Звесткі, паказчыкі, неаб
ходныя для абгрунтавання, абагульнення
і пад.
ДАНЙЭХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зяк. (разм.). 1. Празмерна доўга і часта
нюхаючы, дайсці да непрыемных вынікаў
2. лсрял. Дазнацца, разведаць пра што-н.
якім-н. непрыстойным спосабам. 77ал/цыя Лял/охдляся я<5 лрыхоЛзс лярл/ызялскяеа рязссЛчыкя. II лсзяк. данюхвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
ДАНЯСЁННЕ, я, мл і, яў л Вуснае
ці пісьмовае паведамленне якіх-н. звестак
кіраўніцтву /7ясляць б. ў м/л/аб.
ДАНЯЦЬ, даймў, дбймеш, дбйме; данАў данялі, -лб; даймі; данАты; зяк., кяСО-/ЯЛ/О. Змучыць, дапячы, вывесці з раў
навагі. Як боймс л/ха, лрярэлсу/^^я зубы (з
нар.). II лсзяк. даймаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ДАПАЗНА, лрысл. (разм.). Да позняга
часу. Зясябзсл/ся б.
ДАПАЛАСКАЦЦА, -лашчўся, -лбш
чашся, -лбшчацца; -лашчьіся; зяк. Кан
чаткова, поўнасцю выпаласкацца.
ДАПАЛАСКАЦЬ, -ашчў, -лбшчаш,
-лбшча; зяк. Канчаткова вьшаласкаць. Д.
бял/злу.
ДАПАМАГЧЙ, магў, мбжаш, мбжа;
-мбц -маглА, -лб; зяк. 1. кяму. Аказаць
дапамогу пасадзейнічаць у чым-н. Д ў
рабоце. Д. ряслрялуцця. 2. кяму. Падтры
маць матэрыяльнымі сродкамі. Д. срям/ям/. Д. бубяўл/чым/мял/зрыяляд//. 3. (7 / 2ас.
зеычяйля лс ўлсь/е.), кяму-чяму. З'явіцца
сродкам для дасягнення мэты. Лякярсл/ея
бялямяа^о. Аямляс балал/ое зарь/ел/лаеацца
ў лесе. 0 Дапамагчы гору (разм.) — вырата
ваць з цяжкага становішча. Ц лезяк. дапа
магаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ДАПАМОГА, -і, ДЛ7 -мбзе, лс 1. Са
дзейнічанне, падтрымка каму-н. у чым-н.
Д бяцьклм. 2. Матэрыяльная падтрымка.
Трам/оеся б. 7?ыхяблля б. 3. Садзейнічанне
ў лячэнні, у палягчэнні пакут. ЛТебы^ылскяя б О Карэта хуткай дапамогі — спе
цыяльная аўтамашына для аказання неад
кладнай медыцынскай дапамогі. Першая
дапамога — дапамога хвораму ці пацярпе
ламу да прыбыцця доктара. Хуткая дапа
мога — 1) сістэма медыцынскай дапамогі
пры небяспечных для жыцця і здароўя
чалавека выпадках, якая аказваецца дома
або на месцы здарэння; 2) спецыяльна аб
сталяваная аўтамашына, якая аказвае та
кую дапамогу.
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ДАПАМОЖНІК, -а, мн. і, аў, лс Кніга
для навучання па якім-н. асобным прад
меце. Д. лл ф/з/цы. Д. лл акторы/ Хларуе/.
ДАПАМОЖНЫ, ая, ае 1. Прызна
чаны для дапамогі каму-, чаму-н.; пад
собны. Д матэрыял. 2. Неасноўны, да
датковы. Д.
Дллл^о^слля еаслабарка.
О Дапаможны дзеяслоў — асабовая форма
дзеяслова, што ўжыв. для выражэння ана
літычных дзеяслоўных форм або састаў
нога выказніка, напр.: быў настаўн/кам,
бубу чытаць.
ДАПАСАВАННЕ, -я, л. (спец.). Від пад
парадкавальнай сінтаксічнай сувязі, пры
якой залежнае слова ставіцца ў тых жа
граматычных формах, у якіх стаіць галоў
нае слова, напр.: моды бом, ц/коеая кн/еа,
бе/кзруск; нароб.
ДАПАСАВАНЫ, -ая, -ае (спец.). Звя
заны граматычнай сувяззю дапасавання.
Дапасаванае азначэнне.
ДАПАСАВАЦЬ, -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй;
-савАны; зак., кале. 1. Падагнаць, прыла
дзіць (разм.). Д. новае тэхн/чнае лрыстасаванне. 2. Паставіць залежнае слова ў тым
самым родзе, ліку склоне, у якім стаіць
галоўнае слова. Д. лрымел/н/к й? назоўн/ка.
II незак. дапасоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ДАПАСЦІ, -падў, -падзёш, -падзё;
-падзём, -падзяцё, -падўць; -падзі; зак.
(разм.). 1. (За чаао. З прагнасцю дарвац
ца, накінуцца на што-н. жаданае. Д. (За
вабы. 2. Настойліва імкнучыся, дабрацца
куды-н., да якога-н. месца. Яёо н/м/то не
утрымае, ён уск?(3ы (Западзе. Ц незак. дала
дзіць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ДАПАТОПНЫ, -ая, -ае (разм ) 1. Вель
мі даўні, які нібыта існаваў да міфічнага
біблейскага патопу Дапатопная лсывёл/на. 2. Старамодны, устарэлы (жарт., іран.).
Д. ^&асон. Уцябе, браце, кемкая (Залатолная
мэбля.
ДАПАЎНА, лрысл. (разм.). Да самых бе
рагоў. Нал/ць бачку й
ДАПАЎНЕННЕ, -я, мн -/', яў н 1. ал
дапоўніць. 2. Тое, чым што-н. дапоўнена;
дадатак. Д. (За пастановы. 3. У граматыцы:
даданы член сказа са знач. аб'екта, звы
чайна выражаны ўскосным склонам на
зоўніка ці іншай часцінай мовы ў функцыі
назоўніка. ТТрамае б. Ускоснае б. Ц прызе
дапаўняльны, -ая, -ае (у 3 знач.). Д. бабаны сказ.
ДАПІЛЬНАВАЦЬ, -нўю, нўеш, -нўе;
-нўй; -навАны; зак., каео-мало. (разм.). 1.
Высачыць, заспець за якім-н. заняткам.
Д. злобзея. 2. Дагледзець, захаваць у па
радку. Д. саб. II лезак. дапільноўваць, -аю,
-аеш, -ае.
ДАПІНАЦЬ 2л дапяць
ДАПІСАЦЬ, -пішў, -пішаш, -піша; -пі
шы; -пісаны; зак., м/то. 1. Скончыць пі
саць што-н.; напісаць да якога-н. месца.
Д. л/сьмо. Д. лемзалс. 2. Дадаць да напі
санага; прыпісаць. Д. некальк/ рабкоў. У
вебамасц/ ўсё молсна б. Ц незак. дапісваць,

-аю, -аеш, -ае. Ц наз. дапіска, -і, ДМ да
пісцы, лс. / дапісванне, -я, н.
ДАПІСКА, -і, ДМдапісцы, лс. 1. ал. да
пісаць. 2. л/н. -і, -сак. Дадатак да напісана
га; прыпіска. Дал/ск/ на бакументах.
ДАПІЦЦА, -п'к5ся, -п'ёшся, -п'ёцца;
-п'ёмся, -п'яцёся, -п'ібцца; зак., ба чаао
(разм ). Празмерным ужываннем спірт
нога нашкодзіць сабе, свайму здароўю. Д.
ба белам еарачк/. Ц незак. дапівацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
ДАПІЦЬ, -п'іб, -п'ёш, -п'ё; -п'ём,
-п'яцё, -п'ібць; -пі; -піты; зак., м/то. Вы
піць усё, да канца. Д. малако. Ц незак. дапі
ваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ДАПЛАТА, -ы, ДМ -лАце, лс. 1. ал. да
плаціць. 2. Дадатковая плата. Ўтрымаць
баллату за звым/урочную работу. Д. за ба^алс. II лрым. даплатны, -Ая, -бе. Даплатная
каса. О Даплатное пісьмо — пісьмо, за пе
расылку якога плаціць атрымальнік.
ДАПЛАЦІЦЬ, -ачў, -Аціш, -Аціць; -Ачаны; зак., м/то і без бал. Дадаць пэўную
частку грошай да раней унесенай сумы;
выплаціць усё да канца. Д. сто рублёў. Ц
незак. даплачваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. да
плата, -ы, ДМ-лАце, эк.
ДАПЛЕСЦІСЯ, -лятўся, -ляцёшся,
-ляцёцца; -ляцёмся, -лецяцёся, -лятўцца; -лёўся, -лялАся, -лбся; -ляціся; зак.
(разм.). Марудна, з цяжкасцю дайсці да
якога-н. месца. Дебзь банлёуся ба лолска. Ц
незак. даплатАцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ДАПЛЫСЦІ; ДАПЛЫЦЬ, -лывў, -лывёш, -лывё; -лывём, -лывяцё, -лывўць;
-лЫў -лылА, -лб; -лыві; зак. Плывучы, да
сягнуць якога-н. месца. Д. ба бераеа. Ц не
зак. даплываць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ДАПОЎНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
зак., м/то. Зрабіць больш поўным, даба
віць звыш таго, што маецца; папоўніць.
Д. ком/ грыбам/. Д. баклабчыка. Ц незак. да
паўняць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. дапаўнённе,
-я, н.
ДАПРАДКІ, -дак / -дкаў Заканчэнне
прадзіва. Сёння ў /х б.
ДАПРАЦАВАЦЬ, цўю, -цўеш, цўе;
-цўй; -цавАны; зак. 1. м/то. Завяршыць
працу над чым-н.; дадатковай апрацоўкай
давесці да патрэбнай якасці. Д. бысертацыю. Д. лраект. 2. Прапрацаваць да яко
га-н. часу, тэрміну. Д. ба л/сталаба. Ц незак.
дапрацбўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. дапрацбўка, -і, ДМ-цбўцы, эк.
ДАПРЫЗЁІЎНІК, а, мн. -і, аў, м Ма
лады чалавек, які праходзіць дапрызыў
ную ваенную падрыхтоўку
ДАПРЫЗЙЎНЫ, ая, -ае. Які папя
рэднічае прызыву на ваенную службу.
Дапрызыўная лабрыхтоўка.
ДАПУСКНЫ ал. допуск
ДАПУСЦІЦЬ, -пушчў, -пўсціш, -пўсціць; -пўшчаны; зак. 1. каао ("м/то) ба каео-чаео. Дазволіць каму-н. удзельнічаць
у чым-н. або мець доступ куды-н. Д. ба
экзаменаў. Д. ба работы. 2. м/то. Зрабіць
пгго-н. міжвольна. Д. памылку. 3. Дазво
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ліць што-н. зрабіць, чаму-н. адбыцца. 4.
Палічыць за магчымае, верагоднае. Не
ма^у на#ат бумк/ таком б. 5. Прыладзіць,
прыгнаць што-н. да чаго-н. Д. бзверы ба
вум/ака. Д. аконную раму. Ц незак. дапус
каць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. дапушчэнне, -я, н.
ДАПУШЧАЛЬНЫ, ая, ае Які можна
дапусціць; магчымы, дазволены. Далум/чаяьнае абяленне. Далум/чальная наббаўка. II наз. дапушчальнасць, -і, лс.
ДАПЫТАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; зак. Распытваючы, даведацца аб кім-,
чым-н. Д. ў чалавека, хто ён. Д лраўбы. Ц
незак. дапытвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ДАПЫТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак., каео-м/то. Зрабіць допыт. Д. абв/навачанаеа.
II незак. дапытваць, -аю, -аеш, -ае.
ДАПЫТВАНЫ, ага, мн -ыя, -ых, м
(спец.). Той, у каго робяць допыт. Д. ака
заўся нев/наваты.
ДАПЫТЛІВЫ, -ая, -ае 1. Які імкнец
ца ўсё зразумець, пазнаць. Т^та быў б.
чалавек. 2. Праніклівы, здольны многае
заўважыць, прадбачыць. Д розум. Лбеесц/
балытл/вым лоз/ркам лаком. Ц наз. дапытлі
васць, -і, лс.
ДАП'ЯНА, прыся. Да поўнага ап'янен
ня. Нала/ць б.
ДАПЯЦЬ, -пнў, -пнёш, -пнё; -пнём,
-пняцё, -пнўць; -пні; зак. (разм.). 1. ба
каео-чаео. Дайсці, дабрацца куды-н. Ра
туючыся, ён алс ба ЛУасквы баляў. 2. чаао.
Дамагчыся, дасягнуць чаго-н. Яна свамео
балне. 3. Зразумець што-н. Слухаў слухаў
але не абразу баляў Ц незак. дапінаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ДАПЯЧЙ, -пякў, -пячбш, -пячЗ; -пячбм, -печацё, -пякўць; дапёк, -пяклА, -лб;
-пячЫ; -пёчаны; зак. 1. Скончыць пячы,
давесці да поўнай гатоўнасці. Д. хлеб. 2.
чаао. Спячы дадаткова. Д. бл/ноў. 3. лерак.,
каму і без бал. Вывесці з раўнавагі; даняць.
Сеа/м/ бакррам/ / папрокам/ ён ус/м банек. Ц
незак. дапякаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ДАР, -у мн. дарЫ, -бў м. 1. Тое, што
даецца бясплатна; падарунак. Лрынесц/
м/то-н. у б. 2. Плён працы, якой-н. дзей
насці; тое, што дае прырода. Дары лрыробы. 3. Талент, здольнасць. Д. л/сьменн/ка.
О Святыя дары — хлеб і віно для прыча
шчэння веруючых. 0 Дар слова — здоль
насць прыгожа гаварыць.
ДАРАБІЦЬ, -рабліб, -рббіш, -рббіць;
-рбблены; зак., м/то. 1. Скончыць, за
вяршыць работу давесці да патрэбнага
ўзроўню. Д. справы. Д лраект забубовы.
2. Зрабіць дадаткова, прырабіць што-н. да
чаго-н. Д. ключ. Д. нолску ба стала. Ц незак.
дарабляць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. дарббка,
-і, ДМ-бцы, лс.
ДАРАВАЛЬНЫ, -ая, ае Такі, які мож
на дараваць. Д. ўчынак.
ДАРАВАННЕ, -я, н. 1. ал. дараваць. 2.
мн. -і, -яў. Здольнасць, талент, а таксама
асоба, якая валодае такімі талентамі. Па
этычнае б. Юныя барабаню.
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ДАРАВАЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -рўецца; зак. і мезак. Не залічыц
ца (не залічвацца) у віну. 75,яд сам м/кол/
ме (Дуецца.
ДАРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
-раваны; зак. і мезак. 1. маме і за мане. Зняць
(знімаць) віну за што-н. Усё можма Д,
/тальк/ ме х^усмю. 75ть/ мрол/ах мы можал/
яд/у Д. ^ы мме Даруйце за маю метактоўмасць. 2. зак. Падарыць, узнагародзіць. Д.
змяеалемаму еолю. ерал/ату. 3. зак., нам о,
кал/у. Вызваліць ад якога-н. абавязацель
ства. Д. Доўе. 4. у змам. лабочм. ся. дарўй(це).
Ужыв. пры звароце да каго-н. з просьбай
прабачыць за што-н. Даруйце, я затры
маўся. 0 Дараваць жыццё — памілаваць
асуджанага да пакарання смерцю. Ц зак.
падараваць, -рўю, -рўеш, -рўе, -рўй; -ра
вуны (да 1 і 2 знач.). Ц маз. дараванне, -я, м.
(да 1—3 знач.).
ДАРАГАВІЗНА, -ы, ж. Тое, што і Дараеоўяя. Д. ма прамтавары.
ДАРАГІ, -Ая, -бе; даражэйшы. 1. Які
каштуе многа грошай, высока цэніц
ца; проц/я. танны. Дарагая мэбяя. Дораеа
(прысл.) кам/туе. 2. абрам. Які звязаны з
вялікімі намаганнямі, ахвярамі. Дарагая
лбрамоеа. 3. абрам. Такі, якім даражаць,
якога шануюць. /Там Дараеая памяць ге
рояў. Дарагая тая хатка, Дзе раДзТяа мяне
матка (прыказка). 4. Ласкавы, мілы, лю
бімы. Д. Друе. 77/м/ы масцей, Дарагая сяброў
ка.
ДАРАГОЎЛЯ, -і, ж. Становішча, калі
цэны на тавары надта высокія.
ДАРАДЧЫ, -ая, -ае. Звязаны з правам
выказаць меркаванне, але не выносіць ра
шэнне. Дэлегаты з драбам ДараДмааа гала
су. Д. лакей.
ДАРАДЧЫК, -а, мм. -і, -аў м. Той, хто
дае парады. Тукавы 7 ДасвеДчамы Д. Ц ж. дарАдчьша, -ы, мм. -ы, -чыц.
ДАРАЖЫЦЬ, -жў, -жыш, -жыць; -жым,
-жыцё, -жаць; мезак. Высока цаніць, бе
рагчы; ашчадна адносіцца да чаго-н. 77а
рабоце а/ Даражаць. Д. кожнай м/мутай
рабочага часу. Д Думкай слецыял/ста.
ДАРАЖЭНЬКІ, -ага, мм ія, іх, м
Форма ветлівага звароту да каго-н. 77ачытай, Д, ям/чэ.
ДАРАЖЭЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -бе; мезак. Павышацца ў цане.
ЛТэбяя Даражэе. Ц зак. падаражаць, 1 і 2 ас.
звычайна не ўжыв., -бе.
ДАРАСЦГ, -стў, -сцёш, -сцё; -сцём,
-сцяцё, -стўць; -рбс, -раслА, -слб; зак.
1. Вырасці да якой-н. мяжы, дасягнуць
якой-н. вышыні. Дрэва Дарасло Да страх/.
2. абрам, (звычайна з адмоўем). Развіцца ў
дастатковай ступені, дасягнуць якога-н.
узроўню развіцця. Да сапраўДмаеа вучомаеа ем ме Дарос. Ц мезак. дарастаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ДАРАШАВАТЫ, -ая, -ае. Шэрай масці
з прымессю іншага колеру (пра коней). Д.
ком/'к.
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ДАРВАЦЦА, -вўся, -вёшся, -вёцца;
-вёмся, -вяцёся, -вўцца; -віся; зак., Да ча
ео (разм.). Атрымаць доступ, дабрацца да
чаго-н. вельмі жаданага, патрэбнага. Д.
Да яДь/. II мезак. дарывацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
ДАРВІНІЗМ, -у, м. Заснаваная на ву
чэнні Ч. Дарвіна матэрыялістычная тэо
рыя эвалюцыі арганічнага свету.
ДАРВІНІСТ, а, М сце, мм -ы, -аў, м
Паслядоўнік дарвінізму. Ц ж. дарвіністка,
-і, ДА/ -тцы, мм. -і, -так. Ц лрым. дарві
нісцкі, -ая, -ае
ДАРМА 7 ДАРМА, ярысл. 1. Бясплатна,
за нішто. ЛДДаць Д. мех бульбы. 2. Беска
рысна, марна. 7/7 аДмой еаДз/мы ме страц/ў
Д. Д. вы хвалюецеся, усе буДзе Добра. 3. у
змач. часц. Хай, так і быць. 7/е хоп/ць буль
бы ? — Д. /ДаДас/ ям/чэ еароху.
ДАРМАВЫ, Ая, -бе / ДАРМбВЫ, ая,
-ае. Бясплатны, атрыманы за нішто, без
грошай. Д. абеД. Дармавому каню ў зубы ме
аляДзяць (прымаўка).
ДАРМАЕД, -а, Л7 -дзе, мм. -ы, -аў, м.
(разм.). Той, хто не працуе, а жыве на
чужыя сродкі; лайдак, гультай. Ц ж. дармаёдка, -і, ДА/ -дцы, мм. -і, -дак. Ц лрым.
дармаедскі, -ая, -ае.
ДАРМАЕДНІЧАЦЬ, аю, -аеш, -ае; ме
зак. (разм.). Не працуючы, жыць на чу
жыя сродкі. II маз. дармаедства, -а, м.
ДАРМАЎШЧЫНА, -ы, ж (разм ) Тое,
што даецца дарма, бясплатна. 7/а Дармаўм/чыну кожмы паДк7.
ДАРМб, ярысл. Тое, што і Дарма (у 2 і
З знач.).
ДАРОБКА ал. дарабіць.
ДАРбіА, -і, ДЛГ-рбзе, мм. -і, -рбц ж. 1.
Паласа зямлі, прызначаная для язды і ха
дзьбы, якая злучае асобныя пункты мяс
цовасці, а таксама ўсякі камунікацыйны
мілях. Марская Д. ТТрасёлачная Д. Трунтавая Д. ^4сі%)альтаеая Д. 2. Адлегласць, якую
трэба праехаць або прайсці. ТТрайсц/ палав/ну Дарое7. 3. Месца для прахону, праезду,
а таксама доступ куды-н. Даць Дарогу каму-м. (таксама перан.: даць магчымасць
расці, развівацца каму-н.). Д. Да сэрца
(перан.). 4. Знаходжанне ў дарозе, пада
рожжа. Усю Дароеу лраслаў. 5. лбрам. Накі
раванасць, напрамак дзейнасці. 7сц7 сваёй
Дарогай. 6. у змач. ярысл. дарбгай. У час яз
ды. 77аеутарым Дарогай. 0 Апошняя даро
га — пра смерць, пахаванне каго-н. Бітая
дарога — уезджаная дарога. Збіцца з даро
гі — пачаць весці заганны спосаб жыцця.
Ісці прамой дарогай — жыць сумленным
жыццём. Шчаслівай дарогі! — добрае па
жаданне ў дарогу. II млмямм.-ласк. дарожка,
-і, ДМ-жцы, мм. -і, -жак, ж. (да 1 знач.),
дарожачка, -і, ДМ-чцы, мм. -і, -чак, ж. (да
1 знач.) / дарожанька, -і, ДМ-ньцы, мм. -і,
-нек, ж. (да 1 знач.). Ц лрь/м. дарожны, -ая,
-ае (да 1 і 4 знач.). Дарожнае буДаўм/цте/7.
Дарожнае знаёмства. Дарожныя нататк7.
ДАРОДАВЫ, -ая, -ае. Перыяд, які пра
цягваецца да пачатку родаў.

ДАРОЖКА, -і, ДЛ7 -жцы, мм. -і, -жак,
ж. 1. ал. дарога. Лясная Д. 2. Прызначаная
для хадзьбы вузкая дарога ў садах, лар
ках і пад. 77асыпаць Дарожк/ ляском. 3. У
спартыўных збудаваннях, на аэрадромах:
спецыяльна абсталяваная дыстанцыя (для
бегу, плавання, узлёту), Лесавая Д. Лобная
Д. Узлётная Д. 4. Вузкі доўгі дыван, а так
сама вузкі доўгі абрус. Т/ослоць Дывановую
Дарожку. Аарункавая Д. 5. Рыбалоўная
прылада ў выглядзе доўгага шнура з круч
ком і прынадай на канцы. ЗлавТў м/чупака
ма Дарожку.
ДАРОЖНІК, -а, мм. -і, -аў м. Спецыя
ліст па будаўніцтве, рамонце і эксплуата
цыі дарог II ж. дарбжніца, -ы, мм. -ы, -ніц.
ДАРОСЛЫ, -ая, -ае. 1. Які выйшаў
з дзіцячага ўзросту, набыў сталасць. Д.
юмак. 2. у змач. маз. дарОслы, -ага, м., да
рослая, -ай, ж., мм. -ыя, -ых. Чалавек, які
дасягнуў поўнай сталасці па гадах, паво
дзінах, дзеяннях. Дарослыя вял/' гутарку ма
прызбе. II маз. даросласць, -і, ж. (да 1 знач.).
ДАРОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Падораны кім-н.,
атрыманы ў падарунак. Д. сервТз. 2. Які
пацвярджае падарунак. Д. наДл/с. 3. у змач.
маз. дароўная, -ай, л/м. -ыя, -ых, ж. Даку
мент, які замацоўвае падараваную маё
масць за тым, хто атрымаў яе (спец.).
ДАРЎНАК, -нка, мм. -нкі, -нкаў м.
(разм.). Тое, што і Дар (у 1 знач.). 0 Дарункі
данайцаў — падарункі, якія нясуць небяс
пеку і гібель.
ДАРУЧЫЦЬ, -ручў, -рўчыш, -рўчыць;
-рўчаны; зак., каму каео-м/то. 1. Усклас
ці на каго-н. абавязак выканаць што-н. Д.
яму яра^срь//^ь работу. 2. Даверыць каго-,
што-н. чыім-н. клопатам, апецы. 7/ааляД
за Дзецьм7 Даручыл/ вопытнай мямьцы. Ц ме
зак. даручаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ДАРУЧЭНЕЦ, -нца, мм. -нцы, -нцаў
м. Службовая асоба, што знаходзіцца пры
кіраўніку і выконвае службовыя даручэн
ні.
ДАРУЧЭННЕ, -я, мм. -і, -яў м. 1. Спра
ва, даручаная каму-н. для выканання.
ТрамаДскае Д. 2. Дакумент, які дае права
каму-н. дзейнічаць ад імя асобы, што вы
дала яго; даверанасць. Ўтрымаць зарплату
мо Даручэнн/.
ДАРЫЛЬШЧЫК, а, мм і, аў м Той,
хто дорыць што-н., робіць дарэнне. 3/узейныя набь/тк/ аб Дарыльм/чыкаў. Ц ж. дарьільшчыца, -ы, мм. -ы, -чыц.
ДАРЫСАВАЦЬ, -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй;
-савАны; зак., каео-м/то. 1. Скончыць ры
саваць што-н. Д. партрэт. 2. мерам. За
кончыць стварэнне вобраза, характару.
Д. вобраз еалоўмаеа еероя. Ц мезак. дарысбўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц маз. дарысоўка,
-і, ДА/-сбўцы, ж. /дарысбўванне, -я, м.
ДАРЫЦЬ, дарў, дбрыш, дбрыць; дбраны; мезак. каму-чаму каео-м/то. Даваць у
якасці падарунка, аддаваць бясплатна. Д.
кветк7. Д. сваёй уеаеай (перан.). Ц зак. па
дараць, -дарў, -дбрыш, -дбрыць; -дбраны.
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ДАРЭВАЛЮЦЫЙНЫ, ая, ае Той,
які быў да рэвалюцыі. Д. псрыяб.
ДАРЭКТАР, -а, мн. -ы, -аў лі. (гіст.). У
дарэвалюцыйнай беларускай вёсцы: хатні
настаўнік.
ДАРЭМНЫ, -ая, -ае. 1. Які не прыно
сіць жаданых вынікаў; марны. Дарэмныя
спробы. Дарэмныя набзеі. 2. Беспадстаўны,
беспрычынны. Дарэмная трывоеа. 3. Ат
рыманы дарма, бясплатны. Д. ялей Ц наз.
дарэмнасць, -і, ж.
ДАРЭМШЧЫНА, ы, лс (разм ) 1.
Тое, што дастаецца дарма, бясплатна.
Складны на барэмм/чыну. 2. Беспадстаўнае,
фальшывае абвінавачанне; нагавор. Та
кую ўзвялі на яео барэмм/чыну.
ДАРЭЧНЫ, -ая, -ае. Зроблены дарэчы,
адпаведны абставінам. Дарэчнае пытанне.
ДАРЭЧЫ, прысл. 1. У час, у падыходзя
чы момант. Тронны нрыйм/л/ б. 2. у знач. пабочн. сл. Для абазначэння таго, што дадзе
ная фраза гаворыцца ў дадатак да сказана
га, у сувязі са сказаным. Д., яео здольнасцей
мы ям/чэ не вебаем.
ДАРЭШТЫ, лрысл. Зусім, поўнасцю,
падчыстую. Яббаўусё б.
ДАСАВЁЦКІ, -ая, -ае. Які адносіцца да
часу, што папярэднічаў устанаўленню са
вецкай улады. Д. перыяд развіцця літара
туры.
ДАСВЕДЧАНЫ, ая, ае 1. Шырока
адукаваны, эрудзіраваны. Д інлсынср. 2.
Вопытны ў чым-н., навучаны чаму-н. Д. у
лал/тыцы. Ц наз. дасвёдчанасць, -і, лс.
ДАСЁКЧЫ ел дасячы
ДАСЁЎКІ, -сёвак і -сёўкаў. Заканчэнне
сяўбы. Спраўляць с).
ДАСКАКАЦЬ, -скачу, -скёчаш, -скёча;
-скачіё; зак., ба чаео. Скачучы, дасягнуць
якога-н. месца. 7?а абной назе баскакаў ба
бзвярэй. II незак. даскакваць, -аю, -аеш, -ае.
ДАСКАНАЛЫ, -ая, -ае. Непараўнальны
па грунтоўнасці, майстэрстве выканання;
падрабязны. Дасканалае баслебаванне. Д.
аналіз фактаў. Дасканала (прысл.) разелебзець. II наз. дасканаласць, -і, лс.
ДАСКОЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; зак.
1. Скочыўшы, дасягнуць якога-н. месца.
2. Спяшаючыся, дамчацца да якога-н.
месца (разм.). Ёнусюбы (Заскочыць.
ДАСЛАЦЬ , дашлй, дашлёш, дашлё;
дашлём, дашляцё, дашлібць; дапілі; да
сланы; зак., м/то. 1. Паспаць дадаткова,
выспаць недасланае. Д. ером/ы за пуцёўку.
2. Прасунуць да пэўнага месца (патрон,
снарад і пад.). Д. патрон у патроннік. 3.
Адправіць, паспаць што-н. для ўручэння
(карэспандэнцыю і пад.), а таксама на
кіраваць каго-н. куды-н. з пэўнай мэтай.
Д. сеатоў. Д. пакет з дакументам/. Ц незак.
дасылаць, -ёю, -ёеш, -ёе. Ц наз. дасылка, -і,
ДМ-лцы, лс.
ДАСЛАЦЫ, -сцяліб, -сцёлеш, -сцёле;
-слёў -слёла; -сцялі; -слёны; зак., м/то.
Пакрываючы паверхню, скончыць рас
сцілаць што-н. Д. лен. II незак. дасцілаць,
-ёю, -ёеш, -ёе.

ДАСЛЁДАВАННЕ, я, н 1. ел даследа
ваць. 2. мн. -і, -яў. Навуковая праца. Д. па
еісторыі беларускаеа нарога.
ДАСЛЕДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе;
-дуй; -даваны; зак. і незак., каео-м/то. 1.
Зрабіць навуковы агляд з мэтай пазнання,
высвятлення чаго-н. Д. законы прыроды.
Д. склаб рэчыва. 2. Абследаваць, агледзець
(аглядаць) для высвятлення, устанаўлення чаго-н. Д. хвораеа. Д мясцовасць. Ц наз.
даслёдаванне, -я, н.
ДАСЛЕДЧЫ, -ая, -ае. Які адносіцца да
навуковага даследавання. Д. інстытут.
Даследчая праца.
ДАСЛЕДЧЫК, -а, мн і, аў м Тбй, хто
займаецца навуковымі даследаваннямі. Ц
лс. даслёдчыца, -ы, мн. -ы, -чыц. Ц нрым.
даслёдчыцкі, -ая, -ае.
ДАСЛОЎНЫ, -ая, -ае. Літаральна да
кладны, перададзены слова ў слова. Д. пе
раклад. Даслоўная пбрабача размовы. Ц наз.
даслоўнасць, -і, лс
ДАСЛУЖЁІЦЦА, -ужўся, -ўжышся,
-ўжьшца; зак. 1. Служачы, дасягнуць ча
го-н. Д (За чыну кап/тана. 2. Атрымаць не
прыемныя вынікі сваімі адмоўнымі паво
дзінамі (разм., іран.). Ду м/то, баслулсыўся?
II незак. даслужвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ДАСЛУХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец
ца; зак. (разм.). Даведацца пра што-н. ад
людзей. Даслухаўся я, м/то хутка робаты
будуць выконваць цялскую працу.
ДАСЛУХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., ка
ео-м/то. Выслухаць да канца; праслухаць
да якога-н. месца. Д. прамову. 7ак / не да
слухаў лектара. Ц незак. даслухваць, -аю,
-аеш, -ае.
ДАСПАДОБЫ, прысл. Падабаецца, па
дыходзіць, па гусце. Яму ўсё тут &
ДАСПАЦЬ, -плк5, -піш, -піць; -пім,
-піцё, -пёць; -пёў, -пёла; -пі; зак. (разм.).
1. Праспаць да якога-н. часу. Д. ба абебў.
2. Праспаць дадаткова пэўны час, каб вы
спацца. Долькі начэй не (Заспаў Ц незак. да
сыпаць, -ёю, -ёеш, -ёе.
ДАСПЁЛЫ, -ая, -ае. Які добра выспеў
стаў спелым. Д. авёс чакаў сярпа.
ДАСПЁХІ, -аў, а<3з. даспёх, -а, м. 1. Ба
явое ўзбраенне, амуніцыя воіна старых
часоў Рыцарскія (3. 2. перан. Наогул які-н.
рыштунак (жарт.). 77аляўнічыя (3.
ДАСПЁЦЬ, -пёе; зак. Стаць зусім спе
лым. Антонаўкі (Заспелі. Ц незак. даспявёць, -ёе.
ДАСПЯЛІЦЬ, -пяліб, -пёліш, -пёліць;
-пёлены; зак. Давесці да спелага стану. Д.
ламйЗоры. II незак. даспёльваць, -аю, -аеш,
-ае. II наз даспёльванне, -я, н.
ДАСТАВІЦЬ, -тёўлю, -тёвіш, -тёвіць;
-тёўлены; зак., каео-м/то. Прынесці або
прывезці да месца прызначэння. Д па
сылку ў тэрмія. Д. тавар у маеазін. Д. усё
неабходнае. Ц незак. дастаўляць, -Яю, -Яеш,
-Яе. II наз. дастаўка, -і, ДМ-ёўцы, лс.
ДАСТАСАВАЛЬНЫ, -ая, ае Які мож
на дастасаваць, прымяніць. Ц наз. дастасавёльнасць, -і, лс.

ДАР-ДАС
ДАСТАСАВАЦЦА, -сўюся, -сўешся,
-сўецца; -сўйся; зак., ба каео-чаео. Пры
мяніцца, прыйсці ў адпаведнасць з чымн. Д. ба навакольнаеа асяроббзя. Ц незак.
дастасоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц
наз дастасаванне, -я, н
ДАСТАСАВАЦЬ, сўю, сўеш, сўе;
-сўй; -савёны; зак., м/то ба чаео. Прымя
ніць, прывесці ў адпаведнасць з чым-н. Д.
тэорыю ба практыкі. Ц незак. дастасоўваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. дастасаванне, -я, н.
ДАСТАТАК, -тку м. 1. Заможнасць,
поўная матэрыяльная забяспечанасць.
.Жыць у баетатку. 2. звычайна мн. (да
статкі, -аў). Матэрыяльныя сродкі, на
быткі. Дастаткаў вам у хату/
ДАСТАТКОВА, прысл. 1. У патрэбнай
меры, досыць. Д. вялікі. 2. у знач. вык. Да
волі, хопіць. Сробкаў б. Д. сказаць абно
слова, каб ён паслухаў.
ДАСТАТКОВЫ, -ая, ае 1. Якога хапае
для чаго-н., які задавальняе пэўныя па
трэбы. Дастатковая колькасць сыравіны.
Дастатковая нарыхтоўка. 2. У патрэб
най ступені абгрунтаваны. Дастатковыя
пабставы. Ц наз. дастатковасць, -і, лс.
ДАСТАЎШЧЫК, -а, мн. і, -аў м Ра
ботнік, які дастаўляе што-н. Д. тэлеграм. Ц
лс. дастаўшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
ДАСТАЦЦА, -ёнуся, -ёнешся, -ёнецца; -ёнься; зак., каму. 1. Зрабіцца чыёй-н.
уласнасцю, перайсці ў чыё-н. распара
джэнне. Лата басталася яму пасля бацькі.
2. безас. Перанесці цяжкія выпрабаванні;
трапіць у непрыемнасць. Ду і басталося
лс яму сёння/ II незак. даставацца, -таібся,
-таёшся, -таёцца; -таёмся, -таяцёся; -та
іцца.
ДАСТАЦЬ, -ёну -ёнеш, -ёне; -ёнь; зак.
1. м/то. Узяць што-н. такое, што знахо
дзіцца на адлегласці. Д. талерку з паліцы.
2. ба каео-чаео, м/то або чаео. Дацягнуц
ца, дакрануцца да чаго-н. аддаленага. Д.
рукой ба бэлькі. Д. бно ў рацэ. 3. Выняць,
выцягнуць, набыць што-н., здабыць.
Д. кніеу з партфеля. Д. асколак з раны. 4.
м/то. Раздабыць што-н. Д білет у тэатр.
5. м/то і чаео. Нажыць што-н. непрыемнае
(часцей пра здароўе; разм.). Д запаленне
лёёкіх. 0 Дастаць з-пад зямлі (разм.) — лю
бым спосабам адшукаць. Зімой лёду не
дастанеш у каео (разм.) — пра вельмі ску
пога чалавека. Крукам носа не дастанеш
каму (разм.) — не падступішся да каго-н. Ц
незак. даставаць, -таіб, -таёш, -таё; -таём,
-таяцё, -таібць.
ДАСТАЧА, -ы, лс. Поўная матэрыяль
ная забяспечанасць. .Жыцьу бастачы.
ДАСТОЙНЫ, -ая, ае 1. Які заслугоў
вае, варты чаго-н. Д. пахвалы. Д еаньбавання. 2. Справядлівы, заслужаны. Да
стойная ўзнаеароба. Дастойная сустрэча.
3. Паважаны, шаноўны. Д. чалавек. Ц наз.
дастойнасць, -і, лс
ДАСТЎКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. 1. Стукаючы, дабіцца адказу. Дебзь
бастукаўсяўхату. 2. чаео. Старанна дама-

ДАС-ДАЎ
гаючыся, дабіцца свайго (разм.). Д. кватзры. 3. Наклікаць на сябе непрыемнасці
адмоўнымі паводзінамі (разм.). Дастукаўся, што аштрафавалі.
ДАСТУПІЦЦА, -ступлібся, -стўпішся,
-стўпіцца; зак. 1. ба каео-чаго. Падысці,
прыблізіцца. Да баблівай каровы не бастулішся. 2. (звычайна з адмоўем), лзран., ба
каго. Звярнуцца да каго-н. з просьбай,
заявай. /Начальнік ганарысты, ба яго яе
бастулішся. II лезак. даступацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
ДАСТЎПНЫ, -ая, -ае. 1. Такі, да якога
можна прайсці, праехаць. .Лазер размясціўся у бастулным месцы. 2. Адкрыты для
зроку. Д. бля назфання. 3. Які падыходзіць
для ўсіх або многіх. Даступныя цэны. 4.
Лёгкі для разумення. Даступная форма
выклабання бумак. 5. Які выклікае пры
хільнасць да сябе. Т^та быў Л. просты чалавек. Ц наз. даступнасць, -і, ж.
ДАСЎХА і ДАСУХА, прысл. Да поўнай
сухасці. Выцерці ласуну Л.
ДАСЦІПНЫ, ая, -ае 1. Які вызна
чаецца вострым розумам, незвычайным
уменнем ярка, трапна, смешна або з'ед
ліва выказаць думку Д. чалавек. Д. фель
етон. Д. жарт. 2. Цікаўны, дапытлівы.
Дасціпнае бзіця. Ц наз. дасціпнасць, -і, ж.
ДАСЫПАЦЬ, -плю, -плеш, -пле;
-плем, -плеце, -плюць; -паў -пала; дасып;
-паны; зак. 1. м/то. Скончыць сыпаць, на
сыпаць да пэўнага ўзроўню, дабавіць да
поўнага. Д. мяшок баверху. 2. чаао. Насы
паць дастаткова чаго-н. Д. соя/ у стразу. Ц
незак. дасыпаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. да
сыпка, -і, ДМ-пцы, ж. / дасыпанне, -я, н.
ДАСЬЁ, нескл., н. Збор дакументаў па
якім-н. пытанні, справе, асобе, а такса
ма папка з такімі дакументамі. Завесці Л.
на каго-н.
ДАСЮЛЬ, лрысл. (разм.). 1. Да гэтага
месца. .Прачытай Л. 2. Да гэтага часу. Яб
яго Л. няма адказу.
ДАСЯГАЛЬНЫ, ая, ае Такі, якога
можна дасягнуць. Дасягальная мэта. Ц наз.
дасягАльнасць, -і, ж
ДАСЯГНЎЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -нўў, -нўла, -лі; -ні; -сагну
ты; зак., чаго. 1. Дайсці, даехаць і пад. да
пэўнага месца. Дббка дасягнула сярэбзіны
рак/. 2. Распаўсюджваючыся, дайсці да
якога-н. месца, да чаго-н. (пра гукі, пахі
і пад.). 77ах з кухн/ дасягнуў пакоя. *7утк/ басягнулі веек/. 3. Дайсці да якога-н.
узроўню ў сваім развіцці, праяўленні, у
якіх-н. зменах. Мароз дасягнуў .30°. 4. Да
жыць да якога-н. узросту. Д. даўгалецця. Д.
глыбокай старасць 5. Дамагчыся чаго-н.,
якой-н. мэты. Д. згобы. Д. поспехаў у наву
цы. II незак. дасягаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз.
дасягнённе, -я, н.
ДАСЯЖНЫ, -ая, -ае. Тое, што і басягальны. Ц наз. дасяжнасць, -і, ж.
ДАСЯЧЫ / ДАСЁКЧЫ, -сякў, -сячАш,
-сячА; -сячбм, -сечацё, -сякўць; -сёк,
-кла; -сячы; -сёчаны; зак. 1. Скончыць
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сячы, рассякаць што-н. Д. бровы. 2. Секучы, дайсці да якой-н. мяжы. Д. ба сярэбзіны. II незак. дасякаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз.
дасяканне, -я,н.
ДАТА, -ы, ДМ дАце, мн. -ы, дат, ж. 1.
Дакладны каляндарны час якой-н. падзеі.
Лстарычныя баты. Друзлая б. (аб юбілеі,
дні нараджэння і пад., якія падлічваюцца
дзесяцігоддзямі). 2. Памета, якая паказвае
час (год, месяц, дзень) напісання дакумен
та, пісьма, твора і пад. 77/сьмо без баты.
ДАТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўем,
-тўеце, -тўюць; -тавАў, -вАла, -лі; -тўй;
-тавАны; зак. і незак. 1. Абазначыць (аба
значаць) дату на чым-н. Д. заняў ўчарашнім чыслом. 2. Устанавіць (устанаўліваць)
дату якога-н. факта, падзеі. Д. з руленне
л/сьмоеаеа ломн/ка. 11 наз. датавАнне, -я, н.
ДАТАЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. Дзяржаў
ная грашовая дапамога прадпрыемствам,
установам і арганізацыям для пакрыцця
перавыдаткаў і іншых патрэб. Ўтрымаць
батацыю. Ц лрь/м. датацыйны, -ая, -ае.
ДАТКНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак., ба
каго-чаго. Дакрануцца да чаго-н. Д. смыч
ком ба струн. II незак. датыкАцца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
ДАТЛА, лрысл. Поўнасцю, зусім, кан
чаткова. Лата згарэла б. Знішчыць б.
ДАТУЛЬ, лрысл. (разм.). 1. Да таго мес
ца. Дай/аоў б., бзе барога зварочвала ў лес.
2. Да таго часу. Сябзеўу хаце б., лакуль не
скончыўся божбж.
ДАТЧАНЕ, -чАн, абз. -чАнін, -а, м. Народ, які складае асноўнае насельніцтва
Даніі. II ж. датчанка, -і, ДМ -нцы, мн. -і,
-нак. II лрым. дАцкі, -ая, -ае.
ДАТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Прыста
саванне, якое прымае інфармацыю, пе
раўтварае яе ў зручны для выкарыстання
сігнал і перадае кантрольна-вымяраль
наму ці каманднаму прыбору. Деллавыя
батчык/.
ДАТЙЧНЫ, -ая, -ае. 1. Прыналежны
да чаго-н., які мае пэўнае дачыненне да
чаго-н. Д. ба музыкі чалавек. Ясобы, батычныя ба злачынства. 2. у знач. наз. да
тычная, -ай, мн. -ыя, -ых, ж. У матэма
тыцы: прамая лінія, якая праходзіць праз
пункт крывой і супадае з ёй у гэтым пунк
це. Травесці батычнун? ба акружнасці. Ц
наз. датычнасць, -і, ж. (да 1 знач.).
ДАТЫЧЫЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -чыцца; незак., каго-чаго. Мець
дачыненне да каго-, чаго-н. Справа батычылася прысутных, /эта вас не батычыцца.
ДАТЭРМІНОВЫ, -ая, -ае Які выкон
ваецца ці заканчваецца раней вызначана
га тэрміну. Датэрміновае заканчэнне бубоўлі. Датэрмінова (прысл.) збаць экзамены.
ДАЎБЁШКА, -і, ДА/-піцы, мн. -і, -шак,
ж. 1. Круглае палена з патончаным кан
цом-дзяржаннем для расколвання, убі
вання чаго-н. у што-н.; невялікая доўбня.
Увагнаў калок баўбешкай. Даўбешкамі забі
валі лал/. 2. леран. Пра тупога, някемліва

га чалавека (разм., лаянк.). Д. часам лост
займае немалы.
ДАЎБНЯ гл. доўбня.
ДАЎІА... (гл. доўга...). Першая састаў
ная частка складаных слоў; пішацца, ка
лі націск у другой частцы слова падае на
першы склад, напр.: баўгавечны, баўганосы.
ДАЎГАВАТЫ, -ая, -ае. 1. Некалькі даў
жэйшы за нармальны. /Ілашч яму б. 2. Не
круглы на выгляд, прадаўгаваты. 7вар у
хлопца б.
ДАЎГАВЁЧНЫ, ая, -ае 1. Здольны
жыць доўгі час. Д. роб. Дуб — баўгавечнае
сфэва. 2. Разлічаны на доўгі час існавання;
моцны, трывалы. /Табзейны і б. самазвал. Ц
наз. даўгавёчнасць, -і, ж.
ДАЎГАВЫ гл доўг
ДАЎГАГРЫВЫ, -ая, -ае. З доўгай гры
вай (пра коней). Даўгагрывыя коні.
ДАЎГАДЗЮБЫ, -ая, -ае. З доўгай дзю
бай. Д. журавель.
ДАЎГАКРЫЛЫ, ая, ае 1. З доўгімі
крыламі. Д. стрыж. 2. у знач. наз. даўга
крылыя, -ых. Атрад птушак, да якіх адно
сяцца стрыжы, калібры і пад. Сямейства
баў<?акрылых.
ДАЎГАКРЫСЫ, -ая, -ае. З доўгімі кры
самі (пра адзенне). Даўгакрысае паліто.
ДАЎГАЛЕЦЦЕ, -я, н. Доўгае жыццё.
Лрыклаб чалавечага баўгалецця.
ДАЎГАЛЫГІ, -ая, -ае (разм.). Вельмі
высокі, худы і нязграбны. Д. хлопец.
ДАЎГАНОСІК, -а, мн -і, -аў м Невя
лікі жук з доўгім хабатком, шкоднік сель
скагаспадарчых раслін. Свфнавы б.
ДАЎГАТА, -ы, ДМ-гацё, мн. -гбты, -гбт,
ж. Геаграфічная каардыната, якая вызна
чае месца пунктаў на паверхні Зямлі ад
носна пачатковага мерыдыяна. Захобнія
баўеоты.
ДАЎГАХВАЛЕВЫ, -ая, -ае. Які працуе
на доўгіх хвалях, прымае доўгія хвалі. Даў
гахвалевая рабыестанцыя.
ДАЎГАЧАСНЫ, -ая, -ае. Тое, што і боўгачасовы. Даўгачасная абсутнасць. Даў
гачасная абарона. О Даўгачасны агнявы
пункт — моцнае абароннае збудаванне,
прызначанае для вядзення агню з гармат,
кулямётаў і інш. Ц наз. даўгачаснасць, -і, ж.
ДАЎГІ, -Ая, -бе. Тое, што і боўгі.
ДАЎГУНЁЦ, -нцў, м. Гатунак ільну з
доўгім валакном.
ДАЎЖНІК, -А, мн. -і^ -бў м. Той, хто
ўзяў у доўц пазычыў у каго-н. .Жыве нябрэнна сам і мае многіх баўжнікоў. Ц ж. даў
жніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ДАЎЖЫНЯ, -і^ мн. даўжыні, даўжынь,
ж. 1. Працягласць лініі, плоскасці, цела
паміж двума крайнімі іх пунктамі. Зме
раць баўжын/о стала. Меры баўжыні. Д.
вуліцы. Д. ракі. 2. Працягласць у часе. Д
рабочага бня.
ДАЎЖЭЗНЫ, -ая, -ае (разм.). Вельмі
доўгі. /Трайной б. шяях. Д. бзень, як цэлы
гоб.
ДАЎЖЭЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-жбе; незак. Станавіцца больш доўгім.
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77аб сечар цен/ Адужэюць, Лясной бн/ баўжэ/оць. II зяк. падаўжаць, 1 і 2 ас. звычайна
не ўжыв., -жАе.
ДАЎКІ, -ая, -ае. Які перасядае ў гор
ле, выклікае аскому. Даўк/я ^рум/ы. Ц наз.
даўкасць, -і, ж*.
ДАЎНАСЦЬ, -і, ж. 1. Аддаленасць у
часе якой-н. падзеі. Слраса еэта л/ае сял/кук? б. 2. Працягласць існавання чаго-н.
,Д. нам/аеа сяброўстса. 3. Тэрмін, на пра
цягу якога могуць быць заяўлены якія-н.
патрабаванні або пасля якога набываецца
або траціцца якое-н. права (спец.). 7скасая (3. 75рл//н баўнасц/ л//нуў.
ДАЎНЁЙ, лрысл. У старыя часы, у да
лёкім мінулым. Д. л/обз/ хабз/л/ у сал/аткань/м абзенн/.
ДАЎНЁЙШЫ, -ая, -ае. 1. Дым/, ст. да
прыметніка даўні. 2. Які адбыўся задоўга
да цяперашняга часу; старадаўні. ^аўнейм/ыя зсыча/ абым/л/ ў нябыт. 3. у знач. мяз.
даўнёйшае, -ага, м. Мінулае, час, які папя
рэднічаў сучаснаму
не ссунецца н/кол/.
ДАЎНІ, -яя, -яе. 1. Які быў адбыўся
даўно. /7рыая(?яўся <3. сылабак. 2. Які іс
нуе здаўна, раўняе зняёмс/лзя. Слраса баўняя — ужо яе л/ае значэння.
ДАЎНІНА, -ьі, ж. (разм.). Былыя, даў
нія часы; старадаўнасць. 77ачаўуслал//наць
баўн/ну. 7эта лал/яць баўн/нь/ елыбокай.
ДАЎНб, лрысл. 1. Многа часу таму
назад, раней. ,Д. еэта бь/ло. 2. На праця
гу доўгага часу. Ён <3. тут жысе. 0 Даўно
б так! — ужыв. пры адабрэнні чыйго-н.
учынку. З давён-даўна — з даўніх часоў. Ц
ляск. даўнёнька (разм.).
ДАЎНОМІНУЛЫ, -ая, -ае. Які існаваў,
адбыўся ў далёкім мінулым. Дяўно.м/ну.лыя
лабзе/. о Даўномінулы час — у граматыцы:
асобая форма дзеяслова прошлага часу ў
некаторых мовах, што абазначае дзеянне,
якое папярэднічала другому дзеянню мі
нулага часу.
ДАФЕАДАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які адносіц
ца да эпохі, што папярэднічала феадаліз
му. Д. перыяд е/сторы/.
ДАХ, -у л/н. -і, -аў, л/. 1. Верхняя частка
будынка, якая засцерагае яго ад дажджу,
снегу. %ря/пчны & 2. Пра дом, жыллё,
прытулак. 0 Пад адным дахам (разм.) — у
адным доме з кім-н. Ц лрым. дахавы, -ая,
-ае. Дахасае жалеза.
ДАХА, -у ^3/дасё, л/н. дбхі і (з л/*/. 2, З,
4) дахі^ дох, ж. Шуба з футравым верхам і
футравай падкладкай. МжЗзоеЭжяя <3.
ДАХАТЫ, ярысл. Дадому, да сваёй сям'і;
у родныя мясціны. /сц/ <3. /7я кан/кулы
ехаць &
ДАХАЎШЧЫК, -А, л/н. -і; -бў, л/. Рабо
чы, спецыяліст, які крые дах. Для работы
нанялі (Захлўм/чыка. Ц ярыл/. дахаўшчыцкі,
-ая, -ае.
ДАХбД, -у А/-дзе, л/н. -ы, -аў, л/. Ірошы
ці матэрыяльныя каштоўнасці, якія ат
рымліваюць у выніку якой-н. дзейнасці.
Мільённыя бахобы. 77ацыяна.льны (3. ТТелра-

цоўнь/я бахобь/. Ц лрь/м. дахбдны, -ая, -ае.
Даходная частка б/о^жэ/яу.
ДАХбДЗІЦЬ ал дайсці
ДАХОДЛІВЫ, -ая, -ае. Даступны для
разумення. Даклаў быў напісаны (Захоблісай л/осай. Ц наз. даходлівасць, -і, ж.
ДАХОДНЫ, -ая, -ае. 1. ал. даход. 2.
Прыбытковы, які прыносіць даход. Да
ходнае ярабярысл/с/яеа. Ц наз. даходнасць,
-і, ж.
ДАХОЎКА, -і, ж. 1. зб. Дахавы матэ
рыял у выглядзе драўляных або гліняных
пласцін. 2. л/н. -і, -вак. Асобная такая
пласціна.
ДАЦКІ ал. датчане.
ДАЦЦА, дАмся, дасіся, дАсца; дадзімся,
дасцёся, дадўцца; дАўся, далася, далбся;
дАйся; зак. 1. Дазволіць што-н. з сабой
зрабіць; паддацца. Донь не баўся Сярее/о. 2.
Засвоіцца, паддацца асваенню. Ма/язл/а/йыкаял/уб&ласялёака. 3. Стукнуцца чым-н.
аб што-н. (разм.). Моцна баўся еаласой аб
сум/ак. 4. Стаць прадметам увагі (разм.).
Даўся табе еэты яус/яаслоў. 0 Дацца ў зна
кі (разм.) — даняць, надоўга запомніцца.
Дзіву дацца — моцна здзівіцца. Ц незак. да
вацца, даібся, даёшся, даёцца; даёмся, даяцёся, дак5цца (да 1 і 2 знач.).
ДАЦЬ, дам, даеў дасць; дадзім, дасце,
дадўць; даў, далА, далб; дай; дадзены; зак.
1. каео-м/то кал/у. Уручыць, перадаць з рук
у рукі непасрэдна. Д. кн/еу. Д. ером/ы на ба
рону. 2. Паведаміць, перадаць. Д. ссой абрас. 3. Заплаціць якую-н. суму. Хбльк/ басі
за боты?4. м/то або з ін<%)., каму. Аддаць у
карыстанне, забяспечыць чым-н. Д кра
тару. Д работу. Д. барону. Д. л/аечымасць
м/то-н. грабіць. 5. м/то кал/у. Прынесці як
вынік чаго-н. Зял/ля бала баеа/лы ўрабжай.
6. м/піо кал/у і без бая. Арганізаваць для ка
го-н. якое-н. мерапрыемства. Д. абеб. Д.
канцэрт у еонар еосця. 7. м/то каму-чал/у.
Вызначыць узрост. Яа сыеляб ял/у не басі
і сарака еабоў. 8. м/то. З назоўнікам ут
варае спалучэнне са знач. таго ці іншага
дзеяння ў залежнасці ад сэнсу назоўніка.
Д. асечку. Д. збанок. Д. асабак. Д. абяцан
не. Д. паказанне. Д. зеобу. 9. м/то. Асудзіць,
прыгаварыць да зняволення (разм.). Д.
смаенанне. Сл/рыбу за хуліеанстеа балі еоб.
10. Нанесці ўдар (разм.). Д. поўху. Д. у зу
бы. 11. у знач. часц. дай. Абазначае спро
бу зрабіць што-н. або подступ да дзеяння
(разм.). Даі/, бул/а/о, сябу, абяачну. 0 Даць
аб сабе знаць — прыслаць аб сабе вестку;
абазвацца. Дай бог ногі (разм.) — пра жа
данне хутчэй уцячы адкуль-н. Дай бог
чутае бачыць (разм.) — пажаданне здзей
сніць абяцанне. Даць волю рукам — біць
каго-н., біцца. Даць галаву на адсячэнне —
паручыцца сваім жыццём. Даць дразда
(разм.) — вызначыцца ў працы, танцах,
гульні. Даць драла (дзёру, драпака, лата
ты) (разм.) — пусціцца наўцёкі. Даць дуба
(разм.) — памерці. Даць дулю (разм.) —
нічога не даць. Даць дыхту (разм.) — су
рова расправіцца. Даць зразумець — на

ДАЎ-ДАЧ
мякнуўшы, даць магчымасць здагадацца.
Даць кругу (разм.) — прайсці ці праехаць
лішнюю адлегласць абходнай дарогай.
Даць па руках — пакараць; рашуча папя
рэдзіць. Даць падатак — з'явіцца крыні
цай чаго-н., адпраўным пунктам. Даць
пытлю (разм.) — адлупцаваць каго-н.
Даць слова — 1) дазволіць выступіць на
сходзе; 2) цвёрда паабяцаць. Даць у ла
пу (разм.) — падкупіць каго-н. хабарам.
Даць цягу (разм.) — уцячы. Не даць (сябе)
у крыўду — заступіцца, абараніць. Не даць
ходу — затрымаць што-н. Ц незак. даваць,
дай, даёш, даё; даём, даяцё, дакуць. Ц наз.
дАча, -ы (да 8 знач.).
яаказанняў.
ДАЦЭНТ, -а, Л/ -нце, л/н. -ы, -аў, л/.
Вучонае званне выкладчыка вышэйшай
навучальнай установы або супрацоўніка
навуковай арганізацыі, якое папярэднічае
прафесару, а таксама асоба, якая мае гэта
званне. Ц лрь/м. дацэнцкі, -ая, -ае.
ДАЦЭНТРАВЫ, -ая, -ае (спец.). Які
накіроўваецца ў руху ад перыферыі да
цэнтра. ^/бцэнтрасая с/ла.
ДАЦЭНТЎРА, -ы, ж. 1. Званне, пасада
дацэнта. Прымаць бацэнтуру. 2. зб. Да
цэнты. 77рь/сутн/ч//лаўся б.
ДАЦЯГНЕЦЦА, -цягнуся, -цягнешся,
-цягнецца; -цягніся; зак., ба чаео. 1. Вы
цягваючыся, дастаць што-н., дакрануцца
да чаго-н. Д. ба стол/. 2. Узрастаючы, па
вялічваючыся, дасягнуць якой-н. мяжы.
%реа бахнулася ба бзсярэй. 3. Марудна
праходзячы, дасягнуць якога-н. тэрміну.
%с бахнуўся ба сосен/. 4. З цяжкасцю
дайсці да якога-н. месца (разм.). Стары лебзь бахнуўся ба ложка. Ц незак. да
цягвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ДАЦЯГНУЦЬ, -цягнў, -цягнеш, -цйгне; -цягні; -цягнуты; зак. 1. м/то. Пра
цягнуць (у 1—3 знач.) да якой-н. мяжы.
Луку ба лал/цы.
лросаб ба сёск/. ,Д. лесн/о
ба канца. 2. каео-м/то ба чаео. Цягнучы,
даставіць куды-н., да чаго-н.,Д. бервяно ба
бераеа. 3. м/то і без бал. З цяжкасцю дасяг
нуць, даставіць да якога-н. месца (разм.).
Сал/алёт лебзь бацяенуў ба азраброл/а. 4.
м/то ба чаео. Зацягнуць выкананне, пра
марудзіць з якой-н. справай (разм.). збо
чу зал/каў ба сосен/. 5. Пражыць у якім-н.
стане да пэўнага часу, падзеі (разм.). Асорь/
бацяенуў ба сяснь/.
ба зарплаты. Ц незак.
дацягваць, -аю, -аеш, -ае.
ДАЦЯМНА, лрысл. Да таго часу калі
сцямнее. Дзец/ еулял/ б.
ДАЧА', -ы, ж. 1. ал. даць. 2. Порцыя
корму на адзін прыём. Д. аўса. Сўтачная
б. сена.
ДАЧА, -ы, л/н. -ы, дач, ж. Тое, што і лец/м/ча. .Жыць на бачы. Ц ламянм/. дАчка, -і,
-чцы, л/н. -і, -чак, ж. Ц лрым. дАчны,
-ая, -ае. ўчастак.
ДАЧА , -ы, л/н. -ы, дач, ж. (уст.). Частка
лясніцтва, вылучаная ў самастойную гас
падарку. .Лясныя бачы.
ДАЧАКАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. 1. каео-чаео. Праіснаваць, прабыць да

ДАЧ-ДВА
з'яўлення чаканага. Д. леромое/. Д. цяен/ко.
2. чоео і без бол. Сваімі паводзінамі давес
ці сябе да чаго-н. непрыемнага. З затым/
мох/ноцыям/ ён (Зачакаецца нелрыемносцей.
7Ь/ ўмяне бочокоешся/
ДАЧАРНА, лрысл. Да чарнаты, чорнага
колеру. За лета загарэў (3.
ДАЧАСНЫ, -ая, -ае. Які адбыўся раней
тэрміну Дачаснае выступленне. Дачас
на (прысл.) абарвалася жыццё. Ц наз. да
часнасць, -і, ж.
ДАЧАЎЛАДАЛЬНІК, -а, мн і, -аў, м
Уласнік, гаспадар дачы-. Ц ж. дачаўла
дальніца, -ы, мн. -ы, -ніц. II лрым. дачаўла
дальніцкі, -ая, -ае.
ДАЧКА, -і^ ДМ дачцб, мн. дбчкі / (з л/ч.
2, 3, 4) дачкі^ дачбк, яе. 1. Асоба жаноча
га полу ў адносінах да сваіх бацькоў 2.
Жанчына як носьбіт лепшых рыс свайго
народа, грамадства, краіны (высок.). Зеро
Аоружоя — слаўная б. беларускаеа нарога. Ц
ламянм.-ласк. дачўшка, -і, ДМ-шцы, мн.
-і, -шак, лс. (да 1 знач.) / дочухна, -ы, мн.
-ы, -аў лс. (да 1 знач.). Ц ярым. даччын, -А,
-6 (да 1 знач.). Даччына сукенка.
ДАЧНІК, -а, мн. -і, -аў м. Той, хто жы
ве, адпачывае летам на дачы^. Летам тут
сем Зім/ зжывуць бочн/к/. Ц лс. дачніца, -ы,
мн. -ы, -ніц.
ДАЧЎЦЦА, -чўюся, -чўешся, -чўецца;
-чўўся, -чўлася, -чўліся; зак., лра коеошто і аб к/м-чым (разм.). Даведацца з чу
так, дазнацца. 77ра мажар ён дачуўся учора.
Лб узноеоробзе старшыня дачуўся тольк/
сёння. II незак. дачувацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца (разм.).
ДАЧЧЫНЫ, -ая, -ае (спец.). Які ўтва
рыўся ў выніку аддзялення ад чаго-н. Дач
чыная <%)/рма.
ДАЧЫНЕННЕ, я, н Сувязь з кім ,
чым-н.; адносіны да каго-, чаго-н. Мець
б. ба справы.
ДАЧЫРВАНА, лрысл. Да чырвонага ко
леру. ^Жалеза распал (лася б.
ДАЧЫСТА, прыся. Падчыстую, нічога
не пакідаючы. З'ел/усё б. Ябакрал/ б.
ДАЧЫТАЦЬ, -тАю, -тАеш, -тАе; -тАны;
зак., што. 1. Скончыць чытанне чаго-н.
Д. раман. 2. Прачытаць да якога-н. мес
ца. Д. кн/еу ба бруеоео разбзела. Ц незак. да
чытваць, -аю, -аеш, -ае.
ДАШКОЛЬНІК, -а, мн і, аў м Дзі
ця дашкольнага ўзросту. Рэв/строцыя башкольн/коў. II ж. дашкольніца, -ы, мн. -ы,
-ніц.
ДАШКОЛЬНЫ, ая, ае Які адносіцца
да ўзросту, што папярэднічае паступлен
ню дзіцяці ў школу Дашкольнае выхаван
не. Дашкольныя установы.
ДАШУКАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. (разм.). 1. каео-чаео. Настойліва шу
каючы, знайсці. 7?е мову б. ключоў. 2. чаео.
Даведацца, высветліць. Д лраўбы. Ц незак.
дашўквацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ДАШЧАНІК, -а, мн -і, -аў м (разм)
1. Будыніна з дошак. Улетку / ў башчан/ку
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бобра. 2. Вялікая лодка з плоскім дном. Д.
вабу прапускае.
ДАШЧАНЫ, -ая, -ае. Зроблены з до
шак. Дашчаная лераеаробка.
ДАШЧЭНТУ, прыся. Канчаткова, поў
насцю. Аата зеарэла б. Зел/летросенне раз
бурыла еораб б.
ДАЯДАЦЬ ая. даесці.
ДАЯЗДЖАЦЬ ая даехаць
ДАЯРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
Работніца, якая доіць і даглядае кароў.
ТТроцоеоць баяркам. Ц м. дайр, -А, мн. -й,
-бў.
ДБАЙНЫ, -ая, -ае. Старанны, руплівы.
Д. еаслабар. Дбайныя рук/. У^ёўеумнеббойна (прысл.) бааяебжана. Ц наз. дбайнасць,
-і, ж.
ДБАЦЬ, дбАю, дбАеш, дбАе; незак., лра
каео-што, аб к/м-чым і без бал. Праяўляць
клопаты аб кім-, чым-н., турбавацца пра
каго-, што-н. Лб /м ббая/ чужыя любз/. Д.
лра парабак у еослоборцы. Ат о ббае, той /
мае (з нар.). 01 не дбае — не звяртае ўвагі.
II зак. падбаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. дбАнне,
-я, н.
ДВА, двух, двум, двумА, (аб) двух, м. і н.;
дзве, дзвюх, дзвюм, дзвюм А, (аб) дзвюх,
ж., л/ч. кольк. Лік, лічба і колькасць 2.
Двойчы б. — чатыры. /Тол/соць л/чбу б. Д.
сярпы. Дзве хв/я/ны. За абнаео б/таеа беух
няб/тых баюць (прыказка). 0 Бачыць на два
аршыны пад зямлёй (разм., часта іран.) —
адрознівацца вялікай праніклівасцю. Ні
два і ні паўтара (разм.) — пра што-н. ня
пэўнае. Як двойчы два (чатыры) — бяс
спрэчна, зразумела, ясна. Ц лоробк. другі^
-бе, -Ая. Д еоб. Д. лс лдробку. Друеоео мая.
ДВАІСТЫ, -ая, -ае. 1. Які складаецца
з дзвюх аднародных частак. Д. сяеб. 2. Та
кі, які змяшчае ў сабе дзве розныя якас
ці, часта супярэчлівыя. Део/стоя натура.
Дво/стое пачуццё. Два/стая лал/тыка кра
хам канчаецца. Ц наз. дваістасць, -і, ж.
ДВАІЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
двбіцца; незак. 1. Раздзяляцца на дзве час
ткі; раздвойвацца. 2. Здавацца падвоеным
(пра зрокавае ўспрыняцце). Увачах бво/л/ся ўсе лрабметы. Ато ба/цца, таму ўваччу
бва/цца (прыказка).
ДВАІЦЬ, дваіб, двбіш, двбіць; незак.,
што. 1. Паўторна ўзорваць, перавор
ваць. Д. поле. 2. Падзяляць на дзве часткі
(спец.). Д. скуры. II зак. падваіць, -ваіб,
-вбіш, -вбіць; -вбены. Ц наз. дваённе, -я, н.
ДВАЙКОВЫ, -ая, -ае. Звязаны з дзвю
ма велічынямі або які складаецца з двух
кампанентаў О Двайковая сістэма злічэн
ня — пазіцыйная сістэма злічэння з асно
вай 2 (для запісу ліку выкарыстоўваюцца
толькі дзве лічбы — 0 і 1).
ДВАЙНІК', -А, мн. -і, -бў м., чый або
каео. Чалавек, які мае поўнае падабенства
з другім чалавекам. Мой б.
ДВАЙНІК^, -А, мн. -і^ -бў, м. (разм.).
Двухпудовая гіра. Спартсмен практыку
ецца з бвайн/ком.

ДВАЙНІКІ, -Ая, -бе. 1. Які складаецца
з дзвюх аднародных частак ці прадметаў.
Чал/обон з беайным бном. 2. У два разы
большы; падвоены. Д. расхоб.
ДВАЙНЯТЫ, -нАт (разм.). Двое дзя
цей, якіх адначасова нарадзіла адна маці.
ДВАНАЦЦАЦІПЕРСНЫ, -ая, -ае У
выразе: дванаццаціперсная кішка — частка
тонкай кішкі чалавека, якая ідзе ад страў
ніка.
ДВАНАЦЦАЦЬ, і, л/ч кольк Лік і
колькасць 12. 7ры разы ло чатыры — б. Д.
месяцаў. Ц парабк. дванаццаты, -ая, -ае.
ДВАРАНІН, -а, мн. -рАне / (з л/ч. 2, 3, 4)
двараніны, -рАн, м. Асоба, якая належыць
да дваранства. Ц ж. дваранка, -і, ДМ-нцы,
мн. -і, -нак. II лрым. дваранскі, -ая, -ае.
ДВАРАНСТВА, -а, н. (гіст.). Вышэйшы
прывілеяваны пануючы клас, які ўзнік у
феадальным грамадстве. Ц лрым. дваранскі,
-ая, -ае.
ДВАРНЯК, -А, мн. -і^ -бў м. (разм.).
Дваровы непародзісты сабака. Яосустроч
ном к/нууся зборовенны б.
ДВАРОВЫ, -ая, -ае. 1. Які адносіцца да
хаты, сядзібы, знаходзіцца на двары' (у 1 і
2 знач.). Деоровыя лобубовы. 2. Прыгонны,
узяты ў панскі двор для абслугоўвання па
мешчыка (пра сялян). Двороеыя любз/.
Фл/еель бля бворовь/х (наз.).
ДВАРЙШЧА, -а, мн. -ы, -рьішч / -аў н.
Участак з хатай і іншымі гаспадарчымі бу
дынкамі; сядзіба. Д. зоросло /красой.
ДВАРЭЦ, -рцА, л/н. -рцы, -рцбў м. Бу
дынак, у якім пражывае манарх са сваёй
сям'ёй, а таксама вялікі і прыгожы па ар
хітэктуры будынак наогул; палац. Марму
ровыя бворцы Ленецы/. Ц лрым. дварцбвы,
-ая, -ае. О Дварцовы пераварот — змена
манарха прыдворнай знаццю без удзелу
народных грамадскіх мас.
ДВАРЭЦКІ, -ага, мн. -ія, -іх, м. (гіст.).
Старшы лакей у панскім доме, які кіраваў
хатняй гаспадаркай і прыслугай.
ДВАЦЦАЦІГАДОВЫ, ая, -ае Е ал
дваццацігоддзе. 2. Які праіснаваў двац
цаць гадоў або мае такі ўзрост. Двоццоц/еобовоя службе. Д. юнлк.
ДВАЦЦАЦІГОДДЗЕ, я, н 1. Тэрмін у
дваццаць гадоў. З той лоры м/нуло цэлое б.
2. Гадавіна падзеі, што адбылася дваццаць
гадоў назад. Лбзночыць б. працоўнай бзейносц/. Лбзначь/ць сваё б. Ц лрь/м. дваццаціга
довы, -ая, -ае.
ДВАЦЦАЦЬ,
-цціб, л/ч. кольк. Лік і
колькасць 20. Д. бзел/ццо но мяць. Д. рублёў.
II ларобк. дваццаты, -ая, -ае.
ДВАЮРАДНЫ, ая, ае Тое, што і
стрыечны.
ДВАЯ... (ел. двое...). Першая састаў
ная частка складаных слоў ужыв. замест
«двое...*, калі націск у другой частцы сло
ва падае на першы склад, напр.: беоябороц,
беояеероц, бвояжэнец, бвояшлюбносць.
ДВАЯБОРАЦ, -рца, мн. -рцы, -рцаў м.
Спартсмен, які ўдзельнічае ў дваяборстве.
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ДВАЯБОРСТВА, -а, я. Спартыўнае спа
борніцтва, якое складаецца з двух відаў
практыкаванняў. ./Тыленае Л. Дялскаатлетычнае &
ДВАЯКАВЫПУКЛЫ, ая, ае Выпук
лы з абодвух бакоў. Д#ш?к<2#ь/луклая лінза.
ДВАЯКАДЫХАЮЧЫЯ, -ых (спец)
Падклас рыб, якія дыхаюць не толькі жаб
рамі, але і лёгкімі.
ДВАЯКАЎВАГНУТЫ, ая, ае Увагну
ты з абодвух бакоў. Дваякаўвагнутае н/кло.
ДВАЯКІ, -ая, -ае. Які праяўляецца ў
двух розных відах, формах і пад.
ДВОЕ, дваіх, дваім, дваімі, л/ч. зб. Два.
Ужыв.: а) з назоўнікамі мужчынскага або
агульнага роду, якія абазначаюць асобу.
Засталося <3. сірот; б) з асабовымі займен
нікамі ў мн. л. .йас было <9.; в) з назоўніка
мі, якія абазначаюць маладых істот. 2,ееае
<9. парасят. Д дзяцей; г) з множналікавымі
назоўнікамі. Д. саней. Д. каленку. Д. акуля
раў. Д. м/таноў. Д. сутак; д) з некаторымі
назоўнікамі, якія абазначаюць парныя
прадметы. Д ботаў. Д. рукавіц. Лбуць б.
панчох; е) без назоўнікаў калі абазначае
асоб мужчынскага і жаночага полу. Сябзел/ б.: хлопец і дзяўчына. 0 На сваіх дваіх
(разм., жарт.) — пехатой. За дваіх (праца
ваць, есці і пад.) — так, як могуць двое.
ДВОЕ... (а таксама двая...). Першая
састаўная частка складаных слоў са знач.
два, двайны, напр., бвоеўлаббзе.
ДВОЕЎЛАДДЗЕ, -я, н. Адначасовае іс
наванне дзвюх улад у адной краіне, арга
нізацыі і пад. II лрым. двоеўладны, -ая, -ае.
ДВОЕЧНІК, а, мн і, аў м (разм)
Вучань, які часта атрымлівае нездаваль
няючыя адзнакі. Ц ж. двоечніца, -ы, мн. -ы,
-ніц.
ДВОЙКА, -і, ДЛ/двбйцы, мн. -і, двбек,
лс. 1. Лічба 2. 2. Трупа з двух чалавек або
двух аднародных прадметаў 3. Нездаваль
няючая школьная адзнака. 4. Назва ча
го-н., абазначанага лічбай 2.
ДВОЙЧЫ, лрысл. Два разы. Д. сказаць.
Д. тры — адзець.
ДВОР', дварА, мн. двары, дварбў м. 1.
Участак зямлі пры доме, хаце паміж гас
падарчымі будынкамі. Лыйсц/ з хаты на
б. 2. Сялянскі дом з усімі будынкамі каля
яго; асобная сялянская гаспадарка. Лёска
на сорак бвароў. 3. Маёнтак (гіст.). 77анскі
б. 4. Іаспадарчы цэнтр сельскагаспадарча
га прадпрыемства. .Жывёльны б. 77тун/ыны
б. О Манетны двор — дзяржаўнае прад
прыемства, дзе адбываецца чаканка манет
і вырабляюцца ордэны, медалі і інш. За
езны двор — памяшканне пры дарозе для
начлегу з месцам для коней. 0 На дварэ —
на адкрытым паветры, не ў хаце. Ні кала ні
двара ў каго (разм.) — няма нічога.
ДВОР , двар&, мн. дварьі, дварбў м. У
манархічных краінах: манарх і яго пры
бліжаныя. Дарскі б. .Быць лры бвары.
ДВОРНІК, -а, мн. -і, -аў м. 1. Работнік,
які падтрымлівае чысціню і парадак на
двары і на вуліцы каля дома. 2. Прыста

саванне для механічнага ачышчэння вет
равога шкла ў машыне ад снегу, вільгаці,
пылу і інш. II лс. дворнічыха, -і, ДМ -чысе, мн. -і, -чых (да 1 знач.; разм.). Ц нрым.
двбрніцкі, -ая, -ае (да 1 знач.).
ДВОРНІЦКАЯ, ай, мн -ія, іх, лс Па
мяшканне для дворніка.
ДВОРНЯ, -і, лс., зб. У часы прыгону:
прыслуга ў памешчыцкім доме. Збеглася
ўся б.
ДВОРЫШЧА, -а, мн. -ы, -рышч / -аў н.
(гіст.). Месца, дзе раней быў двор, жыллё
радавітай асобы. Рабз/вілава б.
ДВУ... / ДВУХ... Першая састаўная час
тка складаных слоў са знач.: які склада
ецца з дзвюх адзінак, які мае дзве адзінкі,
прыкметы, напр.: бвубун/ны, бвуру/аны,
бвухеабовь/, бвухгалосны, бвухеорбы, бвухгранны, бвухкалеечны, бвухматсрны, бвухпакаёвы, беухрое/, бвух ^ярусны.
ДВУДЎШНЫ, -ая, -ае. Няшчыры,
крывадушны. 7^та быў б. чалавек. 11 наз.
двудушнасць, -і, лс.
ДВУКОССЕ, -я, мн. -і, -яў н. Спецы
яльныя значкі (« » ці " ") для выдзялення
ў тэксце простай мовы, цытат, загалоўкаў
а таксама слоў ужытых ва ўмоўным або
іранічным сэнсе. *%яць цытату ў б. За
крыць б.
ДВУКРОП'Е, -я, мн. -і, -яў н. Знак
прыпынку ў выглядзе дзвюх кропак, раз
мешчаных адна над адной (:). даставіць б.
ДВУРЎШНІК, а, мн і, аў, м Чала
век, які знешне выражае адданасць ад
наму, а ўпотай дзейнічае супраць. Ц лс.
двурушніца, -ы, мн. -ы, -ніц. Ц ярым. дву
рушніцкі, -ая, -ае
ДВУРУШНІЦТВА, а, н Паводзіны
двурушніка. Лал/тычнае б. Ц лрым. дву
рушніцкі, -ая, -ае.
ДВУРЎШНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае; не
зак. Быць двурушнікам, дзейнічаць як
двурушнік. II зак. здвурушнічаць, -аю,
-аеш, -ае.
ДВУХ... ая. дву...
ДВУХАБЛІЧНЫ, -ая, -ае. Тое, што і
бвубутны. II наз. двухаблічнасць, -і, лс.
ДВУХАДЗІНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які
складаецца з дзвюх частак, двух элемен
таў і ўтварае адзінства.
ДВУХБОРТНЫ, ая, ае Які мае два
барты з гузікамі на кожным (пра адзенне).
Д. касцюм.
ДВУХВЯРСТОВЫ, ая, ае (уст) 1.
Працягласцю ў дзве вярсты, Двухвярстовая аблезласць. 2. Маштабам дзве вярсты ў
цалі (пра карту).
ДВУХГАДЗІННЫ, -ая, -ае 1. Які пра
цягваецца дзве гадзіны. Д. баклаб. 2. Які
прыбывае ці ад'язджае ў дзве гадзіны (пра
цягнік, параход і пад.; разм.). Д. ларахоб.
ДВУХГАДОВЫ, ая, ае 1. ал двухгод
дзе. 2. Які праіснаваў пражыў два гады. Д.
тзрм/н. Двухгабовае бз/ця.
ДВУХГАЛОВЫ, ая, ае 3 дзвюма га
ловамі. Д. змей. О Двухгаловы арол — ві

ДВА-ДВУ
дарыс арла з дзвюма галовамі на дзяржаў
ным гербе Расійскай Федэрацыі.
ДВУХГОДДЗЕ, -я, н. 1. Тэрмін у два га
ды. Мінулае б. 2. чаго. Іадавіна падзеі, якая
адбылася два гады назад. Споўнілася б. са
бня прыняцця Закона «Яб мовах у Рэспубл/цы Беларусь^. Ц нрьш. двухгадовы, -ая, -ае.
ДВУХДЗЁННЫ, -ая, -ае. 1. Працяг
ласцю ў два дні. Д. турысцкі нахоб. 2. Раз
лічаны, прызначаны на два дні. Д. запас
харчоў.
ДВУХДОЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). 1. Які
складаецца з дзвюх семядоль. Двухбальныя
расліны. 2. у знач. наз. двухдольныя, -ых.
Клас пакрытанасенных раслін, зародак
якіх складаецца з дзвюх семядоль. 3. Які
складаецца з дзвюх рытмічных долей, час
так. Д. памер вера/а.
ДВУХДОМНЫ, -ая, -ае (спец.). 1. Такі, у якога мужчынскія і жаночыя кветкі
знаходзяцца на розных асобінах (пра рас
ліны). .Каноплі, крап/ва — бвухбомныя рас
яны. 2. у знач. наз. двухдомныя, -ых. Клас
раслін, у якіх мужчынскія і жаночыя квет
кі знаходзяцца на розных асобінах. Ся
мейства бвухбомных.
ДВУХЖЁІЛЬНЫ, ая, ае 1. Які ўяўляе
сабой дзве скручаныя жылы, ніці. Д. проваб. 2. Вынослівы, дужы, моцны (разм.).
77аа/а пакаленне бвухлсыльнае, яно ўсе пе
рамагло, усё аболела.
ДВУХЗМЁННЫ, -ая, -ае. Які адбыва
ецца, выконваецца ў дзве змены; працяг
ласцю ў дзве змены. Двухзменная работа.
Д. заняткі ва ўн/верс/тэце.
ДВУХЗНАЧНЫ, -ая, -ае. Які складаец
ца з двух знакаў Д. лік.
ДВУХКІЛАМЕТРОВЫ, ая, ае 1.
Працягласцю ў два кіламетры. Двухкіла
метровую зону лесу займал/ партызань/. 2.
Маштабам два кіламетры ў сантыметры.
Двухкіламетровая карта.
ДВУХКОЛЕРНЫ, ая, ае Які мае ў
сваёй афарбоўцы два колеры або склада
ецца з дзвюх частак рознага колеру. Двух
колерная тканіна. Д. сцяг.
ДВУХКОЛКА, -і, ДМ-лцы, мн. -і, -лак,
лс. Павозка на двух колах. Санітарныя
бвухколк/ абвозілі раненых.
ДВУХКОЛЫ, -ая, -ае. На двух колах.
Дзівячы б. ровар.
ДВУХКРАТНЫ, -ая, -ае. Двухразовы;
павялічаны ў два разы. Д напамін. Убвухкратным намеры. Д. чэмпіён.
ДВУХКР&ЛЫ, ая, ае 1.3 двума кры
ламі. Д. планёр. 2. у знач. наз. двухкрылыя,
-ых. Атрад насякомых, які мае адну пару
крылаў (напр., мухі, камары і пад.).
ДВУХЛІТРОВЫ, -ая, -ае. Ёмістасцю ў
два літры. Д. збан.
ДВУХМЕРНЫ, -ая, -ае. Які мае два
вымярэнні. II наз. двухмёрнасць, -і, лс.
ДВУХМЁСНЫ, -ая, -ае. Прызначаны
для дваіх. Двухмеснае купэ. Д. нумар.
ДВУХМЕТРОВЫ, ая, ае Даўжынёй у
два метры. Двухметровая еыа/ыня.

ДВУ-ДЗВ
ДВУХМОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Які нарыс
таецца дзвюма мовамі. Двухмоўнае масел ьн/цтеа. 2. Складзены на дзвюх мовах. Д.
слоўн/к. II маз. двухмоўе, -я, м. (да 1 знач.).
ДВУХПАВЯРХОВЫ, ая, ае Вышы
нёй у два паверхі. Д. бом.
ДВУХПАКАЁВЫ, -ая, -ае Які склада
ецца з двух пакояў Двухпакаёвая кватэра.
ДВУХПАЛАТНЫ, ая, ае Які мае дзве
палаты^. Д норламент.
ДВУХПАЛУБНЫ, -ая, -ае Які мае дзве
палубы (пра карабель, самалёт). Д пара
ход. Д. аэробус.
ДВУХПАЛЬЦЫ, ая, -ае Які мае толь
кі два пальцы (у 1 знач.).
ДВУХПОЛЛЕ, -я, н. Стары спосаб ап
рацоўкі зямлі, пры якім кожны год па
лавіна зямлі заставалася пад папарам. Ц
ярым. двухпольны, -ая, -ае
ДВУХПОЛЫ, -ая, -ае (спец) 1. Які
мае адзнакі мужчынскага і жаночага по
ду (пра арганізм чалавека, жывёлы). 2.
Які мае тычынкі і песцікі ў адной кветцы.
Двухполыя кветкі.
ДВУХРАДКОЎЕ, -я, мн. -і, -яў н. Стра
фа з двух радкоў
ДВУХРАЗОВЫ, -ая, -ае. Які праводзіц
ца два разы ў які-н. прамежак часу. Двух
разовае харчаванне.
ДВУХРУЧНЫ, -ая, -ае. З дзвюма руч
камі. Двухручная яма.
ДВУХСКЛАДОВЫ, ая, ае Які мае два
склады. Двухскладовае слова. Ц наз. двух
складовасць, -і, ж.
ДВУХСОТГОДДЗЕ, я, н К Тэрмія у
дзвесце гадоў 2. чаео. Гадавіна падзеі, якая
адбылася дзвесце гадоў назад. Д заснаван
ня ворага. II ярым. двухсотгадовы, -ая, -ае.
ДВУХСОТЫ ал дзвесце
ДВУХСПАЛЬНЫ, -ая, -ае Разлічаны
для спання ўдваіх. Д ложак. Двухспальная
коўб]ра.
ДВУХСТВОЛКА, і, ДАТ лцы, мн. -і,
-лак, ж. Паляўнічая стрэльба з двума
стваламі; дубальтоўка.
ДВУХСТВОЛЬНЫ, ая, ае Які мае
два ствалы. Двухствольнае ружжо.
ДВУХСТВОРКАВЫ, -ая, ае 3 дзвюма
створкамі. Двухстворкавыя дзверы. Двухстеоркавая ракавіна малюска.
ДВУХСХІЛЬНЫ, -ая, -ае Які мае два
схілы. Д бах.
ДВУХСЭНСАВЫ, ая, ае 3 дваякім
сэнсам; які можна дваяка разумець. Д. вы
раз. Двухсэнсавае становішча. Ц наз. двух
сэнсавасць, -і, ж.
ДВУХТАКТАВЫ, -ая, -ае (спец.). 1.
Працягласцю ў два такты. Двухтактавая
паўза. 2. У якім рабочы працэс адбываец
ца за два такты, два хады поршня (пра ру
хавік унутранага згарання). Д мап^ор.
ДВУХТОМНІК, -а, мн -і, -аў м Твор
або збор твораў у двух тамах. Д. Максіма
Даебановіча.
ДВУХТОМНЫ, -ая, -ае. Які складаец
ца з двух тамоў Д збор твораў.
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ДВУХТЫДНЁВЫ, -ая, -ае 1. Які жы
ве, існуе, працягваецца два тыдні. Двух
тыднёвыя парасяты. Д адпачынак. 2. Які
выходзіць раз у два тыдні (пра перыядыч
ныя выданні).
ДВУХТЫСЯЧНЫ, ая, ае 1. Д/ч яа
рабк. да дзве тысячы. 2. Які складаецца з
дзвюх тысяч якіх-н. адзінак. Д атраб.
ДВУХЧЛЁН, -а, мн. -ы, -аў м. (спец.).
Алгебраічны выраз, які ўяўляе сабой су
му або рознасць двух адначленаў; біном. Ц
ярым. двухчленны, -ая, -ае.
ДЖАЗ, -а, м. 1. Форма музычнага мас
тацтва, якая ўзнікла ў канцы 19 — пачатку
20 ст. і спалучае ў сабе рысы еўрапейскай
і афрыканскай культур. Т^а^ь у стылі б.
Аматары блсаза. 2. Аркестр, які склада
ецца пераважна з духавых, ударных шума
вых інструментаў уключае спевакоў-салістаў і выконвае такую музыку. Тёрае б. Ц
ярым. джазавы, -ая, -ае. Джазавая музыка.
Д выканаўца.
ДЖАЗ-... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносіны
да джаза, напр.: бжоз-фестываль, бжазаркестр, бжаз-музыка, бжаз-банб.
ДЖАЗІСТ, -а, А/ -сце, мн. -ы, -аў м.
Музыкант, які грае ў джазе.
ДЖАЛА, -а, мн. -ы, -аў, н. 1. Колючы
орган ці частка цела жывёл і раслін для
ўпрысквання атрутнага рэчыва. Д. пчалы.
Змя/нае б. 2. Вастрыё колючага ці рэжуча
га інструмента, прадмета. Д. касы. 3. ле
ран. Пра што-н. вострае, з'едлівае. Д. са
тыры. II ламянм/. джальца, -а, мн. -ы, -аў н.
ДЖАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак., каео-што. 1. Раніць, упівацца джалам, ку
саць (пра насякомых, змей). Лчолы бжаляць. 2. нерак. Раніць крыўднымі словамі,
колкімі заўвагамі. .Крытычныя выказванн/ бжал/л/ яео, вь/вобзм/ з раўнаваў/. Ц зак.
уджаліць, -лю, -ліш, -ліць; -лены. Уджа
ліла змяя.
ДЖІАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. (разм.).
1. каео (што). Калоць, раніць джалам (пра
насякомых, змей). Авабн/ і сляпні' бжеалі
нясцерпна. 2. Хутка ісці або бегчы. Лявон
бжеаў без аелябк/. Ц абнакр. джганўць, -нў,
-нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні / джгнуць,
-ну -неш, -не; -нём, -няцё, -нуць; -ні. Ц
наз. джганне, -я, н.
ДЖОЎЛЬ, -я, мн. -і, -яў м. Адзінка вы
мярэння энергіі, работы і колькасці цеп
лыні.
ДЖЎНІЛІ, -яў Густы цяжкапраходны
лясны зараснік у балоцістых мясцовасцях
трапічных і субтрапічных краін, .йелрахобныя б.
ДЖУТ, -у, М джўце, м. Травяністая
расліна сямейства мальвавых, што разво
дзіцца для тэкстыльнай прамысловасці,
а таксама валакно гэтай тканіны. Ц ярым.
джўтавы, -ая, -ае.
ДЖЫГІТ, -а, АТ -гіце, мн. -ы, -аў м.
Умелы спрытны наезнік. Ц лрым. джыгіцкі,
-ая, -ае.

ДЖЫГІТАВАЦЬ, тўю, тўеш, -тўе;
-тўй; незак. Займацца джыгітоўкай.
ДЖЫГІТОЎКА, -і, ДМ-бўцы, ж. Раз
настайныя складаныя практыкаванні на
асядланым кані.
ДЖЫН', -у, м. Моцны алкагольны на
пой, які вырабляецца шляхам перагонкі
пшанічнага спірту настоенага на ядлоў
цавых ягадах. Абвебал/ ла чарцы бжь/ну.
ДЖЫН , -а, мн. -ы, -аў м. У арабскай
міфалогіі: назва нябачнай для чалавека
істоты, якая валодае свабодай волі і можа
быць добрай або злой. 0 Выпусціць джына з бутэлькі (кніжн.) — даць волю злым
сілам.
ДЖЫНСАВЫ, -ая, -ае І. ад. джын
сы. 2. Пра тканіну: такая, з якой шыюць
джынсы.
ДЖЫНСЫ, -аў Штаны з жорсткай ба
ваўнянай тканіны, звычайна прашытыя
каляровымі ніткамі. А^жчынск/я, жано
чыя б. II лрым. джынсавы, -ая, -ае.
ДЖЫП, -а, мн. -ы, -аў, м. Легкавы аўта
мабіль павышанай праходнасці.
ДЖЫУ-ДЖЫЦУ, нескл., н. Японскае
нацыянальнае баявое мастацтва, сістэма
самаабароны без зброі.
ДЖЭЙРАН, -а, мн. -ы, -аў м. Від га
зелі', пашыраны на пустынных і паўпус
тынных тэрыторыях Закаўказзя, Пярэд
няй, Сярэдняй і Цэнтральнай Азіі. Ц лрым.
джэйранавы, -ая, -ае.
ДЖЭМ, -у м. Варэнне з садавіны або
ягад у выглядзе густога жэле. Ц лрым.
джэмавы, -ая, -ае
ДЖЭМПЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Вязаная
кофта без каўняра, якая надзяваецца цераз галаву.
ДЖЭНТЛЬМЁН, -а, мн ы, аў м Аду
каваны і выхаваны мужчына, які адроз
ніваецца прыстойнасцю і ветлівасцю ў
адносінах з іншымі, высакароднасцю ма
ралі, далікатнасцю, элегантнасцю. Ц лрым.
джэнтльмёнскі, -ая, -ае. О Джэнтльменскае
пагадненне — міжнародны дагавор, за
ключаны звычайна ў вуснай форме.
ДЖЭРСІ, нескл., н. Шчыльная трыка
тажная тканіна з шарсцяных, баваўняных,
шаўковых ці сінтэтычных ніцей, а такса
ма адзенне з такога матэрыялу. .Баваўня
нае, шарсцяное, шаўковае б.
ДЗВЕ ал. два.
ДЗВЁРЦЫ, -аў. І. ал. дзверы. 2. Створ
ка, створкі, якімі закрываюць якую-н. ад
туліну. Лячныя б.
ДЗВЁРЫ, дзвярэй, Г дзвярАмі / дзвя
рыма. Праём у сцяне для ўваходу ў па
мяшканне, а таксама створ, якім закры
ваюць гэты праём. УУавес/ць б. Дубовыя б.
Зачыніць б. на ключ. О Царскія дзверы — у
праваслаўнай царкве: галоўныя дзверы
ў іканастасе, якія вядуць у алтар. 0 Дзень
адчыненых дзвярэй — дзень вольнага дос
тупу ў навучальныя ўстановы з мэтай аз
наямлення з імі перад паступленнем на
вучобу. Пры зачыненых дзвярах — без до
пуску пабочных асоб. Стукацца ў дзверы —

221
звяртацца да каго-н. з просьбай аб чым-н.
II ламяяш. дзвёрцы, -аў. Ц ярым. дзвярны,
-Ая, -бе. Д праём. Дзвярная клямка.
ДЗВЁСЦЕ, двухсбт, двумстам, двумастАмі, (аб) двухстАх, л/ч. кольк. Лік і коль
касць 200. II лорабк. двухсбты, -ая, -ае.
ДЗВЫНКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
Утвараць звінючыя гукі (пра шкло, ме
тал, насякомых і пад.). ТТебзе бзвынкала
шкло. Наб вухам бзвынкал/ камары. II абнахр. дзвынкнуць, -ну, -неш, -не; -ні. Ц коз.
дзвынканне, -я, я
ДЗЕ, дрыяд. 1. лыт. У якім месцы. Дзе
вы працуеце? 2. месца. У якім месцы. Няма бзе аблачыць. 3. неазнач. Тое, што і бзенебубзь. .Пашукай леям/, люэка бзе з^уб/ў.
Д/ няма бзе вольнаеа л/есца ? 4. абноснае.
Ужыв. як злучальнае слова, падпарадкоў
вае даданыя сказы месца, азначальныя,
дапаўняльныя, дзейнікавыя, уступаль
ныя сказы. Тораб, бзея экыу. 5. у знач. часц.
Ужыв. для выражэння поўнай немагчы
масці чаго-н., сумнення ў чым-н. ^4блачыў ?—Дзе аблачыў/ Стольк/работы. 0 Дзе
наша не прападала (разм) — выказванне
рашучасці ісці на рызыку.
ДЗЁВЕР, -а, мя. -ы, -аў, м. Мужаў брат.
Мой б. — слравябл/вы чалавек.
ДЗЕВЯНОСТА, а, л/ч кольк Лік і
колькасць 90. Д. чалавек. Яму за б. Ц ларабк. дзевянбсты, -ая, -ае.
ДЗЕВЯТНАЦЦАЦЬ, і, л/ч кольк Лік
і колькасць 19. Ц лорабк. дзевятнаццаты,
-ая, -ае.
ДЗЕВЯЦІ... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. дзевяць, напр.:
бзевяц/еабовы, (Ззееяц/яольяы, бзевяц/бальны, бзевяц/^рабусны, Эзеея^/зо^з/яяы.
ДЗЕВЯЦІКЛАСНІК, а, мя і, аў, м
Вучань дзявятага класа. Ц эк. дзевяцікласні
ца, -ы, мя. -ы, -ніц.
ДЗЕВЯЦІКРАТНЫ, ая, ае Які паў
тараецца дзевяць разоў павялічаны ў дзе
вяць разоў У бзееяц/кратнь/м намеры.
ДЗЁВЯЦЬ, -і, Г-цціб, л/ч. кольк. Лік, ліч
ба і колькасць 9. Ц лоробк. дзявяты, -ая, -ае.
ДЗЕВЯЦЬСОТ, дзевяцісбт, дзевяцістАм, дзевяццюстАмі, (аб) дзевяцістах, л/ч.
кольк. Лік і колькасць 900. Ц лоробк. дзевя
цісоты, -ая, -ае
ДЗЕД', -а, 4/дзёдзе, мн. дзяды, дзядбў
м. 1. Бацькаў або матчын бацька. 2. Стары
чалавек. Сюбы лрыхобз/у му^ры & 3. Муж
(разм.). Добра каша нры хлебе, бобря баба
лры бзебзе (прыказка). 0 Дзед Мароз — ка
зачны стары з сівой барадой, які ўвасаб
ляе мароз і навагодняе свята. Следам за
дзедам — па прыкладзе старэйшых. Ц намянш.-ласк. дзянёк, -дкА, мн. -дкі^ -дкбў м.
(да 2 знач.; разм.). Ц ласк. дзядўля, -і, мн. -і,
-яў м., дзядуня, -і, мн. -і, -яў м. / дзядуся,
-і, мн. -і, -яў м. II нрым. дзёдаўскі, -ая, -ае
/ дзядбўскі, -ая, -ае. Дзедаўская спадчына.
Дзядоўская лахобка.
ДЗЦД2, -а, Л^дзёдзе, мн. дзяды, дзядбў
м. (гіст.). Прыстасаванне для асвятлення
хаты з дапамогай лучыны.

ДЗЕДАЎСКІ / ДЗЯДОЎСКІ, ая, ае 1.
ал. дзед'. 2. н^ран. Атрыманы ў спадчыну
ад продкаў; старадаўні або ўстарэлы. Дзе
даўская /лзхн/ка. Д спосаб алрацоўк/ зямл/.
ДЗЕДАЎШЧЫНА,
ы, эк. (разм)
Спадчына пасля дзеда.
ДЗЕДАЎШЧЫНА, ы, эк. У арміі: не
раўнапраўныя і зневажальныя адносіны
стараслужачых да маладых салдат, нава
бранцаў
ДЗЕДЗІЧ, -а, мн. -ы, -аў м. (гіст.). 1.
Спадчыннік дзедаўскага двара', маёнтка.
2. Уладар маёнтка, атрыманага ў спадчыну
ад продкаў
ДЗЕЕПРЫМЕТНІК, -а, мн -і, -аў м
У граматыцы: форма дзеяслова, якая су
мяшчае катэгорыі дзеяслова (час, стан і
трыванне) і катэгорыі прыметніка (род,
склон). Д цяперашняга чосу. Д залежнага
стану. II лрым. дзеепрыметны, -ая, -ае.
ДЗЕЕПРЫСЛОЎЕ, -я, мн -і, яў н У
граматыцы: нязменная форма дзеяслова,
якая спалучае ў сабе катэгорыі дзеяслова і
прыслоўя. II лрым. дзеепрыслоўны, -ая, -ае.
ДЗЁЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак, лс.
Драўляная, крыху звужаная к верху пасу
дзіна з прамых клёпак' для заквашвання
цеста і пад. Аал/ў з бзелск/, яле не бачыць
сцелск/ (з нар.). Ц ламянм/. дзёжачка, -і, ДМ
-чцы, мн. -і, -чак, лс. Ц лрым. дзёжачны,
-ая, -ае / дзёжкавы, -ая, -ае.
ДЗЕЙНАСЦЬ, -і, лс. 1. Заняткі, праца
ў якой-н. галіне. Таслабарчоя б. 77ебаеае/чная б. Яавукова-баслебчая б. 2. Сукуп
насць дзеянняў мерапрыемстваў якога-н.
прадпрыемства, установы і пад. Д б/бл/ятэк/. Д школы ла выхаванн/ малабз/. 3. Ра
бота, функцыянаванне якіх-н. органаў ар
ганізма або дзеянне сіл прыроды. Д сэрца.
Д вулкана.
ДЗЕЙНІК, -а, мн. -і, -аў м. У граматы
цы: галоўны член двухсастаўнага сказа,
які не залежыць ад іншых членаў сказа і
абазначае прадмет, прымета якога выра
жаецца выказнікам. Ц лрь/м. дзённікавы,
-ая, -ае.
ДЗЕЙНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
1. Рабіць што-н., займацца чым-н. Д ра
шуча. 2. чым. Кіраваць, валодаць чым-н.
Спартсмен убала бзейн/чаўракеткай. 77асля ранення нага не бзейн/чае. 3. на каео-што
і без бал. Рабіць уплыў уздзеянне, выклі
каць якую-н. рэакцыю ў адказ. Лякарства
на яео станоўча бзейн/чае. Сонца згубна
бзейн/чае на лсэньшэнь. 4. Быць спраў
ным (пра апараты, механізмы). Механ/зм
бзейн/чае безабказна. 5. Мець сілу, абавяз
ваць рабіць пэўным чынам. 7ут бзейн/чаў
баун/ звычай. 0 Дзейнічаць на нервы каму
(разм.) — раздражняць каго-н. Ц зак. падзёйнічаць, -аю, -аеш, -ае (да 3 і 5 знач.).
ДЗЕЙНЫ, -ая, -ае. Актыўны, жвавы,
энергічны. Дзейная натура.
ДЗЕЙСНЫ, -ая, -ае. Здольны ўздзейні
чаць, эфектыўны. Д дробак. Дзейсныя ме
ры. II наз. дзёйснасць, -і, лс.

ДЗВ-ДЗЕ
ДЗЕКАБРЁІСТ, -а, М -сце, мн ы, -аў
м. (гіст.). Удзельнік рускага дваранска
га рэвалюцыйнага руху супраць царскай
улады і прыгоннага права, які выліўся
ўзброеным паўстаннем 14 снежня 1825 г
II лрь/м. дзекабрысцкі, -ая, -ае.
ДЗЕКАБРЫСТКА, і, Д^ -стцы, мн і,
-так, лс. Жонка дзекабрыста.
ДЗЕКАННЕ, -я, н. 1. ал. дзекаць. 2.
Уласцівае беларускай мове пазіцыйнае
чаргаванне цвёрдага зубнога б з мяккай
афрыкатай бз.* еораб — у еорабзе, /бу — /бз/.
ДЗЕКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Вы
маўляць афрыкату бз на месцы мяккага б.
II наз. дзёканне, -я, н.
ДЗЕЛАВІТЫ, -ая, -ае. Энергічны, уме
лы, прадпрымальны ў рабоце. Д малабь/
/нлсынер. II наз. дзелавітасць, -і, лс.
ДЗЕЛАВЫ, -Ая, -бе. 1. Які адносіцца да
грамадскай, службовай дзейнасці. Дзела
вая размова. Дзелавыя сувяз/. Дзелавое л/сьмо. 2. Які ведае справу; умела кіруе і кла
поціцца аб рабоце. Дзелавыя л/обз/. Д к/раун/к. 3. Прыдатны для апрацоўкі ў якас
ці матэрыялу (спец.). Дзелавая браун/на. 4.
Звязаны са справаводствам. Д. стыль.
ДЗЕЛІВА, -а, мн. -ы, -аў н. Лік або велі
чыня, якія падвяргаюцца дзяленню, дзя
лімае.
ДЗЕЛЬ,-і, мн. -і, -ей, лс. 1. Вынік дзя
лення аднаго ліку на другі. 2. Частка, до
ля, выдзеленая каму-н. для карыстання,
апрацоўкі і пад. (разм.). .Ён ўзяў сва/о б.
ДЗЕЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў м. Лік або ве
лічыня, на якую дзеліцца дзеліва.
ДЗЁЛЯ, прыназ. з Р. 1. каео-чаео. Выра
жае мэтавыя адносіны, ужыв. пры абазна
чэнні асобы ці прадмета, у інтарэсах якіх
здзяйсняецца што-н. Д аеульнай справы.
Я зраблю еэта б. вас. 2. чаео. Выражае мэ
тавыя адносіны, ужыв. пры абазначэнні
мэты дзеяння. Д аблачынку. Д кавалка
хлеба.
ДЗЕ-НЁБУДЗЬ, лрысл. У якім-н., да
кладна невядомым месцы. Д сустрэнемся.
ДЗЕ-НІДЗЁ, лрысл. Сям-там, у асобных
месцах. Д у лясах молсна сустрэць бабра.
ДЗЕНЬ, дня, л/н. дні, дзён, м. 1. Частка
сутак ад усходу да захаду сонца, ад рані
цы да вечара. Ясны б. Дасць Яое б., басць /
слалсытак (прыказка), /бзень / ноч. 2. Тое,
што і сутк/. Яоблуск на ляць бзён. 3. Пра
межак часу ў межах сутак, заняты чым-н.
.Працоўны б. Светлавы б. 4. чаео. Вызна
чаны тэрмін, дата, прысвечаная якой-н.
падзеі. Д. /7ерамое/. Д нараблсэння. 5. мн.
Пара, перыяд. Дн/ юнацтва. О Палярны
дзень — за Палярным кругам: частка го
да, калі сонца не заходзіць за гарызонт.
Посны дзень — дзень, у які згодна з цар
коўным звычаем нельга есці скаромнае.
Разгрузачны дзень — харчаванне адна
тыпнымі прадуктамі на працягу аднаго
дня з мэтай аздараўлення або пахудзення.
Санітарны дзень — дзень, які прызнача
ецца для санітарнага агляду службовага
памяшкання. Рабочы (працоўны) дзень —

ДЗЕ-ДЗЁ
пэўная колькасць часу, адведзеная для
работы, службы. 0 Добры дзень! — прыві
тальны зварот днём пры сустрэчы. Дзень
у дзень; дзень пры дні — штодзень, кожны
дзень. З дня на дзень — у адзін з бліжэй
шых дзён. %клем іх з бня ял Дзень. Наво
дзіць цень на ясны дзень — наўмысна ўно
сіць няяснасць у якую-н. справу; блытаць
каго-н. Учарашні дзень — былое, мінулае.
Чорны дзень — цяжкая, змрочная часіна.
II памянм/.-лоск. дзянёк, -нькА, мн. -нькі^
-нькбў, з*, (да 1—3 знач.). Ц нрым. дзённы,
-ая, -ае (да 1 і 2 знач.).
ДЗЕРАВЯКА, -і,ДА/-вАцы, мн. -і, -вАк,
лс. (разм.). Кавалак дрэва. Ял беразе /юкі
боенівалі пачарнелыя бзерявяк/.
ДЗЕРАВЯНЕЦЬ, -нёю, -нёеш, нёе;
незак. 1. (7 і 2 ас. звычайна не ўлсыв.). На
бываць цвёрдасць, уласцівую дрэву. Сцяб
ло расце і Дзеравянее. 2. Страчваць адчу
вальнасць, дранцвець. ТТбеі барвянеюць
аб холабу. Ц зак. адзеравянёць, -ёю, -ёеш,
-ёе, задзеравянёць, -ёю, -ёеш, -ёе і здзеравянёць, -ёю, -ёеш, -ёе.
ДЗЕРАВЯШКА, і, ДА/ шцы, мн. і,
-шак, лс. (разм.). 1. Кавалак дрэва, драў
ляны брусок. 2. Штучная драўляная нага.
З вайны ў яго замест наві б. 3. звычайна лін.
Абутак на драўлянай падэшве. Скінуў бзеравям/кі лаб лаўку.
ДЗЕРАЗА, -ы, лс. Травяністая споравая
расліна сямейства дзеразовых з паўзучым
сцяблом. II лрым. дзеразовы, -ая, -ае. Д вя
нок. Сяменс/лвабзеразовых (наз.).
ДЗЕРЦІ, дзярў, дзярэш, дзярЗ; дзярбм,
дзерацё, дзярўць; дзёр, дзёрла; дзяры;
дзёрты; незак., каео-н/то. Тое, што і браць.
ДЗЕСЬЦІ, лрысл. У нейкім, дакладна не
вызначаным месцы. Д. я сустракаў гэтага
чалавека. Ён слулсыць б. на поўначы.
ДЗЕСЯТКОВЫ, -ая, -ае. Заснаваны на
лічэнні дзясяткамі. Дзесятковая сістэма
мер і вазі. О Дзесятковая сістэма злічэн
ня — пазіцыйная сістэма злічэння з асно
вай 10 (для запісу ліку выкарыстоўваюцца
10 лічбаў - 0, 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9).
ДЗЕСЯЦІ... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. дзесяць, напр.:
бзесяцітонны, бзесяціствольны, бзесяцігабзінны, бзесяцікласнік.
ДЗЕСЯЦІБОРАЦ,
рца, мн
рцы,
-рцаў м. Спартсмен, удзельнік дзесяці
борства.
ДЗЕСЯЦІБОРСТВА, а, н Спартыўнае
спаборніцтва па лёгкай атлетыцы, якое
праводзіцца па дзесяці відах спорту.
ДЗЕСЯЦІГОДДЗЕ, я, н 1. Тэрмін у
дзесяць гадоў. 2. чаго. Гадавіна падзеі, што
адбылася дзесяць гадоў таму назад. Д. ін
стытута. II лрым. дзесяцігадовы, -ая, -ае.
ДЗЕСЯЦІГОДКА, і, ДА/ дцы, мн і,
-дак, лс. (разм.). Поўная сярэдняя школа
з дзесяццю гадамі навучання. Скончыць
бзесяцігобку.
ДЗЕСЯЦІДЗЁНКА, і, ДА/ нцы, мн
-і, -нак, лс. (разм.). Прамежак часу ў дзе
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сяць дзён; дэкада. Ц лрым. дзесяцідзённы,
-ая, -ае.
ДЗЕСЯЦІКЛАСНІК, а, мн і, аў, м
Вучань дзясятага класа. Ц лс. дзесяцікласні
ца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ДЗЕСЯЦІКРАТНЫ, ая, ае Павяліча
ны ў дзесяць разоў; які адбываўся дзесяць
разоў. У бзесяцікратным намеры. Д. чэм
піён.
ДЗЕСЯЦІНА, -ы, мн. -ы, -цін, лс.
(гіст.). 1. Старая руская мера зямельнай
плошчы, роўная 1,09 гектара. 2. Падатак
на карысць царквы ў памеры адной дзяся
тай часткі даходу. Ц прым. дзесяцінны, -ая,
-ае. Д. набзел зямлі.
ДЗЕСЯЦІРУБЛЁЎКА, -і, ДМ лёўцы,
мн. -і, -лёвак, лс. (разм.). Грашовы знак
вартасцю ў дзесяць рублёў.
ДЗЕСЯЦЬ, -і^ -ццк5, ліч. кольк. Лік і
колькасць 10. Д. чалавек. Д. габоў. 0 Ні
ў пяць ні ў дзесяць (разм., неадабр.) — ні
туды ні сюды; ні так ні гэтак. Ц парабк.
дзясяты, -ая, -ае. Дзясятыя габы мінулага
стагоббзя. Тэта справа бзясятая (перан.:
няважная, другарадная; разм.). 0 Пятае
праз дзясятае (разм., жарт.) — непасля
доўна, пераскокваючы з аднаго на другое
(расказваць, пераказваць).
ДЗЕТАЗАБОЙСТВА, а, мн ы, аў, н
Забойства дзіцяці.
ДЗЕТАЗАБОЙЦА, -ы,^Л/-цу, Т ам,ж ;
ДА/ -цы, Г -ай (-аю), лс., .мя. -ы, -аў. Забойца дзіцяці.
ДЗЕТАРАДЖЭННЕ, -я, н. Стварэнне
патомства, нараджэнне дзяцей.
ДЗЕТВАРА, -іА, лс., зб. (разм.). Малыя
дзеці. Двор поўніўся галасамі бзетвары.
ДЗЕТДОМ, -а, мн. -дамы, -дамёў, м.
(разм.). Дзіцячы дом, выхаваўчая ўстано
ва для дзяцей, якія засталіся без бацькоў
скай апекі. II лрым. дзетдомаўскі, -ая, -ае.
Дзетбол/аўскае бзіця.
ДЗЕТДОМАВЕЦ, -маўца, мн. -маўцы,
-маўцаў, м. (разм.). Выхаванец дзіцячага
дома. II лс. дзетдомаўка, -і, ДАТ-маўцы, мн.
-і, -мавак.
ДЗЕТСАД, -а, мн. -ы, -бў, м. (разм.).
Дзіцячы сад, выхаваўчая ўстанова для
дзяцей дашкольнага ўзросту. Ц лрым. дзет
садаўскі, -ая, -ае.
ДЗЁУКА, -і, ДА/дзёўцы, мн. -і, дзёвак,
лс. (разм.). Паўналетняя незамужняя жан
чына. Дзеўкі спявалі купальскія песні.
ДЗЕЎЧАНЯ і ДЗЕЎЧАНЁ, -нАці, мн
-нАты, -нАт, н. Маленькая дзяўчына.
ДЗЕЦІ, дзяцёй, дзёцям, дзёцьмі ідзяцьмь (аб) дзёцях. 1. мн. да дзіця. 2. Маладое
пакаленне, бліжэйшыя патомкі. .Бацькі і
бзеці. Тун/ча бзяцей не разганяе (прыказка).
II памянм/.-ласк. дзёткі, -так ідзётачкі, -чак.
II прым. дзіцячы, -ая, -ае. Д. тэатр. Д. бом.
ДЗЕЦЦА, дзёнуся, дзёнешся, дзёнецца; дзёнься; зак. (разм.). 1. Знікнуць,
прапасці. Аубы ён бзеўся ? 7/ікубы ён не бзенецца. 2. Знайсці сабе месца, прытулак. У
незнаёмым горабзе не вебаем/, кубы б. нанач.
II незак. дзявацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.

Аубы лс мне б. ? Аубысьці кнігі з наліць/ бал
ваняцца.
ДЗЕЦЬ, дзёну, дзёнеш, дзёне; дзень;
зак. (разм.). 1. Палажыць куды-н. так,
што цяжка знайсці. Аубы ты бзеў ключ?
Дзе лс я бзену гэтую кнігу? 2. Знайсці для
каго-н. месца, прытулак. Аацянят трэ
ба некубы б. 0 (Не ведаць) куды вочы дзець
(разм.) — пра адчуванне сораму (Не ве
даць) куды рукі дзець (разм.) — пра адчу
ванне няёмкасці, разгубленасці. Ц незак.
дзявАць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ДЗЕЮЧЫ, -ая, -ае. Які дзейнічае, функ
цыянуе. Дзеючыя асобы ў п ёсе. Д вулкан.
ДЗЁЯ, -і, мн. -і, дзей, лс. 1. Дзейнасць,
справа. 7ам бобрая б., бзе абзін арэ, а бругі сее (з нар.). 2. Падзея, пра якую ідзе га
ворка. Д. аббываецца ў часы вайны. 3. За
кончаная частка драматычнага твора або
тэатральнай пастаноўкі. Аамебыя ў трох
бзеях.
ДЗЕЯЗДОЛЬНЫ, ая, ае 1. Здоль
ны да дзейнасці. Д. арганізм. 2. Які мае
права на ўчыненне дзеянняў юрыдычна
га характару і які нясе адказнасць за свае
ўчынкі (спец.). Д. брамабзянін. Ц наз. дзея
здольнасць, -і, лс
ДЗЕЯННЕ, -я, л/н. -і, -яў, н. 1. Дзей
насць. 77лан бзеяння. Баявыя бзеянні. 2.
звычайна л/н. Учынкі, паводзіны. Суп
рацьзаконныя бзеянні. Самавольныя бзеян
ні. 3. Работа, функцыянаванне. Мам/ына ў
бзеянні. 4. Падзеі, пра якія ідзе гаворка. Д
аббываецца ў 76 стагоббзі. 5. Асноўны від
матэматычнага вылічэння. %тыры бзеян
ні арыфметыкі.
ДЗЕЯСЛОЎ, -лбва, мн. -лбвы, -лбваў
л/. У граматыцы: часціна мовы, што аба
значае дзеянне або стан прадмета і змя
няецца па часах, асобах і ліках. Ябнакратны б. Дапал/олсны б. Неазначальная форма
бзеяслова. Безасабовыя бзеясловы. Розна
спрагальны б. II прыл/. дзеяслоўны, -ая, -ае.
ДЗЕЯЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
дзёецца; незак. (разм.). Рабіцца, адбывац
ца. Сённяшні бзень — гэта вобгулле ўсяго,
м/то бзеецца ў сееце.
ДЗЕЯЧ, -а, мн. -ы, -аў м. Чалавек, які
праявіў сябе ў якой-н. грамадскай дзей
насці. Дзярлсаўны б. Дзеячы культуры. Заслулсаны б. навукі (ганаровае званне). Ц лс.
дзяячка, -і, ДМ-чцы, мн. -і, -чак.
ДЗЁГАЦЬ, -гцю, м. Цёмны смалісты
вадкі прадукт, які атрымліваецца шля
хам сухой перагонкі дрэва, торфу або ка
меннага вугалю. Змазаць боты бзёгцем. 0
Лыжка дзёгцю ў бочцы мёду — пра што-н.
малое, здольнае атруціць, сапсаваць вялі
кае. II нрым дзёгцевы, -ая, -ае і дзягцярны,
-ая, -ае.
ДЗЁННІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Запісы аб
бягучых справах, падзеях, у якіх удзельні
чаў ці быў іх сведкам сам аўтар. Д. экспебыцыі. 2. Кніга або сшытак з такімі запі
самі. 3. Спецыяльны сшытак для запісу
зададзеных урокаў і адзнак аб паспяховае-
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ці і паводзінах вучняў. Ц лрым. дзённікавы,
-ая, -ае.
ДЗЁННЫ, -ая, -ае 1. ад дзень 2. Які
вырабляецца на працягу аднаго дня; які
атрымліваецца за адзін дзень. Дзённяя
выпряцоўкя. Дзённая зярнлятя.
ДЗЁРАН, -рну м. Верхні слой глебы,
густа пераплецены карэннем раслін, а
таксама выразаныя пласты з гэтага слоя,
якімі ўмацоўваюць адхоны, абкладаюць
клумбы і інш. Алумбы абкладзены зялёным
бз^рнам. II ярым. дзярновы, -ая, -ае.
ДЗЁРЗКІ, -ая, -ае. Непачцівы, гру
бы, нахабна-задзірлівы. Д абхаз. Дзёрзка
(прысл.) пявобз/ць сябе. Ц наз. дзёрзкасць,
-і, ж.
ДЗЁРТЫ, -ая, -ае. Здробнены на тар
цы. Ллябк/ з бзёртяй бульбы.
ДЗЁРУ, у знач. еык. (разм.). Тое, што і
брала. Яму што, схяп/ў бы б.
ДЗІВА, -а, мн. -ы, -аў н. Тое, што выклі
кае здзіўленне, цуд. Сяпряўбняе б. /Сто за
б. ?2?ось аэтя бык 6 /0 Дзіва дзіўнае (разм.) —
вялікае дзіва. Дзіву давацца (разм.) — моц
на здзіўляцца. На дзіва (разм.) — надта
добра (удацца, выйсці, атрымацца).
ДЗІВАК, -А, мн. -і^ -бў м. Чалавек з не
звычайнымі схільнасцямі, звычкамі, по
глядамі; арыгінал. Дунь чаео нятвярыў еэты
б. II ж. дзівачка, -і, ДА/-чцы, мн. -і, -чак.
ДЗІВАКАВАТЫ, ая, -ае (разм) Дзі
вацкі, з дзівацтвамі (пра чалавека). Д бзеб.
II наз. дзівакаватасць, -і, ж.
ДЗІВАСЙІ, -у м. Травяністая шматга
довая расліна сямейства складанакветных
з вялікім прадаўгаватым лісцем і жоўтымі
кветкамі, якая выкарыстоўваецца ў меды
цыне. II лрым. дзівасілавы, -ая, -ае.
ДЗІВАЦКІ, -ая, -ае. Дзіўны, незвычай
ны, арыгінальны. Д ўчынак.
ДЗІВАЦТВА, -а, н. 1. Незвычайнасць
у схільнасцях, звычках, паводзінах. 2. мн.
-ы, -аў. Дзівацкі ўчынак; капрыз.
ДЗІВІЦЦА, дзіўлюся, дзівішся, дзівіц
ца; незак. І. з каео-чаео. Прыходзіць у
здзіўленне. Лесаруб бз/в/ўся з сына, як /лой
карчуе пн/. Дз/ўлюся з вяшяй нястойл/вясц/
/ ўмельствя. 2. кім-чым, на кяео-што. За
хапляцца. Дн бз/в/ўся чысцінёй вул/ц і па
рабкам. Абжную ночку на зорку бзіўл/ося.
ДЗІВІЦЬ, дзіўліб, дзівіш, дзівіць; не
зак., кяео-што. Выклікаць здзіўленне,
рабіць моцнае ўражанне. АТруреа бз/в/ля
цярпл/вясць раненаеа. Яна прыеяжосцю
бз/в/ля.
ДЗІВОСНЫ, ая, -ае І. Незвычайны,
казачна-дзіўны. #я вокнях бз/восныя ўзоры
накінуў мароз. 2. Цудоўны, непараўналь
ны па харастве. Дрэвы стяял/ ў свя/м бзіеоснь/м жоўтя-бярвовым убранні. Дзівосна
(прысл.) гучала жолейкя. 3. Вельмі добры,
выдатнай якасці. Лб бз/восняй с/прэльбы
зачэп не абарваць. Ц наз. дзівбснасць, -і, ж.
ДЗІДА, -ы, ДАТ -дзе, мн. -ы, дзід, ж.
1. Старадаўняя колючая зброя ў выгля
дзе доўгага дрэўка з вострым металічным
наканечнікам; піка. 2. ябран. Пра што-н.

высокае, вастраверхае. Далёка за полем узвышоляся ў неба чорная бз/бя касцёла.
ДЗІК, -А, мн. -І -бў м. Дзікі кабан; вепр.
Восень бзікі ласуюцца жялубом/. Ц лрь/м.
дзічыны, -ая, -ае.
ДЗІКАБРАЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. Жывё
ліна атрада грызуноў спіна і бакі ў якой
пакрыты доўгімі іголкамі. Ц лрым. дзіка
бразавы, -ая, -ае. Дзікабразавае шчацінне.
ДЗІКАВАТЫ, -ая, -ае. Трохі дзікі (у 2 і
5 знач.). Характар у стяроея быў пануры,
б. Дзікавата (прысл.) лавобзіць сябе. Ц наз.
дзікаватасць, -і, ж.
ДЗІКАРОСЛЫ, -ая, -ае. Які расце ў дзі
кім стане (пра расліны). Дзікарослыя лека
выя травы.
ДЗІКІ, -ая, -ае. 1. Які знаходзіцца на
першабытнай стадыі развіцця (пра лю
дзей), не культываваны (пра расліны), не
прыручаны (пра жывёл). Дзікія нлямёны.
Дзікая яблыня. Дзікая качка. 2. Незаселе
ны, неабжыты. Д кут. 3. Неўтаймаваны,
шалёны. У бужы яео кіпеў б. енеў. 4. Люты,
зверскі, які пераходзіць межы нармальна
га. Д. /(рык. Дзікая расправа. Дзікае забой
ства. 5. леран. Нелюдзімы, які дзічыцца,
пазбягае людзей. 6. Не звязаны ні з якімі
арганізацыямі, які дзейнічае самастойна
(разм.). Дзікая арцель. Д. пляж. О Дзікае
мяса (разм.) — нарасць на ранах, якія доў
га не зажываюць. Ц наз. дзікасць, -і, ж.
ДЗІКЛІВЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Які дзі
чыцца, саромеецца людзей, асабліва
чужых. Дзіклівае бзіця. 2. Недаверлівы,
палахлівы (пра жывёл). Д. кот. Ц наз. дзік
лівасць, -і, Ж.
ДЗІКЎН, -А, мн. -ьі, -бў м. 1. Чалавек з
племені, якое знаходзіцца на ступені пер
шабытнай культуры; нецывілізаваны ча
лавек. 2. Нелюдзімы, дзікаваты чалавек,
які пазбягае людзей (разм.). Ц ж. дзікунка,
-і, ДА/-нцы, мн. -і, -нак. Ц прым. дзікўнскі,
-ая, -ае.
ДЗІРА, -й, мн. дзіры і (з ліч. 2, 3, 4) дзі
ры, дзір, ж. 1. Вялікая дзірка ў вопратцы
або адтуліна ў чым-н. Залятаць бз/ры на
локцях. Залажыць бзіры цэеляй. 2. Далёкае
ад культурных цэнтраў месца (разм.). ^ь/ве ён у такой бзіры, што свет не бачыў. О
Чорная дзіра (спец.) — вобласць у касміч
най прасторы з надзвычай магутным гра
вітацыйным прыцягненнем.
ДЗІРАВЫ, -ая, -ае. Прадраны, з дзір
камі. Дзіравая кішэня. Дзіравая лобка. б
Дзіравая барада (разм., жарт.) — пра таго,
хто абліваецца стравай у час яды. Дзіравая
галава (жарт.) — пра чалавека з дрэннай
памяццю.
ДЗІРВАН, -ў, мн. -ьі, -бў, м. 1. Няво
раная зямля, якая зарасла густой травой.
/Тлуеямі ўзнімалі некранутыя бз/рваны. 2.
Тое, што і бзёрян. Ц прым. дзірванны, -ая,
-ае.
ДЗІРВАНЁЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -нёе; незяк. Зарастаць травой, па
крывацца дзёрнам, дзірваном (у 2 знач.).

ДЗЁ-ДЗЫ
Дзервянее пякінутяя зямля. Ц зяк. задзірванёць, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв., -нёе.
ДЗІРВАНІСТЫ, -ая, -ае. Густа парослы
каранямі травяністых раслін. Дзц/вяніетяя зямля. II няз. дзірваністасць, -і, ж.
ДЗІРКА, -і, ДАТ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
1. Невялікая адтуліна, шчыліна, праём у
чым-н. Зяць/рявяць бзіркі ў шкярпэткях.
ТТрянруціць бз/рку ў бошцы. 2. Пра глухі,
далёкі населены пункт (разм.). 3. мн., перян. Тое, што патрабуе выдаткаў У еяспябярцы мноея бз/ряк. б (Патрэбна) як у мосце
дзірка (разм., іран.) — пра што-н. непа
трэбнае. Дзірка ад абаранка (разм.) — ні
чога, пустое месца. Ц ламянш. дзірачка, -і,
ДАТ-чцы, мн. -і, -чак, ж.
ДЗІРКАКОЛ, -а, мн. -ы, -аў м. (разм.).
Канцылярская прылада для прабівання
круглых дзірак у паперы.
ДЗІЎНЫ, -ая, -ае. 1. Які выклікае здзіў
ленне; нябачаны. А/ялому прысніўся б. сон.
Дз/ўня (прысл.) лявобзіць сябе. 2. Цудоў
ны, чароўны. *7уецця бзіўняя музыкя. Дзіўняя купяльскяя ноч. II няз. дзіўнасць, -і, ж.
ДЗІЦЯ і ДЗІЦЁ, дзіцяці, Т дзіцём і
дзіцем, мн. дзёці, дзяцёй, н. 1. Малы хлоп
чык або дзяўчынка. Дзеці бяшкольняея
ўзросту. Д не зяллячя — мяткя не збяеябяецця (прыказка). Яшчэ зусім б. 2. лбрян.,
чяео. Пра чалавека, які набыў яркія рысы
свайго асяроддзя і часу. Д. свяйео веку. Д
вуліцы. Д. лрыробы. II ляск. дзіцятка, -а, мн.
-кі, -так, н. (да 1 знач.).
ДЗІЦЯНЯ і ДЗІЦЯНЁ, нАці, мн
-нАты, -нАт, н. Тое, што і бзіця (бзіцё).
ДЗІЦЯЧЫ, ая, -ае 1. ад дзеці 2. перян. Неўласцівы даросламу нясталы. 2?ыряс, я розум б. Дзіцячыя рязвяжянні.
ДЗІЧКА, -і, ДАТ-чцы, мн. -і, -чак, ж. 1.
Дзікае, непрышчэпленае пладовае дрэва.
2. Плод такога дрэва. Дзічкі смячныя тябы,
кял/ўлежяцця. Ц лрым. дзічкавы, -ая, -ае.
ДЗІЧЫНА, -ы, ж. 1. зб. Дзікія звяры і
птушкі як прадмет палявання. Яясняя б. 2.
Мяса дзікіх жывёл і птушак. ТУясмяжыць
бзічыны.
ДЗІЧЫНЫ <м дзік
ДЗІЧЫХА, -і, ДА/-чысе, мн. -і, -чіАх, ж.
(разм.). Самка дзікага кабана, дзіка.
ДЗІЧЫЦЦА, -чўся, -чышся, -чыцца;
-чьімся, -чыцёся, -чАцца; незяк., кяео-чяео і без бял. (разм.). Саромецца, ухіляцца
ад сустрэч і размоў асабліва з чужымі ці
малазнаёмымі людзьмі. Д. любзей.
ДЗІЧЭЦЬ, -Аю, -беш, -бе; незяк. 1. Ста
навіцца дзікім, перараджацца. Дрэвы бзічэюць. 2>ез няа/іябу лес бзічэў. 2. лерян. Ста
навіцца нелюдзімым, дзіклівым. Д. у ябзіноце. II зяк. адзічэць, -бю, -беш, -бе і здзі
чэць, -бю, -беш, -бе. II няз. дзічбнне, -я, н.
ДЗОТ, -а, АГдзбце, мн. -ы, -аў, м. Ума
цаваны абаронны агнявы пункт у выгля
дзе зямлянкі. 77я бзотях лряціўнікя несціхяня сябзілі еярмяты.
ДЗЫЛІНКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незяк.
(разм.). Званіць, ствараць звінячы гук
чым-н. металічным. Д. ключом/. Ц ябнякр.

дзы-дзя
дзылінкнуць, -ну, -неш, -не; -ні (разм.). Ц
наз. дзылінканне, -я, н.
ДЗЫН-ДЗЫН, вь/ю/. ^уканерайм. Ужыв.
для абазначэння гукаў званочкаў бомаў і
пад. Я збаночак паб буеою б.
ДЗЬМУХАВЁЦ, -хаўцА / (зб.) -хаўцу,
мн. -хаўцьі, -хаўцбў, м. (разм.). Травяніс
тая расліна сямейства складанакветных з
жоўтымі кветкамі, сцяблом з млечным со
кам і насеннем на пушыстых валасінках. Ц
лрь/л*. дзьмухаўцовы, -ая, -ае.
ДЗЬМЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яезак.
Перарывіста, з перапынкамі дзьмуць. Д.
ла склянку з замачылі чаел*. Ц абнакр. дзьму
хнуць, -ну, -неш, -не; -ні. Д. яа свечку. Ц
яаз. дзьмўханне, -я, я.
ДЗЬМЎЦЦА, -мўся, -мёшся, -мёцца;
-мёмся, -мяцёся, -мўцца; -міся; яезак.,
яа каео-м/то і без бая. (разм.). Сердаваць,
крыўдзіцца, выказваць сваім выглядам
незадаволенасць. Даль/ тыбзень бзьмецца
яа с/я<зрм/ь/яю.
ДЗЬМУЦЬ, дзьму, дзьмеш, дзьме; -мём,
-мяцё, -муць; -мі; яезак. 1. (7 / 2 ас. звычайна яе ўлсыв.). Веяць, гнаць паветра.
Дзьмуу леек/ ветрь/к. 2.3 сілай выпускаць з
рота струмень паветра. Д. яа аеонь. У бубку
бзьме хлапчук. 0 Кудь* вецер дзьме (разм.,
неадабр.) — не мець сваёй думкі, прыста
соўвацца да існуючых меркаванняў.
ДЗЮБА, -ы, л*я. -ы, дзюб / -аў лс. У пту
шак: рагавое ўтварэнне з дзвюх падоўжа
ных бяззубых сківіц, Ярл/ная б. 0 3 кама
рыную дзюбу (разм.) — пра што-н. малое,
мізэрнае. Ц намяла/, дзюбка, -і, ДА/ -бцы,
мя. -і, -бак, лс.
ДЗЮБАНЎЦЬ ад дзюбнуць.
ДЗЮБАТЫ, -ая, -ае. 1. З доўгай дзю
бай. Д. бусел. 2. Падобны на дзюбу. Лрамову заварыў чалазек з бзюбатым косам.
ДЗЁЎБАЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -аецца; яезак. 1. Пра птушак: мець
звычку дзюбаць каго-н. 7ус/ бзюбаюцца. 2.
Біць дзюбай адзін аднаго. 77еўн/ бзюбаюцца ла сметн/ку.
ДЗЮБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яезак., каео-м/то і без бая. (разм.). 1. Дзяўбці (у 1 і
2 знач.; пра птушак). 2. Удараць чым-н.
вострым або ўдарацца аб што-н., пакіда
ючы след. Д. леб. Аул/ бзюбаюць лса//еза.
0 Дзюбаць носам (разм.) — драмаць, то
апускаючы, то ўзнімаючы галаву. Ц абяак/?.
дзюбнуць, -ну, -неш, -не; -ні / дзюбануць,
-нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць, -ні' Ц
наз. дзюбанне, -я, н.
ДЗЮБКА, -і, мн. -і, -ак, лс. 1. ел. дзюба.
2. Тонкі востры канец чаго-н. Д. налса.
ДЗЮБНУЦЬ, ну, неш, не; ні /
ДЗЮБАНЎЦЬ, -нў, -нёш, -нё, -ні; зак. 1.
ел. дзюбаць. 2. Выпіць спіртнога (разм.).
Добра бз/обнул/ на вяселл/.
ДЗЮДАІСТ, -а, А/ -сце, л/н. -ы, -аў,
м. Спартсмен, які займаецца дзюдо. Ц
лс. дзюдаістка, -і, ДА/ -тцы, мн. -і, -так. Ц
ярым. дзюдаісцкі, -ая, -ае.
ДЗЮДО, нескл., н. Японская барацьба
вольнага стылю, якая ўзнікла на асно
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ве адбору і мадэрнізацыі прыёмаў джыуджыцу.
ДЗЮНЫ, дзюн, ябз. дзібна, -ы, лс. Уз
бярэжныя пясчаныя наносы, якія пера
мяшчаюцца ветрам. II ярым. дзйшны, -ая,
-ае.
ДЗЮРАЛЬ, -ю, м. Тое, што і бз/рралюм/н/й. II ярым. дзюралевы, -ая, -ае.
ДЗЮРАЛЮМІНІЙ, ю, м Лёгкі тры
валы сплаў алюмінію і медзі з прымессю
іншых элементаў Ц лрь/л/. дзюралюмініевы,
-ая, -ае.
ДЗЮРЧАЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -чьіць; незяк. (разм.). Цурчаць,
ствараць булькатлівыя гукі. Ручяек бз/ррчяў яя кял/еньчыкях.
ДЗЮШЭС, -у м. Гатунак дэсертных
груш з сакавітай салодкай мякаццю.
ДЗЯБЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Дужага
целаскладу; поўны. Д мулсчыня. 2. Тоў
сты, грубы, шчыльны (пра тканіну). Дзябёляе сукно. Ц няз. дзябёласць, -і, лс.
ДЗЯВАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца
(разм.). 1. незяк.; ел. дзецца. 2. зяк. (толькі
пром/.). Знікнуць, прапасці невядома ку
ды. Аубы бадзяўся мой партфель?
ДЗЯВАЦЬ ел дзець
ДЗЯВОЦКІ, -ая, -ае. Тое, што і бзявочы.
Д. еоняр.
ДЗЯВОЦТВА, -а, н. Перыяд жыцця да
рослай дзяўчыны да шлюбу; дзявочыя га
ды. Убзявоцтве Сяреееея.
ДЗЯВОЧЫ, -ая, -ае. Які належыць
дзяўчыне або ўласцівы дзяўчыне. Дзяво
чая сукенкя. Дзявочяя ярь/еялсосць.
ДЗЯВЯТКА, -і, ДА/ -тцы, мн. -і, -так,
лс. 1. Лічба 9. 2. Група з дзевяці чалавек
або дзевяці аднародных прадметаў Дзявятякям/ нлыл/ сямялё/яь/. 3. Назва чаго-н.,
абазначанага лічбай 9 (разм.). ТТрыехаў ня
бзявятцы (на трамваі, аўтобусе, тралейбу
се пад №9). А/яч тран/ўу бзявятку (верх
ні вугал футбольных варот). 4. Школьная
адзнака. 5. Ггральная карта з дзевяццю ач
камі.
ДЗЯВЯТЫ, -ая, -ае. 1. ел. дзевяць. Стрэл кя пабб/ролася бя бзявятяй еябз/ны. 2. Які ат
рымліваецца пры дзяленні на дзевяць. Дзя
вятая чяс/якя. 3. у зняч. няз. дзявятая, -ай,
лс. Дзявятая частка чаго-н. Ябня бзявя/няя.
ДЗЯВЯЦЕРА, дзевяцярых, дзевяця
рым, дзевяцярымі, л/ч. зб. Дзевяць. Ужыв.:
а) з назоўнікамі мужчынскага або агульна
га роду, якія абазначаюць асобу Д. салбя/п.
Засталося б. с(рот; б) з асабовымі займен
нікамі ў мн. л. 2/ас было б.; в) з назоўнікамі
мн. л., якія абазначаюць маладых істот. Д.
бзяцей. Д. лоряся/я; г) з множналікавымі
назоўнікамі. Д. калёс. Д. сутак; д) з некаторымі назоўнікамі, якія абазначаюць
парныя прадметы. Д. туфель. Д. м/кярнэтак; е) без назоўнікаў калі абазначае асоб
мужчынскага і жаночага поду Сустрэць
бзевяцярых. Ябя яя бзевяцярых.
ДЗЯіА, -і, ДА/дзАзе, мя. -і, дзяі; лс. Рэ
мень, папруга. 77ябцяечуць бзяеу. Ц намята,
дзяжка, -і, ДА/-жцы, мн. -і, -жак, лс.

ДЗЯГІЛЬ, -ю, м. Высокая травяністая
меданосная расліна сямейства парасона
вых з зеленавата-белымі кветкамі, выка
рыстоўваецца ў медыцыне.
ДЗЯГЦЯР, дзегцярА, мн. дзегцяры,
дзегцяроў м. Той, хто гоніць або прадае
дзёгаць. Д. зяўсёбы пракураны бымам /
бзёецем. Ц лс. дзягцярка, -і, ДА/-рцы, мн. -і,
-рак. II нрым. дзягцярскі, -ая, -ае.
ДЗЯГЦЯРКА, -і, ДА/-рцы, мн і, -рак,
лс. І. ел. дзягцяр. 2. Пасудзіна для дзёгцю.
ДЗЯГЦЯРНЫ ел дзёгаць
ДЗЯГЦЯРНЯ, і, мн -і, рань / -рняў
лс. Прадпрыемства, якое вырабляе дзё
гаць. 77абубавал/ новую бзяецярн/о.
ДЗЯГЦЯРСТВА, -а, н Выганка дзёгцю
Займацца бзяецярствам.
ДЗЯДЗІНА, -ы, мн. -ы, -дзін, лс. Дзядзь
кава жонка. У хаце ўсе навалсал/ нрацав/ту/о бзябз/ну.
ДЗЯДЗІНЕЦ, нца, мн -нцы, -нцаў м
(гіст ). І. Цэнтральная частка старажытна
га горада, умацаваная валамі, а пазней му
раванымі сценамі і драўлянымі вежамі. 2.
Прасторны двор, агароджаны пляц (звы
чайна перад маёнткам, царквой; разм.).
ДЗЯДЗЬКА, -і, м. 1. мн. -і, -аў. Бацькаў
або матчын брат. У еосц/ прыехаў б. Лявон.
2. мн. -і^ -бў. Дарослы мужчына наогул;
зварот да старэйшага мужчыны. Скялсыце, б., як пряйсц/ ў больн/цу? 0 І квіта,
дзядзька Мікіта (разм.) — і ўсё тут. Ц ляск.
дзядзечка, -і, мн. -і, -чак, м.
ДЗЯДЗЬКАВАННЕ, -я, н (гіст ) Стары
звычай шляхты ў беларускіх землях адда
ваць дзяцей у сялянскую сям'ю на выха
ванне.
ДЗЯДЗЬКАЎ, -кава. Які належыць
дзядзьку. Дзябзькявя хата.
ДЗЯДЗЯ, -і, мн. -і, -яў м. Дарослы муж
чына (у мове дзяцей). А/зма, у тяео бзябз/
сме/аны калялкма.
ДЗЯДОЎНІК, у м Каліўе, зараснік
дзядоў^.
ДЗЯДОЎСКІ ел дзёдаўскі
ДЗЯДЁІ', -бў. 1. Людзі, якія жылі раней,
продкі. Л- / //рябзебы ням/ы. 2. (з вялікай лі
тары). Абрад памінання нябожчыкаў а
таксама дзень, калі выконваўся гэты аб
рад. 7?осеньск/я Д.
ДЗЯДЙР, -бў ябз. дзед, -а, А/дзёдзе, м.
1. Пустазелле з калючым лісцем і сцяб
лом, з лілавата-чырвоным суквеццем;
бадзяк. 2. Пустазелле з шырокім лісцем і
ўчэпістымі суквеццямі; лопух, //я о/тяны
начаплялася бзябоў.
ДЗЯЖА, -й, мн. дзёжы / (з л/ч. 2, 2, 4)
дзяжй, дзеж, ж. Вялікая дзежка для за
квашвання цеста на хлеб. Хлебная б.
ДЗЯЖЎРКА, -і, ДА/ -рцы, мн. -і, -рак,
лс. (разм ). Памяшканне, пакой для дзя
журства.
ДЗЯЖЎРНЫ, -ая, -ае. І. Які выконвае
пэўныя абавязкі ў парадку чаргі. Д. ^рач.
2. Які працуе ў час адпачынку іншых па
добных устаноў Дзяжурная аптэка. Д.
маеаз/н. 3. у знач. наз. дзяжурны, -ага, м.,
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дзяжўрная, -ай, ж., лін. -ыя, -ых. Асоба,
якая дзяжурыць. Д. да кухн/. 4. Загадзя
падрыхтаваны, пастаянна ўжывальны.
Дзялсурная страла ў рэстаране. Дзялсурныя цытаты.
ДЗЯЖЎРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; незак. 1. Выконваць па чарзе якія-н. абавяз
кі. Д. яд вакзале. Д. ля склаба. 2. Неадлучна
прысутнічаць пры кім-, чым-н. Д. ля ласцел/ хеораеа. Ц яяз. дзяжурства, -а, н.
ДЗЯК, -А, ля/, -і^ -бў м. У праваслаўнай
царкве: ніжэйшы служыцель, які не мае
ступені свяшчэнства. Ц лрым. дзякбўскі,
-ая, -ае.
ДЗЯКАВАЦЬ, -кую, -куеш, -куе; -куй;
яезяк., кдму-члму Выказваць падзяку ка
му-н. за што-н. Дзякую дам за бобрую лрацу/ II зак. падзякаваць, -кую, -куеш, -куе;
-куй.
ДЗЯКОВІЧ, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.).
Сын дзяка.
ДЗЯКОЎНА, -ы, лін. -ы, -аў лс. (разм.).
Дачка дзяка.
ДЗЯКУЙ, часц. 1. каму і без бая. Ужыв.
як выражэнне падзякі; дзякую. Д таеарыы/ам, мяло баламаел/. Д за хлеб-соль. 2.
у знач. наз. дзйкуй, нескл., м і н. Падзяка,
удзячнасць. 7?ял/к/ (еял/кас^ б. 77а/??нь/занам — нахабны б./ 0 Дзякуй (дзякаваць)
богу (разм.) — добра, нядрэнна. Дзякуй за
ласку (разм., іран.) — ужыв. як выражэн
не нязгоды з чыёй-н. непрымальнай пра
пановай. За дзякуй (разм.) — дарма, бяс
платна (рабіць пгго-н.).
ДЗЯКУЮЧЫ, лрыназ. з Д. Выражае ад
носіны прычыны, паказвае, з прычыны
чаго, з дапамогай чаго адбылося дзеянне.
77алрае/ўся б. мебыцыне. 2?ырата#аўся б.
вь/лабку.
ДЗЯЛЁННЕ, -я, н. 1. ал. дзяліць, дзя
ліцца. 2. Матэматычнае дзеянне, шля
хам якога пазнаецца, у колькі разоў адна
велічыня большая за другую. Д лыкаў Д.
бробаў 3. Спосаб размнажэння ў прасцей
шых арганізмаў і клетак. Д клетак. 4. Ад
легласць паміж дзвюма суседнімі рыскамі
на вымяральнай шкале. Утнуць яд тэрлтометры лабнялася яд тры бзяленн/.
ДЗЯЛІЛЬНЫ, ая, ае 1. Які адносіц
ца да дзялення (у 2 знач.). 2. Прызнача
ны для нанясення дзяленняў (у 4 знач.;
спец.). Д. цыркуль. Дзялмьндядтдм/ыяд.
ДЗЯЛІМАЕ, -мага, н. Лік або велічыня,
якая падвяргаецца дзяленню, дзеліва.
ДЗЯЛІМАСЦЬ, -і, лс. У матэматыцы:
уласцівасць цэлага ліку дзяліцца на дру
гі цэлы лік без астачы. 77рыклтеты бзял/масц/.
ДЗЯЛІЦЦА, дзялюся, дзелішся, дзе
ліцца; незак. 1. (7 /2ас. збь/чдйяд неўлсые.).
Валодаць здольнасцю дзялення на другі
лік без астачы. Дзесяць бзел/цца яд пяць. 2.
(7 / 2 ас. звычайна яе ўлсыв.). Падзяляцца
на часці. 7?учн/ бзеляццд яд ерулы. 3. з кат.
Раздзяляць маёмасць з кім-н. Дзял/л/ся
сыяы з бацькам/. 4. чь/м і з кат. Аддаваць
каму-н. частку чаго-н. свайго. Д. алон/-

яаг кдедлкдлт хлеба. 5. леран., кат з чьат.
Узаемна абменьвацца чым-н. Д. бумкдлтт.
Д. волытам. II здк. падзяліцца, -дзялюся,
-дзёлішся, -дзеліцца / раздзяліцца, -дзялібся, -дзёлішся, -дзёліцца (да 1—3 знач.).
II ядз. дзялённе, -я, я. (да 1 і 2 знач.).
ДЗЯЛІЦЬ, дзяліб, дзёліш, дзёліць;
дзёлены; яездк. 1. каео-м/то. Падзяляць на
часткі, размяжоўваць. Д. лтдёмдсць. Д. яд
лерцы/. Д. еучяяў яд ерулы. 2. м/то яд м/лю.
Рабіць арыфметычнае дзеянне дзялен
ня. Д дбз/я л/к яд брус/. 3. м/лю з кат. Ад
даваць каму-н. частку чаго-н. свайго для
сумеснага карыстання. 7дедрым/ы бзял/л/
ўсе лалалам. Д. хлеб / соль. 4. леран., м/то
з кат. Перажываць што-н. разам з кім-н.
Д рдбдсць / еора. [І здк. падзяліць, -дзялкі,
-дзёліш, -дзёліць / раздзяліць, -дзяліб,
-дзёліш, -дзёліць; -дзёлены. Ц ядз. дзя
лённе, -я, я. (да 1 і 2 знач.).
ДЗЯЛОК, -лкА, лтн. -лкі^ -лкбў м (не
адабр.). Чалавек, які лоўка вядзе свае
справы, не грэбуючы ніякімі сродкамі для
дасягнення мэты. 7)/рэкдеьтя бзялк/. Д. цём
ных слрдў.
ДЗЯЛЬБА, -ы, лс. Падзел, размерка
ванне. Д. збдбычы. Д. лтдёлтдсц/.
ДЗЯЛЯГА, -і, лтн. -і, -лАц м. (разм., не
адабр.). Чалавек, заклапочаны толькі та
кімі справамі, якія прыносяць найбліжэй
шую асабістую выгаду.
ДЗЯЛЯНКА, -і, ДА^ -нцы, мн. -і, -нак,
лс. 1. Участак зямлі, адведзены для апра
цоўкі, або ўчастак лесу адведзены пад вы
селку.
ДЗЯЛЯЦТВА, -а, н. Вузкі практыцызм,
пры якім выпускаецца з-пад увагі прын
цыповы бок справы. [І лрым. дзяляцкі, -ая,
-ае.
ДЗЯНЁК ал. дзень
ДЗЯННІК, дзеннікі, лтя. дзеннікі^ дзеннікбў лт. Някрытая загарадка на дварэ, дзе
знаходзіцца жывёла ўдзень і ў добрае на
двор'е.
ДЗЯННІЦА, -ы, лс. (паэт.). Ранняя за
ра, заранка. 77а ўсхобзе занялася б.
ДЗЯНШЧЫК, дзеншчыка, лтя. дзен
шчыкі^ дзеншчыкбў лт. (гіст.). Салдат у
царскай арміі, прыстаўлены да афіцэра ў
якасці слугі. Ц лрылт. дзяншчыцкі, -ая, -ае.
ДЗЯРЖ... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. дзяржаўны, напр.:
бзярлсаларат, бзярлсбанк, бзярлсаанбаль,
бзярлскрэбыт, бзя/?лсс/л/?ох, бзярлсустанова.
ДЗЯРЖАВА, -ы, лтя. -ы, -жАў лс. Ас
ноўная палітычная форма арганізацыі
грамадства, якая ажыццяўляе кіраванне,
абарону эканамічнай і сацыяльнай струк
туры, а таксама краіна з пэўнай палітыч
най арганізацыяй. Мелем бзярлсавы. Рабаўлабальн/цкая б. Ц ярым. дзяржаўны, -ая,
-ае. Дзяржаўная лал/лыыка.
ДЗЯРЖАННЕ, -я, лтя. -і, -яў я. Ручка
якога-н. прадмета (лапаты, малатка, нажа
і пад.). Д. лгя/яь/к/. Д. грабель.

дзя-дзя
ДЗЯРЖАЎНАСЦЬ, -і, лс. Дзяржаўны
лад, дзяржаўная арганізацыя.
ДЗЯРЖАЎНЫ, -ая, -ае. 1. ад. дзяржава.
2. Здольны мысліць і дзейнічаць шырока і
мудра, у маштабах усёй дзяржавы. Д бзеяч.
ДЗЯРКАЧ', дзеркача, лтя. дзеркачьі,
дзеркачбў, лт. Стары венік без лісця. Дзер
качам/ бзец/ лтял/ бвор.
ДЗЯРКАЧ, дзеркача, лтя. дзеркачы,
дзеркачбў, лт. Невялікая лугавая птушка
сямейства пастушковых з характэрным
скрыпучым крыкам; драч.
ДЗЯРНІНА, -ы, лс. Тое, што і бзёран.
ТТлуаам/ ўзн/лтал/ бзярн/ну. Дзярн/най абклабваюць кдултбь/.
ДЗЯРНІСТЫ, -ая, -ае. Густа парослы
карэннем травяністых раслін. Дзярямтяая
алеба. Ц ярым. дзярністасць, -і, лс.
ДЗЯРНОВЫ ал дзёран
ДЗЯРЎІА, -і, ДЛ7 -рўзе, лтя. -і, -рўц лс.
(разм.). Грубая тоўстая тканіна; вопратка з
такой тканіны. Ц мямлям/, дзяружка, -і, ДМ
-жцы, мя. -і, -жак, лс. Ц лрь/м. дзярўжны,
-ая, -ае.
ДЗЯСНА, -ьі, мя. дзясны / (з л/ч. 2, 3, 4)
дзясны, дзясен і дзяснаў лс. Слізістая аба
лонка поласці рота. Дзясны крываточаць. Ц
лрь/м. дзясенны, -ая, -ае.
ДЗЯСЯТАК, тка, лтя ткі, ткаў м 1.
Адзінка падліку, роўная дзесяці, а такса
ма дзесяць аднолькавых прадметаў. Д. лек.
2. Дзесяць год узросту. Дзлел/лы б. лайм/оў.
3. лтя. Перадапошняя лічба шматзначна
га ліку. Алас абз/нак, бзясяткаў соцень. 4.
мн. Пра вялікую колькасць чаго-н. Да лес
задрыпаюцца бзясятк/любзей. 0 Не з баязлі
вага дзясятка хлю (разм.) — пра смелага,
рашучага чалавека.
ДЗЯСЯТКА, -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так, лс.
1. Лік 10.2. Група з дзесяці чалавек або дзе
сяці аднародных прадметаў. Д лелм/ь/х су
працоўнікаў 3. Назва чаго-н., абазначанага
лікам 10 (разм.). 7рал/ць у бзясятку (да
кладна ў цэнтр мішэні). 77аехаў на балеяміць/ (на трамваі, тралейбусе, аўтобусе пад
№10). 4. Ігральная карта з дзесяццю ачка
мі. 5. Найвышэйшая школьная адзнака.
ДЗЯСЯТНІК, -а, мн. -і, -аў лт. (уст.).
Асоба ніжэйшага тэхнічнага персаналу,
якая кіруе групай рабочых на будаўніцтве,
лясных распрацоўках і інш.
ДЗЯСЯТЫ, -ая, -ае. 1. ад. дзесяць. 2.
Які атрымліваецца пры дзяленні на дзе
сяць. Дзясятая частка. 3. у знач. наз. дзя
сятая, -ай, лс. Дзясятая частка чаго-н. Лбна
бзясятал.
ДЗЯСЯЦЕРА, дзесяцярых, дзесяця
рым, дзесяцярымі, л/ч. зб. Дзесяць. Ужыв.:
а) з назоўнікамі мужчынскага або агуль
нага роду, якія абазначаюць асобу. Д. сы
ноў. Д с/рот; б) з асабовымі займенніка
мі ў мн. л. 7/ас было б. ТТрацаеаць за бзесяцярых (перан.); в) без назоўнікаў калі
абазначае асоб мужчынскага і жаночага
поду. 7х талы працавала б..' м/эсць лтулсчын
/ чатыры лсанчыны; г) з назоўнікамі, якія
абазначаюць маладых істот. Д. бзяцей. Д.
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цялят; д) з множналікавымі назоўнікамі.
Д. нажніц. Д. сяней. Д. сутак; е) з назоўні
кам, якія абазначаюць парныя прадметы.
Д. ботаў. Д. рукавіц.
ДЗЯСЯЦКІ, -ага, мн. -ія, -іх, м. Да рэ
валюцыі: выбарная асоба з сялян, якая
выконвала паліцэйскія абавязкі; памоч
нік соцкага.
ДЗЯТВА', -й, ж., зб. (спец.). Лічынкі
пчол, а таксама маладыя пчолы.
ДЗЯТВА, -й, ж., зб. (разм.). Дзеці (у І
знач.). Чуўся смех бзятвы.
ДЗЯТЛЯНЯ і ДЗЯТЛЯНЁ, нбці, мн
-нйты, -нАт, н. Птушаня дзятла.
ДЗЯЎБАЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны
для дзяўбання. Д станок. Д інструмент.
ДЗЯЎБЦІ дзяўбў, дзяўбеш, дзяўбё;
дзяўбём, дзеўбяцё, дзяўбўць; дзёўб, дзяў
блі, -блб; дзяўбі; дзяўбаны; незак., каеом/то. 1. Есці, хапаючы дзюбай ежу (пра
птушак). Лілубы дзяўблі крупы. 2. Біць
дзюбай. Аўры бзяўблі абна абну. 3. Пас
лядоўнымі частымі ўдарамі паглыбляць,
рабіць адтуліну Д мёрзлую зямлю ломам.
Д. балотам наз. 4. лерак. Бесперапынна
паўтараць адно і тое ж (разм.). Д/то ка
му наўме, том тое і бзяўбе (прыказка). 5.
нерак. Папракаць, крытыкаваць (разм.).
Яео ўжо баўно бзяўбу^ь, а ён і вухол/ не вябзе. 0 Дзяўбці ў галаву (разм.) — настойліва
пераконваць каго-н. у чым-н. Ц зак. пра
дзяўбці^ -дзяўбў, -дзяўбеш, -дзяўбі; -дзяў
бём, -дзеўбяце, -дзяўбўць; -дзяўбаны (да
З знач.) і выдзеўбці, -дзеўбу -дзеўбеш,
-дзеўбе; -дзеўбаны (да 3 знач.). Ц наз. дзяў
банне, -я, н.
ДЗЯЎБЦІСЯ, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -бёцца; дзёўбся, дзяўблася, -лбся;
незак. 1. Мець звычку біцца дзюбай (пра
птушак; разм.). /5ты певень Дзяўбецца. 2.
Дзяўбці адзін аднаго. Два пеўні бзяўбуцца.
ДЗЯЎКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(разм.). Аб сабаках, лісах: адрывіста бра
хаць. Лыска Дзяўкае на лабарожніка. Ц аб
накр. дзі^ўкнуць, -ну, -неш, -не; -ні. Ц наз.
дзяўканне, -я, н.
ДЗЯЎЧО, -Аці, Т-бм, н. (разм ). Дзяўчына-падлетак. За нартам сябзела жвавае б.
ДЗЯЎЧЫНА, -ы, мн. дзяўчаты і (з ліч. 2,
З, 4) дзяўчыны, -ч&т, ж. Паўналетняя не
замужняя жанчына. Юнакі і бзяўчаты.
ДЗЯЎЧЫНКА, -і, ДА/ -нцы, мн. дзяў
чынкі, -нак, ж. Дзіця або падлетак жано
чага полу.
ДЗЯЦЕЛ, дзйтла, мн. дзятлы, дзятлаў,
м. Лясная птушка сямейства дзятлавых з
моцнай дзюбай, якой яна здабывае ежу са
шчылін дрэў і расколін кары. Ато б бзятла еебаў каб не яео бзюба (з нар.). Ц лрь/м.
дзятлаў, -лава.
ДЗЯЦЕЛІНА, -ы, ж. Дзікая канюшы
на. Абкасіць бзяцеліны карове.
ДЗЯЦІНЕЦ, -нцу м. Дзіцячая хвароба,
якая праяўляецца ў перыядычных пры
падках; радзімец.
ДЗЯЦІНЕЦЬ, -нею, -нееш, -нее; незак.
(разм.). Траціць нармальную разважлі
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васць, уладаць у дзяцінства (пра старых).
ДНОПАГЛЫБНЫ, ая, -ае Прызнача
Ён ужо бзяц/нее зусім. Ц зак. здзяцінець,
ны для паглыблення дна (у 1 знач.). Дно
-нею, -нееш, -нее.
паглыбная мам/ына.
ДЗЯЦІНІЦЦА, нюся, нішся, ніцца;
ДНЯВАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак.
незак. (разм.). Паводзіць сябе несур'ёзна,
(разм.). Выконваць абавязкі днявальнага.
па-дзіцячаму (аб дарослых). Дваццаць еа
ДНЯВАЛЬНЫ, ага, мн -ыя, -ых, м
боў мае, аўсе бзяцін/цца.
Радавы салдат сутачнага нарада, які со
ДЗЯЦІНСТВА, -а, н. 1. Дзіцячая пара; чыць за падтрыманнем парадку і чысціні і
дзіцячыя гады. .Шчаслівае б. Яео б. лрам- наглядае за маёмасцю. .Выкананне абавяз
/оло ў вёсцы. 2. Па-дзіцячаму легкадумныя каў бнявальнаеа.
паводзіны, учынкі. Яму не маглі бараваць
ДНЯВАЦЬ, днібю, днйеш, днібе;
еэтаеа б.
днюй; незак. (разм.). Праводзіць дзень
ДЗЯЦІНЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Дзіцячы, дзе-н. у сувязі з чым-н., рабіць днёўку.
уласцівы дзецям. Д крык. 2. Несур'ёзны,
Развебка блявала ў весць/. 0 Дняваць і на
легкадумны. Дзяціныя разважанні. Дзяці чаваць — неадлучна праводзіць час дзе-н.
ныя выбрыкі.
ДО', неск/і., н. Першы гук музычнай га
ДЗЯЦЙЭК, дзецюкі, мн. дзецюкі^ дземы, а таксама нота, якая абазначае гэты
цюкбў м. (разм.). Юнак, дарослы хлопец; гук. Узяць верхняе бо.
яшчэ нежанаты малады чалавек. Стаяў
ДО , лрысл. (разм.). Досыць, дастатко
плячысты б. з еармонікам.
ва; хопіць. Распісацца ўмее, і бо.
ДЗЯЧОК, -чкА, мн. -чкі^ -чкбў м. Тое,
ДАБЕРМАН /' ДОБЕРМАН-ПІНЧАР,
што і бзяк.
-а, мн. -ы, -аў м. Парода кароткашэрсных
ДЗЯЧЙХА, -і, ДА/ -чйсе, мн. -і, -чых,
службовых сабак-сышчыкаў звычайна
ж. (разм.). Жонка дзяка.
цёмнай масці.
ДЗЯЯЧКА ел дзеяч
ДОБЛЕСНЫ, -ая, -ае (высок.). Які вы
ДЛЯ, лрыназ. з Р. І. Выражае аб'ектныя
значаецца доблесцю, славай; які славіц
адносіны: а) ужыв. пры абазначэнні асо ца подзвігамі, адважны. Доблесная праца.
бы ці прадмета, у адносінах да якіх мае
Доблесна (прысл.) змагаўся зарабзіму.
значэнне тая ці іншая з'ява, падзея і пад.
ДОБЛЕСЦЬ, і, ж (высок) 1. Муж
Для яео еэта лёёкая справа. Для свайео часу
насць, адвага, геройства. .Воінская б. 2.
еэта было басяененнем; б) ужыв. пры аба
Высокая самаадданасць у працы, у дзей
значэнні неадпаведнасці, несуразмернасці
насці. .Працоўная б.
якой-н. з'явы, падзеі. Ён занабта вопытны
ДОБРА, лрысл. 1. Так, як павінна быць,
бля сваіх еабоў. Раламі нелрыбатнае абзен
як адпавядае нормам, .Жылі б. Д папраца
не бля хатняй работы; в) ужыв. пры абаз
ваў. 2. Ладна-такі, парадкам, зусім. У^со б.
начэнні асобы ці прадмета, якім што-н.
сцямнела. 3. безас., у знач. вык. Пра спры
робіцца, прызначаецца. ^Жыць бля бачкі.
яльную абстаноўку, прыемнае акружэнне.
2. Выражае мэтавыя адносіны, указвае на
Д. ў лесе. 4. у знач. часц. Выражае згоду,
прызначэнне або мэту чаго-н. ТТаофучнікі
мае знач.: так, няхай будзе так, згодзен. —
бля бзяцей. Рябро бля вабы. У?ё бля яерамоеі.
ДНЕЦЬ, днёе; безас., незак. Займацца Лрыхобзь сёння на схоб. — Д, лрыйбу. Д,
я магу зеабзіцца з табой. 5. у знач. часц.
на дзень; світаць. Яа бварэ бнела.
ДНЁМ, лрысл. У дзённы час, удзень. Д. Ужыв. як пагроза ў знач. глядзі, пачакай
пала набрыхтоўка ба спектакля. 0 Днём з жа (разм.). Д. ж./Я табе еэта прыпомню/
ДОБРА... (а таксама дабра...). Першая
апяём (не знайсці) (разм.) — пра пгго-н. да
састаўная частка складаных слоў са знач.
лёка закінутае, схаванае.
ДНЁЎКА, -і, ДА/ -ёўцы, мн. -і, днёвак, добры, напр.: бобраахвотны, бобразычж. Адпачынак днём пасля начнога пера- лівы.
ДОБРААХВОТНА, а, лж. -і, аў, л< 1.
ходу Спыніцца на бнёўку.
ДНЦПЧА, -а, мн. -ы, днішч і -аў н. Дно Чалавек, які па ўласным жаданні ўступіў
у армію ў час вайны. .Пайсці бобраахвотнібочкі або пласкадоннага судна. Д чоўна.
ДНО, дна, мн. дны, дноў н. І. Грунта кам на фронт. 2. Той, хто па сваёй ініцыя
вая паверхня пад вадой. Д возера. Дайсці тыве ўзяў на сябе якую-н. работу. Ехаць на
на бно. 2. Ніжняя частка паглыблення, ўборку знайшліся бобраахвотнікі. Ц прыз/,
катлавана, рова і пад. Д ямы. 3. Ніз пасу добраахвотніцкі, -ая, -ае.
ДОБРААХВОТНІЦКІ, ая, ае 1. гл
дзіны, скрынкі, судна. Яа самьа/ бне бочкі.
4. леран. Глыбінная частка чаго-н. Яа бне добраахвотнік. 2. Які складаецца з добра
ахвотнікаў. Д. атраб.
намяці. 5. леран. Асяроддзе дэкласаваных,
ДОБРААХВОТНЫ, -ая, ае 1. Які ро
заняпалых людзей. Д ерамабства. 0 Да
дна — да канца, цалкам і поўнасцю. На біцца па ўласным жаданні, не прымусова.
дне душы — унутрана, употайкі, падсвядо Добраахвотная праца. Д. ўзнос. 2. Засна
ма. II ламянм/. днёчка, -а, мн. -і, -аў, н. (да З ваны на прынцыпе самадзейнасці мас (у
1 знач.). Добраахвотнае спартыўнае тавазнач.) ідбнца, -а, мн. -ы, -аў н. (да 3 знач.).
рыства. II наз. добраахвотнасць, -і, ж.
II лрь/м. дбнны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ДОБРАЗЫЧЛІВЕЦ, -ліўца, лт -ліўцы,
ДНОАЧЫШЧАЛЬНЫ, -ая, ае Які
служыць для ачысткі дна (у І знач.). Дно- -ліўцаў, м. Той, хто прыхільна, спагадліва
ачым/чальныя работы.
адносіцца да каго-н. 75та быў м/чыры б.
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II лс. добразычліўка, -і, ДЛ/ -ліўцы, мн. -і,
-лівак.
ДОБРАЗЫЧЛІВЫ, ая, ае 1. Які жа
дае людзям дабра, прыхільна адносіцца да
іншых. Д. ч&ляеек. 2. Які выражае сваёй
сутнасцю прыхільнасць, спагаду. Добрдзь/чл/быя слоем. II няз. добразычлівасць, -і,
ДОБРАПРЫСТОЙНЫ, ая, ае Які
адпавядае правілам, патрабаванням пры
стойнасці. Добрллрь/с/яоДныя яляойз/нь/. II
няз. добрапрыстойнасць, -і, лс.
ДОБРАСУМЛЕННЫ, ая, ае Які
чэсна, старанна выконвае свае абавязкі
і даручэнні, дбайна, шчыра адносіцца да
працы і інш. Д лроцоўн/к. Ц няз. добрасумлённасць, -і, лс.
ДОБРАСУСЁДСТВА, а, н Дружалюб
ныя адносіны паміж суседзямі. тібнос/нь/
бобрпсусебс/лео. II лрь/м. добрасусёдскі, -ая,
-ае.
ДОБРАЎПАРАДКАВАЦЬ, кую, куеш,
-куе; -куй; -каваны; зяк., м//ло. Прывесці
ў поўны парадак што-н., зрабіць зручным
для карыстання. Д. еу/пць// ллом/чь/ еоробо.
II незяк. добраўпарадкоўваць, -ваю, -ваеш,
-вае. II няз. добраўпарадкаванне, -я, н.
ДОБРЫ, -ая, -ае. 1. Чулы да людзей,
спагадлівы, сардэчны. Д. ня нол/урь/ чяяяеек. Добряя бўн/я. 2. Цалкам станоўчы па
сваіх якасцях, з дадатнымі ўласцівасця
мі, такі, як патрэбна. Д. хярякюяр. Добрая
кн/ея. Д еус/л. Д. нас/лрой. Добрыя ўмоеь/.
3. Заснаваны на жаданні дабра. Д. еобзь/ў.
Добрая л араба. 4. Які карыстаецца славай,
слаўны, чысты. Добрае пня. 77ак/нуць аб
сябе бобру/о няліяць. 5. Умелы, старанны ў
рабоце, здольны. Д. еаслабар. Д. майсл/ар.
Д рябо/лн/к. 6. Даволі вялікі па колькас
ці, памеры (разм.). Д. казалах. Д. зяробяк.
7. Дабратворны, спрыяльны. Д ўплыў. Д.
кл/мятп. 8. Удачны, паспяховы. Д. зын/'к.
Дббрь/я някязчык/. 9. Прыдатны для ўжы
вання, карыстання. Д ёрыб. 10. Блізкі пасяброўску; звязаны ўзаемнай сімпатыяй.
Д знаёмы. 11. Які прадказвае ўдачу, пры
носіць радасць. Дббряя прыметна. Дббряя
нае/на. 0 Добры вечар! — прывітальны зва
рот пры сустрэчы з кім-н. вечарам. Добрай
ночы! — пажаданне спакойна спаць. Доб
ры інтэрас! (разм., іран.) — выказванне
нязгоды, неадабрэння, абурэння з якой-н.
прычыны. Усяго добрага — развітальнае
пажаданне.
ДОГ, -а, мн. -і, -аў, л*. Парода буйных
сабак з кароткай поўсцю, тупой мордай і
моцнымі сківіцамі.
ДОГЛЯД, -у, Л/ -дзе, лі. 1. Клопат (у 2
знач.) аб кім-, чым-н. Д. хзрраеа. Д. лсыеёлы. Д. ласееаў. 2. Нагляд (у 2 знач.) за кім-,
чым-н.
ДОГМА, -ы, лін. -ы, -аў лс. Палажэн
не, якое прымаецца за бясспрэчную ісці
ну нязменную пры любых акалічнасцях.
Схдляс/яь/чныя боамы.
ДОГМАТ, -у ЛГ-маце, .мн. -ы, -аў, м. Ас
ноўнае палажэнне ў рэлігійным вучэнні,
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ДОЛАТА, -а, Л/ -лаце, мн. -ы, -аў н. 1.
якое прымаецца на веру і не падвяргаецца
крытыцы. ДоамяАНб/ лрь/сціянс/яея.
Сталярны інструмент для выдзёўбвання
ДОЖДЖ, дажджу, мн. дажджы, даж- дзірак, пазоў і пад. 2. Інструмент, які ўжы
джбў м. 1. Атмасферныя аладкі ў выгля ваецца пры бурэнні горных парод. Ц лрь/м.
дзе кропелек вады. Д?я бн/ /й/оў б. З еял/- дОлатавы, -ая, -ае.
ДОЛЕВЫ, -ая, -ае. Звязаны з падзелам
каеа ерол/у мяла/ б. (з нар.). 2. перан. Пра
тое, што сыплецца ў мностве. Д. асколкаў.
чаго-н. на долі, часткі. Долевыя ябл/чэнн/.
Д. канфец/. О Зорны дождж — з'яўленне Яя болевых лачап/хах.
ДОЛУ, лрь/сл. (разм.). Уніз, наніз, да
на начным небе мноства метэарытаў. Ц лазямлі, /аллё лазняку хййцца б.
л/янн/. дОжджык, -у, мн. -і, -каў, м. Ц лрь/м.
ДОЛЬКА, -і, ДМ -льцы, мн. -і, -лек, лс.
дажджавы, -Ая, -бе (да 1 знач.).
ДОЗА, -ы, мн. дбзы, доз, лс. 1. Даклад Частка плода цытрусавых раслін у выгля
на адмераная колькасць чаго-н. (якога-н. дзе сегмента. Д. ялсльс/ня.
ДОЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (спец.).
рэчыва, лякарства і пад.). 77рь/л/аць лякярс/ябя незял/км/т бозам/. Д /уябь/еяк/яь/уняая Від танічнага верша, дзе ў радках супадае
анрал/янення. 2. леран. Некаторая коль толькі колькасць націскных складоў.
ДОЛЬЧАТЫ, -ая, -ае. Які складаецца з
касць чаго-н. (іроніі, смеху і пад.). Д. лу
ням /ронп / знязяа/. II лрь/м. дозавы, -ая, -ае долек. Д. ллоб.
ДОЛЯ, -і, мн. -і, -ей, лс. 1. Частка ча(спец.).
ДОЙКА даіць.
го-н. Д. секунбы. 77ябзял/ць хлеб ня роўныя
ДОЙЛІД, -а, Л/ -лідзе, мн. -ы, -аў, м.
бал/. 2. Лёс. 7акая мяя б. ТУчасл/зая б. 0
Спецыяліст у галіне дойлідства; архітэк Львіная доля — большая частка чаго-н.
ДОМ, -а / -у мн. дамы, дамёў м. 1. -а.
тар.
ДОЙЛІДСТВА, -а, н. Мастацтва і май Будынак для жылля або для размяшчэння
стэрства будавання прыгожых будынкаў.
ўстаноў Цагляны б. 2. -у. Кватэра, памяш
С/лярялсы/нняе беларускае б. Зел/чны зямяк канне, а таксама сям'я, людзі, што жы
у Лйры — еыбал/нь/ ломн/к беларускага бой- вуць разам, іх гаспадарка. Зеанм/ з бому.
л/бс/леа /б с/лаеоббзя.
Збегся ўеесь б. 3. -а. Установа, што абслу
ДОЙНА, -ы, мн. -ы, -аў лс. Народная гоўвае якія-н. грамадскія патрэбы, а так
лірычная песня румын і малдаван. Даб сама памяшканне, дзе яна знаходзіцца. Д.
Дняс/м/хэм лль/ла мялбяускяя б.
ябнячь/нку. Д. л/абэлей. Д. кн/е/. 4. -у. Ды
ДОЙНЫ, -ая, -ае. Які доіцца, дае ма настыя, род. Д. Рямяняяь/х. О Жоўты дом
(уст.) — бальніца для душэўнахворых. За
лако. Д. с/пап/ак. Домняя кароеа. II няз.
езны дом — памяшканне для начлегу з двадойнасць, -і, лс
ДОК, -а, мн. -і, -аў м. Партовае збуда ром для коней. II лямянм/. дбмік, -а, мн. -і,
-аў, м. (да 1 знач.) / дамбк, -мкА, мн. -мкі^
ванне для рамонту суднаў ТТлыеучь/ б. Ц
-мкбў м. (да 1 знач.). Ц лрь/м. дамавй, -Ая,
лрь/м. дОкавы, -ая, -ае.
ДОКАЗ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Довад або -бе. Д. кал/йлэтл. О Дамавая кніга — кніга
факт, які служыць падставай для пэўнага для рэгістрацыі жыхароў якога-н. дома.
ДОМА, прысл. У сваёй хаце, кватэры,
сцвярджэння. Неябберэ^нь/ б. 2. Сістэма
лагічных вывадаў на падставе якіх выво там, дзе жывеш. 77асля рабо/пы ён заўсёбы
дзіцца новае палажэнне. 7эорыя мае не- б. 0 Не ўсе дома ў каео (разм.) — пра дзіва
кальк/ бокязяу. О Рэчавы доказ — прадмет,
ка, дурнаватага чалавека. Як дома — воль
які мае дачыненне да злачынства і спрыяе на, свабодна.
ДОМАБУДАВАННЕ, я, н Пабудова
яго раскрыццю.
ДОКАЗНЫ, -ая, -ае. Пераканальны, які дамоў жылых памяшканняў. Буйнапанэль
з'яўляецца доказам. Д. лрь/кляб. Докязняя нае б.
ДОМАБУДАЎНІЦТВА, а, н Тое, што і
яраумен/ляцыя. Ц няз. доказнасць, -і, лс.
ДОКЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Партовы ра бомабубаеанне. Ц лрь/м. домабудаўнічы, -ая,
бочы. Зябяс/яоукя янал/йск/х бокераў. 11
-ае.
ДОМАЎЛАДАЛЬНІК, -а, мн і, аў м
лрь/м. дбкерскі, -ая, -ае.
ДОКТАР, -а, мн. дактарьі / (з л/н. 2, З, 4) Той, каму належыць дом; уласнік дома.
дбктары, дактарбў м. 1. Тое, што і урач, ле- II лс. домаўладальніца, -ы, мн. -ы, -ніц. Ц
лрь/м домаўладальніцкі, -ая, -ае.
кар. 2. чаео. Вышэйшая вучоная ступень,
ДОМАЎЛАСНІК, а, мн і, аў, м Тое,
а таксама асоба, якой прысуджана гэта
ступень. Д. ф/з/кя-мял/эмя/ль/чнь/х назук. Ц што і бомаўлабальн/к. Ц лс. домаўласніца,
лрь/м. доктарскі, -ая, -ае. Док/лярскяя бы- -ы, мн. -ы, -ніц. II лрь/м. домаўлАсніцкі, -ая,
-ае.
СбрП?ЯЦЫЯ.
ДОМЕНШЧЫК, а, мн і, -аў м Спе
ДОКТАРКА
дакторка.
цыяліст па абслугоўванні доменных пя
ДОЛ, -у м. 1. Ніз, зямля. Ллусц/цця ня б.
2. мн. -ы, -аў. Яма, адкрытая магіла для па чэй. II лрь/л/. доменшчыцкі, -ая, -ае.
ДОМНА, -ы, л/н. -ы, -аў, лс. Прамысло
хавання. Дадаць б. II лрь/м. дОльны, -ая, -ае
вая печ для выплаўкі чыгуну з жалезнай
(да 1 знач.). Дальняя час/лкамурзу.
руды. II лрь/л/. даменны, -ая, -ае. Д. цэх.
ДОЛАМ, лрь/сл. Нізам. Аябз/^ь б.
ДОМРА, -ы, л/н. -ы, -аў, лс. Струнны
ДОЛАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Грашовая
шчыпковы музычны інструмент з авальадзінка ў ЗША і некаторых іншых краінах.
II лрь/м. дОларавы, -ая, -ае.
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ным корпусам і трыма ці чатырма струна
мі. II лрым. домравы, -ая, -ае.
ДОМЫСЕЛ, -слу мн. -слы, -слаў м.
Здагадка, заснаваная на дапушчэннях,
меркаваннях. Лус/яыя (Замыслы.
ДОНАР, -а, мл. -ы, -аў м. Той, хто дае
кроў для пералівання або які-н. орган для
перасадкі хворым. Ц лрым. донарскі, -ая,
-ае. Донарская кроў.
ДОНГ, -а, мн. -і, -аў м. Ірашовая адзін
ка В'етнама.
ДОНЖУАН, -а, мн. -ы, -аў м. Шукаль
нік любоўных прыгод, спакуснік жанчын.
II лрым. донжуанскі, -ая, -ае. Донжуанскія
ЛаВОбз/НЫ.
ДОНЖУАНСТВА, -а, н Паводзіны,
уласцівыя донжуану.
ДОНКА, -і, ,ДМ -нцы, мн. -і, -нак, ж?.
Вуда для лоўлі рыбы са дна вадаёма. Стае/ць бонкі.
ДОНКІХОТ, -а, М-хбце, мн -ы, -аў м
Фантазёр, які самааддана змагаецца за ад
цягненыя ідэалы дабра. 7// мала яшчэ сустракае^на бонкіхотау. II лрым. донкіхоцкі,
-ая, -ае.
ДОНКІХОТНІЧАЦЬ, чаю, чаеш, -чае;
незок. Паводзіць сябе як донкіхот. Ц нлз.
донкіхоцтва, -а, н.
ДОПІНГ, -у мн. -і, -аў м. Сродак, які
стымулюе фізічную і нервовую дзейнасць
чалавека на кароткі час. Ц лрым. допінгавы,
-ая, -ае. ,Д кднпцммь.
ДОПІС, -у мн. -ы, -аў м. Паведамлен
не, карэспандэнцыя (у 3 знач.), нататка ў
газету часопіс і пад. Селькараўскі (3.
ДОПУСК, -у, мн. -і, -аў м. 1. Права на
ўваход, доступ куды-н. Мець (3. у лабара
торыю.
ба хворага. 2. Іранічна дапу
шчальнае адхіленне ад патрэбнага памеру
пры вырабе чаго-н. (спец.). Ц лрым. дапус
кны, -Ая, -бе (да 2 знач.).
ДОПЫТ, -у, М -пыце, мн. -ы, -аў, м.
1. Апытанне следчым абвінавачанага,
сведкі пры высвятленні абставін спра
вы, злачынства.
вёў слебчы. 2. Падра
бязнае настойлівае распытванне (разм ).
Мне ўчынілі салраубны б. Ц лрым. дОпытны,
-ая, -ае.
ДОРАНЫ, -ая, -ае. Атрыманы ў якасці
падарунка; падораны, ^ісрлнлму каню ў зубы не а/іябзяць (прыказка).
ДОСВЕТА, лрысл. На світанні, З^тау
яшчэ б.
ДОСВІТАК, -тку м. Пара, калі пачы
нае світаць, перад світаннем. 776 босвітку
ўсталі рыбакі. Ц лрым. досвіткавы, -ая, -ае
і досвітны, -ая, -ае (разм.). Дэсейлкобая ці
шыня.
ДОСЛЕД, -у М -дзе, мн. -ы, -аў м. На
вуковы эксперымент, прысвечаны выву
чэнню пэўных з'яў атрыманню неабход
ных дадзеных для высвятлення заканамернасцей. Ц лрым. дОследны, -ая, -ае. Д.
ўчастак.
ДОСЛЕДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
займаецца доследамі, звычайна па вы
рошчванні якіх-н. сельскагаспадарчых
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культур, вывядзенні новых гатункаў і пад.
II лрым. доследніцкі, -ая, -ае.
ДОСТУП, -у м. 1. Праход, магчымасць
пранікнення куды-н. ТТяма бостулу бо
крэпасці. ,Д. свежаеа паветра ў ламяшканне. 2. Дазвол на наведванне з якой-н. мэ
тай. Д. навебвальн/кау у бальніцу. Д. у архіў.
ДОСУХА ал. дасуха.
ДОСЦІП, -у мн -ы, -аў м 1. Здоль
насць трапна, востра і з гумарам сказаць
што-н., тонка парыраваць чыю-н. думку
Досціпу яму не пазычаць. 2. Востры жарт.
Зіеб/і/еы б.
ДОСЫЦЬ, лрысл. І. У дастатковай ме
ры, даволі. У боме ўсяао б. 2. (у спалучэн
ні з прым. або прысл.). Значна, у значнай
ступені. Забача б. склабаная. У пакоі б.
утульна. 3. безас., у знач. сык. Выражае загад, патрабаванне. Д. пустых размоў.
ДОТ, -а, Мдбце, мн. -ы, -аў м. Фар
тыфікацыйнае збудаванне для трымання
доўгачасовай абароны.
ДОТЫК, -у мн. -і, -аў м. 1. Лёгкае да
крананне да чаго-н. Лбчуць б. цёплай ба
лоні. 2. Адно з пяці асноўных знешніх
пачуццяў — успрыманне адчуванняў якія
ўзнікаюць пры дакрананні да чаго-н. 77еласрэбны б. II лрым. дотыкавы, -ая, -ае.
ДОЎБНЯ, -і, мн -і, -яў і ДАЎБНЯ, -і^
мн. дбўбні і (з ліч. 2, 2, 4) даўбні^ дбўбняў
ж. 1. Прылада для ўбівання чаго-н., за
бою жывёлы і пад. Замахнуцца боўбняй.
2. леран., лаеарб. Пра тупога, някемлівага
чалавека.
ДОЎГ, дбўгу і даўгў, мн. даўгі^ даўгбў
м. 1. Тое, што пазычана (пераважна гро
шы). .Вярнуць б. 2. Абавязак перад кім-н.
Яёо б. — сачыць за чысцінёй. 0 Не застац
ца ў даўгу ў каео — адплаціць тым самым.
Аддаць апошні доўг — развітацца з нябож
чыкам; прысутнічаць пры яго пахаванні. Ц
лрым. даўгавы, -Ая, -бе.
ДОЎГА., (а таксама даўга...). Першая
састаўная частка складаных слоў са знач.
доўгі, напр.: боуеавалосы, боўеабаробы,
боўеатзрм/новы, боўеачасовы.
ДОЎГАВАЛАКНІСТЫ, -ая, ае 3 доўгі
мі валокнамі. лен.
ДОЎГАЖЫХАР, -А, мн й, -бў м Ча
лавек, а таксама расліны, жывёлы і пад.,
якія вызначаюцца сваім даўгалеццем. Гэ
таму боўеажыхару 726 еабоў. Дээеы-боўеджыхары. д4рол-б. II ж. доўгажыхарка, -і, ДМ
-рцы, мн. -і, -рак. II лрым. доўгажыхарскі,
-ая, -ае.
ДОЎГАТЭРМІНОВЫ, ая, ае Дадзе
ны або разлічаны на доўгі тэрмін. Доўеатзрм/новая пазыка. Ц наз. доўгатэрміно
васць, -і, ж.
ДОЎГАЦЯРПЕННЕ, -я, н Доўгае, пра
цяглае цярпенне. Скончылася яео б.
ДОЎГАЧАКАНЫ, ая, -ае Такі, якога
доўга, з нецярпеннем чакаюць.
лрыезб
сына. Дэўеачаканая вестка.
ДОЎГАЧАСОВЫ, -ая, -ае Які працяг
ваецца доўгі час. ^бўаачасоеая абарона.

ДОЎГІ, -ая, -ае. І. Працяглы ў прасто
ры, які мае вялікую даўжыню (у 1 знач.).
шляк. 2. Працяглы ў часе. Д. бзень. ^буеа
(прысл.) чакаць. 0 Доўгія рукі у каео (разм.,
неадабр.) — пра таго, хто мае схільнасць
да кражы, захопу Доўгі рубель (разм., не
адабр.) — вялікі лёгкі заробак. Адкладваць
у доўгую скрынку (неадабр.) — адкладваць
якую-н. справу на доўгі час.
ДОЎЖЫЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -жыцца; незлк. (разм.). І. Адбы
вацца на працягу якога-н. часу, цягнуцца
нейкі час. ТТекальк/ хвілін боўжылася еэта сцэна. 2. Здавацца даўжэйшым, больш
працяглым, чым звычайна. 77оч боўжылася бясконца. II зак. здоўжыцца, 1 і 2 ас. звы
чайна не ўжыв., -жыцца (да 2 знач.)
ДОЎЖЫЦЬ, -жу -жыш, -жыць; незак.
(разм.). Прадаўжаць, працягваць. Можна
б. пералік фактаў.
ДОХЛЫ, -ая, -ае. 1. Мёртвы (пра жы
вёл, насякомых). Д. пацук. Дохлыя мух/. 2.
лбран. Нядужы, хілы, хваравіты (разм.).
7/ейкі ён на выаляб б.
ДОХНУЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
дбхне; дох, -хла; незак. Паміраць, здыхаць
(пра жывёлу насякомых). Яб мухамораў
мух/ бохнуць. Яб бяскорміцы жывёла бохне.
II зак. здохнуць, здбхне; здох, здбхла / (пра
многіх) падохнуць, -не; -дбх, -хла.
ДОЧУХНА ал дачка
ДОШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак, ж.
1. Плоскі з двух бакоў кавалак дрэва невя
лікай таўшчыні, які атрымліваецца шля
хам падоўжнай распілоўкі бервяна. Сасно
выя бошк/. 2. Школьная прылада, на якой
пішуць мелам. 77/саць на бошцы. 3. Пласці
на, пліта. Мармуровая б. Тйахматная б. Д
аб^яу. 0 Ад дошкі да дошкі (прачытаць, вы
вучыць; разм.) — ад пачатку да канца. Ста
віць на адну дошку каал з кім (разм.) — пры
раўноўваць каго-н. да каго-н., прызнаваць
роўным з кім-н. II ламянш. дошчачка, -і, ДМ
-чцы, мн. -і, -чак, ж.
ДРАБАВІК, -А, мн. -ь -бў м. Паляўнічая
гладкаствольная стрэльба, якая страляе
шротам.
ДРАБІЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак,
ж. Машына для драблення чаго-н. Ц лрым.
драбільны, -ая, -ае.
ДРАБЙІКА, -і, ДМ -нцы, лін. -і, -нак,
ж. Маленькі кавалачак, дробная часцінка
чаго-н. Ллеба н/ круп інкі, о соя/ н/ сіраб/нк/.
ДРАБІНЫ, -бін. 1. Драўляная прыстаў
ная лесвіца. 2. Сялянскія калёсы з рашот
чатымі бакамі. II ламянш. драбінкі, -нак.
ДРАБІЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
дрббіцца / драбіцца; незлк. 1. Разбівацца
на дробныя часткі. Авал/ бробяццо аб ска
лы. 2. леран. Расчляняцца, раздзяляцца.
Дюбяцца сілы. II зак. раздрабіцца, 1 і 2 ас.
звычайна не ўжыв., -рббіцца.
ДРАБІЦЬ, драбліб, дрббіш, дрббіць;
дрбблены; незак., што. 1. Разбіваць на
дробныя часткі.
камень. 2. леран. Раз
дзяляць, расчляняць. Д. нагрузку. Ц зак.
раздрабіць, -бліб, -рббіш, -рббіць; -рббле-

229
ны. II //ез. драбленне, -я, м. Ц лрылі. дра
більны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ДРАБЛЁНЫ, -ая, -ае. Разбіты, здроб
нены. Драблёнае мяло.
ДРАЕНА... (ад. дробна...). Першая са
стаўная частка складаных слоў, ужыв., ка
лі націск у другой частцы падае на першы
склад, напр.: брабнатеоры, брабналессе.
ДРАБНАВАТЫ, -ая, -ае (разм.). Крыху
меншы за звычайны. Драбнаватая бульба.
Драбнаватая рыба.
ДРАБНАТА, -ьі, ДМ -нацё, зк., зб.
(разм.). Маленькія, дробныя істоты або
прадметы. Рыбу быллём/, здс/л&ллся б.
ДРАБНЁЦЬ, -бю, -беш, -бе; яезак. 1.
Станавіцца меншым па велічыні, памеры.
Лес паступова брабнеў. Дблсбэк драбнее. 2.
леран. Траціць ранейшую значнасць. 7нтарэсы Драбнеюць. Ц зак. здрабнёць, -бю,
-беш, -бе. II наз. драбненне, -я, н.
ДРАБНІЦА, -ы, лін. -ы, -ніц, эк. Падра
бязнасць, дробны факт, дэталь. Харту ён
вебаў ба брабніц. Д/ варта спрачацца з-за
брабніц.
ДРАБНІЦЦА, І і 2 ас. звычайна не
ўжыв., дрббніцца і драбніцца; незак. 1.
Разломлівацца, разбівацца на дробныя
часткі. Дбсці брабняцца на .муку. 2. Раз
дзяляцца, расчляняцца, Азанізацыя бробніцца.
ДРАБНІЦЬ, драбніб, драбніш, драб
ніць; -нім, -ніцб, -нАць і дрббніш, дрббніць, дрббнім, дрббніце, дрббняць; незак.,
што. 1. Разбіваць на дробныя часткі. Д.
зруз. Д. цэзлу. 2. Раздзяляць, чляніць. Д.
атраб. II зак. здрабніць, -ніб, здрббніш,
здрббніць; здрббнім, здрббніце, здрббняць; здрбблены.
ДРАБНЙЭТКІ, -ая, -ае. Надзвычай ма
ленькі, вельмі дробны. /7ачынаўся б. боэкбэкык. Драбн/о/лкае насенне.
ДРАБОК, -бкб, мн. -бкі^ -бкбў, м. Кру
пінка якога-н. цвёрдага рэчыва. Д. солі.
ДРАБЯЗА, -й, зк., зб. 1. Розныя дроб
ныя рэчы. Ускрынцы знахобзілася ўсялякая
б. 2. Што-н. неістотнае, не вартае ўвагі. У
параўнанні з зэтай лабзеяй усё іншае ўяўля
лася брабязой.
ДРАВЯНІСТЫ, ая, -ае 1. Які мае ад
носіны да дрэва, з'яўляецца дрэвам. Дравяністыя расліны. 2. леран. Цвёрды, як
дрэва. Д. яблык. II наз. дравяністасць, -і, лс.
(да 2 знач.).
ДРАГА, -і, ДМ дрАзе, мн. -і, драг; лс.
1. Плывучая землечарпальная машына,
прызначаная для здабычы карысных вы
капняў з дна вадаёма, а таксама для па
глыблення дна рэк, азёр і пад. 2. Прылада
для здабывання жывёл і раслін, што жы
вуць на дне вадаёмаў. Ц лрым. дражны, -ая,
-ае (спец.).
ДРАГІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зак. і незак., што (спец.). 1. Па
глыбіць (паглыбляць) дно пры дапамозе
драгі. 2. Здабыць (здабываць) што-н. з да
памогай драгі.

ДРАГЎН, -а, мн. -ы, -аў м. У рускай
арміі да 1917 г іў некаторых замежных
арміях: вайсковец асобных часцей кава
лерыі, здольных весці бой як у конным,
так і ў спешаным страі. Эскаброн бразунаў.
II лрым. драгунскі, -ая, -ае.
ДРАЖДЖАВАЦЬ, -джўю, -джўеш,
-джўе; -джўй; -джавАны; незак. (спец.).
Апрацоўваць корм дражджамі з мэтай па
вышэння яго засваяльнасці. Ц наз. драж
джаванне, -я, н.
ДРАЖДЖАВЫ і ДРОЖДЖАВЫ ал
дрожджы.
ДРАЖНІЦЦА, дражнюся, дражнішся,
дражніцца; незак., з кім і без бал. 1. Зла
ваць, выводзіць чым-н. са спакойнага ста
ну. Алёнцы Дражняцца з сабакамі. 2. Драж
ніць (у 3 знач.) адзін аднаго. Яны люлькі
бралсняцца.
ДРАЖНІЦЬ, дражніб, дражніш, драж
ніць; незак. 1. каео (што/ Злаваць, наў
мысна раздражняць чым-н. Д. мябзеебзя.
2. мілю. Узбуджаць, выклікаць якія-н. жа
данні. Д. алеліылі. Смачныя стразы браэкні/іі нос. 3. Паўтараць у смешным выглядзе
чые-н. рухі, словы, а таксама называць
крыўднай мянушкай.
ДРАЖО, нескл., н. 1. Гатунак дробных
цукерак круглай або авальнай формы.
Д/акалабнае б. 2. Лекавы прэпарат такой
формы. Вітаміннае б.
ДРАЗДЗЯНЯ і ДРАЗДЗЯНЁ, няці, мн
-нАты, -нАт, н. Птушаня дразда.
ДРАЗДОВЫ ал дрозд
ДРАГЦЬ, дрАю, дрАіш, драіць; драй;
драены; незак., што. Чысціць, мыць, на
ціраць да бляску. Д. палубу. Ц зак. надраіць,
-аю, -аіш, -аіць; -аены.
ДРАКОН, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Казачнае
страшыдла ў выглядзе крылатага змея, які
дыхае агнём, пажырае людзей і жывёлу.
2. Вялікая яшчарка сямейства агамавых,
што жыве ў некаторых трапічных краінах
на дрэвах. Ц лрылі. драконавы, -ая, -ае.
ДРАКОНАЎСКІ, -ая, -ае. Крайне бязлітасны, жорсткі. Драконаўскія законы. Дра
конаўскія меры.
ДРАЛА, у знач. зык. (разм.). Уцякаць,
кідацца наўцёкі. Дзеці ўрассыпную бы б.
ДРАМА, -ы, мн. -ы, драм, эк. 1. Адзін
з родаў літаратуры, які ахоплівае творы,
прызначаныя для выканання акцёрамі
на сцэне. 2. Адзін з жанраў літаратуры з
сур'ёзным, але не гераічным зместам, а
таксама твор такога жанру 3. леран. Цяж
кая падзея, перажыванне, якое прыносіць
маральныя пакуты. Дўіаэўная б. Ц лрым.
драматычны, -ая, -ае.
ДРАМАТУРГ; -а, лін. -і, -аў м. Пісьмен
нік, які піша драматычныя творы.
ДРАМАТУРГІІ, -і, ж. 1. Драматычнае
мастацтва. 2. Тэорыя пабудовы драматыч
ных твораў. Аурс браматурзіі. 3. зб. Сукуп
насць драматычных твораў якога-н. пісь
менніка, эпохі і пад. Руская класічная б. Д.
Данбрата Йралізы. Ц лрым. драматургічны,
-ая, -ае.

ДРА-ДРА
ДРАМАТЫЗАВАЦЬ, зўю, -зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; зак. і незак., што. 1. Пе
рарабіць (перарабляць) які-н. твор, на
даючы яму форму драмы. Д. аповесць. 2.
Узмацніць (узмацняць) драматызм, на
пружанасць чаго-н. Д. лабзеі. Ц наз. драма
тызацыя, -і, эк.
ДРАМАТЫЗМ, -у лі. 1. Напружанасць
дзеяння, вастрыня канфлікту ў літаратур
ным творы. 77<еса, лоўкая браматызліу. 2.
Крайняя напружанасць, складанасць ста
новішча, абставін. Д. сітуацый.
ДРАМАТЫЧНЫ, ая, ае 1. ал драма
2. Поўны драматызму. Драматычная раз
вязка. Д. вылабак. 3. Пра голас спевака:
моцны, крыху рэзкі па тэмбры. Д. тэнар. Ц
наз. драматычнасць, -і, лс. (да 2 знач.).
ДРАМАЦЦА, дрэмлецца; безас., незак.,
каму і без бал. Аб стане дрымоты. Нешта
(Дрэмлецца, ці не на болсблс еэта.
ДРАМАЦЬ, драмліб, дрэмлеш, дрэмле;
драмі; незак. 1. Знаходзіцца ў стане дры
моты. Прытуліўся ба нечы і брэмле. 2. ле
ран. Быць у стане спакою, нерухомасці.
Ўнутры брамалі сілы. Тарабок браліаў у
лілявай цішыні.
ДРАНДУЛЁТ, -а, М -лёце, лін. -ы, -аў
лі. (разм., жарт.). Стары экіпаж, аўтама
біль і пад. Ці варта трэсціся на еэліым
с{ранбўлеце ?
ДРАНІК, -а, лін. -і, -аў лі. Аладка, блін з
дранай бульбы. Няма смачнейшай еэкы, як
бранікі са смятанай.
ДРАНІЦА, -ы, лс. Тое, што і франка. Дах
з браніцы. II лрылі. дранічны, -ая, -ае.
ДРАНКА, -і, ДМ-нцы, лс. 1. зб. Тонкая
драўляная дошчачка для крыцця даху або
для абівання сцен пад тынкоўку. 2. лін. -і,
-нак. Кожная з такіх дошчачак.
ДРАНКУЛЯ, -і, лін. -і, -кўль, лс. Буйны
шрот. Дранкулі рыхтуюць на ліябзвебзяў.
ДРАНЦВЕЦЬ, -вёю, -вёеш, -вёе; незак.
Траціць адчувальнасць, дзеравянець. Па
за бранцвее. Ц зак. здранцвёць, -вёю, -вёеш,
-вёе і адранцвёць, -ёю, -ёеш, -ёе. Ц наз.
дранцвённе, -я, н.
ДРАНЫ, -ая, -ае. 1. Зношаны, падра
ны. Драныя боты. 2. Здробнены на тарцы.
Алабкі з бранай бульбы.
ДРАП, -у, лі. Тоўстая шарсцяная ткані
на, з якой шыюць верхняе адзенне. 77аліто з бралу. Ц лрым. драпавы, -ая, -ае.
ДРАПАК', -А, лін. -і^ -бў лі. Спружыноў
ка, культыватар. Ц лрым. драпачны, -ая, -ае.
ДРАПАК, -А, лі. У выразе: даць (задаць)
драпака (разм.) — кінуцца наўцёкі; уцячы.
ДРАПАНУЦЬ', -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; зак. (разм.). Хутка ўпя
чы, даць драла. Драпануў у хмызняк і знік.
ДРАПАНУЦЬ^ зл. драпаць'.
ДРАПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не
зак. 1. Мець уласцівасць драпаць'. Дошка
бралаецца. 2. Скрэбціся лапамі, зубамі,
шукаючы магчымасці пранікнуць куды-н.
Мышы бралаюцца лаб лаблоеай. Сабака
скранаецца ў бзверы.

ДРА-ДРО
ДРАПАЦЬ', -аю, -аеш, -ае; -аны; яе
зак., каео-///то. Рабіць драпіны чым-н.
вострым, цвёрдым на якой-н. паверхні.
Тодле ссяляла рук/. Ц абнакр. драпануць,
-нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні. Ц
яаз. драпанне, -я, я.
ДРАПАЦЬ , -аю, -аеш, -ае; яезак.
(разм., пагард.). Паспешліва адступаць,
бегчы наўцёкі. 7/емцы бралалі з-лаб Аурска аж лыл курэў.
ДРАПЕЖНІК, а, мн. -і, -аў, м. 1. Дра
пежная жывёліна. Ляснь/я бралежнікі. 2.
леран. Драпежны (у 2 знач.) чалавек. 3. ле
рак. Той, хто нажываецца на абрабаванні
каго-н., на раскрадванні грамадскага на
бытку. II лс. драпёжніца, -ы, мн. -ы, -ніц. Ц
лрым. драпёжніцкі, -ая, -ае.
ДРАПЕЖНІЦКІ, -ая, ае 1. ал драпеж
нік. 2. лерак. Шкодніцкі, заснаваны на
асабістай выгадзе. ^ралелся//^кае засякан
не лесу. Драпежніцкая лоўля рыбы.
ДРАПЕЖНІЦТВА, -а, я 1. Спосаб іс
навання драпежных жывёл. Лаўкі жывуць
бралежніцл/вол/. 2. леран. Характар дзеян
няў уласцівых драпежніку (у 2 і 3 знач.). 3.
лерак. Шкодніцкае вядзенне гаспадаркі;
браканьерства. 2/ясное б. Д. ў лоўлірыбы.
ДРАПЕЖНЫ, -ая, -ае. 1. Які корміцца
жывёламі (пра звяроў птушак і пад.). Д.
звер. Драпежныя рыбы. 2. лерак. Прагны,
поўны імкнення авалодаць кім-, чым-н.,
захапіць што-н., а таксама такі, што вы
ражае такое імкненне. Драпежная нал/ура.
Д. лоаляб. II наз. драпёжнасць, -і, лс.
ДРАПІНА, -ы, мн. -ы, -пін, лс. Ранка на
скуры, пашкоджанне на прадмеце ў выгля
дзе палоскі, зробленыя чым-н. вострым
і тонкім. Тлыбокоя <3. /Тое/ ў бралінах аб /ржэўніку. Д. ла лал^аеань/д/ стале. Ц ламянм/.
драпінка, -і, ДАГ-нцы, мн. -і, -нак, лс.
ДРАПІРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; -равуны; незак., каео-/ато. Абіваць,
упрыгожваць якой-н. тканінай, размя
шчаць што-н. прыгожымі складкамі. Д.
сцень/. II зак. задрапіраваць, -рўю, -рўеш,
-рўе; -рўй; -равАны. Ц звор. драпіравацца,
-рўюся, -рўешся, -рўецца; зак. задрапіра
вацца, -рўюся, -рўешся, -рўецца; -рўйся. Ц
наз. драпіроўка, -і, ДМ -рбўцы, лс. /' драпі
раванне, -я, н.
ДРАПІРОЎКА, -і, ДМ -рбўцы, мн. -і,
-рбвак, лс. 1. ал. драпіраваць. 2. Парцьера,
тканіна, якой драпіруюць што-н. Ц лрь/м.
драпіровачны, -ая, -ае
ДРАПІРОЎШЧЫК, а, мн і, аў, м
Майстар, які драпіруе што-н. Ц лс. драпі
роўшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц
ДРАПРЫ, нескл., н. Тое, што і парцьера.
ДРАСЁН, -сёну, м. Травяністая звычай
на аднагадовая расліна сямейства драсё
навых. II лрь/л/. драсёнавы, -ая, -ае. Д. па
растак. Сямейства с{расенабь/х (наз.).
ДРАТАВАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і,
-нак, лс. (разм.). Дратаваная пуга. 77астух/
і лабласк/ еучна ляскалі братаванкамі.
ДРАТАВАНЫ, -ая, -ае (разм.). Звіты з
трох палосак сырамятнай скуры або тон
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кіх тугіх вяровачак (пра пугу). Дратаваная
луза.
ДРАТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; незак., о/л/о (разм.). Таптаць, вы
топтваць нагамі. Д. ласевь/. Ц зак. здрата
ваць, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй; -тавАны.
ДРАТВА, -ы, лс. Тоўстая насмоленая
або навошчаная нітка для шыцця абутку
конскай вупражы і пад. Ц лрь/м. дратвенны,
-ая, -ае.
ДРАЎНІНА, -ы, лс. 1. Цвёрдая частка
дрэва або кустовых раслін, што знаходзіц
ца пад карой. 2. зб. Бярвенне і іншыя леса
матэрыялы. ////рыхтоўка браўніны. Ц лрым.
драўнінны, -ая, -ае / драўняны, -ая, -ае.
ДРАФА, -ы, мн. дрбфы і (з л/ч. 2, 2, 4)
драфы, дроф, лс. Буйная стэпавая птушка
атрада жураўлепадобных з доўгай шыяй і
моцнымі нагамі. Сямейства бро%&. Ц лрь/м.
драфіны, -ая, -ае.
ДРАХМА, -ы, мн. -ы, -аў, лс. 1. Сярэб
раная манета ў Старажытнай Грэцыі, а
таксама грашовая адзінка ў Грэцыі да 2002
г 2. Адзінка аптэкарскай вагі, роўная 3,73
ц што існавала да ўвядзення метрычнай
сістэмы мер.
ДРАЦІНА, -ы, мн. -ы, -цін, лс. (разм.).
Кавалак дроту. ТТрабіў ноеў брацінай.
ДРАЦЦА, дзярўся, дзярэшся, дзярбцца; дзярбмся, дзерацёся, дзярўцца;
дзярыся; незак. 1. (7 і 2 ас. звычайна не
ўлсыв.). Раздзірацца на кавалкі, шматкі.
77алера леека Дзярэцца. 2. (7 і 2 ас. звычайна
не ўлсыв.). Зношвацца да дзірак, станавіц
ца непрыгодным. 77а такой дарозе абутак
хутка дзярэцца. 3. (7 / 2 ас. звычайна не
ўлсыв.). Знімацца, адрывацца, адставаць.
Дзяры лыка покуль Дзярэцца (прыказка). 4.
Драпаць адзін аднаго. Даты Дзяруцца. 5.
Наносіць каму-н. драпіны.
ДРАЦЬ, дзярў, дзярэш, дзярб; дзярбм, дзерацё, дзярўць; драў, дрАла; дзяры;
дрбны; незак. 1. ///то. Раздзіраць на часткі,
на шматкі. Д. паперу. 2. ///то. Зношваць
(адзенне, абутак) да дзірак. Д. вопрат
ку. 3. ///то. Аддзяляць, знімаць. Д. скуру
з авечкі. Д. лыка. 4. н/то. Выдзіраць з ка
рэннем, адрываць. Д. мох. 5. /ото. Дра
паць (аб прыладах, інструментах). Тзрытва
Дзярэ. Сухая лылска рот Дзярэ (з нар.). 6.
каео (й/то). Забіваць, разрываць каго-н.
(аб драпежніках). Харм/ун бзярэ кураня.
7. м/то. Раздрабняць таркай. Д. бульбу. 8.
м/то. Раздражняць, выклікаць непрыем
нае адчуванне (разм.). 77ерац Дзярэ еорла.
9. м/то. Ачышчаць зерне ад шалупіння,
рабіць з зерня крупы. 10. Дорага прасіць,
браць за што-н. (разм.). б Драць горла
(плотку) (разм., груб.) — моцна гаварыць,
крычаць, спяваць. Драць казлы (разм.) —
ванітаваць. Драць (задзіраць) нос (разм.,
неадабр.) — задавацца, трымаць сябе вы
сакамерна. II зак. задраць, -дзярў, -дзя
рэш, -дзярб; -дзярбм, -дзерацё, -дзярўць;
-дрАў -рАла; -дзяры; -дрёны (да 6 знач.),
задзёрці, -дзярў, -дзярэш, -дзярб, -дзя
рбм, -дзерацё, -дзярўць; -дзёр, -дзёрла;

-дзяры; -дзёрты (да 6 знач.), садраць, здзярў, здзярэш, здзярб; здзярбм, здзерацё,
здзярўць; садраў -рйла; здзяры; садраны
(да 3, 7, 9 і 10 знач.) /здзёрці, здзярў, здзя
рэш, здзярб; здзярбм, здзерацё, здзярўць;
здзёр, здзёрла, здзяры; здзёрты (да 3, 7, 9
і 10 знач.).
ДРАЦЯНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Лічынка
жука-шчаўкуна, шкодніка сельскагаспа
дарчых і дзікарослых раслін. Д. лсыве ў
алебе.
ДРАЦЯНЫ ел дрот
ДРАЧ, драчА, мн. драчы, -бў м. Невялі
кая лугавая птушка сямейства пастушковых са скрыпучым, прарэзлівым крыкам,
дзяркач^. У траве еучна абазваўся б.
ДРАЧОНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Тое, што
і бранік.
ДРОБ', -у; мн. -ы, -аў м. Кавалачак ча
го-н.; драбок. Д. цукру.
ДРОБ , -у; мн. -ы, -аў м. Лік, прадстаў
лены ў выглядзе частак адзінкі. О Бяс
концы дзесятковы дроб — дроб, у запісе
якога пасля коскі знаходзіцца бясконцая
колькасць лічбаў Правільны дроб — дроб,
у якім лічнік меншы за назоўнік. Няпра
вільны дроб — дроб, у якім лічнік большы
за назоўнік. Дзесятковы дроб — дроб, на
зоўнік якога з'яўляецца цэлай ступенню
ліку дзесяць. Ц лрь/м. дробавы, -ая, -ае.
ДРОБАТ, -у АТ -баце, м. Дробны стук.
барабанны б.
ДРОБНА... (а таксама драбна...) Пер
шая састаўная частка складаных слоў
са знач. дробны, напр.: бробнатаварны,
бробнабуржуазны, бробназубчасты, бробназярністы.
ДРОБНАБУРЖУАЗНЫ, -ая, ае Які
мае адносіны да дробнай буржуазіі, улас
цівы ёй. Дробнабуржуазная ібэалоеія. Ц наз.
дробнабуржуазнасць, -і, ж.
ДРОБНАКАЛІБЕРНЫ, ая, ае Мало
га калібру. Дробна/сол/берная вінтоўка.
ДРОБНАМАЯНТКОВЫ, ая, ае Які
валодаў невялікім маёнткам. Дробнама
янтковае бваранства.
ДРОБНАТАВАРНЫ, ая, ае Звязаны
з вырабам тавару дробнымі вытворцамі.
Дробнатаварная еаслабарка.
ДРОБНАЎПАСШЦКІ, ая, ае Які на
лежыць, уласцівы дробным уласнікам.
Дробнаўласніцкія інтарэсы.
ДРОБНЫ, -ая, -ае. 1. Невялікі па велі
чыні, памеры, вартасці. Дробная жывёла.
Д почырк. Дробныя ером/ы. 2. Які склада
ецца з невялікіх па велічыні аднародных
часцінак. Д. божбж. Д. лясок. 3. Невялікі,
маламоцны і малазначны ў эканамічных і
грамадскіх адносінах. Дробная еаслабарка.
Д. вытворца. 4. Неістотны, які не мае вя
лікага значэння. Дробныя %?акты. 5. леран.
Мізэрны, нікчэмны, нізкі. Дробныя інта
рэсы. Дробная бум/а. Ц наз. дробнасць, -і, ж.
(да 1 знач.).
ДРОБЯЗНЫ, -ая, -ае. 1. Які надае вялі
кае значэнне пустым рэчам, дробязям. Д.

231
чалавек. 2. Нязначны, неістотны. Д^ ^/акт.
Дробязныя слрэчк/. II нлз. дробязнасць, -і, ж.
ДРОБЯЗЬ, -і, лін. -і, -ей, эм. 1. зб. Прад
меты малой велічыні; дробны тавар.
Прабавалася розная б.: іголкі, н/тк/, напарстк/, акл/к/. 2. зб. Жывыя істоты дробна
га памеру. Добрая рыба не бралася, клявала
абна б. 3. зб. Дробныя грошы, манеты. У
к/тэн/ пазвоньвала б. 4. Што-н., не маючае
істотнага значэння, малаважная рэч. Т^та
бробяз/.
ДРОВЫ, дроў, Ддрбвам і дрывам. Рас
пілаваныя і паколатыя дрэвы, якія ідуць
на паліва. Сухія б. Халоць б. 0 Наламаць
дроў (разм.) — нарабіць памылак, недарэчнасцей. Хто ў лес, хто па дровы — ня
зладжана, уразброд. II ляск. дроўцы, -аў. Ц
лрым. дрывяны, -Ая, -бе. Д. склаб. Дрывя
ная лявець. Дрывяное ацялленне.
ДРОГКІ, -ая, -ае. Які трасецца, а так
сама які выклікае трасенне, уздрыгван
не. Дрогкія к&лесь/. Дрогкая бяроза Дрогка
(прысл.) ехаць. Ц нлз. дрогкасць, -і, ж.
ДРОЖДЖЫ, дражджуй. Род аднакле
тачных мікраскапічных грыбоў а такса
ма рэчыва з такіх грыбкоў якое выклікае
браджэнне. Піўныя б. 0 Як на дражджах
(разм.) — вельмі хутка (расці, паднімац
ца і пад.). II лрым. дражджавы, -Ая, -бе /
дражджавы, -ая, -ае.
ДРОЖКІ, -жак. Лёгкі адкрыты рысор
ны экіпаж. .Бегавыя б. Ц лрым. дрбжачны,
-ая, -ае.
ДРОЗД, драздА, мн. драздьі, драздбў м.
Лясная пеўчая птушка атрада вераб'іных.
%рны б. II лрым. драздовы, -ая, -ае. Дразбовае гнязбо. Д. свіст. Сямейства бразбовых
(наз.).
ДРОТ, -у, Мдрбце, мн. дратіА, дратбў м.
Металічны выраб у выглядзе гібкай ніці
або тонкага стрыжня. Мебны б. Лалючы б. Ц
лрым. драцянй, -Ая, -бе.
ДРОЦІК, -а, мн. -і, -аў м. Старадаўняя
кідальная зброя ў выглядзе кап'я на ка
роткім дрэўку.
ДРУГ, -а, м. 1. Той, хто дружыць з
кім-н., блізкі сябар, прыяцель. Стары б.
лелт за новых бвук (з нар.). Сустрэча з бру
дам. Зялёны б. (пра лес). 2. Ужыв. як зварот
да блізкага чалавека, а таксама як ветлівы
зварот да таварыша, суседа ці сустрэчнага
чалавека. Дапамажы, б. 3. дружа (разм.).
Ужыв. як форма звароту да каго-н. Дарагі
бружа, спачуваю табе.
ДРУІАГбДШК, а, лм. -і, -аў,
Вучань, які застаўся ў тым жа класе на другі
год. II ж. другагодніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ДРУГАГОДНІЦТВА, а, н Знаходжан
не другі год у тым жа класе, на тым жа курсе з прычыны непаспяховасці.
ДРУГАКЛАСНІК, а, мн і, -аў м Ву
чань другога класа. Ц ж. другакласніца, -ы,
мн. -ы, -ніц.
ДРУГАРАДНЫ, -ая, ае 1. Не асноўны,
не самы важны. Другарабнае пытанне. 2.
Не лепшы, такі, якіх многа. Д. л/сьменн/к.
II нлз. другараднасць, -і, ж.

ДРУГАРАЗОВЫ, ая, ае Паўторны
Другаразовае лавебамленне.
ДРУГАРАЗРАДНЫ, ая, ае Другога
разраду; пасрэдны. Д. рэстаран.
ДРЎІАСНЫ, -ая, -ае. Вытворны, не
зыходны; які з'яўляецца другой, пазней
шай ступенню ў развіцці чаго-н. Д лрабўкт. Другасныя спарты. Другасныя лала
выя абзнак/. II наз. дрўгаснасць, -і, ж.
ДРУГАЧАРГОВЫ, ая, ае Які адно
сіцца да другой чаргі, менш важны. Друга
чарговыя грузы. Другачарговая справа. Ц наз.
другачарговасць, -і, ж.
ДРУГІМ -Ая, -бе. 1. ад. два. 2. Не та
кі, інакшы, непадобны да гэтага або ра
нейшага. Зуем* б. голас. 3. Паўторны. Д.
лрыезб. 4. Ужыв. пры супрацьстаўленні,
хібнаму чалавеку весела, а бругому сумна.
Ябз/н больты, б. менты. 5. Не галоўны па
значэнні, другарадны. На с]ругіх ролях. 6.
Які замяняе першага, сапраўднага. У яго
цялбр б. бацька. 7. Не гэты, іншы. Другам
разам лрыхобзьце. 8. займ. неазнач. Які-н.
іншы. Д бзякаваў бы, а ты не забаволены.
9. Які атрымліваецца пры дзяленні на два.
Другая частка. 10. у знач. наз. другая, -бй,
ж. Другая частка чаго-н.; палавіна. Ябна
Другая. 11. у знач. наз. другбе, -бга, н. Стра
ва, якая падаецца пасля першай. Да бругое
лабал/ мачанку. 12. у знач. наз. другі^ -бга,
м., мн. -ія, -іх. Хтосьці іншы, не сам. Сам
не гам/ бругол/у не бам (прымаўка).
ДРУЖАЛЮБНЫ, ая, ае Прыязна на
строены. Д чалавек. Дружалюбна (прысл.)
гутарыліўбвасс Ц наз. дружалюбнасць, -і, ж.
ДРЎЖБА, -ы, ж. Блізкія адносіны, за
снаваныя на ўзаемным даверы, павазе, су
польнасці інтарэсаў Даўняя б. Д наробаў.
ДРУЖБАК, -А, мн. -ь -бў м. (разм.).
Блізкі, шчыры сябар. Сяргей з Рыгорам
баўнія бружбак/. Ц лрь/м. дружбацкі, -ая,
-ае (разм.).
ДРЎЖКА, -і, ДАТ-жцы, мн. -і, -жак, ж.
(уст.). Сяброўка маладой у час вясельнага
абраду. Праксэба была за бружку ў 7экл/.
ДРЎЖНЫ, -ая, -ае. 1. Звязаны друж
бай, узаемнай дапамогай, выручкай. Д.
калектыў. Дружная сям^я. 2. Які адбыва
ецца адначасова, сумесна, бурна. Д. смех.
Дружныя аллабысменты. Дружная вясна.
Дружна (прысл.) узяцца за работу. Ц наз.
дружнасць, -і, ж
ДРУЖЙНА, -ы, мн. -ы, -жйн, ж. 1.
Узброены атрад пры князі ў Старажыт
най Русі. .Княжацкая б. 2. Добраахвотнае
аб'яднанне людзей, створанае з якой-н.
мэтай. Піянерская б. Пажарная б. о На
родная дружына — добраахвотная аргані
зацыя ў СССР якая дапамагала міліцыі
ў ахове грамадскага парадку. Ц лрым. дру
жынны, -ая, -ае
ДРУЖЫННІК, -а, мн і, аў м Член
дружыны. Дружынн/к/ князя Утора. Дру
жыннік/ сачылі зо парабкам у ларку. Ц ж.
дружынніца, -ы, мн -ы, -ніц
ДРУЖЁІЦЬ, дружў, дрўжыш, дрўжыць;
незак. з кім і без бал. Быць у дружбе з
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кім-н.; сябраваць. Хлопцы бружаць з са
мага маленства. Д. з кнігай (перан.). Д. са
спортам (перан.).
ДРУЗ, -у м. Раздробленае каменне,
цэгла і пад., якія ўжыв. для дарожных або
будаўнічых работ. Матыль/ вазілі цагляны
б. II лрь/м. друзавы, -ая, -ае.
ДРУЗАЧКА, -і, ДМ-чцы, мн. -і, -чак, ж.
(разм.). Маленькі асколак чаго-н. Разбіць
на брузачкі.
ДРЎЗЛЫ, -ая, -ае. Пазбаўлены пруг
касці, рыхлы, вялы. Друзлыя мытцы. Друз
лае цела. II наз. друзласць, -і, ж.
ДРУЗНУЦЬ, -ну, -неш, -не; друз, -зла;
-ні; незак. (разм.). Станавіцца друзлым.
Мытцы пачалі б. Скура брузне. Ц зак. адрўзнуць, -ну, -неш, -не; адрўз, -зла; -ні.
ДРУК', -у, м. 1. Працэс публікацыі і
выпуску ў свет разнастайнай друкаванай
прадукцыі. Хніга ятчэ ў бруку. 2. Знеш
ні выгляд надрукаванага (асаблівасці
шрыфту, характар ілюстравання і пад.).
Уборысп/ы б. каляровы б. 3. Спосаб друка
вання (спец.). Рысокі б. Глыбокі б. ТТлоскі б. 4. Галіна вытворчасці, якая друкуе
творы; выдавецкая і друкарская справа.
Работнікі бруку. 5. Сукупнасць друкава
ных выданняў; прэса. Перыябычны б. За
межны б.
ДРУІС, -А, мн. -і^ -бў м. (разм.). Сукава
тая палка. Мужчыны беглі з брукам/. Ц па
мялы/. дручбк, -чкА, мн. -чюц -чкбў м.
ДРУКАВАНЫ, ая, ае 1. Зроблены
друкаваным спосабам; не рукапісны. Дру
каваная кніга. 2. Які мае форму, знешні
выгляд друкаванага. Друкаваныя літары.
3. Змешчаны ў друку'. Друкаваныя вары
янты верта.
ДРУКАВАЦЦА, -кўюся, -кўешся, -кўецца; -кўйся; незак. Змяшчаць свае творы
ў друкаваных выданнях. Рн Друкуецца з
7Ў(?б-х еабоў. Ц зак. надрукавацца, -кўюся,
-кўешся, -кўецца; -кўйся.
ДРУКАВАЦЬ, -кўю, -кўеш, -кўе; -кўй;
-кавАны; незак., тто. 1. Адціскаць з дру
каванага набору з клішэ, узнаўляць з негатыва і пад. 2. Змяшчаць у якім-н. выданні. Д. артыкулы ў часопісе. Ц зак. надрука
ваць, -кўю, -кўеш, -кўе; -кўй; -кавАны. Ц
наз. друкаванне, -я, н.
ДРУКАР, -А, мн. -ы, -бў м. Работнік
друкарскай справы, паліграфічнай вы
творчасці.
ДРУКАРНЯ, -і, мн. -і, -рань і -рняў ж.
Прадпрыемства, у якім друкуюцца кнігі,
газеты і іншыя выданні.
ДРУКАРСКІ, -ая, -ае. Які служыць для
друкавання, для друку'. Друкарская маты
ка. Д. цэх. Д. знак. II наз. друкарства, -а, н.
ДРУШЛЯК, -А, мн. -і^ -бў м. Кухонная
пасуда ў выглядзе каўша з дзірачкамі для
працэджвання вадкасці, прамывання ча
го-н.
ДРЫВАКОЛ, а, мн ы, -аў м 1. Той,
хто наймаецца калоць дровы. 2. Цяжкая
сякера з клінападобным лязом для колкі
дроў; калун.

ДРЫ-ДУА
ДРЫВАСЁК, -а, мн. -і, -аў л*. Той, хто
сячэ лес на дровы, займаецца нарыхтоў
кай дроў.
ДРЫВОТНІК, а, лін і, аў, л* Тое, што
і сірывотня.
ДРЫВОТНЯ, і, лік і, яў, ж. Павець
для дроў. 2&0ВЫ знохобзй//ся ў о{рывотн/.
ДРЫВЯНЁІ ел. дровы
ДРЫГ, выкл.,узноч. вь/к. (разм.). Ужыв.
ў значэнні дзеясловаў дрыгаць і дрыга
нуць. ^Жарабя & казой.
ДРЫГАВІЧЫ, -бў (гіст.). Племянное
ўсходнеславянскае аб'яднанне 6—12 стст.,
якое займала тэрыторыю ў басейне ракі
Прыпяць і цэнтр Беларусі.
ДРЫГАТЛІВЫ, -ая, -ае. Які ўздрыгвае,
дрыжыць; трапяткі. 2&ызатл/вь/я зарн/цы.
ДРЫГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яезак., чым
(разм.). Рабіць рэзкія адрывістыя рухі
(пераважна нагамі). Ц абнакр. дрыгнуць,
-ну; -неш, -не; -ні /дрыганўць, -нў, -нёш,
-нё; -нём, -няцё, -нўць; -нк Ц яаз. дры
ганне, -я, я.
ДРЫГВА, -й, ж. Багністае топкае мес
ца. ТТелрахобная <3. Ц лрь/л/. дрыгвяністы,
-ая, -ае. Д. берае возера.
ДРЫГОТКА, -і, 27Л^ -тцы, ж. (разм.).
Дрыжыкі, хваляванне ад страху і пад. Д.
ахалй/а цела. 77ервобля б. Ц лрь/л/. дрыгОткі,
-ая, -ае. Д. еолас.
ДРЫЖАЦЬ / ДРЫЖАЦЬ, жў, жьіш,
-жыць; -жым, -жыцё, -жОць; -жьі; яе
зак. 1. Трэсціся, калаціцца. 777ь/бы ск
акаць. 3!ялмя брыжыць лаб наеам/. 2. Быць
ахопленым дрыжыкамі. Д. ас) холаду. Рук/
брыжаць. 3. (7 / 2 ас. звычайна яе ўжыв.).
Гучаць перарывіста, няроўна. Толас брыжыць. 4. Мігацець, трымцець, Зорк/ брыжаць у небе. 5. лерак., за каео-н/п/о і наб
км/-чым. Ахоўваць, баючыся за каго-,
што-н., за захаванасць чаго-н. 27- за сваё
бз/ця. 27 ^^б конскай капейкай. 6. лерак.,
лераб к/м-чым. Баяцца каго-, чаго-н. 27
лераб яачальсл/еам. Ц лаз. дрыжанне, -я, я.
II лрым. дрыжальны, -ая, -ае (да 2 знач.). 27ларал/ч.
ДРЫЖАЧЫ, -ая, -ае. Які дрыжыць.
2й?ыжачыя рук/. 27- золас.
ДРЁІЖЫКІ, -аў. Частае сутаргавае
ўздрыгванне цела (ад холаду хваравітага
стану і пад.). 27 бяруць. Убрыжык/ к/бае.
ДРЫЗЙІА, -ы, мл. -ы, -ін, ж. Самаход
ная чыгуначная машына, якая служыць
для перавозкі людзей і грузаў на невялі
кую адлегласць.
ДРЫЛЬ, -й, мл. -ц -ёў м. Інструмент для
свідравання дзірак у метале, дрэве і пад.
^Электрычны с). Ц лрь/м. дрыльны, -ая, -ае.
ДРЫЛЯВАЦЬ, -лібю, -лйеш, -лк5е;
-лйй; -лявАны; незяк., мяло. Свідраваць
пры дапамозе дрыля.
ДРЫМОТА, -ы, 27А7-м6це, ж. Паўсон;
стан, пры якім хіліць на сон. Яеарнула <3. Ц
лрь/л/. дрымотны, -ая, -ае. 27 сл/ан.
ДРЫМЎЧЫ, -ая, -ае. Густы, глухі, цяж
капраходны (пра лес). 27 бор цягнуў абвечну/о лесн/о.
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ДРЫНДУШКА, -і, 27^-дўшцы, л/н. -і,
-шак, ж. (разм.). 1. Якая-н. цацка, браз
готка. Яя ляйлозе еялял/ся рознь/я брынбўм/к/. 2. Частушка, прыпеўка. Сеял/очну/о ц/м/ын/о лярум/ял/ вясёль/я брынбўм/к/.
ДРЁІНКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незяк. 1.
Адзывацца пры трасенні дрыжачым ту
кам. 2. Няўмела іграць на музычным інструменце (разм.). 27
а/л/яры. Ц няз.
дрьшканне, -я, н.
ДРЁШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незяк. (разм.).
Ісці, дробна і часта ступаючы. 77а сцежцы
брыняў н/зеньк/ чяляеечяк.
ДРЭВА, -а, мн. -ы, дрэў / дрэваў н. 1.
Шматгадовая расліна з цвёрдым ствалом
1 галінамі, якія ўтвараюць крону. 27/сцевь/я
бровы. .Хвойныя бровы. 2. толькі абз. Матэ
рыял з такой расліны, які ідзе на будаў
ніцтва, розныя вырабы; драўніна. Разьба
ля бразе. Мэбля з чь/рвонаеа брова. О Рада
слоўнае дрэва — радаслоўная табліца ў вы
глядзе дрэва, якая паказвае разгалінаван
не роду сям'і. 0 За дрэвамі не бачыць лесу
(неадабр.) — звяртаючы ўвагу на дробязі,
забываць пра галоўнае. Ц лямянм/. дрэўца,
-а, мн. -ы, -аў.
ДРЭВА... Першая састаўная частка
складаных слоў якая па знач. адпавя
дае слову «дрэва», напр.: броваалрацоўка,
(ЗрэеянясжЗлсэнне.
ДРЭВААПРАЦОЎЧЫ, ая, ае Які ад
носіцца да апрацоўкі вырабаў з дрэва (у 2
знач.). 2&?эваалрацоўчыя рябол/ы.
ДРЭВААПРАЦОЎШЧЫК, а, лм і,
-аў, м. Спецыяліст па апрацоўцы дрэва (у
2 знач.).
ДРЭВАНАСАДЖЭННЕ, -я, н 1. Па
садка дрэў спосаб развядзення лясоў
саджанцамі. 2. звычайна мн. -і, -яў. Па
саджаныя дрэвы. 7роба яхоўеяць брзванасябжэнн/.
ДРЭВАПАДОБНЫ, -ая, -ае Падобны
па форме на дрэва. 27 лолярял/н/к.
ДРЭВАСТОЙ, -ю, м., зб. Сукупнасць
дрэў што ўтвараюць лес або ўчастак лесу.
ДРЭДНОЎТ, -а, М -нбўце, мн. -ы, -аў,
м. (гіст.). Вялікі браняносец, папярэднік
сучаснага лінейнага карабля. Ц лрь/м. дрэд
ноўтны, -ая, -ае.
ДРЭЙФ, -у м. Адхіленне судна, сама
лёта ў час руху ад курсу пад уздзеяннем
ветру цячэння і пад., а таксама наогул
адвольнае перамяшчэнне пад знешнім уз
дзеяннем. 27 айсббреаў. О Легчы ў дрэйф —
расставіць парусы так, каб судна застава
лася на месцы. Зняцца з дрэйфу — пачаць
рух, змяніўшы расстаноўку парусоў пасля
таго, як судна ляжала ў дрэйфе. Ц лрь/м.
дрэйфавы, -ая, -ае.
ДРЭЙФАВАЦЬ, -фўю, -фўеш, -фўе;
-фўй; яезак. 1. Быць у дрэйфе, рухацца
пад уздзеяннем ветру або плыні, карабель
брзй%,уе. 2. безас. Адхіляцца ад руху ветрам
або плынню. Харвет мачала б. ба бераеа.
ДРЭЙФАВЫ, -ая, -ае. 1. ел. дрэйф. 2.
Які выклікае дрэйф. 2%рэйфавая плынь.

ДРЭЙФІЦЬ, -флю, -фіш, -фіць; не
зак. (разм.). Паддавацца пачуццю страху
баяцца, адступаць перад цяжкасцямі. №
трэба б. — усё бубзе бабра. Ц зак. здрэйфіць,
-флю, -фіш, -фіць.
ДРЭНАЖ, -ў, м. 1. Асушэнне глебы пры
дапамозе сістэмы траншэй ці труб, а так
сама сістэма такіх траншэй, труб. 27 бала
да. 2. Вывядзенне з раны гною, вадкасці
3 дапамогай спецыяльнай трубкі (спец.).
27 раны. 3. л/н. -й, -бў. Гумавая ці шкляная
трубка з адтулінамі, якая ўводзіцца ў рану
для адтоку гною, вадкасці (спец.). З^есц/
б. II ярым. дрэнажны, -ая, -ае. 2&энажная
канава. 2%рэнажная трубка.
ДРЭННА, лрысл. 1. Нездавальняюча,
не так, як трэба, заганна. 27 працаваць.
2. безас., у знач. еь/к. Пра неспрыяльныя
абставіны, цяжкае становішча. 3. безас.,
у знач. еь/к. Пра хваравіты або цяжкі ду
шэўны стан. Лвсраму сёння б. 27 ял бум/ы.
4. у знач. наз. дрэнна, нескл., н. Адзнака (у
4 знач.), якая абазначае ніжэйшую ацэнку
ведаў Ўтрымаць б. ла ма/лэл/аты^ы.
ДРЭННЫ, -ая, -ае; гбршы, найгбршы.
1. Пазбаўлены станоўчых якасцей, не
здавальняючы, не такі, як трэба; лроцм.
добры. 2&ЭННЫЯ лрабукты. 27 почырк.
2%рэннае набвор 'е. Цэннае абсталяванне.
27 еаслабар. 2&?эннь/я су<?ебз/. 2&энныя бахобы. 2&эннае збароўе. Збарылася пажор
тае (наз.) зусяео, м/то л/ожна было чакаць.
2. Заганны з маральнага боку; здатны на
кепскія ўчынкі. Цэнныя павобз/ны. 27 ча
лавек. 3. Неспрыяльны, невясёлы, які не
абяцае нічога добрага. Цэннае прабчуванне. Цэнныя анал/зы крые/.
ДРЭНЬ, -і, ж. (разм.). 1. зб. Розныя
непрыгодныя рэчы, хлам. 77оўныя к/м/он/
ўсякай брон/. 2. Што-н. нядобрае, непры
емнае. У?/о ноч нейкая б. снй/ася. 3. у знач.
вь/к. Пра каго-, што-н. кепскае, нікчэм
нае. ^абвср 1? — б. 7бкар з яео — б.
ДРЭСІРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; -равуны; незак., каео 7м/то). 1. Пры
вучаць жывёл да выканання якіх-н. дзеян
няў. 27- тыграў. 27 сабак. 2. лерак. Прыву
чаць да строгай дысцыпліны; муштраваць
(у 1 знач.). II зак. выдрэсіраваць, -рую, -ру
еш, -руе; -руй; -раваны. Ц наз. дрэсіроўка,
-і,2?А7-рбўцы, ж.
ДРЭСІРОЎШЧЫК, а, мн і, аў, м
Той, хто дрэсіруе жывёл. 27 звяроў. Ц ж.
дрэсіроўшчыца, -ы, л/н. -ы, -чыц. Ц лрым.
дрэсіроўшчыцкі, -ая, -ае
ДРЭС-КОД, -у, м. Набор правіл, якія
вызначаюць, як апранацца ў пэўных аб
ставінах.
ДРЭЎКА, -а, мн. -і, дрЗвак / дрэўкаў н.
Выструганая палка, да якой прымацоўва
ецца сцяг II лрь/м. дрэўкавы, -ая, -ае.
ДРЭЎНЫ, -ая, -ае. Які з'яўляецца дрэ
вам, дрэвавы. 2&?эўндя пароба. 2&?эўнля
расл/на.
ДУАЛІЗМ, -у м. Філасофскае вучэнне,
якое прызнае ў аснове свету два незалеж-
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ныя і раўнапраўныя пачаткі: матэрыю і
дух. II лрь/м. дуалістычны, -ая, -ае.
ДУБ, -а / -у мн. дубы, -бў м. 1. -а. Буйное лісцевае дрэва сямейства букавых з
цвёрдай драўнінай і пладамі-жалудамі. Д.
еяллё ряслусц/ў. 2. -у, толькі ябз. Драўні
на гэтага дрэва. Тючкя з бўбу. 3. -а, лерян.
Пра высокага, моцнага чалавека або пра
неразумнага чалавека (разм.). Ц лямянм/.ляск. дуббк, -бкА, мя. -бкі^ -бкбў м. (да 1
знач.) /дубочак, -чка, мя. -чкі, -чкаў м. (да
1 знач.). II лрым. дуббвы, -ая, -ае.
ДУБАВАТЫ, -ая, -ае (разм.). Цвёрды,
грубы, няздатны. ,Дубябя/мыя рук/. Ц яяз.
дубаватасць, -і, лс.
ДУБАЛЬТОВЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Па
двойны. Дубялммозыя рямы. 2. Які мае два
ствалы (пра зброю).
ДУБАЛЬТОЎКА, -і, ДА/ -тбўцы, мя. -і,
-тбвак, лс. (разм.). Двухствольная паляў
нічая стрэльба. 7ульскяя <3.
ДУБАСІЦЬ, -Ашу -Асіш, -Асіць; яезяк.
(разм.). 1. кяао (й/л/о). Жорстка, бязлітас
на біць. Язе ўлсо яе ряз бубяс/л/ зя лякрялсу.
2. ля чь/л/, у м/йо. Моцна стукаць. Д. у Дзве
ры. II зяк. аддубасіць, -білу, -Асіш, -Асіць (да
1 знач.).
ДУБЁЦ, -бцА, мм. -бцы, -бцбў м. Тонкі
гібкі прут. З дубцоў лля/луць кян/ь/. Яе еян/
кяяя бубцом, я еян/ яўсом (з нар.). Ц лял/янм/.
дўбчык, -а, мм. -і, -аў м.
ДУБЁЦЬ, -бёю, -бёеш, -бёе; яезяк. 1.
Мерзнуць, калець. Яе зяйзс{росяяя слряея
б. нял/ярозе. 2. (7 /2яс. зеь/чяймянеўлсые.).
Цвярдзець, лубянець ад холаду. Лялсух бубее яя холябзе.
ДУБ Ё, -А, я., зб. (разм.). 1. Палкі, кол
ле і пад. 2. лсрял. Пра тупых, бесталковых
людзей (пагард.).
ДУБІЛЬНІК, -а, мя. -і, -аў м. Рэчыва
ДЛЯ Дублення Шкур. С/М/ЛЭМ!Ь/МЯЬМ! буб/льл/к/.
ДУБІЛЬНЯ, -і, мя. -і, -лень / -льняў лс.
Памяшканне, дзе дубяць шкуры.
ДУБІЛЬШЧЫК, а, мя і, аў м Спе
цыяліст па дубленні шкур.
ДУБІНА, -ы, мя. -ы, -бін, лс. 1. Тоўстая,
звычайна дубовая палка. 2. лсрял. Пра ту
пога, неразумнага чалавека (лаянк.). Ц мя
млям. дубінка, -і, ДАІ-нцы, мя. -і, -нак, лс.
(да 1 знач.) / дубіначка, -і, ДА/-чцы, мя. -і,
-чак, лс. (да 1 знач.).
ДУБІНКА, -і, ДЛ7-нцы, мя. -і, -нак, лс.
1. ад. дубіна. 2. Тоўстая палка. Тумяеяя б.
77ялйль/кя еял/кяй буб/нк/ (перан.: паліты
ка грубай сілы).
ДУБІЦЬ, дубліб, дўбіш, дўбіць; дўблены; яезяк., м/ло. Апрацоўваць шкуру фут
ра, вытрымліваючы іх у асобых раство
рах. Д. м/куры. II зяк. выдубіць, -блю, -біш,
-біць; -блены. Ц яяз. дублённе, -я, м. Ц ярым.
дубільны, -ая, -ае. Д. цэх. ^ўбмьляя еып/зррчясць. Дуб/льныя рэчывы.
ДУБКА, лрысл. На заднія ногі (стаць,
станавіцца). Абнь сжяў б.
ДЎБЛЕНЫ, -ая, -ае. Выраблены дуб
леннем. Дубленыя м/куры.

ДУБЛЁТ, -а, 37^-лёце, мя. -ы, -аў, м. 1.
Адзін з двух аднолькавых прадметаў другі
экзэмпляр якой-н. рэчы. Д. кн/е/ ў б/бл/яп/эцы. 2. Два выстралы запар па адной цэлі з двухствольнай стрэльбы. Ц лрь/м. дублётны, -ая, -ае.
ДУБЛЁНКА, -і, ДА/ -нцы, мя. -і, -нак,
лс. (разм.). Верхняе адзенне з дубленай
скуры.
ДУБЛЁР, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Тбй, хто
дубліруе каго-, што-н. Д. кясмяняўмя. 2.
Акцёр, які замяняе асноўнага выканаў
цу ролі. Яр/яыс/л-б. II лс. дублёрка, -і, ДА/
-рцы, мн. -і, -рак (да 1 знач.). Ц лрь/м. дуб
лёрскі, -ая, -ае.
ДУБЛІКАТ, -а, Л7 -кАце, мн. -ы, -аў, м.
Другі экзэмпляр чаго-н., які мае адноль
кавую сілу, аднолькавыя якасці з арыгіна
лам. Д. ключя. Д. ял/эсп/ял/я. II лрь/л/. дублі
катны, -ая, -ае.
ДУБЛІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны; незяк., кяео-м/ло. 1. Вы
конваць аднолькавую работу паралельна з
іншымі або рабіць у другі раз; паўтараць.
Д. лябебямленне. 2. Замяняць моўную час
тку гукавога кінафільма перакладам на ін
шую мову. Д %,/льм. 3. Замяняць асноўна
га выканаўцу ролі ў кіно, спектаклі. Ц зяк.
прадубліраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны. І) няз. дубліраванне, -я, н. / дуб
ляж, -ў, м. (да 2 знач.).
ДУБЛЬ, -я, мн. -і, -яў м. 1. Паўторная
здымка эпізоду ў фільме. Зняць /лры бубл/.
2. У спорце: другая, дубліруючая каман
да спартыўнага калектыву якая служыць
рэзервам для асноўнага саставу (разм.). Д.
еь/йеряў з л/кям 3:7. Ц лрь/м. дублевы, -ая,
-ае.
ДУБНЯК, -ў, м., зб. Малады дубовы
лес. ТУя змену с/лярым брэеял/ лябь/мяўся б.
ДУБбВЫ, -ая, -ае. 1. ая. дуб. 2. леряя.
Цвёрды, не прыдатны да яды (разм.). Ду
бовыя яблык/. 3. леряя. Ірубы, нязграбны,
тупы (разм.). Д. с/яыль. Дубоеяя еяляея.
ДУБРАВА, -ы, мн. -ы, -рбў лс. Невялікі
лісцевы або дубовы лес. 77рь/еолсь/я бела
руская буброеы. II лрь/м. дуброўны, -ая, -ае.
ДУБАЛЬТЫ, -аў. Падвойныя рамы.
77яс/яя#/ць б. ня з/му.
ДУБЯНЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незяк. 1.
Мерзнуць на холадзе, страчваць адчуваль
насць. Дубянеюць ноа/. 2. Зацвердзяваць,
качанець. Бял/зня бўбянее ня марозе.
ДУБЯНЁІ, -Ая, -бе. Цвёрды, нягнуткі.
Дубяняя скуря.
ДУГА, -і^ ДА7дузё, мн. дўгі / (з л/н. 2, З,
4) дугц дуц лс. 1. Частка конскай вупра
жы з сагнутага тонкага ствала дрэва, якая
змацоўвае аглоблі з хамутом. З буа/ яалобл/
не зроб/м/. 2. Частка акружнасці або што-н.
іншае, што мае форму крывой выгнутай
лініі. Лл/сяць цыркулем буеу. Цячэнне ряк/
ў/леярыля буеу. Броеы бўеой. Сл/ня бузой.
3. Токапрыёмнік на трамвайных вагонах
(разм.). Тсярыля л/рямеяйняя б. О Элек
трычная (вольтава) дуга — магутны элек
трычны разрад у газе' ў выглядзе яркага

ДУБ-ДУЖ
плазменнага шнура. 0 Сагнуць у дугу —
прымусіць быць пакорлівым. Ц лял/янм/.
дужка, -і, ДА/-жцы, мн. -і, -жак, лс. (да 1 і
2 знач.). II лрь/м. дугавй, -ая, -бе.
ДУГАПАДОБНЫ, ая, ае Які мае
форму дугі (у 2 знач.). Д. мосл/.
ДУДА, -ьі, ДА/дудзё, мн. дўды / (з л/ч.
2, 3, 4) дуды, дуд, лс. Беларускі духавы
народны музычны інструмент з дзвюх і
больш трубак, устаўленых у скураны мя
шок, які надзімаецца праз трубку. Т^ряць
ня бубзе. Яряць — не ў бубу /еряць (з нар.).
0 Дзьмуць у сваю дуду (разм., неадабр.) —
настойваць на сваім. І дуды вобземлю
(разм.) — аб канчатковай развязцы чаго-н. II лрь/л/. дудачны, -ая, -ае.
ДУДАР, -А, л/н. -ьі, -бў л/. Музьіка, які
іграе на дудзе. 77яйм/л/ бубяры / песню ляаял/. Д. бубяру бярэл/ня /еряе.
ДУДЗЁЦЬ, дуджў, дудзіш^ дудзіць; ду
дзім, дудзіцё, дудзець; дудзі; незяк. 1. Іг
раць на дудцы, дудзе. 2. Утвараць нудныя,
цягучыя гукі. Д. ляб нос. 3. лсрян. Надаедліва, аднастайна паўтараць адно і тое ж
(разм.). Хблснь/ еечяр бяцьк/ бўбзел/ яму,
кяб лсян/ўся. II няз. дудзённе, -я, н.
ДЎДКА, -і, ДА/ -дцы, мн. -і, -дак, лс.
1. Народны духавы музычны інструмент
3 трыснягу або з дрэва ў выглядзе трубкі
з дзірачкамі. Дянос/л/ся лерялюь/ бубк/. 2.
Круглае, звычайна пустое ўнутры сцябло
чаго-н. (разм.). Дубк/ чяро/лу. Ц лямянм/.
дудачка, -і, ДА/-чцы, мн. -і, -чак, лс.
ДУДКАВАТЫ, -ая, -ае. Падобны на
дудку круглы і пусты ўнутры. Дубкяея/йяе
сцябло.
ДЎДКІ, еь/кл. (разм.). Вокліч, які азна
чае адмаўленне ад чаго-н., нязгоду з чым-н.
Яе, бряп/, б./Яеўеяеорь/м/.
ДУДУКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незяк.
(разм.). Ціха, спакойна размаўляць. Сябзяць сябе бябульк/, бубукяюць. Ц няз. ду
дуканне, -я, н.
ДУЖ. У выразе: як дуж — вельмі хутка,
колькі ёсць сілы, колькі змогі стае (бегчы,
кідацца, уцякаць і пад.). ТТясецця як бўлс.
ДЎЖА, лрь/сл. Надта, вельмі, надзвы
чай. Д. м/кябяхлолця. Ян бь/ўб. збз/улены.
ДЎЖАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не
зяк., з к/м (разм.). Схапіўшыся, старацца
асіліць праціўніка; мерацца сілай. Аконцы
лячь/няюць б. II няз. дўжанне, -я, н.
ДЎЖКА, -і, ДА/-жцы, мн. -і, -жак, лс. 1.
ел. дуга. 2. Ручка або якая-н. іншая частка
прадмета ў форме невялікай дугі. Д. зямкя.
3. ПАрны знак прыпынку або матэматыч
ны знак у выглядзе вертыкальнай рысы
(прамой, закругленай, фігурнай). Аруаль/я
булск/. Дізябрял/нь/я булск/. Ф/еурнь/я булск/. З^яць у булск/. 7?ь/несц/ зя булск/. Ряскрыць булск/. II лрым. дужачны, -ая, -ае.
ДЎЖЫ, -ая, -ае; дуж. Які валодае вялі
кай фізічнай сілай. Змяўся зя еулс, не кялсь/,
м//ло не буле (прыказка). Ц няз. дўжасць, -і,
лс. 77рь//юбняя б.

ДУЖ-ДУТ
ДУЖАЦЬ, -Аю, -беш, -бе; лезлк. (разм.).
Станавіцца дужэйшым, набірацца сіл.
Л/юлчык рос / бўлсэў.
ДЎЛА, -а, мл. -ы, дул / -аў, л. Выхад
ная адтуліна канала ствала агнястрэль
най зброі, а таксама сам ствол. Д. ялглял. Ц
лрым. дўльны, -ая, -ае.
ДЎЛІНА, -ы, мя. -ы, -лін, эк. Тое, што і
буля (у 1 знач).
ДЎЛЯ, -і, мл. -і, дуль, лс. 1. Іатунак лет
ніх груш з вялікімі салодкімі пладамі, а
таксама плод гэтага дрэва. 2>лбу/ія члстлеллл лае смлчяым/ будям/. 2. Кукіш, фіга
(разм., груб.). Длць, ллклзлць булю.
ДЎМА', -ы, мя. -ы, дум, лс. 1. Роздум,
разважанне. Думу бумлць. 2. Жанр украін
скай гістарычнай народнай песні. Ллзлцк/я бумы.
ДЎМА\ -ы, мл. -ы, дум, лс. Назва роз
ных органаў цэнтральнага, а таксама мяс
цовага кіраўніцтва ў Расіі ў розныя часы.
Дзярлслўяля с). 2)ляшская сі. Лзрлбскля с).
II лрым. думны, -ая, -ае / думскі, -ая, -ае.
Думлыя баяры. Думск/ бэлутлт.
ДЎМАЦЦА, -аецца; безас., лезлк. 1.
Утўляцца ў думках, здавацца. Л/ле ^маец
ца, што ўсё бубзе бабра. 2. Аб стане розду
му разважання. У бярозе бобрл бумлеццл.
ДЎМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезак. 1. аб
к/м-чым, лаб чым і без бал. Раздумваць,
мысліць, разважаць. Млогл бумлў аб экыцц/. Д. лаб злблчлй. 2. Меркаваць, пры
трымлівацца якой-н. думкі. Думаю, што
слрлел гэлш ле заслугоўвае ўела/. 3. з /я^.
Мець намер што-н. зрабіць. Думаю за
слацца бома. 4. ла каго (што). Падазра
ваць, лічыць вінаватым у чым-н. Дарэмла
ла яго б. 5. аб к/м-чым. Клапаціцца, турба
вацца. 7рэбл б. аб бзецях. 0 І думаць няма
чаго (разм.) — пра поўную немагчымасць
зрабіць што-н. І не думай (разм.) — пра ка
тэгарычную забарону рабіць што-н. Ц)эба
думаць (разм.) — напэўна, мабыць, хутчэй
за ўсё. II зак. падумаць, -аю, -аеш, -ае (да
1, 3—5 знач.). II лаз. дўманне, -я, л. (да 1
знач.).
ДЎМКА, -і, ДЗ/ -мцы, мл. -і, -мак, лс.
1. Тое, што склалася ў працэсе мыслення,
разважанняў. С?ушяля б. 2/овая б. 2. Ідэя,
намер, жаданне. Завілася б. ялл/слць рэцэлзйо ла кя/гу. 3. Погляд на што-н., мер
каванне аб чым-н. 3/ы з вам/ аблом бумк/.
О Грамадская думка — погляд шырокіх
колаў грамадскасці на што-н. 0 Без задняй
думкі — шчыра, без скрытага намеру.
ДУНГАНЕ, -гАн, абз. дунганін, -а, м.
Народ, які жыве невялікімі групамі ў Ка
захстане, Кыргызстане, Узбекістане, Паў
ночным Кітаі. II лс. дунганка, -і, ДМ-нцы,
мл. -і, -нак. II лрым. дунганскі, -ая, -ае.
ДЎПЕЛЬ, -я, мл. -і, -яў м. Балотная
птушка сямейства сяўцовых з доўгай тон
кай дзюбай. II лрым. дупяліны, -ая, -ае.
ДУПЛАВАТЫ, -ая, -ае. З дуплом або
некалькімі дупламі, Дуяллблтле брэва. Ц
лаз. дуплаватасць, -і, лс.
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ДУПЛЁТ, -а, М -лёце, мл. -ы, -аў м. У
більярднай гульні: удар, калі шар трапляе
ў лузу; адскочыўшы ад борта пад ударам
другога шара. Ц лрым. дуплётны, -ая, -ае.
ДУПЛО, -А, мл. дўплы / (з л/ч. 2, 3, 4)
дупльі, дўплаў л. 1. Пустата ў ствале дрэ
ва на месцы выгніўшай драўніны. Ллеёрка лсыве ў булле. 2. Адтуліна, дзірка ў зубе
(разм.).
ДУПЛЯНКА, -і, ДА/ -нцы, мл. -і, -нак,
лс. Невялікая кадушка, выдзеўбаная з
дрэва, якая выкарыстоўваецца ў хатніх
умовах як пасудзіна для мукі і інш.
ДУР, -у, м. (разм ). Дурнота, неразумны
ўчынак, дзівацтва. Д. лейк/ ялйшоўял яго. 0
Выбіць дур з галавы — адвучыць ад якіх-н
звычак, ад чаго-н. нядобрага.
ДЎРАНЕ, -рня, мл. -рні, -рняў м. 1. Не
разумны, тупы, разумова абмежаваны ча
лавек. Д. быў бык / рлб/ў бярлог. Дурняў лс
сеюць, ялы сам/робзяццл (з нар.). Д. бурлем
(вельмі дурны). 2. Назва гульні ў карты.
Голяць у бурля. 0 Не дурань (зрабіць, ра
біць пгго-н.; разм.) — любіць, мае схіль
насць да чаго-н. Яе бараль ллсллць. Няма
дурняў (разм.) — 1) выказванне нязгоды з
кім-, чым-н., адмаўленне рабіць што-н.;
2) не ашукаеш, не спадзявайся. Пашыцца
ў дурні (разм., неадабр.) — паставіць сябе ў
нязручнае, смешнае становішча. Прымусь
дурня богу маліцца, дык ён і лоб разаб'е
(разм., неадабр.) — неразумны чалавек і
ў добрай справе нашкодзіць. Шукаць дур
няў (разм.) — хітрасцю прымушаць каго-н. рабіць што-н.
ДУРАСЛІВЕЦ, -ліўца, мл. -ліўцы, -ліўцаў м. Свавольнік, гарэза, дуронік. Ніяк
ле суллко/ць гэтых бурясл/ўцяў. 11 лс. дура
сліўка, -і, ДАТ-ліўцы, мл. -і, -лівак.
ДУРАСЛІВЫ, -ая, -ае. Свавольны, га
рэзлівы, дуроны. Д хлллец. Ц лаз. дура
слівасць, -і, лс.
ДЎРАСЦЬ, -і, лс. 1. Разумовая тупасць,
абмежаванасць. Ял ўллсллй бўрлсц/ трлл/ў
у бяёў. 2. мл. -і, -ей. Неабдуманы ўчынак,
дзівацкі выбрык. Зл ёй елбз/л/ся розяыя бурасц/.
ДУРАТА, -ы, лс. (разм.). Дурасць. Д/шляя блбрлтл — б. (з нар.).
ДУРМАН, -у м. 1. Тое, што адурмань
вае, прытупляе розум, свядомасць. 2. Па
мутненне свядомасці, розуму; адурэнне. Ц
ярым. дурманны, -ая, -ае / дурманлівы, -ая,
-ае.
ДУРМАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; лезлк.,
клео-што. Туманіць свядомасць, ап'яняць,
атупляць розум. Ллклголь бурмлл/^ь елллеу.
II злк. адурманіць, -ню, -ніш, -ніць; -нены /
задурманіць, -ню, -ніш, -ніць; -нены. Ц зелр.
дурманіцца, -нюся, -нішся, -ніцца; злк.
адурманіцца, -нюся, -нішся, -ніцца.
ДУРНАВАТЫ, -ая, -ае (разм.). Не зусім
разумны. Д. члллеек. Д. ўчыллк. Ц ллз. дур
наватасць, -і, лс.
ДУРНАП'ЯН, -у м. Ядавітая травя
ністая расліна сямейства паслёнавых з

дурманлівым пахам. Лмлел блл/ць лб бурялл^яу. II ярым. дурнап'янавы, -ая, -ае.
ДУРНАТА ал. дурнота.
ДУРНЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; лезлк. (разм.).
Страчваць разумовыя здольнасці, стана
віцца дурным. II злк. адурнёць, -ёю, -ёеш,
-ёе /здурнёць, -ёю, -ёеш, -ёе.
ДУРНІЛА, -ы, Д-у Там, Л/-е, м.;ДЛ/
-е, Т-ай (-аю), лс., ля*, -ы, -ніл (разм., ла
янк.). Тое, што і б^рляь (у 1 знач.).
ДУРНІЦА, -ы, мя. -ы, -ніц, лс. (разм.,
лаянк.). Тое, што і бўрлль (у 1 знач.). ЯТто
ты .мелеш, б.
ДУРНІЦЫ, -ніц, лбз. дурніца, -ы, лс.
Тое, што і буяк/. /Тлеўся бўря/ц. Ц ярым. дур
нічны, -ая, -ае.
ДУРНІЧНІК, -у м., зб. Балотнае ягад
нае кустоўе, на якім растуць буякі.
ДУРНОТА, -ы, ДА/ -нбце / ДУРНАТА,
-й, ДА/ -нацё, лс. 1. Разумовая абмежа
ванасць, тупасць, някемлівасць. Делшы
сроблк ялрлзумле^ь — гэтл лбчуць уллсяую
бурялту. 2. Неабдуманы, неразумны ўчы
нак, недарэчнае выказванне. *7лго тольк/
ле ялтеррыш лл ўллсллй балоце.
ДУРНЫ, -Ая, -бе. 1. З абмежаванымі
разумовымі здольнасцямі; бесталковы. Зл
бўряой глллеой ллелм лесллкой (з нар.). 2.
Які не выяўляе розуму пазбаўлены разум
най разважлівасці. Злблць буряое яытллле. Дурлыя ллеобз/лы. 3. у зллч. ллз. дурнй,
-бга, м., дурная, -бй, лс., мя. -йя, -ьіх. Тое,
што і бўрляь (у 1 знач.). Дужаму злкал ле
я/слл (прыказка). 0 Дурны як бот; дурны як
пень (разм., груб.) — пра разумова адста
лага чалавека. Няма дурных! — выказван
не нязгоды з кім-н., адмаўленне выкон
ваць што-н.
ДУРОНІК, -а, мя. -і, -аў м. (разм.).
Свавольнік, гарэза.
ДУРОНЫ, -ая, -ае (разм.). Свавольны,
гарэзлівы. Д. хлллец.
ДЎРЫКІ, -аў (разм.). Дурэнне, сва
вольства, блазнаванне. Аол/ць гэтых б^рыклў тут/
ДУРЫЦЦА, дурўся, дўрышся, дўрыцца; лезлк. (разм.). Сваволіць, дурэць. Абл/ць тлбе б., злйм/ся слрлелй.
ДУРЫЦЬ, дурў, дўрыш, дўрыць; лезлк.
(разм.). 1. Ап'яняць, дурманіць. Ялх кеетлк бўрыць глялеу. 2. Падманваць, збіваць
з толку. Яе бўры голлем. 3. Рабіць глупства,
недарэчныя ўчынкі. 7ы мяе яе бўры/ Ц злк.
задураць, -дурў, -дўрыш, -дўрыць; -дўраны (да 1 і 2 знач.).
ДУРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -бе; лезлк. (разм.).
1. ад. адурэць. 2. Сваволіць, гарэзаваць.
Дзец/ бурэюць усю рлн/цу.
ДУСТ, -у, м. Ядавіты парашок для зні
шчэння шкодных насякомых. Ц лрым. дўставы, -ая, -ае.
ДЎТЫ, -ая, -ае. 1. Атрыманы шляхам
выдзімання, пусты ўнутры. Дутыя злеушя/цы. 2. лбрля. Перабольшаны, які не
адпавядае сапраўднасці. Дутыя л/чбы. Д.
лўтлрытэт.
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ДУХ, -у / -а, л*. Е -у. Свядомасць, мыс
ленне, псіхічныя здольнасці, тое, што
прымушае да дзеянняў дзейнасці; лапа
так, што вызначае паводзіны, дзеянні. У
збаровым целе змарозь/ б. 2. -у. Унутраная
маральная сіла. Дысок/ баявы б. ^аяўн/чы
<3. 3. -а, лін. -і, -аў. У рэлігійна-містычных
уяўленнях: бесцялесная звышнатураль
ная істота. Свял/ы (3. Злы <3. Яячысл/ы <9. 4.
-у лерак., каео. Змест, сапраўдны сэнс,
адметная адзнака чаго-н. 77а бўху зако
та. Л^чуць б. часу. 5. -у. Тое, што і (Зыканне
(разм.). Д займае. Д. леравесц/. 6. -у. Тое,
што і лавел/ра (разм.). .Лясны & 7. -у Тое,
што і лак (разм.). Дяэкк/ (3.0 Выматаць духі
(разм.) — давесці да знямогі. Духу баяцца
(разм.) — адчуваць страх пры адным упа
мінанні каго-н. Каб і духу чыйео не было
(разм.) — аб рашучым патрабаванні чыйго-н. выдалення. Падаць духам — траціць
надзею, адчайвацца. Святым духам (разм.,
жарт., іран.) — невядома чым, нічым
(жыць, існаваць).
ДУХАБОР, -а, мн. -ы, -аў м. Член рэлі
гійнай секты, якая адмаўляе абрады пра
васлаўнай царквы. II лс. духаббрка, -і, ДЛ/
-рцы, мн. -і, -рак. II лрым. духаборскі, -ая,
-ае.
ДУХАВЕНСТВА, -а, н., зб. Служыцелі
рэлігійнага культу. /7рабаслаўнае (3. Хатлал/цкае (3. Мусульманскае (3. О Белае духа
венства — частка праваслаўнага духавен
ства, якая не дае зароку строга прытрым
лівацца бясшлюбнасці. Чорнае духавен
ства — частка праваслаўнага духавенства,
якая строга прытрымліваецца манаскага
зароку не ўступаць у шлюб.
ДУХАВЫ, -ая, -ое. 1. Пра музычныя
інструменты: які дзейнічае пры дапамозе
ўдзімання паветра. 2. Які складаецца з та
кіх інструментаў. Д. аркестр. 3. Які дзейні
чае пры дапамозе нагрэтага паветра. Духавая леч. Д. лрэс.
ДУХАН, -а, мн. -ы, -аў м. Невялікі рэс
таран, шынок на Каўказе, на Блізкім Ус
ходзе.
ДУХАНШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Іаспадар духана. Ц лс. духаншчыца, -ы, мн. -ы,
-чыц.
ДУХАТА, -ьі, ДА/-хаце, лс. Іарачае душ
нае надвор'е або душнае, нясвежае павет
ра. Улако/ с/лра/аэнная (3. Ул/айзе с/лаяла <3.
ДУХ^, -бў Спіртавы раствор пахучых
рэчываў што ўжыв. як парфумны сродак.
Улако/ адчуўся лебзь улоўны пах я/онк/х бухоў.
ДУХМЯНЫ, -ая, -ае. Які прыемна пах
не. Духмянае сена. Ц наз. духмянасць, -і, лс.
ДУХОЎКА, -і, ДА/ -хбўцы, мн. -і, -хбвак, зк. Металічная скрынка ў кухоннай
пліце, якая служыць для прыгатавання
ежы з дапамогай нагрэтага паветра. Спячы
л/роеу бўхоўцы.
ДУХОЎНАСЦЬ, -і, ж. Духоўная, ма
ральная сутнасць чалавека (супрацьлег
ласць яго фізічнай, цялеснай сутнасці).

ДУХОЎНІК, -а, мн. -і, -каў, м., чый ці
каео. Святар, які прымае споведзь.
ДУХОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Які адносіцца
да ўнутранага, псіхічнага жыцця чалаве
ка, да духу (у 1 знач.). Роем? (Захоўных /н/ларэсаў. Духоўная бл/зкасць. 2. Царкоўны,
які адносіцца да рэлігіі, духавенства. Ду
хоўная асоба. Духоўнае званне. О Духоўны
айцец — святар, які спавядае каго-н. па
стаянна.
ДУШ, -а / -у, м. 1. -а. Прыстасаванне
для аблівання цела струменьчыкамі вады.
Мыцца лаг) буа/ал/. 2. -у. Сама працэдура
аблівання такой прыладай. Упыняць (3. Ц
лрыл/. душавы, -Ая, -бе. Д. ласьён. Дуа/аеая каб/на.
ДУША, -ы, мн. дўшы / (з л/ч. 2, 2, 4) душіА, душ, эк. 1. Унутраная, псіхічная сут
насць чалавека, яго свядомасць, Глыбока
заласц/ ў буа/у. 2. Сукупнасць характэр
ных рыс, уласцівых чалавеку а таксама
чалавек з тымі ці іншымі ўласцівасцямі.
Добрая б. Чалавек абкрыл/ай бум/ы. 3. ле
ран., чаео. Натхніцель, арганізатар чаго-н.
Д. ўсей слравы. Д. кал/лан//. 4. Пра чалаве
ка (як адзінку лічэння; разм.). У хаце н/
бўа/ы. Сям ^я з ляц/ (Зум. Яа бум/у насельн/цл/ва. 5. (звычайна з займеннікам «мая»).
Сяброўскі фамільярны зварот да каго-н.
(разм.). /7аслукай, б. мая. 6. леран., чаео.
Самае галоўнае, сутнасць чаго-н. Яесня —
б. нороба. Раскрыць бум/у навук/. 0 Аддаць
богу душу (разм.) — памерці Выматаць
душу (разм.) — давесці да поўнай знямо
гі. Душа ў пятках апынулася (разм ) — пра
моцны раптоўны страх. Жыць душа ў ду
шу (разм.) — дружна, у поўнай згодзе. З
адкрытай душой — шчыра, нічога не тоя
чы. З дарагой душой (разм.) — ахвотна, з
задавальненнем. За мілую душу (разм.) — з
задавальненнем, ахвотна, не задумваючы
ся Ні капейкі за душой (разм.) — зусім без
грошай. Працаваць з душой — з задаваль
неннем, ахвотна, старанна. Стаяць над
душой у каео (разм.) — неадступна вісець
над кім-н., назаляючы сваёй прысутнас
цю. II намяло/.-лася. душачка, -і, ДАТ-чцы,
мн. -і, -чак, лс. (да 1, 2 і 5 знач.). Ц лрь/м.
душэўны, -ая, -ае (да 1 знач.). Душэўныя
хваробы. Дум/эўная /лрыеоеа.
ДУШАВЁІ, -Ая, -бе. 1. ад. душ. 2. у знач.
наз. душавая, -бй, мн. -ыя, -ых, лс. Па
мяшканне з душавым прыстасаваннем.
Лброманп/аваць бўн/аву/о.
ДУШАГРЭЙКА, -і, ДМ-р5йцы, ля. -і,
-рбек, лс. (разм.). Цёплая жаночая кофта
без рукавоў. Лксамйлаеая б.
ДУШАГУБ, -а, мн. -ы, -аў м. (разм.).
Забойца, ліхадзей, разбойнік. Фам/ысцк/я
бўм/аеубы. II зк. душагубка, -і, ДАТ-бцы, мн.
-і, -бак.
ДУШАГУБКА, -і, ДАГ-бцы, мн. -і, -бак,
ас. 1. ел. душагуб. 2. Вузкая, няўстойлівая
лодка (разм.). 3. Спецыяльная аўтамашы
на, у якой нямецка-фашысцкія захопнікі
знішчалі людзей шляхам удушэння атрут
нымі газамі (разм.).

ДУХ-ДУЭ
ДУШАГУБСТВА, -а, мн ы, -аў, н
(разм.). Забойства, ліхадзейства. АТноеа
бум/аеубсліваў на яео рахунку.
ДУШАПРЫКАЗЧЫК, а, лн -і, аў, л,
Асоба, якой завяшчальнік даручае выка
наць завяшчанне. Ц лс. душапрыказчыца,
-ы, мн. -ы, -чыц.
ДУШАШЧЫПАЛЬНЫ, ая, -ае (разм ,
іран.). Занадта чуллівы, сентыментальны.
Д. раманс. Ц наз. душашчыпальнасць, -і, лс.
ДЎШНА, безас., у знач. зык. Пра наяў
насць або адчуванне духаты. Яму б. У лавел/ры б.
ДУШНІК, -А, мн. -і^ -бў м. Адтуліна ў
чым-н. для доступу паветра.
ДУШНЫ, -ая, -ае. Гарачы, насычаны
выпарэннямі; цяжкі для дыхання. Д. вечар. Ду/анае лал/яа/канне.
ДУШбК, -шкў, м. (разм.). 1. Пах ад чаго-н., што пачынае загніваць. Рыба з бўм/ком. 2. лбран. Ледзь прыметнае праяўлен
не чаго-н. (у поглядах, настроях і пад.).
Тазел/а з л/беральныл/ буа/ком.
ДУШЫЦЕЛЬ, я, мн і, яў м 1. Той,
хто душыць фізічна, сціскаючы горла; за
бойца. 2. леран. Рэакцыянер, цемрашал.
Д. асее/лы.
ДУШЫЦЬ', душў, дўшыш, душыць;
дўшаны; незак. 1. каео. Пазбаўляць жыц
ця, моцна сціскаючы горла. Д. вяроўкай.
2. каео. Не даваць магчымасці свабодна
дыхаць. Даўнер бўм/ыць. Дун/ыць кам/аль.
3. леран., каео-м/л/о. Прыгнятаць, не да
ваць магчымасці развівацца чаму-н. Д.
свабобу. II зак. задушыць, -упіў, -ўшыш,
-ўшыць; -ўшаны. Ц звар. душ^пша, лупіўся,
дўшышся, дўшыцца (да 1 і 3 знач.); зак.
задушыцца, -упіўся, -ўшышся, -ўшыцца
(да 1 знач.).
ДУШЫЦЫ, душў, дўшыш, дўшыць;
дўшаны; незак., каео-/ал/о. Абпырскваць
духамі, адэкалонам. Д. насоўку. Ц зак. на
душаць, -упіў, -ўшыш, -ўшыць; -ўша
ны. II збор. душыцца, лупіўся, дўшыш
ся, дўшыцца; зак. надушацца, -упіўся,
-ўшышся, -ўшыцца.
ДУШЭЎНЫ, -ая, -ае. 1. ад. душа. 2.
Поўны шчырай прыязнасці. Д. чалавек.
Дум/эўна (прысл.) еу/ларь/л/ /{эль/ вечар. Ц
наз душэўнасць, -і, лс.
ДУЭЛІСТ, -а, 4/ -сце, л/н. -ы, -аў, м.
Тое, што і буэлян/л.
ДУ&ЛЬ, -і, мн. -і, -ей, эк. 1. Паядынак
дзвюх асоб пры секунданце з выкарыстан
нем зброі як спосаб адстойвання годнасці
і асабістага гонару. Дыкл/каць на б. Забйлы
на буэл/. 2. леран. Барацьба, спаборніцтва
двух бакоў. 2/7ахл/ал/ная б. Лр/ль/лерь/бская
б. (перастрэлка). Ц лрь/л/. дуэльны, -ая, -ае.
ДУЭЛЯНТ, -а, 4/ -нце, мн. -ы, -аў л/.
Удзельнік дуэлі.
ДУЙТ, -а, АГ-Аце, л/н. -ы, -аў л/. 1. Му
зычны твор для двух выканаўцаў (музы
кантаў спевакоў танцораў) з самастой
нымі партыямі для кожнага. Дуэтны з опер.
2. Выканаўцы такіх твораў Эстлрабны б.
Танцавальны б. 3. у знач. лрысл. дуЗтам.

ды-дык
На два галасы, на двух інструментах і пад.
Сядлаць буэтам. Ц нрым. дуэтны, -ая, -ае.
ДЫ', з^уч. 1. спалучальны. Ужыв. для
сувязі аднародных членаў сказа і цэлых
сказаў; адпавядае па знач. злучніку «і».
Дзень бы ноч. ^Журботна еубзел/ нраеабы
бы стукол/ еароты. 2. болучальны. Далу
чае сказы і члены сказа, якія дапаўняюць,
развіваюць ці паясняюць раней выказа
ную думку. 77айо/оў снее, бы лн/чэ як;' снее.
3. сунрац/ўны. Ужыв. для далучэння ска
заў або асобных членаў сказа са знач. су
працьпастаўлення; блізкі па знач. да злуч
нікаў «але*, «аднак*. Дюбз/ ном/рал/, бы не
спынял/ барацьбы.
ДЬГ, часц. ўзмацн. Ужыв. ў пачатку ска
за для ўзмацнення выразнасці выказван
ня. Ды хто /ны /нак/ ?
ДЙБА, -ы, лін. -ы, дыб, лс. (гіст.). Пры
лада для катавання. Ласлаць на быбу.
ДНіБАЦЬ, дьдбаю, дыбаеш, дыбае; не
зак. (разм.). Ісці мернай ступою. %абз/к
(Зыбаў за бабулям.
ДЙБАЧКІ, чак У выразах: на дыбач
ках і на дыбачкі — на кончыках пальцаў
ног Аабз/ць на дыбачках. Стаць на б.
ДЙБІЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-біцца; незак. 1. Аб валасах, поўсці: стана
віцца тарчма. .Валасы на еалаее быб/л/ся аб
еетру. 2. Аб вопратцы — не гладка прыля
гаць, тапырыцца. 77/нлсак на /м быб/ўся.
ДЫБКЕ У выразе: на дыбкі (разм.) — 1)
на заднія ногі (стаць, падняцца). Донь спа
лохаўся / на быбк/; 2) неран. не згадзіцца з
чым-н., рэзка запратэставаць. Усе скончы
лася б бобра, бы /абрусь на быбк/.
ДЙБЫ, -аў, абз. дйба, -ы, лс. 1. Высо
кія шасты з прыступкамі для хадзьбы вя
лікімі крокамі. 2. неран. Пра доўгія ногі.
(іран.).
ДЫВАН, -А, лін. -ьі, -бў, м. Выраб з цяж
кай варсістай узорыстай тканіны, якім
упрыгожваюць сцены, усцілаюць падло
гу. Сцяну азбабляў нерс/бск/ б. Вялены луз
збаеаўся а/ырок/м быеаном. Ц намяна/. ды
ванок, -нкА, мн. -нкі^ -нкбў м II нрым. ды
вановы, -ая, -ае.
ДЫВАНШЧЫК, а, мн. і, -аў, м. Спе
цыяліст па вырабе, тканні дываноў. Ц лс.
дываншчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
ДЫВЕРСАНТ, -а, ЛА-нце, мн. -ы, аў м
Той, хто ўчыняе дыверсіі, займаецца пад
рыўной дзейнасцю. Ц лс. дыверсантка, -і,
ДЛА-тцы, мн. -і, -так. II нрым. дыверсанцкі,
-ая, -ае.
ДЫВЕРСІЯ, -і, мн -і, сій, лс 1. Ва
енны манеўр, які мае на мэце адцягнуць
увагу і сілы праціўніка ад месца галоўнага
ўдару 2. Вывядзенне са строю аб'ектаў ва
еннага, дзяржаўнага значэння ў тыле во
рага або ў якой-н. краіне агентамі замеж
най дзяржавы, злачыннымі элементамі. Ц
нрым. дыверсійны, -ая, -ае.
ДЫВЕРТЫСМЕНТ, -а, 3/ -нце, мн
-ы, -аў, м. Выступленне з розных эстрад
ных нумароў, якое даецца ў дапаўненне
да асноўнага паказу; або ўстаўныя тан
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цавальныя нумары ў оперы і балеце, не
звязаныя з сюжэтам. Ц нрым. дывертысмёнтны, -ая, -ае.
ДЫВІДЭНД, -у ЛА дзе, мн -ы, аў м
(спец.). Прыбытак, які атрымліваецца ак
цыянерамі прапарцыянальна ўкладзена
му капіталу. Ц лрым. дывідэндны, -ая, -ае.
ДЫВІЗІЁН, а, мн ы, аў м 1. Воін
скае падраздзяленне ў артылерыйскіх,
ракетных часцях. 2. Злучэнне ваенных ка
раблёў аднаго класа. Д. м/наносцаў. Ц нрым.
дывізіённы, -ая, -ае.
ДЫВІЗІЯ, -і, мн. -і, -зій, лс. 1. Асноўнае
тактычнае злучэнне ў розных відах узбро
еных сіл. Стралковая б. Танкавая б. Авія
цыйная б. 2. Вышэйшае злучэнне ваенных
караблёў аднаго або некалькіх класаў Ц
нрым. дывізійны, -ая, -ае.
ДЫГРАФ, -а, мн. -ы, -аў м. (спец.).
Састаўны пісьмовы знак, які складаецца
з дзвюх літар і ўжыв. для абазначэння на
пісьме фанем і іх варыянтаў беларускія
бы^ра^&ы «блс* / «бз*. II прым. дыграфны,
-ая, -ае.
ДЫДАКТЫЗМ, -у, м (кніжн) Паву
чальнасць. Данец байк/ ўспрымаецца як б.
ДЫДАКТЫК, -а, мн. -і, -аў м. Спецыя
ліст па дыдактыцы.
ДЫДАКТЫКА, -і, ДЛА -тыцы, лс. Раздзел педагогікі, тэорыя адукацыі і наву
чання. II нрым. дыдактычны, -ая, -ае.
ДЫЁЗ, -а, мн. -ы, -аў м. (спец.). Нотны
знак, які азначае павышэнне гуку на паў
тон. II нрым. дыёзны, -ая, -ае.
ДЫЁТА, -ы, мн. -ы, дыбт, лс. Спецыяль
на ўстаноўлены рэжым харчавання. Лее
ры на быеце. Строгая б. Ц нрым. дыетычны,
-ая, -ае.
ДЫЕТАЛОГІЯ, -і, лс Раздзел медыцы
ны, які займаецца вывучэннем пытанняў
рацыянальнага харчавання. Ц нрым. дыета
лагічны, -ая, -ае.
ДЫЕТАТЭРАПІЯ, і, лс (спец) Ля
чэнне дыетай. II нрым. дыетатэрапеўтычны,
-ая, -ае.
ДЫЕТОЛАГ, -а, мн. -і, -аў м. Урач, спе
цыяліст па дыеталогіі.
ДЫЕТЭТЫКА, -і, ДЛА-тыцы, лс. (спец.).
Тое, што і быеталоеія. Ц ярым. дыетэтычны,
-ая, -ае.
ДЫЁД, -а, 3/-дзе, мн. -ы, -аў, м. Элек
тронная лямпа з двума электродамі, а так
сама адпаведны ёй паўправадніковы пры
бор. II нрым. дыёдны, -ая, -ае.
ДЫЗ... (ал. дыс...), прыстаўка. Ужыв.
замест «дыс...* перад галоснымі, напр.:
бызортрыя, бызасацыяцыя.
ДЫЗАЙН, -у, м. Мастацкае канструя
ванне прадметаў машын, інтэр'ераў і пад.
ДЫЗАЙНЕР, а, мн ы, аў, м Мас
так-канструктар, спецыяліст па дызайне.
II нрым. дызайнерскі, -ая, -ае.
ДЫЗЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў м. Рухавік
унутранага згарання, які працуе на вадкім
паліве. II прым. дЫзельны, -ая, -ае.
ДЫЗЕЛЬ-... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. дызель, дызель

ны, напр.: бызель-матор, бызель-ноезб,
бызель-электрахоб.
ДЫЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРАХОД, дызель элек
трахбда, ЗА-дзе, мн. -ы, -аў м. Электраход,
забяспечаны дызелем у якасці першасна
га рухавіка. Ц нрым. дызель-электрахбдны,
-ая, -ае.
ДЫЗЕНТЭРЫЯ, і, лс Вострае інфек
цыйнае захворванне, якое суправаджаец
ца пашкоджаннем кішэчніка. Ц нрым. ды
зентэрыйны, -ая, -ае.
ДЫЙ, злуч. (разм.). 1. спалучальны. Злу
чае члены сказа, што абазначаюць пасля
доўныя з'явы, па знач. набліжаецца да
злучнікаў «і*, «ды*. УЗяў сякеру бый па
баўся ў лес. 2. балучальны. Далучае члены
сказа і сказы, якія ўдакладняюць або аба
гульняюць папярэднія думкі. Стаю абз/н
бый бўмаю. А я еазьму бый раскалоў абус/м.
ДЫК. 1. злуч. з еын/кобым знач. Ужыв.
для сувязі сказаў з прычынна-выніковымі
адносінамі. бал/так, быкя зеобзен. 2. злуч.
Ужыв. ў пачатку галоўнага сказа пры дада
ным умоўным. Работу зраб/ў, бык молсна /
абначыеаць. 3. часц. ўзмацн. Узмацняе вы
казванне. бык / алябзець у той бок не ха
чу. Абяцаць бык абяцал/, а не еыконеаем. 4.
часц. ўзмацн. Ужыв. пры ўказанні на про
ціпастаўленне або пярэчанне (разм.). Дых
я лс не спрачаюся/
ДЫКТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавёны; незак. 1. Павольна вымаўляць,
чытаць што-н., каб слухачы маглі запіс
ваць. Д. тэкст. 2. Прапаноўваць што-н.
для безагаворачнага выканання. %к яму
быктаеала сумленне. Ц зак. прадыктаваць,
-тўю, -тўеш, -тўе; -тўй; -тавёны. Ц наз.
дыктоўка, -і, ДЛА -тбўцы, лс. (да 1 знач.).
77/саць наб быктоўку.
ДЫКТАНТ, -а, ЛА -нце, мн. -ы, -аў м.
Від пісьмовай работы — запісванне тэксту
пад дыктоўку з далейшым аналізам пра
вільнасці яго напісання, кантрольны б.
ДЙКТАР, -а, мн. -ы, -аў м. Работнік
радыё або тэлебачання, які чытае тэкст
перад мікрафонам. Ц лс. доктарка, -і, ДЛА
-рцы, мн. -і, -рак (разм.) Ц нрым. доктар
скі, -ая, -ае.
ДЫКТАТ, -у ЛА-тАце, мн. -ы, -аў м. Па
літыка навязвання патрабаванняў больш
моцным бокам для абавязковага выка
нання другім, слабейшым бокам. 77ал/тыка быктату.
ДЫКТАТАР, -а, мн -ы, аў м 1. Кі
раўнік, які карыстаецца неабмежаванай
уладай. 2. неран. Той, хто паводзіць сябе ў
адносінах да іншых уладарна і нецярпіма.
II нрым. дыктатарскі, -ая, -ае.
ДЫКТАГЎРА, -ы, мн. -ы, -тўр, лс. Ні
чым не абмежаваная дзяржаўная ўлада,
якая апіраецца на сілу пануючага класа. О
Дыктатура пралетарыяту — улада рабочага
класа, якая ўсталявалася ў Расіі пасля 1917
г ў выніку сацыялістычнай рэвалюцыі.
ДЫКТАФОН, -а, мн. -ы, -аў м. Прыбор
для запісу і ўзнаўлення маўлення. Ц прым.
дыктафонны, -ая, -ае. Д. зан/с.
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ДЫКТОЎКА, -і, ДА/ -тбўцы, ж. 1. 27?.
дыктаваць. 2. мн. -і, -тбвак. Тое, што і бык/ЛЛН/Л.
ДЁІКЦЫЯ, -і, лс. Вымаўленне, ступень
выразнасці ў вымаўленні слоў пры раз
мове, пытанні, спяванні і пад. Добрая б. Ц
ярым дыкцыйны, -ая, -ае
ДЁІЛДА, -ы, ДА/ -ядзе, лін. -ы, -аў лс.
(разм., пагард.). Пра высокага нязграбна
га чалавека.
ДЫЛЁМА, -ы, мн. -ы, -лём, лс. 1. Мер
каванне, паводле якога прадмету прыпіс
ваюцца дзве супярэчлівыя прыметы, якія
выключаюць магчымасць трэцяй (спец.).
2. Становішча, пры якім выбар аднаго з
двух супрацьлеглых рашэнняў аднолькава
цяжкі. Стаяць л^рлб скллблнлй былемлй.
ДЁІЛЕР, -а, мн. -ы, -аў .м. Асоба, фірма,
банк, што займаюцца перапродажам тава
раў купляй-продажам каштоўных папер,
валюты і пад. і дзейнічаюць за свой кошт
і ад свайго імя. Ц лрым. дылерскі, -ая, -ае.
ДЫЛЕТАНТ, -а, А/-нце, мн -ы, -аў м
Той, хто займаецца навукай ці мастацтвам
без спецыяльнай падрыхтоўкі, маючы
толькі павярхоўнае ўяўленне аб прадметах
свайго занятку. Д. у музыцы. Д у мозлзнлуслібе. II лс. дылетантка, -і, ДА/-тцы, мн. -і,
-так. II ярым. дылетанцкі, -ая, -ае.
ДЫЛЕТАНТЫЗМ, у, м / ДЫЛЕ
ТАНЦТВА, -а, н. Дылетанцкія адносіны
да таго, што патрабуе спецыяльных прафесійных ведаў
ДЫЛІЖАНС, -а, мн. -ы, -аў м. (гіст.).
Мнагамесная карэта для перавозкі паса
жыраў і пошты. II ярым. дыліжансавы, -ая,
-ае.
ДЫЛОГІЯ, -і, мн. -і, -гій, лс. Два тво
ры аднаго аўтара, якія аб'яднаны агульнай
задумай і пераемнасцю сюжэта. Ц ярым.
дылагічны, -ая, -ае.
ДЫМ, -у, мн. дымй, -бў м. Лятучыя
прадукты гарэння з дробнымі часцін
камі вугалю, што ўзнімаюцца ў павет
ра ў выглядзе цёмных клубоў Яе быдле
быму без леяю (з нар.). 0 Пайсці з дымам
(разм.) — марна прапасці. Пускаць дым у
вочы (разм.) — ствараць ілжывае ўражан
не аб чым-н. У дым (разм.) — вельмі моц
на, да крайнасці напіцца, быць п'яным. Ц
ялмянід. дымОк, -мкў, мн. -ц -бў м. II ярым.
дымавй, -Ая, -бе. Дымлеля зл&юнл. Дымлеля м/лн/кл.
ДЫМА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. дым, дымавы,
напр.: бымллбяоб, бымллбсос, бымлеенерлтлр, бымлмлскфоўкл, бымлнелрлн/^лльны,
бымлўлоўн/к, бымлхоб.
ДЫМАГАРНЫ, -ая, -ае У выразе: ды
магарная труба (спец.) — труба ў паравым
катле, па якой праходзяць з топкі газы,
што награваюць ваду.
ДЫМАР, -А, мн. -й, -бў м. Прылада для
акурвання пчол дымам. Ц ярым. дымАрны,
-ая, -ае.

ДЫМАХОД, а, А/ дзе, мн ы, -аў, м
Канал для выхаду дыму з печы (топкі) у
комін. II ярым. дымаходны, -ая, -ае.
ДЫМЁЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-міць; незлк. Дрэнна гарэць, вылучаючы
вялікую колькасць дыму; выпускаць дым.
Яечкл ялчллл б. Дробы бымяць.
ДЫМІЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-іцца; незлк. 1. Выпускаць дым; тлець, вы
лучаючы многа дыму. Лзллеем/кл быммлся
нл есеннлчы. 2. яерлн. Вылучаць пару. Ялсля бллсблсу быміялся зямля. Уллечыне бым/ўся тумлн.
ДЫМІЦЬ, млк5, мілі, -міць; -мім,
-міцё, -мАць; незлк. 1. (7 / 2 лс. зеынлйнл
не ўлсыо.). Кепска гарэць, даючы многа
дыму 7лзн/цл бым/^ь. 2. чым. Курыць, пус
каючы дым. Д яляярослй. II злк. надь:міць,
-мліб, -міш, -міць; -мім, -міцё, -мйць.
ДЁІМКА, -і, ДА/ -мцы, лс. Лёгкая пава
лока з дыму туману Яерле хлелўся ў бымцы.
ДЁІМНЬІ, -ая, -ае. 1. Які дыміцца, вы
лучае многа дыму. Дымнля елллеем/кл. 2.
яерлн. Падобны на дым. Дымнля ялеллокл
еобллклў.
ДЁІМЧАТЫ, -ая, -ае. Колерам па
добны на дым. Дымчлтыя лку/мры. Ц нлз.
дымчатасць, -і, лс
ДЁІНА, -ы, мн. -ы, дын, лс. У механіцы:
адзінка вымярэння сілы ў абсалютнай фі
зічнай сістэме адзінак.
ДЫНАЗАЎР, -а, мн. -ы, -аў м. Яшчарападобная жывёліна, якая вымерла ў далё
кім мінулым. II ярым. дыназаўравы, -ая, -ае.
ДЫНАМА, нескл, н / ДЫНАМА-МАШЁІНА, -ы, мн. -ы, -шьін, лс. (уст.). Гене
ратар пастаяннага току
ДЫНАМЙМ, -у м. Наяўнасць, багац
це дынамікі (у 3 знач.) у чым-н. Д. ялбзей.
ДЫНАМІК, -а, мн. -і, -аў, м. Электра
дынамічны гучнагаварыцель. Уключыць б.
ДЫНАМІКА, -і, ДА/-міны, лс 1. Раз
дзел механікі, які вывучае законы руху
цел у залежнасці ад сіл, што дзейнічаюць
на іх. 2. Ход развіцця, змянення чаго-н.
Д. зрлмлбсклал рлзе/цця. 3. Рух, дзеянне,
развіццё. Д. сучлснлел лсыцця. Ц ярым. ды
намічны, -ая, -ае.
ДЫНАМЁГ, -у А/-міце, м. Моцнае вы
буховае рэчыва, асноўнай састаўной час
ткай якога з'яўляецца нітрагліцэрына. Ц
ярым дынамітавы, -ая, -ае / дынамітны,
-ая, -ае.
ДЫНАМІЧНЫ, -ая, ае 1. ал дына
міка. 2. Багаты на дзеянні, унутраную
сілу. Дыялм/чнле млстлцтел. Ц нлз. дына
мічнасць, -і, лс.
ДЫНАМОМЕТР, -а, мн ы, аў м Пры
бор для вымярэння велічыні сілы; сіламер.
ДЫНАР, -а, мн. -ы, -аў м. Грашовая
адзінка ў некаторых Балканскіх, Блізка
ўсходніх і Афрыканскіх дзяржавах. Серб
скі б. 7ўн/ск/б.
ДЫНАСТЫЯ, і, мн -і, -тый, лс 1. Шэ
раг манархаў з аднаго і таго ж роду якія
паслядоўна змяняюць адзін аднаго. Д
Д^рбонлру Фронды/. 2. яерлн. Шэраг пака

ДЫК-ДЫР
ленняў якія перадаюць з роду ў род прафесійнае майстэрства, традыцыі. Д. стлляелрлў. II лрым. дынастычны, -ая, -ае (да 1
знач.).
ДЁІНІА, нескл., м. Дзікі аўстралійскі са
бака.
ДЁІНЯ, -і, мн. -і, дынь, лс. Травяністая
расліна сямейства гарбузовых з паўзучым
сцяблом, а таксама яе круглы або аваль
ны салодкі плод. Ц нлмянм. донька, -і, ДА/
-ньцы, мн. -і, -нек, лс. Ц лрым. д&нны, -ая,
-ае.
ДЫП... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач. дыпламатычны, напр.:
быпкур 'ер, быллоцплл, былслулсбл.
ДЫПЛАМАВАЦЬ, -мўю, -мўеш, мўе;
-мўй; -мавАны; злк. і незлк., клас (й//яо).
Выдаць (выдаваць) дыплом каму-н.
ДЫПЛАМАНТ, -а, А/-нце, мн. -ы, -аў
м. Асоба, якая ўзнагароджана дыпломам
(у 2 знач.). Д. м/лснлробнлал конкурсу лйн/стлў. II лс. дыпламантка, -і, ДА/-тцы, мн.
-і, -так. II лрым. дыпламанцкі, -ая, -ае.
ДЫПЛАМАТ, -а, А/ -мёце, мн -ы, -аў
м. І. Службовая асоба, якая займаецца
дыпламатычнай дзейнасцю, работай у га
ліне знешніх зносін. 2. яерлн. Пра чалаве
ка, які дзейнічае тонка, умела. 3. Плоскі
чамаданчык для папер, кніц сшыткаў і
пад. (разм.). Ц лс. дыпламатка, -і, ДА/-тцы,
мн. -і, -так (да 2 знач.).
ДЫПЛАМАТЫЯ, -і, лс 1. Дзейнасць
урада па ажыццяўленні знешняй, міжна
роднай палітыкі дзяржавы. 2. лерлн. Тонкі
разлік, умельства і спрыт у дзеяннях, на
кіраваных на дасягненне якой-н. мэты.
Длскрозь блчу толю бынллмл/лыю. Ц лрым.
дыпламатычны, -ая, -ае. Дынялмлтычныя
лбнос/ны. Д. ллбыхоб бл слрлеы. О Дыпла
матычны корпус — замежныя дыпламаты,
акрэдытаваныя ў якой-н. краіне. Ц нлз.
дыпламатычнасць, -і, лс.
ДЫПЛОМ, -а, мн -ы, -аў м 1. Пасвед
чанне аб заканчэнні навучальнай уста
новы або аб прысваенні вучонай ступені
або якога-н. звання. Д клнбыблтл клерк.
2. Дакумент, што выдаецца як узнагаро
да за паспяховае выступленне на конкур
се, фестывалі, спартыўным спаборніцтве і
пад. Д. лершлй с/лулен;. О Дыплом з адзна
кай — дыплом спецыяліста, які закончыў
вышэйшую навучальную ўстанову з выдат
нымі адзнакамі. Ц лрым. дыпломны, -ая, -ае.
ДЫПЛОМНІК, -а, мн -і, -аў м Сту
дэнт, які выконвае дыпломную работу Ц
лс. дыпломніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ДЫПЛОМНЫ, -ая, -ае 1. 2/1. дыплом
2. Выкананы для атрымання дыплома (у І
знач.). Д. лрлек/л. Дь/н/юмнлярлботл.
ДЫРЫЖАБЛЬ, -я, мн і, яў м Па
ветраплавальны апарат, напоўнены газам,
забяспечаны рухавіком з паветраным він
том. II лрым. дырыжаблевы, -ая, -ае.
ДЫРЫЖОР, -а, мн -ы, аў м Кіраўнік
калектыву выканаўцаў у аркестры, хоры. Ц
крым. дырыжорскі, -ая, -ае.

ДЫР-ДЫС
ДЫРЫЖЫРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; лезак., чым. Кіраваць аркестрам або
хорам пры выкананні музычнага твора. Ц
няз дырыжыраванне, -я, н
ДЫРЭКТАР, -а, мл. -ы, -аў, л*. Кіраў
нік прадпрыемства, якой-н. дзяржаўнай
або навучальнай установы. Д. фабрыкі. Д.
бучылй//ча. ,27 %?ірмы. II ж. дырэктарка, -і,
ДМ-рЦЫ,
-і, -рак (разм.). Ц лрым. ды
рэктарскі, -ая, -ае.
ДЫРЭКТАРАТ, -а, А/-раце, лін. -ы, -аў,
м Калегія дырэктараў якога-н. буйнога
прадпрыемства, ведамства на чале з га
лоўным дырэктарам.
ДЫРЭКТАРЫХА, і, ^/ рысе, мл. і,

-рых, ж. (разм.). Жонка дырэктара.
ДЫРЭКТОРЫЯ, -і, ж. (гіст.). Кіруючы
орган у Францыі ў час Французскай бур
жуазнай рэвалюцыі 1795—1799 гг
ДЫРЭКТЫВА, ы, лін -ы, тьіў, ж.
Агульнае кіруючае ўказанне службовай
асобы або вышэйшага органа ніжэйшаму,
абавязковае для выканання. Ц лрылі. ды
рэктыўны, -ая, -ае.
ДЫРЭКТЫЎНЫ, ая, ае 1. а/?, ды
рэктыва. 2. лерал. Катэгарычны, які мае
характар дырэктывы. Дырэктыўныя ўкязаллі. II няз. дырэктыўнасць, -і, ж.
ДЫРЭКЦЫЯ, і, мл. і, -цый, ж 1. Кі
раўніны орган прадпрыемства, ведамства,
навучальнай установы на чале з дырэкта
рам. РясяяряЭжэнне дырэкцыі. 2. Памяш
канне, дзе знаходзіцца такое кіраўніцтва.
II ярым дырэкць:йны, -ая, -ае.
ДЫС... (а таксама дыз...), лрыстяўкя.
Утварае дзеясловы і назоўнікі са знач. па
рушэння, адсутнасці або процілегласці,
напр.: (Эысзярмянірябяць, быскеа/ііфікаеаць, Эыскам^&орт, бысуіака/^ыя, быс^улкі^ыя.
ДЫСАНАНС, у, мл. -ы, аў, м. 1. Не
гарманічнае спалучэнне музычных гукаў;
лроцйі. кансананс. 2. лерал. Тое, што ўно
сіць разлад у што-н., рэзка пярэчыць ча
му-н. Яео бумка лраеучала бысалалсам яя
схобзе.
ДЫСГАРМАНІРАВАЦЬ, -рую, руеш,
-руе; -руй; незяк., з чым і без (Зяп. Знахо
дзіцца ў дысгармоніі, змяшчаць у сабе
дысгармонію.
ДЫСГАРМОНІЯ, і, ж 1. Парушэнне
гармоніі, адсутнасць сугучнасці; неміла
гучнасць. 2. лерал. Разлад, няўзгодне
насць, парушэнне адпаведнасці чаго-н.
чаму-н. Д. колеряўу яемзяжы. Ц лрым. дыс
гарманічны, -ая, -ае. Дысеярмян/чняе слалучэлле колераў. Ц няз. дысгарманічнасць,
-і, ж.
ДЫСЕРТАНТ, -а, А/-нце, мн. -ы, -аў м.
Той, хто піша або абараняе дысертацыю. Ц
ж. дысертантка, -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так. Ц
лрым. дысертанцкі, -ая, -ае.
ДЫСЕРТАЦЫЯ, і, мн і, цый, ж.
Навуковая работа, якая публічна абара
няецца яе аўтарам на пасяджэнні спецы
яльнага вучонага савета для атрымання
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вучонай ступені. Доктарская б. Ц лрым.
дысертацыйны, -ая, -ае
ДЫСІДЭНТ, -а, 3/ -нце, мн. -ы, -аў, м.
1. Той, хто адступае ад пануючага ў краі
не веравызнання; вераадступнік. 2. Чала
век, які не згодны з пануючай ідэалогіяй,
які інакш мысліць. Ц ж. дысідэнтка, -і, ДА/
-тцы, мн. -і, -так. II лрым. дысідэнцкі, -ая,
-ае.
ДЫСІМІЛЯЦЫЯ, і, ж (спец) 1. Рас
падабненне двух блізкіх па гучанні гукаў.
2. Распад складаных арганічных рэчываў
у працэсе жыццядзейнасці арганізма. Ц
лрым. дысімілятыўны, -ая, -ае. Дысйпйія/лыуняе акаляе.
ДЫСК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Прадмет, дэ
таль якой-н. машыны, прыстасавання ў
выглядзе плоскага круга. Д. электрапілы.
Д. аўтамата. 2. Спартыўны снарад у фор
ме круга, які прымяняецца для кідання.
Хінуць <3. 3. Аптычны носьбіт інфармацыі ў
выглядзе плоскага круга. .Выпусціць <3. За
пісаць <3. А/бблыя быскі. 4. Прыстасаванне
для захоўвання інфармацыі на камп'юта
ры. Л/аенітны <3. Антычны & Ц лрым. дыска
вы, -ая, -ае (да 1 знач.). Дыскавая барана.
ДЫСКАБОЛ, -а, лін. -ы, -аў м. Спарт
смен — кідальнік дыска (у 2 знач.). Ц ж.
дыскаболка, -і, ДА/ -лцы, лін. -і, -лак. Ц
лрылі. дыскабольны, -ая, -ае
ДЫСКАВАЦЬ, -кўю, -куеш, -куе; -кўй;
-каваны; незак., піта. Апрацоўваць глебу
дыскавай бараной. Д. зорыла. Ц наз. дыска
ванне, -я, н.
ДЫСКАМФОРТ, у, А/ рце, м Умовы
жыцця, знаходжання, якія не забяспечва
юць зручнасцей і спакою, а таксама такі
стан. II лрым. дыскамфортны, -ая, -ае.
ДЙСКАНТ, -а, лін. -ы, -аў м. 1. Высокі
дзіцячы голас. 2. Спявак з такім голасам.
II лрым. дыскантовы, -ая, -ае. Дыскантовая
партыя.
ДЫСКАТЭКА, -і, ДА/ -тЭцы, лін. -і,
-тЭк, ж. 1. Збор грамафонных пласцінак.
2. Танцавальна-забаўляльнае мерапры
емства з музыкай, а таксама само памяш
канне для такога мерапрыемства. Ц лрылі.
дыскатэчны, -ая, -ае
ДЫСКАЎНТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Ма
газін, які гандлюе таварамі па зніжаных
цэнах.
ДЫСКВАЛІФІКАВАЦЬ, кўю, кўеш,
-кўе; -кўй; -каваны; зяк. і незак., каео
(м/то). Пазбавіць (пазбаўляць) кваліфі
кацыі, права выконваць пэўную работу,
удзельнічаць у спартыўных спаборніц
твах. Д. спартсмена. Ц звар. дыскваліфіка
вацца, -кўюся, -кўешся, -кўецца; -кўйся.
II наз. дыскваліфікацыя, -і, ж. Ц лрылі. дыс
кваліфікацыйны , -ая, -ае.
ДЫСКЁТА, -ы, ДА/ -кеце, лін. -ы, -кёт,
ж. Партатыўная прылада для шматразо
вага запісу і захоўвання звестак, прызна
чаных для апрацоўкі на камп'ютары. Ц
лрым. дыскётны, -ая, -ае.

ДЫСК-ЖАКЁЙ, я, лін і, яў м Чала
век, які вядзе праграму дыскатэкі. Ц лрылі.
дыск-жакёйскі, -ая, -ае.
ДЫСКРЫМІНАВАЦЬ, нўю, нўеш,
-нўе; -нўй; -навіны; зяк. і незяк., каео
7м/то). Абмежаваць (абмяжоўваць) у пра
вах, пазбавіць (пазбаўляць) раўнапраўя. Ц
няз. дыскрымінацыя, -і, ж. Рясявяя (3.
ДЫСКРЭДЫТАВАЦЬ, тўю, тўеш,
-тўе; -тўй; -таваны; зяк. і незяк., каео ("к/тр).
Падарваць (падрываць) давер'е да каго-,
чаго-н., прынізіць (прыніжаць) чый-н. аўтарытэт. II няз. дыскрэдытацыя, -і, ж.
ДЫСКРЭТНЫ, ая, ае (спец ) Па
асобны, раздзельны, які складаецца з
асобных частак. Ц няз. дыскрэтнасць, -і, ж.
ДЫСКУСІЙНЫ, ая, ае 1. ад. дыску
сія. 2. Няпэўны, які выклікае сумненне,
спрэчны. Дыскусйняе рам/элле. Ц няз. дыс
кусійнасць, -і, ж. (да 2 знач.).
ДЫСКЎСІЯ, -і, мн. -і, -сій, ж. Спрэчкі,
абмеркаванне якога-н. пытання на схо
дзе, у друку. Яявуковяя б. II лрылі. дыску
сійны, -ая, -ае.
ДЫСКУТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; незяк., м/то, аб чым і без бал. Весці
дыскусію па тым ці іншым пытанні; аб
мяркоўваць што-н., удзельнічаючы ў дыс
кусіі.
ДЫСЛАКАЦЫЯ, і, ж (спец ) 1. Раз
мяшчэнне ваенных аб'ектаў сухапутных
войск, размеркаванне ваеннай авіяцыі
або караблёў на месцах базіравання. 2.
Зрушэнне касцей пры пераломах суставаў
Д. кясцем. 3. Зрушэнне пластоў зямной
кары. Д. аорлых ляро^. Ц лрым. дыслака
цыйны, -ая, -ае.
ДЫСЛАЦЫРАВАЦЬ,
рую,
руеш,
-руе; -руй; -раваны; зяк. і незяк., кяео-м/то
(спец.). Размясціць (размяшчаць) узброе
ныя сілы. 27- войскі.
ДЫСПАЗІЦЫЯ, і, мн -і, -цый, ж
План размяшчэння войск, караблёў і пад.
II лрым дыспазіцыйны, -ая, -ае.
ДЫСПАНСЁР, а, мн ы, аў м Спе
цыяльная медыцынская ўстанова, якая
займаецца лячэннем пэўнага кантынген
ту хворых, сістэматычна наглядае за іх
здароўем. Сулрацьтуберкулёзлы <3. Ц лрым.
дыспансёрны, -ая, -ае.
ДЫСПАНСЕРЫЗАЦЫЯ, і, ж Сіс
тэма медыцынскіх мерапрыемстваў якія
ажыццяўляюцца дыспансерамі з мэтай
прафілактыкі і своечасовага лячэння за
хворванняў Д. нясельніцтбя.
ДЫСПЁРСІЯ, -і, ж. (спец.). Раскладан
не, раздзяленне, рассейванне. Ц лрым. дыспёрсны, -ая, -ае. О Дысперсная сістэма —
рэчыва ў выглядзе дробных часцінак разам
з тым асяроддзем, у якім яно рассеяна.
ДЫСПЁТЧАР, а, мл -ы, -аў м Работ
нік, які рэгулюе рух транспарту ход ра
боты прадпрыемства і пад. з аднаго цэн
тральнага пункта. Д. рўтлмайльлай базы.
II лрым. дыспётчарскі, -ая, -ае. ,27 лулкт.
Цэлтра/іьлая быслетчарская (наз.).
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ДЫСПЕТЧАРЫЗАЦЫЯ, і, ж. Цэн
тралізацыя аператыўнага кантролю і кі
равання вытворчымі і іншымі працэсамі
пры дапамозе тэхнічных сродкаў сувязі,
сігналізацыі, тэлемеханікі і аўтаматыкі.
ДЫСПЛЭЙ, -я, лін. -і, -яў, лі. (спец.).
Прыстасаванне візуальнага адлюстра
вання інфармацыі, атрыманай ад ЭВМ. Ц
лрым. дысплейны, -ая, -ае
ДЫСПРАПОРЦЫЯ, і, мл. і, цый, м?
Неадпаведнасць паміж часткамі цэлага,
адсутнасць прапорцыі. Д. у /лэмлахразз/црозлыхеал/л лара^лай еасла^нрк/. Ц лрым.
дыспрапарцыянальны, -ая, -ае.
ДЫСПУТ, -у, М -пуце, мл. -ы, -аў, м.
Публічныя спрэчкі на навуковую або важ
ную грамадскую тэму. ./Т/ліара/лдрлы (3.
ДЫСПУТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; лсзяк. Весці дыспут, удзельнічаць у
дыспуце; спрачацца.
ДЫСТАНЦЫЯ, і, мл. і, цый, ж. 1.
Адлегласць, прамежак паміж чым-н. ЗаОсе ля кя/ммлкую <)ь/с/яялцыю. Сысі^/ з ^ысліалцы/. 2. Участак адміністрацыйна-тэхнічнага падзелу чыгуначнага, шасэйнага
або воднага пуці. Т/ячлльлйс (Зыс/лалі^ы/. Ц
лрым. дыстанцыйны, -ая, -ае. Дьмтяялцыйлас к/раеаллс.
ДЫСТРАФІЯ, -і, ж. (спец.). Расстрой
ства жыўлення тканак, органаў або цэлага
арганізма, абумоўленае парушэннем аб
мену рэчываў. сар(3эчлай .мыліцы. Ц лрым.
дыстрафічны, -ая, -ае.
ДЫСТРОФІК, а, мл і, аў м (разм )
Хворы на дыстрафію.
ДЫСТЫЛЯВАЦЬ, -лібю, -лібеш, лібе;
-лібй; -лявАны; зяк. і лсзяк., мяло (спец.).
Ачысціць (ачышчаць) перагонкай.^, еа^ў.
II ЛЯЗ. ДЫСТЫЛЯЦЫЯ, -І, Ж. II лрым. дыстыля
цыйны, -ая, -ае.
ДЫСЦЫПЛІНА', ы, лс Абавязковае
для ўсіх членаў якога-н. калектыву падпа
радкаванне вызначанаму парадку; праві
лам. /Трацоўлая (3. ТЬллскяя <3. Тйкольляя
II лрым. дысцыплінарны, -ая, -ае. Дысцылд/лярляс сляаляллс. с/лаліулі.
ДЫСЦЫПЛІНА, ы, мл ы, -лін, лс
Асобная галіна якой-н. навукі; вучэбны
прадмет. Фмяляа/члыя (Зысцылл/лы.
ДЫСЦЫПЛІНАВАНЫ, ая, ае Які
падпарадкоўваецца дысцыпліне', захоў
вае парадак.
ряболілік.
лясучэлсц. Ц
ляз. дысцьшлінавОнасць, -і, лс.
ДЫСЦЫПЛІНАВАЦЬ, нўю, нўеш,
-нўе; -нўй; -навіны; зяк. і лсзяк., каеомілю. Прывучыць (прывучаць) да дыс
цыпліны'. Дружба заур/лоўсяс / (Зысцылл/лус Зямцоў.
ДЫФАМАЦЫЯ, і, лс Распаўсюдж
ванне ў друку звестак (сапраўдных або
ўяўных), якія ганьбяць, няславяць каго-н.
Слряся яб (Зыдбамацы/. Ц лрым. дыфамацьійны, -ая, -ае.
ДЫФЕРЭНЦАВАЦЬ, -цўю, цўеш,
-цўе / ДЫФЕРЭНЦЫРАВАЦЬ, -рую,
-руеш, -руе; -руй; -раваны; зяк. і лсзяк.,
мала. 1. Размежаваць (размяжоўваць), ад

розніць (адрозніваць) асобнае, прыват
нае пры разглядзе, вывучэнні чаго-н. ,Д.
лормы расчалак. 2. Знайсці (знаходзіць)
дыферэнцыял (у 1 знач.). Ц ляз. дыферэн
цыяцыя, -і, лс. (да 1 знач.) / дыферэнцыра
ванне, -я, л.
ДЫФЕРЭНЦЫЯЛ, а, мл ы, аў, м
(спец.). 1. У матэматыцы: лінейная част
ка прырашчэння залежнай пераменнай
функцыі. 2. Механізм у прыводзе вяду
чых колаў аўтамабіля, трактара і пад., які
дазваляе праваму і леваму колам круціц
ца з рознай хуткасцю. ,Д. з кялічлым/ зу<5чясілым? колам/. Ц лрым. дыферэнцыяльны,
-ая, -ае (да 1 знач.). Ды^срэл^ыяльляс сыл/лэллс.
ДЫФЕРЭНЦЫЯЛЬНЫ, ая, ае 1.
ал. дыферэнцыял. 2. Розны, неаднолька
вы пры розных умовах. Ды<%)срэлцыяльляя
рэллія. ,Д. /лары^.
ДЫФІРАМБ, а, мл ы, аў, м 1. У ста
ражытных грэкаў: урачыстая харавая пес
ня ў гонар бога Дыяніса. 2. лсрял. Пера
большаная пахвала; усхваленне. Слясяць
(Зы^/рамОы кяму-, чяму-л. II лрылі. дыфі
рамбічны, -ая, -ае. Дыф/рямЛ/члыя есраіы
(да 1 знач.).
ДЫФРАКЦЫЯ, -і, лс. У фізіцы: згібан
не хвалямі (светлавымі, гукавымі і пад.)
сустрэчных перашкод. ,Д. саяліля. Ц лрылі.
дыфракцыйны, -ая, -ае. Ды^ряк^ымляс
сылрямсльояллс. Дыійрякцыйляя ряміо/лкя.
ДЫФТОНГ, а, мл і, аў м У лінгвіс
тыцы: спалучэнне двух галосных гукаў
якія вымаўляюцца злітна, як адзін гук. Ц
лрым. дыфтангічны, -ая, -ае.
ДЫФТЭРЫТ, у, 3^-рвіце, м / ДЫФ
ТЭРЫЯ, -і, лс. Вострая заразная пераваж
на дзіцячая хвароба, якая суправаджаецца
паражэннем зева, слізістых абалонак но
са і гартані. Ц лрым. дыфтэрытны, -ая, -ае /
дыфтэрыйны, -ая, -ае.
ДЫФЎЗІЯ, -і, лс. (спец.). Пранікненне
аднаго рэчыва ў другое пры іх узаемным
датыканні ў выніку цеплавога перамя
шчэння часцінак рэчыва.
сазаў. Ц лрым.
дыфузійны, -ая, -ае.
ДЫФЎЗНЫ, -ая, -ае. Невыразны, рас
плывісты. Ды^узлыя /лумяллясц/.
ДЫХ, -у м. (разм.). Дыханне. .Хацелася
крыкнуць, яле лс хал/ла (Зыду. 0 Адным ды
хам (разм.) — за адзін раз, вельмі хутка. Ні
слыху ні дыху (разм.) — няма ніякіх вес
так.
ДЫХАВІЦА, -ы, лс. 1. Цяжкае дыханне
пры захворванні бронхаў 77якул!ясяць <3ыхае/цам. 2. Народная назва хваробы лёгкіх
у коней і іншых жывёл. Саслаць (Зыхас/цу
калю. II лрым. дыхавічны, -ая, -ае.
ДЫХАННЕ, -я, л. 1. Працэс паглы
нання кіслароду і выдзялення вуглякіс
лага газу жывымі арганізмамі. С/ломлслясць лряяў/мляся ў ласксралым (Зыхалл/.
2. лсрял. Подых, павеў чаго-н.
аяслы. О
Штучнае дыханне — сістэма прыёмаў для
аднаўлення натуральнага дыхання. 0 Дру
гое дыханне — аб новых сілах, бадзёрасці ў
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каго-н. пасля стомленасці, апатыі. Ц лрым.
дыхальны, -ая, -ае.
ДЁІХАЦЬ, дыхаю, дыхаеш, дыхае; лс
зяк. 1. Паглынаць кісларод і выдзяляць
вуглякіслы газ. Аізоры ^ялскя (Зыхас. Расл/лы дыхаюць л/сцсм. 2. лсрял. чым. Быць
захопленым чым-н., жыць якой-н. ідэяй.
Ён жыў / (Зыхлў кялссрся/лррыям. 3. лсрял.,
чым. Вылучаць, распаўсюджваць што-н.;
быць прасякнутым чым-н., выказваць
што-н. Доч дыхала лахам/ ліраў. Яео /лее
ры Мыляюць еамлой. 7сяр сляр/лсмсля (Зыхаў здароўем. 0 Дыхаць свабодна (воль
на) — адчуваць палёгку, вызваліўшыся ад
чаго-н. II я^лякр. дыхнўць, -нў, -нёш, -нё;
-нём, -няцё, -нўць; -ні (да 1 знач.; разм.).
ДЫХТ, -у, м У выразе: даць дыхту
(разм.) — задаць наганяй.
ДЙШАЛЬ, -шля, мл. -шлі, -шляў м.
1. Тоўстая аглобля, якая прымацоўваецца
да сярэдзіны пярэдняй восі пры парнай
запрэжцы. 2. У плузе: жалезная выгнутая
пласціна, да пярэдняга канца якой пры
мацоўваецца ворчык. II лрылі. дышлевы,
-ая, -ае.
ДЫЭЛЕКТРЫК, а, мл і, аў, м
(спец.). Рэчыва, цела, якое дрэнна пра
водзіць электрычны ток; неправаднік. Ц
лрым. дыэлектрычны, -ая, -ае.
ДЫЯБЕТ, -у, 3/ -бёце, м. Назва шэрагу
хвароб, выкліканых парушэннем абмену
рэчываў О Цукровы дыябет — хвароба,
якая характарызуецца павелічэннем цук
ру ў крыві і мачы. II лрым. дыябетычны, -ая,
-ае.
ДЫЯБЕТЫК, -а, мл -і, -аў м (разм )
Хворы на дыябет. Ц ж. дыябетычка, -і, ,ДЗ/
-чцы, мл. -і, -чак.
ДЫЯІАНАЛЬ', -ю, м. Шчыльная ба
ваўняная або шарсцяная тканіна з косымі
рубчыкамі. Аул/ць (Зыяеал&лю ля лал/лю. Ц
лрым. дыяганалевы, -ая, -ае.
ДЫЯІАНАЛЬ , і, мл і, -ей, ж У матэ
матыцы: прамая лінія, што злучае два несумежныя вуглы многавугольніка або дзве
вяршыні шматгранніка, якія не ляжаць у
адной плоскаці. Ц лрым. дыяганальны, -ая,
-ае.
ДЫЯГНАЗ, -у, мл. -ы, -аў м. Урачэбнае
заключэнне аб характары і сутнасці хва
робы, а таксама яе абазначэнне. 77ас/лас/ць <3. II лрым. дыягнастычны, -ая, -ае.
ДЫЯГНАСТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; -тавАны; зак. і лезак., мілю (спец.). 1.
Паставіць (ставіць) дыягназ. хеаробу. 2.
Устанавіць (устанаўліваць) тэхнічны стан
машын, механізмаў Ц лаз. дыягнаставанне,
-я, л. / дыягностыка, -і, ДА/-тыцы, ж.Дыясласліаеаллс хсароОы. 7^хл/члая (Зыяелосліыка. Слсцыял/слі ла ^ыяелос/лыцы.
ДЫЯГНОСТ, а, АТ-сце, мл ы, -аў, м
Урач, які ўстанаўлівае дыягназ.
ДЫЯГНОСТЫКА, і, ДЗ^-тыцы, ж 1.
271. дыягнаставаць. Ралляя (3. захеареалля.
./7абараліорлая
2. Галіна медыцыны аб
метадах і прынцыпах вызначэння дыя
гназу. II лрым. дыягнастычны, -ая, -ае.
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ДЫЯГРАМА, -ы, мн. -ы, -рАм, ж. Гра
фічны відарыс, які наглядна ілюструе су
адносіны якіх-н. велічынь. Д. росл/у лазукозых касіраў. II лрь/л/. дыяграмны, -ая, -ае.
ДЫЯДЭМА, -ы, л/л. -ы, -д$м, ж. 1. Вя
нок або галаўная павязка з упрыгожання
мі з каштоўных камянеў, якія надзявалі
цары і вярхоўныя жрацы ў мінулыя часы.
2. Жаночае галаўное ўпрыгожанне з каш
тоўных камянеў у выглядзе кароны. Д. з
салраубныл// брыльянтам/.
ДЫЯКАН, -а, мн. -ы, -аў м. У права
слаўнай царкве: ніжэйшае духоўнае зван
не; памочнік святара ў час царкоўнай
службы. II ярым. дыяканскі, -ая, -ае. Д. сан.
ДЫЯКАНІХА, -і, ДА/-нісе, мн. -і, -ніх,
ж. (разм.). Жонка дыякана.
ДЫЯКРЫТЫЧНЫ, ая, -ае У выразе:
дыякрытычны знак — надрадковы ці пад
радковы знак у літары (у некаторых алфа
вітах — побач з літарай), які ўдакладняе
гучанне, напр., значок кароткасці над лі
тарамі «ў* або «й*.
ДЫЯЛЁКТ, у, М кце, мн ы, аў м
Мясцовая разнавіднасць мовы, якая ад
розніваецца ад сумежных гаворак свое
асаблівымі фанетычнымі, граматычнымі
і лексічнымі рысамі. /7аўночла-ўсхобн/ <3.
беларускай мозь/. II лрым. дыялектны, -ая,
-ае. Д. арэал.
ДЫЯЛЕКТАЛОГІЯ, і, ж. Раздзел мо
вазнаўства, які вывучае дыялекты. Ц лрым.
дыялекталагічны, -ая, -ае.
ДЫЯЛЕКТОЛАГ, а, мн і, аў м Спе
цыяліст у галіне дыялекталогіі.
ДЫЯЛЕКТЫЗМ, а, мн ы, аў, м Сло
ва або выраз якога-н. дыялекту ужытыя ў
літаратурнай мове.
ДЫЯЛЕКТЫК, -а, мн і, аў м Пасля
лоўнік дыялектычнай філасофіі, дыялек
тыкі (у 1 знач.).
ДЫЯЛЁКТЫКА, і, ДЗ/ тыцы, ж. 1.
Філасофскае вучэнне аб усеагульных законах руху і развіцця прыроды, чалавеча
га грамадства і мыслення; навуковы метад
пазнання з'яў прыроды і грамадства шля
хам ускрыцця ўнутраных супярэчнасцей
і барацьбы процілегласцей, якія прыво
дзяць да скачкападобнага пераходу з ад
ной якасці ў другую. 3/с7тзрь^/стычнля
<9. 2. Сам працэс такога руху і развіцця. Д.
лабзсй. Д. а/сторы/. 3. Майстэрства вес
ці спрэчкі, прымяняць лагічныя довады
(уст.). II нрым. дыялектычны, -ая, -ае (да 1
і 2 знач.). Д. матэрыял/зм. Д. метаб; нлз.
дыялектычнасць, -і, ж. (да 2 знач ).
ДЫЯЛОГ, у, мн і, аў, м 1. Размова
паміж дзвюма асобамі, абмен рэплікамі.
Сцэн/чны Э. 2. лбрал. Перагаворы паміж
двума бакамі. 77ал/тычлы б. .Канструк
тыўны б. II лрым. дыялагічны, -ая, -ае.
ДЫЯМЁНТ, а, 3/ нце, мн ы, -аў,
м. 1. Алмаз, брыльянт. 2. Назва аднаго з
дробных шрыфтоў II лрым. дыяментавы,
-ая, -ае.
ДЫЯМЕТР, -а, мн -ы, -аў м У матэ
матыцы: адрэзак прамой лініі, які злучае
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дзве кропкі акружнасці і праходзіць праз
яе цэнтр. II лрым. дыяметральны, -ая, -ае.
ДЫЯМЕТРАЛЬНЫ, ая, ае 1. а/?, дыя
метр. 2. Поўны, крайні (перан.). Дыямет
ральная супрацьлегласць. Характары быяметральна (прысл.) абразныя. Ц наз. дыя
метральнасць, -і, ж.
ДЫЯПАЗІТЫЎ, тьіва, мн
тывы,
-тываў, м. Пазітыўны (у 1 знач.) фатагра
фічны здымак на празрыстым матэрыяле,
прызначаны для дэманстрацыі на экра
не з дапамогай праекцыйнага апарата. Ц
лрым. дыяпазітыўны, -ая, -ае.
ДЫЯПАЗОН, у, мн ы, аў м 1. Інтэр
вал паміж самым нізкім і самым высокім
тукамі пеўчага голасу, мелодыі або музыч
нага інструмента (спец.). 2. Вобласць, у
межах якой ажыццяўляюцца якія-н. вы
мярэнні (спец.). Д. рабысчастот. 3. лбран.
Аб'ём ведаў інтарэсаў Дыяпазон зучолаза.
II лрым. дыяпазонны, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.).
ДЫЯПТРЁІЯ, і, мн -ьіі, ый, ж. Адзін
ка вымярэння праламляльнай сілы аптыч
ных лінз. II лрым. дыяптрычны, -ая, -ае.
ДЫЯРАМА, -ы, мн. -ы, -рАм, ж. 1. Кар
ціна, намаляваная на празрыстай тканіне
або шкле і спецыяльна асветленая для
стварэння ўражання аб'ёмнасці. 2. Жыва
пісная карціна з рэальнымі або бутафор
скімі прадметамі, макетамі. Ц лрым. дыя
рамны, -ая, -ае.
ДЫЯСПАРА, -ы, мн. -ы, -пар, ж. Час
тка народа (этнічнай супольнасці), якая
жыве па-за межамі гістарычнай радзімы.
.Беларуская б. у Канабзе.
ДЫЯТЭЗ, -у м. Схільнасць чалавеча
га арганізма да некаторых захворванняў
(алергія, рэспіраторныя інфекцыі і інш.).
II лрым. дыятэзны, -ая, -ае.
ДЫЯФІЛЬМ, а, мн ы, аў, м Фільм,
складзены з дыяпазітываў Дз/цячыя быя%мльмы. II лрым. дыяфільмавы, -ая, -ае.
ДЫЯФРАГМА, -ы, мн. -ы, -фрОгм /
-аў, ж. 1. Сухажыльна-мышачная перага
родка, якая аддзяляе грудную поласць ад
брушной. 2. Святлонепранікальная пера
гародка ў аптычных прыборах з адтулінай
для прапускання пучка прамянёў Ц лрым.
дыяфрагмавы, -ая, -ае.
ДЫЯХРАНІЯ, -і, ж. Стан якіх-н. з'яў
сістэмы ў іх развіцці, гісторыі. Моўная б.
II лрым. дыяхранічны, -ая, -ае / дыяхронны,
-ая, -ае. Дыяхран/чны алал/з. Дыяхронны
метлб.
ДЭ..., прыстаўка. Утварае дзеясловы
і назоўнікі са знач. адсутнасці прыметы
або супрацьлегласці дзеяння, напр.: бэкабз/раеаць, бэты%ра#аць, бзмантаж, бэеуман/зацыя, бэнацыянал/зацыя, бэстаб/л/зацыя.
ДЭБАРКАДАР, а, мн ы, аў, м 1.
Плывучая параходная прыстань, а такса
ма месца пасадкі на параходнай прыстані.
2. Крытая платформа чыгуначнай станцыі
(уст.). II лрым. дэбаркадарны, -ая, -ае.

ДЭБАТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
незок., м/то і без бал. Абмяркоўваць што-н.,
весці дэбаты. Д. пытанне.
ДЭБАТЫ, -аў. Абмеркаванне якога-н.
пытання, спрэчкі. Разаарнуд/ся б. 77арламслцк/я б.
ДЭБАШЁІР, а, мн ы, аў м Той, хто
ўчыняе дэбошы; буян, скандаліст. Ц лрым.
дэбашь/рскі, -ая, -ае.
ДЭБАШЫРЫЦЬ, ру -рыш, рыць;
незак. Учыняць дэбошы; буяніць, скан
даліць. II зак. надэбашырыць, -ру -рыш,
-рыць. II наз. дэбашырства, -а, н.
Д§БЕТ, -у, М-беце, м. (спец.). У пры
ходна-расходных кнігах: рахунак паступ
ленняў і даўгоў дадзенай установе. Ц лрым.
дэбетбвы, -ая, -ае.
ДЭБІЛ, -а, л/н. -ы, -аў м. Чалавек з лёг
кай формай прыроджанай псіхічнай не
паўнацэннасці, разумовай адсталасці. Ц
лрым. дэбільны, -ая, -ае; наз. дэбільнасць,
-і, ж.
ДЭБІТ, -у, М -біце, м. (спец.). Коль
касць газу вады, нафты ці іншай вадкасці,
якую дае крыніца за адзінку часу. Д. лак
тозай сб/браб/ны. II лрь/м. дэбітны, -ая, -ае.
ДЭБІТОР, -а, мн. -ы, -аў м. (спец.).
Даўжнік прадпрыемства, арганізацыі, ус
тановы. II лрым. дэбіторскі, -ая, -ае. Дэбі
торская запазычанасць.
ДЭБОШ, -у, мн. -ы, -аў, м. Скандал з
шумам і бойкай. Учыл/ць б.
ДЭБЙЭТ, -у, М -бібце, мн. -ы, -аў м. 1.
Першае выступленне на сцэне або наогул
у якой-н. дзейнасці. Д. у оперным тэатры.
Д. мдллбоеа лдэтд. 2. Пачатак шахматнай
або шашачнай партыі, тібярыты б. Ц лрым.
дэбютны, -ая, -ае.
ДЭБЮТАВАЦЬ, тўю, тўеш, -тўе;
-тўй; здк. і незак. Упершыню публіч
на выступіць (выступаць) на сцэне або ў
якой-н. галіне дзейнасці.
ДЭБЮТАНТ, а, Л/ нце, мн ы, -аў м
Той, хто дэбютуе дзе-н. Д аыстул/ў з аял/к/м поспехам. Ц ж. дэбютантка, -і, ДА/-тцы,
мн. -і, -так. II лрь/м. дэбютанцкі, -ая, -ае.
ДЭВАЙС, -а, мн. -ы, -аў м. Любое тэх
нічнае прыстасаванне, створанае для вы
канання тых ці іншых запраграмаваных у
ім функцый.
ДЭВАЛЬВАЦЫЯ, і, ж (спец) Афі
цыйнае змяншэнне залатога ўтрыман
ня грашовай адзінкі, а таксама зніжэнне
курсу нацыянальнай валюты ў адносінах
да валюты іншай краіны. Ц лрыл/. дэвальва
цыйны, -ая, -ае.
ДЭВІЗ, -а, мл. -ы, -аў, м. 1. Кароткае
выслоўе, якое выражае кіруючую ідэю па
водзін або дзейнасці. /Там б. — лалбраб/
2. Слова або выслоўе, якое на конкурсах
аўтар ставіць на творы замест свайго імя.
77рдект лаб бэе/зам ^77ібрамоеа^. Ц лрым.
дэвізны, -ая, -ае.
ДЭВІЯЦЫЯ, і, ж (спец ) 1. Адхілен
не стрэлкі компаса ад лініі магнітнага ме
рыдыяна пад уздзеяннем вялікіх мас жа
леза. 2. Адхіленне цела, што рухаецца, ад
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зададзенага напрамку пад уплывам якіх-н.
выпадковых прычын. Ц лрь/л/. дэвіяцыйны,
-ая, -ае /дэвйнтны, -ая, -ае.
ДЭГАЗАТАР, -а, мн. -ы, -аў л/. 1. Апарат
для дэгазацыі. 2. Асоба, якая праводзіць
дэгазацыю. 3. Сродак, рэчыва для дэгаза
цыі. II лрым. дэгазатарскі, -ая, -ае.
ДЭГАЗАЦЫЯ, -і, ж. Абясшкоджванне
або выдаленне адкуль-н. газаў атрутных
рэчываў. Д л/ясцовасц/. Д. байсасц/. Ц лрым.
дэгазацьпшы, -ая, -ае
ДЭГАЗІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; зак. і незак., маме. Абяс
шкодзіць (абясшкоджваць) што-н. ад ат
рутных газаў рэчываў Д мясцовасць.
ДЭГЕНЕРАТ, -а, Л/-р4це, мн. -ы, -аў м.
Чалавек з адзнакамі псіхічнага або фізіч
нага выраджэння. II ж. дэгенератка, -і, ДЛ/
-тцы, мн. -і, -так.
ДЭГЕНЕРАЦЫЯ, і, ж. Выраджэнне,
пагаршэнне ад пакалення да пакалення
біялагічных, а таксама псіхічных адзнак
арганізма. Ц лрь/м. дэгенератыўны, -ая, -ае;
наз. дэгенератыўнасць, -і, ж.
ДЭГЕНЕРЫРАВАЦЬ,
рую,
руеш,
*руе; -руй; зак. і незак. Падвергнуцца
(падвяргацца) дэгенерацыі.
ДЭГРАДЗАРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; зак. і незак. Паступова пагаршаючыся, страчваючы каштоўныя якасці, прый
сці (прыходзіць) да выраджэння. Ц наз.
дэградацыя, -і, ж
ДЭГУМАНІЗАЦЫЯ, і, ж Пазбаўлен
не гуманістычнага пачатку, гуманістыч
най сутнасці; абесчалавечванне. Д. працы.
ДЭГУСТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавйны; зак. і незак., што. Вызначыць
(вызначаць) на смак якасць прадукту пры
яго вырабе. Ц наз. дэгустацыя, -і, ж.; лрым.
дэгустацыйны, -ая, -ае.
ДЭГУСТАТАР, -а, мн. -ы, -аў м. Спе
цыяліст, які дэгустуе прадукты. Д. чаю.
ДЭДУКЦЫЯ, -і, ж. Спосаб разважан
ня ад агульных палажэнняў да прыватных
вывадаў Ц лрым. дэдуктыўны, -ая, -ае. Д.
мётлаў.
ДЭЗ..., прыстаўка. Тое, што і Ээ...;
ужыв. перад галоснымі, напр.: дэзакты
вацыя, (Зэзареан/зацыя, дэзарыентацыя,
(дэзынтэграцыя, ^эзынфарл/аць/я.
ДЭЗАВУІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; зак. і незак., каео (што). У
міжнародным праве: аб'явіць (аб'яўляць)
аб нязгодзе з дзеяннямі даверанай асобы
(дыпламатычнага прадстаўніка) або аб
пазбаўленні яго права дзейнічаць надалей
ад імя свайго ўрада. Д. пасля.
ДЭЗАДАРАНТ, -у, АТ -нце, мн. -ы, -аў,
м. Сродак для маскіроўкі, змяншэння ці
паглынання непрыемных пахаў а такса
ма прыстасаванне, дзе ўтрымліваецца такі
сродак. II лрым. дэзадарантны, -ая, -ае.
ДЭЗАКТЫВАЦЫЯ, і, ж Выдаленне
радыеактыўных забруджанняў з паверхні
розных прадметаў збудаванняў і пад. Ц
ярым. дэзактывацыйны, -ая, -ае.

ДЭЗАРГАНІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; зяк. і незяк., кяео-мпло. Учы
ніць (учыняць) дэзарганізацыю дзе-н.,
сярод каго-н. Варожая абарона была цалкям (Зэзяреян/зявяня партызанам/.
ДЭЗАРГАНІЗАТАР, а, мн ы, аў м
Той, хто ўносіць дэзарганізацыю. Ц лрь/м.
дэзарганізатарскі, -ая, -ае
ДЭЗАРГАНІЗАЦЫЯ, і, ж Парушэнне
парадку дысцыпліны, звычайнай дзей
насці ў якой-н. справе, рабоце і пад. Д.
вытворчасці II лрым. дэзарганізацыйны,
-ая, -ае.
ДЭЗАРЫЕНТАВАЦЬ, тўю, тўеш,
-тўе; -тўй; -тавАны; зяк. і незяк., каео
(м/то). Пазбавіць (пазбаўляць) правіль
най арыентацыі, увесці (уводзіць) каго-н.
у зман. /7- лряц/ўн/кя. Ц няз. дэзарыентацыя,
-і, ж.
ДЭЗЕРЦІР, -а, мн. -ы, -аў м. Той, хто
дэзерціраваў зрабіў дэзерцірства. Ц ярь/м.
дэзерцірскі, -ая, -ае
ДЭЗЕРЦІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; зяк. і незяк. Учыніць (учыняць) дэ
зерцірства. Д. ся свае// часц/.
ДЭЗЕРЦІРСТВА, а, н 1. Самавольнае
пакіданне ваеннаслужачым вайсковай
часці з мэтай ухілення ад воінскай служ
бы; ухіленне ад прызыву ў армію. 2. лерян.
Ухіленне ад выканання сваіх грамадзян
скіх або службовых абавязкаў
ДЭЗЫНСЁКЦЫЯ, і, ж Знішчэнне
шкодных насякомых спецыяльнымі срод
камі. Д. Збрнясхов/шчаў. Д. ядзення. Ц лрь/м.
дэзынсекцыйны, ая, ае
ДЭЗЫНФАРМАВАЦЬ, мўю, мўеш,
-мўе; -мўй; -мавАны; зяк. і незяк., кяеом/то. Увесці (уводзіць) у зман няправіль
най або фальшывай інфармацыяй.
ДЭЗЫНФАРМАЦЫЯ, -і, ж Распаўсюджванне няправільнай або фальшы
вай інфармацыі з мэтай увесці каго-н. у
зман. Д. грлмліЗскясц/. Ц лрь/м. дэзьшфармацьшны, -ая, -ае
ДЭЗЫНФЁКЦЫЯ, і, ж Абеззараж
ванне, знішчэнне хваробатворных мікро
баў пры дапамозе спецыяльных сродкаў
ТТравесц/ йэзын%)екць/ю. Ц лрь/м. дэзьшфекцыйны, -ая, -ае.
ДЭЗЫНФІЦЁІРАВАЦЬ, рую, руеш,
-руе; -руй; -раваны; зяк. і незяк., м/то.
Зрабіць (рабіць) дэзынфекцыю чаго-н.
Д. вопратку хворага. Ц зяк. таксама прадэзьшфіць/раваць, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны.
ДЭІЗМ, -у, м. Рэлігійна-філасофскае
вучэнне, якое прызнае Бога тварцом све
ту, але адмаўляе яго ўмяшанне ў з'явы
прыроды і грамадскага жыцця. Ц лрь/м. дэ
істычны, -ая,-ае
ДЭІСТ, -а, Лі-сце, мн. -ы, -аў, м. Пасля
доўнік дэізму. II лрь/м. дэістычны, -ая, -ае.
ДЭЙТЭРЫЙ, -ю, м. Стабільны ізатоп
вадароду цяжкі вадарод. Ц лрь/м. дэйтэры
евы, -ая, -ае.

ДЭГ-ДЭК
ДЭКА, -і, мн. -і, дэк, ж. Дэталь струн
нага музычнага інструмента, якая слу
жыць для ўзмацнення гуку.
ДЭКА... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач. дзесяць, напр.: бэкаерям, бэкал/тр, Дэкятоня.
ДЭКАДА, -ы, ДАІ-дзе, мн. -ы, -кАд, ж.
1. Прамежак часу ў дзесяць дзён. 77ерм/яя
(3. мая. 2. Дзесяць дзён, у якія праводзіц
ца якое-н. грамадскае мерапрыемства. Д.
белярускяея мастацтва у Маскве. Ц лрь/м.
дэкадны, -ая, -ае. Д. ераф/к.
ДЭКАДАНС, -у, м. (кніжн.). 1. Заняпад,
культурны рэгрэс. 2. Тое, што і бэкабэнцтва.
ДЭКАДЭНЦТВА, -а, н. Агульная назва
нерэалістычных кірункаў у літаратуры і
мастацтве канца 19 — пачатку 20 ст., якія
характарызуюцца фармалізмам, крайнім
індывідуалізмам. Ц лрь/м. дэкадэнцкі, -ая,
-ае.
ДЭКАЛЬТЭ, нескл., н. 1. Вялікі выраз у
верхняй частцы жаночага адзення, які ад
крывае шыю, плечы, верхнюю частку гру
дзей. Глыбокае (3.2.узноч. лрь/м., нязм. Пра
жаночае адзенне з такім выразам. Сукенка
б. II лрь/м. дэкальтаваны, -ая, -ае. Дэкаль
таваная сукенка. 77ераб люстэркам прыха
рошвалася дэкальтаваная бал/а.
ДЭКАН, -а, л/н. -ы, -аў, л/. Кіраўнік фа
культэта ў вышэйшай навучальнай уста
нове. Д. ф/лалае/чнаеа факультэта. Ц лрь/м.
дэканскі, -ая, -ае.
ДЭКАНАТ, -а, АГ-нЭце, мн. -ы, -аў л/. 1.
Кіраўніцтва факультэта, якое ўзначальвае
дэкан. 2. Памяшканне, дзе знаходзіцца
такое кіраўніцтва.
ДЭКАРЫРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; зак. і незак., што. На
даць (надаваць) чаму-н. прыгожы выгляд
знешнім убраннем. Д. залу кветкам/. Ц
зак. таксама задэкарыраваць, -рую, -руеш,
-руе; -руй; -раваны.
ДЭКАРАТАР, -а, л/н. -ы, -аў м. 1. Мас
так, які піша дэкарацыі, афармляе сцэну;
здымачную пляцоўку. 2. Спецыяліст па
ўпрыгожванні будынкаў памяшканняў. Ц
лрь/л/ дэкаратарскі, -ая, -ае.
ДЭКАРАТЫЎНЫ, ая, ае 1. Прызна
чаны для ўпрыгожання чаго-н. Д. жывал/с. Дэкаратыўныярасл/'ны. 2. Жывапісны,
маляўнічы. Д. вй. Ц наз. дэкаратыўнасць, -і,
ж. (да 2 знач.).
ДЭКАРАЦЫЯ, і, мн і, цый, ж 1.
Жывапісная або архітэктурная выява мес
ца і абставін сцэнічнага дзеяння. Д. пер
шага акта. 2. л^ран. Пра што-н. паказное,
штучнае. 0 Перамена дэкарацый — аб змя
ненні абставін, становішча спраў агуль
нага выгляду чаго-н. Ц лрь/м. дэкарацыйны,
-ая, -ае.
ДЭКАЦІРАВАЦЬ, -рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; зак. і незак., што (спец.).
Апрацаваць (апрацоўваць) шарсцяную
тканіну парай або гарачай вадой, каб па
лепшыць яе якасць. Ц наз. дэкаціроўка, -і,

дэк-дэм
ДА/-рбўцы, ж. II лрым. дэкаціровачны, -ая,
-ае.
ДЭКВАЛІФІКАВАЦЬ, кўю, кўеш,
-кўе; -кўй; зак. Пазбавіць кваліфікацыі. Ц
зеар. дэкваліфікавацца, -кўюся, -кўешся,
-кўецца. II лаз. дэкваліфікацыя, -і, ж.
ДЭКЛАМАВАЦЬ, -мўю, мўеш, -мўе;
-мўй; -мавАны; лезак., лале. Выразна, памайстэрску чытаць мастацкія творы. Д.
лаэмы Ялк/ Хулалы. Ц зак. прадэкламаваць,
-мўю, -мўеш, -мўе; -мўй; -мавАны. Ц лаз.
дэкламацыя, -і, ж.; лрь/л/. дэкламацыйны,
-ая, -ае.
ДЭКЛАМАТАР, -а, мл. -ы, -аў, м. Ар
тыст, які выступае з дэкламацыяй; той,
хто дэкламуе. Ц лрым. дэкламатарскі, -ая,
-ае. Дэкламатарскае майстэрства.
ДЭКЛАРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; -равАны; зак. і лезак., лале. Афіцый
на абвясціць (абвяшчаць) дэкларацыю
(у 1 знач.), выступіць з дэкларацыяй аб
чым-н. Д. бзяржаўлую лезалежлас^ь.
ДЭКЛАРАТЫЎНЫ, ая, ае 1. Які мае
форму дэкларацыі (у 1 знач.); урачысты.
Дэкларатыўная заява. 2. Не падмацаваны
доказамі; знешні. Х?е яео абяцалл/ лосяць
б. характар. Ц лаз. дэкларатыўнасць, -і, ж.
ДЭКЛАРАЦЫЯ, і, мл -і, цый, ж 1.
Афіцыйнае абвяшчэнне або ўрачыстая
праграмная заява. З^абаеая <3. Д. аб Дзяр
жаўным суверэл/тэце. 2. Назва некаторых
афіцыйных дакументаў з паведамленнем
якіх-н. патрэбных звестак. Талблевая б.
Мытлая б. Ц лрь/м. дэкларацьшны, -ая, -ае
(да 1 знач.).
ДЭКЛАСАВАНЫ, -ая, -ае. У класавым
грамадстве: які страціў усякую сувязь са
сваім класам, не прымае ніякага ўдзелу
ў грамадскай вытворчасці. Дэкласаеалыя
элемелты. Ц ляз. дэкласаванасць, -і, ж.
ДЭКЛАСАВАЦЦА, сўюся, сўешся,
-сўецца; -сўйся; зак. і лезак. Стаць (стана
віцца) дэкласаваным.
ДЭКОР, -у; м. Сукупнасць, сістэма
ўпрыгожанняў збудавання або вырабу Д.
фасаба. Д. вазы.
ДЭКОРУМ, -у м. (кніжн.). Знешняя,
паказная прыстойнасць; тое, што адпавя
дае такой прыстойнасці. Захаваць Д
ДЭКРЭТ, -а, М-р5це, мл. -ы, -аў, м. 1.
Пастанова ўрада, якая мае сілу закона. Д.
аб міры. Д. аб зямлі. 2. Дэкрэтны водпуск,
водпуск па цяжарнасці і родах (разм.).
Дайсці ў б. Злахобз/цца ў дэкрэце. Ц лрым.
дэкрэтны, -ая, -ае
ДЭКРЭТАВАЦЬ, -тўю, тўеш, тўе;
-тўй; -тавАны; зак. і лезак., м/то. Устана
віць (устанаўліваць) дэкрэтам, пастановай
вышэйшых інстанцый.
ДЭЛЕГАВАЦЬ, -гўю, -гўеш, -гўе; -гўй;
-гавАны; зак. і лезак., каео ("м/то/ Паслаць
(пасылаць), выбраць (выбіраць) дэлега
там. Д. лазІезД
ДЭЛЕГАТ, -а, М -гАце, мл. -ы, -аў м.
Выбраны або прызначаны прадстаўнік
якой-н. арганізацыі, установы, калекты
ву на сход, канферэнцыю, з'езд і пад. Ц ж.
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дэлегатка, -і, ДМ-тцы, мл. -і, -так. Ц лрым.
дэлегацкі, -ая, -ае.
ДЭЛЕГАЦЫЯ, -і, мл. -і, -цый, ж. Ірупа
дэлегатаў якія прадстаўляюць той ці іншы
калектыў дзяржаву і пад. Замежлая рабо
чая Д
ДЗЛЬТА, -ы, ДМ -льце, мл. -ы, дэльт,
ж. Вусце ракі з яго разгалінаваннямі на
асобныя рукавы і частка сушы, што да яго
прылягае. Д. Длялра. Ц лрым. дэльтавы, -ая,
-ае.
ДЭЛЬТАПЛАН, а, мл ы, -аў м Лёг
кі безматорны лятальны апарат з трохву
гольнай нясучай паверхняй, прызначаны
для спартыўнага планіравання.
ДЭЛЬТАПЛАНЕРЫЗМ, у, м Від спор
ту звязаны з палётамі на дэльтапланах. Ц
лрым дэльтапланерны, -ая, -ае
ДЭЛЬТАПЛАНЕРЫСТ, а, М сце, мл
-ы, -аў, м. Спартсмен, які лятае на дэль
таплане. II ж. дэльтапланерыстка, -і, ДМ
-тцы, мл. -і, -так. II лрым. дэльтаплане
рысцкі, -ая, -ае.
ДЭЛЬФІН, -а, мл. -ы, -аў м. Марская
млекакормячая жывёліна сямейства дэль
фінавых з чорнай спінай і белым жыва
том. II лрым. дэльфінавы, -ая, -ае.
ДЭЛЬФІНАРЫЙ, я, мл і, яў м
Комплекс збудаванняў для ўтрымання
дэльфінаў з мэтай іх вывучэння, дрэсіроў
кі і паказу наведвальнікам.
ДЭМАБІЛІЗАВАЦЬ, -зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; зак. і лезак., каео-м/то.
Правесці (праводзіць) дэмабілізацыю. Ц
зеар. дэмабілізавацца, -зўюся, -зўешся,
-зўецца; -зўйся.
ДЭМАБІЛІЗАЦЫЯ, -і, ж 1. Перавод
арміі і звязаных з ёю галін народнай гас
падаркі з ваеннага становішча на мірнае.
Д. армй. Д. лрамыслооасц/. 2. Звальненне з
ваеннай службы ў запас. Д. рабаеоеа / а%нцзрскаес склабу. 3. лерал. Аслабленне ак
тыўнасці, гатоўнасці да выканання якіх-н.
задач. II лрым. дэмабілізацыйны, -ая, -ае.
ДЭМАГОГ, -а, мл. -і, -аў м. Той, хто
займаецца дэмагогіяй, карыстаецца дэма
гагічнымі прыёмамі.
ДЭМАГОГІЯ, -і, ж. 1. Заснаванае на
наўмысным скажэнні фактаў і падмане
ўздзеянне на пачуцці, інстынкты мала
свядомай часткі мас з разлікам на дасяг
ненне сваіх мэт. ТТрлллеолбыс^коя б. 2.
Разважанні або патрабаванні, заснава
ныя на груба аднабаковым асэнсаванні і
вытлумачэнні чаго-н. Яео еыстуллелле ла
схобзе — абла б. II лрым. дэмагагічны, -ая,
-ае.
ДЭМАГРАФІЯ, -і, ж 1. Навука, якая
вывучае насельніцтва і заканамернас
ці яго развіцця ў грамадска-гістарычнай
абумоўленасці. 2. Паказчыкі колькаснага
складу размяшчэння і змянення насель
ніцтва дадзенай краіны. Д. еарабоў. Ц лрым.
дэмаграфічны, -ая, -ае
ДЭМАКРАТ, -а, М-рАце, мл. -ы, -аў м.
1. Прыхільнік дэмакратыі. Дэмакраты оыказл/п сеае лоелябы. 2. Член дэмакратыч

най партыі. 3. Чалавек дэмакратычнага (у
2 знач.) укладу жыцця, поглядаў. Ц ж. дэ
макратка, -і, ДА/-тцы, мл. -і, -так.
ДЭМАКРАТЫЗАВАЦЬ, зўю, зўеш,
-зўе; -зўй; -зав&ны; зак. і лезак., м/то.
Здзейсніць (здзяйсняць) што-н. на дэма
кратычных (або больш дэмакратычных)
лапатках. Д. выбарчую сістэму Ц зеар. дэ
макратызавацца, -зўюся, -зўешся, -зўец
ца; -зўйся. II лаз. дэмакратызацыя, -і, ж.
ДЭМАКРАТЫЗМ, у, м 1. Дэмакра
тычная форма кіравання, дэмакратычная
будова грамадства, наяўнасць дэмакра
тычных свабод для шырокіх мас. 2. Пра
стата ладу жыцця, даступнасць у зносі
нах з людзьмі. Д. лоелябаў. Д. са ўклабзе
жыцця.
ДЭМАКРАТЫЧНЫ, ая, ае 1. ёд дэ
макратыя. 2. Просты і даступны ў сваіх
адносінах да людзей. Д. лача^ьл/к. Ц лаз.
дэмакратычнасць, -і, ж. (да 2 знач ).
ДЭМАКРАТЫЯ, -і, ж 1. Палітычны
лад, заснаваны на прызнанні прынцыпаў
народаўладства, свабоды і роўнасці грама
дзян. 2. Прынцып арганізацыі калектыў
най дзейнасці, пры якім забяспечваецца
актыўны і раўнапраўны ўдзел у ёй усіх
членаў калектыву Ц лрым. дэмакратычны,
-ая, -ае. Д. ямб. Дэмаяратычлаярэслуб/лка.
Дэмакратычлая лсртыя. Дэмакратычлыя
лераўтеарэлл/.
ДЗМАН, -а, мл. -ы, -аў м. 1. У антыч
най міфалогіі: добры або злы дух, які аказ
вае ўплыў на лёс, жыццё чалавека. 2. У
хрысціянскіх уяўленнях: злы дух, д'ябал.
3. лерал., чаео. Увасабленне якой-н. схіль
насці, захаплення, заганы (уст.). Д. лецярлелмя. Д. разлабу. Ц лрым. дэманскі, -ая, -ае.
ДЭМАНАЛОГІЯ, і, ж У некаторых
рэлігіях: вучэнне аб дэманах, злых духах.
II лрым. дэманалагічны, -ая, -ае.
ДЭМАНІЧНЫ, ая, ае 1. Уласцівы дэ
ману; каварны і злы. Д. смех. 2. лерал. Які
адмаўляе прынятае ўсімі і адрозніваецца
моцным, уладарным характарам. Дэмал/члая латдра.
ДЭМАНСТРАВАЦЬ,
рўю,
рўеш,
-рўе; -рўй; -равуны; зяк. і лезак. 1. Пры
няць (прымаць) удзел у масавым шэсці
для выказвання сваіх поглядаў Д. ла зімі
цы еораба. 2. каео-м/то. Паказаць (паказ
ваць) наглядным спосабам. Д. лоеы ктафі/?ьм. II зак таксама прадэманстраваць,
-рўю, -рўеш, -рўе; -рўй; -равйны.
ДЭМАНСТРАНТ, -а, М -нце, мл -ы,
-аў м. Удзельнік дэманстрацыі (у 2 знач.).
II ж. дэманстрантка, -і, ДМ -тцы, мл. -і,
-так.
ДЭМАНСТРАТАР, а, мл -ы, аў, м
Асоба, якая дэманструе (у 2 знач.) што-н.
Д. мам/ыл ла лрамыслоеам выстаўцы. Ц лрым.
дэманстратарскі, -ая, -ае.
ДЭМАНСТРАТЫЎНЫ, ая, -ае 1. Які
ўчыняецца з мэтай дэманстрацыі (у 5
знач.). Дэмалстратыулае абмаўлелле аб
бзяж)рстеа. Дамалстратыўла (прысл.)
лак/луць схоб. 2. Які з'яўляецца тактычнай
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дэманстрацыяй (у 4 знач.) з мэтай заблы
таць праціўніка. Д. манеўр.
ДЭМАНСТРАЦЫЯ, і, лін і, цый, лс
1. Масавае шэсце для выказвання якіх-н.
грамадска-палітычных настрояў. /7ер/намайская
2. Нагляднае азнаямленне з
чым-н., публічны паказ. Д. %)//?ьма. 3. Пра
яўленне, сведчанне чаго-н. ,Д. ла/ярыяп/ызму. 4. Ваенная аперацыя, якая мае на
мэце адцягнуць увагу праціўніка ад месца
галоўнага ўдару. 5. Дзеянне, якое падкрэс
лена выказвае пратэст супраць чаго-н.,
нязгоду з чым-н. .%ліро/ць йэманслірацыю
камун. II лрым. дэманстрацыйны, -ая, -ае
(да 1, 2 і 5 знач.). ,Дэм<?я<Улрацыйнь/я /ла&я/^ы. Дэманс/лра^ь/мная заяа.
ДЭМАНТАВАЦЬ, тую, ўеш, -ўе / ДЭ
МАНЦІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе; руй;
-раваны; зак. і незак., напе. Разабраць
(разбіраць), зняць (знімаць) што-н., каб
адрамантаваць або перамясціць на новае
месца. ,Д. элек/нрас/яанць/ю. Ц наз. дэман
таж, -ў, м. Д. аў/яама/мычнай л/н//; ярым.
дэмантажны, -ая, -ае.
ДЭМАРАЛІЗАВАЦЬ, -зўю, -зўеш, -зўе;
-зўй; -зав^ны; зак. і незак., каза (нама).
Выклікаць (выклікаць) дэмаралізацыю.
нра^/ун/ка.
ДЭМАРАЛІЗАЦЫЯ, і, лс Заняпад ду
ху, дысцыпліны, разлажэнне, а таксама
разбэшчанасць, упадак маралі.
ДЭМАРКАЦЫЯ, і, лс (спец) 1. Уе
танаўленне і абазначэнне на мясцовас
ці спецыяльнымі знакамі граніц паміж
сумежнымі дзяржавамі. 2. Адмежаванне
амярцвелых участкаў тканкі ад здаровых.
II ярым. дэмаркацыйны, -ая, -ае. о Дэмар
кацыйная лінія — 1) лінія, паласа, што
раздзяляе войскі праціўнікаў у перыяд
перамір'я; 2) лінія, якая падзяляе на зо
ны акупацыі тэрыторыю пераможанай
дзяржавы; 3) у медыцыне: паласа новай
(грануляцыйнай) тканкі, якой адмяжоў
ваецца здаровая, жыццяздольная тканка
ад амярцвелай.
ДЭМАРШ, -у, мн. -ы, -аў, м. Дыпла
матычнае выступленне (пратэст, прось
ба або папярэджанне), адрасаванае ўраду
якой-н. дзяржавы. 2Г- даела.
ДЭМАСКАВАЦЬ, -кўю, -ўеш, -ўе /ДЭМАСКІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зак. і незак., каео-а/п?о. Зняць
(знімаць) або парушыць (парушаць) мас
кіроўку. ,Д. а/?1ек/я. II зсар. дэмаскавацца,
-кўюся, -кўешся, -кўецца; -кўйся / дэ
маскіравацца, -руюся, -руешся, -руецца;
-руйся. II наз. дэмаскаванне, -я, н., дэмас
кіраванне, -я, н / дэмаскіроўка, -і, ДАТ
-рбўцы, лс.
ДЭМІЛІТАРЫЗАВАЦЬ, зўю, зўеш,
-зўе; -зўй; -заваны; зак. і незак., каео-іато.
Раззброіць (раззбройваць) дзяржаву, заба
раніўшы мець ваенную прамысловасць,
умацоўваць якую-н. тэрыторыю і тры
маць на ёй узброеныя сілы.
ДЭМІСЕЗОННЫ, ая, ае Пра верх
няе адзенне, тканіну: прызначаны для

нашэння вясной і ўвосень. Дэм/сезоннае
налйяо.
ДЭМОГРАФ, -а, мн. -ы, -аў м. Спецыя
ліст па дэмаграфіі.
ДАМПІНГ, -у, м. (спец.). Адзін са
сродкаў канкурэнтнай барацьбы: продаж
тавараў на знешніх рынках па заніжаных
цэнах. II лрым. дэмпінгавы, -ая, -ае. Дэмл/неаеыя цэны.
ДЭНАНСАВАЦЬ, -сўю, сўеш, -сўе;
-сўй; -саваны; здк. і незлк., /алн? (спец.). У
міжнародным праве: аб'явіць (аб'яўляць)
аб несапраўднасці дагавору, пагаднення і
пад. Д. (Заеаерр. Ц нлз. дэнансаванне, -я, н. /
дэнансацыя, -і, лс.
ДЭНАТУРАТ, -у, М -рАце, м. Этылавы
спірт-сырэц са спецыяльнымі дабаўкамі,
прызначаны для тэхнічных мэт.
ДЭНАЦЫЯНАЛІЗАВАЦЬ, зўю, зў
еш, -зўе; -зўй; -завАны; злк. і незлк., моле.
Вярнуць (вяртаць) нацыяналізаваную ма
ёмасць ранейшым уладальнікам. Ц нлз. дэ
нацыяналізацыя, -і, лс.
ДЭНДРАЛОГІЯ, -і, лс. Раздзел батані
кі, які вывучае дрэвы і кустовыя расліны. Ц
лрым дэндралагічны, -ая, -ае.
ДЭНДРАРЫЙ, -я, лін -і, яў м Ба
танічны сад (або яго частка), у якім вы
рошчваюцца калекцыі розных відаў дрэў і
кустоў для навукова-даследчых і культур
на-асветных мэт.
ДЭНДРОЛАГ, -а, мн. -і, -аў м. Спецыя
ліст па дэндралогіі.
ДЭНЦІН, -у, л*. (спец.). Касцяная ткан
ка зуба.
ДЭПАЗІТ, -у; М -зіце, мн. -ы, -аў, м.
(спец.). Грошы або каштоўныя паперы,
якія ўносяцца ў крэдытную ўстанову для
захавання або са спецыяльнай мэтай. Ц
лрым. дэпазітны, -ая, -ае.
ДЭПАНЁНТ, -а, мн. -ы, -аў м. (спец.).
Асоба, якая ўнесла дэпазіт. Ц лрым. дэпанёнцкі, -ая, -ае.
ДЭПАНІРАВАЦЬ, рую, руеш, -руе;
-руй; -раваны; злк. і незлк., нпло (спец.). 1.
Унесці (уносіць) дэпазіт. 2. Перадаць (пе
радаваць) на захаванне. Д. нлеукоеую лрлцу. II нлз дэпаніраванне, -я, н
ДЭПАРТАВАЦЬ, тўю, тўеш, -тўе;
-тўй; -таваны; злк. і незлк., клео
Выгнаць (выганяць), выдаліць (выдаляць)
з краіны. Д. сулрацоўн/ка ллсольс/лел. Ц нлз.
дэпартацыя, -і, ж.
ДЭПАРТАМЕНТ, -а, М нце, мн -ы,
-аў, м. 1. У некаторых краінах: аддзел мі
ністэрства, вышэйшай дзяржаўнай уста
новы і пад. Дзярзклўнь/ с). 2. Адміністра
цыйна-тэрытарыяльная адзінка ў Фран
цыі і некаторых іншых краінах. Ц лрым.
дэпартаменцкі, -ая, -ае.
ДЭПЁША, -ы, мн. -ы, -пёш, ж. 2. Тое,
што і п?элеерлмл (уст.). 1. Спешнае па
ведамленне (дыпламатычнае, ваеннае і
пад.).
ДЭПО, нескл., н. Будынак для стаянкі і
рамонту лакаматываў вагонаў і пад. Длкл-
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мл/лыўнле <3. 7рлмелмнле <3. 77лэклрнле <3. Ц
лрым. дэпоўскі, -ая, -ае.
ДЭПРЭСІЯ, -і, ж. 1. Хваравіта прыгне
чаны псіхічны стан чалавека. Яе^л/лычная <3. 2. Упадак, застой у гаспадарчым,
грамадскім жыцці. Эклнлм/чнля (3. Ц лрым.
дэпрэсіўны, -ая, -ае; нлз. дэпрэсіўнасць, -і,
ж.
ДЭПУТАТ, -а, Л/ -тАце, мн. -ы, -аў м.
1. Выбарны прадстаўнік, член выбарнай
дзяржаўнай установы. Тлрл^ск/ Слее/л ^элу/лал/аў. Д. /Тлцыянлльнлел схо/Зу. 2. Вы
барная асоба, упаўнаважаная выконваць
якія-н. даручэнні. Ц ж. дэпутатка, -і, ДА/
-тцы, мн. -і, -так. II лрым. дэпутацкі, -ая,
-ае. Д. млнйпл.
ДЭПУТАЦЫЯ, -і, ж. Група выбарных
ці назначаных асоб для выканання якога-н. даручэння, задання. 2?лк/рлблць (Зэлу/яацыю.
ДОРАШ, -а, мн. -ы, -аў м. Конь шэрай
масці з прымессю іншага колеру.
ДОРЫ, нескл., н. Род конных іпадром
ных спаборніцтваў
ДЭРВІШ, -а, мн. -ы, -аў м. Мусульман
скі манах, які вядзе аскетычны лад жыц
ця.
ДЭРМАТАЛОГІЯ, і, ж. Галіна ме
дыцыны, якая вывучае хваробы скуры. Ц
лрь/м. дэрматалагічны, -ая, -ае.
ДЭРМАТОЛАГ, -а, мн -і, -аў, м Спе
цыяліст у галіне дэрматалогіі.
ДЭРМАЦІН, -у; м. Від штучнай скуры з
нітрацэлюлозным пакрыццём, якая выка
рыстоўваецца для абіўкі мэблі, вокладак
кніг і інш. II лрым. дэрмацінавы, -ая, -ае.
ДЭРЫВАЦЫЯ, і, ж (спец) 1. Бака
вое адхіленне снарадаў і куль пры палёце.
2. Адвод вады ад галоўнага рэчышча ракі
ў бок па канале. 3. Утварэнне новых слоў
ад слова-асновы. Ц лрым. дэрывацыйны,
-ая, -ае.
ДЭСАНТ, -а, Л/ -нце, мн. -ы, -аў м. 1.
Высадка войск на тэрыторыю праціўніка.
'Зрлйць (3. 2. Войскі, высаджаныя з караб
лёў самалётаў і пад. на тэрыторыю праціў
ніка для баявых аперацый. ЛТарск/ <3. /7аее/лрдны Э. 2?ыса<3з/ць <3. Ц лрь/м. дэсантны,
-ая, -ае. Дэсанп/ныя еойск/.
ДЭСАНТНІК, -а, мн -і, аў, м 1.
Удзельнік дэсантных аперацый. -/7ара/ау,яыс?лы-^эсан?лн/к/. 2. Ваеннаслужачы дэ
сантных войск.
ДЭСЁРТ, -у, Л/-рце, мн. -ы, -аў м. Са
лодкія стравы, садавіна ці цукеркі, якія
падаюцца ў канцы абеду. Ц лрь/м. дэсёртны,
-ая, -ае. Дэсбр/янае е/но.
ДОСПАТ, -а, Л/-паце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Вярхоўны правіцель у рабаўладальніцкіх
манархіях старажытнага Усходу, які ка
рыстаўся неабмежаванай уладай. 2. леран.
Самаўладны, жорсткі, бязлітасны чала
век. Дыць (Зэслап/ом у сям 7.
ДЭСПАТЫЗМ, у, м 1. Неабмежаваная
ўлада, самавольства. Д. самду/ммЗсл/еа. 2.
лбран. Паводзіны дэспата (у 2 знач.). Ся
мейны <3. II лрь/м. дэспатычны, -ая, -ае.
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ДЭСПАТЫЧНЫ, ая, -ае 1. ад. дэспа
тызм, дэспатыя. 2. лерак. Самаўладны, які
не лічыцца з воляй і жаданнямі іншых.
Дэспатычная натура. Ц наз. дэспатычнасць,
-і, ж?.
ДЭСПАТЫЯ, -і, ж?. 1. Форма неабме
жаванай дзяржаўнай улады. 2. Дзяржава,
якой кіруе дэспат (у 1 знач.). Ц лрым. дэспа
тычны, -ая, -ае
ДЭТАЛЁВЫ, -ая, -ае. Падрабязны, з
усімі дэталямі (у 1 знач.). Дэталёвае баслебаеанне. Ц наз. дэталёвасць, -і, ж.
ДЭТАЛІЗАВАЦЬ, -зўю, зўеш, -зўе;
-зўй; -завАны; зак. і незак., мана. Распра
цаваць (распрацоўваць) у дэталях (у 1
знач.), падрабязна ўдакладніць (удаклад
няць). Д. клан правядзення сесіі. Ц наз. дэ
талізацыя, -і, ж.
ДЭТАЛЬ, -і, мн. -і, -ей і -яў ж. 1. Невя
лікая падрабязнасць, прыватнасць. У пра
екце ўсе бэталі прадугледжаны. 2. Частка
механізма, машыны, якая не можа быць
разабрана на іншыя, больш простыя і
драбнейшыя часткі.
ДЭТАНАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.)
Прыстасаванне з выбуховым рэчывам,
якое выклікае дэтанацыю асноўнага за
рала. Халсуль-б. II прым. дэтанатарны, -ая,
-ае.
ДЭТАНАЦЫЯ, -і, ж (спец) 1. Ім
гненны выбух рэчыва, выкліканы выбу
хам другога рэчыва або ўдарам. 2. Хуткае і
няпоўнае згаранне паліва ў рухавіку ўнут
ранага згарання. Д лаліеа. Ц лрым. дэтана
цыйны, -ая, -ае.
ДЭТЭКТАР, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Пры
стасаванне ў радыёпрыёмніку для пе
раўтварэння ваганняў высокай частаты
ў ваганні нізкай частаты. 2. Прылада для
выяўлення радыеактыўнага ці цеплавога
выпраменьвання. Д. ядзерных былраменьбанняў. О Дэтэктар хлусні — спецыяльнае
прыстасаванне для запісу фізіялагічных
паказчыкаў таго, каго дапытваюць, або
падвыпрабавальнага. Ц прым. дэтэктарны,
-ая, -ае О Дэтэктарны прыёмнік — най
прасцейшы радыёпрыёмнік, у якім пры
нятыя сігналы пераўтвараюцца ў гукавыя
пры дапамозе крышталічнага дэтэктара.
ДЭТЭКТЫЎ, -тьіва, мн. -тьівы, -тываў
м. 1. Спецыяліст па расследаванні крымі
нальных злачынстваў агент вышукной па
ліцыі. 2. Літаратурны твор або кінафільм, у

якіх адлюстроўваецца раскрыццё таямніц,
звязаных звычайна з забойствам. Ц дэтэк
тыўны, -ая, -ае (да 2 знач.). Д раман.
ДЭТЭРМІНІЗМ, у, м Вучэнне аб за
канамернасці і прычыннай абумоўленасці
ўсіх з'яў прыроды і грамадства. Ц прым. дэ
тэрмінісцкі, -ая, -ае.
ДЭ-ФАКТА, прыся, (кніжн.). Фактыч
на, на справе, сапраўды; лроціл. дэ-юрэ.
ДЭФАРМАВАЦЬ, -мўю, -мўеш, -мўе;
-мўй; -мавАны; зак. і незак., каео-што.
Змяніць (змяняць) форму чаго-н., памер
якога-н. цела або яго частак уздзеяннем
знешніх сіл. II збор. дэфармавацца, -мўюся,
-мўешся, -мўецца; -мўйся. Ц наз. дэфар
мацыя, -і, ж.
ДЭФЁКТ, -у М-кце, мн. -ы, -аў м. Не
дахоп, загана. 77раек?л з еялікім блекніам.
II прым. дэфёктны, -ая, -ае. Д экзэмпляр
кніеі; наз. дэфёктнасць, -і, ж.
ДЭФЕКТАЛбГІЯ, -і, ж Навука, якая
вывучае заканамернасці і асаблівасці
развіцця дзяцей з фізічнымі і псіхічнымі
недахопамі і пытанні іх навучання і выха
вання. II прым. дэфекталагічны, -ая, -ае.
ДЭФЕКТбЛАГ, -а, мн -і, -аў, м Спе
цыяліст па дэфекталогіі.
ДЭФЕКТЫЎНЫ, -ая, -ае Які мае фі
зічныя або псіхічныя недахопы; ненар
мальны. Дэфектыўнае бзіця. Ц наз. дэфек
тыўнасць, -і, ж.
ДЭФЕНЗІВА, -ы, ж. Палітычная палі
цыя ў Польшчы ў 1918—1939 гг, а таксама
назва органаў контрразведкі.
ДЭФІЛЁ', нескл., н. (спец.). Цясніна
або вузкі, цесны праход паміж узвышша
мі, вадаёмамі. Лірнае <3.
ДЭФІЛЁ, нескл., н. Дэманстрацыя ма
дэлей адзення на подыуме.
ДЭФІЛІРАВАЦЬ, -рую, руеш, -руе;
-руй; незак. 1. Урачыста праходзіць на па
радах, дэманстрацыях і пад. 2. Хадзіць ту
ды-сюды, прагульвацца.
ДЭФІНІЦЫЯ, і, мн і, цый, ж
(спец.). Дакладнае лагічнае азначэнне та
го ці іншага паняцця, якое ўключае най
больш істотныя яго прыкметы. Слоўнікаеаяб.
ДЭФІС, -а, мн. -ы, -аў м. Кароткая злу
чальная рыска паміж двума словамі, а так
сама знак пераносу ці знак скарачэння ў
выглядзе такой рыскі.

—

ЕВАНГЕЛІСТ, -а, М-сце, мн ы, -аў, м
1. Укладальнік Евангелля. 2. Член абшчы
ны евангельскіх хрысціян. Ц ж. евангеліст
ка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так (да 2 знач.). Ц
прым. евангелісцкі, -ая, -ае (да 2 знач.).
ЕВАНГЕЛІЧНЫ, -ая, -ае Які адно
сіцца да рэлігійных пратэстанцкіх аб-

ДЭФІЦЫТ, у, А/ цьіце, м 1. Пера
вышэнне расходаў над даходамі. /Таеелічэнне бюбжэтнаеа бэфіцыту. 2. Недахоп
чаго-н., нястача ў чым-н. 75тыя табары
цял^р у бэфіцыце.
ДЭФІЦЫТНЫ, -ая, ае 1. Які пры
носіць дэфіцыт (у 1 знач.); стратны. Дэ
фіцытнае лраблрыемстеа. 2. Які не зада
вальняе попыту; недастатковы ў колькас
ных адносінах. Дэфіцытныя табары. Ц наз.
дэфіцытнасць, -і, ж.
ДЭХКАНІН, -а, мн. дэхкане і (з ліч. 2,
2, 4) дэхкЯніны, -к&н, м. Селянін у Сярэд
няй Азіі. II ж. дэхканка, -і, ДМ-нцы, мн. -і,
-нак. II ярым. дэхканскі, -ая, -ае.
ДЭЦЫ... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. адна дзясятая,
напр.: бэцыбел, дэцылітр, дэцыметр.
ДЭЦЫБЁЛ, -а, мн. -ы, -аў м. Адзінка
вымярэння велічыні гуку.
ДЭЦЫМЁТР, а, мн ы, -аў м Адзінка
даўжыні, роўная адной дзясятай частцы
метра. II ярым. дэцыметровы, -ая, -ае.
ДЭЦЭНТРАЛІЗАВАЦЬ, -зўю, -зўеш,
-зўе; -зўй; -завАны; зак. і незак., м/то. Зра
біць (рабіць) сістэму кіравання менш цэн
тралізаванай, аддаць частку паўнамоцтваў
мясцовым органам кіравання. Д кфаўніцтеа. Ц наз. дэцэнтралізацыя, -і, ж.
ДЭШЫФРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; -равАны; зак. і незак., што. Раза
браць (разбіраць) напісанае шыфрам,
тайнапісам або на якой-н. невядомай ста
ражытнай мове; расшыфраваць (расшыф
роўваць). Д. рукапіс. II наз. дэшыфроўка, -і,
ДМ-рбўцы, мн. -і, -рбвак, ж.
ДЭ-ЙЭРЭ, лрысл. (кніжн.). Юрыдычна,
фармальна, на падставе закона; лроціл.
дэ-факта.
Д'ЯБАЛ, -бла, мн. -блы, -блаў м. 1. У
рэлігійным уяўленні: злы дух, чорт, са
тана, які супрацьстаіць Богу. 2. Ужыв. як
лаянкавае слова, а таксама ў некаторых
выразах. Хубы цябе б. нясе?/Якоеа б%мая
там не бачыў? Ц лрым. д'ябальскі, -ая, -ае
(да 1 знач.).
Д'ЯБАЛЬСКІ, ая, ае 1. ал д'ябал. 2.
Незвычайны, вельмі моцны. Д'ябальская
спёка.
Д'ЯБАЛЬШЧЫНА, ы, ж (разм) Пра
незвычайны збег акалічнасцей, блытаніну
ў чым-н., што можа быць патлумачана ўмя
шаннем д'ябла, нячыстай сілы. Д/то за й/

—

шчын, што ў сваім веравучэнні кіруюц
ца толькі тэкстамі Евангелля. Ееанеелічная царкеа.
ЕВАНГЕЛЛЕ, -я, н. (з вялікай літары).
1. Частка Бібліі, агульная назва першых
чатырох кніг Новага Запавету пра зямное
жыццё і вучэнне Ісуса Хрыста (з'яўляецца

асновай хрысціянскага веравучэння). Ла
канічнае Л. 2. мн. -і, -яў Кожная з чаты
рох кніг Новага Запавету напісаных, па
водле царкоўнай традыцыі, вучнямі Ісуса
Хрыста і іх паслядоўнікамі. Л. аб Марка.
Старонка Леанеелля аб Матфея. Ц лрым.
евангельскі, -ая, -ае. Л. тэкст.
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ЁГЕР, -а, лін. -ы, -аў, лі. 1. Паляўнічыпрафесіянал; спецыяліст па арганізацыі
палявання, ахове і ўзнаўленні фаўны. 2.
Салдат з асобых стралковых (егерскіх)
палкоў у некаторых еўрапейскіх арміях. Ц
ярым. ёгерскі, -ая, -ае.
ЕГІПЦЯНЕ, -Ан, абз. егіпцянін, -а, .м.
Асноўнае насельніцтва Егіпта. Ц лс. егіпцАнка, -і, ДА/ -нцы, ля*, -і, -нак. Ц лрым.
егіпецкі, -ая, -ае. Бё/лецк/я л/рам/бы.
ЁДКІ, -ая, -ае. 1. Які раз'ядае, разбурае
што-н. хімічна. Ейная фарба. 2. Які вы
клікае моцнае фізічнае раздражненне. 2?.
бым. 3. лерам. З'едлівы, колкі. Ейная заўеаеа. Ц яаз. ёлкасць, -і, лс.
ЕДНАСЦЬ, -і, лс. 1. Адзінства, згурта
ванасць. Е/елорум/ная е. 2. Агульнасць, су
польнасць. Е. лахо^лсаяяя.
ЁЖА, -ы, лс. Усё тое, што ядуць; пра
дукты харчавання. Збороеая е. Л/ясная е.
ЕЗДАВЫ, -Ая, -бе. 1. Які прызначаны
для язды ў запрэжцы. Езйаеыя сабак/. 2.
у зяам. лаз. ездавы, -бга, мя. -ьія, -ьіх, м.
Салдат, які кіруе коннай запрэжкай.
ЁЗДЗІЦЬ, ёзджу ёздзіш, ёздзіць; яезак.
1. Рухацца ў розных напрамках на якім-н.
транспарце. Е. яа трамеа/. Е. ла еелас/лейзе. 2. Бываць дзе-н., наведваць каго-н.,
прыязджаючы. Е*. у еосц/. 3. Умець кіра
ваць якімі-н. сродкамі перамяшчэння.
Е. яа матацыкле. 4. Не мець устойлівас
ці, рухацца, соўгацца па чым-н. (разм.).
ТЕкло езйз/ць у алраее. Ц лаз. яздА, -ьі, ДА/
-дзё, лс. (да 1—3 знач.).
ЕЗУЁГ, -а, 3/езуіце, мя. -ы, -аў м. 1. Ма
нах — член каталіцкага манаскага ордэна
<1аварыства Ісуса*. 2. лерал. Хітры, кры
вадушны, каварны чалавек. Ц лс. езуітка,
-і, ДА/-тцы, мя. -і, -так (да 2 знач.). Ц лрым.
езуіцкі, -ая, -ае. Е. орйэн.
ЕЗУІЦТВА, -а, л. Крывадушнасць, хіт
расць як сродкі для дасягнення мэты. 7акоеа езу/цтеа аб яео н/хто ле чакаў.
ЕКАТАЦЬ, екачў, якбчаш, якбча; екачьі; яезак. (разм.). 1. Голасна, працягла
крычаць ад моцнага болю. 2. Скавытаць
(пра жывёл). У бубцы екатаў сабака. Ц яаз.
екатанне,-я, я.
ЕКЦЯННЯ, -ц лс. Шэраг малітвенных
прашэнняў, якія гаворацца дыяканам ці
святаром пры богаслужэнні ад імя верні
каў Еял/кая е.
ЁЛАЧКА, -і, ДА/-чцы, мл. -і, -чак, лс. 1.
ел. елка. 2. у злач. лрысл. ёлачкай. Пра ўзор,
размяшчэнне чаго-н. Еын/ыеаць елачкам (у
елачку). ТТайымацца на лылсах елачкам.
ЁЛКА, -і, ДА/ ёлцы, мм. -і, ёлак, лс.
Хвойнае вечназялёнае дрэва з конусапа
добнай кронай. II мамяям/.-ласк. ёлачка, -і,
ДМ -чцы, мя. -і, -чак, лс. Ц лрым. ялбвы,
-ая, -ае.

ЕЛКАВАТЫ, -ая, -ае. Крыху ёлкі, гар
каваты на смак. 77охла елкаватым салам. Ц
маз елкаватасць, -і, лс.
ЁЛЬНІК, -у мя. -і, -аў м., зб. 1. Яловы
лес. Доля рак/ рос е. 2. Ссечаныя яловыя
лапкі або дрэвы. Дороеа ўслала ельн/кам.
II ламянм/.-ласк. ёльнічак, -чку, м. (да 1
знач.). II лрым. ёльнічны, -ая, -ае.
ЁМЕНЦЫ, -аў абз. -нец, -нца, м. Ас
ноўнае насельніцтва Емена. Ц лс. ёменка,
-і, ДМ -нцы, мя. -і, -нак. Ц лрым. ёменскі,
-ая, -ае.
ЕНК, ёнку мл. -і, -аў, м. Працяглы жа
ласны стогн, выкліканы болем або вялі
кім горам. ТТрацяалы е. еыреаўся з ерубзем.
ЁНЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; лезак. 1.
Жаласна стагнаць ад болю, пакуты і пад.
.Хлопчык енчыў яалолску. 2. леран. Назойлі
ва, надакучліва прасіць аб чым-н. (разм.).
II зак. выенчыць, -чу -чыш, -чыць; -чаны
(да 2 знач.). Ц наз. ёнчанне, -я, н.
ЕПАРХІЯ, -і, лс. Царкоўна-адміністрацыйная тэрытарыяльная адзінка, якой кі
руе епіскап (архірэй). Ц лрым. епархіяльны,
-ая, -ае.
ЕПІСКАП, -а, мн. -ы, -аў м. Вышэй
шы сан у хрысціянскай царкве, а таксама
асоба, якая мае гэты сан; архірэй. Ц лрым.
епіскапскі, -ая, -ае.
ЕПІТРАХІЛЬ, -і, мн -і, -ей, лс Частка
абрадавага адзення праваслаўнага і ката
ліцкага святара, якая носіцца на шыі і мае
выгляд доўгага шырокага палотнішча з
крыжамі.
ЕПІТЫМ'Я, -і, лс. Род царкоўнага па
карання (пост, працяглыя малітвы) за
парушэнне рэлігійных норм. 27алалсыць
ен/тым )о.
ЁРАСЬ, -і, мн. -і, -ей / -яў лс. 1. У рэлі
гіі: адступленне ад афіцыйных царкоўных
догмаў .Барацьба з ерассю. 2. лерам. Бяз
глуздзіца, лухта (разм.). ТТесц/ е. Ц лрым.
ерэтычны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ЕРЫХОНСКІ, -ая, -ае У выразе: еры
хонская труба — пра вельмі гучны голас.
ЕРЭТЫК, -А, мн. -і^ -бў м. Паслядоў
нік ерасі (у 1 знач.). Ц лс. ерэтычка, -і, ДМ
-чцы, мн. -і, -чак. II лрым. ерэтычны, -ая,
-ае.
ЕСАВУЛ, -а, мн. -ы, -аў м. Казацкі афі
цэрскі чын, роўны чыну капітана ў пяхоце
і ротмістра ў кавалерыі, а таксама асоба,
якая мела гэты чын. Ц лрым. есавульскі,
-ая, -ае.
ЁСЦІ, ем, ясі^ есць; ядзім, ясцё, ядўць;
еў ёла; еш; незак. І. каео-м/то і без бал.
Ужываць ежу. Е*. яблык/. Чаео не яе/, таео
ў рот не няс/ (прыказка). 2. толькі ў /нф. (у
спалучэнні з дзеясловам). Ежа, харч. /Ра
зарыць е. Пацець е. 3. (7 / 2 ас. не ўлсые.),
м/то. Разбураць хімічна, раз'ядаць, Трлса

ЕГЕ-ЕХА
есць лсалеза. 4. (7 / 2ас. неўлсые ). Выклі
каць пякучы боль, раздражняць (пра дым
і пад.). Тўсты бым еў еочы. 5. леран., каео
(/ато). Не даваць спакою, мучыць (пра
сумленне, тугу боль). Сэрца маё есць туеа. 6. лерам., каео (м/то/ Папракаць, на
заляць, не даваць спакою (разм.). Хблсны
бзень грызуцца, ябуць абз/н абнаео. 0 Да
рэмна хлеб есці (разм.) — не прыносіць
ніякай карысці, гультаяваць. Есці вачамі
(разм.) — пільна ўглядацца, не адрыва
ючы позірку. Есці, як не ў сябе (разм.) —
прагна есці Пасаліўшы, есці можна
(разм.) — пра што-н. пасрэднае, цяр
пімае. Поедам есці (разм., неадабр.) —
бесперапынку папракаць. Ц зак. паёсці,
паём, паясі^ паёсць; паядзім, паясцё, паядўць; паёш (да 1 знач.: ужыць для ежы)
/ з'ёсці, з'ем, з'ясі^ з'есць; з'ядзім, з'ясцё, з'ядўць; з'еш; з'ёдзены (да 1, 3, 5 і 6
знач.). II наз. ядА, -ьі, ДА/ядзё, лс. (да 1
знач.). Учасяйы.
ЁЎНУХ, -а, мн. -і, -аў м. Кастрыраваны
слуга пры гарэме.
ЕЎРАБАЧАННЕ, -я, н. (з вялікай літа
ры). Папулярны еўрапейскі конкурс эст
раднай песні.
ЕЎРАПЕІЗАВАЦЬ, -зўю, -зўеш, -зўе;
-зўй; -завАны; зак. і незак., каео-м/то. Пе
рабудаваць (перабудоўваць) на еўрапейскі
лад, узор. II збор. еўрапеізавацца, -зўюся,
-зўешся, -зўецца; -зўйся. Ц наз. еўрапеі
зацыя, -і, лс.
ЕЎРАПЁЙЦЫ, -аў абз. -пёец, -пёйца,
м. Жыхары Еўропы. Ц лс. еўрапёйка, -і, ДА/
-пёйцы, мн. -і, -пёек. Ц лрым. еўрапёйскі,
-ая, -ае.
ЕЎРАПЕОІДНЫ, -ая, -ае. У выразе: еў
рапеоідная раса (спец.) — раса людзей са
светлай скурай, мяккімі хвалістымі вала
самі, вузкім носам і іншымі адзнакамі.
ЕЎСТАХІЕЎ. У выразе: еўстахіева труба
(спец.) — канал, што злучае насаглотку з
поласцю сярэдняга вуха, слыхавая труба.
ЕЎХАРЫСТЫЯ, -і, лс. Тое, што і лрычао/чэнне. Ц лрым. еўхарыстычны, -ая, -ае.
.Еўхарыстычная мал/теа.
ЁХАЦЬ, ёду ёдзеш, ёдзе; ёдзем, ёдзеце,
ёдуць; едзь; незак. 1. Рухацца куды-н. пры
дапамозе якіх-н. сродкаў перамяшчэння.
Е*. на электрычцы. Е. у мам/ыне. Е. еярхом.
2. (7 / 2 ас. не ўлсые.). Рухацца (пра сродкі
перамяшчэння). Ейзе аўтомаб/ль. 3. Накі
роўвацца куды-н. пры дапамозе сродкаў
перамяшчэння; ад'язджаць. Д. на працу.
Е*. за мялеў. 4. Ссоўвацца, саслізгваць са
свайго месца. /7а мокрай сцелсцы ное/ ебуць
убак/. 5. леран., на к/м-чым. Выкарыстоў
ваць у сваіх інтарэсах, для сваёй выгады
(разм ). Ен ебзе на ламочн/ках.
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ЁГ, -а,
ёгі, -а% м. Паслядоўнік ёгі.
Гімнастыка ла сістэме ёёаў. Ц лрым. ёгаў
скі, -ая, -ае (разм.).
ЁГА, -і, ж. 1. У Індыі: рэлігійна-філа
софскае вучэнне, у якім распрацавана
асобая сістэма прыёмаў і метадаў сама
пазнання, што дазваляе чалавеку кіраваць
псіхічнымі і фізіялагічнымі функцыя
мі свайго арганізма. 2. Сістэма фізічных
практыкаванняў выпрацаваная паслядоў
нікамі гэтага вучэння. Займацца ёеай.
ЁГУРТ, -у ЛГ-рце, мн. -ы, -аўм. Кісла
малочны прадукт з вітаміннымі і фрукто
вымі дабаўкамі, які па кансістэнцыі на
гадвае заварны сметанковы крэм. Ц лрым.
ёгуртны, -ая, -ае
ЁД, -У, ЗГ ёдзе, лі. 1. Хімічны элемент,
крышталічнае рэчыва цёмна-шэрага ко
леру якое здабываецца галоўным чынам
з марскіх водарасцей. 2. Спіртавы раствор
гэтага рэчыва, ужыв. ў медыцыне. Ц лрым.
ёдны, -ая, -ае і ёдзісты, -ая, -ае. Ёбны растеор. .Дйзйтлы лрэларат.
ЁДАФОРМ, -у м. Прэпарат ёду —
крышталічны жоўты парашок, які выка
рыстоўваецца ў медыцыне як антысеп
тычны сродак.
ЁКАТ, -у, Л/ ёкаце, м. Моцны крык з
плачам.
ЁКАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ае; лезак.
(разм.). 1. Утвараць кароткі і адрывісты
гук. 2. Раптоўна сціскацца, заміраць ад
страху, хвалявання (пра сэрца). .Ёкае сэрца. II а^лакр. ёкнуць, -не. Ц лаз. ёканне, -я, л.

—

ЁЛКА, -і,
ёлцы, мл. -і, ёлак, ж. 1.
Тое, што і елка. 2. Елка, упрыгожаная да
свята Новага года і Каляд. Г/аеаеобняя е. 3.
Пра навагодняе свята для дзяцей з песня
мі, танцамі і гульнямі вакол упрыгожанай
ёлкі. ЗяжЗзіць сына ля ёлку. Ц памялы/.-ляск.
ёлачка, -і, ДЛ^-чцы, мл. -і, -чак, ж. (да 1
і 2 знач.). II лрым. ёлачны, -ая, -ае (да 2 і З
знач.). Ёлачныя цацкі.
ЁЛКІ, -ая, -ае. Прагорклы, з рэзкім
непрыемным пахам (пра нясвежыя тлу
шчы). Ёлкае сала. Ц лаз. ёлкасць, -і, ж.
ЁЛКНУЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -не; ле
зак. Станавіцца ёлкім. Сала пачало ё.
ЁЛУП, -а, мл. -ы, -аў, л/. (разм., лаянк.).
Бесталковы, тупы чалавек; дурань, аста
лоп.
ЁЛУПЕНЬ, -пня, мн. -пні, -пняў, м.
(разм., лаянк.). Тое, што і ёлуп.
ЁМІСТАСЦЬ, -і, ж. 1.ал. ёмісты. 2. Па
судзіна, рэзервуар для вадкіх, сыпучых і
газападобных цел. .Дапоўніць ё. сазам.
ЁМІСТЫ, -ая, -ае. 1. Здольны змясціць
у сабе вялікую колькасць чаго-н. Ёмістая
пасудзіла. 2. лбрал. З багатым унутраным
зместам, сэнсам. Ё. характар зброя. Ц лаз.
ёмістасць, -і, ж. Ё. рэзервуара. Ё. %разы. Ё.
вобразных сродкаў.
ЁМКА, лрысл. Зручна, добра. Мне тут
ё. Ё. ўладкавацца.
ЁМКІ, -ая, -ае. 1. Зручны ў карыстанні
(пра рэч). Ё. ілструмелт. 2. Зграбны, доб
ра складзены (пра чалавека; разм.). Ц лаз.
ёмкасць, -і, ж.

ЁН, ягб, ямў, ім, аб ім, м.; янА, яё, ёй,
яё, ёй (ёю), аб ёй, ж.; янб, ягб, ямў, ягб,
ім, аб ім, н., мн. яны, іх, ім, іх, імі, аб іх;
зайл/. асоб. 2? ас. абз. 1. Указвае на прадмет
гаворкі (выключаючы суразмоўцаў). 2.
толькі Ё Ужыв. ў знач. прыналежнага зай
менніка. Яао кніад. 3. У спалучэнні з час
ціцай «вось» набывае ўказальны характар.
Ёось ён — бацькоўскі бол//
ЁРЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
Неспакойна сядзець, соўгаючыся з месца
на месца. Ё. на крэсле. Ц наз. ёрзанне, -я, н.
ЁРШ', яршА, мн. яршы, яршбў, м. 1.
Невялікая прэснаводная касцістая рыба
сямейства акунёвых з калючымі плаўні
камі. 2. Шчотка для мыцця бутэлек, по
суду і пад. II лрым. яршбвы, -ая, -ае (да 1
знач.).
ЁРШ , ярша, м. (разм.). Сумесь гарэлкі
з півам, якая хутка і моцна ап'яняе.
ЁСЦЬ'. 1. Форма цяпер, часу ўсіх асоб
адз. і мн. ліку дзеяслова быць; існуе, ма
ецца ў наяўнасці. Ё. сябры. Ё. слдбзяеднне.
2. Служыць звязкай у састаўным іменным
выказніку. 7/7то ё. сумленне? Здкон ё. ад
кол. /йслдбдркд ё. мая апора. 0 Што ёсць
духу (разм.) — 1) вельмі хутка (бегчы,
ехаць і пад.); 2) вельмі моцна (крычаць і
пад.).
ЁСЦЬ, выкл. Адказ падначаленага (у
арміі, на флоце), які азначае: каманду зра
зумеў прыняў да выканання.
ЁЎНЯ, -і, мн. -і, -яў ж. Збудаванне для
сушкі снапоў перад малацьбой; асець. Ц
лрым. ёўневы, -ая, -ае.

— зк —
Ж ал. жа.
ЖА, (пасля галосных) Ж. 1. злуч. сулраціўны. Злучае сказы з адносінамі супраць
пастаўлення. Мне аддорыць абно, сам эка
робіць бруеое. 2. злуч. ^алучдльлы. Ужыв.
для далучэння сказаў з паведамленнем да
датковага або тлумачальнага зместу. .Вябзі
лае, ты ж бегаем/ Марозу. 3. часц. узмацл.
Ужыв. для ўзмацнення значэння папя
рэдняга слова або сэнсу таго, што выказ
ваецца. З кім экю ел застанецца ? 4. часц.
Ужыв. пасля займеннікаў і прыслоўяў, каб
падкрэсліць падабенства, супадзенне, ад
нолькавасць. Ялы прыйшлі з атласа і тдео
ж мястэчка. 7бі/жа. 7дбыж.
ЖАБА, -ы, мл. -ы, жаб, ж. 1. Бясхвос
тая земнаводная жывёла з доўгімі заднімі
канечнасцямі, бугрыстай, часта бародаў
чатай слізкай скурай бурага, шэрага або
зялёнага колеру, якая водзіцца ў вільгот
ных мясцінах. 7рдеяндя ж. .Ж дзёрлдя. 2.

Тое, што і рапуха. Ц ламянш. жйбка, -і, ДМ
-бцы, л/н. -і, -бак, ж. II лрым. жйбін, -а. ба
біна ікра. О Грудная жаба — бытавая назва
стэнакардыі 0 Пнецца як жаба на купіну
(разм., пагард.) — лезці куды-н. напралом
з мэтай дамагчыся свайго.
ЖАБЙ1Ы, -ая, -ае. Які мае адносіны да
жабы, уласцівы ёй. Яе сціхаў ж. канцэрт.
ЖАБНІК, -а, л/н. -і, -аў м. Пасудзіна
для ўтрымання паддоследных жаб у лаба
раторыях.
ЖАБб, нескл., н. Аздоба з карунак або
лёгкай тканіны ў выглядзе брыжоў (гаф
рыроўкі) на грудзях або каля каўняра ў
жаночай блузцы, сукенцы ці мужчынскай
сарочцы.
ЖАБРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
незак. 1. Прасіць міласціну. 2. Пазычаць
што-н., не маючы свайго (разм.). 7рэбд іс
ці ж. ллуеа ў суседзяў. Яе ўмеў /панаваць —
ібзі ж. (прыказка). Ц зак. выжабраваць,

-рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны. Ц лез.
жабраванне,-я,н
ЖАБРАК, -а, мн. -і^ -бў, м. Вельмі бед
ны, той, хто жыве з міласціны; старац. Ц ж.
жабрачка, -і, ДМ-чцы, мн. -і, -чак.
ЖАБРАЦКІ, -ая, -ае. 1. Такі, як у жаб
рака, які ўласцівы, належыць яму. Жзбрацкдя торба. Жзбрдцкде жыццё. 2. леран.
Вельмі бедны, мізэрны. Ж набзел.
ЖАБРАЦТВА, -а, н. 1. Збіранне мілас
ціны як сродак існавання; жабрацкае ста
новішча. Даесці ба ж. 2. зб. Жабракі.
ЖАБРАЧЫ, -ая, -ае. Тое, што і жабрац
кі.
ЖАБРАЧЫЦЬ, -чу; -чыш, -чыць; незак.
Тое, што і жабраваць.
ЖАБРЫ, -аў, абз. жАбра, -ы, ж. Органы
дыхання рыб і некаторых водных жывё
лін. 0 Узяць за жабры каео-н. — прымусіць
да чаго-н.; паставіць у бязвыхаднае стано
вішча. II лрым. жабравы, -ая, -ае.
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ЖАБУРЫННЕ, -я, н., з& Жабіна ікра.
ЖАБЯНЯ / ЖАБЯНЁ, -нАці.лм. -няты,
-нйт, н. Дзіцяня жабы (у 1 і 2 знач.).
ЖАВАЛА, -а, .мя. -ы, жавОл і -аў я.
(спец.). Верхнія пярэднія сківіцы ў рота
вым апараце ракападобных і насякомых.
ЖАВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць для
жавання. Ж аяорат. Жавальныя мым/цы.
ЖАВАРАНАК і ЖАЎРАНАК, нка, ля
-нкі, -нкаў, л. Пеўчая птушка атрада ве
раб'іных. II лрыл. жаваранкавы, -ая, -ае.
Сямейства жаваранкавых (наз.).
ЖАВАЦЬ, жук5, жуёш, жуё; жуём, жуяцё, жук5ць; жуй; жаваны; незак., м/то. 1.
Размінаць ежу або што-н. зубамі. Ж кавалак хлеба. 2. нбран. Доўга і нудна гаварыць,
разбіраць адно і тое ж (разм.). Ж пытанне
цэлую габзіну. Ц наз. жаванне, -я, ж.
ЖАВЁЛЬ, -вяліб, л. Хлорысты раствор,
едкая зеленавата-жоўтая вадкасць, якая
выкарыстоўваецца для адбелкі тканін. Ц
лрыл. жавелевы, -ая, -ае. Жавелевая ваба.
ЖАДАННЕ, -я, ля. -і, -яў я. 1. Цяга
да ажыццяўлення чаго-н., унутранае ім
кненне. /араць жабаннел. Ж перамогі. 2.
Прадмет захаплення, мары і пад. %атрОЛЬНОЯ СЦЭНД — ВОСЬ ЯГО лс.

ЖАДАНЫ, -ая, -ае. 1. Такі, якога чака
юць, да якога імкнуцца. Ж асець. .Жава
ныя пакупкі. 2. Любімы, дарагі. Мой абзіны, лой лс. чалавек/
ЖАДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак., чаао,
з інф. або са злуч. «каб». 1. Хацець што-н.
здзейсніць, зрабіць, займець. Жабаю ба
чыць сына. 2. калу-чаму і з ін%). Выказваць
якія-н. пажаданні, зычыць. Жабаю вам
здароўя. II зак. пажадаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЖАДАЮЧЫ, -ага, ля -ыя, -ых, л Ах
вотнік. //а экскурсію многа жабаючых.
ЖАДЗЁН, -днА, -днб, ля. -днй, чал/у
(разм.). Які церпіць нястачу ў самым не
абходным; ахвочы да чаго-н. Ён лс. ска
рынцы хлеба. 0 Жадзён на вока (разм., не
адабр.) — пра зайздроснага, сквапнага
чалавека.
ЖАДЛІВЫ, -ая, -ае (разм.). Зайздрос
ны, прагны. II наз. жадлівасць, -і, лс.
ЖАДУНКІ, -аў (разм.). Дзіўныя жадан
ні, капрызы.
ЖАЗЛО, -А, ля. жАзлы і (з л/ч. 2, 3, 4)
жазлы, жэзлаў, н. 1. Асобай формы, звы
чайна ўпрыгожаная палка, посах, якія
служылі сімвалам улады, ганаровага ста
новішча, звання (уст.). Марм/альскае лс. 2.
Кароткая палка ў руках рэгуліроўшчыка
вулічнага руху (спец.). 3. Металічны стры
жань з дужкай, які выкарыстоўваецца пры
рэгуліроўцы руху цягнікоў. II лрыл. жаз
ловы, -ая, -ае (да 3 знач.). ,Жйа/юбдя сістэма рэгулявання руху цягнікоў.
ЖАКАН, -а, л/н. -ы, -аў л/. Куля для
стральбы з гладкаствольнага паляўнічага
ружжа. II лрыл/. жаканны, -ая, -ае.
ЖАКЁЙ, -я, л/н. -і, -яў л/. 1. Прафесійны яздок на конных скачках. 2. У цыр
ку — артыст, які на неасядланым кані

выконвае акрабатычныя трукі. Ц лрыл. жакёйскі, -ая, -ае.
ЖАКЁТ, -а, М-кёце, лн. -ы, -аў л. Ка
роткае верхняе аддзенне, пераважна жа
ночае, пашытае ў талію. Ц лдл/ян/ы.-ум/ск.
жакёцік, -а, л/н. -і, -аў, л. Ц лрыл. жакётны,
-ая, -ае.
ЖАКЁТКА, -і, ,ДМ-тцы, л/н. -і, -так, ж.
1. Тое, што і жакет (разм.). 2. Верхняе
кароткае мужчынскае адзенне; пінжак
(уст.). II лрыл. жакётны, -ая, -ае.
ЖАЛАБАВАТЫ, -ая, -ае. Які мае форму
жолаба. у%ілдбдбдппія бом/ка.
ЖАЛАБОВЫ гд. жолаб
ЖАЛАБОК ад. жолаб.
ЖАЛАВАННЕ, -я, н. (уст.). Грашовае
ўзнагароджанне за службу, працу; зара
ботная плата. /7авыо/энне жалавання.
ЖАЛАСЛІВЫ, ая, ае 1. Схільны да
жаласці, спачування, міласэрнасці. Жаласлівь/я любзі. 2. Сумны, кранальны. Жаласлівыя песні. II ж. жаласлівасць, -і, ж.
ЖАЛАСНІК, -а, лн. -і, -аў л. Той, хто
праяўляе жаласць да каго-, чаго-н. Ц ж.
жаласніца, -ы, лн. -ы, -ніц. Ц лрыл. жалас
ніцкі, -ая, -ае
ЖАЛАСНЫ, -ая, -ае. 1. Які выражае
смутак, тугу. Ж позірк. 2. Поўны суму,
жалобы; журботны. Жаласныя гукі. Ц ноз.
жаласнасць, -і, ж
ЖАЛЁЗА, -а, н. 1. Хімічны элемент,
цяжкі коўкі метал серабрыстага колеру
асноўная састаўная частка чыгуну і сталі.
Даваць ж. 2. Вырабы з гэтага металу. 27оховае ж. 3. Жалезістыя рэчывы як лячэбны
сродак. У яблыках /плот жалеза. Ц лрыл.
жалёзны, -ая, -ае (да 2 знач.). ^Жалезныя
варон/ы.
ЖАЛЕЗА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. жалеза, напр.:
жалезарудны, жалезабетон, жалезавугля
родзісты.
ЖАЛЕЗАБЕТОН, -у, л. 1. Будаўнічы
матэрыял, спалучэнне бетону і стальной
арматуры. 2. зб. Канструкцыі, вырабы з
такога матэрыялу. Зборны ж. Ц лрыл. жале
забетонны, -ая, -ае. Жалезабетонная кан
струкцыя.
ЖАЛЁЗЗЕ, -я, н., зб. (разм.). Непатрэб
ныя жалезныя рэчы, жалезны лом. Улобы
валялася рознае ж.
ЖАЛЁЗІНА, -ы, лн. -ы, -зін, ж. (разм.).
Кавалак жалеза; непатрэбная рэч з жалеза.
ЖАЛЁЗІСТЫ, -ая, -ае. Які змяшчае ў
сабе жалеза. Ж кворцыт.
ЖАЛЁЗНЫ, -ая, -ае. 1. ал. жалеза. 2.
Які змяшчае ў сабе многа жалеза. ^Жалез
ная руба. 3. лерак. Дужы, моцны. .Жалез
ныя мым/цы. .Жалезнае збароўе. 4. лерак.
Цвёрды, неадступны, стойкі. ^Жалезная
воля. .Жалезная бысцынліна. О Жалезны
век — эпоха ў развіцці чалавецтва, калі
чалавек пачаў выкарыстоўваць жалеза ў
якасці асноўнага матэрыялу для вырабу
прылад працы С Наесціся жалезнага бобу
(разм.) — набрацца цярпення, праявіць
упартасць.

ЖАБ-ЖАМ
ЖАЛЁЙКА, -і, ДМ -лёйцы, лн. -і,
-лёек, ж. Беларускі і рускі народны ін
струмент у выглядзе дудкі з раструбамі. Ц
лрыл. жалёйкавы, -ая, -ае.
ЖАЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца;
жАлься; незак. 1. на каго-чаго або са злуч.
«што». Выказваць жальбу; нездаволе
насць; бедаваць. Ж. на боль у грубзях. 2. на
каго (м/то). Скардзіцца, наракаць на ка
го-н.; падаваць скаргу. .Ж. на сусеба. Ц зак.
пажаліцца, -люся, -лішся, -ліцца.
ЖАЛОБА, -ы, ж. 1. Смутак з прычыны
чыёй-н. смерці, народнага гора, бедства;
выражаецца ў адмене гулянак, забаўляльных відовішчаў Драіла ў жалобе. 2.
Чорнае адзенне, павязка, вуаль і пад. як
сімвал смутку. Укасіць жалобу. Ц лрыл. жа
лобны, -ая, -ае. .Ж. мітынг.
ЖАЛОБНЫ, -ая, -ае 1. гл. жалоба 2.
Сумны, тужлівы, маркотны. .Ж мара/.
Яем/та сулнае і жалобнае чулася ў курлы
канні журавоў. II наз. жалобнасць, -і, ж. (да
2 знач.).
ЖАЛОНКА, -і, ДА/ -нцы, лн. -і, -нак,
ж. (спец.). Пасудзіна, што выкарыстоў
ваецца для пад'ёму вадкасці, пяску і бу
равой гразі пры бурэнні свідравін. Ц лрыл.
жалоначны, ая, -ае.
ЖАЛУДАЧАК, -чка, лн. -чкі, -чкаў л.
Аддзел сэрца, які сваімі скарачэннямі
абумоўлівае рух крыві па крывяноснай
сістэме.' /Травы, левы ж. Ц лрыл. жалудач
кавы, -ая, -ае (спец.).
ЖАЛУДОВЫ гл. жолуд
ЖАЛЬ, -ю, л. 1. Пачуццё спагады, жа
ласці, выкліканае чыім-н. няшчасцем,
пакутай. /7е вебаць жалю. 2. Пачуццё го
рычы, смутку з прычыны страты каго-,
чаго-н. Мацярынскі ж. 3. Засмучэнне,
шкадаванне, /аварыць з жалел аб здарэнні.
0 На (вялікі) жаль (у знач. пабочн. сл.) —
ужыв., каб выказаць шкадаванне з пры
чыны чаго-н.
ЖАЛЬБА, -ы, ж. 1. Смутак, туга, шка
даванне. Ж сзрца. 2. Скарга, нараканне.
Затоеная ж. //абступала ба горла.
ЖАЛЮЗІ нескл., н. Сонцазасцерагальныя шторы з нахільна ўмацаваных пласці
нак на шнурах. Ц //рыл. жалюзійны, -ая, -ае.
ЖАЛЯЗКА, -а, лн. -і, -аў н. (разм.). 1.
Лязо гэбля, фуганка і пад. 2. Прас, які на
граваюць на агні (уст.).
ЖАЛЯЗНЯК, жалезнякў, л. (толькі з
азначэннем). Жалезная руда. Магнітны
ж. Буры ж.
ЖАЛЯЗЯКА, -і, 2?М -зйцы, лн. -і, -зйк,
ж. (разм.). Кавалак жалеза, жалезіна.
ЖАМЁРЫНЫ, -рын. Адходы пасля
выціскання соку або алею з чаго-н. ДаНОНЛЯНЫЯ ж.
ЖАМЧУЖНІЦА, ы, лн -ы, -ніц, ж
Малюск, у ракавіне якога ўтвараецца
жэмчуг Марская ж.
ЖАМЧУЖНЫ, -ая, -ае І. гл. жэмчуг
2. перон. Падобны на жэмчуг, жамчужыну
сваім выглядам, бляскам, белізною. .Жам
чужнае ззянне. Жамчужныя зубы.

ЖАМ-ЖАР
ЖАМЧУЖЫНА, -ы, мл. -ы, -жын, зя?.
1. Асобнае зерне жэмчугу. 2. лерак., ка
ао або якая. Непаўторны скарб, лепшае
ўпрыгожанне (высок.). ТТяряч — лс. бела
рускай зямл/.
ЖАНАТЫ, -ая, -ае. 1. Які ўступіў у
шлюб, мае жонку; лроц/л. халасты (пра
мужчыну). 2. толькі мл. Пра мужчыну і
жанчыну, якія ўступілі ў шлюб. ^Жаяа/ныя
люба/.
ЖАНГЛЁР, -а, лін. -ы, -аў, л;. Цырка
вы акцёр, які займаецца жангліраваннем.
II лс. жанглёрка, -і, ДА/ -рцы, мл. -і, -рак
(разм.). II лрым. жанглёрскі, -ая, -ае.
ЖАНГЛІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; лезак., чым і без бал. 1. Спрытна пад
кідваць і лавіць некалькі прадметаў адна
часова.
талеркам/. 2. лерак. Спрытна,
але адвольна абыходзіцца (з фактамі, сло
вамі і пад.),
л/чбам/. Ц каз. жанглёрства,
-а, к. / жангліраванне, -я, к.
ЖАНДАР, -а, мк. -ы, -аў м. 1. Чалавек,
які служыць у жандармерыі. 2. Паліцэй
скі ў дарэвалюцыйнай Расіі. Ц лрым. жан
дарскі, -ая, -ае
ЖАНДАРМЁРЫЯ, і, лс 1. У некато
рых краінах: дзяржаўная паліцыя, якая
мае ваенную арганізацыю і выконвае
ахоўныя функцыі ўнутры краіны і ў арміі.
2. Палітычная паліцыя ў дарэвалюцыйнай
Расіі. 3. зб. Жандары.
ЖАНІХ, -А, мл. -і^ -бў м. 1. Мужчына,
які мае нявесту; будучы муж нявесты. 77язляём/цця з лсял/хом сяброўк/. 2. Мужчына,
які ўступае ў шлюб, у час шлюбнай цыры
моніі і ўрачыстасці. 77яб/лтя#яць лсял/хя
з ляеестяй. 3. Халасты мужчына, які мае
намер жаніцца. Ц /ілек. жанішбк, -шкА, мл.
-шкі^ -шкбў м. II лрым. жаніхоўскі, -ая, -ае
(разм.). Ж еыеляб.
ЖАНІХАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
лезак. (разм.). Быць жаніхом, паводзіць
сябе як жаніх.
ЖАНІЦЦА, жанібся, жэнішся, жаніц
ца; зак. і лезак., з к/м. 1. Пра мужчыну:
уступіць (уступаць) у шлюб. Сык лсэл/%ця.
2. (абз. л. ле ўлсые.). Уступіць (уступаць)
у шлюб. Сўсеб з суседкай лсэляцця. 77акуль лс., заеа/цца (прыказка). Ц зак. ажа
ніцца, ажанібся, ажэнішся, ажэніцца (да
1 знач.) / пажаніцца, -жэнімся, -жаніцеся,
-жэняцца (да 2 знач.). Сык сёлета ялсял/ўся. ^ыратыл/ л. Ц лаз. жаніцьба, -ы, лс.
ЖАНІЦЬ, жаніб, жбніш, жаніць; жані;
лезак., каео, з к/м і без бал. Шлюбам злу
чаць у пару для сямейнага жыцця (пра
мужчыну).
сына. 7>ез мяле мяне лсялм/ (прыказка). Ц зак. ажаніць, ажаніб,
ажэніш, ажаніць (да 1 знач.).
ЖАНКІ, -нбк (разм.). Жанчыны. 77ара,
лс., Рабому /с;///
ЖАНОЦКІ, -ая, -ае. Уласцівы жанчы
не; мяккі, пяшчотны, прывабны. .Жялоцкае хараство. Ц лаз. жаноцкасць, -і, лс.
ЖАНОЧЫ, -ая, -ае. 1. ал. жанчына. 2.
Уласцівы жанчыне, такі, як у жанчыны.
.Жялочяя ласка.
характар. 3. Характэр
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ны для асобін жаночага поду. .Жялочяя ла
лавая клел/кя.
ЖАНР, -у, мл. -ы, -аў м. 1. Род твораў у
галіне якога-н. мастацтва, які характары
зуецца пэўнымі ўласцівасцямі, сюжэтны
мі і стылістычнымі прыкметамі. Д/рычлы
лс.
еаеллаеа рамала. 2. Жывапіс на бы
тавыя тэмы (спец.). 77ейзалс / лс. 3. лерал.
Манера, стыль. Спектакль у лоеь/м лсялрь/. II лрым. жАнравы, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.).
ЖАНРЁІСТ, а, Л/ сце, мл ы, аў м
Мастак, які займаецца жывапісам на бы
тавыя тэмы.
ЖАНЧЁІНА, ы, мл -ы, -чын, лс 1.
Асоба, па поле супрацьлеглая мужчыне,
сярэбл/х еабоў. 2. Жонка (разм.). 7?ы ле
сустрэл/ маёй лсялчылы ? Ц лрь/м. жанОчы,
-ая, -ае.
лол.
ЖАНЧЫНАЛЮБ, -а, мл -ы, -аў м
Пра мужчыну, які любіць заляцацца да
жанчын.
ЖАНЧЫНАЛЮБСТВА, а, л Празмернае заляцанне да жанчын.
ЖАНЧЫНАНЕНАВІСНІК, а, мл і,
-аў, м. Тбй, хто пазбягае, ненавідзіць жан
чын II лрым. жанчынаненавісніцкі, -ая,
-ае. II лаз. жанчынаненавісніцтва, -а, л
ЖАНЧЫНАПАДОБНЫ, -ая, ае Па
добны знешнім выглядам на жанчыну. .Ж
мулсчыля.
ЖАР, -у м. 1. Іарачае вуголле без полымя. 77ябеярлу^ь лсару. 2. Моцна нагрэтае
паветра; спёка. 77етл/ лс. 3. Павышаная
тэмпература цела пры хваробе (разм.). У
6з/цяц/ моцлы лс. 0 Бегчы, як жару ўхапіў
шы (разм.) — вельмі хутка імчацца. Даць
(задаць) жару (разм.) — моцна насва
рыцца, расправіцца з кім-н.; хутка зра
біць што-н. Чужымі рукамі жар заграбаць
(разм., неадабр.) — не працуючы самому,
карыстацца тым, што зрабілі іншыя.
ЖАРАБЁННЕ, -я, л. Роды ў кабылы,
асліцы, вярблюдзіцы. Хябыля ля лсярябелл/.
ЖАРАБЁЦ, -бцА, мл. -бцьі, -бцбў, м.
Непакладаны конь; конь-самец.
ЖАРАБЁ ал. жарабя.
ЖАРАБ'ЁЎКА, -і, ДА/ -б'ёўцы, мл. -і,
-б'ёвак, лс. Вызначэнне чаго-н. пры дапа
мозе жэрабя. ТТряйсц/ лсярябісўку. Ц лрым.
жараб'ёвачны, -ая, -ае.
ЖАРАБІЦА, -ы, мл. -ы, -біц, лс. Жароб
ка; маладая кабыла.
ЖАРАБІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -робіц
ца; лезяк. Нараджаць дзіцяня (пра кабы
лу, асліцу, вярблюдзіцу). Ц зяк. ажарабіцца,
-робіцца.
ЖАРАБОК, -бкА, мл. -бкі^ -бкбў м. Тое,
што і лсярябец.
ЖАРАБЯ / ЖАРАБЁ, -бйці, мл. -бяты,
-бйт, л. Дзіцяня каня. Ц лрым. жарабячы,
-ая, -ае.
ЖАРАБЯЦІНА, ы, лс (разм) Мяса
жарабяці.
ЖАРАВЁІ, -Ая, -бе. Які награваецца
пры дапамозе жару (у 1 знач.). Жзряеяя
трубя.

ЖАРАЛО, -а, мл. жарблы / (з л/ч. 2, 2, 4)
жаралы, жарблаў л. Глыбокая адтуліна ў
чым-н. Ж еярмял/ь/. Ж еулкяля.
ЖАРГОН, -у мл. -ы, -аў м. Мова якой-н.
прафесійнай або сацыяльнай групы, на
сычаная спецыфічнымі словамі і выраза
мі, якія адрозніваюцца ад агульнанарод
най мовы. Ж мярякоў. II лрым. жаргбнны,
-ая, -ае.
ЖАРДЗІНА, -ы, мл. -ы, -дзін, лс. Доўгая
тоўстая жэрдка. Ц лрым. жардзяны, -Ая, -бе.
ЖАІДЗЯНЙ ал. жардзіна, жэрдка.
ЖАРДЫНЬЁРКА, і, ДАТ рцы, мл
-і, -рак, лс. Падстаўка, скрынка ці ка
шолка для пакаёвых кветак. Ц лрым. жардыньёрачны, -ая, -ае.
ЖАРЛІЦА, -ы, мл. -ы, -ліц, лс. Рыба
лоўная снасць для лоўлі шчупакоў і іншых
драпежных рыб. Ц лрь/м. жарлічны, -ая, -ае.
ЖАРНАВІКІ аі жорны
ЖАРНАСЁК, -а, мл. -і, -аў м. Чалавек,
які насякае жорны.
ЖАРНУЦЬ, -ну -неш, -не; -ні; зяк.
(разм.). І. Лблякр. да жарыць (у 2 знач.). 2.
Моцна ўдарыць. Ж б/зулом ля сл/ле.
ЖАРОБКА, -і, ДА/-бцы, мл. -і, -бак, лс.
Маладая кабыла (да трох гадоў).
ЖАРОН, -рнА, мл. -рбны, -аў, м. Млы
навы камень, які служыць для размолу
зерня на муку. 7&рхл/, л/лсл/ лс. Ц лрым. жа
ронавы, -ая, -ое.
ЖАРОЎНЯ, -і, мл. -і, -рбвень / -рбўняў
лс. Пасудзіна для гарачага вуголля, а так
сама жалезная печка, якая награваецца
вугалем. Ц лрь/м. жаровенны, -ая, -ае.
ЖАР-ПТЎШКА, і, ДА/ шцы, мл і,
-шак, лс. Казачная птушка незвычай
най прыгажосці з яркім агністым пер'ем.
Зляйсц/ ляро лсяр-лтум/к/.
ЖАРСТВА, -ы, лс. Буйны калючы пя
сок, дробныя каменьчыкі, якія ўтвараюц
ца ад разбурэння горных парод. Ц лрым.
жарсцвяны, -ая, -ае
ЖАРТ, -у, АТ -рце, мл. -ы, -аў м. І. За
баўная выхадка, востры дасціпны выраз.
77я еяселл/ еучяў смех / сыляя/ся лсярты
зя лсяртям/. 2. Кароткае апавяданне са
смешным, забаўным зместам. 3. Невялі
кая камічная п'еса. 77'еся-лс. у яблой бзе/.
4. у зляч. лрысл. жАртам. Не сур'ёзна, для
забавы. Скязяць лсяртям. 0 Без жартаў —
усур'ёз. Жарты на (у) бок — ужыв. як папя
рэджанне аб пераходзе да сур'ёзнай спра
вы. Не жарты — пра што-н. важнае. Не на
жарт — вельмі сур'ёзна. Ц лямялм/. жАрцік,
-а, мл. -і, -аў м. (да 1 знач.).
ЖАРТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
лезяк. 1. з к/м і без бял. Весела і забаўна
гаварыць, рабіць што-н. для пацехі. Ж з
йзецьм/. 2. з кяео-чяео і без бял. Насміхац
ца. № трэбя лс., бо чяляеек молся ляхрыўбз/цця. 3. Весела вастрасловіць. 76лкя лс.
4. Адносіцца да чаго-н. несур'ёзна, неда
ацэньваць каго-, што-н. Ся збяроўем кель
ня лс. 0 Жартаваць з агнём — рабіць тое,
пасля чаго можа быць непрыемны вынік.
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II зак. пажартаваць, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй
(да 1—3 знач.). Ц яда. жартаванне, -я, н.
ЖАРТАЎЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Схільны,
ахвочы да жартаў. 2Кяртяўл/#дя Дзяўчына.
2. Які ўспрымаецца як жарт, робіцца не
ўсур'ёз. ^я^тяўл/еая ^язмоея. 3. Вясёлы,
гуллівы. .Ж настрой. II наз. жартаўлівасць,

ЖАРТАЎНІК, -А, лін. -і^ -бў л*. Чалавек,
які любіць жартаваць (у 1 і 3 знач.). Ц ж.
жартаўніца, -ы, .мн. -ы, -ніц.
ЖАРТАЧКІ, -чак (разм.). Забаўная
выхадка. 7абе ўсе ж. Хбм/цы ж., а .мыка
ць/ смерць (прыказка). 0 Не жартачкі
(разм.) — пра што-н. важнае, сур'ёзнае.
ЖАРТОЎНЫ, -ая, -ае. Вясёлы, забаў
ны, які мае характар жарту. ^Жартоўныя
бермы. II наз. жартоўнасць, -і, ж.
ЖАРЫЦЬ, -ру; -рыш, -рыць; незак.
(разм.). 1. Моцна прыпякаць. Нясцерпна
акарыла сонца. 2. Рабіць што-н. з азартам.
Ж дольку. Ж з сармат.
ЖАРЭБНАЯ. Цяжарная (пра кабылу;
асліцу; ласіху; вярблюдзіцу). Ц наз. жарэб
насць, -і, ж.
ЖАТНЫ, -ая, -ае (разм.). Які служыць
для жніва. ^Жатная тэхн/ка.
ЖАЎЛАК, -0, мн. -і^ -бў м. Цвёрдая, у
выглядзе гуза, пухліна на целе чалавека,
жывёлы. II ярым. жаўлачны, -ая, -ае.
ЖАЎНА, -ы, мн. жбўны / (з л/ч. 2, 2, 4)
жаўнй, жбўнаў ж. Назва чорнага і зялё
нага дзятла.
ЖАЎНЁР, -а, мн. -ы, -аў м. (уст.). Сал
дат польскай арміі. Ц ярым. жаўнерскі,
-ая, -ае.
ЖАЎНЕРКА, -і,
-рцы, мн. -і, -рак,
ж. (уст.). Жонка жаўнера.
ЖАЎРАНАК ал. жаваранак.
ЖАЎРУК, -0, мн. -і^ -бў, м. (разм.). Тое,
што і жаваранак. Ц лрь/м. жаўруковы, -ая,
-ае.
ЖАЎТА.. (ал. жоўта...). Першая састаў
ная частка складаных слоў; ужыв. замест
«жоўта...», калі націск у другой частцы
слова падае на першы склад, напр.: жаўтаерубь/, жаўтадзюбы, жаўтазём, жаўтал/сты, жаўтароты, жаўтаскуры.
ЖАЎТАЗЕЛЬ, -ю, м. Кустовая стэпа
вая расліна сямейства бабовых з жоўтымі
кветкамі і пладамі ў выглядзе струкоў Ц
лрым. жаўтазёлевы, -ая, -ае.
ЖАЎТАРОТЫ, -ая, -ае. 1. Пра птуша
нят: з жаўцізной ля дзюбы. Ж м/лак. 2.
лбран. Зусім малады, нявопытны. Ж хлап
чук. II наз. жаўтаротасць, -і, ж. (да 2 знач.).
ЖАЎТАСКУРЫ, -ая, -ае. З жоўтай ску
рай.
ЖАЎТАТВАРЫ, -ая, -ае. З жоўтым тва
рам.
ЖАЎТАЦВЕТ, -у Л7-вёце, м. Назва роз
ных лугавых раслін з жоўтымі кветкамі. Ц
лрь/м. жаўтацветны, -ая, -ае.
ЖАЎТЛЯВЫ, -ая, -ае. Злёгку жоўты,
жаўтаваты. Ц наз. жаўтлявасць, -і, ж.
ЖАЎТЛЯК, -А, мн. -і^ -бў, м. (разм.).
Пераспелы жоўты агурок.

ЖАЎТОК, -ткА, мн. -ткі^ -ткбў м. Густое
жоўтае рэчыва ў птушыным яйцы. Ц лрь/м.
жаўткбвы, -ая, -ае /жаўтОчны, -ая, -ае
ЖАЎТУХА, -і, ДА/ -тўсе, ж. 1. Жоўтая
афарбоўка скуры і слізістых абалонак,
што назіраецца пры захворванні печані,
жоўцевых шляхоў і інш. 2. Тое, што і еелать/т (разм.). Ц лрь/м. жаўтушны, -ая, -ае.
ЖАЎЦЕЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёецца;
незак. Вылучацца сваім жоўтым колерам.
ЖАЎЦЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак. 1.
Станавіцца жоўтым. Д/сце жаўцее. 2. (7 /
2 ас. не ўжые.). Вылучацца сваім жоўтым
колерам. Халя лесу жаўцел/ аўсы. Ц зак.
зжаўцёць, -ёю, -ёеш, -ёе (да 1 знач.) / па
жаўцець, -ёю, -ёеш, -ёе (да 1 знач.).
ЖАЎЦІЗНА, -ы, ж. Жоўты колер, жоў
тае адценне чаго-н. Утвары забілася ж.
ЖАЎЦІНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
ж. (разм.). Жоўтая плямка, жаўтаватае ад
ценне. Долер белы з жаўцінкай.
ЖАЎЦІЦЬ, жаўчў, жбўціш, жбўціць;
незак., м/то. Рабіць жоўтым, афарбоўваць
у жоўты колер. II зак. выжаўціць, -жаўчу;
-жаўцілі, -жаўціць; -жаўцены (разм.).
ЖАЎЦЯГОННЫ, ая, ае Які садзей
нічае выдзяленню жоўці ў кішэчнік (пра
лекавыя сродкі).
ЖАЎЦЯНКА, -і, ДМ -нцы, яе. Жоўтая
фарба. Лн/л/наеая ж.
ЖАХ*, -у мн. -і, -аў м. 1. Моцны страх
да знямення. Л/ное/хахал/ўж. 2. звычайна
чаео. Трагічная з'ява, здарэнне, бязвыхад
насць. Жах/ еайны. 3. у знач. лрысл. Вельмі,
незвычайна. Ж як балёка. 4. у знач. сык.
Жахліва, страшна. 77роста ж.
ЖАЎ, еукалбрамм. Ужыв. для абазна
чэння шорхання, удару і пад. Яа беарэ чулася жах бы жах.
ЖАХЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які выклікае
жах, вельмі страшны. Ж еыеляб. Ж крык.
2. Вельмі моцны (пра ступень інтэнсіў
насці). Жахл/еая эксплуатацыя. Ц наз. жах
лівасць, -і, ж.
ЖАХНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-ніся; зак. (разм.). Гучна, з сілай упас
ці, ударыцца. Ж лбом аб еум/ак. Ц незак.
жахацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЖАХНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак.
Прыйсці ў жах, моцна спалохацца. Ц незак.
жахацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЖАХНУЦЬ, -ну -неш, -не; -ні; зак. і
абнакр. (разм.). 1. Гучна ўдарыць, бахнуць.
2. З сілай кінуць, паваліць. Ж аб лаблоеу.
ЖАХНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; зак. 1. каео. Моцна спало
хаць, выклікаць жах. 2. (7 / 2 ас. неўжые.).
Выбухнуць, успыхнуць, бліснуць (пра ма
ланку полымя і пад.). II незак. жахаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ЖАЦЬ, жну жнеш, жне; жнём, жняцё,
жнуць; жні; жАты; незак., м/то. Зразаць
пад корань хлебныя злакі сярпамі ці пры
дапамозе спецыяльных машын. Ж жы
та. II зак. зжаць, сажнў, сажнёш, сажнё;
сажнём, сажняцё, сажнўць; сажні; зжАты.

ЖАР-ЖМЕ
ЖВАВАСЦЬ ел жвавы
ЖВАВЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак. Ста
навіцца больш жвавым, ажыўленым.
ЖВАВЫ, -ая, -ае. 1. Поўны жыццё
вых сіл; бадзёры, рухавы. Ж?аеае бз/ця. Ж
работн/к. 2. Ажыўлены, выразны, жыц
цярадасны (пра вочы, твар). Ж лоеляб.
Жёаеыя еочы. 3. Бойкі, ажыўлены (пра гу
тарку). Ж?аеая еамонка. 4. Хуткі па тэмпе,
шпаркі. Ж?аеыя рух/. Жёаеыя кон/. Ц наз.
жвавасць, -і, ж. Яебыеалая ж.
ЖВАЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
1. Паўторнае перажоўванне жвачнымі
жывёламі ежы, якая адрыгаецца ў поласць
рота, а таксама сама гэта ежа. Жаеаць
жеачку. 2. Гумка, якая ўжыв. для жаван
ня; жуйка. 3. лбран. Нуднае, надакучлівае
паўтарэнне аднаго і таго ж (разм.).
ЖВАЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які жуе жвачку.
Жёачныя жывёлы. 2. у знач. наз. жвачныя,
-ых. Падатрад млекакормячых атрада
парнакапытных (авечкі, козы, буйная ра
гатая жывёла і інш.).
ЖВІР, -у, м. Асадачная горная парода
ў выглядзе дробных каменьчыкаў ужыв.
ў будаўнічых, дарожных работах. Ц лрь/м.
жвірбвы, -ая, -ае.
ЖВІРЙНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
ж. (разм.). Крупінка жвіру.
ЖВІРЫСТЫ, -ая, -ае. З вялікай коль
касцю жвіру. Ж ерунт. Ц няз. жвірыстасць,
-і, ж.
ЖГУТ, -А, Л7жгуцё, л/н. -й, -бў м. 1.
Эластычная гумавая трубка, бінт або ін
шы прадмет для перавязвання канечнас
ці, каб спыніць кровацячэнне. 77бляжь/ць
ж. 2. Туга скручаны кавалак тканіны, пу
чок саломы і пад. Саламяны ж. Ц ламянм/.
ж:уцік, -а, мн. -і, -аў м.
ЖГУЦІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. ал. жгут. 2.
Орган руху ў прасцейшых арганізмаў які
мае выгляд тонкай ніці.
ЖГУЦІКАВЫЯ, -ых. Назва класа пра
сцейшых арганізмаў якія рухаюцца пры
дапамозе жгуцікаў
ЖДАНКІ, -нак (разм.). Тое, чаго чака
юць, на што спадзяюцца. 0 Жданкі паес
ці — не дачакаўшыся, страціць надзею на
чый-н. прыход, прыезд і пад.
ЖЛЎКТА,-ы,ДА7-у, Г-ам,м.;ДА^-кце,
Т-ай (-аю), ж., л/н. -ы, -аў (разм.). Пра та
го, хто многа п'е.
ЖЛУКЦІЦЬ, -кчу, -кціш, -кціць; не
зяк., м/то (разм.). Многа і прагна піць. Ж
бабу. Ж еярэлку.
ЖМЁНЯ, -і, мн. -і, жмень, ж. 1. Да
лонь і пальцы рукі, складзеныя так, каб
імі можна было зачэрпнуць або ўтрымаць
што-н. Здчэрлбяць жменям. 2. Колькасць
чаго-н., што змяшчаецца ў складзеную
так руку. Ж мук/. 3. леран., чаео. Зусім не
вялікая колькасць каго-, чаго-н. Ж сеня. б
Поўнай жменяй — шчодра, не шкадуючы.
II лял/янм/. жмёнька, -і,
-ньцы, мн. -і,
-нек, ж. Зяст&ляся ж. байцоў.

ЖМІ-ЖУР
ЖМІНДА, -ы,ДЗ/-у, Т-ам,л/.;ДЗ/-дзе,
Т-ай (-аю), ж., л/н. -ы, -аў(разм., пагард.).
Вельмі скупы чалавек, скнара.
ЖМЎРШ, -рак. Гульня, у якой адзін з
удзельнікаў з завязанымі вачамі ловіць
астатніх. С Гўляць у жмуркі — хітраваць,
утойваць што-н. ад каго-н.
ЖМУРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
незак. Прыплюшчваць вочы, сціскаючы
павекі. Дз/ця на сонцы жл/урыццд. Ц зак.
зажмурыцца, -руся, -рышся, -рыцца.
ЖМУРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; незак.,
м/то. Сціскаючы павекі, прыкрываць,
прыплюшчваць вочы. Ж оочы об яркаеа
святло. II зак. зажмўрыць, -рыш, -рыць;
-раны.
ЖМУТ, -А, 3/жмуцё, лін. -й, -бў лі. Не
вялікі скрутак чаго-н. Ж с{роту. Ж бяро
зак. II лдл/янн/. жмутбк, -ткА, л/н. -ткі^ -ткбў
ЛІ
ЖНЁЙКА, -і, ДЗ/ жнёйцы, лін. -і,
жнёек, ж. 1.2л жнец. 2. Тое, што і жня
ярка.
ЖНЕЦ, жняцА, лін. жняцьі, жняцбў л*.
Той, хто жне ўручную, сярпом. Ц ж. жняй,
-і^ л/н. жнёі / (з л/ч. 2, 2, 4) жняц жней. Ц
лоск. жнёйка, -і, ДЗ/ жнёйцы, л/н. -і,
жнёек, ж.
ЖНІВА 2л. жніво.
ЖНІВЕНЬ, жніўня, л/. Восьмы месяц
каляндарнага года, апошні летні месяц. Ц
лрым. жнівеньскі, -ая, -ае.
ЖНІВО, -А / ЖНЙА, -а, н 1. Уборка
збожжавых культур жатнай тэхнікай. 2.
Час такой уборкі. Ж у развары. 3. Зжатая
збажына; ураджай. Ц лрыл/. жніўны, -ая,
-ае. 2Кн/уныя лесн/.
ЖНЯЯРКА, -і, ДА/-рцы, л/н. -і, -рак, ж.
Жатная машына.
ЖбЛАБ, -а, л/н. жалабьі, жалаббў л/. 1.
Прадаўгаватае паглыбленне, зробленае ў
чым-н., а таксама прыстасаванне з дошак,
ліставога жалеза і пад. для сцёку вадкас
цей або перасыпання чаго-н. 2. Кармушка
для жывёлы. II лол/янм/. жалабок, -бкА, л/н.
-бкі^ -бкбў, л/. (да 1 знач.). Ц лрыл/. жала
бовы, -ая, -ае
ЖОЛУД, -а, М -дзе, л/н. жалуды, жалу
доў, л/. Плод дуба. II лрыл/. жалудбвы, -ая,
-ае. уЖалубоеоя м/корлул/но.
ЖОНКА, -і, ДЗ/ -нцы, л/н. -і, -нак, ж.
Замужняя жанчына ў адносінах да свай
го мужа. У боброеа л/ужыко — добрая ж.
(прыказка). Ц лоск. жбначка, -і, Д3/-чцы,
л/н. -і, -чак, ж. II лрыл/. жбнчын, -а, -ы.
ЖОР, -у, л/. Перыяд, калі рыба з пра
гнасцю кідаецца на яду. Абразу пасля нерасту ў н/чулокоў начыняецца ж.
ЖОРАЎ, -рава, л/н. -равы, -раваў л/.
Тое, што і журавель'.
ЖОРНЫ, -аў. Ручны млын з двух глад
ка абчасаных круглых камянёў пры да
памозе якіх пераціраюць зерне на муку. Ц
лрыл/. жарнавы, -Ая, -бе.
ЖОРСТКІ, -ая, -ае. 1. Крайне суро
вы, бязлітасны, неміласэрны. Ж чалавек.
^Жорсткая расправа. 2. Вельмі моцны па
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сіле праяўлення, які пераўзыходзіць звы
чайную меру ступень. уЖбрсл/кля бараць
ба. ^Жорсткія ба/. 3. леран. Строгі, такі,
які не дапускае выключэнняў.
рзжыл/.
2^орстк/я ўмозы. 4. Пра ваду якая ўтрым
лівае шмат кальцыевых і магніевых солей.
II наз жорсткасць, -і, ж
ЖОЎКЛЫ, -ая, -ае. Пажаўцелы, жоў
ты.
Л/Ст.
ЖОЎКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; жоўк,
-кла; -ні; незак. Рабіцца жоўтым, жаў
цець. .Жоўкнуць на ас/не л/сточк/. Ц зак.
зжоўкнуць, -ну -неш, -не; зжоўк, -кла; -ні
/' пажоўкнуць, 1 і 2 ас. не ўжыв., -не; пажбўк, -кла.
ЖОЎТА... (а таксама жаўта...). Першая
састаўная частка складаных слоў са знач.
жоўты (у 1 знач.), напр.: жоўл/аеалосы,
жоўтаеалоеы.
ЖОЎТЫ, -ая, -ае. І. Які мае колер ад
наго з сямі асноўных колераў спектра —
сярэдняга паміж аранжавым і зялёным;
колеру яечнага жаўтка. Жоўтая %?арба. 2.
леран. Згодніцкі, прадажны; нізкапробны.
Жоўтая прэса. 3. Як састаўная частка не
каторых батанічных, медыцынскіх, міне
ралагічных назваў. Жоўтая лй/ія. О Жоў
тая ліхаманка — вострая заразная хвароба,
якая распаўсюджана ў трапічных краінах.
ЖОЎЦЬ', -і, ж. 1. Жоўта-зялёная гор
кая вадкасць, якую выдзяляе печань у кі
шэчнік. 2. л^ран. Злосць, раздражненне.
У яе словах л/ноеа жоўц/. Ц лрыл/. жОўцевы,
-ая, -ае (да 1 знач.).
ЖОЎЦЬ, -і, ж. (спец.). Жоўтая фарба.
Дылкдедя ж.
ЖРЭЦ, жрацА, л/н. жрацы, жрацбў, л/.
1. У старажытных рэлігіях: свяшчэнна
служыцель, які спраўляў богаслужэнне
і выконваў абрад ахвярапрынашэння. 2.
л^ран., чаао. Той, хто прысвяціў сябе слу
жэнню чаму-н. (навуцы, мастацтву і пад.).
.Жрацы лмк7лдцп/бд. II ж. жрйца, -ы, л/н. -ы,
жрыц. II лрыл/. жрЗцкі, -ая, -ае (да і знач.).
ЖРЭЦТВА, -а, н. 1. Заняткі, абавязкі
жраца. 2. зб. Саслоўе жрацоў.
ЖУДА, -ьі, ДА/ -дзё, ж. Тое, што і жу
дасць.
ЖЎДАСНЫ, -ая, -ае. 1. Поўны пачуцця
страху чаго-н. непрыемнага, жахлівага.
Ж сон. дубленыя бўл/к/. 2. перон. Надзвы
чай вялікі, вельмі моцны. Жубасная экс
плуатацыя. II наз. жўдаснасць, -і, ж.
ЖўДАСЦЬ, -і, л/н. -і, -ей, ж. Трывож
нае пачуццё страху адчуванне бяды; жах.
Ж налада на чалавека.
ЖЎЖАЛЬ, -я, л/н. -і, -яў л/. Драпежны
начны жук (шкоднік азімых).
ЖУЖАЛЬЦЫ, -аў. Вырасты, якія замя
няюць заднія або пярэднія крылы ў нека
торых насякомых.
ЖУІР, -а, л/н. -ы, -аў, л/. (уст.). Той, хто
шукае ў жыцці толькі асалоды, уцехі.
ЖУІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
незак. (уст.). Жыць толькі асадодамі, уце
хамі; весці разгульнае жыццё.

ЖУК, -А, л/н. -і^ -бў л/. 1. Насякомае з
жорсткім надкрыллем. 3/яйск/ж. 2. лерак.
Пра хітрага пранырлівага чалавека (разм.,
неадабр.). Ц лал/ян/н. жучбк, -чкА, л/н. -чкі,
-чкбў, л/. (да 1 знач.).
ЖЎЛІК, -а, л/н. -і, -аў л/. Злодзей, які
займаецца дробнымі пакражамі; ашука
нец. II зб. жуллё, -А, н. (разм.).
ЖУЛІКАВАТЫ, -ая, ае 1. Схільны
жульнічаць, махляваць. Ж чалавек. 2.
Уласцівы жуліку; хітры. Ж^ еыаляб. Ц наз.
жулікаватасць, -і, ж
ЖУЛЬНІЦТВА, а, н Занятак жуліка;
ашуканства, махлярства. Ц лрыл/. жўльніцкі, -ая, -ае.
ЖУЛЬНІЧАЦЬ, аю, аеш, -ае; не
зак. Карыстацца жульніцкімі прыёмамі;
махляваць, ашукваць. Ж у еульн/. Ц зак.
зжульнічаць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. жульні
чанне, -я, н.
ЖУПАН, -А, л/н. -ьі, -бў л/. Верхняе
мужчынскае і жаночае адзенне з каляро
вага сукна ў палякаў беларусаў і ўкраін
цаў (гіст.). Як/ лан, так/ / ж. (прыказка). Ц
лрыл/. жупАнны, -ая, -ае.
ЖЎПЕЛ, -а, л/. 1. Згодна з рэлігійнымі
ўяўленнямі хрысціян: гарачая смала, пад
рыхтаваная ў пекле для пакарання грэш
нікаў (уст.). 2. леран. Нешта страшнае,
агіднае; пужала. Яыць жулелал/ бля каео-н.
ЖУР, -у л/. Негусты аўсяны кісель.
ЖУРАВЁЛЬ , -раўлА, л/н. -раўлі^ -раўлёў л/. Вялікая балотная пералётная птуш
ка з доўгімі нагамі і шыяй, з доўгай пра
мой дзюбай. ТЯэры ж. II лрыл/. жураўліны,
-ая, -ае. Жураўл/нае курлыканне.
ЖУРАВЁЛЬ , -раўлй, л/н. -раўлі^ -раўлёў, л/. Прыстасаванне пры калодзежы для
даставання вады ў выглядзе доўгага шас
та, які служыць рычагом.
ЖУРАВІНЫ, -він, абз. журавіна, -ы, ж.
Ягадная вечназялёная расліна сямейства
бруснічных, што расце на мохавых бало
тах, а таксама ягады гэтай расліны. Ц лрыл/.
журавінавы, -ая, -ае / журавінны, -ая, -ае.
ЖУРАЎЛЯНЯ / ЖУРАЎЛЯНЁ, нАці,
л/н. -нАты, -нАт, н. Птушаня жураўля'.
ЖУРБА, -ы, ж. Пачуццё смутку, суму,
тугі, душэўнай прыгнечанасці.
ЖУРБОТА, -ы, ДЗ/ -ббце, ж. Тое, што
і журба.
ЖУРБОТНЫ, -ая, -ае 1. Ахоплены
журбою, сумны, маркотны. Журботная
песня. Журботныя зоны. 2. Які выклі
кае журбу сум (пра час, выгляд чаго-н. і
пад.). Журботная ц/м/ыня балот. Ц наз. журббтнасць, -і, ж
ЖУРЛІВЫ, -ая, -ае. Сумны, маркотны.
Журл/еая песня. Ц наз. журлівасць, -і, ж.
ЖУРНАЛ, -а, л/н. -ы, -аў, л/. 1. Кніга або
сшытак для перыядычнага запісу падзей,
здарэнняў і пад. 2. Школьная кніга для
рэгістрацыі прысутнасці, уліку паспяхо
васці вучняў і запісу пройдзенага за дзень
матэрыялу па адпаведных прадметах пра
грамы. Жласны ж. II лрыл/. журнальны, -ая,
-ае. Ж зал/с.
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ЖУРНАЛІСТ, -а, А/ -сце, .мя. -ы, -а^
м. Літаратурны работнік, які займаецца
журналістыкай. Ц ж. журналістка, -і, ДА/
-тцы, мя. -і, -так, лс. Ц ярым. журналісцкі,
-ая, -ае.
ЖУРНАЛІСТЫКА, і, ДМ тыцы, лс 1.
Літаратурна-публіцыстычная дзейнасць у
газетах, часопісах, на радыё, тэлебачанні.
Займацца лсуряал/'с/мь/кай. 2. зё. Перыя
дычныя вцданні. ^ет/орускоя лс.
ЖУРЧАЦЬ / ЖУРЧАЦЬ, 1 і 2 ас не
ўжыв., -чыць; яезак. 1. Пра ваду: пералі
ваючыся, ствараць аднастайныя буркат
лівыя гукі. /М заром лсурчоў ручаек. 2.
перон. Аднастайна, ціха гучаць (пра гутар
ку). II яаз. журчанне, -я, я.
ЖУРЙ, нескл., я., зё. Група спецыяліс
таў якая прысуджае ўзнагароды і прэміі
на конкурсах, выстаўках, спаборніцтвах.
ёолеп/ноео конкурсу. Судзейскае лс.
ЖУРЙЦЦА, журўся, жўрышся, жўрыцца; яезак. Знаходзіцца ў стане журбы;
маркоціцца, сумаваць па кім-, чым-н. /7е
лсурь/ся, сь/нку.
ма маці.
ЖЎХЛЫ, -ая, -ае. Такі, што страціў
свежасць; няяркі, пацямнелы (пра фарбы,
траву, лісце і пад.). Ц яаз. жухласць, -і, лс.
ЖЎХНУЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -не; жух,
жўхла; яезак. Траціць свежасць колеру,
станавіцца цьмяным. Фррёы оё часу лсухяуць. II зак. зжухнуць, -не; -жух, -жўхла і
пажухнуць, -не; -жўх, -жўхла.
ЖУЧОК, -чкА, мя. -чкі^ -чкбў, м. 1. ел.
жук. 2. Тэхнічнае прыстасаванне для пра
слухоўвання (разм.). 3. Самаробная элек
трычная пробка (разм.).
ЖЫВАГЛОТ, -а, АТ -лёце, мя. -ы, -аў
м. (разм.). Бязлітасны і жорсткі чалавек,
здатны прыцясняць людзей і нажывацца
за іх кошт. II лс. жываглотка, -і, ДАТ -тцы,
мя. -і, -так. II ярым. жываглбцкі, -ая, -ае.
ЖЫВАДЗЁР, -а, мя. -ы, -аў, м. (разм.).
1. Той, хто забівае і здымае скуру з забітай
жывёлы. 2. Пра жорсткага бязлітаснага
чалавека. Ц лс. жывадзёрка, -і, ДМ -рцы,
мя. -і, -рак. II лрь/м. жывадзёрскі, -ая, -ае.
ЖЫВАКОСТ, -у, АТ-сце, м. Шматгадо
вая лекавая травяністая расліна сямейства
бурачнікавых з вялікім лісцем і трубчас
тымі кветкамі фіялетавага, бэзавага або
блакітнага колеру, якая расце ў сырых
мясцінах. II лрым. жывакоставы, -ая, -ае.
ЖЙВАПІС, -у, м. 1. Від выяўленча
га мастацтва, звязаны з адлюстраваннем
прадметаў і з'яў рэальнага свету пры дапа
мозе фарбаў ДТколо экь/еол/су. 2. зё. Тво
ры гэтага віду мастацтва. Слшнкобь/ лс. Ц
лрым. жывапісны, -ая, -ае. .Жь/еол/сноя
мойсл/зрня.
ЖЫВАПІСЕЦ, -сца, мя. -сцы, -сцаў м.
Мастак, які займаецца жывапісам.
ЖЫВАПІСНЫ, ая, ае 1. ая. жывапіс
2. Прыгожы, варты быць адлюстраваным
у жывапісе. Ж куток 2>елоус/. 3. мерся.
Вобразны, яркі, выразны (пра мову; стыль
і пад.). 2^ь/еол/сное оноеяёонне. Ц лез. жы
вапіснасць, -і, лс. (да 2 і 3 знач.).

ЖЫВАРОДЗЯЧЫ, -ая, ае Які дае па
томства шляхам нараджэння жывых дзіця
нят (пра жывёл), .^/еороёзячояян/чорко.
ЖЫВАСІЛАМ, лрысл. Сілком, гвалтоў
на. Зоброл/ лс. / мсеезл/.
ЖЁІВАСЦЬ ал жывы
ЖЫВАТВОРНЫ, ая, ае (высок)
Які дае жыццё, ажыўляе, умацоўвае сілы,
энергію; дабратворны. ^ь/еол/еорноя сто
еясяы. Ж кл/мот. II поз. жыватворнасць, -і,
лс.
ЖЫВЁЦ, жыўцА, мя. жыўцы, жыўцбў,
м. Маленькая жывая рыбка, якую чапля
юць на кручок, каб злавіць буйную рыбу.
Дсб/ць яе лсыўця. II лрым. жыўцОвы, -ая, -ае.
ЖЫВЁЛА, -ы, мя. -ы, -вёл, лс. 1. Усякая жывая істота, арганізм, якія маюць
здольнасць рухацца і адчуваць і харчуюц
ца ў адрозненне ад раслін гатовымі арга
нічнымі злучэннямі. 7ымы / е/ёь/ лсыеёл.
2>еслоз#оночныя лсыеёлы. Дзйс/я лсыеёлы. 2.
зё. Свойская сельскагаспадарчая скаціна.
Яокорм/ць лсыеёлу. 3. мерся. Пра чалавека,
які вызначаецца грубымі, нізкімі паво
дзінамі, учынкамі і пад. (разм., лаянк.). Ц
лрым. жывёльны, -ая, -ае. Ж сеем?. Ж среся/зм. .Жывёльныя мсёуёлсэня/.
ЖЫВЁЛА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносіны
да жывёлы, напр.: лсыеёлсёоец, лсыеёлсеоёоеец, лсыеёлдлячэёч/цс, лсыеёлсясрыхл/оўко, лсыбёлсмрдмыслоеец.
ЖЫВЁЛАВОД, а, АТ дзе, мя. ы, -аў,
м. Спецыяліст па жывёлагадоўлі.
ЖЫВЁЛАГАДОВЕЦ, -дбўца, мя -дбўцы, -дбўцаў м. Тое, што і лсыеёлсеоё.
ЖЫВЁЛАГАДОЎЛЯ, і, лс Галіна сель
скай гаспадаркі, якая звязана з развядзен
нем сельскагаспадарчай жывёлы. Ц лрым.
жывёлагадоўчы, -ая, -ае.
ЖЫВЁЛГНА, -ы, мм. -ы, -лін, лс. Тое,
што і лсыеёлс (у 1 знач.), адна асобная жы
вёла. /7озеоночноя лс.
ЖЫВЁЛЬНЫ, ая, ае 1. ал жывёла 2.
Такі, як у жывёл; падсвядомы, чыста фі
зіялагічны. Ж строх.
ЖЫВІЛЬНЫ, -ая, -ае (разм.). Які жы
віць, мацуе сілы. Жыетьныя рэчыеы. Ц лез.
жывільнасць, -і, лс.
ЖЫВІНКА, -і, ДА/ -нцы, лс. Тое, што
прыдае каму-, чаму-н. жывасць, прываб
насць, своеасаблівасць. Дыля ў яео езам оёметноя лс.
ЖЫВІЦА, -ы, лс. Празрыстая смала,
якая выступае на ствалах хвойных дрэў у
месцах іх пашкоджання. Ц лрым. жывічны,
-ая, -ае. Ж м/к/л/нор.
ЖЫВІЦЦА, жыўлібся, жывішся, жы
віцца; мезак. 1. Харчавацца і здабываць
харчаванне. ./7осп?оўк/ лсыаяццл насяко
мым/. .Ж надзённай роёотой. 2. Забяспеч
вацца ўсім неабходным для нармальнага
існавання, развіцця, дзейнасці. 7конк/
малаеечаеа рреон/змо лсыаяцца к/слароёам.
Росл/нь/ лсыея^/^а сокам/ з зямл/. 3. Мець
для сябе выгаду, карысць; нажывацца. Ж
з чулсоеа мазаля. Ц наз. жыўлённе, -я, н.

ЖУР-ЖЫВ
ЖЫВІЦЬ, жыўшб, жывіш, жывіць; не
зак., каео-мпмо. 1. Ажыўляць, бадзёрыць.
2/еллыя сонечнь/я мрамян/ лсыбйй зямл/о.
Арь/н/чноя еаёа лсые//^ь сеелсасц/о. 2. За
бяспечваць чым-н. неабходным для нар
мальнага існавання. 2?йлам/ны лсыаяць
ареан/зм. 3. лерам. Падтрымліваць што-н.;
быць апорай для чаго-н. Добрыя еесл/к/
лсыаяць наёзе/о.
ЖЫВОТ, -вата, А/-вацё, мн. -ваты, -ватбў, м. 1. Частка цела ў чалавека і жывёл,
у якой размешчаны органы страваван
ня. 2)оль у лсыеаце. 2. Страўнік, кішэчнік
(разм.). Аул/цьлякорстео аёлсыеал/а. Блоеол/у лсыеаліу / л/рое н/коёз/ць (прыказка).
0 Жывот падцягнула (безас.) — захацелася
есці. Качацца жыватом (разм.) — хварэць
на жывот. Падарваць жывот (жываты) са
смеху — моцна смяяцца, аж заходзіцца.
Плячысты на жывот (жарт.) — ахвотнік
паесці. Хватацца за жывот — смяяцца да
знямогі.
ЖЫВЎЧЫ, -ая, -ае. 1. Жыццяздольны,
вынослівы. Ж дрелн/зм. Жь/еучь/я кеел/к/.
2. перон. Здольны доўга захоўвацца, існа
ваць. Жь/еучь/я зеь/чо/. Ц ноз. жывучасць, -і,
лс.
ЖЫВЙ, -Ая, -бе. 1. Такі, які жыве, ва
лодае жыццём; лроц/л. мёртвы. Жь/еоя /стол/о. Жь/еь/я кеел/к/. 2. Які мае адносіны
да жывёльнага або расліннага свету. Жь/еоя лрь/роёо. 3. Поўны жыццёвай энергіі,
сіл; актыўны, дзейны. Алолец ёь/ўмолоёь/,
еясёль/, лс. Ж л/эмлерол/енл?. Жь/еоя роёото. 4. Сапраўдны, натуральны, арыгі
нальны. Жь/еоя рэчо/снос^ь. /7окозоць у
/леорь/ лсь/еь/хл/оёзей. Ж лрь/клоё ееро/зму.
5. Бойкі, поўны руху, ажыўлены, Жь/еоя
ёрроео. 6. Выразны, яркі. Жь/еоя моео ромоно. Ж локоз лоёзей. Ж^/еь/я ўслом/нь/. 7.
Які сапраўды існуе, яшчэ не знік. Жь/еоя
еромо/ль/мноя %)ррмо. Жь/еоя л/торотурноя
моео. 8. Які захоўваецца ў памяці, не за
бываецца. Оларь/я буёынк/ — лсыеоя е/сл/орь/я еороёо. О Жывая вага — вага жывой
жывёліны (у процілегласць чыстай вазе
мяса). Жывая мова — мова, якой карыс
таецца народ. Жывая сіла (спец.) — лю
дзі, жывёла (у адрозненне ад механізмаў,
тэхнікі). Жывое срэбра — ртуць. 0 Браць
(узяць) за жывое (разм.) — даймаць (да
няць) чым-н., расстройваць, прымушаць
(прымусіць) нервавацца. Жывая капей
ка — пра ўсё, што дае прыбытак, даход.
Жывая крыніца — пра тое, што існуе ў сва
ім першапачатковым, натуральным ста
не. Жывая рана — 1) рана, якая яшчэ не
зажыла; 2) перон, вострае, нядаўняе гора,
пакута. Жывога месца няма (разм.) — пра
вельмі збітага чалавека. Жывое слова — 1)
вусная мова ў адрозненне ад пісьмовай;
2) яркая мова, цікавае слова, якое хвалюе
слухача. Жывы труп — пра вельмі слаба
га, худога, хворага, блізкага да смерці ча
лавека. Зачапіць за жывое — усхваляваць,
закрануўшы што-н. важнае для каго-н. На
жывую нітку (разм.) — нетрывала, на ско-
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ЖЫЛПЛОШЧА, -ы, ж Жылая пло
рую руку (зрабіць што-н.). Ні адной жывой
шча, памяшканне для жылля. Рост жыл
душы (разм.) — нікога, ні аднаго чалавека.
Ні жывы ні мёртвы (разм.) — у стане вялі плошчы у лаоску.
ЖЫЛЁІ, -Ая, -бе. 1. Прызначаны для
кага страху. II маз. жывасць, -і, эм. (да 3, 5 і
жылля. .Жылыя будынк/. Будаун/цпіба жы
6 знач.).
ЖЫГАЛА, -а, мн. -ы, -гАл, я. (разм.). лых дамоў. 2. Заняты пад жыллё. .Жылое
Металічны востры прут, якім прапякаюць памяшканне.
ЖЫМ, -у мн. -ы, -аў м. У цяжкай атле
дзіркі ў дрэве, косці.
ЖЫГУЧКА, -і, ДА/ -чцы, ж. Пяку тыцы: падняцце штангі на грудзі, а потым
чая крапіва з дробным круглым лісцем. Ц над галавой да поўнага выпрамлення рук.
ЖЫРАВАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -рўе;
лрым. жыгўчы, -ая, -ае.
ЖЁІЖА, -ы, ж. 1. Тое, што і жыжка (у незак. 1. Карміцца, нагульваць тлушч (пра
звяроў птушак, рыбу). 2. Разрастацца ў
1 знач.). 2. У дзіцячай лексіцы: агонь. Ж
ствол замест плоданашэння (пра расліны)
кусь/
(разм.). II наз. жыраванне, -я, н. (да 1 знач.),
ЖЫЖКА, -і, ДА/ -жцы, ж. 1. Цякучая
жырбўка, -і, ДА/-рбўцы, ж. (да 1 знач.) /
сумесь вадкіх і цвёрдых рэчываў. .Ж з ерожыр, -у м. (да 1 знач.; разм.).
з/ / снееу. 2. Вадкая частка стравы. Зл/ць
ЖЫРАНДОЛЬ, -і, мн і, ей / яў ж
жыжку з сулу. II ла^яя^а.-ласк. жыжачка,
1. Падвесны фігурны падсвечнік для не
-і, ДА/-чцы, ж.
калькіх свечак; люстра. 2. Фантан з не
ЖЁІЛА, -ы, лін. -ы, жыл, ж. 1. Назва калькімі струменямі.
крывяносных сасудаў. 2. Тое, што суха
ЖЫРАФА, -ы, мн. -ы, -рАф, ж. Аф
жылле (разм.). С/н/я жылы ма руках. 3. рыканская плямістая жвачная жывёліна
Трэшчына ў зямной кары, запоўненая з вельмі доўгай шыяй і доўгімі нагамі. Ц
горнай пародай, а таксама сама горная па лрым. жырафавы, -ая, -ае.
рода ў такой трэшчыне. Залатаносная ж.
ЖЫРОЎКА' ел. жыраваць.
4. Багністае месца з падземнай крыніцай
ЖЫРОЎКА', -і, ДА/ -рбўцы, мн. -і,
(разм.). 5. Асобны провад кабелю. Лро- -рбвак, ж. (разм.). Дакумент, па якім ро
вад з трох жыл. 0 Выцягваць жылы з каео біцца аплата, разлік за карыстанне чым-н.
(разм.) — мучыць якімі-н. даручэннямі, II лрым. жыровачны, ая, -ае.
празмернымі патрабаваннямі. Залатая
ЖЙТА, -а, 4/жвіце, н. 1. Аднагадовая
жыла — вельмі багатая крыніца даходу. расліна сямейства злакавых, зерне якой
Ірваць жылы (разм.) — вельмі цяжка пра скарыстоўваецца для прыгатавання хле
цаваць. Напінаць жылы (разм.) — напруж ба. Ж красуе. 2. Зерне гэтай расліны. Ссы
вацца з усіх сіл. На ўсе жылы, з усіх жыл лаць ж. ўмяшк/. 3. толькі мн. (жытй, -бў).
(разм.) — на поўную сілу. Ц ярым. жйльны, Жытнія палі. II ламянш.-ласк. жытцб, -А, н.
II лрым. жытні, -яя, -яе / жытнёвы, -ая, -ае.
-ая, -ае (да І—3 знач.).
ЖЫТНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Багатая
ЖЫЛЁЦ, -льцА, .мн. -льцьі, -льцбў м.
Асоба, якая жыве ў доме, кватэры; жы хлебародная вобласць краіны, якая забяс
хар. ^Жыльцы дома. Здаць жыльцу ядкой. Ц печвае хлебам іншыя мясцовасці.
ЖЫТНІШЧА, -а, н 1. Поле, з яко
ж. жыліца, -ы, мн. -ы, -ліц. Ц лрым. жыль
га сабралі жыта або на якім папярэдняй
цоўскі, -ая, -ае.
ЖЁІЛІСТЫ, -ая, -ае. 1. З выпнутымі культурай было жыта. 2. Іржышча на
жыламі, вялікай колькасцю сухажылля. жытнім полі. Зямля шчац/нйіася леташн/м
^Жылктлле мяса. 2. Мускулісты, сухарлявы ЖЫЯІН/ШЧЛМ.
ЖЫТНЯК, -ў, м. Шматгадовая карма
(пра чалавека, часткі яго цела). ^Жылктлыя
вая
травяністая расліна сямейства злака
рук/. 3. Дужы, вынослівы (разм.). Ц наз.
вых. .Ж разросся на палетках.
жылістасць, -і, ж.
ЖЫЎЛЁННЕ ал жывіцца
ЖЁІЛКА , -і, ДА/-лцы, мн. -і, -лак, ж.
ЖЫЎНАСЦЬ, -і, ж., зб. (разм.). Усякія
1. Тое, што і жыла (у 1 знач.). 2. Тонкая ні
дробныя жывыя істоты, а таксама дроб
цепадобная праслойка ў горнай пародзе,
ная свойская жывёла. Аатняя ж.: куры,
дрэве, якая вылучаецца колерам. Лелы
парасяты, козы / трусы.
мармур з шэрым/ жылкам/. 3. Ніцепадоб
ЖЫЎЦОВЫ ел жывец
нае патаўшчэнне ў лістах раслін і крылах
ЖЫЎЦОМ, лрысл. (разм.).І. У жывым
насякомых. II памяне.-ласк. жылачка, -і, стане, жывым. З^яць еаўка ж. 2. Гвалтоў
ДА/ -чцы, мн. -і, -чак, ж. Ц ярым. жылач на, жывасілам. .Вырваць дрэўца ж. 0 Жыў
ны, -ая, -ае.
цом з'есці (праглынуць) (разм.) — нападка
ЖЁІЛКА', -і, ДА/ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
мі, ганеннем звесці са свету загубіць.
(разм.). Схільнасць, здольнасць да якой-н.
ЖЫЎЧЫК, -а, мн -і, -аў, м 1. Жывы,
дзейнасці, ^реан/за/ларская ж.
рухавы чалавек (разм.). 2. Прыкметнае
ЖЫЛЛЁ, -А, н. 1. Месца, дзе жывуць для вока біццё артэрыі (пераважна на
людзі; населенае месца. Недалёка ад жыл скроні; разм.). 3. Мужчынская палавая
ля. 2. Памяшканне (дом, хата, пакой і клетка; сперматазоід.
інш.), у якім хто-н. жыве. Прымаць ж.
ЖЫХАР, -А, мн. -гА, -бў м. 1. Той, хто
Будаваць ж. Ц лрым. жыллёвы, -ая, -ае. жыве дзе-н.; насельнік. Жыхары Беларус/. 2. Той, хто жыве ў памяшканні; жылец.
.Жыллёвыя ўмовы.

Ж з пятой кватэры. Ц ж. жыхАрка, -і, ДА/
-рцы, мн. -і, -рак.
ЖЫХАРСТВА, -а, н. 1. Пражыванне ў
якім-н. месцы. Месца пастаяннага жы
харства. 2. зб. Жыхары, насельніцтва. Ж
нашай веек/.
ЖЫЦІЁ, -А, мн. -і^ -цій, н. (кніжн.).
Жыццеапісанне святога. Жыц// святых. Ц
лрым. жыційны, -ая, -ае. Жыц/йная л/таратура.
ЖЫЦЦА, жывёцца; безас., незак., каму
(разм.). 1. з лрысл. Пра наяўнасць тых або
іншых умоў жыцця. Добра яму жывецца. 2.
з адмоўем. Няма жадання або не падабаец
ца дзе-н. жыць. Ле жывецца мне без сына.
Ле жывецца бацьку ў новай хаце.
ЖЫЦЦЁ... (а таксама жыцця...) Пер
шая састаўная частка складаных слоў са
знач.: які мае адносіны да жыцця, напр.:
жыцценебяснечны, жыццеўстойлівасць,
жыццеўладкаванне.
ЖЫЦЦЕАДЧУВАННЕ, -я, н Успры
манне жыцця, навакольнай рэчаіснасці.
Радаснае ж.
ЖЫЦЦЕЗАБЕСПЯЧЭННЕ, -я, н Ўтва
рэнне неабходных умоў для нармальнай
жыццядзейнасці каго-, чаго-н. Ж^ ў экстрэмальных умовах. С/стэма жыццезабес
пячэння.
ЖЫЦЦЕРАЗУМЁННЕ, я, н Сукуп
насць поглядаў аб навакольнай рэчаіснас
ці; светапогляд.
ЖЫЦЦЕСЦВЯРДЖАЛЬНЫ, ая, ае
Прасякнуты бадзёрасцю, аптымістыч
нымі адносінамі да жыцця. ,Жыццесцеярджальнае мастацтва. Ц наз. жыццесцвяр
джальнасць, -і, ж.
ЖЫЦЦЁ, -А, н. І. Сукупнасць з'яў якія
адбываюцца ў арганізмах, асобая фор
ма існавання і руху матэрыі, якая ўзнікла
на пэўным этапе яе развіцця. ЎЗн/кненне
жыцця на Зямл/. Ж^ расл/н. Законы жыц
ця. 2. Фізіялагічнае існаванне чалавека,
раслін, усяго жывога ад зараджэння да
смерці.
— бясцэнны дар. 3. Час такога
існавання ад яго ўзнікнення да канца, а
таксама ў які-н. яго перыяд. .Кароткае ж.
Лад канец жыцця. Ж^ пражыць — не лале
лбрайсц/ (прыказка). 4. Дзейнасць грамад
ства і чалавека ў розных праявах. Трамадскае ж. .Вясковае ж. 5. Навакольная рэча
існасць. Сувязь навук/ з жыццём. ТТравесц/
прапанову ў ж. 6. Ажыўленне, праяўленне
дзейнасці, энергіі. Ла вул/цы чулася ж. 0
Аддаць жыццё за каео-, што-н. — памерці,
ахвяраваць сабой. Даць жыццё каму-н. —
нарадзіць каго-н. (высок.). Кончыць жыц
цё — памерці. Не ад добрага жыцця — з
гора, з бяды, не па сваёй ахвоце. Не на
жыццё, а на смерць — не шкадуючы жыц
ця. Паміж жыццём і смерцю — знаходзіцца
ў вельмі небяспечным стане. Паплаціцца
жыццём — загінуць. Пуцёўка ў жыццё —
веды, навыкі і пад., якія даюць магчы
масць займацца працоўнай дзейнасцю.
Пытанне жыцця або смерці — пра што-н.
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вельмі важнае, рашаючае. Ц прым. жыццёвы, -ая, -ае (да 1—4 знач.).
ЖЫЦЦЁВЫ, ая, ае 1. ал. жыццё 2.
Важны, істотны для жыцця, неабходны
для людзей. .Жыццёвыя лролднояь/. Жь/ццёеь/я інтарэсы. 3. Узяты з жыцця; праўда
падобны.
еобраз. Жь/ццёёая сітуаць/я. II
наз. жыццёвасць, -і, ж.
ЖЫЦЦЯ... (аі. жыццё...) Першая са
стаўная частка складаных слоў; ужыв. за
мест «жыццё...», калі націск у другой част
цы слова падае на першы склад, напр.:
жыццядзейны, жыццяздольны, жыццялюб,
жыццяро&зсны.
ЖЫЦЦЯДЗЕЙНЫ, -ая, ае 1. Здольны выконваць жыццёвыя функцыі. Ж
срган. 2. леран. Дзейны, энергічны. Ж ро
зум. II наз. жыццядзейнасць, -і, ж.
ЖЫЦЦЯЗДОЛЬНЫ, ая, ае Здольны існаваць і развівацца, падтрымліваць
і захоўваць жыццё. .Ж ареан/ам. Ж калек
тыў. II наз. жыццяздольнасць, -і, ж.
ЖЫЦЦЯЛ1&Б, а, мн -ы, аў м Той,
хто любіць жыццё. 7Эта бь/ў сапраўбны ж.
ЖЫЦЦЯПІС, -у, мн ы, аў м Апісан
не чыйго-н. жыцця; біяграфія. Айроткі ж.
ЖЫЦЦЯРАДАСНЫ, ая, -ае Які ра
дуецца жыццю, не ведае тугі. Ж чалаеек.
Жыццярабасная натура. Ц наз. жыцця
радаснасць, -і, ж
ЖЫЦЬ, жывў, жывёш, жывё; жывём,
жывяцё, жывўць; жыў жылА, -лб; незак.
1. Быць жывым, існаваць, знаходзіцца ў
працэсе жыцця, Доўга ж. Расліны не мо
гуць ж. у цемнаце. 2. леран., чым і без бал.
Быць ажыўленым, абуджаным чым-н.,
поўным руху. Дарога Дзень і ноч жыла. 3.
Існаваць, мець месца (пра думкі, пачуцці
і пад.). У наробзе жызе ўпэўненасць у пера
мозе спраеябліеасці. 4. Знаходзіцца, пра
жываць дзе-н., сярод каго-н. Ж у Мінску.
5. чым, з чаао і на чым. Падтрымліваць сваё
існаванне чым-н. Ж сеаёй працай. .Ж з
агароба. 6. перан., кім-чым. Быць захопле-

ным, занятым кім-, чым-н. Ж надзеяй. Ж
тэатрам. Ж Дзецьмі. 7. кім і з прысл. Вес
ці які-н. спосаб жыцця, знаходзіцца ў тых
або іншых умовах. Ж багата. Ж весела.
Ж бабылём. 8. Быць у якіх-н. адносінах з
кім-н. Ж Дружна з суседзямі. Ж Душа ў Ду
шу. О Жыць з мазаля (разм.) — здабываць
сродкі для жыцця сваёй уласнай працай.
Жыць чужым розумам — прытрымлівац
ца чужой думкі, не маючы сваёй. Жыць
як набяжыць (прымаўка) — жыць так, як
дыктуюць абставіны. Няхай жыве! — па
жаданне поспеху; росквіту. (Сам) Бог жы
ве — пра добрыя ўмовы жыцця, працы.
У горы жыць ды з перцам есці (прымаўка;
іран.) — пра жаданне мець што-н. пры ад
сутнасці ўмоў
ЖЭЛАЦЙН, у, л*. / ЖЭЛАЦІНА, -ы,
ж. Бялковае рэчыва жывёльнага пахо
джання, раствор якога пры ахаладжэнні
пераходзіць у студзяністы стан (выкарыс
тоўваецца ў кулінарыі, медыцыне і пад.). Ц
ярым жэлацінавы, -ая, -ае.
ЖЭЛЁ, нескл., н. 1. Салодкая студзя
ністая страва, прыгатаваная з жэлаціну;
фруктовых і ягадных сокаў малака і пад.
2. Студзяністая маса, якая атрымліваецца
пры працяглай варцы мяса, рыбы, касцей.
II прым. жэлёйны, -ая, -ае.
ЖЭМЧУГ, -у; мн. -і, -аў м. Цвёрдае рэ
чыва, якое здабываецца з ракавін некато
рых малюскаў і мае форму зярнят і шары
каў белага, ружовага (радзей чорнага) ко
леру ужыв. як каштоўнае ўпрыгожанне.
Я/тка жэмчугу. II прым. жамчўжны, -ая,
-ае. Ж промысел. ^Жамчужнае зерне.
ЖЭНЬШЭНЬ, ю, м Далёкаўсходняя
травяністая расліна сямейства араліевых,
корань якой выкарыстоўваецца як лекавы
і танізуючы сродак. Ж — корань жыцця. Ц
прым. жэньшэневы, -ая, -ае
ЖАРАБЯ, -я, н. 1. Умоўны знак (дроб
ная рэч, паперка і пад ), што выцягваецца
наўгад з шэрагу такіх жа прадметаў пры

жыц-з
вызначэнні права на што-н., чарговасці і
пад. Цягнуць ж. 2. перан. Лёс, доля.
ЖЭРАХ, -а, мн. -і, -аў м. Прэснавод
ная драпежная рыба сямейства карпавых
з чырванаватымі ніжнімі плаўнікамі.
ЖЭРДКА, -і, ДА/ -дцы, мн. -і, -дак, ж.
Шост з доўгага тонкага ствала дрэва, ачы
шчанага ад галля. Ц зб. жЭрдзе, -я, н. Ц па
мялы/.-ласк. жэрдачка, -і, ДА/-чцы, мн. -і,
-чак, ж. II лрь/м. жардзяны, -Ая, -бе.
ЖЭРЦІ, жарў, жарбш, жарЭ; жарбм, жарацё, жарўць; жор, жЭрла; жарй; незак.,
казо-што і без бал. (разм.). Прагна і мно
га есці (пра жывёл, чалавека; груб.). Ц зак.
зжЭрці, зжарў, зжарбш, зжарЭ; зжарбм,
зжарацё, зжарўць; зжор, зжЭрла; зжары;
зжбрты.
ЖЭСТ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Рух рукі, га
лавы, які абазначае што-н. або суправа
джае размову. Энергічны ж. А/эеа жэстаў.
2. леран. Які-н. наўмысны, разлічаны на
знешні эфект, ўрабіць еысакаробны ж. 7Эта ўсяго толькі ж.
ЖЭСТЫКУЛЯВАЦЬ, -лібю, лібеш,
-лібе; -лібй; незак. Рабіць жэсты (у 1
знач.). Ж міліцэйскім жазлом. Ц наз. жэс
тыкуляванне, -я, н.
ЖЭСТЫКУЛЯЦЫЯ, і, ж Манера
жэстыкуляваць; жэсты. Знереічная ж. Ц
прым. жэстыкуляцыйны, -ая, -ае і жэсты
куляторны, -ая, -ае (спец.).
ЖЭТбН, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Металіч
ны знак, які паказвае на прыналежнасць
да якой-н. арганізацыі або выдаецца на
памяць аб якой-н. падзеі. Сярэбраны ж.
2. Кружок з металу пластмасы, які слу
жыць умоўным знакам чаго-н., дае права
на што-н. Ўтрымаць ж. у гарбзробе. Лу
піць ж. у метро. Ц лрь/м. жэтбнавы, -ая,
-ае.
ЖЭЎЖЫК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.).
Свавольнік, гарэза (звычайна пра дзя
цей). Супакою няма аб гэтых жэўжыкаў.

— з —
3 (перад некаторымі спалучэннямі зыч
ных — СА), прыназ. І. з Р. 1. Ужыв. пры
абазначэнні напрамку дзеяння адкуль-н.,
крыніцы, месца, адкуль выходзіць што-н.
Рыйсці з хаты. Лрыеесці з еёскі. Выпіска з
пастановы. Стральба з гармат. 2. Ужыв.
пры абазначэнні месца, прадмета, ад яко
га аддзяляецца, адыходзіць што-н. Зжаліц
ца са страхі. Зняць з паліцы. Скінуць з пля
чэй. Лайсці з працы. 3. Ужыв. пры абазна
чэнні месца, сферы дзеяння, адкуль зы
ходзіць што-н., адкуль прыходзіць хто-н.
.Шум з еуліцы. Цярнуцца з вакзала. ЎЬахоб з
завулка. 4. Ужыв. пры абазначэнні асобы
ці прадмета паводле іх паходжання, пра
бывання дзе-н. ДІсьмо з бацькаўшчыны.

Рабочы з ліцейнае# заеоба. 5. Ужыв. пры
абазначэнні месцазнаходжання прадмета
ці асобы, што ўтвараюць дзеянне. Стра
ляць з зары. УЭар з тылу. Зайсці з бругога боку еёскі. 6. Ужыв. пры абазначэнні
прадмета, з'явы, часу, асобы і пад., ад якіх
пачынаецца, узнікае што-н. кінуць лоалябам з залазь/ ба ноз. З маленства. Лап
нем з еас. Заняты з раніцы. 7. Ужыв. пры
абазначэнні прадмета, які падвяргаецца
чаму-н. або які служыць адзінкай адліку
Лбшліна з тапару. З язо ўзялі тры рублі.
Сабраць па пяцьдзясят цэнтнераў пшані
цы з зектара. 8. Ужыв. для абазначэння
прадмета, які служыць узорам, арыгіна
лам, крыніцай чаго-н. 77/саць партрэт

з каго-н. Лблія з карціны. Лераклаб з бе
ларускай моеы. 9. Ужыв. пры ўказанні на
дастатковасць чаго-н. для каго-н. Абліць з
бас гэтага. 10. Абазначае выдзяленне час
ткі якога-н. цэлага. Лбно з беух. 11. Ужыв.
пры абазначэнні з'яў прадметаў і пад.,
пры дапамозе якіх што-н. робіцца. Ста
раецца з усіх сіл. Дапамагаць з апошняга.
12. Абазначае ўласцівасць чаго-н. па са
ставе, матэрыяле. Дбм з цэглы. Лбеб з трох
страў. 13. Абазначае змяненне, ператва
рэнне чаго-н. у што-н. З пасёлка ўзнік гораб. 14. На аснове чаго-н. З базеолу. З чый
го-н. адабрэння. 15. З прычыны, у выніку
чаго-н. Заспяваць з рабасц/. Заплакаць з
гора. Сказаць са злосці. 16. Пры дапамозе

З-ЗАА
чаго-н., якім-н. чынам. .%яць з бою. Лармі/^ь з лыжачкі. II. з А Прыблізна, амаль.
/7ражыць з паўеоба. Рыбіна важь/ла з КІЛаерам. Ростам з .мяле. III. з Г 1. Указвае на
сумеснасць, удзел у адным і тым жа дзе
янні або стане дзвюх ці больш асоб, прад
метаў, а таксама на суправаджэнне адной
асобы ці прадмета іншымі пры ажыццяў
ленні якога-н. дзеяння, пры якім-н. ста
не. Я з табой. Мы з мі. .Брат з сястрой.
Узяць з сабой. Раіцца з сябрам/. Зеабзіцца з
кім-н. Пазнаёміць з прыяцелем. 2. Указвае
на злучэнне, змацаванне аднаго і другога,
а таксама на сумежнасць, блізкасць. Ме
жавацца з Літвой. Звязаць абзін пакунак
з бруеім. Злучыць пабстанцыю з еарабской
тэлефоннай сеткай. 3. Указвае на наяў
насць чаго-н. у чым-н., валоданне чым-н.
77/рое з грыбамі. Ллеб з малаком. Дзіця з му
зыкальнымі здольнасцямі. Дзяўчына з кнігай
у руках. 4. Ужыв. пры абазначэнні з'явы
або стану, якім суправаджаецца якое-н.
дзеянне. Слухаць з усмешкай. Гакаць з
нецярпеннем. 77абеала з крыкам. Знайсці з
цяжкасцю. .Вайсковыя часці абыходзілі з
боем. 5. Ужыв. пры абазначэнні сродку з
дапамогай якога ажыццяўляецца дзеянне.
Ўправіць пакет з пасыльным. Змазацца са
зброяй у руках. 6. Указвае на асобу ці прад
мет, на якія распаўсюджваецца дзеянне,
стан. Справіцца з цяжкасцямі. Сабрацца з
сіламі. .Няўважліва абысціся з наведвальні
кам. З ім здарылася бяба. Марудзіць з адка
зам. Як справы з бысертацыяй? Уяе брэнна
з сзрцам. 7. Ужыв. пры наступленні ча
го-н. З часам усе наладзіцца. З набь/хобам
вясны лрыроба ажывае. З жабамі густы мя
няюцца. У?е перайначылася з яео нрыезбам.
8. Ужыв. пры абазначэнні мэты дзеяння.
Звярнуцца з просьбай. Прыйсці з рапартам.
3..., прыстаўка. Ужыв. перад звонкі
мі зычнымі, напр.: збіць, звезці, збужаць,
змалоць, ^рум/ыць.
З'..., прыстаўка. Ужыв. перад ётаваны
мі галоснымі «е», «ё», «ю», «я», напр.: заес
ці, з ^ёлкнуць, з 'юбам/ыць, з руленне.
ЗА, прыназ. І. з В і Г. 1. Па той бок,
па-за, ззаду каго-, чаго-н. Ступіць за парое. Стаяць за нароеам. Паехаць за еораб.
.Жыць за еорабам. .%леб за кім-н. Тбзіце за
мной. Заткнуць за пояс сякеру. З кінжалам
за поясам. Паставіць за куфар. Стаяць за
куфрам. Хамень за пазухай. 2. Каля, вакол
чаго-н. Сесці за стол. Сябзець за сталом.
Уюбзіць бзяцей за урокі. Сябзець за урокамі.
Змяцца за ябу. Маўчаць за ябой. Узяцца за
работу. Сябзець за работай. 3. Абазначае
накіраванасць дзеяння на асобу ці прад
мет. барацьба за мф. Непакоіцца за бзяцей.
Наалябаць за бзецьмі. Сачыць за чысцінёй.
Змазацца за чысціню. 4. Абазначае адносі
ны, звязаныя з замужжам. Выйсці (замуж?
за каео-н. Ныць (замужам) за кім-н. 5. Па
прычыне чаго-н. Ўваліць за кемлівасць.
Параць за збрабу. За ветрам нічоеа не чу
ваць. За работай не мае вольнай хвіліны. II.
з Н. 1. Указвае на асобу або прадмет, які
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ахоплівае, да якога дакранаюцца пры на
кіраванні на яго руху. Узяць за плечы. 77авітацца за руку. 2. Звыш якой-н. мяжы. Нй
ужо за няцьбзясят. Тутарка цяенулася за
поўнач. Мароз быў за трыццаць ерабусаў. 3.
Ужыв. пры абазначэнні асобы, прадмета
і пад., з якімі параўноўваецца, супастаў
ляецца хто-, што-н. Старэйм/ы за брата.
Двярбзей/аы за камень. Лраўба баражэй за
золата (прыказка). 7ы еэта зробім/ лена/
за мяне. 4. Указвае на адлегласць, у межах
якой што-н. знаходзіцца. За бваццаць кі
ламетраў абеэтуль. 5. Да якой-н. часавай
або прасторавай мяжы. За еоб ба вайны.
За бва кіламетры аб вёскі. 6. На працягу
якога-н. тэрміну Заработак за еоб. За ноч
пабмарозіла. Пабросзалета. За апом/ні час.
7. Замест каго-н., у якасці каго-, чаго-н.
Узяць за ўзор. Мы за вас еэта зробім. За
стацца за брыеабзфа. Палічыць каео-н. за
свайео знаёмага. 8. Ужыв. пры абазначэн
ні прафесіі. .Вучыцца за настаўніка. 9. У
абмен на што-н., пры абазначэнні цаны,
за якую купляецца або прадаецца што-н.
Заплаціць за работу. Набыць за ёром/ы. Лу
піць за абзін мільён рублёў. 10. Дзеля, у імя,
у карысць каго-, чаго-н. Змазацца за Рабзіму. Прасаваць за прапанову. III. з Г 1.
Непасрэдна пасля, адно ўслед за другім.
За цёплай восенню наступіла халобная зіма.
Чытаць кніеу за кніеай. Дзень за бнём. 7бзе
месяц за месяцам. 2. У час чаго-н. Сустра
каліся за работай. 3. Абазначае асобу з'яву
і пад., у бытнасць, перыяд дзейнасці якіх
адбываецца што-н. За бацькамі лёека жы
вецца. Звозіць снапы за паеобай. 4. З мэтай
атрымаць, здабыць, дасягнуць. Унаеоніза
прыбыткам. 5. Указвае на асобу або прад
мет, ад якіх залежыць што-н. .Кніга лічыцца
за табой. Дяпер справа толькі за 2рам/амі.
Слова за вамі. За іл/ вобзяцца ерам/кі. За ёй
лічыцца боўе. Чарга за табой. 6. Указвае на
знешнюю адзнаку чаго-н. Лбказ за лобпісам бырэктара. Пісьмо за нумарам 2. IV.
1. у знач. вык. Згодзен (разм.). Ато за? Я
за; хто супраць ? 2. у знач. наз. Доказ у ка
рысць чаго-н. (разм.). Узважыць усе за і
супраць.
ЗА..., прыстаўка. І. Утварае дзеясловы
са знач.: 1) пачатак дзеяння, напр.: зааплабзфаваць, захварэць, закрычаць, заспя
ваць, забееаць, замахаць; 2) закончанасць,
вынік дзеяння або стану, напр.: забяліць,
завязаць, запакаваць, засохнуць, зацвярбзець; 3) выхад дзеяння за межы звычай
нага або дапушчальнага, напр.: забавіцца,
загаварыцца, захваліць; 4) распаўсюджан
не дзеяння за якія-н. межы, напр.: зае
хаць (за дом), зайсці (за сцяну), заслаць (на
край свету); 5) адхіленне ўбок ад асноўна
га напрамку руху з кароткачасовым спы
неннем, напр.: забегчы, заехаць, заглянуць
(да знаёмых). II. Утварае назоўнікі, пры
метнікі, прыслоўі са знач.: які знаходзіцца
на тым баку чаго-н., ззаду або за межамі
чаго-н., напр.: заакіянскі, завуголле, за
гарадны, задворкі, залетась, заўчора. III.

Утварае якасныя прыметнікі і прыслоўі
і абазначае перавышэнне якасці, напр.:
завельмі, завузкі, завялікі, замнога, занад
та. IV. Утварае прыслоўі са знач.: у межах
таго перыяду; які называецца словам без
прыстаўкі; да наступлення новага перы
яду, напр.: замалада, засветла, зацемна,
зацепла.
ЗАА... (гл. зоа...). Першая састаўная
частка складаных слоў; ужыв. замест
«зоа...», калі націск у другой частцы сло
ва падае на першы склад, напр.: заалогія,
заапарк, заатэхнік, зааферма, зааэкспарт.
ЗААДНО, прысл. 1. Сумесна, у згодзе з
кім-н. (быць, дзейнічаць). Я з. з сябрамі.
2. Адначасова з чым-н., мімаходам. Захапі
там з. і сяброў хату.
ЗААКІЯНСКІ, -ая, -ае. Які знаходзіц
ца за акіянам, які прыбыў прывезены з-за
акіяна. Заакіянскія краіны. 3. місіянер. За
акіянскія тавары.
ЗААКЦІРАВАЦЬ ал. акціраваць
ЗААЛОГІЯ, -і, ж. Навука, якая вывучае
жывёльны свет. Ц прым. заалагічны, -ая,
-ае. 3. парк (месца, дзе ўтрымліваюцца для
паказу жывёлы). 3. атлас.
ЗААПАРК, -а, мн. -і, -аў, м. Заалагічны
парк. II прым. заапаркаўскі, -ая, -ае (разм.).
ЗААРАЦЬ', -арў, -арЗш, -ар$; -арбм,
-арацё, -арўць; -ары; заараны ізавбраны;
зак., м/то. Аручы, засыпаць зямлёй. 3. лу
бін. 3. носам зямлю (перан.: упасці ніцма;
разм.). II незак. заварваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗААРАЦЬ , -арў, -арЗш, -арб; -арбм,
-арацё, -арўць; -ары; зак. (разм.). Пачаць
араць. II незак. заварваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗААРГАНІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, -зўе;
-зўй; -завАны; зак., каго-м/то (разм., не
адабр.). Арганізуючы, надаць справе фар
мальны характар, не даць праявіцца іні
цыятыве. II наз. заарганізаванасць, -і, ж.
ЗААРКАНІЦЬ ал арканіць
ЗААСАД, -а, Л? -дзе, мн. -й, -бў м. За
алагічны сад. II лрым. заасадаўскі, -ая, -ае
(разм.).
ЗААСФАЛЬТАВАЦЬ ал. асфальтаваць.
ЗААТЭХНІК, -а, л/н. -і, -аў, м. Спецыя
ліст па заатэхніі.
ЗААТЭХНІКА, -і, ДА/ -ніцы, ж. Тое,
што і заатэхнія. Ц лрым. заатэхнічны,
-ая, -ае.
ЗААТЭХНІЯ, -і, ж. Навука аб развя
дзенні, утрыманні і выкарыстанні сель
скагаспадарчых жывёл. II лрым. заатэхніч
ны, -ая, -ае.
ЗААХВОЦІЦЦА, -вбчуся, -вбцішся,
-вбціцца; зак., чыл/. Адчуць жаданне, ах
воту да чаго-н. Ц незак. заахвбчвацца, -аю
ся, -аешся, -аецца.
ЗААХВОЦІЦЬ, -вбчу -вбціш, -вбціць;
-вбчаны; зак., каео (м/то). Выклікаць ах
воту да чаго-н., жаданне займацца чым-н.
3. ба вучобы. Ц незак. заахвочваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. заахвочванне, -я, н.
ЗААХВОЧВАЛЬНЫ, ая, ае Прызна
чаны для заахвочвання. Заахвочвальная
ўзнаеароба. Заахвочвальныя прэміі.
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ЗААХВОЧВАННЕ, я, н. 1. ел. заахвоціць. 2. Тое, што заахвочвае каго-н. да чаго-н.; пахвала, узнагарода. тіл/рь/маць з. аб
к/раўн/цтеа.
ЗАБАБОННЫ, ая, ае Прасякнуты
забабонамі, заснаваны на забабонах. За
бабонныя любз/. II ноз. забабоннасць, -і, ж.
ЗАБАБОНЫ, -аў. Вера ў таямнічыя сі
лы, у тое, што некаторыя з'явы і падзеі
з'яўляюцца праяўленнем звышнатураль
ных сіл; прымхі.
ЗАБАВА, -ы, мн. -ы, -бАў ж. Гульня, па
цеха або тое, што забаўляе, весяліць. Дз/цячыя забавы.
ЗАБАВІЦЦА, -баўлюся, -бавішся, -ба
віцца; зак. 1. Затрымацца дзе-н. даўжэй,
чым меркавалася; запазніцца. 3. у еорабзе.
2. Загуляцца. Дзяўчынка забаялася ляль
кам/.
ЗАБАІАЦЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; зак.
(разм.). Стаць багатым; разбагацець.
ЗАБАДАЦЬ ая. бадаць.
ЗАБАЛАБОНІЦЬ, ню, ніш, ніць;
зак. (разм.). 1. Зазвінець, забрынкаць. 2.
Пачаць гаманіць, балбатаць.
ЗАБАЛАМЎЦІЦЬ ая. баламуціць
ЗАБАЛАЦІРАВАЦЬ, рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны; зак., каао (м/то). Не вы
браць пры балаціроўцы. 3. канбыбата.
ЗАБАЛАЦЬ, -і, мн. -і, -яў / -ей, лс.
(разм.). Забалочанае месца.
ЗАБАЛБАТАЦЦА, -бачўся, -ббчашся,
-ббчацца; -бачыся; зак. (разм.). Захапіцца
балбатнёй.
ЗАБАЛБАТАЦЬ, -бачў, -ббчаш, -ббча;
-бачй; зак. (разм.). 1. Пачаць балбатаць.
/Такала забалба/лаў / ламм/оў. 2. Забулька
таць, забулькаць (пра ваду і пад.).
ЗАБАЛІЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ліць;
зак. Пачаць балець. Забалел/ еочы.
ЗАБАЛОЦІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-ціцца; зак. Ператварыцца ў балота. ^ерае
забалоц/ўся. Ц незак. забалочвацца, -аецца.
ЗАБАЛОЧАНЫ, -ая, -ае. Які ператва
рыўся ў балота, стаў топкім. 3. луз. Ц наз.
забалочанасць, -і, лс
ЗАБАЛЬЗАМАВАЦЬ ад бальзамаваць
ЗАБАРАНАВАЦЬ ая. баранаваць
ЗАБАРАНІЦЬ, -раніб, -рбніш, -рбніць;
-рбнены; зак. 1. каму м/то або з /н^. Не
дазволіць што-н. рабіць 3. курэнне. 3. /реаць кеетк/ на клумбах. 2. м/то. Прызнаў
шы грамадска шкодным, непатрэбным,
не дапусціць да прымянення, карыстан
ня. 3. лралаеанбў еамны. 3. азартныя еульн/. II незак. забараняць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз.
забарбна, -ы, лс.
ЗАБАРОННЫ, -ая, -ае. Які з'яўляецца
забаронай, забяспечвае забарону. Заба
ронныя меры. Забаронная зона. Ц наз. заба
роннасць, -і, лс.
ЗАБАРСАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.
м/то. Працягнуць аборы ў вушкі лапця.
ЗАБАРСНІ, -яў, абз. зАбарсня, -і, лс.
(гіст.). Вяровачныя петлі, пры дапамо
зе якіх лапаць прымацоўваецца да нагі. Ц
лрым. забарсневы, -ая, -ае.

ЗАБАРЫКАДАВАЦЦА ел барыкада
ваць.
ЗАБАРЫКАДАВАЦЬ ея. барыкадаваць.
ЗАБАСТАВАЦЬ, -тўю, тўеш, тўе;
-тўй; зак. Аб'явіць забастоўку, пачаць бас
таваць.
ЗАБАСТОЎКА, -і, ДМ-тбўцы, мн. -тбвак, лс. Арганізаванае масавае спыненне
работы на прадпрыемстве з мэтай дабіцца
выканання якіх-н. патрабаванняў; стачка.
.Ўсеагульная з. Яб^яб/ць забастоўку. Ц лрым.
забастовачны, -ая, -ае. 3. камплот.
ЗАБАСТОЎШЧЫК, -а, мн і, -аў, м
Удзельнік забастоўкі. Ц лс. забастоўшчыца,
-ы, мн. -ы, -чыц. II лрым. забастоўшчыцкі,
-ая, -ае (разм.).
ЗАБАСЦІ ад басці
ЗАБАЎКА, -і, ДА/ -ўцы, мн. -і, -бавак,
лс. 1. Тое, што і забаеа. 2. Рэч, якая слу
жыць для гульні дзецям; цацка.
ЗАБАЎЛЯЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
незак. 1. Праводзіць час у забавах. 3. бз/цячым/ гульням/. 2. к/м-чым і з чым. Абыхо
дзіцца з кім-, чым-н. як з цацкай, забаў
кай. 3. з зебрам.
ЗАБАЎЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.,
каео (мана). Весяліць, пацяшаць чым-н.
цікавым, забаўным. 3. бзяцей цацкам/. 3.
лубл/ку.
ЗАБАЎНІК, -а, мн. -і, -аў м. Чалавек,
які ўмее пацяшаць, забаўляць. Ц лс. за
баўніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ЗАБАЎНЫ, -ая, -ае. Такі, які можа па
цешыць, развесяліць; дзіўны, цікавы. 3.
чалазек. Забаўная е/сторыя. Забаўнае аба
раняе. II наз. забаўнасць, -і, лс.
ЗАБЁГ, -у; мн. -і, -аў м. У спорце: бег на
пэўную адлегласць. 3. на пяцьсот метраў.
ЗАБЁГАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. (разм.). Стаміцца ад беганіны. За
бзень зус/м забееаўся.
ЗАБЁГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Пачаць
бегаць. Ухзалязанн/ з. ла лако/.
ЗАБЁГЧЫ, -бягў, -бяжыш, -бяжыць;
-бяжым, -бежыцё, -бягуць; забёц -гла;
-бяжй; зак. 1. Бегучы, трапіць куды-н.
Цяля забеела ў аеароб. 2. Зайсці куды-н.
мімаходам, на кароткі час (разм.). 3. ба
знаёмых. 3. Бегучы, аддаліцца на значную
адлегласць. Алолчык забее балёка ў поле. 4.
Бегучы, зайсці збоку або абагнаць каго-н.
3. налсраб (таксама перан.: пачаць рабіць
што-н. раней часу). Ц незак. забягаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ЗАБ ЁЛКА а/?, забяліць.
ЗАБЁЛЬВАННЕ ад. забяліць
ЗАБЁЛЬВАЦЬ ал. забяліць
ЗАБЕСПЯЧЭНЕЦ, нца, мн нцы,
-нцаў м. (разм.). Работнік органаў забес
пячэння.
ЗАБЕСПЯЧЭННЕ, я, н 1. ал забяс
лечыць. 2. Тое, чым забяспечваюць каго-,
што-н. (матэрыяльныя каштоўнасці, гро
шы і пад.), /рамабзяне нам/ам кра/ны ма
юць праса на матэрыяльнае з. ў старасц/. 3.
Сукупнасць мерапрыемстваў па задаваль
ненні матэрыяльных патрэб насельніцтва,
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якіх-н. арганізацый, феаны забеспячэння.
77рабўкл/оеае з. Ц лрым. забеспячэнскі, -ая,
-ае. Забеслячэнск/я ареан/зацы/.
ЗАБЕТАНАВАЦЬ ал бетанаваць
ЗАБІВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. І. ал.
забіць'. 2. без бал. Пападаць, пранікаць
(пра струмені вады, снег і пад.). /Выкрыць
брызентам, каб болсблс не заб/еаў. 3. Ду
шыць, мучыць (пра кашаль). Хам/аль заб/еае.
ЗАБІНТАВАЦЦА ал бінтаваць
ЗАБІНТАВАЦЬ ал бінтаваць
ЗАБІРАННЕ ал забраць
ЗАБІРАЦЦА ал. забрацца.
ЗАБІРАЦЬ ал. забраць.
ЗАБІЦЦА', -б'ібся, -б'ёшся, -б'ёцца;
-б'ёмся, -б'яцёся, -б'ібцца; зак. 1. Ударыў
шыся, разбіцца насмерць. 3. лры лабзенн/.
2. Забрацца, схавацца куды-н. (разм.). 3. ў
куток. 3. (7 /2ас. не ўмые.). Закупорыцца,
засмеціцца. Труба заб/лася ляском. Ц незак.
забівацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЗАБІЦЦА, -б'ібся, -б'ёшся, -б'ёцца;
-б'ёмся, -б'яцёся, -б'ібцца; зак. Пачаць
біцца. Сэрца заб/лася.
ЗАБІЦЬ', -б'іб, -б'ёш, -б'ё; -б'ём, -б'яцё,
-б'ібць; -бі; -біты; зак. 1. каео ('м/то). Па
збавіць жыцця або змучыць пабоямі. 3. з
ружжа. 77аеражаць з. 3. ба лаўсмерц/. 2.
лбран., каео ('м/то). Запалохаць, пазбавіць
здольнасці супраціўляцца. 3. чалавека ма
ральна. 3. каео (м/то). Зарэзаць, закалоць
на бойні ці на прамысловым паляванні
(спец.). 3. се/нню на сала. 3. зеера. 4. м/то.
Убіць глыбока, да канца; увагнаць. 3. це/к
у сцяну. 5. м/то. Ударамі, рэзкімі штур
шкамі загнаць куды-н. 3. еол (загнаць мяч
у вароты). 3. м/ар у лузу (на більярдзе). 6.
м/то. Закрыць наглуха, прыбіўшы дошкі і
пад. 3. еокны бом/кам/. 7. м/то. Напоўніць
да канца чым-н.; закупорыць. ТТясок заб/ў трубу. 8. зак. да забіваць (у 3 знач.). 0
Забіць галаву каму чым (разм.) — абцяжа
рыць памяць чым-н. непатрэбным. Хоць
забі (разм.) — пра немагчымасць што-н.
зрабіць. II незак. забіваць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
наз. заббй, -ю, м. (да 3 знач.). 3. жыеёлы.
II лрь/м. забойны, -ая, -ае (паводле 3 знач.;
спец.). 3. цэх.
ЗАБІЦЬ, -6'й, -б'ёш, -б'ё; -б'ём, -б'яцё,
-б'ібць; зак. Пачаць біць (у 1 і 2 знач.). Заб/л/ бубны.
ЗАБІЯКА, -і, ДА/-у, Т-ам, м; ДМ-Ацы,
Т -ай (-аю), ж., мн. -і, -бйк (разм.). Той,
хто любіць распачынаць бойкі, буян, за
дзіра. II лрь/м. забіяцкі, -ая, -ае.
ЗАБЛІШЧАЦЬ / ЗАБЛІШЧЭЦЬ, 1 і
2 ас. не ўжыв., -чіАць; зак. Пачаць блі
шчаць, блішчэць. .Метал забл/м/чаў на сон
цы. //а зачах забл/м/чэл/ слёзы. 0 Толькі пят
кі заблішчэлі — пра вельмі хуткі бег
ЗАБЛУДЗІЦЬ ал блудзіць'
ЗАБЛУКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак. 1.
Блукаючы, зайсці куды-н. 2. леран. Па
чаць блукаць. /Га еубах заблукала ўсмем/ка.
ЗАБЛЫТАНЫ, -ая, -ае. Цяжкі для ра
зумення, вырашэння. Заблытаныя слра-
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вы. Зоб^ытоное пытонне. II маз. заблыта
насць, -і, ж.
ЗАБЛЫТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
здк. 1. ад. блытацца. 2. дарад. Аказацца ў
цяжкім становішчы ад чаго-н. 3. у (Зоўеох.
3. Збіцца з дарогі, заблудзіць (разм.). 3. ў
наздавай^мясцобдсц/. 4. (7 /2ос. не ўжыв.).
Стаць цяжкім для вырашэння. 77ы?яанне
заблыталася. Ц казак, забльггвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
ЗАБЛЫТАЦЬ а/і блытаць
ЗАБЛЫТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; казак.
Тое, што і блытаць (у 1, 4 і 7 знач.).
ЗАБЛЯМКАЦЬ ал блямкаць
ЗАБЛЯЯЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ляё; зак.
Пачаць бляяць. Забляяла азадка.
ЗАБОЙ', -ю, з*, (спец.). У шахце: канец
горнай выпрацоўкі, які паступова прасоў
ваецца ў ходзе работ і з'яўляецца рабочым
месцам гарняка. Ц крым. забойны, -ая, -ае.
ЗАБбЙ^ ал. забіць'.
ЗАБОЙНЫ' ал забой'
ЗАБОЙНЫ/ -ая, -ае. 1. Прызначаны
для забою/ які мае адносіны да забокЛ
Забомкай жывёло. 3. цэх. Забомкай воео
(вага тушы без шкуры, галавы, ног). 2. Які
дзейнічае смяртэльна, забівае насмерць.
Забомкая ста асколка. Ц каз. забойнасць, -і,
яе. (да 2 знач.).
ЗАБОЙСТВА, -а, лт. -ы, -аў к. Злачын
нае пазбаўленне жыцця каго-н.
ЗАБОЙЦА, -ы, ДАТ-у Т-ам, м.;,ДЛ/-ы,
Т-ай (-аю), ж., лт. -ы, -аў. Той, хто ўчыніў
забойства. ТТоёмны з.
ЗАБОЙШЧЫК, а, лт і, аў лл Гарняк,
які працуе ў забоі'. Ц крым. забойшчыцкі,
-ая, -ае.
ЗАБРАКАВАЦЬ ал. бракаваць.
ЗАБРАЛА, -а, лт. -ы, -аў к. У старадаў
нім узбраенні: частка шлема, якой пры
крываецца твар для засцярогі ад удараў
2?ыстул/ць з абкрытым забралам (перан.:
прама, адкрыта; высок.). Ц крым. забраль
ны, -ая, -ае.
ЗАБ РАН ЦКАВАЦЬ ал браніраваць
ЗАБРАНІРАВАЦЬ ал браніраваць
ЗАБРАХАЦЬ, -раніў, -рЗшаш, -рОша;
-рашы; зак. Пачаць брахаць.
ЗАБРАЦЦА, -бярўся, -бярэшся, -бя
руцца; -бярбмся, -берацеся, -бярўцца;
-бярьіся; зак. 1. Залезці куды-н. (уверх,
углыб); пранікнуць. 3. ка вярм/ыню аары.
3. каб коўбру. 3. ў чужы ааароб. 2. Зайсці,
заехаць куды-н. далёка. 3. ка крам свету.
II казак, забірацца, -Аюся, -Оешся, -Аецца.
ЗАБРАЦЬ, -бярў, -бярОш, -бярЭ; -бярбм, -берацё, -бярўць; -бяры; -брАны; зак.
1. каао-м/то. Узяць, захапіць. 3. з сабой рэ
чы. 3. у калок. 3. аром/ы. 2. м/то. Адняць,
прымусіць патраціць. Работа забрала лтово часу. 3. (7 і 2 ос. да ўжыв.), карак., коао.
Авалодаць кім-н., падпарадкаваць сабе
(разм.). Мяла забраў страх. 3. за жывое.
4. м/то. Увабраць, засунуць (пра адзенне)
або зменшыць у шырыні або даўжыні пры
шыцці. 3. м/тоны ў боты. 3. рукаў. Ц казак,
забіраць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц каз. забіранне,
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-я, к. (да 1,214 знач.) / заббр, -у м. (да 1
знач.; спец.). Забор бабы. Забор дробы. Ц
крым. заббрны, -ая, -ае (да 1 знач.; спец.).
Заборная канструкцыя.
ЗАБРОСНЕЛЫ, ая, -ае Пакрыты, за
цягнуты бросняй, цвіллю. Заброснелая са
джалка. II наз. заброснеласць, -і, ж.
ЗАБРОСНЕЦЬ ал броснець
ЗАБРУДЖВАЦЦА, -аюся,
аешся,
-аецца; незак. Тое, што і брубз/цца.
ЗАБРУДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
м/то. Тое, што і брубз/ць.
ЗАБРУДЗІЦЦА ал. брудзіцца.
ЗАБРУДЗІЦЬ ал брудзіць
ЗАБРУКАВ/ЦДЬ ал брукаваць
ЗАБРЫСЦІ -брыдў, -брыдзёш, -бры
дзі; -брыдзём, -брыдзяцё, -брыдўць; -рьіў
-ылА, -ылб; -брыдзі; зак. (разм.). Брыду
чы, зайсці куды-н. Хорово забрыла ў ааа
роб. II незак. забрыдаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАБРЫТАЦЬ ал брытаць
ЗАБРЫТВАЦЬ, аю, аеш, -ае; незак,
каао. Тое, што і брытаць.
ЗАБРУІЦЬ, -ьію, -ьіеш, -ьіе; -ьіты;
зак., каао. Прызнаць годным да вайсковай
службы. 0 Забрыць лоб каму (уст.) — узяць
у салдаты. Ц незак. забрываць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
ЗАБУДАВАЦЦА, -дўюся, -дўешся, -дўецца; -дўйся; зак. 1. Пасяліўшыся, паста
віць будынкі. 3. на кроі вёскі. 2. (7 / 2 ас.
не ўжыс.). Стаць забудаваным. Участкі
забубаеал/ся бачалй. Ц незак. забудоўвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
ЗАБУДАВАЦЬ, -дўю, -дўеш, -дўе; -дўй;
-давАны; зак., м/то. Заняць пад будынак
які-н. участак. Ц незак. забудоўваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. забудоўванне, -я, н. і забу
дова, -ы, ж.
ЗАБУДОЎШЧЫК, а, мн і, аў м Той,
хто будуецца, забудоўваецца на адведзе
ным участку. Тнбые/^альныя забубоўм/чыкі. Заеоб-з. Ц ж. забудоўшчыца, -ы, мн. -ы,
-чыц.
ЗАБУЛДЫГА, -і, мн. -і, -дьіц м. (разм.,
пагард.). Шалапутны чалавек, які спіўся,
вядзе амаральнае жыццё.
ЗАБУРТАВАЦЬ ал буртаваць
ЗАБУЦІЦЬ ал буціць
ЗАБЫЦЦА, -бўдуся, -бўдзешся, -бўдзецца; -бўдзься; зок. 1. Тое, што і зорыць
(разм.). 3. прозвім/чо знаёмлаа. 3. пра баручэнне. 2. (7 / 2 ас. не ўжые.). Не захавацца
ў памяці. 7бе збарэнне ўжо амаль забылася.
II незак. забывацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЗАБЫЦЦЁ, -А, н. 1. Стан, пры якім ча
лавек траціць памяць. Умасці ў з. 2. Стан
непрытомнасці, трызнення. Разам наплы
вае з. 0 Аддаць забыццю — лічыць забытым
што-н.
ЗАБЫЦЬ, -бўду, -бўдзеш, -бўдзе; -бўдзь;
-бьіты; зак. 1. коео-м/то або пра коео-м/то,
на коео-м/то або аб кім-чым. Перастаць
помніць; страціць успамін пра каго-,
што-н. 3. старое (яра старое, на старое/
3. / бума^ь лра еэта (перастаць успамі
наць, спадзявацца на што-н.). 2. м/то, лра

коео-м/то, аб к/м-чым і з ім/?. Упусціць з
памяці, не ўспомніць. 3. абрас знаёмага. 3.
лра даручэнне (аб баручэнн// 3. коео-м/то.
Пакінуць дзе-н., не захапіць з сабой па
няўважлівасці. 3. ларасон у аўтобусе. 7/7то
я там забыў? (нашто мне там быць; няма
чаго мне там рабіць; разм.).
ЗАБЯГАЛАЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і,
-лавак, ж. (разм., пагард.). Маленькая
другаразрадная закусачная з продажам ві
на, піва.
ЗАБЯГАЦЬ ал. забегчы
ЗАБЯЛЁЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе; зок.
Пачаць бялець (у 2 знач.). Зобялело но
ўсходзе.
ЗАБЯЛІЦЬ, -бялй, -бёліш, -бёліць;
-бёлены; зок., м/то. 1. Скрозь пакрыць бе
лай фарбай. 3. плямы но сцяне. 2. Прыпра
віць страву малаком, смятанай. 3. булён. Ц
незок. забельваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ноз. за
белка, -і,ДЛ^-лцы, лс. /забельванне, -я, н.
ЗАБЯСПЁЧАНАСЦЬ, і, ж 1. Матэ
рыяльны дабрабыт, дастатак. 77бўноя з.
2. Ступень забеспячэння чым-н. 3. м/кол
лобручн/ком/.
ЗАБЯСПЁЧАНЫ, -ая, -ае Які жыве
ў матэрыяльным дастатку Зобяслечоное
жыццё. 3. чоловек. Ц ноз. забяспечанасць,
-і, ж.
ЗАБЯСПЁЧЫЦЬ, чу чыш, -чыць;
-чаны; зок. 1. коео-м/то. Даць дастатковыя
матэрыяльныя сродкі для жыцця. 3. свою
сям'ю лробуктом/. 2. коео-м/то, чым. Даць
чаго-н. у неабходнай колькасці. 3. еороб
электроэн^реіяй. 3. м/то. Зрабіць цалкам
магчымым, сапраўдным, рэальна выка
нальным. 3. м/р во ўсім свеце. 3. выкононне нлоно. II незок. забяспечваць, -аю, -аеш,
-ае. II звор. забяспечыцца, -чуся, -чышся,
-чыцца; незок. забяспечвацца, -аюся,
-аешся, -аецца. Ц ноз. забеспячэнне, -я, н.
ЗАВАБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены;
зок., коао ("м/то/ І. Хітрасцю прымусіць
прыйсці куды-н., апынуццадзе-н. 3. звзро
ў лостку. 2. Зачараваць сваім хараством,
прывабіць. II незок. завабліваць, -аю, -аеш,
-ае.
ЗАВАБЛІВЫ, -ая, -ае. Які заваблівае,
прывабны. Зовобл/выя вочы. Ц ноз. заваблі
васць, -і, ж.
ЗАВАД, -у, м У выразе: і заваду няма
(разм.) — няма і ніколі не было. 77осёў тут
і зовобў нямо.
ЗАВАДАТАЙ, -я, мн. -і, -яў м. (разм.).
Тое, што і зовой/тор.
ЗАВАДАТАР, -а, мн. -ы, -аў м. (разм.).
Той, хто пачынае, арганізоўвае што-н.,
з'яўляецца ініцыятарам чаго-н.; зачын
шчык, верхавод. Ц ж. завадатарка, -і, 27А7
-рцы, мн. -і, -рак.
ЗАВАДЗІЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -дзіць;
зок. (разм ). Пашкодзіць. 77/м/няя колейко
не з. Тэто яео здароўю не з.
ЗАВАДЗЬ, -і, мн. -і, -ей і -яў ж. Не
вялікі заліў ракі ці возера з запаволеным
цячэннем. 0 Ціхая завадзь — бяспечнае,
спакойнае месца.
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ЗАВАДНЫ, -Ая, -бе. З заводам, які пры
водзіцца ў дзеянне заводам^ (у 3 знач.). Завабная лялька.
ЗАВАДСКІ -Ая, -бе. 1. Тое, што і завобскі. 2. Племянны, пародзісты (пра свой
скіх жывёл). Завадскія свінні.
ЗАВАЁВА, -ы, лс. 1. ал. заваяваць. 2. мн.
-ы, -ёў Тое, што заваявана; дасягненне,
набытак.
ЗАВАЁЎВАЦЬ ал. заваяваць.
ЗАВАЁЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Тбй, хто
заваяваў або заваёўвае што-н. Заваёўнікі
космасу (перан., высок.). Ц лс. заваёўніца,
-ы, мя. -ы, -ніц.
ЗАВАЁЎНІЦЫ, -ая, -ае. Накіраваны на
заваяванне чужых зямель; захопніцкі. Заеаёўніцкая лалйяыка.
ЗАВАЖНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.
(разм.). Пачаць важнічаць.
ЗАВАЖЫЦЬ, -жу -жыш, -жыць; зак.
(разм.). Паказаць пры ўзважванні пэўную
вагу. Т^ыбіна завалсыла бва кіла^рамы.
ЗАВАЛ, -у і -а, мя. -ы, -аў, м. 1. -у. На
грувашчванне, мноства чаго-н., што пера
шкаджае праходу, праезду. Снелсны з. Рас
чысцяць з. яа дарозе. 2. -а. Прыстасаванне
ў выглядзе жэрдкі для запірання варот,
дзвярэй. II лрым. завальны, -ая, -ае (да 1
знач.).
ЗАВАДА, -ы, мя. -ы, -аў лс. 1. Прыста
саванне ў форме металічнага стрыжня або
жэрдкі для запірання дзвярэй. Зачыніць
бзвбры яа замок і завалу. 2. Тое, што і завал
(у 1 знач.). 3. леран. Лянівы чалавек, лежа
бок (разм.). II лрым. завальны, -ая, -ае (да
1 і 2 знач.).
ЗАВАЛАЧЫ, -лакў, -лачбш, -лач$; -лачбм, -лачацё, -лакўць; -лбк, -лаклА, -лб;
-лачіА; -лбчаны; зак. 1. каео-што. Валоча
чы, цягнучы, даставіць куды-н. 3. мяшок
з бульбай у скле//. 3. за вуеал. 2. (7 і 2 ас. яе
ўлсыв.), мяло. Закрыць, зацягнуць (хмара
мі, туманам і пад.). Амары завалаклі неба.
Бухту завалакло /лумачадг Ц лезак. зава
лакаць, -Аю, -Аеш, -Ае Я завалакваць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗАВАЛАЧЫСЯ, -лакўся, -лачбшся,
-лачбцца; -лачбмся, -лачацёся, -лакўцца;
-лбкся, -лаклАся, -лбкся; -лачіАся; зак. 1.
(7 Я 2ас. яеўлсые.), чым. Закрыцца, зацяг
нуцца (хмарамі, туманам і пад.). 7/еба за
валаклося хмарам Я. 7?очы завалакліся сляза
мі 2. Зайсці, зацягнуцца куды-н. (разм.).
Завалокся яа край свеліу. Ц яезак. завалакАцца, -Аецца (да 1 знач.).
ЗАВАЛІЦЦА, -валібся, -вАлішся, -вАліцца; зак. 1. Упасці за што-н. Ханялюш
заваляўся за шафу. 2. (7 Я 2 ас. яе ўлсые.). Аб
валіцца, абрушыцца. Халобзелс заваляўся.
3. Упасці, не ўстаяўшы на нагах. 77аслЯзнуцца Я з. 4. Улегчыся, залегчы (разм.). 3.
спаць. 5. Бесцырымонна зайсці, заявіцца
куды-н.; уваліцца (разм.). Ухал^узаеалЯлЯся няпрошаныя еосц/. 6. чь/л/. Атрымаць або
мець з лішкам (разм.). 3. ўраблсаем бульбы.
Сабавіны мам — хоць завалЯся. Ц яезак. за
вальвацца, -аюся, -аешся, -аецца.

ЗАВАЛІЦЬ, -валіб, -вАліш, -вАліць; -вАлены; зак. 1. каео-што. Накідаўшы, на
клаўшы чаго-н., напоўніць, загрувасціць.
3. яму каменнем. 3. бвор брывамі. 3. работай каео-н. (перан.: абцяжарыць). Маеазін
завалены таварамі (перапоўнены). 2. каео-што. Засыпаць зверху пакрыць. Дароеу
заеалЯла (безас.) снееам. 3. што. Закрыць
на заваду (у 1 знач.). 3. бзверы нанач. 4.
леран., мяло. Поўнасцю праваліць (разм.).
3. экзамен. 3. справу. 5. безас. Пра боль у
горле (разм.). Тбрла заеалЯла. Ц незак. за
вальваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. завальван
не, -я, н. Я завалка, -і, ДМ -лцы, лс. (да 1
знач.; спец.). Ц лрым. завальны, -ая, -ае (да
1 і 2 знач.; спец.) Я завалачны, -ае, -ае (да 1
знач.; спец.). Завальная траншэя. Завалач
ная машына.
ЗАВАЛОДАЦЬ, аю, аеш, -ае Я ЗАЎ
ЛАДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак., кЯм-чым. 1.
Узяць каго-, што-н. у поўнае сваё распа
раджэнне; захапіць. 3. чулсой маёмасцю.
2. леран. Прыцягнуць да сябе, падпарад
каваць свайму ўплыву. 3. чыёй-н. уваеай. Ц
незак. завалодваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАВАЛЬ, -і, лс., зб. (разм.). Няходкія,
заляжалыя тавары. ТТрабаць манна з.
ЗАВАЛЯЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Аецца;
зак. (разм.). Праляжаць доўга без выка
рыстання, прымянення.
ЗАВАЛЯШЧЫ, -ая, ае (разм ) Дрэн
ны, зусім непрыгодны, нікому не патрэб
ны. 3. тавар.
ЗАВАРАЖЫЦЬ, -ражў, -рбжыш, -рбжыць; -рбжаны; зак., каео (што?. 1. Па
дзейнічаць загаворамі, чарамі; зачара
ваць. 3. зубы. 2. леран. Прывабіць сваім
хараством. Музыка заваралсыла слухачоў. Ц
незак. заварожваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАВАРВАЦЦА ал. заварыцца.
ЗАВАРВАЦЬ ал заварыць
ЗАВАРКА ал. заварыць.
ЗАВАРНЫ, -Ая, -бе. Які патрабуе пры
прыгатаванні апрацоўкі варам, заваркі.
Заварное лЯролснае.
ЗАВАРОТ, -у М -рбце, мн. -ы, -аў м.
Рэзкая змена напрамку руху, паварот (у
1 знач.), а таксама месца, дзе змяняец
ца напрамак. З-за завароту ракЯ вь/нлыла
лобка. О Заварот кішак — непраходнасць
кішэчніка, выкліканая перакручваннем
кішэчных петляў Ц лрым. заваротны, -ая,
-ае.
ЗАВАРОЧВАЦЦА ал завярнуцца
ЗАВАРОЧВАЦЬ, -аю, аеш, ае; незак
1. ал. завярнуць. 2. чым. Кіраваць, распа
раджацца (разм.). 3. справамі.
ЗАВАРЎХА, -і, ДМ -рўсе, лс. (разм.).
Складаная, заблытаная справа, сумятня,
неразбярыха.
ЗАВАРУШЫЦЦА, упіўся, ўшышся,
-ўшыцца; зак. Пачаць варушыцца, прый
сці ў рух. Дзіця заварушылася ў калысцы.
Трава заварушылася лаб ветрам.
ЗАВАРУШЫЦЬ, -упіў, -ўшыш, -ўшыць;
зак., што і чым. Пачаць варушыць. 3. маль
цам/. 7?ецер заварушыў кус/лы.

ЗАВ-ЗАВ
ЗАВАРЫЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -вАрыцца; зак. 1. Настаяцца ў вары. %й за
варыўся. 2. леран. Распачацца (пра што-н.
клапатное, складанае, непрыемнае; разм.).
Заварылася слрава. Ц незак. заварвацца,
-аецца.
ЗАВАРЫЦЬ, -арў, -Арыш, -Арыць;
-Араны; зак. 1. ішло і чаео. Прыгатаваць
навар, настой з чаго-н. ці абдаць варам
пры гатаванні чаго-н. 3. чай. 3. лілаваеа
цвету. 3. цеста. 2. Заліць, запоўніць пус
тоты ў металічным ліцці (спец.). 3. леран.
Распачаць рабіць што-н. (клапатное, не
прыемнае; разм.). 3. справу. Ц незак. завар
ваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. заварка, -і, ДМ
-рцы, лс. (да 1 і 2 знач.) / заварванне, -я, н.
ЗАВАСТРЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-вбстрыцца; зак. 1. Стаць вострым (у 1
знач.). 77ос завастрыўся (стаў танчэй
шым да кончыка пры схудненні). 2. леран.
Больш рэзка, больш ясна абазначыцца.
77ытанне завастрылася. Ц незак. завастрац
ца, -Аецца / завострывацца, -аецца.
ЗАВАСТРЫЦЬ, -вастрў, -вбстрыш,
-вбстрыць; -вбстраны; зак., што. 1. Зра
біць вострым (у І знач.). 3. аловак. 2. ле
ран. Больш рэзка абазначыць галоўнае, іс
тотнае ў чым-н.; падкрэсліць. 3. лып/анне.
0 Завастрыць уваіу на чым — сканцэнтра
ваць увагу на чым-н. Ц незак. завастраць,
-Аю, -Аеш, -Ае і завострываць, -аю, -аеш,
-ае.
ЗАВАШЫВЕЦЬ ал вашывець
ЗАВАЯВАЛЬНІК, а, мн і, аў м Тое,
што і заваёўнік.
ЗАВАЯВАЛЬНЫ, ая, ае Накіраваны
на заваяванне, звязаны з заваяваннем; за
ваёўніцкі, захопніцкі. Заваявальныя войны.
ЗАВАЯВАННЕ, -я, н. 1. ал. заваяваць. 2.
Тое, што і заваёва (у 2 знач.).
ЗАВАЯВАЦЬ, -ваюю, -ваібеш, -ваібе;
-ваібй; -ваявАны; зак. 1. каео-што. За
хапіць вайной. 3. краіну. 2. леран., што.
Дамагчыся, дасягнуць чаго-н. сваёй дзей
насцю. 3. аўторым/эт. 3. сабе становішча.
II незак. заваёўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. за
ваёва, -ы, лс. і заваяванне, -я, н.
ЗАВЕДАМЫ, -ая, -ае. Наперад доб
ра вядомы; несумненны (звычайна пра
што-н. адмоўнае). 3. няеобнік. Заведамая
хлусня. Заведама (прысл.) непраўдзівыя
звесткі.
ЗАВЁЗЦІ, -вязў, -вязёш, -вязё; -вя
зём, -везяцё, -вязўць; завёз, -вёзла; -вязі;
-вёзены; зак. 1. каео-што. Везучы, даста
віць куды-н.; адвезці. 3. на работу. 2. каеошто. Везучы, накіраваць куды-н. вельмі
далёка, не туды, куды належыць і пад. 3.
ў елуш. Завёз невядома кубы. 3. што. Даста
віць па прызначэнні. 3. тавары ў маеазін
II незак. завОзіць, -бжу, -бзіш, -бзіць. Ц наз.
завОз, -у м. (да 3 знач.).
ЗАВЁЙНЫ ел завея
ЗАВЁЛЬМІ, лрысл. (разм.). Занадта, праз
мерна, больш, чым трэба. 3. лабрабязна.
ЗАВЕРБАВАЦЬ ел вербаваць
ЗАВЁРЧВАЦЬ ел завярцець'

ЗАВ-ЗАВ
ЗАВЕРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; -раны;
зак. 1. клас (й/то) у чым. Запэўніць у ве
рагоднасці чаго-н., паручыцца за што-н.
<?.%ё бубзе зроблена як мае быцы^, — заверыў старн/ыня. 2. м/то. Засведчыць, зма
цаваўшы подпісам, пячаткай. 3. побп/с.
3. бакумент. II лазак, завяраць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II коз. завярэнне, -я, л. (да 1 знач.), за
вяранне, -я, л. (да 2 знач.) / завёрка, -і, ДЛ7
-рцы, ж. (да 2 знач.).
ЗАВЕСА, -ы, л*л. -ы, -аў ж. 1. Адна з
дзвюх металічных пласцін, якімі прыма
цоўваюцца да вушака дзверы, аконныя
рамы і пад.
ла новых завесах. 2. Тое,
што і заклала (у 1 знач.). Слкэклал з. 3. жу
жалу II памялы/, завёска, -і,
-вёсцы, мл.
-і, -сак, ж. (да 1 знач.).
ЗАВЕСІЦЬ, -ёту -ёсіш, -ёсіць; -ёшаны; зак., м/то. Закрыць фіранкай. 3. мыс
ль/. II лезак. завешваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
звар. завёсіцца, -ёшуся, -ёсішся, -ёсіцца;
лезак. завёшвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАВЕСЦІ, -вядў, -вядзёш, -вядзё; -вя
дзём, -ведзяцё, -вядўць; завёў -вялА, -лб;
-вядзі; -вёдзены; зак. І. каео-м/то. Ве
дучы, змясціць куды-н., увесці. 3. каля у
стамлю. 2. каео (7атр). Ведучы, даставіць
куды-н. мімаходам, па дарозе. 3. бз/ця у
саб. 3. каео ("м/то?. Ведучы, накіраваць ку
ды-н., вельмі далёка, не туды, куды нале
жыць. 3. у балота. 4. м/то. Устанавіць, ар
ганізаваць. 3. новыя порабк/. У нас так за
белена. 5. каео-м/то. Набыць, абзавесціся
кім-, чым-н. 3. пчол. 3. еаслаборку. 6. м/то.
Пачаць што-н. (што абазначаецца назоў
нікам). 3. гаворку. 3. песню. 3. Дулебу. 7.
м/то. Прывесці ў дзеянне, пусціць у ход
(механізмы). 3. еабз/нн/к. 3. матор. Ц незак.
завадзіць, -бджу -бдзіш, -бдзіць. Ц наз. завбд, ЛГ-дзе, -у, м. (да 7 знач.) / заводка, -і,
ДАТ-дцы, ж. (да 7 знач.).
ЗАВЕСЦІСЯ, -вядўся, -вядзёшся, -вядзёцца; -вядзёмся, -ведзяцёся, -вядўцца;
-вядзіся; зак. 1. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Па
чаць вадзіцца, зрабіцца наяўным. Завяло
ся знаёмства. 7)юм/ы завял/ся. 2. (7 / 2 ас. не
ўжыв.). Узнікнуць, распладзіцца. У сабзе
завял/ся м/кобн/к/. 3. (7/2ас. не ўжыв.). Па
чаць дзейнічаць, будучы заведзеным (ел.
завесці ў 7 знач.). Табз/нн/к завёўся. Матор
не завёўся. 4. Пачаць спрэчку бойку і пад.
з кім-н. (разм.). 3. сварыцца з к/м-н. Умсо
завёўся на даўбня (перан.: гаварыць надта
доўга і бесперастанку). Ц незак. заводзіцца,
-бджуся, -бдзішся, -бдзіцца.
ЗАВЕШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
м/то чым. Павесіць на ўсёй прасторы чаго-н. 3. бвор бал/знай. Ц незак. завёшваць,
-аю, -аеш, -ае.
ЗАВЕЯ, -і, мн. -і, -яў ж. Снежная бура,
мяцеліца. Ц лрь/м. завёйны, -ая, -ае.
ЗАВІВАЦЦА ел завіцца
ЗАВІВАЦЬ ел завіць
ЗАВІДКІ, -аў (разм.). Зайздрасць. Ззав/бкам/ лаелябаць. 3. бяруць.
ЗАВІДНА, лрысл. Пакуль не сцямнела.
Выехаць з.

258
ЗАВІЗАВАЦЬ ел візаваць
ЗАВІЗІРАВАЦЬ ел візіраваць'
ЗАВІЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, ж. Выгіб,
звіліна. 3. рак/.
ЗАВІЛІСТЫ, -ая, -ае. З завілінамі,
звілісты. Зае/л/стая бароеа. Ц наз. завіліс
тасць, -і, ж.
ЗАВІНАВАЦІЦЦА, вучуся, -вёцішся,
-Буціцца; зак., каму (разм.). Узяць у доўг,
стаць даўжніком. Я сусебцы зав/навац/лася беаццаць тысяч рублёў. Ц незак. завіна
вачвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАВІНАВАЧАНАСЦЬ, -і, лс Наяўнасць
даўгоў доўгу. Слаенаць з.
ЗАВІНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак.
(разм.). Спешна і старанна пачаць рабіць
што-н. 3. / за еабз/ну ўсё зраб/ць. Ц незак. за
вінацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЗАВІРУХА, -і,,ДМ-рўсе, мн. -і, -рўх, ж.
1. Мяцеліца, завея. Узнялася з. 2. пбран.
Неспакой, сумятня, бязладзіца (разм ).
Лаечная з. Ц перан. завірўшны, -ая, -ае.
ЗАВІСНУЦЬ ал віснуць
ЗАВІТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак. Зайсці,
заехаць куды-н. на кароткі час; заглянуць.
3. ба сябра. II незак. завітваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАВІТОК, -ткА, мн. -ткі^ -ткбў м. Што-н.,
што ўтварае хвалістую лінію, спіраль. 3.
валасоў.
ЗАВІТУШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і,
-шак, ж. Тое, што і зав/ток.
ЗАВІЎКА, -і,,ДМ-ўцы, мн. -і, -вівак, ж.
1. ал. завіць. 2. Прычоска з завітымі вала
самі. .Кароткая з.
ЗАВІХАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
незак. 1. Рабіць што-н. вельмі старанна,
рупліва. 3. на кухн/. 2. каля каео-чаео. Го
рача выяўляць сваю прыхільнасць, адда
насць каму-, чаму-н. 3. каля сям 7.
ЗАВІХР&ЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-ыцца; зак. Закружыцца, узняцца віхрам.
Зав/хрыўся пыл на барозе. Ц наз. завіхрэнне,
-я, н. (спец.). 3. еабы, пабетра.
ЗАВІЦЦА, заўібся, заўёшся, заўёцца;
заўёмся, заўяцёся, заўецца; завіўся, -вілАся, -лбся; завіся; зак. 1. (7 / 2 ас. не
ўжые.). Стаць завітым, пакручастым, ка
ласы зае/л/ся. 2. Завіць сабе валасы. Зав/лася ў цырульн/. Ц незак. завівацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
ЗАВІЦЬ заўіб, заўёш, заўё; заўём, заўяцё, заўюць; завіў -вілА, -лб; заві; завіты;
зак., м/то. Зрабіць хвалістым, кучаравым
або заплесці. 3. заласы. Ц незак. завіваць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. завіўка, -і, ДЛ7 -ўцы,
ж. / завіванне, -я, н.
ЗАВОБЛАЧНЫ, -ая, ае Вельмі далёкі,
які знаходзіцца за воблакамі. Завоблачныя
вым/ын/. Заеоблачнь/ямары (перан.: далёкія
ад жыцця, нерэальныя; іран.).
ЗАВОД', -а,
-дзе, мн. -ы, -аў, м. 1.
Прамысловае прадпрыемства, звычайна
буйное. Трактарны з. .Цукровы з. 2. Прад
прыемства для развядзення жывёл. Лонны
з. Рыбабобны з. II прым. завадскі, -ая, -ае /
завадскі^ -Ая, -бе.

ЗАВОД, -у / -а, Л7 -дзе, м. 1. ал. завес
ці. 2. -у Тэрмін дзеяння заведзенага меха
нізма. Табз/нн/к з сутачным завобам. 3. -а.
Прыстасаванне для прывядзення ў дзеян
не механізма. 3. еабз/нн/ка. 4. -у. Частка
тыражу кнігі, надрукаваная з аднаго набо
ру (спец.).
ЗАВОД, -у Л7 -дзе м. (разм.). Асобая,
адборная парода свойскай жывёлы. Св/нн/ бобраеа завобу. 77ак/нуць на з. Ц прым. за
вадскі^ -Ая, -бе. 3. жарабок.
ЗАВОДАКІРАЎНІЦТВА, а, н. Адмініс
трацыйны орган на заводзе' (у 1 знач.), які
кіруе ўсёй вытворчасцю, адміністрацыя
завода.
ЗАВОДЗІЦЦА ал завесціся
ЗАВОДЗІЦЬ ал завесці
ЗАВОДКА ал. завесці.
ЗАВОДСКІ, -ая, -ае. Які мае адносіны
да завода'. 3. корпус. Завобская канюм/ня.
ЗАВОДЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Уладаль
нік завода' (у 1 знач.).
ЗАВОЗ ал. завезці.
ЗАВОЗІЦЬ ал завезці
ЗАВОРВАЦЬ ал заараць'
ЗАВОСТРЫВАЦЦА ал завастрыцца
ЗАВОСТРЫВАЦЬ ал завастрыць
ЗАВОЧНІК, а, мн і, аў м Той, хто
вучыцца завочна. Ц ж. завочніца, -ы, мн.
-ы, -ніц.
ЗАВОЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які адбываецца
пры адсутнасці таго, хто мае дачыненне да
справы. Завочнае знаёмства. 2. Звязаны з
навучаннем без пастаяннага наведвання
лекцый, шляхам самастойнага вывучэння
прадметаў Завочнае аббзяленне пебаеае/чнаеаўн/верс/тэта. Завочнае навучанне.
ЗАВОШТА, прысл. (разм.). І. пыт. За
што, па якой прычыне. 3. ты пакрыўбз/ў
бз/ця?2. абноснае. Ужыв. ў якасці злучаль
нага слова ў даданых дапаўняльных сказах
са знач.: па якой прычыне, чаму. Ён раска
заў з. паспрачаўся з хлопцам/.
ЗАВУАЛІРАВАЦЬ ал вуаліраваць
ЗАВУГОЛЛЕ, -я, н. Месца за вуглом, за
будынкам або сярод будынкаў 7Цум/ць вецер у завуеолл/. 0 Па завуголлі бегаць — ад
вільваць, ухіляцца ад чаго-н.
ЗАВЎЗІЦЬ, -ўжу, -ўзіш, -ўзіць; -ўжаны;
зак., м/то. Зрабіць вузей, чым трэба; зву
зіць. 3. сукенку ў тол//. Ц незак. завўжваць,
-аю, -аеш, -ае.
ЗАВЎЗКІ, -ая, -ае (разм.). Вузкаваты,
вузейшы, чым трэба. 3. кал/бор.
ЗАВУЛАК, -лка, мн. -лкі, -лкаў м. Не
вялікая, звычайна вузкая вуліца, якая
злучае дзве іншыя, паралельныя вуліцы.
Сустрэцца ў завулку. Ц прым. завўлачны,
-ая, -ае.
ЗАВУСЕНІЦА, ы, мн -ы, ніц, ж 1.
Задраная скурка каля пазногця. 77азноец/ў
завусен/цах. 2. Востры выступ на паверхні
металу (спец ). Дэталь з завусен/цам/.
ЗАВУЧАЦЦА, -учўся, -ўчьшіся, -ўчыцца; зак. (разм.). Стаміўшыся ад заняткаў
перастаць успрымаць, запамінаць. 77усц/
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хлопца нагуляць, ён улсо заеучь/ўся. Ц незак.
завучвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАВУЧЁІЦЬ, -учў, -ўчыш, -ўчыць;
-ўчаны; зак., м/то. Вучачы, запомніць,
засвоіць. 3. прабіла. 3. есрм/ на палаць. Ц не
зак. завўчваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАВУШНІЦА, ы, мн. ы, ніц, ж. Упрыгожанне, звычайна ў выглядзе кальца,
якое прымацоўваецца да мочкі вуха. За
латыя заеум/н/цы. II намяла/, завушнічка, -і,
/^-чцы, мн. -і, -чак, лс.
ЗАВЎШНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца
за вухам. Заеум/ная лухл/на.
ЗАВЫВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. Пе
рарывіста, нудна выць. Зазыбаюць баўкі.
.Вецер зазыбае. Ц наз. завыванне, -я, н.
ЗАВЫСІЦЬ, -ьішу, -ьісіш, -ьісіць;
-йшаны; зак., м/то. Занадта павысіць. 3.
нормы былрацоўк/. 3. цэны. 3. ацэнку на эк
замене. II незак. завышаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
наз завышэнне, -я, н.
ЗАВЭДЗГАЦЬ ал вэдзгаць
ЗАВЯДЗЁНКА, -і, ДА/ -нцы, мн. -і,
-нак, лс. (разм.). Звычай, традыцыя. Та
кая з. была ў іх.
ЗАВЯЗАЦЦА, -вяжўся, -вАжашся, -ва
жацца; -вяжйся; зак. 1. (772ас. не ўлсыб.).
Замацавацца, сцягнуцца вузлом, бантам
і пад. Тйльм/тук бобра забязаўся. 2. Абгар
нуцца, пакрыцца чым-н., завязаўшы кан
цы вузлом. Старая забязалася хусткам на
самыя боны. 3. (7 / 2 ас. не ўлсыб.). Уста
навіцца, распачацца (пра якія-н. узаема
адносіны, узаемныя дзеянні). Забязалася
гутарка. Забязалася сяброўстба. 4. (7 / 2ас.
не ўлсыб.). Пачаць развівацца пасля апы
лення. ТТлоб забязаўся. Ц незак. завязвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
ЗАВЯЗАЦЬ, -вяжў, -вАжаш, -вАжа; -вяжьі; -вйзаны; зак., м/то. 1. Змацаваць, злу
чыць канцы чаго-н. вузлом, бантам і пад.
3. бузел. 3. еальм/тук. 3. хустку. 2. Абма
таўшы, змацаваць канцы бінту вяроўкі і
пад. 3. боны. 3. мех. 3. нарэзаны палец. 3.
Распачаць, даць узнікнуць (таму, што наз
вана назоўнікам). 3. бом. 3. перастрэлку. 3.
ааборку. 3. знаёмстеа. 0 Свет завязаць каму
(разм.) — зрабіць перашкодай, пазбавіць
свабоды дзеянняў. Як завязаць (разм.) —
1) поўна, вельмі многа, колькі ўлезла. 7/асылаць мех як з.; 2) колькі можна, уволю.
ТТаеўся як з. Ц незак. завязваць, -аю, -аеш,
-ае. II наз. завязванне, -я, н. /завозка, -і, ДАТ
-зцы, лс. (да 1 і 2 знач.).
ЗАВЯЗКА, -і, ДАТ -зцы, мн, -і, -зак, лс.
Тое, чым завязваюць (вяровачка, шнурок,
тасьма). 7рэба мацнемм/ая з., бо еарох рас
сыплецца. С Па самую завязку або пад за
вязку (разм.) — наесціся ўволю.
ЗАВЯЗКА, -і, ДАТ -зцы, лс. 1. ал. завя
заць. 2. Эпізод, з якога пачынаецца раз
віццё сюжэта ў мастацкім творы. 3. брамы.
ЗАВЯЗНУЦЬ ал вязнуць
ЗАВЯЗЬ, -і, лс. Ніжняя частка песціка
ў кветкі, якая пасля апылення ператвара
ецца ў плод.

ЗАВЯЛЙП, -ая, -ае. Велікаваты, боль
шы, чым патрэбна. 3. касцюм.
ЗАВЯЛЫ, -ая, -ае. Які завяў, зрабіўся
вялым. Заеялая траеа. 3. теар (перан.).
ЗАВЯНУЦЬ ал вянуць
ЗАВЯРАННЕ ал заверыць
ЗАВЯРАЦЬ ал заверыць
ЗАВЯРНУЦЦА, -вярнўся, -вёрнешся,
-вёрнецца; -вярціся; зак. 1. Змяніць нап
рамак свайго руху або становішча свайго
цела. 7?ецер завярнуўся з Эруаоеа боку. Дароаа заеярнулася ўлееа. Сказаўм/ы аэтыя слобы, ён заеярнуўся. 2. Прыбыўшы ў якое-н.
месца, хутка пакінуць яго (разм.). 3. / па
ехаць назаб. II незак. заварочвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
ЗАВЯРНЎЦЬ, -вярнў, -вёрнеш, -вёрне; -вярні; -вёрнуты; зак. 1. каао-м/то і без
баа. Змяніць напрамак, шлях руху; павяр
нуць. 3. назаб. 3. каня налееа. 3. кароў аб
м/кобы. АТам/ына заеярнула ў бок лесу. Да
рога заеярнула ба рак/. 2. м/то. Паварочва
ючы, змяніць становішча чаго-н. 3. назаб
рук/ каму-н. 3. Зайсці мімаходам (разм.).
3. ба знаёмых. 4. каао-м/то. Заваліць, за
кідаць чым-н. (разм.). 3. яму зямлёй. 0 За
вярнуць аглоблі (разм.) — пайсці, паехаць
назад, не дасягнуўшы мэты. Ц незак. зава
рочваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАВЯРЦЁЦЦА, -вярчўся, -верцішся,
-верціцца; -вярціся; зак. Пачаць вярцец
ца.
ЗАВЯРЦЕЦЬ', -вярчў, -вёрціш, -вер
ціць; -вярці; -вёрчаны; зак., каао-м/то.
Абгарнуць, абматаць з усіх бакоў. 3. паку
нак у аазету. 3. паранены палец. Ц незак. за
верчваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАВЯРЦЁЦЬ', -вярчў, -вёрціш, -вер
ціць; -вярці; зак. Пачаць вярцець, кру
ціць.
ЗАВЯРШАЛЬНЫ, ая, ае Звязаны з
заканчэннем, завяршэннем чаго-н. 3. еоб.
3. этап работы.
ЗАВЯРШЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-вёршыцца; зак. Закончыцца, скончыц
ца. 7)ўбаўн/цтеа забярм/ь/лася. Заеярм/ыўся
хакемны сезон. Ц незак. завяршацца, -Аецца.
II наз завяршэнне, -я, н
ЗАВЯРШЁІЦЬ, -вяршў, -вёршыш, -вёршыць; -вёршаны; зак., м/то. 1. Зрабіць
верх у чым-н. 3. стоа. 2. Давесці да канца,
закончыць, скончыць. 3. сяўбу. 3. вучобу. Ц
незак. завяршаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. за
вяршэнне, -я, н
ЗАВЯРЭННЕ ал заверыць
ЗАВЯШЧАЛЬНІК, а, мн і, аў, м Той,
хто зрабіў завяшчанне. Ц лс. завяшчільніца,
-ы, мн. -ы, -ніц.
ЗАВЯШЧАННЕ, я, мн і, яў, н Вусны
або пісьмовы наказ, які змяшчае распа
раджэнні (пераважна аб маёмасці) на вы
падак смерці. Духоўнае з. (перан.: запавет
нашчадкам, паслядоўнікам). Ц лрым. завя
шчальны, -ая, -ае. Забям/чальнае н/сьмо.
ЗАВЯШЧАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак. і не
зак. 1. каео-м/то каму. Перадаць (перада
ваць) па завяшчанні. 3. маёмасць сыну. 2.

ЗАВ-ЗАГ
каму з /н%). Даручыць (даручаць) што-н.,
выказаўшы перадсмяротную волю. Вучо
ны заеям/чаў прабоўлсыць спраду сбаім бучнял/.
ЗАГАВАРВАЦЦА ал. загаворвацца.
ЗАГАВАРВАЦЬ' ал. загаворваць'.
ЗАГАВАРВАЦЬ- ал загаворваць'.
ЗАГАВАРЫЦЦА, -варўся, -вбрышся,
-вбрыцца; зак. Захапіцца размовай. Ц не
зак. загаворвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАГАВАРЫЦЬ', -варў, -вбрыш, -вбрыць; зак. 1. Пачаць гаварыць. Уге разам
заааеарь/л/. 2. (7 7 2 ас. не ўлсыб.), перан.
Абудзіцца, праявіцца ў дзеяннях, настроях і інш. Сўмленне заааеарь/ла ў кім-н. 3.
каао ("м/то). Стаміць працяглымі размова
мі (разм.). З.размоўцу. Ц незак. загаворваць,
-аю, -аеш, -ае.
ЗАГАВАРЫЦЬ-, -варў, -вбрыш, -ва
рыць; -вбраны; зак., каео-м/то. Уздзейні
чаць на каго-, што-н. замовай, загаворамі
3. аб хеаробы. 0 Загаварыць зубы каму-н.
(разм.) — наўмысна адцягнуць увагу ад
чаго-н. пабочнымі размовамі. Ц незак. за
гаворваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАГАВЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; зак. Пера
стаць есці скаромнае; пачаць пасціць. 0
Загавець душой (разм.) — аддаць богу ду
шу памерці.
ЗАГАВІНЫ, -він. У веруючых: апошні
дзень перад постам, калі дазваляецца есці
скаромнае.
ЗАГАВОР, -у, мн. -ы, -аў, м. Тайнае па
гадненне аб сумесных дзеяннях супроць
каго-н. у палітычных і іншых мэтах. 3. мяцелсн/каў.
ЗАГАВОР', -у, мн. -ы, -аў, м. У забабон
ных уяўленнях: магічныя словы, якія ма
юць гаючую, лекавую сілу 3. аб болю зубоў.
ЗАГАВОРВАЦЦА / ЗАГАВАРВАЦЦА,
-аюся, -аешся, -аецца; незак. 1. ал. зага
варыцца. 2. Гаварыць бяссэнсіцу ў выніку
расстройства, хваравітага стану, старасці.
Стары пачаў з.
ЗАГАВОРВАЦЬ / ЗАГАВАРВАЦЬ',
-аю, -аеш, -ае; незак. 1. ал. загаварыць'. 2.
з кім. Імкнуцца распачаць гаворку.
ЗАГАВОРВАЦЬ' 7 ЗАГАВАРВАЦЬ' ал
загаварыць'.
ЗАГАВОРШЧЫК, а, мн і, аў, м
Удзельнік тайнага пагаднення. Ц лс. зага
воршчыца, -ы, л/н. -ы, -чыц.
ЗАГАГУЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, лс.
(разм.). Мудрагелісты загіб, кручок. 777саць з зладеул/нлм/.
ЗАГАД, -у, Л/ -дзе, мн. -ы, -аў м. Афі
цыйнае распараджэнне таго, хто надзеле
ны ўладай. 3. ла інстытуце. 2?аенны з. Лббаць з. II ярых/, загадны, -ая, -ае. Узавабным
парабку (шляхам загаду).
ЗАГАДАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; -гАданы;
зак., каму. 1. з 7н%). Аддаць загад; распара
дзіцца. 2. Апавясціць (аб сходзе; разм.). 3.
на схоб. II незак. загадваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАГАДАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; -гАданы;
зак., м/то. 1. Прапанаваць для разгадкі. 3.
зааабку. 2. Задумаць што-н., трымаючы ў

ЗАГ-ЗАГ
памяці або варожачы. 3. лік. 3. на картах.
II незак. загадваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАГАДВАЦЬ', -аю, -аеш, -ае; яезяк. 1.
ад. загадаць'. 2. чыл*. Кіраваць (установай),
распараджацца чым-н. 3. кя^&ебрай.
ЗАГАДВАЦЬ' ая. загадаць'.
ЗАГАДЗІЦЬ, -Аджу, -Адзіш, -Адзіць;
-Адзь; -Аджаны; зяк., што (разм.). Забру
дзіць нечыстотамі, адкідамі. Ц яезяк. за
гаджваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАГАДЗІЦЬ, -гаджў, -гбдзіш, -гбдзіць;
-гбджаны; зяк., каго (разм.). Задобрыць
чым-н., выклікаць прыхільнасць. 3. ляснічлгл.
ЗАГАДЗЯ, лрысл. Зараней, папярэдне.
Лляеясцйіь з. 3. рыхтаеацца ба ллсяўной.
ЗАГАДКА, -і, ДАТ -дцы, лін. -і, -дак, лс.
Відарыс або вобраз, які трэба разгадаць,
растлумачыць. Зазябяць каліу-н. злглбку.
Загябкі лрыробы (перан.). 75тд зястлецця
злгябклй бяя яяс (перан.: недаступным для
разумення, вырашэння).
ЗАГАДКАВЫ, -ая, -ае. Незразумелы,
непазнаны, таямнічы. Зяея^кяеяя зЗжя.
Заеабкава (прысл.) ляе<м?з/ць сябе. Ц яяз.
загадкавасць, -і, лс.
ЗАГАДНЫ, -ая, -ае. Які выражае загад. 3. лсэст. О Загадны лад — у граматы
цы: форма дзеяслова, якая выражае загад,
просьбу чыю-н. волю. II яяз. загаднасць, -і,
лс.
ЗАГАДЧЫК, -а, лія. -і, -аў лі. Той, хто
загадвае чым-н. 3. лмлочяяліяеяряяй ^ерліы. II лс. загадчыца, -ы, лін. -ы, -чыц. Ц
лрылі. загадчыцкі, -ая, -ае.
ЗАГАЗАВАНЫ, -ая, -ае (спец.). Насы
чаны, забруджаны шкодным газам (пра
паветра). Ц яяз. загазаванасць, -і, лс.
ЗАГАІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -гбіцца;
зяк. Зацягнуцца, зарубцавацца, зажыць
(пра рану). Ряяя зяея/ляся. Ц яезяк. загОйвацца, -аецца.
ЗАІАЙЦЬ, -гак5, -гбіш, -гбіць; -гбены;
зяк., што. Залячыць, зажывіць (рану, па
шкоджанне на целе). 3. рану. Ц яезяк. за
пайваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАГАЙДАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца
і ЗАГАЙДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зяк. Пачаць гайдацца.
ЗАГАЙДАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны і
ЗАГАЙДАЦЬ', -аю, -аеш, -ае; -аны; зяк.,
звычайна безас., каео ('што). Іайданнем
стаміць, выклікаць галавакружэнне, мо
ташнасць. Ліяне загайбала ў саліалеце. Ц яе
зяк. загойдваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАГАЙДАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае і ЗА
ГАЙДАЦЬ', -аю, -аеш, -ае; зяк. Пачаць
гайдаць.
ЗАГАЛІЦЬ, -таліб, -гбліш, -гбліць; -гб
лены; зяк., мяло (разм.). Адкрыць якую-н.
частку цела, падняўшы край вопраткі. Ц
яезяк. загольваць, -аю, -аеш, -ае. Ц зеяр.
загаліцца, -галібся, -гблішся, -гбліцца; яе
зяк. загольвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАГАЛАВАК, -лбўка, лія. -лбўкі, -лбўкаў лі. Назва якога-н. твора (літаратур
нага, навуковага і пад.) або асобных яго
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частак. Ц лрылі. загаловачны, -ая, -ае і за
галоўны, -ая, -ае. 3. шрыдбт. О Загалоўная
літара — вялікая літара, якая пішацца ў
слове ў пачатку тэксту раздзела, абзаца.
ЗАГАНА, -ы, лія. -ы, -гАн, лс. 1. Неда
хоп, які выклікае асуджэнне, ганебная
ўласцівасць. 7яеяр з заганай. 2. Фізічны
недахоп. 3. еыліаўяення.
ЗАГАНАРЫЦЦА, -рўся, -рвешся, -рыц
ца; -рЫмся, -рыцёся, -рАцца; зяк. Пачаць
ганарыцца; стаць ганарыстым, фанабэ
рыстым.
ЗАГАННЫ, -ая, -ае. 1. Дрэнны, з зага
намі. 3. стыль работы. 2. Амаральны, неп
рыстойны. 3. ўчынак. II яяз. заганнасць, -і,
лс.
ЗАГАНЯЦЬ ад загнаць
ЗАГАНЯЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зяк.,
кяао (разм.). 1. Змарыць, давесці да сто
мы, прымушаючы многа хадзіць, бегаць
і пад. 3. каня. 2. леряя. Стаміць працай,
шматлікімі даручэннямі і пад. 2?ы ўлсо аэ/ляая хлопчыка зуем* замянялі.
ЗАГАР, -у лі. Смуглы, цёмны колер, які
набывае скура пад уздзеяннем ультрафі
ялетавых праменяў сонца або штучных
крыніц святла.
ЗАГАРАДА, -ы, ДЛ7-дзе, лс. 1. Агароджа
з жэрдак, колля і пад. 2. Агароджанае мес
ца ў хляве для жывёлы, стойла.
ЗАГАРАДЖАЛЬНІК, -а, лія і, -аў, лі
(спец.). Судна, якое ставіць мінныя і ін
шыя загароды. Мінны з.
ЗАГАРАДЖАЛЬНЫ, -ая, ае Які слу
жыць загародай ад чаго-н., перашкодай
чаму-н. 3. яеояь. 3. атраб.
ЗАГАРАДЗІЦЬ, -раджў, -рбдзіш, -рбдзіць; -рбджаны; зяк., каео-што. Зрабіць
агароджу плот, абнесці якой-н. пера
шкодай. 3. плот. 3. уеахоб. 3. сябой кяео-н. II яезяк. загароджваць, -аю, -аеш, -ае.
II зеяр. загарадзіцца, -раджўся, -рбдзішся,
-рбдзіцца; яезяк. загароджвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
ЗАГАРАДЗЬ, -і, лія. -і, -ей, лс. Тое, што
і злеярлба.
ЗАГАРАДКА і ЗАГАРОДКА, -і, ДАТ дцы,
лія. -і, -дак, лс. І. Невысокая перагародка,
звычайна ўнутры памяшкання. 2. Месца,
адгароджанае плотам.
ЗАГАРАДНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца
або адбываецца, ажыццяўляецца за гора
дам. 3. болі /яеорчясц/. Заеарабняя экскур
сія.
ЗАГАРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае і ЗАГАР
ВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яезяк. І. аі. зага
рэць. 2. леряя. Бяздзейнічаць, рабіць вы
мушаны адпачынак у рабочы час (разм.,
жарт.). Вяселля яе ллбеезіі, сеяльшчык;' зяеарл/оць яя полі.
ЗАГАРНУЦЦА, -гарнўся, -гбрнешся,
-гбрнецца; -гарніся; зяк. Ахінуць, абгар
нуць сябе чым-н., закруціцца ў што-н. 3.
ў коўбру. II яезяк. загортвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца.
ЗАГАРНУЦЬ, -гарнў, -гбрнеш, -гбрне;
-гарні; -гбрнуты; зяк. 1. што. Згарнуць у

адно месца, загрэбці. 3. лсяр. 2. што. Пры
крыць зверху (пяском, лісцем і пад.). 3.
зялмей. 3. кяео-што. Ахінуць, закруціць у
што-н. 3. хлебу сурвэтку. 3. бзіця ў коўбру.
4. што. Закрыць (кнігу, сшытак і пад.).
3. кяяслект. 5. што. Загнуць, адвярнуць
край адзення, тканіны і пад. 3. крысо шыняля. II яезяк. загортваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАГАРОДА, -ы, ДАТ -дзе, лія. -ы, -рбд,
лс. І. Штучная перашкода для руху каго-,
чаго-н. Мінныя зяеяробы. Драцяная з. 2.
Агароджа, загарадзь. Заехаць зя зяеяробу.
ЗАГАРОДЖВАЦЦА аі. загарадзіць
ЗАГАРОДЖВАЦЬ аі. загарадзіць
ЗАГАРОДКА аі. загарадка.
ЗАГАРТАВАЦЦА, -тўюся, -тўешся,
-тўецца; -тўйся; зяк. 1. (7 і 2яе. яеўлсые.).
Атрымаць большую цвёрдасць шляхам за
гартоўкі. Стяіь зяеяртябяляся. 2. леряя.
Стаць фізічна і маральна стойкім. ЗЙяроўе
зяаяртяеяляся. Ярліія зяеяртяеяляся ў бл
ях. II яезяк. загартоўвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
ЗАГАРТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; зяк. І. што. Надаць металічнаму
вырабу большую цвёрдасць шляхам на
гравання і хуткага ахаладжэння. 2. леряя.
Зрабіць фізічна і маральна моцным, стой
кім, вынослівым. 3. збяроўе. Ц яезяк. загар
тоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц яяз. загартоўван
не, -я, я. і загартоўка, -і, ЛМ-ўцы, лс. %ллвек лтрыліяў бобру/о загартоўку. Ц лрылі.
загартовачны, -ая, -ае (да 1 знач.; спец.).
ЗАГАРЭЛЫ, -ая, -ае. Цёмны, смуглы ад
загару 3. твар.
ЗАГАРАЦЦА, -рўся, -рйшся, -рйцца;
-рьімся, -рыцёся, -рАцца; -рйся; зяк. І.
Пачаць гарэць (у 1, 5—7 знач.). Удалечы
ні зяелрэўся яееяьчык. Зяеарэляся з еышяк
(пачаўся пажар). 3. ібэяй (перан.). Зоны
загарэліся аб цікаўнасці (перан.). 2. безас.,
каліў з інф. Вельмі захацецца (разм.). За
гарэлася яліу ісці ў зрыбы. 3. леряя. Узнік
нуць, пачацца з вялікай сілай. Загарэлася
спрэчка. II незак. загарацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
ЗАГАРАЦЬ, -рў, -рьіш, -рьіць; -рьім,
-рыцё, -рАць; -рй; зяк. Набыць загар. 3.
ял сонцы. II незак. загараць, -Аю, -Аеш, -Ае
і загарваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАГАСІЦЬ аі. гасіць
ЗАГАСЛЫ, -ая, -ае. Які перастаў га
рэць, свяціць, патухлы. Загаслыя галлеешкі. Загаслыя вочы (перан.: стомленыя).
ЗАГАСНУЦЬ аі. гаснуць
ЗАГАСЦІЦЦА, -гашчўся, -гбсцішся,
-гбсціцца; зак. (разм.). Надта доўга пра
быць у гасцях.
ЗАГАТАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв.,
-тўецца; зяк. Закіпець, зрабіцца кіпячо
ным, гатовым для ўжывання. %й загата
ваўся.
ЗАГАТАВАЦЬ', -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; зяк., што і чаго (разм.). Ства
рыць запас чаго-н., нарыхтаваць. 3. броў
на зіліу. II незяк. загатоўваць, -аю, -аеш, -ае.
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ЗАГАТАВАЦЬ , -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавёны; зяк., м/то і казе. Давесці да кі
пення, закіпяціць. 3. ямбу.
ЗАІАТОЎКА, -і, ДА/ -ўцы, лс. 1. ал. за
гатаваць'. 2. мн. -і, -тбвак. Паўпрадукт у
розных галінах вытворчасці, які патрабуе
далейшай апрацоўкі. Ц л/?ым. загатовачны,
-ая, -ае (да 2 знач.).
ЗАІАТбЎШЧЫК, -а, д<н. -і, -аў, л< 1.
Тое, што і нярыхтоўм/*/ык (разм.). 2. Той,
хто робіць загатоўкі (у 2 знач.). Ц ж. зага
тоўшчыца, -ы, ля. -ы, -чыц.
ЗАГАЦІЦЬ ал. гаціць
ЗАГВАЗДКА, -і, ДА/ -дцы, .мн. -і, -дак,
яе. 1. Спецыяльны шпень, які ўстаўляецца
ў дзірку калёснай восі, каб не спадалі ко
лы, або такое прыстасаванне для замаца
вання якой-н. дэталі. 2. леран. Перашко
да, замінка. Дык еось у чым з.
ЗАГІБ, -у, мн. -ы, -аў м. 1. Загнутае мес
ца, выгін. 3. л/стя. 3. рак/. 2. леран. Дапу
шчэнне шкодных крайнасцей у ажыццяў
ленні чаго-н. Дееы з.
ЗАГІБАЦЦА ал. загнуцца
ЗАГІБАЦЬ ал. загнуць
ЗАГІЗАВАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -зўе;
зак. (разм.). Пачаць гізаваць ад укусу авад
нёў сляпнёў і пад.
ЗАГІНАЦЦА ал загнуцца
ЗАГІНАЦЬ ал. загнуць
ЗАГІНУЦЬ ал. гінуць
ЗАГІПНАТЫЗАВАЦЬ ал. гіпнатыза
ваць.
ЗАГІПСАВАЦЬ ал. гіпсаваць
ЗАГЛАДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць;
-джаны; зак., мала. 1. Выраўнаваць, зра
біць гладкім (што-н. няроўнае, змятае). 3.
зямлю лялятям. 3. еялясы рукам. 2. лбран.
Змякчыць. 3. е/ну. Ц незак. загладжваць,
-аю, -аеш, -ае.
ЗАГЛЕДЗЕЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіц
ца; -дзься / ЗАГЛЯДЗЕЦЦА, -джўся,
-дзішся, -дзіцца; -дзімся, -ледзіцёся, -лядзёцца; -лядзіся; зак., на кяео-м/то. Заха
піцца, разглядаючы каго-, што-н., любу
ючыся кім-, чым-н. II незак. запшдёцца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЗАГЛУХЛЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Які
прыціх, перастаў гучаць. 3. мулат канем.
2. Закінуты, запусцелы. 3. мал/нн/к.
ЗАГЛУХНУЦЬ ал. глухнуць
ЗАГЛУШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
мала. Тое, што і алум/ыць (у 2 знач.). 3. еук/.
ЗАІЛУШ&ЦЬ ал. глушыць
ЗАГЛЫНУЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -не;
зак., кяео-м/то (спец.). Пра рыбу: праглы
нуць. Нйупяк зяалынуў лсь/ўця. Ц незак. за
глытваць, -ае.
ЗАГЛЯДАЦЦА / ЗАГЛЯДВАЦЦА ал за
глядзецца.
ЗАГЛЯДЗЕННЕ, -я, н. (разм.). Пра тое,
на што можна заглядзецца, чым можна за
любавацца. Дамнуць алан/ — ябно з./
ЗАГЛЯДЗЕЦЦА ал загледзецца
ЗАГЛЯНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-леняцё, -нўць; -ні; зак. 1. Хутка або крад
ком паглядзець куды-н., глянуць з мэтай

даведацца, высветліць што-н. 3. у зоны.
3. у кн/еу. 2. Зайсці куды-н. мімаходам, на
кароткі час (разм.). 3. (За сябра. Ц незак. за
пытаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАГНАІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -нбіцца;
зак. Пачаць гнаіцца, пакрыцца гноем. Ра
на зяеня/ляся. Зоны зяеня/л/ся. Ц незак. за
гнойвацца, -аецца.
ЗАГНАІЦЬ, -наіб, -нбіш, -нбіць; -нбены; зак., м/то (разм.). Даць чаму-н. за
гнаіцца. 3. рану. II незак. загнойваць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗАГНАЦЬ, -ганй, -гбніш, -гбніць;
-гнАў -гнАла; -гані; -гнАны; зак. 1. ка
ео-м/то. Гонячы, прымусіць увайсці ку
ды-н., змясціцца дзе-н. 3. кароў у хлеў. 3.
.мяч у еяроть/. 2. м/то. Тое, што і зайца' (у 4
знач.; разм.). 3. це/ку сцяну. 3. каео. Заму
чыць хуткай яздой, гонкай. 3. каня. 3. зеера. 4. Тое, што і лрябяць (у 1 знач.; разм.).
3. боты на рынку. Ц незак. заганйць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц наз. загОн, -у л/. (да 1 знач.;
спец.). ТТяляеяннезяеоням.
ЗАГНЕВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. (разм.). Прыйсці ў гнеў пачаць гне
вацца.
ЗАГНЕТ, -а, 3/ -нёце, л/. Ямка з левага
або правага боку прыпечка, куды заграба
юць жар.
ЗАГНІСЦІСЯ, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-ніёцца; зак. Пачаць гнісці; падгніць. Ханустазаен/лася. Ц незак. загнівацца, -Аецца.
II наз. загніванне, -я, н. Маральнае з. (пе
ран.: разлажэнне, заняпад).
ЗАГНОЙВАЦЦА ел загнаіцца
ЗАГНОЙВАЦЬ ал загнаіць
ЗАГНУЦЦА, -нўся, нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак. 1. (7
/ 2 ас. не ўжые.). Сагнуцца, падвярнуцца
краем, канцом. Арам старонк/ заенуўся. 2.
Памерці (разм., груб.). 77ябхял/узапаленне
леек/х, лебзь не заенуўся. Ц незак. загібацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца / загінацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
ЗАГНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; -нўты; зак. 1. м/то. Згіна
ючы, завярнуць, падвярнуць канец, край
чаго-н. 3. канцы броту. 3. палец. 2. Ідучы,
завярнуць убок (разм.). 3. за еуеал. 3. пе
ран., м/то і без бал. Сказаць (што-н. рэз
кае, грубае, недарэчнае; разм.). 3. слоўца.
7?ы тут, мус/ць, крым/ку зяенул/ (пераболь
шылі, сказалі няпраўду). Ц незак. загібаць,
-Аю, -Аеш, -Ае / загінаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАГОЙВАЦЦА ал загаіцца
ЗАГОЙВАЦЬ ал загаіць
ЗАГОЙДАЦЦА ал загайдацца
ЗАГОЙДАЦЬ ал загайдаць'
ЗАГОЙДАЦЬ^ ал загайдаць^
ЗАГОЛЬВАЦЦА ал загаліць
ЗАГОЛЬВАЦЬ ал загаліць
ЗАТОН', -а, .мн. -ы, -аў, л/. 1. Паласа,
участак ворнай зямлі, поля. Узяряць з. 2.
Агароджанае пад адкрытым небам месца
для жывёлы.
ЗАТОН , -а / -у А/. 1. -у, ал. загнаць (у 1
знач.). 2. -а. Ланцуг загоншчыкаў на па

ЗАГ-ЗАГ
ляванні. 7?оўк пряреяўся проз з. С У загоне
(разм.) — у закінутым стане.
ЗАГОНШЧЫК, -а, л/н -і, -аў, л/ Той,
хто разам з другімі заганяе, гоніць зве
ра на паляўнічых пры аблаве. Ц ярым. за
гоншчыцкі, -ая, -ае.
ЗАГОРТВАЦЦА ал загарнуцца
ЗАГОРТВАЦЬ ал загарнуць
ЗАГРАБАЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незяк. 1.
м/то. Захопліваючы, грабучы, збіраць у
адно месца. 3. сеня. 2. п%рян., м/то. З пра
гнасцю захопліваць, прысвойваць або
многа атрымліваць, зарабляць (разм.). 3.
еял/к/я зром/ы. 3. Ірэбці вёсламі, рукамі.
7):ыбокя з. 4. Тое, што і арэбц/' (у 2 знач.).
II зяк. заграбці, -рабў, -рабёш, -рабё; -рабём, -рабяцё, -рабўць; -рбб, -рёбла; -рабі;
-рЗбены (да 1—3 знач.).
ЗАГРАБУШЧЫ, -ая, -ае (разм ) Праг
ны, які імкнецца пабольш захапіць сабе.
Зя^рябум/чь/я рук/.
ЗАГРАЗНУЦЬ ал. гразнуць
ЗАГРАНІЦА, -ы, ж. Зарубежныя дзяр
жавы, чужаземныя краіны. Тянбяль з зяерян/цям. II лрым. загранічны, -ая, -ае. 3.
пям/пярт (для паездкі за граніцу). Зя^рян/чныя тяедры (купленыя за граніцай).
ЗАГРУБЕЛЫ, -ая, -ае. Які загрубеў
стаў цвёрдым, шурпатым. Зяерубелыя рук/.
II няз зашубёласць, -і, лс
ЗАГРУБЕЦЬ ал грубець
ЗАГРУВАСЦІЦЬ, -вёшчу
вёсціш,
-вёсціць; -вёшчаны; зяк., м/то. Заставіць,
заваліць чым-н. грувасткім. 3. кдл/бор мэб
ляй. 3. бякляб цытятям/ (перан.). Ц незяк.
загрувашчваць, -аю, -аеш, -ае
ЗАГРУДКІ, лрь/сл. У выразе: узяцца
(брацца) загрудкі — задзірацца, даходзіць
да сутычкі.
ЗАГРУЖАНАСЦЬ, і, ж 1. Насыча
насць грузамі. 3. чы^унк/. 2. Наяўнасць вя
лікай колькасці работы ў каго-н. 3. спряеям/.
ЗАГРУЗІЦЬ, -ужў, -ўзіш, -ўзіць; -ўжаны; зяк. 1. ал. грузіць. 2. л^рян., кяео-м/то.
Запоўніць работай, даць работу ў патрэб
най колькасці. 3. тряктяры ня поўную зме
ну. 3. еыклябчыкя. Ц незяк. загружаць, -ёю,
-ёеш, -ёе (да 2 знач.; да 1 знач. — спец.). Ц
няз. загрўзка, -іДА/-зцы, эк.
ЗАГРУЗНУЦЬ ал грузнуць
ЗАГРУНТАВАЦЬ ал грунтаваць
ЗАГРЕіВАК, -рйўка, мн. -рйўкі,
-рЫўкаў м. 1. Ніжняя частка грывы, якая
прылягае да карка. 2. Частка шыі ні
жэй патыліцы (разм.). С Даць па загрыўку
(разм.) — выгнаць, зняць з працы. Ц л/?ым.
загрывачны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ЗАГРЙЗЦІ, -зў, -зёш, -зё; -зём, -зяцё,
-зўць; -зі; -зены; зяк., кяао. 1. Грызучы,
давесці да смерці. 2?яўк/ зяерызл/ кяня. 2.
л^рян. Змучыць, давесці да цяжкага ду
шэўнага стану папрокамі, прыдзіркамі,
лаянкай і пад. (разм., неадабр.). Ц незяк.
загрызаць, -ёю, -ёеш, -ёе.
ЗАГРЫМЕЦЬ, -млк5, міш, міць; мім,
-міцё, -мёць; -мі; зяк. 1. Пачаць грымець.

ЗАГ-ЗАД
Загрымеў 2ром. 2. З грукатам упасці, зваліцца (разм.). 3. ул/з /ш лрые/лулкох.
ЗАГРЫМІРАВАЦЦА ад грыміраваць
ЗАГРЫМІРАВАЦЬ 271. грыміраваць
ЗАГРАБЦІ', -грабў, -грабёш, -грабё;
-грабём, -грабяцё, -грабўць; -рбб, -рббла;
-рабі; -рЗбены; зак. 1. 271. заграбаць. 2.
каза. Схапіць, арыштаваць або раптоўна
забраць куды-н. (разм.).
ЗАГР&БЦР, -грабў, -грабёш, -грабё;
-грабём, -грабяцё, -грабўць; -грбб, -граб
ла; зак. Пачаць грэбці.
ЗАГРЭЦЬ, -Ую, -Уеш, -бе; зак., кому
(разм.). Моцна ўдарыць, агрэць. 3. ла мы/.
ЗАГС, -а, мл. -ы, -аў лі. Скарачэнне:
аддзел запісаў актаў грамадзянскага ста
ну. За/?э?/с?м/)а(?ацца ў зоесе (пажаніцца). Ц
лрьш. загсаўскі, -ая, -ае (разм.).
ЗАГУБІЦЬ, -убліб, -ўбіш, -ўбіць; -ўблены; зак. 1. ка?о-м/яо. Пагубіць, давес
ці да смерці. 3. чалавека. 3. чыё-л. зкы^^ё (сапсаваць жыццё каму-н., зрабіць
няшчасным). 2. юлю. Марна патраціць
(разм.). 3. млоео громам.
ЗАГУДРАНІРАВАЦЬ 2ті. гудраніраваць
ЗАГУЛЯЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. (разм.). Забавіцца, прабыць доўгі час
на пагулянцы або, захапіўшыся гульнёй,
забыцца на ўсё. 3. ў еосцях. Дзец/ зо2у/іяті/ся / лра ўрок/ за^ыл/ся. Ц лезак. загўльвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
ЗАГУЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак. 1. Па
чаць гуляць (у 2 знач.). 2. Празмерна заха
піцца гулянкай, папойкамі. 0 Заіляць на
вяроўках (разм.) — апынуцца на вісельні,
быць павешаным. Ц лезак. загольваць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗАГУСЦЕЛЫ, -ая, -ае. Які загусцеў
стаў густым. 3. к/сель. Ц лаз. загусцеласць,
-і, лс.
ЗАГУСЦЕЦЬ 27і. гусцець
ЗАГУСЦЕЦЬ, -ушчў, -ўсціш, -ўсціць;
-ўшчаны; зак., млю (разм.). Зрабіць гус
тым ці занадта густым. 3. цеслю. 3. %юр/?у. Ц
лезак. загушчаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАГУЧАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -чыць;
зак. Пачаць гучаць.
ЗАГУШКАЦЬ , -аю, -аеш, -ае; зак., каео. Гушкаючы, усыпіць. 3. Зз/ця.
ЗАГУШКАЦЬ , -аю, -аеш, -ае; зак. Па
чаць гушкаць.
ЗАД, -а, Л/-дзе, мл. зады, -бў, .м. 1. Зад
няя частка чаго-н.; лроц/л. перад. 3. молюцык/ю залева ла лаеароце. 2. Задняя час
тка тулава, таз. 7оўсліы з. Лаць кому-л. лоб
з. (таксама перан.: груба прагнаць; разм.).
3. ліл. Тое, што даўно вывучана ці ўсім вя
дома (разм.). 77оўлюроцьзобь/.
ЗАДАВАКА, -і, ДЛ/ -у, Т -ам, м.; ЛЛ/
-вАцы, Г-ай (-аю), лс., ліл. -і, -вАк (разм.).
Фанабэрысты, ганарысты чалавек; за
знайка.
ЗАДАВАЛЬНЕННЕ, -я, л 1. ад зада
воліць. 2. Прыемнае пачуццё ад паспяхо
вага ажыццяўлення, завяршэння чаго-н.
Ллірымоць лоўлое з. об робо/лы. 77очуццё
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зоЗоеодьлелля. ТТрыляць лросьбў з зобоеотіьлеллелі.
ЗАДАВАЛЬНЯЦЦА 27! задаволіцца
ЗАДАВАЛЬНЯЦЬ 271. задаволіць
ЗАДАВАЦЦА ал. задацца.
ЗАДАВАЦЦА , -даібся, -даёшся, -да
ецца; -даёмся, -даяцёся, -даібцца; -давАйся; лезок. (разм.). Фанабэрыста, ганарліва
паводзіць сябе; важнічаць.
ЗАДАВАЦЬ 27! задаць
ЗАДАВОЛЕНЫ, -ая, -ае. Поўны пачуц
ця задавальнення, які выражае задаваль
ненне. 3. чо/юеек. 3. лоз/рк. Зобоболело
(прысл.) усм/хлуццо. Ц лоз. задавбленасць,
-і, лс.
ЗАДАВОЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца;
зок., чьаі. Палічыць сябе задаволеным;
адчуць задавальненне ад чаго-н. 3. обкозом. II лезок. задавальняцца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
ЗАДАВОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -вбль;
-лены; зок. 1. коео-м/ло. Выканаць чые-н.
патрабаванні, пажаданні і пад. 3. лолылі
сложыўцоў. 3. лросьбў. 2. м/ло. Заспако
іць, наталіць. 3. смо2у. 3. олеліылі. 3. коао
^ммо). Даць, прынесці каму-н. задаваль
ненне. Яео обкоз мяле цотіком зоЗоеол/ў. Ц
лезок. задавальняць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц лоз.
задавальненне, -я, л. / задаваленне, -я, л.
ЗАДАМ, лрыся. Задняй часткай, заднім
бокам. Рухоццо з.
ЗАДАННЕ, -я, ліл. -і, -яў л. Тое, што
прызначана для выканання; даручэнне.
,Дбць з. 2?ыколоць з. Дояеое з. Домомляе з.
(зададзены ўрок).
ЗАДАРАМ, лрысл. (разм.). Тое, што і зоборМО.
ЗАДАРМА, лрысл. (разм.). І. Бясплат
на, дарма. /іббоць з. Хул/ць з. (вельмі тан
на). 2. Без падставы, патрэбы, дарэмна. 3.
ўл/клуць чотюееко. 3. рызыкоеоць жыццём.
ЗАДАРЁІЦЬ, -дарў, -дбрыш, -дбрыць;
-дбраны; зок., коео (мліо). Паднесці ка
му-н. многа падарункаў 3. мотюбожолоў.
II лезок. задорваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАДАТАК, -тку ліл. -ткі, -ткаў лі. Сума,
якая ўносіцца або бярэцца наперад як га
рантыя выканання ўсяго абавязацельства.
,Дбць з. II лрым. задатачны, -ая, -ае.
ЗАДАТКІ, -аў. Зародкі якіх-н. якасцей,
здольнасцей. Добрыя з. 77оэліыллыя з.
ЗАДАЦЦА, -дАмся, -дасіся, -дАсца;
-дадзімся, -дасцеся, -дадўцца; -дАўся,
-далАся, -лбся; -дАйся; зок., чым. Паста
віць сабе для вырашэння (мэту, пытан
не). 3. малюй. II лезок. задавяцца, -даібся,
-даёшся, -даёцца; -даёмся, -даяцёся, -да
ібцца; -давАйся.
ЗАДАЦЬ, -дАм, -дасі^ -дАсць; -дадзім,
-дасцё, -дадўць; -дАў, -далА, -лб, -лі; -дАй;
-дадзены; зок. 1. юлю і кому Даручыць зра
біць што-н. 3. ро&ллу. 3. урок. 3. лылюлле.
2. мілю. Вызначыць, указаць. 3. курс крроблю. 3. м/лю. Зрабіць, арганізаваць (разм.).
3. боль. 4. м/лю і чоео. Учыніць, нарабіць
(чаго-н. непрыемнага; разм.). 3. сліроху.
3. клололіу.Я /м зобом/(выраз пагрозы). Ц

лезок. задаваць, -даіб, -даёш, -даё; -даём,
-даяцё, -даібць.
ЗАДАЧА, -ы, мл. -ы, -дАч, ж. 1. Тое, што
патрабуе вырашэння. 77осл!Об/ць лероб собом зобочу. Зыколоць зобочу. /Ўоябоя з. 77еріоочрреоеоя з. 2. Практыкаванне, якое вы
конваецца, рашаецца шляхам разумовых
заключэнняў вылічэння і пад. Роюыць зобочу. ^ры^меліычлоя 3. Л/0ХМ0Л!Л0Я з.
ЗАДАЧНІК, -а, мл. -і, -аў, м. Зборнік за
дач (у 2 знач.). 3. ло %,/з/цы.
ЗАДЗЕЙНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зок., юлю (спец.). Увесці ў дзеянне, у эк
сплуатацыю. 3. лоеу/о буроеую се/брое/лу.
ЗАДЗЕРВЯНЕЦЬ 27і дзервянець
ЗАДЗЕРЦІ, -дзярў, -дзярбш, -дзярб; -дзярбм, -дзерацё, -дзярўць; задзёр,
-дзёрла; -дзяры; -дзёрты; зок. (разм.). І.
271. драць. 2. Тое, што і зоброць. Ц лезок. за
дзіраць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАДЗЕРЦІСЯ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -дзя
руцца; -дзёрся, -дзёрлася; зок. (разм.).
Тое, што і зоброццо (у 1 і 2 знач.). Ц лезок.
задзірАцца, -Аецца.
ЗАДЗЁР, -у, м. Запальчывасць, гнеўнасць. О Ісці на задзёр (разм.) — весці сябе
задзірліва, абуральна.
ЗАДЗЁЎБВАЦЬ 271. задзяўбці.
ЗАДЗІМАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лезок. 1.
27і. задзьмуць. 2. Пра вецер, мяцеліцу: дзьмуць, пранікаючы куды-н. Уосом у еоклы
зобз/моў еецер.
ЗАДЗІРА, -ы,ДЛ/-у, Г-ам, м.;ДЛ/-ы, Г
-ай (-аю), ж., мл. -ы, -дзір (разм.). Завада
тар сварак, боек, забіяка.
ЗАДЗІРАКА, -і, ДЛ/ -у, Т -ам, м.; ДЛ/
-рАцы, Т-ай (-аю), ж., мл. -і, -рАк (разм.).
Тое, што і зобз/ро.
ЗАДЗІРАЦЦА 27і. задрацца, задзерціся.
ЗАДЗІРАЦЬ 27і. задраць, задзерці.
ЗАДЗІРВАНЕЦЬ 27і дзірванець
ЗАДЗІРЛІВЫ, -ая, -ае. Тое, што і зобз/рысліы. II лоз. задзірлівасць, -і, ж.
ЗАДЗІРЫНА, -ы, мл. -рын, ж. Задра
нае месца на гладкай паверхні. Доюко з
зобз/рылом/.
ЗАДЗІРЫНКА, і, ДЛ/ нцы, мл -і,
-нак, ж. (разм.). Тое, што і зобз/рыло. О Ні
сучка ні задзірынкі (разм.) — вельмі глад
ка, без перашкод.
ЗАДЗІРЫСТЫ, ая, ае Схільны, ах
вочы да боек, сварак або які выражае за
дзірыстасць. 3. лоз/рк. 3. хороклюр. II лоз.
задзірыстасць, -і, ж
ЗАДЗЬМУХАЦЬ', -аю, -аеш, -ае; -аны;
зок., юлю. Дзьмухаючы, затушыць. 3. лямлу. II лезок. задзьмухваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАДЗЬМУХАЦЬ^, -аю, -аеш, -ае; зок.
Пачаць дзьмухаць.
ЗАДЗЬМУЦЬ, мў, мёш, мё; мём,
-мяцё, -мўць; -мі; -мўты; зок., юлю. 1.
Дзьмучы, затушыць. 2. Пачаць дзьмуць.
Зобзьліуу еецер. Ц лезок. задзімАць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ЗАДЗЯЎБЦГ, -дзяўбу, -дзяўбёш, -дзяўбё; -дзяўбём, -дзеўбяцё, -дзяўбўць; -дзёўб,
-дзяўблА, -лб; -дзяўбі; -дзяўбАны; зок., ко-
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1. Забіць, прыбіць ударамі дзюбы, Хар- еокнах. 2. Затрэсціся (ад хвалявання). 3.
м/ун забзёўб курыцу. 2. Пачаць дзяўбці. Ц аб страху.
ЗАДРАПАНЫ, -ая, -ае (разм., пагард.).
незак. задзёўбваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАДНЕ... Першая састаўная частка Заношаны, брудны. Зас]рыланае паліто. 3.
складаных прыметнікаў у знач. задні,
еыеляб.
ЗАДУБЕЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які стаў
напр.:
заднеязычны.
ЗАДНЕПАДНЯБЕННЫ, ая, ае У цвёрдым, закарчанелы ад холаду 3. яб бя
фанетыцы: які вымаўляецца пры ўдзеле розу м/ынель. Зябубелыя ноеі.
ЗАДУБЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; зяк. (разм.).
задняй спінкі языка, якая паднімаецца да
задняй часткі паднябення. Заднепаднябен
1. (7 і 2 ас. не ўжые.). Зрабіцца цвёрдым,
ныя зычныя.
каляным, нягнуткім. 2?олря/лкя заёўбела.
ЗАДНЕЯЗЫЧНЫ, -ая, -ае Тое, што і 2. Моцна азябнуць; змерзнуць. Т^укі забўзабнелабнябенны.
белі ня холабзе.
ЗАДНІ, -яя, -яе. Які знаходзіцца ззаду
ЗАДЎМА, -ы, лін. -ы, -дўм, ж. 1. Тое,
накіраваны назад. Забнія ноеі каня. Зад што задумана, намечана, намеры. Страняе кода. 3. хоб (ход назад). Забнім бнём тэеічная з. Збзямсненне забўмы. 2. Закла
(больш раннім, чым было на самой спра дзены ў творы сэнс, ідэя. 7еррчяя з. яўве). О Без задніх ног (разм.) — пра вялі тара. 3. Задуменнасць, заклапочанасць.
Сябзець у забуме.
кую стомленасць. Заднім розумам моцны
ЗАДЎМАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
(разм.) — пра непрадбачлівага, някемлі
вага чалавека.
зяк. 1. Аддацца думкам, пачаць думаць,
ЗАДНІК, -а, лін. -і, -аў, м. 1. Частка разважаць над чым-н. 7?сць наб чым з. 3.
абутку над абцасам, якая ахоплівае пяту. 2.
на момант. 2. безас., кял^у з /нф. Прыйсці ў
Дэкарацыя на заднім плане сцэны (спец.). галаву захацецца (разм.). Зябўмяляся .мне
ЗАДОБРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; -ра схабзіць у яеабы. Ц незяк. задўмвацца, -аю
ны; зак., каео (м/то/ Выклікаць у каго-н.
ся, -аешся, -аецца.
ЗАДЎМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зяк.
прыхільнасць да сябе падарункамі, паслугамі і пад. Ц незяк. задобрываць, -аю, -аеш,
1. мілю і з інф. У думках вырашыць зрабіць
-ае.
што-н. 3. еяжную слряеу. Зябўмяля ехаць
ЗАДОК, -дкА, мн. -дкі^ -дкбў м Задняя заўтра ў 77блацк. 2. мілю. У думках вы
частка якога-н. прадмета (звычайна пра браць, вызначыць што-н. 3. цотны лік. Ц
павозку мэблю). Сесці ў забку калёс. 2^- незяк. задўмваць, -аю, -аеш, -ае.
лячы з.
ЗАДУМЕННЫ, -ая, -ае. Паглыблены ў
ЗАДОРВАЦЬ а? задарыць
думкі, разважанні; задумлівы. 3. еыеляб. Ц
ЗАДОЎГА, прыся. За многа часу перад няз задумёнасць, -і, ж.
ЗАДЎМЛІВЫ, -ая, -ае. Тое, што і забўчым-н., да чаго-н. 3. бо лапатку заняткаў.
ЗАДОЎГІ, -ая, -ае (разм.). 1. Даўгаваты, менны. II няз. задумлівасць, -і, ж.
даўжэйшы, чым трэба. Забоўеая вяроўка.
ЗАДУРМАНІЦЬ ал дурманіць
2. Занадта доўгі ў часе. 3. тзрмін.
ЗАДУРЁІЦЬ ал дурыць
ЗАДРАІЦЬ, -Аю, -Аіш, -Аіць; -Аены;
ЗАДУШЫЦЦА, -упіўся, -ўшышся,
зяк., м/то (спец.). Наглуха зачыніць. 3. лю- -ўшыцца; зяк. 1. ал. душыць'. 2. Памерці
кі. II незяк. задрайваць, -аю, -аеш, -ае.
ад недахопу паветра, ад дыму, газу і пад. Ц
ЗАДРАМАЦЬ, -рамліб, -рАмлеш, -рАмнезяк. задўшвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАДУШЫЦЬ ал душыць'
ле; -рамі; зяк. Заснуць лёгкім сном, пры
ЗАДЫМЕЦЬ', -ёю, -ёеш, -ёе; зяк.
драмнуць.
ЗАДРАПІРАВАЦЦА ал драпіраваць
(разм.). Пацямнець ад дыму сажы; зады
ЗАДРАПІРАВАЦЬ ал. драпіраваць.
міцца '. Слкмь у лязн/ зябымеля.
ЗАДРАЦЦА, -дзярўся, -дзярэшся, -дзя
ЗАДЫМЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе;
руцца; -дзярбмся, -дзерацеся, -дзярўцца; зяк. Пачаць дымець; задыміць^.
задрАўся, -дрАлася; -дзярыся; зяк. 1. (7 / 2
ЗАДЫМІЦЦА', -ымлібся, -ймішся,
яе. неўжые.). Адарваўшыся, загнуцца ўго -ьіміцца; зяк. Пацямнець ад дыму сажы;
ру залупіцца. Хара ня брэее зябряляся. 2. задымець'. Лаля таком ряболіь/ скоря забы(7 і 2 ас. неўжые.). Загнуўшыся, падняцца мім/ся. Слюльзябыміляся.
ўверх (пра вопратку). Хам/уля зябряляся.
ЗАДЫМЙЦЦА , 1 і 2 ас не ўжыв,
3. Павесці сябе задзірыста. 3. ў кампаніі.
-ыміцца; зяк. Пачаць дыміцца.
II незяк. задзірання, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЗАДЫМЕЦЬ', -ымлй, -іАміш, -йміць;
ЗАДРАЦЬ, -дзярў, -дзярУш, -дзярА;
-ымлены; зяк., кяао-м/лю. Закапціць або
-дзярбм, -дзерацё, -дзярўць; -дрАў, -дрА- забрудзіць дымам. 3. столь. Зябымленыя
ла; -дзяры; -дрАны; зяк. 1. ал. драць. 2.
еуліцы.
м/то. Адарваўшы, загнуць канцом у ад
ЗАДЫМІЦЬ^, -ымліО, -іАміш, -іАміць;
варотны бок. 3. скурку ня ляльцы. 3. мяло. зяк. Пачаць дыміць.
Падняць угору уверх. 3. еалаеу. 3. кам/улю.
ЗАДЫХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
II незяк. задзіраць, -Аю, -Аеш, -Ае (да 2 і З зяк. Пачаць цяжка і часта дыхаць ад быс
знач.).
трай хады, бегу, стомленасці.
ЗАДРЫЖАЦЬ, -жу, жьіш, -жьіць;
ЗАДЫХАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
-жьім, -жвіце, -жАць; -жві; зяк. 1. Здры незяк. 1. Пачаць цяжка і часта дыхаць (ад
гануцца, скалануцца. Зяё^ыжял/ м/ыбы ў хвалявання, бегу і пад.). 3. аб хеяляеяння.
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2. Паміраць ад недахопу паветра, ад дыму
удушлівых газаў. Ц зяк. задыхнўцца, -нўся,
-нёшся, -нёцца; -нёмся, -няцесй, -нўцца;
-ніся.
ЗАДЫШКА, -і, ДМ-шцы, .мн. -і, -шак,
ж. Учашчанае і цяжкае дыханне; дыхаві
ца. 77якул!яеяць аб зябым/кі.
ЗАДЫЯК, -а, лі. (спец.). Пояс неба, па
якім Сонца праходзіць свой бачны шлях
на працягу года. Зняк/ зябыякя (абазна
чэнне 12 сузор'яў праз якія праходзіць за
дыяк). II лрым. задыякальны, -ая, -ае.
ЗАЕДЗЬ, -і, ж., зб. Крылатыя насяко
мыя, якія смокчуць кроў з жывёлы (авад
ні, сляпні, мошкі і пад.).
ЗАЕЗД, -у, Л/ -дзе, м. 1. ал. заехаць. 2.
Адзін з тураў спаборніцтва ў скачках, бегу
гонках. 77яў^/няльны з. 3. Прыезд у пэўны
тэрмін групы адпачываючых у санаторый,
дом адпачынку. Сёння ў боме аблачынку з. Ц
лрым. заёзны, -ая, -ае.
ЗАЕЗДАМ, лрысл. (разм.). Тое, што і
лряезбям.
ЗАЕЗДЖАНЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Стом
лены, змучаны. 3. конь. 2. Даўно вядомы
ўсім, збіты. Заезбжаная тэма. 3. жярлі.
ЗАЕЗДЖЫ, -ая, -ае. Які заехаў куды-н.
мімаходам, ненадоўга. Заезбжыя акцёры.
ЗАЕЗДЗІЦЬ', -джу -дзіш, -дзіць; -джа
ны; зак., каео (м/то). І. Знясіліць яздой,
работай без адпачынку. 3. каня. 2. леран.
Змучыць непасільнай работай (разм.).
ЗАЕЗДЗІЦЬ , -джу -дзіш, -дзіць; зак.
Пачаць ездзіць. 7рамеа/ заезбзілі.
ЗАЕЗНЫ, -ая, -ае. 1. ал. заезд. 2. У вы
разе: заезны двор (дом) (уст.) — карчма з
месцамі для начлегу і дваром для коней.
ЗАЕКАТАЦЬ, -екачў, -якбчаш, -якбча;
-екачй; зак. (разм.). Пачаць екатаць. 3. аб
болю.
ЗАЕСЦІ, -ём, -ясі^ -ёсць; -ядзім, -ясцё,
-ядўць; -ёў, -ёла; -ёш; -ёдзены; зак. 1. каео
^м/тр/ Тое, што і заерызці. 7?оўк заеў каня.
Дуба заела (перан.: замучыла). Заелі еы
мяне (перан.: замучылі) сеаімі лрыбзіркамі
бы папрокам/. 2. м/то чым. З'есці што-н.,
каб заглушыць непрыемны смак. 3. лякарстеа цукеркам. 3. (7 і 2ас. неўжые.), м/то.
Зашчаміць, перашкодзіўшы руху (разм.).
У кулямёце нёмана заела. Ц незак. заядАць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАЕСЦІСЯ, -ёмся, -ясіся, -ёсца; -ядзімся, -ясцёся, -ядўцца; -ёўся, -ёлася; -ёшся;
зак., з кім і без бал. (разм.). Счапіцца ў
злоснай сварцы або быць у непрыміры
мых адносінах з кім-н. 3. з сусебам. Дн /лак
заеўся, м/то ні ў чым не хоча саступаць. Ц
незак. заядацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЗАЕХАЦЬ, -ёду -ёдзеш, -ёдзе; -ёхаў
-ёхала; -ёдзь; зак. 1. Прыехаць куды-н.
ненадоўга, па дарозе. 3. ба знаёмых. 2. ла
каео-м/то, а таксама з ін%?. Прыехаць з
якой-н. мэтай. 3. ла бзяцем. 3. разнімацца.
3. Пад'ехаць не прама, аб'язджаючы. 3. з
лееаеа боку. 3. налераб. 4. Едучы, апынуц
ца далёка або не там, дзе трэба. 3. на крам
саету. 3. у 2разь. 5. каму ў м/то, ла чым і без

ЗАЕ-ЗАЙ
бал. Ударыць каго-н. (разм., груб.). 3. у вуха. II мезак. заязджаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц маз.
заёзд, -у, Л/-дзе, м. (да 1—3 знач.).
ЗАЁЧЫ 27! заяц
ЗАЙЧЫНА, -ы, лс. Мяса зайца як ежа.
ЗАЖАДАЦЦА, -Аецца; безас.; зак. Уз
нікнуць, з'явіцца ў каго-н. (пра жаданне),
захацецца. 0 Зажадалася кабыле воцату
(разм., асудж.) — захацелася невядома
чаго.
ЗАЖАДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак., чаео і
з ін%). Праявіць ахвоту; жаданне, захацець.
3. ісціўёрыбы.
ЗАЖАЎЦЁЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе;
зак. Пачаць жаўцець (у 2 знач.). Залсаўце/п
пясчаныя еурбы.
ЗАЖМУРЫЦЦА ел. жмурыцца
ЗАЖМУРЫЦЬ ад жмурыць
ЗАЖУРЧАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -чыць;
зак. Пачаць журчаць. Зажурчаўручай.
ЗАЖУРЫЦЦА, -урўся, -ўрышся, -ўрьшца; зак. (разм.). Засумаваць, замаркоціц
ца; пачаць журыцца. Зажурыўся хлопец ла
боме.
ЗАЖЫВА, прысл. У жывым стане, пры
жыцці. 3. пахаваны.
ЗАЖЫВІЦЬ, -жыўлк5, -жьівіш, -жы
віць; -жыўлены; зак., што. Залячыць, даць
зажыць (ране). Ц мезак. зажыўляць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ЗАЖЫНКІ, -нак. Пачатак жніва і яго
святкаванне. Спраўляць з. Ц ярым. зажын
кавы, -ая, -ае.
ЗАЖЫЦЦА, -ывўся, -ывёшся, -ывёца; -ывёмся, -ывяцёся, -ывўцца; -ьгўся,
-ылАся, -лбся; зак. (разм.). 1. Пражыць
даўжэй звычайнага, меркаванага. 3. ма
бачы. 3. ма белым сееце. 2. Пачаць жыць
заможна, абжыцца. Ц мезак. зажывацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЗАЖЫЦЬ', 1 і 2 ас. не ўжыв., -ывё; -ыў,
-ылА, -лб; зак. Зарубцавацца, загаіцца
(пра рану, драпіну). Рама зажыла. Ц мезак.
зажываць, -Ае
ЗАЖЁІЦЫ, -ывў, -ывёш, -ывё; -ывём,
-ывяцё, -ывўць; -ьіў, -ылА, -лб; зак. 1. Па
чаць жыць (пэўным чынам). 3. па-новаму.
2. чаео. Узяць панюшку табакі (разм.). 3.
/набак/.
ЗАЗВАНІЦЬ, -ванк5, -вбніш, -вбніць;
зак. Пачаць званіць. Зазванілі зеамы.
ЗАЗВАЦЬ, -завў, -завёш, -завё; -завём,
-завяцё, -завўць; -заві; -звАны; зак., каео
Паклікаць, запрасіць прыйсці. 3. у
восці. II мезак. зазываць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАЗВІНЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ніць;
зак. Пачаць звінець. Зазвінеў званок.
ЗАЗДАРОЎНЫ, -ая, -ае. Які выражае
пажаданне здароўя, аб'яўляецца ці выпі
ваецца за чыё-н. здароўе. Заздароўная пес
ня. 3. /лоем/.
ЗАЗЕЛЯНЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе;
зак. Пачаць зелянець (у 2 і 3 знач.). Зазеля
нела рунь. Убалечыні зазелянеў еай.
ЗАЗЕЛЯНІЦЬ, -зеляніб, -зялёніш, -зялёніць; -зялёнены; зак., што (разм.). За
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пэцкаць чым-н. зялёным, у зялёнае. 3.
сукенку /яравой.
ЗАЗЗЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак. Пачаць
ззяць. Заззялі зоркі на небе. Заззялі вочы
а/часцем.
ЗАЗІМАВАЦЬ, -мўю, мўеш, мўе;
-мўй; зак. Застацца зімаваць дзе-н. 3. на
поўначы. Зазімавала някошаная сенажаць.
ЗАЗІМАК і ЗАЗІМАК, -мку, мн мкі,
-мкаў, м. Першы снег з марозам; пачатак
зімы.
ЗАЗІРНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; зак. Тое, што і заглянуць. 3. у
/леер. II незак. зазіраць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАЗІХАЦЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ціць;
зак. Пачаць зіхацець. Смее зазіхацеў на
сонцы.
ЗАЗЛАВАЦЬ, -лук), -луёш, -луё; -луём,
-луяцё, -луібць; -лўй; зак. Прыйсці ў злос
ны стан, раззлавацца.
ЗАЗНАЙКА, -і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ
-йцы, Т-ай (-аю), ж., мн. -і, -нАек (разм.).
Чалавек, які зазнаецца. У^та быў сур <?зны
чалавек, не з.
ЗАЗНАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. Заганарыцца, заважнічаць. Ц незак.
зазнавацца, -наібся, -наёшся, -наёцца;
-наёмся, -наяцёся, -наібцца; -навАйся. Ц
наз зазнАйства, -а, н
ЗАЗНАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак., што і са
злуч. «што*. Зведаць на ўласным вопыце.
3. еора. II незак. зазнаваць, -нак5, -наёш,
-наё; -наём, -наяцё, -нак5ць.
ЗАЗНАЧЫЦЬ, -чу -чыш, -чыць; -чаны;
зак. 1. што. Паставіць знак, памеціць пэў
ным чынам. 3. патрэбнае месца ў лесе. 2.
без бал. або са злуч. «што». Сказаць што-н.,
уставіць у размову. «Сёння бубзе бобрае
набвор 1?», — зазначь/ў сусеб. Ц незак. зазначАць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАЗОР, -у мн. -ы, -аў м. (спец ). Шчы
ліна, паглыбленне, вузкі прамежак паміж
прылеглымі паверхнямі. Зашпакляваць з. Ц
лрым. зазорны, -ая, -ае.
ЗАЗУБЕНЬ, -бня, мн. -бні, -бняў м.
(спец ). Выступ, зуб на якім-н. інструменце, прьыадзе, дэталі машыны. Ц прым.
зАзубенны, -ая, -ае
ЗАЗУБРЫЦЬ ел. зубрыць
ЗАЗЫВАЦЬ ал зазваць
ЗАЗЫЎНЫ, -Ая, -бе. Які зазывае, гу
чыць як заклік. Зазыўныя еукі трубы.
ЗАЗЯВАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. (разм.). Загледзецца па баках і не ўба
чыць чаго-н. іншага. 3. на вітрыны.
ЗАЗЯМЛІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-зёмліцца; зак. (спец.). Злучыцца з зям
лёй (пра электрычны ланцуг). Ц незак. за
зямляцца, -Аецца.
ЗАЗЯМЛІЦЬ, -зямліб, -зёмліш, -зёмліць; -зёмлены; зак., што (спец.). Злу
чыць (электрычны ланцуг) з зямлёй. 3.
антэну. Ц незак. зазямляць, -Аю, -Аеш, -Ае.
II наз. зазямлённе, -я, н.
ЗАІГРЫВАЦЬ, -аю, аеш, -ае; незак 1.
ал. зайграць'. 2. з кім. Жартаўліва какет
нічаць, заляцацца да каго-н. (разм.). 3. з

Дзяўчатамі. 3. л%ран., з кім. Паддобрывац
ца да каго-н., каб выклікаць да сябе пры
хільнасць (разм.). Дыктатар закрывае з
наробам.
ЗАІКА, -і, ДА/-у Там, м., ДМ-іцы, Т
-ай (-аю), ж., мн. -і, -аў. Тбй, хто заікаецца
(у 1 знач.).
ЗАІКАННЕ, -я, н. І. ел. заікацца. 2. За
гана ў маўленні — паўтарэнне адных і тых
жа гукаў складоў з-за сутаргавых скара
чэнняў мышцаў гартані.
ЗАІКАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца; не
зак. 1. Гаварыць з цяжкасцямі, мімаволі
паўтараць адны і тыя ж гукі, склады. 2.
леран., пра каео-што, аб кім-чым і са злуч.
«што». Упамінаць мімаходзь, асцярожна,
намёкамі (разм.). Яна пра боўе і не заікаец
ца. II зак. заікнецца, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся. Ц наз. за
іканне, -я, н. (да 1 знач).
ЗАІМКА, -і, ДАТ -мцы, мн. -і, -мак, ж.
У мінулым: зямельны ўчастак, заняты па
праву першага валодання, звычайна ўда
лечыні ад іншых ворных зямель; цяпер на
Урале і ў Сібіры — назва некаторых невя
лікіх аддаленых пасяленняў (земляроб
чых, паляўнічых, рыбалавецкіх).
ЗАІНЕЛЫ, -ая, -ае. Пакрыты інеем.
Заінель/я брэвы.
ЗАІНЕЦЬ ел інець
ЗАІНТРЫГАВАЦЬ ел інтрыгаваць
ЗАЙГРАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.,
што. 1. Часта іграючы на чым-н. або
чым-н., зрабіць непрыгодным. 3. пласцін
ку. 2. Часта выконваючы, зрабіць баналь
ным. Тату л 'есу зайгралі канчаткова.
ЗАЙГРАЦЬ , -Аю, -Аеш, -Ае; зак. Па
чаць іграць (у 1 і 3 знач.). Зайграў аркестр.
ЗАЙЗДРАСЦЬ, -і, ж. Пачуццё пры
красці і раздражнення, выкліканае даб
рабытам, поспехамі іншых, /лябзець з зай
здрасцю на што-н. 0 На зайздрасць — так
(такі), што можна пазайздросціць. Лопнуць ад зайздрасці — пра бурнае праяўлен
не зайздрасці.
ЗАЙЗДРОСНІК, а, мн -і, аў, м Зайздросны чалавек. Ц ж. зайздрбсніца, -ы, мн.
-ы, -ніц. II лрым. зайздросніцкі, -ая, -ае.
ЗАЙЗДРОСНЫ, -ая, ае 1. Які заўсё
ды зайздросціць, поўны зайздрасці, які
выражае зайздрасць. 3. чалавек. 3. позірк.
2. Здольны абудзіць зайздрасць. 3. лёс. Зай
здроснае збароўе. II наз. зайздроснасць, -і, ж.
ЗАЙЗДРОСЦІЦЬ,
-бшчу,
-бсціш,
-бсціць; незак., каму-чаму. Зведваць па
чуццё зайздрасці да каго-, чаго-н. Зай
здрошчу ўнукам сваім. II зак. пазайздросціць,
-бшчу, -бсціш, -бсціць.
ЗАЙКА ел. заяц.
ЗАЙМАЛЬНЫ, -ая, -ае. Здольны зай
маць увагу уяўленне; забаўны. Займаль
ная еульня. 3. сюжэт. Ц наз. займальнасць,
-і, ж.
ЗАЙМАЦЦА', -Аюся, -Аешся, -Аецца;
незак. 1. ел. заняцца'. 2. Працаваць (пра
разумовы занятак), вучыцца. 3. ў інсты
туце. 3. па начах. 3. чым. Мець што-н.
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прадметам сваіх заняткаў. 3. хіміяй. С Зай
мацца балачкамі (разм.) — займацца пус
тымі размовамі.
ЗАЙМАЦЦА^ а/?, заняцца'.
ЗАЙМАЦЬ ал. заняць.
ЗАЙМЁННІК, -а, ,мя. -і, -аў, .м. У грама
тыцы: часціна мовы, якая ўключае словы,
што не абазначаюць прадметаў, іх прымет,
колькасці або парадку па падліку а толь
кі паказваюць на іх. Ясабоеыя займеннікі
(я, ты, ён). ТТрыналеэкныя займеннікі (мой,
твой, яго) і інш. II лрым. займенны, -ая, -ае.
ЗАЙМЕЦЬ ал мець
ЗАЙМІШЧА, -а, л. Узбярэжная паласа,
якая заліваецца ў час разліву ракі.
ЗАЙСЦІ зайду, збйдзеш, збйдзе; зай
шоў, -шлА, -лб; зайдзі; зак. 1. Ідучы, мі
маходам пабыць дзе-н., наведаць каго-н.,
наогул прыйсці да каго-н. 3. у кан/лору. 3.
(За сябра. Зайдзіце балоне вечарам. 2. ла каао-н//ло і з ін%?. Прыйсці куды-н. па каго-,
што-н., з якой-н. мэтай. 3. ў яслі ла бзіця.
3. Падысці не прама, а збоку, у абход. 3. аб
лесу. 3. з лраеааа боку. 4. Ідучы, трапіць ку
ды-н. далёка, за якую-н. мяжу. 3. ў/лыл. 3.
ла еорла ў бабу. Сонца зайюло за хмары або
сонца зайшло (г зн. схавалася за гарызон
там). /уварка займала за поўнач (перан.).
Слраеа займала наб/ла балека (перан.: пе
райшла дазволеныя межы). 5. (7 і 2 ас. не
ўлсыб.). Узнікнуць, пачацца (пра размову,
гутарку). Займала ааеорка лра яі/лара/луру.
6. Зрабіць ход, пайсці (пра гульні ў кар
ты). 3. паўзам (з /луза). 7. у мпло. Заехаць,
паглыбіцца. 7/еік займ/оў у сцяну ла самую
плешку. II незак. захбдзіць, -джу, -дзіш,
-дзіць. II наз. захбд, -у, М-дзе, м.
ЗАЙСЦІСЯ, зайдўся, збйдзешся, збйдзецца; зайшбўся, -шлАся, -лбся; зай
дзіся; зак. 1. (7 і 2 ас. не ўлсыб.). Замерці,
знямець, страціць адчувальнасць. 77альцы займаліся аб холабу. Сэрца зайшлося аб
с/лраху. 2. Памерці (разм.). 3. аб еолабў.
3. Пачаць нястрымана плакаць, смяяцца,
кашляць і пад. 3. аб смеху. Дзіця зайшлося
аб плачу. Ц незак. захадзіцца, -джуся, -дзішся, -дзіцца.
ЗАЙЧАНЯ і ЗАЙЧАНЁ, н^ці, мн
-нАты, -нят, н. Дзіцяня зайца.
ЗАЙЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. ал. заяц.
2. Светлая пляма на чым-н. ад сонечнага
праменя, адбітага бліскучай паверхняй.
Зайчык/ на сцяне.
ЗАЙЧЙХА, -і, ДМ -чьісе, мн. -і, -чых,
лс. Самка зайца.
ЗАКАБАЛІЦЬ, -аліб, -аліш, -аліць;
-алім, -аліцё, -алАць; -Олены; зак., каао
ўмалоў Паставіць у поўную залежнасць ад
каго-н. II незак. закабальваць, -ваю, -ваеш, -вае. Ц зеар., зак. закабаліцца, -лібся,
-ліліся, -ліцца; -лімся, -ліцёся, -лйцца;
незак. закабаляцца, -^юся, -Аешся, -яец
ца. II наз. закабаленне, -я, н.
ЗАКАВАЦЬ, -куіб, -куёш, -куе; -куём,
-куяцё, -куібць; -кўй; -кавАны; зак. 1. ка
ао (іа/лр). Надзець на каго-н. кайданы. 3.
злачынца. 2. леран., м//яо. Замарозіць, пак

рыць лёдам. Мароз закаеаў раку. 3. каао
^/а/ло). Падбіваючы падкову, пашкодзіць
нагу каню. Ц незак. закоўваць, -аю, -аеш,
-ае.
ЗАКАВУЛАК, -лка, мн. -лкі, -лкаў м. 1.
Невялікі глухі завулак. 2. Аддалены, глухі
куток дзе-н., месца ў памяшканні; заку
так. Яб/аукаць усе закавулкі.
ЗАКАВЫРЫСТЫ, ая, ае (разм) За
мыславаты, мудрагелісты. Закаеырыс/лае
лы/ланне. Ц наз. закавАірыстасць, -і, лс.
ЗАКАДЗІРАВАЦЬ ал. кадзіраваць.
ЗАКАЖАНЕЛЫ, -ая, -ае (разм.). Неда
рослы з-за дрэннага догляду запушчанас
ці; зачахлы. Закалсанелае парася.
ЗАКАЖАНЕЦЬ, -нёю, -нёеш, -нёе; зак.
(разм.). Зачахнуць, змарнець (пра жывёлу,
расліны). Закамянела парася. Закамянелі
расліны.
ЗАКАЗ, -у мн. -ы, -аў, м. 1. Даручэнне
або просьба зрабіць, выканаць што-н. 77а
заказе (таксама перан.: па чыёй-н. про
сьбе, патрабаванні). 77алі/ло на з. Як на з.
або як ла заказе (пра тое, што адпавядае
якому-н. патрабаванню, з'яўляецца ўзор
ным). 2. Заказаная рэч. Разнесці еа/яоеыя
заказы.
ЗАКАЗАЦЬ', -кажў, -кАжаш, -кажа;
-кажы; -кАзаны; зак., /а/яо. Даручыць ка
му-н. што-н. 3. бо/лы. 3. абеб. Ц незак. за
казваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАКАЗАЦЬ , -кажў, -кажаш, -кажа;
-кажы; -казаны; зак., м//ло, каму-чаму і з
ін%). (уст.). Забараніць, зрабіць недаступ
ным. Ў/?е бороаі яму заказаны. Сэрцу не
закамя/а. Дзяся/лаз/у з. (зарачыся ніко
лі больш не рабіць чаго-н.). Ц незак. за
казваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАКАЗНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Род запа
ведніка, дзе часова забаронена паляванне,
рыбная лоўля і дзе знаходзяцца пад асо
бай аховай расліны і жывёлы. 7>аброеы з.
ЗАКАЗНЫ, -Ая, -бе. 1. Зроблены на за
каз; які дастаўляецца па заказе. 3. касцюм.
3. аў/лобус. 2. Адпраўлены поштай з павы
шанай адказнасцю за дастаўку і з дадатко
вай аплатай. Заказное пісьмо.
ЗАКАЗЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
дае заказ (у 1 знач.). Ц лс. заказчыца, -ы, мн.
-ы, -чыц. II лрым. заказчыцкі, -ая, -ае.
ЗАКАЗЫТАЦЬ, -зычў, -зьічаш, -зьіча;
-зытАў -тАла; -зычы; -зытаны; злк., каао.
Змучыць казытаннем.
ЗАКАЙВАЦЦА ал закаяцца
ЗАКАЛАМУЦІЦЦА ал. каламуціцца.
ЗАКАЛАМЎЦІЦЬ ал каламуціць
ЗАКАЛАЦІЦЦА, -лачўся, -лбцішся,
-лбціцца; зак. Пачаць калаціцца. Закала
цілася ўсе ўну/лры.
ЗАКАЛАЦІЦЬ', -лачў, -лбціш, -лбціць;
-лбчаны; зак., /а/яо (разм.). Прыгатаваць,
падсыпаючы што-н. у вадкасць і размеш
ваючы. 3. брамку. II незак. закалочваць,
-аю, -аеш, -ае.
ЗАКАЛАЦІЦЬ^, -лачў, -лбціш, -лбціць;
зак. Пачаць калаціць (у 1, 2, 5 і 6 знач.).

ЗАЙ-ЗАК
ЗАКАЛЕЦ, -льцу, м. Сыры, недапеча
ны слой у хлебе каля ніжняй скарынкі.
0 Мець закалец на каза (разм.) — затаіць
злосць на каго-н.
ЗАКАЛОЦЦА, -калібся, -кблешся, -кблецца; -каліся; зак. Пракалоўшы сябе
чым-н. вострым, пазбавіць жыцця. 3. кінмалам. II незак. заколвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
ЗАКАЛОЦЬ', -каліб, -кблеш, -кбле;
-калі; -кблаты; зак. 1. ал. калоць'. 2. /а/яо.
Замацаваць, пракалоўшы чым-н. вос
трым, тонкім. 3. еаласы /ал ількамі. Ц незак.
закблваць, -аю, -аеш, -ае (да 2 знач.).
ЗАКАЛОЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -кбле;
зак. Пачаць калоць' (у 1 знач.). Закалола
ўбок.
ЗАКАЛЫХАЦЦА, -ышўся, -ьішашся,
-ьішацца; -ышыся; зак. 1. Пачаць калы
хацца. Закалыхаліся сцяаі ў калонах. 2.
Дайсці да дрымотнага стану. Закалыхаўся
ў л/а/аыне. Ц незак. закалыхвацца, -аюся,
-аешся, -аецца (да 2 знач.).
ЗАКАЛЫХ/ЙІЬ, -ышў, -йшаш, -йша;
-ышы; -ыханы; зак., каао. 1. ал. калыхаць.
2. звычайна безас. Калыханнем выклікаць
недамаганне, моташнасць. Мяне закалы
хала на ка/лары. Ц незак. закалыхваць, -аю,
-аеш, -ае (да 2 знач.).
ЗАКАЛЬЦАВАЦЬ ал кальцаваць
ЗАКАМАНДАВАЦЬ ал. камандаваць.
ЗАКАМПАСТАВАЦЬ ал кампаставаць
ЗАКАМПАСЦІРАВАЦЬ ал кампасці
раваць.
ЗАКАМУФЛІРАВАЦЬ ал камуфліра
ваць.
ЗАКАНА... (ал. закона...)- Першая са
стаўная частка складаных слоў, ужыв. за
мест «закона...», калі націск у другой час
тцы падае на першы склад, напр.: закана
даўчы, заканабаўс/леа.
ЗАКАНАДАВЕЦ, -даўца, л/н. -даўцы,
-дАўцаў л/. 1. Той, хто ўстанаўлівае законы
(у 2 знач.). 2. леран. Той, хто сваім прыкла
дам устанаўлівае якія-н. правілы, нова
ўвядзенні. 3. л/об. II нрым. заканадаўчы, -ая,
-ае (да 1 знач.).
ЗАКАНАДАЎСТВА, -а, н. 1. Сукупнасць
законаў (у 2 знач.). ТТрацоўнае з. 2. Укладанне і выданне законаў. 77ы/ланн/ заканабаўс/леа. Ц лрыл/. заканадаўчы, -ая, -ае (да 2
знач.). 3. ораан. 3. ак/л.
ЗАКАНАЗНАВЕЦ, знаўца, л/н -знаў
цы, -знаўцаў, л/. Знаток законаў юрыст.
ЗАКАНАМЕРНЫ, ая, ае 1. Які адпа
вядае законам (у 1 знач.). Заканамерная
з^чеа. Заканал/ернае дзеянне. 2. Тое, што і
законны (у 2 знач.). 7?аа/а лып/анне цалкам
заканамернае. Ц наз. заканамёрнасць, -і, м.
ЗАКАНАПАЦІЦЬ ал канапаціць
ЗАКАНСЕРВАВАЦЬ ал кансерваваць
ЗАКАНСПЕКТАВАЦЬ ал канспекта
ваць.
ЗАКАНСПІРАВАЦЬ ал канспіраваць
ЗАКАНТРАКТАВАЦЬ ал кантракта
ваць.

ЗАК-ЗАК
ЗАКАНУРАК, -рка, лін. -ркі, -ркаў, м.
(разм.). Цеснае памяшканне, цёмны ку
ток; патайное або аддаленае месца. 77рымасціцца у заканурку. Абшукаць усе зака
нурку.
ЗАКАНЧВАЦЦА ал. закончыцца
ЗАКАНЧВАЦЬ ад. закончыць
ЗАКАНЧЭННЕ, -я, н. Завяршэнне, ка
нец чаго-н. 3. школы. 3. тзрм/ну Дааавсру.
3. рамана.
ЗАКАПАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; зак. 1. ад. капацца. 2. Закапаць час
тку свайго цела ў што-н.; засыпаць сябе
чым-н. 3. ў сена. 3. ў кніаі, у работу (пе
ран.: цалкам аддацца пытанню, рабоце). Ц
незак. закапвацца, -аюся, -аешся, -аецца
(да 2 знач.).
ЗАКАПАЦЬ', -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
1. каао-што. Запэцкаць каплямі, абка
паць. 3. сурвэтку чарнілам. 2. што. Капа
ючы, увесці куды-н. (разм.). 3. лякарства
ў нос. II незак. закапваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАКАПАЦЬ', -аю, -аеш, -ае; зак. Па
чаць кАпаць. Закапаў Долсблс. Закапалі
слёзы з вачэй.
ЗАКАПАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.
1. каео-што. Паклаўшы ў паглыбленне,
засыпаць. 3. скарб. 2. што. Засыпаць, за
раўнаваць. 3. яму. II незак. закопваць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗАКАПЁРШЧЫК, а, мн і, аў, м
(разм ). Завадатар, верхавод. Ц лс. закапёр
шчыца, -ы, мн. -ы, -чыц. II лрым. закапёр
шчыцкі, -ая, -ае
ЗАКАПЁІЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; зак.,
што (разм.). Скрывіць, надзьмуць (гу
бы), выражаючы крыўду незадаволенасць
і пад. 3. зуй,/. II незак. закапыльваць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗАКАРАВЕЦЬ, ею, ееш, ее; зак
(разм.). Зрабіцца каравым, закарэць (у 2
знач.). ^4нучы закаравей/.
ЗАКАРАНЕЛЫ, -ая, -ае. Застарэлы,
які цяжка паддаецца зменам. Закаранелая
хвароба. Закаранелыя звычкі. Ц наз. закаранёласць, -і, лс.
ЗАКАРАНЁЦЬ, ёю, ёеш, ёе; зак 1.
Трывала замацавацца, укараціцца. Хвароба закаранела. 2. у чым. Поўнасцю аддацца
якім-н. звычкам. 3. у сваіх прывычках.
ЗАКАРКАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-кўецца; зак. Затхнуцца, закупорыцца.
^Бутэлька Добра закаркавалася. Ц незак. за
каркоўвацца, -аецца.
ЗАКАРКАВАЦЬ, кую, кўеш, кўе;
-кўй; -кавАны; зак., што. Заткнуць кор
кам (бутэльку і пад.). Ц незак. закаркоўваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. закаркоўванне, -я, н. /
закаркоўка, -і, ДМ-ўцы, лс.
ЗАКАРКбВАЧНЫ, ая, ае Прызна
чаны для закаркоўвання. Закарковачная
машына.
ЗАКАРМІЦЬ, -кармліб, -кбрміш, -кор
міць; -кормлены; зак., каео. Празмерным
кармленнем адбіць ахвоту да яды або за
лішне насыціць. 3. Дзіця. Ц незак. закормлі
ваць, -аю, -аеш, -ае.
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ЗАКАРУЗЛЫ, -ая, -ае. 1. Агрубелы,
шурпаты. Закарузлыя рук/. 2. леран. Ад
сталы, закаснелы. Закарузлая Дўша. Ц наз.
закарузласць, -і, лс.
ЗАКАРУЗНУЦЬ, -ну -неш, -не; -рўз,
-зла; -ні; зак. Стаць закарузлым. Рук/ за
карузлі. 3. у сеа/х звычках (перан.).
ЗАКАРЦЁЦЬ, -ціць; безас., зак. (разм.).
Моцна захацецца. Мне закарцела купіць
лылсы.
ЗАКАРЧАНЕЛЫ, ая, -ае (разм ) Вель
мі азяблы, здранцвелы ад холаду Закарча
нелыя рук/. II наз. закарчанеласць, -і, лс.
ЗАКАРЧАНЁЦЬ ал карчанець
ЗАКАРЭЛЫ, -ая, -ае. 1. Які засох, пе
ратварыўся ў корку. Закарэлая еразь. 2.
Пакрыты засохлай граззю, кроўю і пад.,
карэлы. 3. бінт.
ЗАКАРЭЦЬ, -Ою, -Аеш, -Ое; зак. 1. Па
крыцца засохлай граззю, кроўю і пад. Рук/
закарэлі аб еразі. 2. (7 / 2 ас. неўлсыв.). За
сохнуць, ператварыцца ў корку. Дроў зака
рэла. II незак. закарваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАКАСАВАЦЬ, -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй;
-савАны; зак., каео-ш/яо. Закрэсліць, вы
красліць. 3. рабок у вершы. 3. каао-н. у спі
се. II незак. закасоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАКАСАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. 1. (7 / 2 ас. не ўлсыв.). Загнуўшыся,
падняцца, задрацца ўгору. Трукаў закасаў
ся. 2. Закасаць сабе рукавы, полы і пад.
(разм.). Закасайся, каб не памачыць шта
ны. II незак. закасвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
ЗАКАСАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.,
што. Загнуўшы, падняць вышэй, падка
саць. 3. штаны. Ц незак. закасваць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗАКАСІЦЬ, -кашў, -кбсіш, -кбсіць;
-кбшаны; зак., што і чаао. Косячы, пе
райсці мяжу скасіць лішняе, што нале
жыць іншаму. II незак. закошваць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗАКАСНЕЛЫ, -ая, -ае. Які закаснеў,
зрабіўся косным, закаранелым. Закасне
лыя традыцыі старога быту. Ц наз. закаснёласць, -і, лс
ЗАКАСЦЯНЕЛЫ, ая, ае 1. Акамяне
лы, цвёрды, як костка. Закасцянелая зям
ля. 2. Тое, што і закаснелы. Ц наз. закасцянёласць, -і, лс.
ЗАКАСЦЯНЁЦЬ, ёю, -ёеш, -ёе; зак
1. ал. касцянець. 2. Быць у стане застою,
зрабіцца косным. 3. урэл/а/йныхзабабонах.
ЗАКАТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; зак., каао (што/ Замучыць ката
ваннем, давесці да смерці. 3. вязня.
ЗАКАХАНЫ, -ая, -ае. Які адчувае або
выяўляе каханне да каго-н., захапленне
кім-, чым-н. 3. ў Дзяўчыну. 3. позірк. II наз.
закаханасць, -і, лс.
ЗАКАХАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак., у каао. Адчуць пачуццё кахання да
каго-н.
ЗАКАХАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак., каео ў
каео (разм.). Абудзіць у кім-н. пачуццё ка
хання да сябе. 3. у сябе.

ЗАКАЦІЦЦА, -каяўся, -кбцішся, -ко
ціцца; зак. 1. Коцячыся, трапіць куды-н.
Мячык закаціўся ў куток. Хола закацілася
за вуеал. 2. (7 / 2 ас. не ўлсыв.). Апусціцца
за гарызонт (пра нябесныя свяцілы). Сон
ца закацілася за лес. Яео слава ўлсо закаці
лася (перан.). II незак. закочвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
ЗАКАЦІЦЬ, -качў, -кбціш, -кбціць;
-кбчаны; зак. 1. што. Коцячы, накіра
ваць, змясціць, падзець куды-н. 3. калё
сы ў пуню. 3. мяч паб стол. 3. вочы (завесці
зрэнкі пад верхнія павекі). 2. нзран., што і
каму. Зрабіць, учыніць што-н. незвычай
нае (разм.). 3. аплявуху. 3. прамову. Ц незак.
закочваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАКАЧАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; зак., каеошто ў што. Качаючы, пакрыць, абляпіць
чым-н. зверху. 3. мяса ў цеста. Ц незак. за
кочваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАКАЧАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; зак. Па
чаць качаць (у 5 знач.). Зусім закачалі ка
пітана.
ЗАКАШЛЯЦЦА, яюся, -яешся, -пец
ца; зак. Зайсціся моцным працяглым
кашлем. 3. аб Дыму.
ЗАКАШЛЯЦЬ, -яю, яеш, -яе; зак Па
чаць кашляць.
ЗАКАЯЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
-Айся; зак. Даць сабе абяцанне не рабіць
што-н. 3. піць еорэлку. Ц незак. закайвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
ЗАКВАСІЦЬ ал квасіць
ЗАКВАСКА, -і, ДМ -вАсцы, лс. Рэчы
ва, якое выклікае закісанне, браджэнне
(напр. дрожджы). 3. на цеста. УіхзаўсёДы
Добрая з. (перан.: пра рысы характару, за
кладзеныя выхаваннем, асяроддзем).
ЗАКВІТНЁЦЬ, -ёю, ёеш, -ёе; зак Па
чаць квітнець. Заквітнелі саДы ў 77анямонн/.
ЗАКІД, -у, М -кідзе, м. 1. ал. закінуць.
2. мн. -ы, -аў. Напамінанне, лёгкі папрок,
ўрабіць з. каму-н.
ЗАКІДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. Пачаць кідацца. 3. ў роспачы. 3. аразё/о.
ЗАКІДАЦЦА ал. закінуцца.
ЗАКІДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каао-што, чым. Кідаючы, запоўніць, па
крыць, засыпаць. 3. яму ламаччам. 3. пра
моўцу пытаннямі (перан.). Ц незак. закід
ваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАКІДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. 1. ал.
закінуць. 2. Намякаць на што-н. (разм.). Я
веДаю, кубы ты заківаеш.
ЗАШЫВАЦЦА ал закінуцца
ЗАКІДВАЦЬ' ал закідаць
ЗАКІДВАЦЬ' ал закінуць
ЗАКІЛЗАЦЬ ал кілзаць
ЗАКІНУЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -нецца;
зак. 1. Згубіцца, зваліўшыся куды-н., за
што-н. (разм.). ТТолсык кудысьці закінууся.
2. Адкінуцца назад. Талава закінулася. Ц не
зак. закідацца, -Аецца і закідвацца, -аецца.
ЗАКІНУЦЬ, -ну -неш, -не; закінь; -пу
ты; зак. 1. каао-што. Кінуць куды-н. або
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далёка. 3. .мяч у сетку. 3. еубу (таксама
перан.: паспрабаваць папярэдне разве
даць што-н. намёкам, пытаннямі; разм.).
2. м/то. Падняўшы, надаць чаму-н. іншае
становішча. 3. ядаў зо мазу. 3. с/ярэльбу за
плячо. 3. лерам., коао-м/то. Даставіць куды-н. 3. лраЭу/с/ль/ яа бочу. 3. бэсонт у ть/д
еороао. 4. коао-м/то. Перастаць займацца
кім-, чым-н., пакінуць каго-, што-н. 3.
еучобу. 3. аослоборку. 0 Закінуць слова або
слоўца (разм.) — пахадайнічаць за каго-н.,
аказаць падтрымку. Як за сябе закінуць
(разм.) — хутка і многа з'есці, выпіць. Ц
яезак. закідаць, -аю, -Аеш, -Ае / закідваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц яаз. зАкід, -у Л/-кідзе, л*.
(да 1—3 знач.).
ЗАКІПЁЦЬ' а/! кіпець
ЗАКІПЁЦЫ, -пліб, -піін, -піць; -пім,
-піцё, -пАць; -пі; зак. Пачаць кіпець, ^або зок/лело.
ЗАКІПЯЦІЦЦА ая кіпяціцца
ЗАКІПЯЦІЦЬ ал кіпяціць
ЗАКІС, -у м. (спец.). У хіміі: ніжэйшая
ступень акіслення элемента. 3. мебз/. Ц
ярым. закісны, -ая, -ае.
ЗАКІСЛЫ, -ая, -ае. 1. Які закіс. 3. бу
лён. 2. Занадта кіслы (разм.). 3. кеас.
ЗАКІСНУЦЬ, -ну -неш, -не; закіс,
-ела; -ні; зак. Стаць кіслым. 1/есто закіс
ла. 3. у обз/ноце (перан.; разм.). Ц яезак. за
кісаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц яаз. закісанне, -я, я.
ЗАКІТАВАЦЬ ал кітаваць
ЗАКЛАД, -у, Л7-дзе, м. 1. Аддача (рэчы,
маёмасці) у забеспячэнне абавязацельст
ваў у пазыку. Узяць аром/ь/ лоб з. Дакумент
у закладзе. 2. Рэч, грошы, на якія паспра
чаліся. Вымераць з. 7сц/ ў з. або б/ццо об з.
(перан.: спрачацца на грошы або што-н.
іншае). II лрым. закладны, -Ая, -бе (да 1
знач.).
ЗАКЛАДАЦЦА / ЗАКЛАДВАЦЦА ал за
класціся.
ЗАКЛАДАЦЬ / ЗАКЛАДВАЦЬ ал за
класці, залажыць.
ЗАКЛАДКА, -і, ДА7-дцы, мн. -і, -дак, ж.
І. ал. закласці, залажыць. 2. Палоска па
перы або стужка, якая ўкладаецца ў кнігу
каб адзначыць патрэбную старонку. Хн/ао
з зоклобкой. II лрь/м. закладачны, -ая, -ае.
ЗАКЛАДНАЯ, -6й, мн. -ыя, -ых, ж.
(уст.). Дакумент аб закладзе маёмасці.
ЗАКЛАДЧЫК, -а, мн. -і, -аў м. (уст.).
Асоба, якая здае ў заклад рэчы, маёмасць.
II ж. закладчыца, -ы, мн. -ы, -чыц. II лрь/м.
закладчыцкі, -ая, -ае.
ЗАКЛАПАЦІЦЬ, -пачў, -пбціш, -пбціць; -пбчаны; зак., коао-м/то. Прычы
ніць клопат. 75то мяне зоклопоц/до. Ц незок. заклапбчваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАКЛАПОЧАНЫ, -ая, ае Ахоплены
клопатам, турботай, які выражае клопат,
турботу. Заклапочаная жанчына. 3. еь/адяб.
Заклапочана (прысл.) назіраць ла бокох. Ц
наз. заклапбчанасць, -і, ж.
ЗАКЛАСЦІ, -ладў, -ладзёш, -ладзё; -ладзём, -ладзяцё, -ладўць; -лАў, -лАла; -лэ
дзі; -дадзены; зак., мяло. 1. Пакласці што-н.

за што-н. або змясціць куды-н. з пэўнай
мэтай. 3. рук/ за сл/ну. 3. набой у стрэль
бу. 2. Заняць, запоўніць прастору чым-н.
3. стол кн/аом/. 3. лрабб/ну ў сцяне цэглай.
3. Паклаўшы аснову, пачаць будаўніцтва
чаго-н. 3. фунбомент бомо. 3. соб. 3. асно
вы еь/хоеоння ^з/цяц/ (перан.). 4. Пакласці,
змясціць для захавання (спец.). 3. дзесяць
ям с/досу на з/му. 5. Уставіць што-н. паміж
чым-н. (або ў што-н.), каб адзначыць. 3.
лотрэбное месца ў кн/зе закладкай. 6. Ад
даць у заклад (у 1 знач.). 3. еобз/нн/к. 7.
безас. Пра хваравітае адчуванне цяжару ў
грудзях, носе, вушах (разм.). Заклала еум/ь/. Трубз/ заклала. Ц незак. закладаць, -аю,
-Аеш, -Ае / закладваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
закладанне, -я, н., закладванне, -я, н. / за
кладка, -і, ДА^-дцы, ж. (да 3—5 знач.).
ЗАКЛАСЦІСЯ, -ладўся, -ладзёшся,
-ладзёцца; -ладзёмся, -ладзяцёся, -ладўцца; -лАўся, -лАлася; -ладзіся; зак. (разм.).
Пайсці ў заклад, паспрачацца на што-н.
Ямоау з., пано ён аэто зраб/ўненаўмысна. Ц
незак. закладацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца /
закладвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАКЛЁІЦЬ, -ёю, -ёіш, -ёіць; -ёены;
зак., м/то. Закрыць, змацаваць чым-н.
клейкім. 3. конебрт. 3. еокны на з/му. 3.
ранку пластырам. Ц незак. заклёйваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. заклёйванне, -я, н. /заклёп
ка, -і, ДЛ^-йцы, ж.
ЗАКЛЕЙМАВАЦЬ а/?, клеймаваць
ЗАКЛЁПАЧНЫ ад. заклёпка, закля
паць.
ЗАКЛЁПВАННЕ ад закляпаць
ЗАКЛЁПВАЦЬ ад закляпаць
ЗАКЛЁПКА, -і, ДА/ -пцы, ж. 1. ал. за
кляпаць. 2. мн. -і, -пак. Металічны шпень,
які замацаваны або якім замацоўваюць. Ц
лрым. заклёпачны, -ая, -ае.
ЗАКЛІК, -у мн. -і, -аў м. 1. Кліч, пры
зыўны гук. 77ту///ь/нь/ з. 2. Запрашэнне,
просьба прыйсці, з'явіцца куды-н. 77очуць
чый-н. з. уібеукнуццл но чый-н. з. 3. но боломо^у. 3. Зварот, які ў лаканічнай форме
выражае кіруючую ідэю, палітычнае па
трабаванне; лозунг. II лрь/м. заклікавы, -ая,
-ае (да 2 і 3 знач.).
ЗАКЛІКАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які заклікае,
заве. 3. зеон.
ЗАКЛІКАЦЬ, -ічу, -ічаш, -іча; -іч; -іканы; зок. 1. коао. Паклікаць, запрасіць ку
ды-н. 3. у еосц/. 3. у хоту. 2. коао-м/то, бо
чоао, но м/то. Звярнуцца з заклікам зра
біць што-н., прыняць удзел у чым-н. 3.
еь/борм/чь/коў оббоць аолось/ зо конбь/ботоў
у бэлутоть/. 3. бо бороцьбь/ або но боро^ьбу. ^нзокд/конь/ бы/^ь л/сьменн/ком (перан.:
мае прызванне да літаратурнай творчас
ці). 3. коао (м/то^), бо чоао. Запатрабаваць
паводзіць сябе так або інакш. 3. бо лоробку. II незок. заклікаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАКЛІНАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-нўецца; зок. Перастаць рухацца ў выніку
пашкоджання, шчыльнага прыціскання
да чаго-н. Зотеор е/нтоўк/ зокд/ноеоўся. Ц
незок. заклінбўвацца, -аецца.
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ЗАКЛІНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нўе;
-нўй; -навАны; зок., м/то. Замацаваць пры
дапамозе кліна. 3. толорым/чо. Ц незок.
заклінёўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц поз. заклі
ноўванне, -я, н.
ЗАКЛІНАЛЬНІК, -а, мн -і, -аў м Той,
хто заклінае (у 2 знач.). 3. змей. Ц ж. заклі
нальніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ЗАКЛІНАННЕ, -я, н. 1. ад. заклінаць.
2. У народных уяўленнях: магічныя сло
вы, якімі заклінаюць (у 2 знач.). /оеорь/ць
зокд/нонн/.
ЗАКЛІНАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незок. 1.
коао (п/то). Настойліва прасіць, маліць аб
чым-н. 3. ломяцц/о боцькоў. 2. коао-м/то. У
прымхлівых людзей: падпарадкоўваць са
бе сілай магічных слоў малітваў. 3. змей. 3.
скорб. II поз. заклінанне, -я, н. (да 2 знач.).
II лрь/м. заклінальны, -ая, -ае (да 2 знач.).
ЗАКЛУБІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -біцца;
зок. Пачаць клубіцца. 77ь/д зоклуб/ўся.
ЗАКЛЮЧАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-Аецца; незок. Быць сутнасцю чаго-н.,
зводзіцца да чаго-н. Уяао сдоеох зокл/очоўся адь/бок/ сэнс.
ЗАКЛЮЧАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незок. 1.
ад. заключыць. 2. (7 / 2ос. неўжые.), м/то.
Утрымліваць у сабе, мець у сваім складзе.
Ан/ао зокдточое ў собе мноао ц/коеоео.
ЗАКЛЁЭЧНЫ, -ая, -ае. Апошні, завяр
шальны. 3. концэрт. Зокл/очное сдоео.
ЗАКЛЮЧЁІЦЬ, -ючў, -ібчыш, -ібчыць;
зок. 1. со злуч. «што^> і без бон. Зрабіць вы
вад. Зфоч зокд/очь/ў м/то ўхеороао зоноденне лёак/х. 2. м/то. Прыняць, падпісаць. 3.
моеобненне. 3. боеоеор. Ц незок. заключаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц ноз. заключэнне, -я, н. (да
2 знач.).
ЗАКЛЮЧЭННЕ, я, н 1. ад заклю
чыць. 2. Сцверджанне, якое з'яўляецца
вывадам з чаго-н. ТТрыйсц/ бо зокд/очэння.
3. экснсрто. 3. Апошняя частка, канец
чаго-н. Д/коеое з. н 'есь/. 0 У заключэнне —
пад канец, заканчваючы што-н.
ЗАКЛЯВАЦЬ, -люк), -люёш, -люё;
-люём, -люяцё, -люібць; -лібй; -лявАны;
зок., коао (м/то). 1. Клюючы, забіць або
замучыць, задзяўбці. Зороно зокдяеодо гу
сяня. 2. лброн. Замучыць нападкамі, пры
дзіркамі (разм.).
ЗАКЛЯПАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зок., м/то. Распляскаць канец заклёпкі,
шпяня і пад., змацоўваючы імі што-н. 3.
болт. II незок. заклёпваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
ноз заклёпванне, -я, н. / заклёпка, -і, ДА7
-пцы, ж. II лрь/м. заклёпачны, -ая, -ае.
ЗАКЛЯТЫ, -ая, -ае. Непрымірымы,
вечны (пра ворага, праціўніка). 3. еороа.
ЗАКЛЯЦЦЕ, -я, мн. -і, -яў, н. (уст.). Тое,
што і зокл/нонне (у 2 знач.); клятва, зарок.
Доў собе з. не роб/ць адулстео.
ЗАКОЛВАЦЦА ад закалоцца
ЗАКОЛВАЦЬ ад закалоць
ЗАКОЛКА, -і, ДА/-лцы, мн. -і, -лак, ж.
Шпілька для валасоў
ЗАКОН, -а / -у мн. -ы, -аў м. 1. -у. Су
вязь і ўзаемазалежнасць якіх-н. з'яў аб'ек-
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тыўнай рэчаіснасці. 3. развіцця прыробы.
3. нердўндмбрндео рдзеі^ірі калйялл/зму. 2.
-а. Пастанова дзяржаўнай улады, якая мае
найвышэйшую юрыдычную сілу. Аднстытуцыя — асноўны з. суверэннай бзярждеы.
Т^ббэкс законаў аб драцы. Рабіць на запоне.
3. -у. Агульнапрынятае правіла, тое, што
прызнаецца абавязковым. Зазяб камандзі
ра — з. бля пабначдленых.
ЗАКОНА... (а таксама закана...). Пер
шая састаўная частка складаных слоў,
якая ўказвае на адносіны да закона, зако
наў і пішацца, калі націск у другой частцы
падае не на першы склад, напр.: зяконяпярдблк, зякондлрдек/я.
ЗАКОНАПАЛАЖЭННЕ, -я, н. Закон
або сукупнасць законаў (у 2 знач.) у якой-н.
галіне права.
ЗАКОНАПРАЕКТ, -а, М -кце, лін -ы,
-аў м. Праект закона (у 2 знач.).
ЗАКОННАСЦЬ, -і, мн -і, -ей, ж 1. а/!
законны. 2. Няўхільнае выкананне за
конаў, становішча, пры якім грамадскае
жыццё і дзейнасць забяспечваюцца законамі.
ЗАКОННІК, -а, мн -і, -аў м (разм ) 1.
Знаўца законаў (у 2 знач.); заканазнавец.
2. Той, хто строга прытрымліваецца зако
на (у 2 знач.). II ж. законніца, -ы, мн. -ы,
-ніц.
ЗАКОННЫ, -ая, -ае. 1. Які адпавядае
закону (у 2 і 3 знач.), грунтуецца на за
коце (у 2 і 3 знач.). 3. (Задуменні. 3. пры
ём барацьбы. 7?д законных набстаедх. 2.
нерак. Цалкам зразумелы і дапушчальны;
абгрунтаваны. 3. даярак. Ц наз. законнасць,
-і, ж.
ЗАКОНЧАНЫ', -ая, -ае 1. Які мае не
абходную паўнату цэласнасць. Законча
ная бумкл. 3. сказ. 2. Які дасягнуў даска
наласці ў якой-н. справе, мастацтве, цал
кам сфарміраваны (кніжн.). 3. майстар.
3. мастак. 3. Пра чалавека як носьбіта
адмоўных якасцей. 3. няеобнік.
ЗАКОНЧАНЫМ о Закончанае трыван
не — у граматыцы: катэгорыя дзеяслова,
што паказвае, як адбываецца названае
дзеясловам дзеянне ў часе (напр., завер
шанае, незавершанае дзеянне); проці?. не
закончанае трыванне.
ЗАКОНЧЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , віц
ца; зок. Прыйсці к канцу; завяршыцца,
скончыцца. Скоб здкончыўся позна веча
рам. уйні'ео здкончылдся бджынкамі. Ц не
зок. заканчвацца, -аецца.
ЗАКОНЧЫЦЬ, чу, чыш, -чыць; -ча
ны; зок., што. Давесці да канца; завяр
шыць, скончыць. 3. бубдўніцтбл. II незок.
заканчваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАКОПВАЦЦА 2л. закапацца
ЗАКОПВАЦЬ ёті закапаць
ЗАКОРМЛІВАЦЬ 2/?. закарміць
ЗАКОСКІ, -сак. Пачатак касьбы. Учора
снраеііі з.
ЗАКОТ, -а,
-кбце, мн. -ы, -аў м. 1.
Франтон з тонкага звычайнага часанага
бярвення. 2. Абрывістае глыбокае месца
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ў рацэ (разм.). Д/іончык трапіў у з. і ўта
піўся. II прым. закбтны, -ая, -ае (да 1 знач.).
Закотнае акенца.
ЗАКОЎВАЦЬ 271 закаваць
ЗАКОЧВАЦЦА 271 закаціцца
ЗАКОЧВАЦЬ 27і закаціць
ЗАКРАДАЦЦА і ЗАКРАДВАЦЦА 2л.
закрасціся.
ЗАКРАНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак. 1. кяео-што.
Даткнуцца да каго-, чаго-н. пры руху. Дуля
закранула косць. 3. сдмалюбстед (перан.).
2. перон., што. Пры размове, гутарцы
спыніцца на чым-н., звярнуць увагу на
што-н. 3. балючае пытанне. Ц незак. закра
наць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАКРАПАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ае; зок.
Пачаць крапаць. 77дб еечяр закрапаў божбжык.
ЗАКРАСА, -ы, ж. Прыправа ў ежу. Са
ла — найлепшая з. бля першых страў. Яяма
мяса, то і жук не з. (прыказка).
ЗАКРАСІЦЬ, -рАшу -рАсіш, -рАсіць;
-рАшаны; зак., што. Палажыць у што-н.
закрасу; заправіць. 3. капусту смятанай. Ц
незак. закрашваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАКРАСЦІСЯ, -рАдуся, -рАдзешся,
-рАдзецца; -рАўся, -рАлася; зок. 1. Пра
нікнуць куды-н. крадком, употай. 2. (712
ос. не ўжые.), пбрдн. Непрыметна з'явіц
ца, узнікнуць. Закралася пабдзрондсць. Ц
незак. закрадацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца і
закрадвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАКРАТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. Пачаць кратацца; варушыцца.
ЗАКРАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Па
чаць кратаць; варушыць. 3. пяльцамі.
ЗАЮ*ОіЦЬ, -бю, -біш, -біць; -бены;
зак., што (спец.). Скроіць, выкраіць. Ц не
зак. закройваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. зак
рой, -ю, м. II прым. закрбйны, -ая, -ае.
ЗАКРОЙШЧЫК, -а, мн -і, -аў, м
Майстар па закроі матэрыялу для шыц
ця адзення. Ц ж. закройшчыца, -ы, мн.
-ы, -чыц. II нрым. закройшчыцкі, -ая, -ае
(разм.).
ЗАКРОЧЫЦЬ, -чу -чыш, -чыць; здк.
Пачаць крочыць.
ЗАКРУГЛЕННЕ, -я, н. 1.27і. закругліць.
2. мн. -і, -яў. Закругленая частка чаго-н.
77я здкру2ленні бяроз/.
ЗАКРУГЛЕНЫ, ая, ае 1. Які мае
круглую форму акруглы. 2. перон. Пра
стыль мовы: гладкі, стройны. Здкру2леная
(Дрозд. II наз. закругленасць, -і, ж.
ЗАКРУГЛІЦЦА, -углібся, -ўглішся,
-ўгніцца; здк. І. (7 і 2 ас. не ўжыс.). Стаць
круглым, закругленым. Вбрдз еозерд здкрузліўся. 2. пбрдн. Скараціць выклад, каб
хутчэй яго закончыць (разм., жарт.). Да
кладчык закруціўся. II незок. закругляцца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц наз. закруглённе,
-я, н. (да 1 знач.).
ЗАКРУГЛІЦЬ, -угліб, -ўгліш, -ўгліць;
-ўглены; зак., што. 1. Зрабіць круглым ці
больш круглым. 3. еуздл. 2. перон. Пры
даць стройнасць і закончанасць. 3. %рдзу.

3. перон. Скончыць, завяршыць (разм.).
3. роб з бобрымі еытеорчымі паказчыкамі.
II незок. закругляць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз.
закруглённе, -я, н.
ЗАКРУЖЫЦЦА, ужўся, -ўжышся,
-ўжыцца; здк. Пачаць кружыцца. Тдлдея
закружылася.
ЗАКРУЖЫЦЬ, -ужў, -ўжыш, -ўжыць;
здк. Пачаць кружыць. Закружыла заду
ха. б Закружыць галаву каму (разм., не
адабр.) — моцна захапіць, пазбавіўшы
здольнасці цвяроза разважаць.
ЗАКРУЦІЦЦА, -учўся, -ўцішся, -ўпіц
ца; здк. 1. (712 ас. неўжые.). Завіцца (пра
валасы). Валасы закруціліся. 2. (7 і' 2 ас. не
ўжыс.). Абматацца, абвіцца вакол чаго-н.
77ўзд закруцішся бакал пугаўя. 3. Абма
таць, абгарнуць сябе чым-н. 3. ў коўдру. 4.
Стаміцца, змучыцца ад розных клопатаў
(разм.). Столькі' спраў зусім закруціўся. 5.
Пачаць круціцца. Аблд закруцішся. Ц не
зок. закручвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАКРУЦІЦЬ , -учў, -ўціш, -ўпіць; -ўла
ны; здк. 1. што. Круцячы, завіць, загнуць,
заламаць або завязаць чым-н. 3. еусы. 3.
рукі. 2. што. Абматаць вакол чаго-н. 3.
хустку на залозу. 3. казо-што. Загарнуць у
што-н., абматаць чым-н. 3. бзіця ў коўдру.
4. што. Круцячы, зашрубаваць, закрыць.
3. зайку. 3. кран. 0 Закруціць галаву каму
(разм., неадабр.) — моцна захапіць, паз
бавіўшы здольнасці цвяроза разважаць. 3.
залозу бзяўчыне. Ц незак. закручваць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗАКРУЦІЦЬ, -учў, -ўціш, -ўціць; зак.
(разм.). Пачаць круціць. Вецер закруціў
лісце.
ЗАКРЫТЫ, -ая, -ае 1. Які мае дах,
сценкі. 3. едзок. 2. Не для ўсіх даступны.
Закрытае ндсябжэнне (пасяджэнне пры
зачыненых дзвярах, не публічнае). 3. кон
курс (з пэўнай колькасцю ўдзельнікаў). 3.
Скрыты, унутраны (спец.). ТТрацякаць у
закрытай іДорме (пра хваробу). 3. пералом,
о Закрытае галасаванне — тайнае галаса
ванне. Закрытае мора — мора, усе берагі
якога належаць адной дзяржаве. Закрытая
навучальная ўстанова — навучальная ўста
нова, у якой навучэнцы жывуць на поў
ным утрыманні.
ЗАКРЫЦЦА, -ьіюся, -віешся, -ыецца;
здк. 1. ал. закрыць. 2. (7 і 2 яе. не ўжые.).
Пра магазіны, установы і пад.: спыніць
работу. ЗТдздзін закрыўся. Выстаўка за
крылася. II незак. закрывацца, -Аецца (да 2
знач.).
ЗАКРЫЦЬ, -ьію, -ьіеш, -ьіе; -ілты; здк.
1. казо-што. Накрыць, прыкрыць чым-н.
3. коўброй. 3. тедр рукамі. 2. што. Склас
ці, самкнуць што-н. раскрытае. 3. пара
сон. 3. кн/зу. 3. зоны. 3. што. Загарадзіць,
перагарадзіць (уваход, выхад і пад.), спы
ніць доступ куды-н. 3. уедхоб. 3. зраніцу.
4. што. Спыніць, пакласці канец правя
дзенню, дзеянню, дзейнасці чаго-н. 3.
схоб. 3. пробнрыемстеа. 3. аднбдль. Ц незак.
закрываць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц зеар закрыцца,
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-йюся, -іАешся, -йецца (да 1 і 4 знач.); лё
зах. закрывацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц
хаз. закрыццё, -А, м. (да 3 і 4 знач.). 3. се
зона.
ЗАКРЫЧАЦЬ, -чў, -чйш, -чыць; -чьім,
-чыцё, -чАць; -чьі; зак. 1. Крыкнуць. 3. аб
болю. 2. Пачаць крычаць. Закрычалі ^брава*.
ЗАКРЫШТАЛІЗАВАЦЦА ал. крышта
лізавацца.
ЗАКРЫШТАЛІЗАВАЦЬ ал. крышталі
заваць.
ЗАКРЭМЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што (разм.). Закрэсліць напісанае
мноствам ліній. 3. цэлыя старонкірукапісу.
ЗАКРЭПКА, -і, ДА/ -пцы, мн. -і, -пак,
лс. Прыстасаванне для замацавання ча
го-н. II лрым. закрэпачны, -ая, -ае.
ЗАКРЭСЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -ле
ны; зак., што. Правесці рысу па тэксце,
малюнку каб зрабіць іх несапраўднымі.
3. нал/санае. 3. чые-н. с?ларьш заслуг' (пе
ран.). II незак. закрэсліваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАКУЛІСНЫ, -ая, -ае. 1. Які адбываец
ца за кулісамі тэатра, у тэатры. Закуліснае
лсыцце. 2. леран. Скрыты, тайны. Закуліс
ныя перагаворы.
ЗАКУЛЬГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак. 1.
Пачаць кульгаць. З ночы я штосьці закуль
гаў. 2. Пайсці кульгаючы. Закульгаў бабому.
ЗАКУПІЦЬ, -упліб, -ўпіш, -ўпіць;
-ўплены; зак. 1. каго-што. Купіць у вялікай
колькасці або оптам. 3. прамысловае абста
ляванне. 2. што і чаео. Запасціся пакупкай.
3. прадукты. 3. броў. Ц незак. закупляць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц наз. закупліванне, -я, н., зЭкуп,
-у мн. -ы, -паў м. і закўпка, -і, ДМ -пцы,
мн. -і, -пак, ж. II лрым. закўпачны, -ая, -ае
(да 1 знач.; спец.). Закупачныя цэны.
ЗАКУПОРЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв.,
-ыцца; зак. Закрыцца шчыльна, наглу
ха. Дутэлька закупорылася. Ц незак. заку
порвацца, -аецца Ц наз. закупорванне, -я, н.
і закупорка, -і, ДМ-рцы, лс. Закупорка вен.
ЗАКУПОРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; -ра
ны; зак. 1. што. Заткнуць шчыльна (адту
ліну ў чым-н.). 3. бочку. 7ромб закупорыў
вену. 2. каео (што). Прымусіць сядзець у
памяшканні (разм.). 3. у чатырох сценах.
II незак. закупорваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
закупорванне, -я, н. і закупорка, -і, ДМ
-рцы, лс.
ЗАКЎПШЧЫК, -а, мн і, -аў м Той,
хто робіць закупку займаецца закупкай
чаго-н. II лс. закупшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
ЗАКУРОДЫМЕЦЬ ал куродымець
ЗАКУРОДЫМІЦЦА, млюся, мішся,
-міцца; зак. Пакрыцца сажай, куроды
мам. ДТкло ў лямпе закуродымілася. Ц незак.
закуродымлівацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАКУРОДЫМІЦЬ ал куродыміць
ЗАКУРОДЫМЛЕНЫ, ая, -ае Па
крыты сажай, куродымам. Закуродымле
ная столь.
ЗАКУРЫЦЦА , -урўся, -ўрышся, -ўрыцца; зак. Пакрыцца сажай, задыміцца. Сце

ны закурыліся аб быму. Ц незак. закурвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
ЗАКУРЫЦЦА^ 1 і 2 ас не ўжыв,
-ўрыцца; зак. Пачаць курыцца (у 1 і З
знач.).
ЗАКУРЫЦЬ', -урў, -ўрыш, -ўрыць;
-ўраны; зак., каео-што. Пакрыць са
жай, задыміць, закуродыміць. Ц незак. за
курваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАКУРЫЦЬ^, -урў, -ўрыш, -ўрыць;
зак. 1. што, чаео і без бал. Запаліць і па
чаць курыць. 3. люльку. 2. Стаць курцом,
^н рана закурыў. Ц незак. закурваць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗАКУРЭЛЫ, -ая, -ае. Пакрыты сажай,
закураны. Закурэлыя чалеснікі.
ЗАКУРЭЦЦА, 1 і 2 ас. неўжыв., -Аецца;
зак. 1. Задыміцца. Да лалсарніку вопратка
закурэлася. 2. Падняцца віхрам. 77ыл заку
рэўся.
ЗАКУРЭЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; зак. Па
крыцца сажай, задыміцца'. Сцены ў лазні
закарэлі.
ЗАКУРЭЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае; зак.
Пачаць курэць. Лмавешка закурэла.
ЗАКУСАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак., каео
("што? (разм.). Скусаць, замучыць укусамі.
Закусалі камары.
ЗАКУСАЧНАЯ, -ай, мн. -ыя, -ых, лс.
Грамадская сталовая, у якой падаюць
проста згатаваныя, звычайна халодныя
стравы.
ЗАКУСІЦЬ', -упіў, -ўсіш, -ўсіць; -ўшаны; зак., што. Моцна захапіць зубамі. 3.
зубу. 3. цуглі. II незак. закусваць, -аю, -аеш,
-ае.
ЗАКУСЦЫ, -упіў, -ўсіш, -ўсіць; зак.
1. што, чым і без бал. Заесці выпітае (ві
но, гарэлку і пад.). 2. Крыху паесці, пера
кусіць перад дарогай (разм.). Ц незак. за
кусваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. закусванне,
-я, н. і закуска, -і, ДМ-кўсцы, лс.
ЗАКУСКА, -і, ДМ -кўсцы, лс. 1. ал. за
кусіць^. 2. мн. -і, -сак. Ежа, страва, якой
закусваюць. Жалобныя закускі. Да закуску
(таксама перан.: пад канец, у заключэнне;
разм.). II прым. закусачны, -ая, -ае.
ЗАКУСЬ, -і, лс. (разм.). Тое, што і закус
ка (у 2 знач.).
ЗАКУТАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў м. 1.
Цёмны, цесны вугал, куток. 2. перан. Глу
хое, аддаленае ад культурных цэнтраў
месца.
ЗАЛА, -ы, мн. -ы, -аў лс. 1. Вялікае па
мяшканне для публічных сходаў для за
няткаў чым-н. і іншых мэт. Яхтавая з. Чы
тальная з. 2. Прасторны парадны пакой
для прыёму гасцей. Ц прым. зальны, -ая,
-ае.
ЗАЛАГОДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць;
-джаны; зак., каео ("што). Тое, што і забобрыць. II незак. залагоджваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАЛАДЗІЦЬ', -джу, -дзіш, -дзіць; -джа
ны; зак., што. Забіўшы, зараўнаваўшы,
закрыць наглуха. 3. бзірку ў плоце. Ц не
зак. заладжваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. за
ладжванне, -я, н.
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ЗАЛАДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць; зак.,
з інф., што і без бал. (разм.). 1. Паўтара
ючыся, гаварыць адно і тое ж. Залабзіў і
вярзе абно і тое лс. 2. Пачаць зацяжна ісці
(пра дождж), дзьмуць (пра вецер). Залабзіў болсблс набоўеа.
ЗАЛАЖЫЦЦА, -лажўся, -лбжышся,
-лбжыцца; зак. 1. Пайсці ў заклад на
што-н. Аконцы залалсыліся, пабачым, хто
вымерае. 2. Дружна ўзяцца за работу Мы
як залалсыліся, бык ба вечара і зрабілі.
ЗАЛАЖЫЦЬ, -лажў, -лбжыш, -ла
жыць; -лбжаны; зак., што. Тое, што і
закласці. Ц незак. закладаць, -Аю, -Аеш,
-Ае і закладваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. за
кладанне, -я, н., закладванне, -я, н. і зак
ладка, -і, ДМ-дцы, лс.
ЗАЛАЗІЦЬ ал залезці
ЗАЛАМАЦЬ, -ламлй, -лбміш, -лбміць;
-ламАны; зак., што. 1. Сагнуўшы, над
ламаць. 3. галінку на брэве. 2. Сагнуўшы,
адкінуць уверх або назад. 3. рукі. 3. За
прасіць надта дорага (разм.). 3. страшэн
ную цану. 0 Асінку заламаць (разм.) — даць
зарок не рабіць што-н. Заламаць шапку
(разм.) — надзець набакір або ссунуць на
патыліцу. II незак. заломліваць, -аю, -аеш,
-ае.
ЗАЛАПАТАЦЬ, -пачў, -пбчаш, -пбча;
-пачй; зак. Пачаць вельмі хутка, нераз
борліва гаварыць. ТТрахолсы спыніўся і
штосьці залапатаў.
ЗАЛАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; не
зак., што (разм.). Часта чапаючы, лапа
ючы, забрудзіць. 3. фіранку. Ц незак. за
лапваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАЛАТА... (ал. золата...). Першая са
стаўная частка складаных слоў якая
ўжыв. замест «золата...*, калі націску дру
гой частцы падае на першы склад, напр.:
залатагрывы, залатаструнны.
ЗАЛАТАВЕРХІ, -ая, -ае. У народнай
паэзіі: з пазалочаным верхам, купалам. 3.
палац.
ЗАЛАТАНОСНЫ, -ая, -ае. Які мае ў
сваім саставе золата (пра радовішча). 3.
пясок. II наз. залатаноснасць, -і, лс.
ЗАЛАТАЦЬ ал. латаць.
ЗАЛАТАШВЕЙНЫ, -ая, -ае Які мае
адносіны да шыцця золатам (у 3 знач.).
Залаташвейная майстэрня.
ЗАЛАТНІК', -0, мн. -Е -бў м. Старая ме
ра масы, роўная 1/96 фунта або 4,26 грама.
Малы з., бы бараеі.
ЗАЛАТНЙР, -0, мн. -і^ -бў м. (спец.).
Механізм для аўтаматычнага кіравання
патокам пары, вадкасці або газу ў цепла
вых, гідраўлічных і пнеўматычных меха
нізмах. II прым. залатніковы, -ая, -ае.
ЗАЛАТОЎКА, -і, ,ДМ -ўцы, мн. -і, -тбвак, лс. (уст.). Манета ў пятнаццаць капеек.
ЗАЛАТЎХА, -і, ДМ -тўсе, лс. Дзіцячая
хвароба, якая суправаджаецца агульным
знясіленнем, высыпкай на целе і пад. Ц
прым. залатушны, -ая, -ае. Залатушнае бзіця.
ЗАЛАТЙ, -&я, -бе. 1. ал. золата. 2. у знач.
наз. залатй, -бга, мн. -йя, -йх, м. Мане-
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та з золата, чырвонец. 3. Колеру золата,
бліскуча-жоўты. Залатыя еаласы. Залатая еосень. 4. л^ран. Шчаслівы, радасны.
3. час. 3. сек. 5. лерак. Цудоўны, выдатны.
3. чалавек. Залатыя рук/ (умелыя). 6. ле
рак. Дарагі, любімы. Залатыя мае бзетк/.
О Залатое сячэнне (спец.) — гарманічная
прапорцыя, у якой адна частка адно
сіцца да другой, як усё цэлае да першай
часткі. 0 Залатая моладзь — пра моладзь
з забяспечаных слаёў грамадства, якая
вядзе марнатраўнае жыццё. Залатая ся
рэдзіна — пра спосаб дзеяння, пры якім
пазбягаюць крайнасцей, рызыкі, смелых
рашэнняў. Залатое вяселле (разм.) — пя
цідзесяцігоддзе сямейнага жыцця. Зала
тое дно — пра невычэрпную крыніцу ба
гацця, даходу.
ЗАЛАЦІСТА-... Першая састаўная час
тка складаных слоў са знач.: з залацістым
адценнем, напр.: залй^/ста-ррйкзк?йеь/,
зллац/стд-белы, залац/ста-бл/скучы, залац/ста-лурлуробы, залац/ста-русы, зллац/ста-рыж?ы, залац/ста-саламяны, зллац/ста-чыреоны.
ЗАЛАЦІСТЫ, -ая, -ае. Колеру золата, з
бліскуча-жоўтым адлівам. Залац/стыя зо
ры. З&лац/стыя балясы. Ц каз. залацістасць,
-і, ж?.
ЗАЛАЦІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., залбціцца; кезак. 1. Станавіцца залатым.
.Жыта залоц/цца. 2. Віднецца (пра што-н.
залатое, залацістае). У балечын/ зало/іяцца
ляск/.
ЗАЛАЦІЦЬ, -лачў, -лбціш, -лбціць;
кезак., м/то. 1. Пакрываць золатам, паза
лотай. 3. лыжж/. 2. Асвятляючы, надаваць
чаму-н. залацісты колер. Сонца залоц/ць
лес. II зак. вызалаціць, -лачу, -лаціш, -ла
ціць; -лачаны (да 1 знач.) /пазалаціць, -ла
чў, -лбціш, -лбціць; -лбчаны. Ц каз. зала
чэнне, -я, к. (да 1 знач.); крым. залацільны,
-ая, -ае (спец.).
ЗАЛАЧОНЫ / ЗАЛОЧАНЫ, -ая, ае
Пакрыты слоем золата. 3. купал.
ЗАЛАШЧЫЦЬ, -шчу, -шчыш, -шчыць;
-шчаны; зак., каео-м/то (разм.). Стаміць,
змучыць ласкамі. 3. м/чакя.
ЗАЛВІЦА, -ы, л/к. -ы, -віц, ж. Мужава
сястра. 3. ке сястрыца (з нар.).
ЗАЛГАЦЦА, -лгуся, -лжбшся, -лжбцца;
-лжбмся, -лжацёся, -лгўцца; -лжьіся; зак.
(разм.). Лгучы, зусім заблытацца.
ЗАЛЁГЧЫ, -лягу, -лАжаш, -лАжа; -лёц
-лёгла / -ляглА, -лб; залАж; зак. І. Легчы
надоўга. 3. ўлоеаеа. 2. Размясціцца дзе-н.
скрытна. 3. ўзасабў. 3. ўакопах. 3. (7 /2ас.
ке ўжые.). Размясціцца, памясціцца. 7ўба залезла ка алыб/н/ беух ветраў. 7рыеоеа
заляала ў сэрцы (запала). Ц кезак. залягаць,
-Аю, -Аеш, -Ае (да 2 і 3 знач.).
ЗАЛЕДЗЯНЁЛЫ, -ая, -ае. Пакрыты лёдам, абледзянелы. Залебзянель/я м/ь/бь/.
ЗАЛЕДЗЯНЁЦЬ зл. ледзянець
ЗАЛЁЖВАЦЦА ал. заляжацца.
ЗАЛЁЖНАСЦЬ, -і, ж. 1. Адносіны ад
ной з'явы да другой як выніку да прычы
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ны. 3. рыкачкых цэк аб лолыту. У залеж касц/ аб абстае/н. 2. Падпарадкаванасць
іншым, чужой уладзе, волі. ТТрыеонная з.
.Быць у залежнасці. 3. У граматыцы: фар
мальная падпарадкаванасць аднаго слова
ці сказа другому. 3. бабанааа сказа аб еалоўнаеа.
ЗАЛЁЖНЫ, -ая, -ае. 1. Які знаходзіцца
ў залежнасці. 3. чалавек. Залезккь/я кра/кы. 2. Абумоўлены чым-н., які ўтрымлівае
ў сабе залежнасць (у 2 знач.). Залежнае
стакое/м/ча. 3. Які выражае залежнасць (у
З знач.; спец.). Залежнае слоеа. 4. У гра
матыцы: які мае адносіны да форм дзея
слова, якія абазначаюць, што суб'ект пад
вяргаецца дзеянню з боку аб'екта. 3. стак.
Дзееярыметк/к заяелскаеа стаку.
ЗАЛЕЖЫ, -аў. 1. Месца залягання ка
рысных выкапняў (спец.). 3. мебз/. 2. Ня
ходкі, заляжалы тавар. 7?а склоках з. таба
раў. II лрым. залежны, -ая, -ае (да 1 знач.;
спец.).
ЗАЛЁЗЦІ, -зу, -зеш, -зе; -лез, -лёзла;
-лёзь; зак. 1. ка м/то. Падняцца, забрацца.
3. ма (Зраза. 2. у м/то. Увайсці, пранікнуць
куды-н. (разм.). 3. ўмам/ыму. 3. ў бабу. 3.
ў к/м/эню. 0 Залезці ў доўг — стаць даўжні
ком каго-н. II мезак. залазіць, -Ажу -Азіш,
-Азіць.
ЗАЛЁННЕ ал заліць^.
ЗАЛЁПЛІВАЦЬ ал заляпіць
ЗАЛЁТАСЬ, лрысл. Два гады назад. Т^та
аббь/лося з.
ЗАЛЁТАШНІ, -яя, -яе. Які папярэдні
чае леташняму; які адбыўся залетась або
захаваўся ад пазамінулага года. 3. еоб. Залетам/н/я лабзе/.
ЗАЛЁЧВАЦЦА ал. залячыцца.
ЗАЛЁЧВАЦЬ ал залячыць
ЗАЛЁТ ал. заляцець.
ЗАЛЁТНІК, -а, мм. -і, -аў, м. Ахвотнік
заляцацца да жанчын. Ц лрым. залётніцкі,
-ая, -ае. Залётн/цк/я лаеобз/ны.
ЗАЛЁТНЫ', -ая, -ае. Які выпадкова
або ненадоўга заляцеў куды-н. Залётная
ктум/ка.
ЗАЛЁТНЫ, -ая, -ае. Звязаны з залёта
мі; які выражае заляцанне. Залётныя по
зірк/.
ЗАЛЁТЫ, -аў. Імкненне выклікаць
прыхільнасць жанчыны, заляцанне.
ЗАЛІВАЦЦА ал заліцца'
ЗАЛІВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. 1. ал.
заліць'. 2. Ілгаць, расказваць байкі (разм.,
неадабр.). Яе зал/еям, усе роўна не лаеерым.
3. Многа, часта піць (разм.). Ллом/н/ час ён
сёлам/ зал/сае.
ЗАЛІВІСТЫ, -ая, -ае. Іучны, пералівіс
ты, з бесперапыннымі пераходамі з адна
го тону ў другі. 3. смех. 3. зсон зсанка. Ц наз.
залівістасць, -і, ж.
ЗАЛІЗАЦЬ, -іжў, -іжаш, -іжа; -іжьі;
-ізаны; зак., м/то. 1. Лізаннем ачысціць. 3.
рану. 2. Шчыльна і гладка прычасаць (ва
ласы; разм.). II незак. залізваць, -аю, -аеш,
-ае.

ЗАЛІК, -у, мн. -і, -аў м. Від праверач
ных іспытаў (у вышэйшай школе, у спар
тыўных установах і пад.), а таксама адзна
ка аб праходжанні такіх іспытаў. Збаць з.
Ўтрымаць з. II лрым. залікбвы, -ая, -ае. Зал/косля кн/жка (для адзнак аб здадзеных
экзаменах, заліках).
ЗАЛІЎ, -ліва, мн. -лівы, -ліваў, м. Вод
ная прастора, якая ўразаецца ў сушу. Ф/нск/ з. II лрь/м. заліўны, -ая, -ае (спец.).
ЗАЛІЎНЫ, -Ая, -бе. 1. Які заліваецца
вадой у час паводак. 3. луе. 2. Вельмі моц
ны, праліўны (пра дождж). 3. Пра страву:
заліты густым наварам. Заліўное парася.
Яец/ зал/ўное (наз.).
ЗАЛІХВАЦКІ, -ая, -ае. Удалы, хвацкі. 3.
еыеляб. II наз. заліхвацкасць, -і, ж?.
ЗАЛІЦЦА, -лыбся, -льёшся, -льёцца;
-льёмся, -льяцеся, -лыбцца / -ліібся, -ліёшся, -ліёцца; -ліёмся, -ліяцёся, -ліібцца;
-ліўся, -лілАся, -лбся; -ліся; зак. 1. (7/2
ас. не ўжые.). Пра вадкае: пранікнуць ку
ды-н. Раба зал/лася за каўнер. 2. лбран. Па
крыцца чым-н., што выступіла на павер
хню. 3. чырсанн/о. 3. Захлынуцца (разм.).
ТТласаць неўмеў/заліўся. Ц незак. залівацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЗАЛІЦЦА, -лыбся, -льёшся, -льёцца;
-льёмся, -льяцёся, -лыбцца / -ліібся,
-ліёшся, -ліёцца; -ліёмся, -ліяцёся, -лі
юцца; -ліўся, -лілАся, -лбся; -ліся; зак.
Пачаць спяваць або ствараць якія-н. за
лівістыя гукі (смяяцца, брахаць і пад.)
доўга, з пералівамі. 3. салаўём (перан.: за
гаварыць красамоўна, з запалам; іран.). 3.
смехам. 0 Заліцца слязамі (разм.) — горка
заплакаць. Ц незак. залівацца, -Аюся, -Аеш
ся, -Аецца.
ЗАЛІЦЬ', -лыб, -льёш, -льё; -льём,
-льяцё, -лыбць / -лііб, -ліёш, -ліё; -лі
ём, -ліяцё, -ліюць; -ліў -лілА, -лілб; залі;
-літы; зак., ///то. 1. Пакрыць скрозь вадой
або іншай вадкасцю. Рака заліла ланлаеы.
Сонечнае сеятло зал/ло лако/ (перан.: вель
мі асвяціла). Халопы дэманстрантаў зал/л/ еул/цы (перан.). 2. Абліць, запэцкаць
вадкім. 3. сшытак чарн/лам. 3. Затушыць
вадой. 3. аеонь. 4. Напоўніць, пакрыць
чым-н. вадкім, здольным зацвярдзець. 3.
еул/цу асфальтам. 3. каток. 5. Наліць, на
поўніць чым-н. 3. заручае ў бак. Ц незак. за
ліваць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. заліўка, -і, ДЛ7
-ўцы, ж?. (да 4 і 5 знач.) / заліванне, -я, н.
ЗАЛІЦЬ, заліб, збліш, збліць; зблены /
залёны; незак., м/то (спец.). Апрацоўваць
(шкуры) растворам вапны. Ц наз. залённе,
-я, н.
ЗАЛІЧАЦЦА, -ічўся, -ічышся, -ічыцца; зак. (афіц.). Паступіць куды-н., уклю
чыцца ў склад каго-, чаго-н. 3. на слулсбу.
II незак. залічвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАЛІЧЫЦЬ, -ічу, -ічыш, -ічыць; -ічаны; зак. 1. каео (м/то). Уключыць у склад
каго-, чаго-н., аднесці да якой-н. катэ
горыі. 3. студэнтам. 3. на работу. 3. у
абста/очыя. 2. м/то. Прылічыць каму-н.,
занесці на чый-н. рахунак. 3. на бяеучыра-
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лунак (Засееце рублёў. 3. у агульны бюбжэт.
3. тто. Прыняць што-н. у лік чаго-н.
3. мяць рублёў у лаеатэнне боўеу. 4. тто.
Адобрыць, паставіўшы залік. 3. курсавую
работу. II незак. залічваць, -аю, -аеш, -ае;
наз залічванне, -я, н. Ц наз залічэнне, -я, н
ЗАЛІШНЕ, лрысл. (разм.). Звыш меры,
занадта.
ЗАЛЙПНІ, -яя, -яе (разм.). Лішні, які
перавышае патрэбу неабходнасць. Заль
ны? клопаты.
ЗАЛбГ, -у лі. 1. Тое, што і заклад. 2. не
рак. Доказ, гарантыя чаго-н. 3. (Дружбы. Ц
нрым. залогавы, -ая, -ае (да 1 знач.). Залоааеае абаеязацельс/неа.
ЗАЛОЖНІК, -а, лін. -і, -аў м. Асоба,
гвалтоўна кім-н. затрыманая для таго,
каб прымусіць выканаць якія-н. абавяза
цельствы або патрабаванні тую дзяржаву,
арганізацыю, да якой належыць гэта асо
ба. II ж. заложніца, -ы, .мн. -ы, -ніц. Ц крым.
заложніцкі, -ая, -ае.
ЗАЛбЗА, -ы, .мн. -ы, -лбз, лс. Орган, які
выпрацоўвае і выдзяляе рэчывы, неабход
ныя для жыццядзейнасці арганізма. Слін
ная з. Малочныя залозы. Залозы ўнутранай
сакрэцыю II намянт. залозка, -і,
-зцы,
.мн. -і, -зак, лс. II нрым. залозісты, -ая, -ае
(спец.). 3. эл/тэл/й.
ЗАЛбМ , -а, мн. -ы, -аў м. 1. Заломле
нае месца на чым-н. або круты выгіб, па
варот чаго-н. 3. на суку. 3. акопа. 2. Зблы
таны і заламаны чараўніком пук жытніх
сцёблаў які, па ўяўленні забабонных лю
дзей, мог наклікаць бяду на гаспадара ні
вы. Заламаць з.
ЗАЛбМ , -а, мн. -ы, -аў м. Разнавід
насць буйнога і тлустага селядца.
ЗАЛОМЛІВАЦЬ ал заламаць
ЗАЛОЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -лбвак,
лс. Сястра мужа. 3. ў мяне белам/ добрая.
ЗАЛОЧАНЫ ал залачоны
ЗАЛП, -у мн. -ы, -аў м. Адначасовы
выстрал з некалькіх гармат, вінтовак, Тарматны з. на еораау. Ц крым. залпавы, -ая,
-ае (спец.).
ЗАЛПАМ, нрысл. 1. Адначасова з не
калькіх гармат, вінтовак. Зыстрал/ць з. 2.
нерак. Адразу без перадышкі (разм.). 7?ын/ць з. Расказаць усё з.
ЗАЛУБЯНЕЛЫ, -ая, -ае (разм.). Зац
вярдзелы, каляны. Залубянелая еонратка.
ЗАЛУБЯНЕЦЬ ал лубянець
ЗАЛУПІЦЦА, -уплібся, -ўпіліся, -ўпіц
ца; зак. (разм.). 1. (7 / 2ас. неўжые.). Адар
ваўшыся, завярнуцца, загнуцца. Скура
каля пазногця залун/лася. 2. Агаліцца, пад
няўшы сукенку спадніцу загаліцца. 3. (7
/ 2 ас. не ўжыб.). Загнуўшыся, падняцца
ўгару. Сукенка залун/лася. Ц незак. залўплівацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАЛУПІЦЬ, -упліб, -ўпіш, -ўпіць;
-ўплены; зак., акно (разм.). 1. Адарваў
шы, завярнуць, загнуць. 3. ск^ру на каль
цы. 2. Загнуўшы, падняць угору, загаліць.
3. снабн/цу. II незак. залўпліваць, -аю, -аеш,
-ае.

ЗАЛУПЦАВАЦЬ, цўю, цўеш, цўе;
-цўй; -цавАны; зак., каао (разм.). Лупцую
чы, давесці да страты прытомнасці або да
смерці. 3. б/зуном ба непрытомнасці.
ЗАЛУЧАЦЬ, -учў, -ўчыш, -ўчыць;
-ўчаны; зак., каао (разм.). Прыцягнуць да
ўдзелу ў чым-н., перацягнуць на свой бок.
II незак. залучаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАЛЫГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; залыганы;
зак., каао (разм.). 1. Накінуць што-н. на
рогі, шыю (валу каню), занімаргнуўшы
ці завязаўшы вузлом. 3. карову. 2. нерак.
Уцягнуць у сваю кампанію. Ц незак. за
лыгваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАЛАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. (разм.).
Пачаць лыпаць. 3. бакам/.
ЗАЛ АСІНА, ы, мн ы, сін, лс 1.
Участак галавы ад ілба над скронню, не
пакрыты валасамі. 2. Месца на ствале дрэ
ва, дзе садрана кара.
ЗАЛАСІЦЬ, -вішу, -ьісіш, -вісіць; -ьішаны; зак., тто. Счасаць кару ў якім-н. мес
цы на дрэве; зрабіць залысіну (у 2 знач.).
3. брэеа.
ЗАЛЬНЫ ал зала
ЗАЛЮБАВАЦЦА, -бўюся, -бўешся,
-бўецца; -бўйся; зак., к/м-чым. Любуючы
ся, заглядзецца. 3. на захоб сонца.
ЗАЛЮЛЯЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каао (тто/ Давесці да дрымоты, да
сну люляючы. 3. бз/ця.
ЗАЛЮЛЯЦЬ , -Аю, -Аеш, -Ае; зак. Па
чаць люляць.
ЗАЛЯГАЦЬ ал залегчы
ЗАЛЯЖАЛЫ, -ая, -ае. Які доўга ляжаў
без выкарыстання, які сапсаваўся ад доў
гага ляжання. Заляжалае сукно.
ЗАЛЯЖАЦЦА, -ляжўся, -лажышся,
-лажыцца; -ляжьіся; зак. 1. Праляжаць
надта доўга. 3. ў касцёл/. 7ак/ таеар боўаа
не залежыцца. 2. (7 / 2 ас. не ўжые.). Сап
савацца ад доўгага ляжання, каўбаса заля
жалася. II незак. залёжвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца.
ЗАЛЯМАНТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; зак. Пачаць лямантаваць.
залямантаеал/ каб акном.
ЗАЛЯПАЦЬ', -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
тто (разм.). Запэцкаць чым-н. вадкім,
ліпкім. 3. стол цестам.
ЗАЛЯПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.
(разм.). Пачаць ляпаць. З ус/х бакоў заля
палі трашчоткі.
ЗАЛЯПІЦЬ, -ляпліб, -лёпіш, -лёпіць;
-лёплены; зак. 1. ал. ляпіць. 2. тто чым.
Замазаць, закрыць, заладзіць чым-н. ліп
кім, мяккім. 3. бз/рку ал/най. 3. разбітую
тыбу каперам. 3. тто чым. Наклейваю
чы, пакрыць чым-н. паверхню (разм.).
Усю сцяну заляпілі афітам/. 4. каму і тто
каму. Нанесці ўдар (разм.). 3. анляеуху на
хабніку. 3. у еуха. Ц незак. залапліваць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗАЛЯЦАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
незак., ба каао. Аказваць увагу каму-н.,
імкнучыся выклікаць прыхільнасць. 3. ба
жанчыны. II наз. заляцанне, -я, н.

ЗАЛ-ЗАМ
ЗАЛЯЦЕЦЬ, -ячў, -яцііп, -яціць; -яцім,
-еціцё, -яцАць; -яці; зак. 1. Летучы, апы
нуцца дзе-н., трапіць куды-н. Самалёт
заляцеў за хмару. 77тутка заляцела ў ак
но. 2. У час палёту спыніцца дзе-н. 3. на
снабарожны аэрабром. Ц незак. залятаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. залёт, -у 47-лёце, м.
(спец.).
ЗАЛЯЧЙЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-лёчыцца; зак. (разм.). Зажыць у выніку
лячэння. Рана хутка залячылася. Ц незак.
залёчвацца, -аецца
ЗАЛЯЧЫЦЬ, -лячў, -лёчыш, -лёчыць;
-лёчаны; зак. 1. тто. Лечачы, загаіць
што-н. 3. рану. 2. каао (тто). Няўмелым
лячэннем замарыць, змучыць (разм.). Ц
незак. залёчваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАМАГЙІЬНЫ, ая, ае (разм) Пра
голас: глухі, як з магілы.
ЗАМАЗАЦЦА ал мазацца
ЗАМАЗАЦЬ, -Ажу -Ажаш, -Ажа; -мАж;
-Азаны; зак., тто. 1. ал. мазаць. 2. Па
крыць слоем фарбы, мазі. 3. набн/с чар
нілам. 3. Заляпіць замазкай або чым-н.
мяккім, ліпкім. 3. бз/рк/ў сценах ал/най. 4.
леран. Знарок прыкрыць, замаскіраваць
(разм.). 3. небахоны. Ц незак. зам&зваць,
-аю, -аеш, -ае (да 2—4 знач.). Ц наз. за
мазванне, -я, н. / замазка, -і, 2747 -зцы, ж.
(да 2 і 3 знач.).
ЗАМАЗКА, -і, ДА7 -зцы, ж. 1. ал. зама
заць. 2. Вязкае рэчыва для замазвання
шчылін, трэшчын. Лконная з. Ц нрым. за
мазачны, -ая, -ае.
ЗАМАК, -мка, мн. -мкі, -мкаў, м. 1. Па
лац і крэпасць феадала. Сярэбнееякоеы
з. 2. Назва некаторых палацаў турмаў. Ц
нрылі. замкавы, -ая, -ае.
ЗАМАКАЦЬ ал. замокнуць.
ЗАМАЛА, нрысл. (разм.). Малавата, за
надта мала.
ЗАМАЛАДА, лрысл. У маладым узросце.
7?ыйшла замуж з.
ЗАМАЛАДЙ, -Ая, -бе (разм.). Надта
малады. Рн з. бля такой насабы.
ЗАМАЛЁЎКА, -і, 7747 -ўцы, мн. -і, -лёвак, ж. 1. ал. замаляваць. 2. часцей мн.
Малюнак, накід з натуры. Заліалёўк/ з на
туры.
ЗАМАЛІЦЬ, -маліб, -мбліш, -мбліць;
-мблены; зак., тто (уст.). Молячы, вы
прасіць дараванне за што-н. 3. арах/. Ц не
зак. замольваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАМАЛЯВАЦЬ, -лібю, -лібеш, -лібе;
-лібй; -лявАны; зак., каао-тто. 1. Зрабіць
малюнак каго-, чаго-н. 3. з натуры. 2. Па
крыць фарбай. 3. плямы. Ц незак. замалёў
ваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. замалёўка, -і,
27^7-ўцы, мн. -і, -лёвак, ж. / замалёўванне,
-я, н. (да 2 знач.).
ЗАМАНІЦЬ, -аніб, -Аніш, -Аніць; -Анены; зак., каао 7н""о). 1. Прывабліваючы
чым-н., прымусіць прыйсці куды-н., апы
нуцца дзе-н. 3. баўка ў пастку. 2. Прыва
біць, зачараваць. 77ас там заманіла нрыроба. II незак. заманьваць, -аю, -аеш, -ае.

ЗАМ-ЗАМ
ЗАМАНЛІВЫ, -ая, -ае. Прывабны, спа
куслівы. Заманлівая перспектыва. Ц наз. за
манлівасць, -і, ж?.
ЗАМАРАЗКІ, -аў. Лёгкі ранішні мароз
увосень ці вясной. Раннія з. 3. ма елебе.
ЗАМАРАЧАЦЬ ад марочыць
ЗАМАРДАВАЦЦА ал. мардавацца.
ЗАМАРДАВАЦЬ ал. мардаваць
ЗАМАРКОЦІЦЦА, -бчуся, -бцішся,
-бціцца; зак. Стаць маркотным, занудзіц
ца. Замаркоціўся хлопчык.
ЗАМАРОЗІЦЬ, -бжу, -бзіш, -бзіць;
-бжаны; зак. 1. каео-м/то. Падвергнуць
дзеянню холаду, даць замерзнуць, за
стыць. 3. рыбу. 3. сабав/ну. 2. м/то. Моц
на астудзіць (разм.) 3. віно. 3. м/то. Абяз
боліць які-н. участак цела спецыяльнымі
сродкамі (разм.). 3. зуй 4. лерак., м/то.
Пакінуць на ранейшым узроўні або ня
выкарыстаным. 3. дробкі. 3. бубаўніцтва. Ц
лезак. замарожваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лаз.
замарожванне, -я, л. і замарозка, -і, ДА/
-зцы, ж*. (да 3 знач.).
ЗАМАРОЧЫЦЬ ал марочыць
ЗАМАРУДЗІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв.,
-дзіцца; зак. Стаць больш марудным. Рух
цяеніка замарудзіўся. Ц лезак. замаруджвац
ца, -аецца.
ЗАМАРУДЗІЦЬ, -ўджу, -ўдзіш, -ўдзіць;
-ўджаны; зак. 1. м/то. Зрабіць больш па
вольным, марудным. 3. крок. 2. мяло. Ма
руднымі дзеяннямі затрымаць што-н.,
з'яўленне чаго-н. /Тайма з. еь/калалле ластановы. 3. без бал., з /нф. або з чь/м. За
трымацца, прыпазніцца. Знаёмы не зал/арубз/ў прынесці кніеу. 3. з адказам на пісьл/о.
II незак. замаруджваць, -аю, -аеш, -ае (да 1
і 2 знач.).
ЗАМАРЫНАВАЦЬ ал марынаваць
ЗАМАРАЦЦА, -марўся, -морышся,
-мбрыцца; зак. Стаміцца, знясіліцца. Ц не
зак. заморвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАМАРАЦЬ ал марыць
ЗАМАСКІРАВАЦЦА ал маскіраваць
ЗАМАСКІРАВАЦЬ ал маскіраваць
ЗАМАСЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца;
зак. 1. Запэцкацца маслам, чым-н. тлус
тым. 2. (7 і 2 ас. не ўжыв.), лбран. Пачаць
масліцца, заблішчаць. Ролы замасліліся. Ц
незак. замаслівацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАМАСЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., каео-м/то. Запэцкаць маслам, чым-н.
тлустым. 3. кн/еу. 3. вопратку. Ц незак. за
масліваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАМАСЦЙДЬ ал масціць
ЗАМАТАЦЦА, -Аюся, -аешся, -аецца;
зак. 1. (7 і 2 ас. не ўжыв.). Закруціцца, аб
матацца вакол чаго-н. ТТуеа зама/яллася
за аелоблю. 2. Стаміцца, знясілець ад кло
патаў работы (разм.). Ц незак. замотвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
ЗАМАТАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.
1. м/то. Матаючы, закруціць вакол чаго-н.
2. каео (мяло). Стаміць, знясіліць работай,
клопатамі і пад. (разм.).
ЗАМАТАЦЬ , -Аю, -аёш, -Ае; зак., чым
(разм.). Пачаць матаць'. 3. валавой.
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ЗАМАТРЫЦАВАЦЬ ал матрыцаваць
ЗАМАЎКАЦЬ ел. замоўкнуць.
ЗАМАЎЛЯЦЬ ал замовіць
ЗАМАЎЧАЦЬ', -чў, -чьіш, -чыць;
-чым, -чыцё, -чАць; -чы; зак. (разм.). За
моўкнуць, перастаць гаварыць, спяваць,
крычаць і пад. Ллавябальн/к замаўчаў. 77/саў н/сьмы, а цяпер нем/та замаўчаў (пе
ран.: перастаў пісаць).
ЗАМАЎЧАЦЬ, -чў, -чьіш, -чыць; -чым,
-чыцё, -чАць; -чы; зак., м/то (разм.). Наў
мысным маўчаннем скрыць, не даць даве
дацца пра што-н. 3. непрыемны /нцыбэнт.
ТТельеа з. /мя вял/каеа вучонаеа. Ц незак. за
моўчваць, -аю, -аеш, -ае; наз замоўчванне,
-я, н. 3. недахопаў.
ЗАМАХНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак.
1. чым на каео і без бал. Узмахам падняць
руку (для нанясення ўдару). 3. палкам. 2.
леран., на м/то. Намерыцца зрабіць што-н.
вялікае, складанае, значнае або атрымаць
што-н.; зрабіць спробу незаконна заха
піць што-н. 3. на новую /лэму. 3. на чужое
бабро. II незак. замахвацца, -аюся, -аешся,
-аецца. Ц наз. замахванне, -я, н. /замАх, -у м.
ЗАМАЦАВАЛЬНІК, у, м Хімічны сас
таў для замацавання чаго-н. (напр., фо
таздымкаў пасля іх праяўлення, фарбы на
тканіне і пад.).
ЗАМАЦАВАЦЦА, -цўюся, -цўешся,
-цўецца; -цўйся; зак. 1. (7 /2ас. не ўмые.).
Стаць замацаваным. 2. Утрымацца на за
нятай пазіцыі, арганізаваўшы абарону.
7?ойск/ замацаваліся на полых рубяжах. 3. (7
/ 2ас. не ўжыв.). Застацца за кім-, чым-н.,
зрабіцца прыналежнасцю каго-, чаго-н.
(пра назву мянушку і пад.). 7^/ламянум/ка
за /м замацавалася назаўсёды. Ц незак. зама
цоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца; наз. за
мацоўванне, -я, н. II наз. замацаванне, -я, н.
ЗАМАЦАВАЦЬ, -цўю, -цўеш, -цўе;
-цўй; -цавАны; зак. 1. м/то. Зрабіць не
рухомым,
устойлівым
(прывязаўшы,
прыбіўшы і пад.). 3. канам. 3. бэталь на
станку. 2. леран., м/то. Зрабіць трывалым,
устойлівым. 3. вебы. 3. басяененн/. 3. м/то.
Апрацаваць замацавальнікам (спец.). 3.
%ютазбымак. 4. каео-м/то за к/м-чым. За
бяспечыць чые-н. правы, уладу на каго-,
што-н., устанавіць якія-н. абавязкі. 3.
зямлю за сялянам/. 3. за ерупай кансультан
та. II незак. замацоўваць, -аю, -аеш, -ае;
наз. замацоўванне, -я, н. Ц наз. замацаванне,
-я, н. II лрь/м. замацавальны, -ая, -ае (да З
і 4 знач.).
ЗАМАЧЫЦЬ ал мачыць
ЗАМАШКА, -і, ДА/-шцы, мн. -і, -шак,
ж. (разм., неадабр.). Манера дзейнічаць,
звычка, нораў. Марскія замам/кі. Аупецк/я
зал/ам/к/.
ЗАМГЛЕЛЫ, -ая, -ае. Пакрыты імглой,
затуманены. Закалелае неба.
ЗАМЕЛЙЦЬ', 1 і 2 ас. не ўжыв., -ліць;
зак. Пакрыць імглой, затуманіць. 3. неба.
ЗАМГЛЙЦЫ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ліць;
зак. Пачаць імгліць.

ЗАМЕЖНЫ, ая, ае 1. Які знахо
дзіцца за мяжой, іншаземны, зарубежны.
Замежныя дзяржавы. 2. Які адносіцца да
іншай дзяржавы. Замежныя /павары. За
межная мова. Замежная камандзіроўка (за
мяжу, за граніцу). 3. Які мае адносіны да
знешняй палітыкі. А//ністэрства замеж
ных спраў.
ЗАМЕНА, -ы, мн. -ы, -мён, ж. 1. ел. за
мяніць. 2. Тбй, хто (або тое, што) замяняе
каго-, што-н. Знайсці сабе замену.
ЗАМЕННІК, -а, мн. -і, -аў, м. Матэ
рыял, выраб і пад., які па якіх-н. уласці
васцях можа замяніць іншы. 3. каляровых
металаў.
ЗАМЕННЫ, -ая, -ае. Такі, які можа
быць лёгка заменены другім. Заменная бэталь. Заменныя с/лра/лы.
ЗАМЕНЬВАЦЬ ал замяніць
ЗАМЕРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
м/то (спец.). Зрабіць замер. 3. выпрацоў
ку. II незак. замёрваць, -аю, -аеш, -ае і за
мяраць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. замёр, -у мн.
-ы, -аў м.
ЗАМЕРЗЛЫ ал замёрзлы
ЗАМЕРЗНУЦЬ, -ну, неш, не; замёрз,
-зла; -ні; зак. 1. Ператварыцца ў лёд або
пакрыцца лёдам, ледзяной коркай. Лай?
ў вёдрах замерзла. Рэчка замарала. 2?окны
замаралі. 2. Загінуць ад холаду або моцна
азябнуць. 3. у полі. 77асажыры замерзлі. Ц
незак. замярзаць, -Аю, -Аеш, -Ае; наз. за
мярзанне, -я, н. ТТўнкт замярзання.
ЗАМЕРЦІ, -мрў, -мрАш, -мрА; -мрбм,
-мрацё, -мрўць; замёр, -мёрла; -мрй; зак.
1. Стаць нерухомым, перастаць рухацца,
дыхаць. 3. аб страху. Яб нечаканасці за
мёрла сэрца. Словы замёрлі на еубах. 2. (7 і
2ас. неўжыв.), неран. Заціхаючы, спыніц
ца. Стук капытоў замёр у балечын/. А^ночы
рух на вуліцах замёр. Ц незак. заміраць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц наз. заміранне, -я, н. З заміран
нем сэрца (надта хвалюючыся ад чакання
чаго-н.).
ЗАМЕС ал. замясіць.
ЗАМЕСТ, прыназ. з Р. Узамен каго-, ча
го-н. Узяць абну кн/еу з. бруеой. 77амбу на
бзяжурства з. цябе.
ЗАМЕСЦІ, -мятў, -мяцёш, -мяцё; -мя
цём, -мецяцё, -мятўць; замёў -мялА, -лб;
-мяці; -мёцены; зак. 1. м/то. Падмятаю
чы, сабраць у адно месца ці аддаліць убок.
3. смецце ў куток. 2. каео-м/то. Пакрыва
ючы чым-н. сыпкім, закрыць, засыпаць.
А/яцеліца замяла барону. 3. слябы злачын
ства (перан.: утаіць). Ц незак. замятаць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАМЕТКА, -і, ДА/ -тцы, мн. -і, -так, ж.
1. Знак, зроблены на чым-н., метка. 3. на
о^рэве. 2. Кароткі запіс. Звабіць заметку ў
блакноце. 3. Кароткае паведамленне ў дру
ку 3. ў еазеце. 0 На заметку ўзяць каео-м/то
(разм.) — звярнуўшы на каго-, што-н. ува
гу запомніць, запісаць. Ц лрым. замётачны,
-ая, -ае (да 3 знач.).
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ЗАМЁТНЫ, -ая, -ае (разм ). Такі, якога
можна заўважыць, убачыць. 3. слеД уДору.
II нлз. замётнасць, -і, ж.
ЗАМЁЦІЦЬ, -мёчу -мёціш, -мёціць;
-мёчаны; зок. (разм.). 1. коао-м/то і са
злуч. «што», «як». Убачыць, угледзець. 3.
у&ілечын/ оееньчык. 3., м/то слухачы стом/л/ся. 2. коао-м/то. Адзначыць у памяці,
запомніць, памеціць, прымеціць. 3. лоДозроноео чолоееко. 3. (Завозу у лесе.
ЗАМЕЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Завіруха,
мяцеліца або снец які вецер пераганяе па
зямлі. 7?о Деорэ яру/^/ло з. 77о дарозе слолосяз.
ЗАМЁШВАЦЦА ал замяшацца
ЗАМЁШВАЦЬ ал. замясіць, замяшаць.
ЗАМЁРЗЛЫ / ЗАМЁРЗЛЫ, ая, ае 1.
Зацвярдзелы ад холаду; пакрыты ледзя
ной коркай. Замерзлая ^разь. Замёрзлыя
еокны. Замёрзлыя пальбы (моцна азяблыя).
2. Які загінуў памёр ад холаду 3. чалавек.
ЗАМІЛАВАЛЬНЫ, ая, -ае. Які выклі
кае або выражае замілаванне. Зад^/лаеальнае Дз/ця. Зам/лаеальная ўсмем/ко. Ц наз. за
мілавальнасць, -і, ж.
ЗАМІЛАВАННЕ, -я, н. Пачуццё пя
шчоты да каго-, чаго-н., любаванне кім-,
чым-н. Слёзы зом/лоеоння. 77рымсц/ўз.
ЗАМІЛАВАЦЦА, -лўюся, -лўешся,
-лўецца; -лўйся; зак. Прыйсці ў заміла
ванне. II незак. замілоўвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца.
ЗАМІЛАВАЦЬ, -лўю, -лўеш, -лўе; -лўй;
-лавёны; зак., коао (^м/то). Прывесці ў за
мілаванне. Дзяўчынка зам/лаеала нас сеаём лоскоеос^ю. 11 незак. замілоўваць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗАМІНАЦЬ ал замяць
ЗАМІНІРАВАЦЬ ал мініраваць
ЗАМІНКА, -і, Д3/-нцы, мн. -і, -нак, ж.
(разм.). 1. Затрымка, перашкода. 3. ўруху
цяан/коў. 2. Перапынак пры маўленні. Ра
зарыць з зам/нкам/.
ЗАМІНУЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які папя
рэднічае мінуламу. 3. аоД.
ЗАМІРАЦЬ ал замерці
ЗАМІТУСІЦЦА, -тупіўся, -тусішся, -тусіцца; -тусімся, -тусіцёся, -тусёцца; зак.
Пачаць мітусіцца.
ЗАМКАВЫ ал замак
ЗАМКНЁНЫ, -ая, -ае. 1. Адасоблены,
адлучаны ад грамадства; заняты сваімі
вузкімі інтарэсамі. Замкнёнае осяроДДзе. 2.
Некампанейскі, скрытны. 3. хороктор. 3.
чалавек. Ц наз. замкнёнасць, -і, ж.
ЗАМКНУТЫ, -ая, -ае. Тое, што і зам
кнёны. II наз. замкнутасць, -і, ж.
ЗАМКНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак. 1. За
чыніцца (пра замок) або зачыніцца на за
мок, ключ. Замок замкнуўся. 3. ў лака/. 2. (7
/ 2ос. неўжые.). Злучыцца канцамі. Танцуе
элек/лралраео^к/ замкнуўся. Аруе замкнуўся
(перан.: усё вытлумачылася, стала на свае
месцы). 3. лбран., у апяе, у чым і без бал.
Адасобіцца, перастаўшы мець зносіны з
іншымі. 3. ў сабе. 3. ў сеоём праблеме. Ц не

зак. замыкацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца; наз.
замыканне, -я, н. Ааро/лкаез. (спец.).
ЗАМКНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; -нёны / -нўты; зак. 1. м/то.
Зачыніць на замок, на ключ. 3. Дзверы. 3.
хоту. 2. коао-м/то. Памясціць куды-н., за
чыніўшы на замок. 3. кото ў кадіоры. 3.
лапары ў скрынку. 3. м/то. Злучыць канцы,
крайнія часткі чаго-н. 3. электрычны тан
цуе. 3. кола акружэння. Ц незак. замыкаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц лрым. замыкальны, -ая,
-ае (да 3 знач.; спец.). Замыкальныямускулы (у малюска).
ЗАМЛЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Аняме
лы, адзеравянелы. Замлелыя ноа/. 2. Мля
вы, расслаблены (пра стан чалавека). Зам
лелая Дзяўчынка. II наз. замлеласць, -і, ж.
ЗАМЛЁЦЬ ал млець
ЗАМНбіА, лрысл. (разм.). Мнагавата,
занадта многа, больш, чым трэба.
ЗАМбВА, -ы, мн. -ы, -мёў, ж. Павод
ле забабонных уяўленняў: магічныя сло
вы, якія валодаюць чароўнай або гаючай
сілай. 3. аб хеоробы. Ц лрым. замОўны, -ая,
-ае. Замоўныя слоеы.
ЗАМОВІЦЬ, -мбўлю, -мбвіш, -мбвіць;
-мбўлены; зак., коао-м/то. 1. Пахадайні
чаць (за каго-, што-н.). 3. слоеа. 2. Ака
заць уздзеянне замовай. Ц незак. замаў
ляць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАМЕЖНЫ, -ая, -ае. Матэрыяльна доб
ра забяспечаны, багаты. Заможнае жыццё. Ц
наз. заможнасць, -і, ж
ЗАМбК, -мкА, мн. -мкі^ -мкбў, м. 1.
Прыстасаванне для запірання чаго-н. на
ключ. Дзвярны з. Залерц/ Дзееры на з. За
сямю (^Дзесяццю) замкам/ (перан.: старан
на схаваны). 7?о замку (запёрта). 7рон/цо
на замку (перан.: надзейна абаронена). 2.
Затвор агнястрэльнай зброі. 3. еарма/лы.
3. Спосаб змацавання частак драўляных
канструкцый (спец.). 4. Верхняя злучаль
ная частка аркі, скляпення (спец.). Ц лрым.
замкавы, -ая, -ае (да 2—4 знач.; спец.) / за
мочны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ЗАМОКНУЦЬ, ну, неш, не; замбк,
-кла; -ні; зок. 1. Стаць мокрым, намок
нуць. Села замокла. Залал к/ замокл/. 2. (7
/ 2 ас. яе ўжые.). Набрыняўшы ад вільга
ці, перастаць цячы. 2>очко замокла. Ц лезак.
замакаць, -Ае
ЗАМОЛЬВАЦЬ ал замаліць
ЗАМОРАК, -рка, мя. -ркі, -ркаў, м.
(разм.). Кволая, фізічна недаразвітая іс
тота.
ЗАМОРСКІ, -ая, -ае (уст.). 1. Які зна
ходзіцца за морам, за граніцай або прыве
зены адтуль. Заморскія кро/ны. 2. Пра ган
даль: які вядзецца з заграніцай. 3. еалбаль.
ЗАМОТВАЦЦА ал заматацца
ЗАМОТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезак.,
м/то. Тое, што і матаць' (у 1 знач ).
ЗАМОЎКНУЦЬ, ну, неш, не; за
мбўк, -кла; -ні; зак. Перастаць гаварыць
(або перапісвацца) з кім-н.; заціхнуць. 7аеорыў-аоеорыў / ралтам замоўк. Аулямёт
замоўк. II лезак. замаўкаць, -Аю, -Аеш, -Ае.

ЗАМ-ЗАМ
ЗАМОЎЧВАННЕ ал замаўчаць^
ЗАМОЎЧВАЦЬ ал замаўчаць^
ЗАМОЧВАННЕ ал мачыць
ЗАМОЧКА ал. мачыць.
ЗАМУЖ 1. лрысл. У выразах: пайсці
(выйсці, зайсці) замуж за каао — стаць чыёй-н. жонкай; выдаць (аддаць) замуж за
каао — садзейнічаць уступленню ў шлюб
жанчыны; браць (узяць) замуж — жаніцца
(ажаніцца) з кім-н. 2. у злая. лаз. зАмуж,
-а, м. Замужжа, шлюб (разм.). /ТяўДялы з.
быў у яе.
ЗАМУЖАМ, лрысл. У шлюбе, у стане
замужняй (пра жанчыну). 3. ём жывецца
Добра.
ЗАМУЖЖА, -а, я. Уступленне жанчы
ны ў шлюб, знаходжанне ў шлюбе. 227чосл/еае з.
ЗАМУЖНЯЯ, ж. Якая знаходзіцца ў
шлюбе, замужам. 3. жанчына.
ЗАМУРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; -равАны; зак., коао-м/то. Пасадзіць
каго-н., схаваць што-н. у чым-н., наглу
ха заклаўшы муроўкай. 3. золата ў сцяне. Ц
незак. замуроўваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАМУРЗАНЫ, -ая, -ае (разм.). Бруд
ны, неахайны. 3. теор.
ЗАМУРЗАЦЦА ал. мурзацца
ЗАМУРЗАЦЬ ал мурзаць
ЗАМУХРЫШКА, і, ДА/ у, Т ам, м.;
ДАР -шцы, Т -ай (-аю) ж., л/н. -і, -шак
(разм., пагард.). Пра неахайнага, непры
гляднага чалавека.
ЗАМУЦІЦЦА ал муціцца
ЗАМУЦІЦЬ ал муціць
ЗАМУЧЫЦЦА ал мучыцца
ЗАМЎЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
зок., коао (м/то). 1. ал. мучыць. 2. Мучэн
нямі закатаваць, давесці да смерці. 3. у
зосценку. II незок. замучваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАМЧАЦЦА, -чўся, -чышся, -чыцца;
-чймся, -чыцёся, -чёцца; -чыся; зок. Тое,
што і зомчоць (у 2 знач.).
ЗАМЧАЦЬ, -чў, -чьіш, -чыць; -чым,
-чыцё, -чёць; -чьі; зок. 1. коао-м/то. Хутка,
імкліва завезці, даставіць куды-н. 2. Хутка
ідучы, едучы, апынуцца дзе-н. А/ь/ туДы
хутко замчым но еелос/леДох.
ЗАМША, -ы, ж. Вырабленая мяккая
і тонкая ворсавая скура з аксамітнай па
верхняй. II лрь/м. замшавы, -ая, -ае.
ЗАМШЭЛЫ, -ая, -ае. Пакрыты мохам.
3. камень. Ц ноз. замшэласць, -і, ж.
ЗАМШЭЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -5е; зок.
Пакрыцца мохам. Строхо замм/эло.
ЗАМЫКАЛЬНЫ ал замкнуць
ЗАМЫКАННЕ ал замкнуцца
ЗАМЫКАЦЦА ал замкнуцца
ЗАМЫКАЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незок. 1.
ал. замкнуць. 2. м/то. Знаходзіцца ў канцы
чаго-н., заключаючы сабой. 3. м/эсце.
ЗАМГЛІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -іцца; зок. Тое, што і узмыл/ццо. Ц незок. за
мыльвацца, -аецца.
ЗАМАНІЦЬ , -лю, -ліш, -ліць; -ле
ны; зок. Тое, што і узмыл/ць. Ц незок. за
мыльваць, -аю, -аеш, -ае.

ЗАМ-ЗАН
ЗАМЙЛІЦЫ, -лю, -ліш, -ліць; зак.,
м/то (разм.). Падтуліць, сцяць (пра губы).
3.2убы. II незак. замьільваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАМЙЦЬ, -мыю, -мі^еш, -міёе;
-мыты; зак., м/то. 1. Адмыць (забруджа
нае месца). 3. /мяжу. 2. Сапсаваць, кепска
мыючы, бялізну. 3. пляму. 3. сарочку. 3. (V *
2 ас. не ўжые./ Занесці чым-н. Я^/уўрэчцы
замыла (безас.) пяском. Ц незак. замываць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАМЯНІЦЬ, -мяніб, -мёніш, -мёніць;
-мёнены; зак., каео-м/то. 1. кш-чыд/. Узяць,
скарыстаць, паставіць узамен другога. 3.
сакратара косым. 2. Заняць чыё-н. месца,
стаўшы раўнацэнным яму. Сястра замяня
ла яму памерлую мац/. 3. З'явіцца на змену
каму-, чаму-н. 77есня заменяць сум. 4. Вы
падкова ці наўмысна ўзяць чужую рэч за
мест сваёй, падмяніць. 3. еалом/ы. Ц незак.
замёньваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. замёна,
-ы, мн. -ы, -мён, ж.
ЗАМЯРАЦЬ ал. замераць
ЗАМЯРЗАННЕ ал замерзнуць
ЗАМЯРЗАЦЬ ал замерзнуць
ЗАМЯСІЦЬ, -мяшу, -мёсіш, -мёсіць;
-мёшаны; зак., м/то. Прыгатаваць, змеш
ваючы якое-н. сыпкае рэчыва з вадкасцю
і размінаючы для атрымання вязкай масы.
3. цеста. Ц незак. замёшваць, -аю, -аеш,
-ае. II наз. замёс, -у м. (спец.).
ЗАМЯСЦІЦЬ, -мяшчў, -мёсціш, -мас
ціць; -мёшчаны; зак. 1. каао-яаток/м-чым.
Паставіць на чыё-н. месца, замяніць, .йа
фізічна цяжкіх участкам з. жаночы перса
нал мужчынскім. 2. м/то. Заняць свабод
ную пасаду вакансію. 3. вакантныя абз/нкі. II незак. замяшчАць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз.
замяшчэнне, -я, н. .Конкурс на з. пасавы заеабчыка адзела.
ЗАМЯТАЦЬ ел замесці
ЗАМЯЦЬ, -мнў, -мнёш, -мнё; -мнём,
-мняцё, -мнўць; -мні; -мАты; зак., м/то
(разм.). Спыніць, наўмысна не даць ходу.
3. размову. 3. спраеу. Ц незак. замінаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ЗАМЯШАННЕ, -я, н. Раптоўнае пару
шэнне парадку, збянтэжанасць, разгубле
насць. ТТрымсц/ўз. Ў?яесцяз.ўянзраеяеораеа.
ЗАМЯШАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. 1. Ублытацца ў што-н., мець дачынен
не да чаго-н. (заганнага, непрыемнага). 3.
у непрыемную еястррыю. 2. Загубіцца сярод
народу. 3. ў натоўпе. Ц незак. замёшвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
ЗАМЯШАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; замеша
ны; зак. 1. м/то і каліў. Прыгатаваць корм,
мешанку жывёле. 3. сотням. 2. каео (м/то)
у м/то. Уцягнуць у якую-н. непрыемную
справу. 3. у непрыемную е/сторыю. Ц незак.
замёшваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАМЯШЧАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.
1. ал. замясціць. 2. каео ("м/то/ Часова вы
конваць чые-н. абавязкі. 3. заеабчыка.
ЗАНАВА, прысл. Тое, што і нанава.
ЗАНАДТА, прысл. Залішне, празмерна,
звыш якой-н. мяжы. Яем/та ты стаў з.
смелым. 3. знізіць патрабаванні.
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ЗАНАЛЬНЫ, ая, -ае 1. ал зона 2. Раз
мешчаны ў якой-н. зоне, мясцовасці або
ўласцівы ёй. Занальная флора.
ЗАНАРАВІЦЦА, -раўлібся, -рбвішся,
-рбвіцца; -занаравіўся, -вілася; зак. За
натурыцца, уперціся. Донь занаравіўся, не
хоча ісці' ўброб.
ЗАНАСІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -нбсіцца; зак. Забрудзіцца ад доўгага нашэння. Ц
незак. заношвацца, -аецца
ЗАНАСІЦЬ, -напіў, -нбсіш, -нбсіць;
-нбшаны; зак., м/то. Забрудзіць ад доўгай
носкі. 3. сарочку. Ц незак. заношваць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗАНАТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; зак., м/то і з бабам. Запісаць
што-н. для памяці або адзначыць у памя
ці. 3. пачутае ў запісной кніжцы. Ц незак.
занатоўваць, -аю, -аеш, -ае
ЗАНАТУРЫЦЦА, -руся, -рыліся, -рыц

ца; зак. Заўпарціцца, уперціся, праявіць
свой нораў.
ЗАНАЧАВАЦЬ, -чўю, -чўеш, -чўе; -чўй;
зак. Астацца начаваць дзе-н. 3. у знаёмых.
ЗАНДЗІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; незак., каео-м/то. 1. Даследаваць
зондам (у І знач.; спец.). 2. мерам. Па
пярэдне высвятляць што-н. у каго-н.
(кніжн.). 0 Зандзіраваць глебу (кніжн.) —
тое, што і занбзфаеаць (у 2 знач.). Ц зак. па
зандзіраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй (да 2
знач ). II наз. зандзіраванне, -я, н. і зандаж,
-у; м. Занбзфаванне раны. Занбаэк елебы.
Занбаж печані*.
ЗАНЕПАДАЦЬ ел заняпасці
ЗАНЕПАКОЕНЫ, ая, ае Устрывожа
ны, неспакойны. Ц наз. занепакоенасць, -і,
ж.
ЗАНЕПАКОІЦЦА, -кбюся, -кбішся,
-кбіцца; зак. Пачаць непакоіцца.
ЗАНЕПАКОІЦЬ, кбю, -кбіш, -кбіць;
-кбены; зак. Пачаць непакоіць. 3. прось
бам/ / заявам/.
ЗАНЁСЦІ, -нясў, -нясёш, -нясё; -нясём, -несяцё, -нясўць; -нёс, -нёсла; -нясі;
-нёсены; зак. 1. каео-м/то. Несучы, да
ставіць куды-н. мімаходам, па дарозе. 3.
кн/е/ ў бібліятэку. 2. каео-м/то. Закінуць,
прымусіць апынуцца дзе-н. вельмі далё
ка, накіраваць не туды, куды належыць.
Лес занёс мамео таварым/а на Лялек/ Усхоб.
Аубы еэта вас занесла ? 3. м/то. Падняць
або, падняўшы, адвесці ўбок. 3. канец бер
вяна. 3. руку бля ўбару. 4. каео-м/то. Запі
саць, упісаць у што-н. 3. на Дом/ку еонару.
з. чыю-н. бумку ў пратакол. 5. звычайна
безас., м/то. Засыпаць, замесці. Дарогу
занесла снееам. Ц незак. занОсіць, -нбшу,
-нбсіш, -нбсіць. II наз. занёс, -у; м. (да 5
знач.) і занясённе, -я, н. (да 3 і 4 знач.). Ц
прым. заносны, -ая, -ае (да 2 і 5 знач.).
ЗАНЕСЦІСЯ, -нясўся, -нясёшся, -нясёцца; -нясёмся, -несяцёся, -нясўцца;
занёсся, -нёслася; -нясіся; зак. 1. Далёка
заехаць, заляцець, забегчы. Доні занесліся
ў чыстае поле. 2. Далёка зайсці ў думках,

марах. 3. ёўмкамі ў балёкія краіны. Ц незак.
заносіцца, -нбшуся, -нбсішся, -нбсіцца.
ЗАНІЗІЦЬ, -ніжу; -нізіш, -нізіць; -ніжаны; зак., м/то. Занадта знізіць, панізіць.
3. патрабаванні. 3. расцэнкі. Ц незак. зані
жаць, -ёю, -ёеш, -ёе. Ц наз. заніжэнне, -я, н.
ЗАНОС, -у, м. 1. ал. занесці. 2. Намеце
ная завірухай гурба, якая перагароджвае
шлях. Снежныя заносы.
ЗАНОШВАЦЦА ал занасіцца
ЗАНОШВАЦЬ ал занасіць
ЗАНУДЗІЦЦА, -джўся, -дзішся, -дзіц
ца; -дзімся, -дзіцёся, -дзёцца; зак., па ком
чым і без бап. Засумаваць, замаркоціцца.
3. ма робным боме.
ЗАНАДЗІЦЬ, -іць; безас., зак., каео. Па
чаць нудзіць. З самаеа ранку яео занубз/ла.
ЗАНУМАРАВАЦЬ ал нумараваць
ЗАНІЗІЦЬ, -ньію, -ніАеш, -ньіе; зак.
Пачаць ныць. йем/та сэрца заныла.
ЗАНЯВОЛІЦЬ, лю, ліш, ліць; -ле
ны; зак., каео-м/то. Пазбавіць волі, неза
лежнасці, поўнасцю падпарадкаваць сабе.
II незак. занявольваць, -аю, -аеш, -ае; наз.
занявольванне, -я, н Ц наз заняволенне, -я,
н.
ЗАНЯВОЛЬНІК, -а, мн і, -аў, м Той,
хто заняволіў або занявольвае каго-н. Ц ж.
занявольніца, -ы, мн. -ы, -ніц. Ц прым. за
нявольніцкі, -ая, -ае.
ЗАНЯДБАЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; -ёны; зак.,
каео-м/то. Перастаць дбаць пра каго-,
што-н., пакінуць каго-, што-н. без догля
ду, увагі. 3. еаспабарку.
ЗАНЯДЎЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.
Стаць хворым, нядужым, захварэць. Ц не
зак. занядужваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАНЯМЕЦЬ ел нямець
ЗАНЯПАД, -у, ДА^-дзе, м. Упадак, стан
аслаблення дзейнасці, змяншэння актыў
насці. 3. эканомікі, /аспабарка прымм/ла ў
з. Ябчуць стомленасць / з.
ЗАНЯПАЛЫ, ая, -ае 1. Які прыйшоў
ва ўпадак, збяднелы. Заняпалая ў мінулым
еаспабарка. 2. Хваравіты, слабы здароўем.
Заняпалая старая. Ц наз. заняпаласць, -і, ж.
ЗАНЯПАСЦІ, -непадў, -непадзёш, -непадзё; -непадзём, -непадзяцё, -непадўць;
-непадзі; зак. Прыйсці ў заняпад, /аспабарка заняпала. 3. збароўем. Ц незак. зане
падаць, -ёю, -ёеш, -ёе.
ЗАНЯСЁННЕ ел занесці
ЗАНЯТАК, -тку мн. -ткі, -ткаў м. 1. Тое,
чым хто-н. заняты; справа, праца. Роб за
няткаў. 2. мн. Вучэбныя гадзіны (урокі,
лекцыі), а таксама наогул час вучэння.
У м/коле пачаліся заняткі. Семінарскія за
няткі.
ЗАНЯТАСЦЬ, -і, ж. Наяўнасць работы,
забяспечанасць працай. .Вялікая з. 77аказчык занятасці рабочых.
ЗАНЯТЫ, -ая, -ае. Які мае многа рабо
ты, спраў. 3. чалавек.
ЗАНЯЦЦА', займўся, збймешся, зой
мецца; займіся; зак. 1. чым. Пачаць што-н.
рабіць, прыступіць да якога-н. занятку 3.
спортам. 2. кім-чым. Накіраваць сваю ўва-
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гу на каго-, што-н., праявіць цікавасць да
каго-, чаго-н. 3. хворым. 3. сабой (пачаць
клапаціцца пра сваю знешнасць, здароўе).
3. з к/м. Дапамагчы каму-н. у вучобе, за
нятках. 3. з абстаючымі вучнямі. Ц незак.
займацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца (да 2 і З
знач.).
ЗАНЯЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., збймецца; зак. Пачаць гарэць, разгарацца; на
ступіць, пачацца (пра раніцу, зару). Тэнта
хата занялася аб суседняй. Лазка/? заняўся
з канца леек/. Занялося на раніцу. Заняўся
золак. II зак. займацца, -Аецца.
ЗАНЯЦЬ, займў, збймеш, зойме; зай
мі; заняты; зак. 1. н//яо. Запоўніць сабой
якую-н. прастору, прамежак часу. Хніеі
занял/ усю паліцу. 75та работа зойме у нас
бні бва. 2. м/то. Размясціцца дзе-н.; усту
піць куды-н., авалодаўшы чым-н. 3. месца
ў вазоне. 3. кватэру. 77блк м//нурмам заняў
варолсы гарнізон. 3. крэпасць. 3. леран.,
каео ^м/то). Зацікавіць, цалкам захапіць.
Мяне заняла еэта работа. 4. каео (м/то).
Даць работу занятак каму-н. 3. на ўюку
ўс/х вучняў 3. еасцей размоваліі. 5. м/то. У
спалучэнні з некаторымі назоўнікамі: за
няць пасаду. 3. вакансію. 3. месца малобм/аеа навуковаеа сунрацоўн/ка. 3. ка^ебру
ў інстытуце. 6. каео-м/то. Захапіць, збіра
ючы ў адно месца і гонячы куды-н. (пра
жывёлу). 3. статак / енаць бабому. 7. м/то.
Распачаць. 3. м/ь/рокі пракос. 0 Дух заняло
(разм.) — стала цяжка дыхаць ад чаго-н.
(хвалявання, хуткага руху і пад.). Мову за
няло каму — страціў здольнасць гаварыць.
II незак. займаць, -Аю, -Аеш, -Ае (да 1—5 і 7
знач.). II наз. заняцце, -я, н. (да 2 і 4 знач.).
ЗАбЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст
па заалогіі.
ЗАПАВЕДЗЬ, -і, мн. -і, -ей, лс. 1. Вы
слоўе, якое змяшчае рэлігійна-маральнае
прадпісанне. Леанеельская з. 2. Правіла,
палажэнне, якое служыць кіруючым ука
заннем для каго-, чаго-н. (высок.). Лер
ная з. (самае непарушнае правіла).
ЗАПАВЁДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Запа
веднае месца, дзе зберагаюцца і захоўва
юцца рэдкія і каштоўныя расліны, жывё
лы, унікальныя ўчасткі прыроды, куль
турныя каштоўнасці і пад. Бярэзінскі з.
Даброты з.
ЗАПАВЁДНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіц
ца пад аховай; недатыкальны. Зал амёбныя
лясы.
ЗАПАВЁТ, -у М -вёце, мн. -ы, -аў м.
(высок.). Наказ, парады паслядоўнікам,
нашчадкам. 3. бацькі сыну.
ЗАПАВЕТНЫ, ая, ае Е Дарагі для
каго-н., задушэўны. Запаветная мара. За
паветныя бумкі. 2. Які па-асабліваму цэ
ніцца, старанна аберагаецца. 3. куточак.
3. тал/сман. 3. Звязаны з наказам, тай
най умовай. Запаветнае слова. Ц наз. запавётнасць, -і, лс. (да 1 знач.).
ЗАПАВОЛІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -іцца; зак. Зрабіць больш павольным. Тўхза-

павол/ўся. Рост раслін запаволіўся. Ц незак.
запавольвацца, -аецца.
ЗАПАВОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., м/то. Зрабіць больш павольным. 3.
бее. Мам/ына запаволіла хоб. Ц незак. запавбльваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАПАДАЦЬ ал. запасці.
ЗАПАДОЗРЫЦЬ, ру рыш, рыць;
-раны; зак. 1. каео (м/то^у чым. Пачаць па
дазраваць у чым-н. заганным. 3. каео-н. у
пабслухоўванні. 2. м/то. Пачаць дапускаць
існаванне чаго-н. непажаданага. 3. нябобрае. II незак. западозрываць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАПАЕЧНЫ ел запаяць
ЗАПАЗНЕЛЫ, -ая, -ае. Тое, што і запоз
нены. II наз. запазнёласць, -і, лс.
ЗАПАЗНІЦЦА, -пазнюся, -пбзнішся,
-пбзніцца; зак. 1. Прыбыць пазней, чым
трэба, або наступіць са спазненнем. 77безб
запазніўся. Бясна запазнілася. 2. Затрымаў
шыся, прабыць дзе-н. да позняй пары. 3.
на рабоце. 3. з чым, з ін<%). і без бап. Зацяг
нуць выкананне чаго-н., зрабіць што-н.
пазней, чым трэба. 3. з сяўбой.
ЗАПАЗЫЧАНАСЦЬ, -і, лс Наяўнасць
даўгоў нявыкананых абавязацельстваў
Ліквібаваць з.
ЗАПАЗЫЧАННЕ, я, мн і, яў н За
пазычаная з'ява, прадмет, слова. Тнм/амоўныя запазычанні.
ЗАПАЗЫЧЫЦЬ, чу, чыш, чыць; -ча
ны; зак., м/то. Узяць, пераняць, засвоіць.
3. слова. 3. ібэю. II незак. запазычваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. запазычванне, -я, н.
ЗАПАЙВАННЕ ел запаяць
ЗАПАЙВАЦЬ ел запаяць
ЗАПАЙКА ел. запаяць.
ЗАПАЙНЫ ел. запаяць.
ЗАПАКАВАЦЬ ел пахаваць
ЗАПАКОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
м/то. Тое, што і накаваць. 3. рэчы.
ЗАПАЛ, -а і -у, м. 1. -а, л/н. -ы, -аў. Пры
стасаванне і сродак для запальвання вы
буховага рэчыва. 2. -у, неран. Іарачнасць,
парыў. Ястыўз. Таварыць з запалалі. Ц прым.
запальны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ЗАПАЛАВЕЛЫ, -ая, -ае. Злёгку пажаў
целы. Запалавелае лсыта.
ЗАПАЛАВЁЦЬ ел палавець
ЗАПАЛАНІЦЬ, -ланіб, -лбніш, -лбніць;
-лбнены; зак. 1. каео-м/то. Узяць у палон;
скарыць, пазбавіць незалежнасці. 3. нароб. 3. сзрца бзяўчыны (перан.). 2. м/то. За
няць, запоўніць сабой якую-н. прастору.
7/атоўп запаланіў увесь бвор. 7рывоеа запа
ланіла ўсе нутро (перан.). Ц незак. запала
няць, -Яю, -Аеш, -Ае.
ЗАПАЛАЦЬ, -аю, -аеш, -Ае; зак. Па
чаць палаць'.
ЗАПАЛЕННЕ, -я, н. Хваробны працэс,
які суправаджаецца павышэннем тэмпе
ратуры, прыпухласцю і пачырваненнем
хворай часткі цела. 3. леекіх. 3. сустава. Ц
прылі. запалёнчы, -ая, -ае. 3. працэс.
ЗАПАЛЁНЫ, -ая, -ае. У стане запален
ня, прыпухлы, пачырванелы. 3. ўчастак
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цела. Запаленыя вочы. Ц наз. запалёнасць,
-і, лс.
ЗАПАЛІЦЦА, -алібся, -Апіліся, -Апіцца;
зак. 1. (7 і 2 ас. не ўмсыв.). Успыхнуць, за
гарэцца. 77а бварэ запаліліся ліхтары. 2. (7 і
2ас. неўжыв.). Зрабіцца запалёным. Тіэрла
запалілася. 3. перан., чым і без бап. Аказац
ца ахопленым моцным пачуццём, імкнен
нем і пад. 3. еневам. Ц незак. запальвацца,
-аюся, -аешся, -аецца і запаляцца, -Аецца
(да 2 знач.).
ЗАПАЛІЦЬ, -аліб, -Аліш, -Аліць; -Апе
цы; зак. 1. м/то. Прымусіць гарэць, за
гарэцца. 3. лямпу. 2. у чым. Падпаліць
паліва (у печы). 3. у печы. 3. неран., каео-м/то. Узбудзіць, натхніць (высок.). 3.
слухачоў прамовай. 3. цікавасць
чаео-н. Ц
незак. запальваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. за
пальванне, -я, н. (паводпе 1 знач.).
ЗАПАЛКА, -і, ДМ-лцы, мн. -і, -лак, лс.
Тонкая драўляная палачка з лёгка заб
ральнай галоўкай для здабывання агню.
Чыркнуць запалкай. Ц нрым. запалкавы, -ая,
-ае і запалачны, -ая, -ае. Запалкавая (запа
лачная^ фабрыка.
ЗАПАЛОХАНЫ, -ая, -ае. Баязлівы, па
лахлівы ад пастаянных пагроз, пакаран
няў. 3. кот. 3. выеляб. Ц наз. запалбханасць,
-і, лс.
ЗАПАЛОХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каео (м/то). Пастаяннымі пагрозамі
зрабіць палахлівым, нясмелым. 3. бзіця. Ц
незак. запалбхваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАПАЛЫ, -ая, -ае. Які запаў паглыбіў
ся ўнутр, упалы. Запалыя ерубзі. Ц наз. за
паласць, -і, лс.
ЗАПАЛЬВАННЕ, я, н 1. ел запаліць
2. Прыстасаванне, якім выклікаецца за
гаранне паліва ў рухавіках унутранага зга
рання (спец.). 77раверыць сістэму запаль
вання. <%лючыць з.
ЗАПАЛЬВАЦЦА ел. запаліцца
ЗАПАЛЬВАЦЬ ел запаліць
ЗАПАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў м. Тое, што
і запал (у 1 знач.).
ЗАПАЛЬНІЦА, ы, мн ы, ніц, лс і
ЗАПАЛЬНІЧКА, і, ДА/ чцы, мн і, чак,
лс. Кішэнны прыбор, які ўжываецца за
мест запалак для здабывання агню.
ЗАПАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Прызначаец
ца для запальвання. Запольная бомба. 2.
перон. Хвалюючы, які робіць вялікае ўра
жанне. 3. залік. Запальныя словы. Ц наз. за
пальнасць, -і, лс.
ЗАПАЛЬЧЫВЫ, ая, ае 1. Які лёгка
ўзбуджаецца, прыходзіць у раздражнен
не, гнеў 3. чалавек. 2. Поўны раздраж
нення, гневу. Запальчывыя спрэчкі. Ц наз.
запальчывасць, -і, лс.
ЗАПАЛЯРНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца
за Палярным кругам. 3. еораб.
ЗАПАЛЯЦЦА ел. запаліцца.
ЗАПАМІНАЛЬНЫ, ая, ае Які запа
мінаецца, надоўга застаецца ў памяці. 3.
вобраз. II наз. запамінальнасць, -і, лс.
ЗАПАМІНАННЕ ел запомніць
ЗАПАМІНАЦЦА ел запомніцца
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ЗАПАМІНАЦЬ ал. запомніць
ЗАПАМЯТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак.,
каао-іато (разм.). Тое, што і запомніць.
ЗАПАНАВАЦЬ, нўю, -нўеш, нўе;
-нўй; зак. 1. дай чым. Устанавіць сваю ўла
ду; панаванне. Трастаў /мак/ час, кал/ бед
ната запанавала. 2. Пачаць бяздзейнае,
панскае жыццё. 3. (7 і 2ас. неўлсыв.). Настаць, устанавіцца. Запанавала цішыня. 4.
(7 / 2 ас. неўлсыв.), леран. Зрабіцца пану
ючым, пераважным. У вершах запанавала
забумлівая элеаія.
ЗАПАНЁЛЫ, -ая, -ае. Тое, што і распа
нелы. II наз. запанёласць, -і, лс.
ЗАПАНЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; зак. Тое,
што і распанець.
ЗАПАНІБРАТА, прысл. (разм.). Як з
роўным; проста, бесцырымонна. Дыць з
кім-н. з.
ЗАПАНІКАВАЦЬ, -кўю, -кўеш, -кўе;
-кўй; зак. Пачаць панікаваць, упасці ў па
ніку.
ЗАПАР, прысл. (разм.). Непасрэдна
адзін за адным, без пропуску. ТТяць бзён з.
пару болсблс.
ЗАПАРбЖАЦ, -жца, мн. -жцы, -жцаў
м. Казак з Запарожскай Сечы — украін
скага казацкага войска 16—18 стст.
ЗАПАРУШАЦЬ, -упіў, -ўшылі, -ўшыць;
-ўшаны; зак., пано. 1. Забрудзіць, пашко
дзіць чым-н., што трапіла ў сярэдзіну. 3.
вушы. 2. Прысыпаць, зацерушыць. Сне?
запарушыў зямлю 0 Вока не запарушыць
кому (разм.) — пра ціхага, бяскрыўднага ча
лавека. II незак. запарушваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАПАРШЫВЕЦЬ ал. паршывець.
ЗАПАРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
зак. (разм.). 1. Парачыся ў лазні, давесці
сябе да знямогі. 3. ба паўсмерці. 2. Моц
на стаміцца ад доўгай язды, хады, працы.
II незак. запарвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАПАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
зак. 1. каао (пано/ Гарачынёй або парачы
ў лазні давесці да знямогі (разм.). 2. ка
зе (моле). Стаміць шпаркай або працяг
лай яздой, хадой, цяжкай працай (разм.).
3. каня. 3. што. Апрацаваць парай або
абліць варам, пакласці ў кіпень для чаго-н. (спец.). 3. бзелску. 4. што. Заліць
варам, каб размякчыць, распарыць (пра
сухі корм). 3. мякіну. II незак. запарваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. запарванне, -я, н.
(да 3 знач.) і запарка, -і, ДА? -рцы, лс. (да
З знач.). II прым. запарачны, -ая, -ае (да З
знач.) і запарны, -ая, -ае (да 3 знач.).
ЗАПАС, -у мн. -ы, -аў м. 1. Тое, што на
запашана, сабрана для чаго-н.; тое, што
маецца для скарыстання. Парчовыя запа
сы. Запасы паліва. ТУепаруіаны з. 3. вебаў
(перан.). У з. або на з. (на выпадак, калі
спатрэбіцца). У нас яшчэ ёсць мноеа часу ў
запасе (маецца ў нашым распараджэнні).
2. Загнуты за шво лішак тканіны, які пакі
даюць на выпадак, калі спатрэбіцца павя
лічыць у шырыню або даўжыню якую-н.
частку адзення. Сукенка з запасам. 3. Ка
тэгорыя грамадзян, якія прайшлі вайско
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вую службу і прызываюцца зноў у войска
ў выпадку неабходнасці. 77еравесці ў з.
ТТрызваць з. II прым. запасві, -Ая, -бе (да 1 і
З знач.). 3. выдай 3. іёрок. 3. полк. ТТрызыў
запасных (наз.).
ЗАПАСІЦЬ, -Аілу -Асіш, -Асіць; незак.,
што. Прыстаўляць на будучае, рабіць за
пас. 3. сена на зіму.
ЗАПАСКУДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць;
-джаны; зак., што (разм.). Забрудзіць
адкідамі, нечыстотамі. Ц незак. запас
куджваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАПАСЛІВЫ, -ая, -ае. Які прадбачліва
робіць запас чаго-н. 3. ааслабор. Ц наз. за
паслівасць, -і, лс.
ЗАПАСНІК, -а, мн. -і, -аў м. Музейнае
сховішча.
ЗАПАСНІК, -А, мн. -і^ -бў м. (разм.).
Ваеннаабавязаны запасу, а таксама салдат
запасной воінскай часці.
ЗАПАСЦІ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -падзё;
запАў, -пАла; зак. І. Заваліцца куды-н.,
за што-н. Аавалак мыла запаў за ша%*у. 2.
Удацца ўнутр, стаць запалым. Зочы запалі.
3. перан. Ілыбока замацавацца, захавацца.
Словы запалі ў бушу. 727/по еэта запала табе
ўеалаву?Ц незак. западаць, -Ае.
ЗАПАСЦІСЯ, -сўся, -сёшся, -сёцца;
-сёмся, -сяцёся, -сўцца; запАсся, -слАся,
-лбся; -сіся; зак. Назапасіць для сябе ча
го-н. 3. харчамі. 3. цярплівасцю (перан.:
падрыхтавацца выцерпець што-н.). Ц не
зак. запасацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЗАПАТРАБАВАННЕ, -я, н 1. Патра
баванне афіцыйнага растлумачэння па
якой-н. справе. Даць з. ва ўстанову. 2. мн.
Неабходнасць, патрэбы, культурныя за
патрабаванні працоўных, о Да запатраба
вання — пра карэспандэнцыю, якая выда
ецца на пошце па патрабаванні адрасата.
ЗАПАТРАБАВАЦЬ, -бўю, бўеш, -бўе;
-бавАны; -бўй; зак., каео-іато (афіц.). 1.
Патрабаваць прад'яўлення, прысылкі
чаго-н. 3. выпіску з пратакола пасяджэн
ня. 2. Выклікаць куды-н. 3. свебкаў. 3.
Прад'явіць патрабаванне на выдачу чаго-н. 3. бааалс.
ЗАПАТЭНТАВАЦЬ аі патэнтаваць
ЗАПАЎЗЦІ -зў, -зёш, -зё; -зём, -зяцё,
-зўць; запбўз, -паўзлА, -лб; -зі; зак. 1. За
брацца куды-н. паўзком. 3. лаб канапу. 2.
Адпаўзціся куды-н. далёка. 3. ў лес. Ц не
зак. запаўзаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАПАЎНЕННЕ ал. запоўніцца, запоў
ніць.
ЗАПАЎНЯЛЬНІК, а, мн і, аў, м
(спец.). Рэчыва, якое дабаўляецца ў вя
жучую масу і не раствараецца ў ёй. Запаў
няльнікі бля бетонаў.
ЗАПАЎНЯЦЦА ал. запоўніцца
ЗАПАЎНЯЦЬ ал запоўніць
ЗАПАХНУЦЬ, -ну -неш, -не; -пАх,
-хла; зак. Пачаць пахнуць. Запахла бымам.
ЗАПАЦЁЛЫ, -ая, -ае. Вільготны ад
асеўшай пары. Запацелае акно. Ц наз. запацёласць, -і, лс.
ЗАЛАЦЯЦЬ ал пацець

ЗАПАШНІК, -а, мн -і, аў м (спец)
Прылада для ўзворвання глебы на невя
лікую глыбіню або для засыпання зерня.
ЗАПАЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.,
іато. Залатаць, паправіць паяннем. 3.
бзірку. 3. кацёл. Ц незак. запайваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. запайванне, -я, н. ізапайка,
-і, ДМ-йцы, лс. II лрым. запайны, -ая, -ае і
запаечны, -ая, -ае.
ЗАПЕЛЕНГАВАЦЬ ал пеленгаваць
ЗАПЕНІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -іцца;
зак. Пакрыцца пенай. Дарэнне запенілася.
II незак. запёньвацца, -аецца.
ЗАПЁНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
зак., іато. Пакрыць пенай, успеніць. 3.
вабў. II незак. запёньваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАПЁРЦІ, -прў, -прЗш, -прб; -прбм,
-працё, -прўць; -пёр, -пёрла; -прй; -пёрты; зак. 1. іато. Зачыніць (на замок, за
саўку і пад.) або замкнуць (у 1 знач.). 3.
бзверы на ключ. 2. каео-іато. Змясціць
куды-н., зачыніўшы на замок. 3. парасят
у хлеўчуку. 3. варолсы %мот (перан.: акру
жыць, пазбавіўшы выхаду магчымасці
рухацца). 3. Хутка даставіць, дамчаць ку
ды-н. або ўсунуць, упакаваць куды-н., у
што-н. (разм.). Тэть/рысак міаам вас тубы
запрэ. Аубы ты запёр еэту скрынку ?Ц незак.
запіраць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАПЁРЦІСЯ, -прўся, -прэшся, -пруц
ца; -прбмся, -працёся, -прўцца; -пёрся,
-пёрлася; -пріАся; зак. 1. Заперці якое-н.
памяшканне, застаўшыся ў ім. 3. ў камо
ры. 2. (7 і 2 ас. неўлсыв.). Зачыніцца, зам
кнуцца. Дароты заперліся. Ц незак. запі
рацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЗАПЁЎ, -пёву мн. -пёвы, -пёваў м. 1.
Пачатак песні. 2. Зачын у народнай паэзіі.
II прым. запёўны, -ая, -ае.
ЗАПЁЦЬ, -пяіб, -пяёш, -пяё; -пяём,
-пеяцё, -пяібць; -пёў -пёла; -пёй; зак.
Пачаць пець. Ц незак. запяваць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
ЗАПЁЧАК, -чка, мн. -чкі, -чкаў м. Мес
ца паміж сцяной і печчу.
ЗАПЁЧНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца за
печчу 3. цвыркун.
ЗАПЁЧЧА, -а, н. Тое, што і запечак.
ЗАПІНАЦЦА' ал. запнуцца
ЗАПІНАЦЦА^ ал запяцца
ЗАПІНАЦЬ ал запяць
ЗАПІНКА, -і, ДАТ-нцы, мн. -і, -нак, лс.
Засцежка, якая прасоўваецца ў манжэт
сарочкі.
ЗАПІНКА, -і, ДАТ-нцы, мн. -і, -нак, лс.
Замінка, затрымка ў гаворцы, выкліканая
цяжкасцю ў падборы слоў у вымаўленні.
Ўказаць урок без запінкі (гладка, бойка).
ЗАПІРАЦЦА ал заперціся
ЗАПІРАЦЬ ал заперці
ЗАПІС, -у, лін. -ы, -аў, м. 1. ал. запісаць.
2. Тое, што запісана. Длакнот з запісамі. 3.
Дакумент, акт (уст.). Даравальны з.
ЗАПІСАЦЦА, -пішўся, -пішашся, -пі
шацца; -пішуся; зак. 1. Запісаць сябе ў
спіс, у склад чаго-н. 3. на прыём ба ^?ача.
2. Захапіўшыся пісаннем чаго-н., забыцца
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на час (разм.). /лак зол/соўся, што //с зоўеожыў як лромшоў час. 3. Зарэгістраваць у
загсе свой шлюб (разм.).
ЗАПІСАЦЬ, -пішў, -пішаш, -піша; -пі
шы; -пісаны; зак. 1. маме. Адзначыць пісь
мова для памяці. 3. лекцыю. 2. коео-што.
Нанесці (голас, музыку і пад.) на плёнку
з дапамогай спецыяльнага апарата. 3. на
плёнку песню. 3. каео (^што). Унесці ў спіс,
уключыць у склад чаго-н. 3. на прыём. Ц
незак. запісваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. за
пісванне, -я, н. (да 1 і 2 знач.) / зАпіс, -у .м.
Моаніто%?онны зап/с.
ЗАПІСКА, -і, ДАТ запісцы, лін. -і, -сак,
ж. 1. Лісток паперы з запісам, кароцень
кае пісьмо. 2. Кароткі пераказ у пісьмовай
форме якой-н. справы. Дакладная з. 3. .мн.
Лісты з запісамі. %/тоць лекцыі па запус
ках. 4. .мн. Літаратурны твор у форме ме
муараў успамінаў. Золіскі лісьменніко. 5.
луя. Як частка назвы некаторых навуковых
часопісаў ^чоныя золіскі ўніеерсітэто.
ЗАПІСНЙ, -Ая, -бе У выразе: запісная
кніжка — род сшытка маленькага фармату
для розных запісаў
ЗАПІХАННЕ ел. запхнуць
ЗАПІХАЦЬ ал запхнуць
ЗАПІХВАННЕ ал запхнуць
ЗАПІХВАЦЬ ал запхнуць
ЗАПЙІЬ', -п'іб, -п'ёш, -п'ё; -п'ём,
-п'яцё, -п'ібць; -пі; -піты; зок., што чылі.
Выпіць што-н., заглушаючы непрыемны
смак або аблягчаючы праглынанне чаго-н. 3. лякорстео еобом. II незок. запівАць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАПЙІЬ^, -п'іб, -п'ёш, -п'ё; -п'ём,
-п'яцё, -п'ібць; -пі; зок. Пачаць п'янства
ваць. 3. но цэлы тыдзень. Ц незок. запіваць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАПЛАКАНЫ, -ая, -ае. Са слядамі слёз.
з. теор.
ЗАПЛАКАЦЬ, -лАчу -лАчаш, -лАча;
-лАч; зок. Пачаць плакаць. 3. об крыўды.
ЗАПЛАМБАВАЦЬ ал пламбаваць
ЗАПЛАНАВАЦЬ ал планаваць
ЗАПЛАЦІЦЬ ал плаціць
ЗАПЛЁСНЕЛЫ і ЗАПЛЯСНЕЛЫ, -ая,
-ае. Пакрыты плесняй. 3. коеолок сыру. Ц
ноз. заплёснеласць, -і, ж. і запляснёласць,
-і, ж.
ЗАПЛЁСНЕЦЬ ал плеснець
ЗАПЛЕСЦІ, -плятў, -пляцёш, -пляцё; -пляцём, -плецяцё, -плятуць; -пля
ці; -плёцены; зок., што. 1. Перавіваючы,
сплесці. 3. косу. 2. Плетучы, закрыць (ад
туліну дзірку і пад.). 3. бзірку ў плоце лозом. 3. Пакрыць густым перапляценнем
чаго-н. .Хмель зонлёўусю оаоробжу. Ц незок.
заплятАць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАПЛЕСЦІСЯ', -лятўся, -ляцёшся,
-ляцёцца; -ляцёмся, -лецяцёся, -лятўцца;
-пляціся; зок. Заплесці сабе валасы ў касу
(косы). II незок. заплятАцца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
ЗАПЛЕСЦІСЯ , -лятўся, -ляцёшся,
-ляцёцца; -ляцёмся, -лецяцёся, -лятўцца;

-пляціся; зок. (разм.). З цяжкасцю зайсці
куды-н. Лебзь золлёўся боболіу.
ЗАПЛЕЧНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца
за плячамі. 3. ліяшок. б Заплечных спраў
майстар (уст., неадабр.) — кат.
ЗАПЛЕЧЧА, -а, н. (разм.). Частка спіны
каля плячэй.
ЗАПЛЙСЦІ', -ывў, -ывёш, -ывё; -ывём,
-ывяцё, -ывўць; -ыў -ылА, -лб; -ыві; зок.
1. Плывучы, трапіць куды-н., за што-н. 3.
зо буёк. 2. Плывучы, аддаліцца. Долёко з. Ц
незок. заплываць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАПЛЁІСЦР, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ывё;
-йў -ылА, -лб; зок. Пакрыцца слоем чаго-н. густога, цякучага. Сожолко золлыло
алеем. Зоны золлылі (пра ацёкі, прыпухлас
ці каля вачэй). Ц незок. заплываць, -Ае.
ЗАПЛЁГЎ, -іАву, .мн. -ьівы, -йваў лі. У
спорце: плаванне або гонкі на лодках, ях
тах на пэўную адлегласць. 3. бросолі но сню
ліетроў.
ЗАПЛЮХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец
ца; зок. Пакрыцца пырскамі (вады, гразі і
пад.). 3. з аолоеы <3о ноа. Ц незок. заплюхвац
ца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАПЛЮХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зок., коео-што. Пакрыць пырскамі (гра
зі, вады і пад.). 3. сукенку. Ц незок. зап
люхваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАПЛЮШЧЫЦЬ,
-шчу,
-лічыш,
-шчыць; -шчаны; зок., мопс. Прыкрыць
павекамі, зажмурыць (вочы). 3. зоны. Ц не
зок. заплюшчваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАПЛЯВАЦЬ, -люіб, -люёш, -люё;
-люём, -люяцё, -люібць; -лібй; -лявАны;
коео-што. Забрудзіць пляўкамі. 3. лобло^у.
II незок. заплёўваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАПЛЯМІЦЬ ал пляміць
ЗАПЛЯСКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зок. Па
чаць плюскаць. 3. у болоні.
ЗАПЛЯСКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зок. 1. Зрабіць пляскатым. 3. цеік. 2. Вы
раўнаваць, удараючы, прыпляскаць. 3. лолотой зямлю.
ЗАПЛЯСНЕЛАСЦЬ ал. заплеснелы
ЗАПЛЯСНЕЛЫ ал заплеснелы
ЗАПЛЯСНЕЦЬ ал плеснець
ЗАПЛЯТАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; незок. 1. ал. заплесціся'. 2. (7 і 2ос. не
ўжне.). Пра ногі: з цяжкасцю рухацца, з
цяжкасцю перамяшчацца. ТТбеі золлятоюццо об с/яомленосц;. 2. Пра язык: ледзь
варушыцца (ужыв. як абазначэнне невы
разнай, блытанай гаворкі), Лб хедляеоння
ў яе ночоўз. язык.
ЗАПЛЯТАЦЬ ал заплесці
ЗАПНЎЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зок. Рап
тоўна перарваць гаворку зрабіць запінку
Део слоем скозоў і золнууся. Ц незок. запінАцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЗАПбЕМ, лрысл. 1. Пра п'янства: пра
цяглы час і бесперапынна. Ліць з. 2. перон.
Адразу ў вялікай колькасці (разм.). Уытоць з.
ЗАПбЗНА, лрысл. (разм.). Занадта поз
на. .Вярнуццо бомоўз.

ЗАП-ЗАП
ЗАПОЗНЕНЫ, ая, ае Які з'явіўся,
здарыўся са спазненнем, занадта позні.
Золозненоя еясно. Ц ноз. запбзненасць, -і, ж.
ЗАПбЙ, -ю, лін. -і, -яў, лі. Перыяд бес
перапыннага п'янства з прычыны хва
равітай цягі да алкаголю. Ліць золоямі. Ц
лрым. запбйны, -ая, -ае.
ЗАПОМНІЦЦА, -нюся, нішся, -ніцца; зок. Захавацца ў памяці. Дббро золомнілося. II незок. запамінАцца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
ЗАПОМНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; зок.,
коео-што. Захаваць у памяці. 3. еерш. 3.
сеою сноборожніцу. Ц незок. запамінаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц ноз. запамінАнне, -я, н.
ЗАПОР', -а, лін. -ы, -аў лі. Прыстаса
ванне, якім запіраюць, замыкаюць, ^ле
ры без золоро. ТЗороты но золоры.
ЗАПОРА -у, лін. -ы, -аў лі. Працяглая
затрымка ператраўленай ежы, маруднае
дзеянне кішэчніка. Лёорэць но з.
ЗАПОЎЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зок. Па
чаць поўзаць. Марошкі золоўзолі.
ЗАПОЎНІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , -іцца; зок. Напоўніцца, стаць поўнасцю за
нятым. %отр золоўніуся алебочомі. Ц незок.
запаўняцца, -Аецца. Ц ноз. запаўнённе, -я, н.
ЗАПОЎНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены; зок., моло. 1. Напоўніць, поўнасцю
заняць. 3. донну еобом. Тлебочы золоўнмі
золу. 3. чос роботом. 2. Упісаць неабход
ныя звесткі ў што-н. 3. онкету. Ц незок. за
паўняць, -Яю, -Аеш, -Ае. Ц ноз. запаўнённе,
-я, н.
ЗАПРАВА, -ы, ж. Прыправа для стра
вы, закраса. 3. бля солотоў.
ЗАПРАВІЛА, -ы, Д -у Т ам, лі, ДА^-е,
Т -ай (-аю), ж., лін. -ы, -віл (разм.). Пра
таго, хто запраўляе ў якой-н. справе, вер
хаводзіць.
ЗАПРАВІЦЦА, -рАўлюся, -рАвішся,
-рАвіцца; зок. 1. Заправіць сваю машыну
гаручым. 2. чым і без бон. Добра падсілка
вацца (разм.). II незок. запраўляцца, -Аюся,
-Аешся, -Аюцца. Ц ноз. запрАўка, -і, ДА/
-ўцы, ж.
ЗАПРАВІЦЬ, -рАўлю, -рАвіш, -рАвіць;
-рАўлены; зок., што. 1. Уставіць, усунуць у
што-н. 3. штоны ў боты. 2. Падрыхтаваць
да работы, ужывання, карыстання (пра
механізмы, прыборы). 3. бок бензінолі. 3.
еозоеую лямпу. 3. Пакласці ў што-н. пры
праву. 3. ерыбы смятоной. Ц незок. запраў
ляць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ноз. запрАўка, -і, ДМ
-ўцы, ж. II лрым. запрАвачны, -ая, -ае (па
водле 2 знач.). Золроеочноя спюнцыя.
ЗАПРАГАЦЦА ал запрэгчы
ЗАПРАГАЦЬ ал запрэгчы
ЗАПРАГРАМАВАЦЬ ал праграмаваць
ЗАПРАДАЦЬ', -дАм, -дасц -дАсць; -да
дзім, -дасцё, -дадўць; -дАй; -дадзены;
зок., што (спец.). Папярэдне дамовіцца
аб продажы чаго-н. Ц незок. запрадавАць,
-даіб, -даёш, -даё; -даём, -даяцё, -даібць;
-давАй. II ноз. запродаж, -у лі. Ц лрым. за
продажны, -ая, -ае.

ЗАП-ЗАП
ЗАПРАДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; яезак.
Пачынаць прадзенне.
ЗАПРАЕКТАВАЦЬ ал праектаваць'
ЗАПРАЖНЫ, -Ая, -бе. Прызначаны для
запрэжкі, які ходзіць у запрэжцы. 3. конь.
ЗАПРАПАСЦІЦЦА, -пАшчуся, пАс
цішся, -пАсціцца; зак. (разм.). Прапасці,
падзецца невядома куды. ^Блакнот кубысьц/ залраяасц/уся.
ЗАПРАСАВАЦЬ, -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй;
-савАны; зак., м/то. Загладзіць прасам. 3.
м/во. II незак. запрасоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАПРАСІЦЬ, -рашў, -рбсіш, -рбсіць;
-рбшаны; зак. 1. каео. Папрасіць прыйсці.
3. у еосц/. 3. на лася&жэнне. 2. каео. Прапа
наваць выканаць якую-н. работу даручэн
не. 3. на працу ў аббзел. 3. кансультанта.
3. м/то. Назваць высокую цану за што-н.
3. за /насар вельмі бораеа. 0 Сардэчна за
прашаем — ветлівае запрашэнне. Ц незак.
запрашаць, -Аю, -Аеш, -Ае (да 1 і 2 знач.),
запрашваць, -аю, -аеш, -ае (да 3 знач.) /
запрашваць, -аю, -аеш, -ае (да 3 знач.). Ц
наз. запрашэнне, -я, н. (да 1 і 2 знач.).
ЗАПРАТАКАЛІРАВАЦЬ ал пратакалі
раваць.
ЗАПРАТбРЫЦЬ, ру, рыш, рыць;
-раны; зак. (разм.). 1. каео-м/то. Далё
ка або невядома куды схаваць, падзець. /
кубы ён запраторыў м/ам/к/? 2. неран., ка
ео (м/то). Заслаць куды-н., адкуль цяжка
выбрацца, вызваліцца. 3. каео-н. у елум/. Ц
незак. запраторваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАПРАТЭСТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; зак. Пачаць пратэставаць.
ЗАПРАЎКА, -і, Д4/ -ўцы, ж. 1. ел. за
правіць, заправіцца. 2. Прыправа да стра
вы, заправа (разм.). Страва без запраўкі.
ЗАПРАЎЛЯЦЦА ел. заправіцца.
ЗАПРАЎЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.
1. ал. заправіць. 2. чым. Кіраваць, верхаво
дзіць дзе-н. (разм.). .%/м у боме запраўляе
еаспабыня.
ЗАПРАЎШЧЫК, а, мн. і, аў, л* Той,
хто запраўляе машыну прыбор і пад. Са
малёт-з.
ЗАПРАЦАВАЦЦА, цўюся, цўешся,
-цўецца; -цўйся; зак. 1. Стаміцца ад пра
цяглай або цяжкай работы. 7ы, я бачу, тут
зусім запрацаваўся. 2. Захапіўшыся рабо
тай, забыцца пра час. 3. ба елыбокай ночы.
ЗАПРАЦАВАЦЬ', -цўю, -цўеш, -цўе;
-цўй; -цаваны; зак., м/то (разм.). Зарабіць
працай. 3. пяцьсот тысяч рублёў. Ц незак.
запрацоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАПРАЦАВАЦЬ, цўю, цўеш, цўе;
-цўй; зак. Пачаць працаваць. Мам/ына
запрацавала.
ЗАПРАЦІВІЦЦА ал працівіцца
ЗАПРАШАЛЬНЫ, -ая, -ае Які выра
жае запрашэнне. 3. жэст. 3. білет.
ЗАПРАШАЦЬ / ЗАПРАШВАЦЬ ал за
прасіць.
ЗАПРАШЭННЕ, -я, н. 1. ал. запрасіць.
2. Пісьмо, запіска з просьбай з'явіцца куды-н., прыняць удзел у чым-н. Разассаць
запрам/энні.
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ЗАПРОДАЖ ел. запрадаць'.
ЗАПРОДАЖНЫ ел запрадаць'
ЗАПРОШВАЦЬ ел запрасіць
ЗАПРЎДА, -ы, 27^-дзе, мн. -ы, запрўд,
ж. 1. Найпрасцейшая плаціна ў выглядзе
насыпу, якая перагароджвае цячэнне ракі.
2. Загачаны вадаём. Ц нрым. запрудны, -ая,
-ае.
ЗАПРУДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць; -джа
ны; зак., м/то. 1. Перагарадзіць запрудай.
з. раку. 2. пбран. Запоўніць сабой якую-н.
прастору (разм.). 27юбзі запрубзіл/ ўвесь
берр. II незак. запруджваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАПРЫГОНІЦЬ, ню, ніш, ніць; не
ны; зак., каео (м/то) (уст.). Зрабіць прыгон
ным, закабаліць. Ц незак. запрыгоньваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. запрыгоньванне, -я, н.
ЗАПРЫМЕЦІЦЬ, ёчу, -ёціш, -ёціць;
-ёчаны; зак., каео-м/то (разм.). Заўва
жыць, прымеціць. 3. знаёмаеа ў натоўпе.
ЗАПРЫХОДАВАЦЬ ел прыходаваць
ЗАПРЭГЧЫ, -прагў, -пражыш, -пражб; -пражбм, -пражацё, -прагўць; -рбг;
-рбгла; -ражьі; -рбжаны; зак., каео-м/то.
1. Вупражжу злучыць з павозкай для цягі.
3. каня ў калёсы. 2. неран. Нагрузіць цяж
кай работай (разм.). Ц незак. запрагаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц звар. запрэгчыся, -рагўся,
-ражбшся, -ражбцца; -ражбмся, -ражацёся, -рагўцца; -рбгся, -рбглася; -ражыся
(разм.). 3. ўработу (перан.: узяцца за цяж
кую працяглую працу); незак. запрагацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЗАПРЭЖКА, -і, ДЛ^-жцы, л/н. -і, -жак;
ж. 1. Некалькі коней, сабак, аленяў і пад.,
запрэжаных у адну вупраж. 3. сабак. Уабном запрэжцы (таксама перан.: у пастаян
ных і цесных рабочых адносінах; разм.). 2.
Вупраж, збруя, б Хадзіць у запрэжцы — ра
біць адну пэўную работу.
ЗАПУДРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; -ра
ны; зак., м/то. Пакрыць пудрай (каб зра
біць што-н. незаўважным). 3. вяснум/кі. Ц
незак. запудрываць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАПУЖАНЫ, -ая, -ае. Палахлівы ад
частых пагроз. Запужанае кацяня. 3. вы
еляб. II наз. запужанасць, -і, ж.
ЗАПУЖАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.,
каео (м/то). Частымі пагрозамі зрабіць па
лахлівым. 3. бзіця. II незак. запужваць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗАПУНСАВЕЦЬ, ёю, ёеш, ёе; зак
1. Зрабіцца пунсовым. 7/Тчок/ ў бзяўчыны
запунсавеў?/. 2. (7/2 ас. не ўжыв.). Вылу
чыцца сваім пунсовым колерам, паказац
ца (пра што-н. пунсовае). У траве запун
савее/ сун/цы.
ЗАПУСТАВАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -тўе;
зак. 1. Прыйсці ў стан заняпаду. 2. Абяз
людзець, апусцець (пра жыллё). Запуста
вала вёска.
ЗАПУСЦЕЛЫ, -ая, -ае. Закінуты, запу
шчаны, апусцелы. 3. саб. Запусцелая хата.
II наз запусцёласць, -і, ж
ЗАПУСЦЕННЕ, -я, н. Стан запусцела
га, заняпаду. Лата ў занусценн/. 77оўнае з.

ЗАПУСЦЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе;
зак. Стаць бязлюдным, пакінутым.
ЗАПУСЦЯЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-пўсціцца; зак. Перастаць даіцца перад
ацёлам. Аарова запусц/лася. Ц незак. запус
кацца, -Аецца.
ЗАПУСЦІЦЬ', -ушчў, -ўсціш, -ўсціць;
-ўшчаны; зак. 1. м/то і чым у каео-м/то. З
размаху кінуць (разм.). 3. камень або каменему сцяну. 2. м/то. Прывесці ў дзеянне,
у рух, пачаць работу над чым-н. 3. матср.
3. новую мабэ/?ь у вытворчасць (пачаць масава вырабляць што-н.). 3. сцэнарый у вы
творчасць (пачаць працу над фільмам).
3. змея (прымусіць узляцець). 3. ракету.
3. м/то. Засунуць куды-н. унутр (разм.).
3. руку ў чы/о-н. к/м/эн/о (таксама перан.:
узяць чужое). 3. кіпцюры ў м/то-н. 4. каео
(м/тр). Змясціць, упусціць куды-н. з пэў
най мэтай. 3. малькоў карпа ў сажалку. Ц
незак. запускаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. за
пусканне, -я, н. /зАпуск, -у, м. (да 2 знач.). Ц
прым. запускны, -Ая, -бе (да 2 знач.; спец.).
ЗАПУСЦІЦЬ , -ушчў, -ўсціш, -ўсціць;
-ўшчаны; зак., м/то. 1. Давесці да запус
цення, заняпаду. 3. зямлю. 3. еаснабарку. 3.
вучобу. 2. Не прыняўшы своечасовых мер,
даць развіцца чаму-н. (дрэннаму). 3. хва
робу. 3. Адгадаваць. 3. барабу. Ц незак. за
пускаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАПУСЦІЦЬ, -ушчў, -ўсціш, -ўсціць;
-ўшчаны; зак., каео. Перастаць даіць пе
рад ацёлам. 3. карову. Ц незак. запускаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. запуск, -у м.
ЗАПЎШЧАНЫ, ая, ае 1. Даведзены
да запусцення, занядбаны. 3. саб. 2. Заста
рэлы, не вылечаны своечасова. Запум/чаная рана. Ц наз. запўшчанасць, -і, ж.
ЗАПУШАЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-пўшыць; -пўшаны; зак., м/то. Пра снец
іней: пакрыць тонкім пушыстым слоем.
Снее запум/ыў зямлю.
ЗАПХАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.,
м/то (разм.). Пхаючы, запоўніць чым-н.
3. сумку пакункам/. Ц незак. запіхаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ЗАПХНЎЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; -нўты; зак. (разм.). 1. ка
ео-м/то. Уціснуць, упіхнуць куды-н. 3. за
пазуху кн/жку. 2. м/то. Заткнуць, закрыць
якую-н. адтуліну. Запхнуў/яму анучай рот.
II незак. запіхаць, -Аю, -Аеш, -Ае / запіхваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. запіханне, -я, н. / за
піхванне, -я, н.
ЗАПЫЛІЦЦА ел. пыліць
ЗАПЫЛІЦЬ ел. пыліць
ЗАПЫНІЦЦА, -ынібся, -вінішся, -вініц
ца; зак. (разм.). Тое, што і спыніцца. Ц не
зак. запыняцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЗАПЫНІЦЬ, -ыніб, -вініш, -вініць;
-ьінены; зак. (разм.). Тое, што і спыніць. Ц
незак. запынАць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. запынённе, -я, н
ЗАПОРСКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак. 1. каео-м/то. Пакрыць пырскамі. 3.
сурвэтку чарнілам. 2. Пачаць пырскаць. Ц
незак. запырскваць, -аю, -аеш, -ае.
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ЗАПЫТ, -у, 3/ -пыце, мн. -ы, -аў м. 1.
Тое, што і замыванне (у 2 знач.). 77осло/(ь
з. 2. Попыт, запатрабаванне. 7о#ррыўмоеоз/не был/ сомыя рознь/я, //а м/то быў з. 3.
Пытанне, звернутае да каго-н. афіцыйна
з патрабаваннем растлумачэння. 3. норобноео бэлутото.
ЗАПЫТАЛЬНЫ, -ая, ае Які выражае
запытанне (у 1 знач.). 3. лоз/рк. Ц ноз. запытАльнасць, -і, лс
ЗАПЫТАННЕ, я, л/н. і, яў н. 1. Пы
танне, зварот да каго-н., які патрабуе ад
казу, тлумачэння. Задаць з. 2. Патрабаван
не афіцыйнага растлумачэння па якой-н.
справе. 77ослоцьз. еоўстоноеу. 3. ^обў.
ЗАПЫТАЦЦА, -аюся, -Аешся, -аец
ца; зак. (разм.). Тое, што і золытоць (у 1
знач.). 3.
сяброў. Ц лезак. запытвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
ЗАПЫТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -Аны; зак.
1. каао (мала). Звярнуцца да каго-н. з пы
таннем з мэтай даведацца, высветліць
што-н. Золытом, кал/ ён еернеццо бобол/у.
2. м/то або чоео. Звярнуцца з якой-н. про
сьбай, папрасіць аб чым-н. 3. Разеолу. 3.
коео-м/то об чыл/, лра мане. Зрабіць запыт
(у 1 знач.) куды-н., запатрабаваць што-н.
у каго-н. 3. .меркаванне рэбокцы/. Ц незак.
запытваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАПЫХКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Па
чаць пыхкаць. Запыхкаў паравоз.
ЗАПОЎНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
зак., каао (м/то) у чьа/. Упэўніць, пера
конваючы ў чым-н., абяцаючы што-н. 3.
у сваёй оббоносц/ / брунеце. Ц незак. запэўні
ваць, -аю, -аеш, -ае; наз. запэўніванне, -я,
н. II наз. запэўненне, -я, н.
ЗАПЭЦКАЦЦА ал пэцкацца
ЗАПЭЦКАЦЬ ал пэцкаць
ЗАПЯВАЛА, ы,ДЛ7 у Г-ам,л/.;ДА7-е,
Т-ай (-аю), лс., мн. -ы, -вАл. 1. Саліст, які
выконвае запеў у харавых песнях, /алас/сты з. 2. леран. Пачынальнік, зачыншчык
чаго-н. (разм.). 3. калектыву.
ЗАПЯВАЦЬ ал запець
ЗАПЯКАНКА, -і,ДЛ7-нцы, л/н. -і, -нак,
лс. 1. Страва, прыгатаваная запяканнем.
Рысавая з. 2. Ягадная наліўка з прыпра
вамі, прыгатаваная шляхам гарачай ап
рацоўкі. 3/м/нёёоя з. Ц лрым. запяканачны,
-ая, -ае.
ЗАПЯКАЦЦА ал запячыся
ЗАПЯКАЦЬ ал запячы
ЗАП'ЯНЕЦЬ ал п янець
ЗАПЯРЭЧЫЦЬ ал пярэчыць
ЗАПЯСЦЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Частка кісці
рукі паміж перадплеччам і пясцю. Ц лрым.
запясцевы, -ая, -ае.
ЗАПЯЦЦА, -пнўся, -пнёшся, -пнёцца;
-пнёмся, -пняцёся, -пнуцца; -пніся; зок.,
чым (разм.). Прыкрыць сябе чым-н. 3.
%юртухом. II незок. запінацца, -аюся, -Аеш
ся, -Аецца.
ЗАПЯЦЬ, -пнў, -пнёш, -пнё; -пнём,
-пняцё, -пнўць; -пні; -пАты; зок., м/то
(разм.). Закрыць, завесіць. 3. вокны. Ц не
зок. запінаць, -Аю, -Аеш, -Ае.

ЗАПЯЧАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зок., м/то. 1. Налажыць пячатку на што-н.
закрытае. 3. локет сургучом. 2. Палажыў
шы ў канверт, заклеіць. 3. л/сьмо. Ц незок.
запячатваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАПЯЯЙ, -пякў, -пячЭш, -пячЭ; -пячбм, -печацё, -пякуць; запёк, -пяклА,
-лб; -пячы; -пёчаны; зок. 1. м/то. Спя
чы, загарнуўшы ў цеста. 3. рыбу ў цесце.
2. Паставіць у напаленую печ, у духоўку
для ўтварэння румянай скарынкі. 3. мокороны. 3. (7 / 2ос. неўлсыв.). Прычыніць
пякучы боль, засадніць. ЛТбцно золякло. Ц
незок. запякаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАПЯЧЁІСЯ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -пя
чэцца, -пякўцца; запёкся, -пяклАся, -лбся; зок. 1. Спячыся ў слоі цеста. 2. Загус
цець (пра кроў). 3. Перасохшы, пакрыцца
тонкай цёмнай плеўкай (пра вусны). Дусны золякл/ся. II незок. запякацца, -Аецца.
ЗАРА, -ы, мн. збры / (з л/ч. 2, 3, 4) за
ры, зор, лс. 1. Яркая афарбоўка гарызонту
перад усходам і пасля заходу сонца. ТЗячзрняя з. Лб зоры бо зоры (увесь дзень або ўсю
ноч). 777 свет н/ з. (надта рана). 2. перон.
Пачатак, зараджэнне чаго-н. радаснага.
77о зоры цыв/л/зоцы/. 3. свобобы. 3. Ранішні
або вячэрні ваенны сігнал. Тероць зору. 4.
звычайна мн. Зорка. Ужо ў небе зоз/хоцел/
зоры. II лрь/м. заравы, -Ая, -бе (да 1 знач.).
3. зохоб.
ЗАРАБІЦЬ, -рабліб, -рббіш, -рббіць;
-рбблены; зок., м/то. 1. Набыць работай,
атрымаць за работу. 3. семсот рублёў. 3.
лрово но облочынок. 2. Атрымаць у вы
ніку чаго-н. (разм., іран.). 3. ло корку. 3.
вымову. 3. Закласці, замураваць. 3. обтул/ну 0 Зарабіць як Заблоцкі на мыле (разм.,
жарт.) — пагарэць на якой-н. справе. Ц не
зок. зарабляць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАРАБОТАК, тку, мн ткі, -ткаў м 1.
Плата за работу. Л/есячны з. 23ял/к/ з. 2. мн.
Праца па найме, звычайна часовая, па-за
месцам пастаяннага жыхарства. 7&бз/ць у
зароботк/.
ЗАРАБ&ГНЫ, ая, ае У выразе: зара
ботная плата — плата за работу.
ЗАРАВА, -а, н. Водбліск пажару або за
ходу сонца на небе. 7>оеровое з.
ЗАРАД, -а / -у Л7-дзе, л/н. -ы, -аў м. 1.
-а. Выбуховае рэчыва, якое змяшчаецца ў
пэўнай колькасці ў снарадзе, патроне. 2.
-у. Колькасць электрычнасці ў якім-н. це
ле. Доботны з. 3. энере// (перан.). Ц лрыл/.
зарадны, -ая, -ае (да 1 знач.). Зрробноя
скрынко (павозка для снарадаў).
ЗАГАДЗІЦЦА', 1 і 2 ас. не ўжыв.,
-рбдзіцца; зок. Узяць пачатак, узнікнуць.
Зрробз/лося зобумко нол/соць ромон. II не
зок зараджацца, -Аецца.
ЗАГАДЗІЦЦА, -дзіцца; зок. 1. (7 / 2ос.
не ўлсыв.). Стаць зараджаным. 2. перон.
Набыць некаторы запас энергіі, падбадзё
рыць сябе чым-н. 3. бобзёросцю. Ц незок.
зараджацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц ноз.
зарадка, -і, ДЛ7-ДЦЫ, лс. (да 2 знач.).

ЗАП-ЗАР
ЗАГАДЗІЦЬ', -раджў, -рбдзіш, -рбдзіць; -рбджаны; зок., м/то (разм.). Выклі
каць, парадзіць (якія-н. пачуцці, думкі).
3. нобзею ў к/м-н. II незок. зараджаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ЗАГАДЗІЦЬ, -аджў, -Адзіш, -Адзіць;
-Аджаны; зок., м/то. 1. Уставіць зарад (у
1 знач.), патрон у што-н. 3. стрэльбу. 3.
еррл/оту. 2. Увесці электрычны зарад (у 2
знач.). 3. электрычную боторэю. 3. Пад
рыхтаваць да дзеяння, уставіўшы што-н.,
заправіўшы чым-н. 3. военетум/ыцель. Ц
незок. зараджаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ноз. за
раджанне, -я, н. /зарадка, -і, ДА7-дцы, лс.
ЗАГАДЗІЦЬ , 1 і 2 ас. не ўжыв., -рбдзіць;
зок. (разм.). Урадзіць, даць багаты ура
джай. 7>ульбо ў еэтым еобзе зрробзто.
ЗАГАДЗІЦЬ", -аджў, -Адзіш, -Адзіць;
зок., м/то, з /н%). і без бон. (разм.). Паўта
раючыся, рабіць адно і тое ж дзеянне. Зоробз/ўобно / тое лс (гаворыць, паўтараючы
адно і тое ж). Дблсблс зрробз/ў нобоўео (па
чаў ісці не перастаючы).
ЗАРАДКА, -і, ДЛ7 -дцы, лс. 1. ал. зарадзіцца^, зарадзіць^. 2. Комплекс гімнас
тычных практыкаванняў якія выконва
юцца з мэтай аздараўлення. Рон/м/няя з.
ЗАРАДНЫ ал. зарад
ЗАРАЖАНЫ, -ае, -ае. Насычаны хва
робатворнымі мікробамі, шкоднымі рэ
чывамі і пад. Зрролсоное носенне. 3. ўчосл/ок мясцобосц/. II ноз. заражанасць, -і, лс.
Робыеоктыўноя з.
ЗАРАЗ, лрысл. 1. Цяпер, у сучасны мо
мант. 77з. зоняты. 2. У самым хуткім часе,
неўзабаве. 3. я сом усё росколсу. 3. Толькі
што, зусім нядаўна. Роскозоноя з. е/сторыя. 4. (звычайна з часціцай «жа»). Неад
кладна, у гэты ж час. 7рэбо з. лсо ўсё лроеерыць.
ЗАРАЗ, лрысл. Адразу за адзін раз. 31?с^/ўсёз.
ЗАРАЗА, -ы, лс. Хваробатворны пача
так, які распаўсюджваецца мікробамі.
Россобн/к зррозы. Рослоўсюблсонне зррозы.
ЗАРАЗІЦЦА, -рэжуся, -разішся, -ра
зніца; -разімся, -разіцёся, -разуцца; зок.,
чым. 1. Захварэць, успрыняўшы заразу 3.
ерылом. 2. перон. Успрыняць, засвоіць ад
іншых што-н. 3. еесялосцю. Ц незок. зара
жацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц ноз. зара
жэнне, -я, н. 3. крые/.
ЗАРАЗІЦЬ, -ражў, -разіш, -разіць; -разім, -разіцё, -разАць; -рАжаны; зок., чыл/.
1. коео-м/то. Перадаць заразу каму-, чаму-н. 3. коео-н. арылом. 2. перон., коао
(м/то). Захапіць чым-н., прымусіць іншых
пераймаць што-н. 3. любоўю бо л/узык/. 3.
лрыклобол/. II незок. заражаць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II ноз. заражэнне, -я, н. (да 1 знач.).
ЗАРАЗЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Тое, што і зорозны. 2. перон. Які лёгка перадаецца ін
шым. 3. смех. II ноз. заразлівасць, -і, лс.
ЗАРАЗНЫ, -ая, -ае. Які нясе ў сабе за
разу. Зорозноя хеоробо. II ноз. заразнасць,
-і, лс.

ЗАР-ЗАР
ЗАРАНА, прысл. (разм.). Занадта рана,
ранавата. 3. ломяцца з ласце/?/.
ЗАРАНАК, -нку, мн. -нкі, -нкаў, м. Тое,
што і зара (у 1 і 2 знач.). 3. новаеа лсыцця.
ЗАРАНЕЙ, прысл. За некаторы час да
чаго-н., загадзя. 3. усёпрыгатаваць.
ЗАРАНІЦА, -ы, ж. І. Перадсвітальная
зара (паэт.). 2. Ранішняя зорка.
ЗАРАНКА, -і, ДА/-нцы, мн. -і, -нак, ж.
Ранішняя ці вячэрняя зорка або ўвогуле
зорка (у 1 знач.). ТІячзрняя з. У рацэ аббіваліся зарадкі.
ЗАРАННІ, -яя, -яе (разм.). Занадта ран
ні. 3. бля купання час.
ЗАРАНЫ, -ая, -ае. Знесены і разрыхле
ны плугам. Зараныя межы.
ЗАРАПАД, -у М -дзе, лін. -ы, -аў л*.
Падзенне мноства метэораў, метэорны
дождж. II лрым. зарападны, -ая, -ае.
ЗАРАПАРТАВАЦЦА, -тўюся, -туешся,
-тўецца; -тўйся; зак. (разм.). Заблытацца,
нагаварыць лішняга, недарэчнага, расказ
ваючы што-н.
ЗАРАСНІК, -у мн. -і, -аў м. Густа парос
лыя кусты, дрэвы. Дазоры з. Ц лрым. зарас
нікавы, -ая, -ае.
ЗАРАСЦІ -расту, -расцёш, -расце;
-расцём, -расцяцё, -растўць; -рбс, -расла,
-лб; зак. 1. чым і без бал. Пакрыцца якой-н.
расліннасцю, валасамі, поўсцю. 3. мохам.
3. баравой. Сцежка зарасла. 3. еразз/о (пе
ран.). 2. Пра рану: зажыць (разм.). Ц незак.
зарастаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАРАЎНАВАЦЬ, -нўю, -нўеш, -нўе;
-нўй; -навАны; зак. Зрабіць аднолькавым
па ўзроўні з якой-н. паверхняй. 3. яму. Ц
незак. зараўноўваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАРАЎЦІ -равў, -равёш, -равё; -равём,
-равяцё, -равўць; -рбў -раўлА, -лб; -ра
ві; зак. 1. Пачаць раўці. 2>ык зароў. 2. ле
ран. Голасна заплакаць; моцна закрычаць
(разм.).
ЗАРАЦЬ, -рў, -рАш, -рА; -рбм, -рацё,
-рўць; -рві; -рАны; зак., што. Плугам зняць
з паверхні зямлі. 3. пагорак.
ЗАРАЧЕіСЯ, -ракўся, -рачАшся, -рачбцца; -рачбмся, -рачацёся, -ракўцца;
-рбкся, -раклАся, -лбся; зак. Даць зарок
не рабіць чаго-н. 3. ўжываць спіртное. Ц
незак. заракацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЗАРВАЦЦА, -рвўся, -рвёшся, -рвёцца;
-рвёмся, -рвяцёся, -рвўцца; -рвіся; зак.
(разм.). 1. Вырвацца, зайсці далёка напе
рад у час атакі, наступлення. 2. пбран. Не
разлічыўшы сваіх сіл, магчымасцей, пра
воў занадта далёка зайсці ў чым-н. 3. ў
сваіх патрабаваннях. 3. (У / 2 ас. неўжыв.).
Абарвацца ўнутры чаго-н. (пра нітку).
Я/тка зарвалася ў клубку. 4. (7 / 2 ас. не
ўжыв.). Раптоўна спыніцца, абарвацца.
Тол ас зарваўся. Ц незак. зарывацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
ЗАРВАЦЬ, -рвў, -рвёш, -рве; -рвём,
-рвяцё, -рвўць; -рві; -рвАны; зак., што
(разм.). 1. Тое, што і уварваць (у 1 знач.).
3. чужое. 2. Абарваць так, каб нельга бы
ло знайсці канца (пра нітку). 3. нітку ў
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матку. 0 Каб табе зарвала (разм.) — каб ты
анямеў II незак. зарывАць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАЕДЗЕЦЦА, -ёюся, -ёешся, -ёецца;
зак. Стаць ярка-чырвоным, пачырванець.
Зардзелася ранішняя зара. Зардзеліся шчокі.
ЗАРЖАВЕЛЫ, -ая, -ае. Пакрыты ржой,
ржавы. 3. брот.
ЗАРЖАВЕЦЬ ал. іржавець.
ЗАРЖАЎЛЕНЫ, -ая, -ае. Заржавелы,
ржавы. 3. цвік.
ЗАРЖАЦЬ, -жў, -жАш, -ж$; -жбм, -жацё, -жўць; -жй; зак. Пачаць іржаць. Доні
заржалі.
ЗАРНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Аддале
ная імгненная ўспышка на небе — вод
бліск маланак далёкай навальніцы.
ЗАРОБАК, -бку, мн. -бкі, -бкаў, м.
(разм.). Тое, што і заработак. Знайшоўся
някепскі з.
ЗАРОДАК, -дка, мн. -дкі, -дкаў, м. 1. У
чалавека і жывёл, а таксама ў вышэйшых
насенных раслін: арганізм на ранняй сту
пені свайго развіцця, які жывіцца за кошт
матчынага арганізма або пажыўнымі рэ
чывамі яйцаклеткі. 2. перон. Пачатковы
стан, першае праяўленне чаго-н. Ліквібаваць заеанну/о ібэ/о ў заробку. II лрым. за
родкавы, -ая, -ае (да 1 знач.).
ЗАРОК, -у, м. Клятвеннае абяцанне не
рабіць чаго-н. Даць з.
ЗАРПЛАТА, -ы, ДА/ -лАце, ж. (разм.).
Заработная плата. 77авышэнне зарплаты.
Сёння з. (г. зн. выдача заработнай платы).
ЗАРУБЕЖНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіц
ца за рубяжом, замежны. Зарубежныя кра
іны. Зарубежныя госці.
ЗАРУБІЦЬ', -убліб, -ўбіш, -ўбіць; -ўблены; зак., што. Загнуўшы, падшыць краі.
3. хусцінку. II незак. зарубліваць, -аю, -аеш,
-ае. II наз. зарубліванне, -я, н. і зарубка, -і,
ДА/-бцы, ж.
ЗАРУБІЦЬ , -убліб, -ўбіш, -ўбіць; -ўблены; зак., што. 1. Зрабіць зарубку або
зарубкі на чым-н. (разм.). 2. Агаліць па
верхню пласта, прызначанага для адбойкі
(спец.). 3. пласт вуеал/о. 0 Зарубі сабе на
носе (разм.) — добра запомні на будучае.
II незак. зарубліваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
зарубка, -і, ДЛ/-бцы, ж.
ЗАРУБКА, -і, ДА/-бцы, мн. -і, -бак, ж.
1. ал. зарубіць^. 2. Метка, знак, зробленыя
сякерай, нажом і пад. на чым-н.; засечка.
3. на брэве. Ц ярь/м. зарубкавы, -ая, -ае.
ЗАРУБЦАВАЦЦА ал рубцавацца
ЗАРУБЦОЎВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-аецца; незак. Тое, што і рубцавацца. Рана
зарубцоўваецца.
ЗАРУДЗЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе; зак.
(разм.). Зрабіцца рудым, зрудзець. 77алера
аб сонца зарудзела.
ЗАРУЖАВЕЛЫ, -ая, -ае. Які заружавеў
зрабіўся ружовым. Заружавелае неба.
ЗАРУЖАВЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; зак.
Стаць ружовым, паружавець. ТТеба на ўсхо
дзе заружавела. /Учокі заружавелі.

ЗАРУКА, -і, ДА/-рўцы, ж. Залоц гаран
тыя. Упрацы з. нашых поспехаў. Ц прым. зарўчны, -ая, -ае.
ЗАРУМЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак.
(разм.). Пачаць плакаць. Дзіця зарумзала.
ЗАРУМЯНІЦЦА ал румяніцца
ЗАРУМЯНІЦЬ ал румяніць
ЗАРУНЕЛЫ, -ая, -ае. Пакрыты рунню,
зазелянелы. Зарунелыя палі.
ЗАРУНЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе; зак.
Зазелянець, пакрыцца рунню. Зарунела
жыта.
ЗАРЎПІЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -піць; бе
зас., зак. Пачаць рупіць. Яму зарупіла беечы купацца.
ЗАРУЧКА, -і, ДА/ -чцы, ж. (разм.).
Магчымасць атрымаць дапамогу садзеянне ў якой-н. справе з боку каго-н. Мець
заручку.
ЗАРУЧЫНЫ, -чын. Абрад аб'яўлення
каго-н. жаніхом і нявестай. Спраўляць з. Ц
прым зарўчынны, -ая, -ае.
ЗАРУЧАЦЦА', -учўся, -ўчышся, -ўчыц-

ца; зак., чым. Загадзя забяспечыць сабе
чыю-н. падтрымку дапамогу. 3. падтрым
кай сябра. II незак. заручацца, -Аюся, -Аеш
ся, -Аецца.
ЗАРУЧЙЦЦА,
учўся,
ўчышся,
-ўчыцца; зак., з кім і без бап. Дамовіцца
аб шлюбе, узяць шлюб. Ц незак. заручацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЗАРУЧЙЦЬ, -учў, -ўчыш, -ўчыць;
-ўчаны; зак., каео. Справіць абрад зару
чын. 77авіншаваць заручаных (наз.). Ц не
зак. заручАць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц прым. зару
чальны, -ая, -ае. 3. пярсцёнак.
ЗАРЫВА, -а, н. (разм ). Тое, што і зарава.
ЗАРЫВАЦЦА' ал зарыцца
ЗАРЫВАЦЦА- ел зарвацца
ЗАРЫВАЦЬ' ал зарыць
ЗАРЫВАЦЫ ел зарваць
ЗАРЫПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. (разм.).
Пачаць кашляць скрыпучым тукам.
ЗАРЫГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.,
каео-што. (разм.). Запэцкаць ванітамі. 3.
паблоеу.
ЗАРЫДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак. Па
чаць рыдаць.
ЗАРЫЕНТАВАЦЦА ал арыентавацца
ЗАРЫЕНТАВАЦЬ ал арыентаваць
ЗАРЫКАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае; зак.
Зараўці (пра жывёлу, звычайна карову).
Аарова зарыкала.
ЗАРЫСАВАЦЬ, сўю, сўеш, -сўе;
-сўй; -савАны; зак., каео-што. Зрабіць за
рысоўку каго-, чаго-н., адлюстраваць ры
сункам. 3. з натуры. Ц незак. зарысоўваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. зарысоўванне, -я, н. і
зарысоўка, -і, ДА/-с6ўцы, ж.
ЗАРЫСОЎКА, -і, ДА/ -сбўцы, мн. -і,
-сбвак, ж. 1. ел. зарысаваць. 2. Малюнак
з натуры, замалёўка. Зарысоўкі з натуры.
ЗАРАІЦЦА, -віюся, -ыешся, -іАецца;
зак. (разм.). 1. ЗакапАцца, схавацца ў вы
рытым паглыбленні або ў чым-н. сыпкім,
рыхлым. 3. ў сена. 2. Схаваць (твар, гала-
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ву) у што-н. мяккае. 3. /пядзям у лябум/ку.
II яезяк. зарывацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЗАРЕіЦЬ, -ыю, -ыеш, -ые; -ыты; зяк.,
кяео-м/то (разм.). ЗакапАць у падрыхта
ваную яму, упадзіну і пад. 0 Зарыць но
сам (зямлю) (разм.) — бегучы, паваліцца
тварам на зямлю. Ц яезяк. зарывАць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ЗАРЭГІСТРАВАЦЦА, рўюся, рўеш
ся, -рўецца; -рўйся; зяк. 1. 27!. рэгістра
ваць. 2. Афіцыйна аформіць свой шлюб.
3. ў злесе.
ЗАРЭГІСТРАВАЦЬ ад рэгістраваць
ЗАРЭЗ, -у, .м. У выразе: да зарэзу
(разм.) — крайне, вельмі патрэбна.
ЗАРЭЗАЦЦА, -Зжуся, -Ажашся, -Зжац
ца; -Зжся; зяк. Пазбавіць сябе жыцця, пе
рарэзаўшы горла.
ЗАРЭЗАЦЬ ад. рэзаць
ЗАРЭЗЕРВАВАЦЬ ад рэзерваваць
ЗАРЭКАМЕНДАВАЦЬ, дўю, дўеш,
-дўе; -дўй; зяк. Паказаць, праявіць сябе з
якога-н. (звычайна добрага) боку ў чым-н.
3. сябе сумлеяяьш лряцлўя/кам.
ЗАРЭЧНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца за
ракой. Зорачныя луе/.
ЗАРЭЧЧА, -а, я. Мясцовасць за ракой.
ЗАСАБ, лрысл. (разм.). Запар, адзін за
другім. 77рыхобзіў с/обы тры разы з.
ЗАСАВАЧНЫ ад засаўка
ЗАСАДА, -ы, ДМ -дзе, лс. 1. Скрытае
размяшчэнне каго-, чаго-н. з мэтай неча
канага нападу на праціўніка. 7яяк у зясябзе. -Дялслць у зясябзе. 2. Атрад войск, так
размешчаны. Мбцняя з. Ц лрым. засадны,
-ая, -ае.
ЗАСАДЗІЦЬ, -аджў, -ёдзіш, -ёдзіць;
-ёджаны; зяк. 1. мяло. Заняць якую-н.
плошчу пад пасадку раслін. 3. учлсжяк
будьбяй. 2. кяао ('мяло). Пасадзіць куды-н.
прымусова; зняволіць (разм.). 3. льея ў
кде/лку. 3. у турму. 3. кяао (мяло) зя м/то.
Прымусіць працягла займацца чым-н.
(разм.). 3. зя ўрок/. 3. зя ряботу. 4. м/то.
Ілыбока ўваткнуць (разм.). 3. сякеру ў кялобку. II яезяк. засаджваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАСАКАТАЦЬ, -качў, -кбчаш, -кбча;
-качй; зяк. 1. Пачаць сакатаць. Аўры зясякятяд/. 2. леряя. Іучна несупынна пачаць
гаварыць. 3. леряя. Пра што-н., што раў
намерна стукае, гучыць сокатам (разм.).
Дзесьці небялекя зясякятяў кулямёт.
ЗАСАКРЭЦІЦЬ, -Зчу, -бціш, -бціць;
-бчаны; зяк. 1. кяео-м/то. Зрабіць сакрэт
ным, недаступным для агульнага карыс
тання, азнаямлення і пад. 3. быяяхобстея.
2. кяао (м/то/ Дапусціць да сакрэтнай
работы. 3. сулряцоўнікя. Ц яезяк. засак
рэчваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАСАЛАДЗІЦЬ ад. саладзіць.
ЗАСАЛЕННЕ, -я, я. (спец.). Павыша
ная колькасць мінеральных солей у глебе,
якія перашкаджаюць земляробству. 7)яряцьбя з злсядеяяем алебы.
ЗАСАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зяк., м/то. Запэцкаць чым-н. тлустым,

зашмальцаваць. 3. Вяртух. Ц зеяр. засіліц
ца, -люся, -лішся, -ліцца.
ЗАСАЛІЦЬ ад саліць
ЗАСАПЦІ -сапў, -сапёш, -сапё; -са
пём, -сапяцё, -сапўць; -сбп, -саплё, -лб;
зяк. (разм.). Пачаць сапці. Зясол мосям.
ЗАСАПЦІСЯ, -пўся, -пёшся, -пёцца;
-пёмся, -пяцёся, -пўцца; засбпся, -саплёся, -лбся; зяк. (разм.). Тое, што і зялыхяцця. 3. яб хуткяея беау.
ЗАСАРАМАЦІЦЬ, -ачў, -ацііп, -аціць;
-ацім, -аціцё, -аціць; зяк. (разм.). Тое,
што і зясяром/^ь. Яао н/чь/м ме зясярямяц/м/.
ЗАСАРОМЕЦЦА, меюся, меешся,
-меецца; зяк. Адчуць сорам, збянтэжа
насць.
ЗАСАРОМІЦЬ, млю, міш, -міць;
-млёны; зяк., кяао. Дакараючы або вы
крываючы ў чым-н., прымусіць адчуць
моцны сорам. 3. аярэзм/кя.
ЗАСАРЭННЕ, -я, м. Пашкоджанне
страўніка чым-н., што трапіла ўнутр. 3.
етряўя/кя.
ЗАСАЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і, -савак,
лс. Рухомая металічная або драўляная
планка на прабоях для запірання дзвярэй.
Зячын/ць Ззееры яя зясяўку. Ц лрым. заса
вачны, -ая, -ае.
ЗАСВАЯЛЬНАСЦЬ, і, лс Здольнасць
засвойвацца арганізмам або свядомасцю.
Дббряя з. лря^рямы еучням/. Зысокял з. кярмоў.
ЗАСВЕДЧЫЦЬ ад сведчыць
ЗАСВОІЦЬ, -бю, -біш, -біць; -бены;
зяк., м/то. 1. Успрыняўшы што-н. новае
або чужое, зрабіць уласцівым, прывыч
ным для сябе. 3. звычку. 2. (7 / 2 яе. яе
ўлсые.). Праглынуўшы, перапрацаваць у
сабе (ежу, лякарства), тіреяя/зм бобря зясео/ў елсу. 3. Зразумеўшы, запомніць як
мае быць. 3. м/кодьяы мятэрьом. Ц яезяк.
засвойваць, -аю, -аеш, -ае. Ц яяз. засваённе,
-я, я.
ЗАСВЯЦІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-вёціцца; зяк. 1. Пачаць свяціцца. УЭялечын/ зяееяц/уся яееяьмь/к. 2. леряя., чь/д/.
Заззяць. 7?очы зясеяц/л/ся целлынем. 3. Са
псавацца ў выніку пападання святла (пра
святлоадчувальную плёнку паперу і пад.).
4. леряя. Выявіць сябе, сваю ролю ў якой-н.
справе, свае мэты, раней не вядомыя ка
му-н. (разм.). II яезяк. засвёчвацца, -аецца
(да 3 і4знач.).
ЗАСВЯЦІЦЬ', -вячў, -вёціш, -вёціць;
зяк., м/то. Запаліць для асвятлення. 3. ліх
тар. Сонця зясеяц/ля ў якло.
ЗАСВЯЦІЦЬ , -вячў, -вёціш, -вёціць;
-вёчаны; зяк. Сапсаваць (святлоадчуваль
ную плёнку), не засцярогшы ад дзеяння
святла.
ЗАСЕВАК, -сёўку, мя. -сёўкі, -сёўкаў
м. Колькасць засеянай зямлі. Ц лрьа/. засёвачны, -ая, -ае.
ЗАСЕДЗЕЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца; зяк. Прасядзець, прабыць надта доў
га. 3. ў еясцях. 3. зя ряботям. 0 Заседзецца
ў дзеўках (разм.) — не выйсці своечасова
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замуж. II яезяк. засёджвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца.
ЗАСЕДЗЕЦЬ, І і 2 ас. не ўжыв., -дзіць;
-джаны; зяк., м/то. Пра насякомых, пту
шак: забрудзіць экскрэментамі што-н. Му
хі зясебзелі якяо. Ц яезяк. засёджваць, -ае.
ЗАСЕК, -а, мя. -і, -аў м. Агароджанае
месца ў свірне для ссыпання збожжа, му
кі. II лрь/м. засёкавы, -ая, -ае.
ЗАСЕКА, -і, ДМ -сёцы, мя. -і, -сёк, лс.
(спец.). Завада са ссечаных і наваленых
крыж-накрыж дрэў.
ЗАСЕКЧЫ' ад. засячы'.
ЗАСЕКЧЬР ад засячы^
ЗАСЕКЧЫСЯ ад засячыся
ЗАСЕНЬ і ЗАЦЕНЬ, і, лс Месца, за
цененае чым-н. ад прамянёў сонца. Схяеяцця ў з.
ЗАСЕСЦІ, -сАду, -сАдзеш, -сёдзе; засёў,
-сёла; -сёдзь; зяк. 1. Надоўга размясціц
ца дзе-н. 3. бомя. 2. зя м/то і з /н%). Сесці
надоўга, заняўшыся якой-н. справай. 3.
зя лябручя/к/. 3. л/сяць. 3. Скрытна раз
мясціцца дзе-н. 3. ў яколях. 4. (7 / 2 яе. яе
ўлсые.), у чым. Шчыльна ўвайсці, трапіць
у што-н. так, што цяжка выняць, выцяг
нуць. 3. ў 2рязі. Дуля зяселя ў сцяне. 7)?ыбоая зяселяўбум/ы (перан.). Ц яезяк. засядаць,
-ёю, -ёеш, -ёе (да 2 і 4 знач.).
ЗАСЕЎ, -сёву, мя. -сёвы, -сёваў м.
Участак зямлі, засеяны насеннем. Т^уяее
мялябы з. ярыны.
ЗАСЕЎКІ, -сёвак. Пачатак сяўбы.
ЗАСЕЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, лс.
Тое, што і зярубкя^ (у 1 знач.).
ЗАСЕЯЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; -ёй; -ёяны;
зяк., м/то. 1. Заняць пад пасеў які-н. учас
так зямлі. 3. поле ячменем. 2. лбрян. Па
крыць мноствам каго-, чаго-н. 7/ебя зясеяня зоркяА/і. II незяк. засяваць, -ёю, -ёеш, -ёе.
ЗАСІВЕРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зяк. Пацямнець, зашурпаціцца ад ветру.
Т^укі зяс/еерял/.
ЗАСІВІЦЬ, -сіўліб, -сівіш, -сівіць;
-сіўлены; зяк., м/то (разм.). Забяліць, за
правіць невялікай колькасцю малака. 3.
крупнік.
ЗАСІЛАСАВАЦЬ ал сіласаваць
ЗАСІЛЛЕ, -я, я., кяао-чяаоабо чые, якое.
Моцны ўплыў каго-, чаго-н., які падаўляе
чыю-н. ініцыятыву, свабоду, шкодзіць
нармальнаму ходу жыцця, спраў. 3. мям/чянск/х нястрояў.
ЗАСІНЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе; зяк.
Пачаць сінець. Улсыце зяс/нел/ еяс/льк/.
ЗАСІНІЦЬ, -ініб, -ініш, -ініць; -інены;
зяк., м/то. 1. Пафарбаваць у сіні колер. 3.
язёры ня контурням кярце. 2. Залішне пад
сініць. 3. бялізну. II незяк. засіньваць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗАСКАВЫТАЦЬ, вычў, -вьічаш, вы
ча; -вычы; зяк. (разм.). Пачаць скавытаць.
Сябякя зяскяеытяў.
ЗАСКАРАДЗІЦЬ ел скародзіць
ЗАСКАРЎЗЛЫ, -ая, -ае. Тое, што і зякярузлы. II няз. заскарўзласць, -і, лс.
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ЗАСКАРУЗНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -рўз,
-зла; -ні; зяк. Тое, што і закарузнуць.
ЗАСКВАРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; -ра
ны; зак., што. Заправіць сквараным са
лам. 3. булён. II незак. заскварваць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗАСКОК, -у лін. -і, -аў, з*, (разм.). Ад
хіленне ад нормы ў паводзінах, думках.
Чалавек з заскокам. Заскокі ў разважаннях.
ЗАСКОЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; зак.
1. Скокнуўшы, забрацца куды-н. Заяц за
скочыў у аааро^. 2. Зайсці куды-н. мімахо
дам, ненадоўга (разм.). 3. ба сябра. Ц незак.
заскакваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАСКРЭБЦІ, -скрабў, -скрабёш, -скра
бі; -сід)абём, -скрабяцё, -скрабўць; -скрбб,
-рббла; -скрабі; зак. Пачаць скрэбці. За
скрэбла мым/ лаб паблогай.
ЗАСЛАБЫ, -ая, -ае (разм.). Слабаваты,
слабейшы, чым трэба. У^ты з. бля рызыкі.
ЗАСЛАНІЦЦА, -лашбся, -лбнішся, -лбніцца; зак. Засланіць сябе чым-н. 3. рукой
ас) сонца. Ц незак. засланяцца, -Яюся, -Яешся, -Яецца.
ЗАСЛАНІЦЬ, -ланіб, -лбніш, -лбніць;
-лбнены; зак., каго-м/то. 1. Закрыць, за
гарадзіць сабой або чым-н. 3. святло. 3.
меч. /Сто табе розум засланіла? (перан.,
безас.; разм.). 2. лерак. Адсунуць на задні
план, замяніць сабой. У^та моцнае, радас
нае пачуцце засланіла ўсе астатнія. 3. бе
зас. Закласці. У ^рубзях засланіла. Ц незак.
засланяць, -Яю, -Яеш, -Яе.
ЗАСЛАНКА, -і, ДАТ -нцы, мн. -і, -нак,
ж. Прыстасаванне ў выглядзе бляшанага
ліста з ручкай для закрывання топкі пе
чы, а таксама наогул прыстасаванне для
закрывання адтулін. Ц нрым. зЯсланкавы,
-ая, -ае.
ЗАСЛАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -сцёлецца; зяк. Пакрыцца, завалачыся чым-н. ту
манным, тым, што сцелецца. Луе заслаўся
туманам. Беба заслалася хмаркамі. Ц незак.
засцілацца, -Аецца.
ЗАСЛАЦЬ', зашліб, зашлёш, зашлё;
зашлём, зашляцё, заішпбць; зашлі; заслАны; зак., каго-м/то. 1. Адаслаць далёка
ці не па прызначэнні. 3. на /(рам свету. 2.
Паслаць з якой-н. скрытай, тайнай мэ
тай. 3. агентаў. 3. Адправіць, пераспаць
каму-н., цераз каго-н. (разм.). 3. гасцін
цы робным цераз знаёмага. Ц незак. засы
лаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. засолка, -і, ДА/
-лцы, ж.
ЗАСЛАЦЬ , -сцяліб, -сцёлеш, -сцёле;
-сцялі; -слАны; м/то. 1. Рассцілаючы
што-н., пакрыць якую-н. паверхню. 3.
стол абрусам. 2. (7 і 2 ас. не ўжыв.). Па
крыць, завалачы сабой (пра што-н., што
сцелецца). 7уман заслаў нізіну. Слёзы зас
палі вочы. II незак. засцілаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАСЛЕДЖВАЦЬ гл заслядзіць
ЗАСЛІНІЦЬ ал слініць
ЗАСЛОН', -а, мн. -ы, -аў м. Вайсковы
атрад для аховы і прыкрыцця галоўнай
часткі войска. Выставіць з. Ц лрым. заслон
ны, -ая, -ае.
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ЗАСЛОН , -а, мн. -ы, -аў м. Хатняя пе
раносная лаўка. II лрым. заслонны, -ая, -ае.
ЗАСЛОНА, -ы, мн. -ы, -аў ж. 1. Тое,
што пакрывае, засланяе сабой. Дымавая
з. (паласа густога дыму для маскіроўкі;
таксама перан.: пра тое, што прызначана
для маскіроўкі, пакрыцця тайных задум,
чаго-н. нядобрага і пад.). 2. Шырокае
палотнішча, якое закрывае сцэну ад гля
дзельнай залы. 77ябняць заслону.
ЗАСЛЎГА, -і, ДА/ -лўзе, мн. -і, -лўц ж.
Ірамадска карысны ўчынак, дзейнасць,
вартыя павагі і агульнага прызнання. Ўт
рымаць ла заслугах. 3. пераб навукам.
ЗАСЛУЖАНЫ, -ая, -ае. Які мае вялікія
заслугі. 3. працаўнік. 3. артыст .Рэспублікі
Беларусь. 3. работнік культуры. 3. настаў
нік. 3. майстар слсрту (ганаровыя званні).
ЗАСЛУЖАЦЬ, -ужў, -ўжыш, -ўжыць;
-ўжаны; зак., м/то. 1. Сваёй дзейнасцю
стаць дастойным або дабіцца чаго-н. 3.
узнагароду. 3. навагу. 3. папрок. 2. Выслу
жыць, атрымаць за службу працу. 3. права
на аблачынак. Ц незак. заслугоўваць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗАСЛУХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. Слухаючы што-н., захапіцца, забыць
на ўсё. 7ак цікава расказвае, м/то заслухаем/ся. II незак. заслухвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
ЗАСЛУХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каго-м/то. Выслухаць тое, што аб
вяшчаецца публічна. 3. справаздачу. 3. баклабчыка. Ц незак. заслухваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАСЛЯДЗІЦЬ, -джў, -дзіш, -дзіць; -дзім,
-ледзіцё, -дзАць; -лбджаны; зак., м/то. За
таптаць, забрудзіць слядамі ног 3. паблогу.
II незак. заследжваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАСМАГЛЫ, -ая, -ае. Сухі, высахлы,
перасохлы. Засмаглыя губы.
ЗАСМАГНУЦЬ, -ну неш, -не; -мАг,
-гла; -ні; зак. 1. Звяць, засохнуць ад неда
хопу вільгаці. Зеляніна поркаў засмагла без
бажбжу. 2. Перасохнуць (пра губы, рот).
Уроце засмагла.
ЗАСМАЖЫЦЦА гл смажыцца
ЗАСМАЖЫЦЬ гл смажыць
ЗАСМАКТАЦЬ', і і 2 ас. не ўжыв.,
-мбкча; -мактАны; зак., каго-м/то. Уцяг
нуць, увабраць у сябе. Балота засмактала
чалавека. Ясяроббзе засмактала (перан ). Ц
незак. засмоктваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАСМАКТАЦЬ, -макчў, -мбкчаш, -мбк
ча; -макчы; зак. (разм.). Пачаць смактаць.
ЗАСМАЛІЦЬ, -маліб, -мАліш, -маліць;
-мблены; зак., м/то. Заліўшы смалой, зра
біць непранікальным. 3. човен. Ц незак.
засмольваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАСМЕЙВАЦЬ гл засмяяць
ЗАСМЕЦІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -піц
ца; зак. Забрудзіцца ад смецця. Двор за
смеціўся. II незак. засмечвацца, -аецца.
ЗАСМЕЦІЦЬ, -ёчу, -ёціш, -ёціць; -ёчаны; зак., м/то. 1. Забрудзіць смеццем. 3.
паблогу. 2. перан. Запоўніць чым-н. непат
рэбным, шкодным. 3. мову грубымі слова
мі. II незак. засмечваць, -аю, -аеш, -ае.

ЗАСМУЖАНЫ, -ая, -ае. Зацягнуты
смугой. Засмужаныя балі. Ц наз. засмужа
насць, -і, ж
ЗАСМУЖАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -мўжыць; -мўжаны; зак., м/то. Зацягнуць
смугой.
ЗАСМУРОДЗІЦЬ, джу, -дзіш, -дзіць;
зак., м/то (разм.). Напоўніць смуродам. 3.
усю хату бзёгцем.
ЗАСМУТКАВАЦЬ, кўю, кўеш, -кўе;
-кўй; зак. Пачаць смуткаваць. 3. у абзіноце.
ЗАСМУЦІЦЦА, -учўся, -ўцішся, -ўпіц
ца; зак., па кім і без бап. Засумаваць, за
маркоціцца. 3. па робных. 3. аб гора. Ц не
зак. засмучацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц
наз. засмучэнне, -я, н.
ЗАСМУЦІЦЬ, -учў, -ўціш, -ўпіць; -ўла
ны і -учбны; зак., каго (м/то). Выклікаць
пачуццё смутку, маркоты, /эта вестка нас
моцна засмуціла. Ц незак. засмучаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ЗАСМЯГЛЫ, -ая, -ае. Тое, што і за
смаглы.
ЗАСМЯГНУЦЬ, -ну, -неш, не; засмАц
-гла; -ні; зак. Тое, што і засмагнуць.
ЗАСМЯЯЦЦА, -мяібся, -мяёшся, -мяёцца; -мяёмся, -меяцёся, -мяібцца; -мёйся; зак. Пачаць смяяцца. Зломцы бружна
засмяяліся.
ЗАСМЯЯЦЬ, мяіб, -мяёш, -мяё; мя
ём, -меяцё, -мяібць; -мёй; -мяАны; зак.,
каго (м/то) (разм.). Высмеяць, абсмяяць. Ц
незак. засмейваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАСНАВАЛЬНІК, а, мн і, -аў, м Той,
хто заснаваў што-н. Заснавальнік навуко
вага метабу. Ц ж. заснавальніца, -ы, мн.
-ы, -ніц.
ЗАСНАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-нуёцца; зак. Узнікнуць, утварыцца. За
снавалася новая вёска. Ц незак. засноўвацца,
-аецца.
ЗАСНАВАЦЬ', -нутб, -нуёш, -нуё; -нуём, -нуяцё, -нуібць; -нўй; -навАны; зак.,
м/то. 1. Пакласці пачатак чаму-н., ства
рыць. 3. Беларускую акабэмію мастац
тваў. 3. суверэнную бзяржаву. 2. на чым.
Зрабіць на аснове чаго-н., пакласці ў ас
нову што-н. 3. планы на разліках. 3. Плету
чы, снуючы, зацягнуць якую-н. паверхню
чым-н. Базук заснаваў м/ыбу павуцінай. Ц
незак. засноўваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАСНАВАЦЬ , -нуіб, -нуёш, -нуё; -нуём, -нуяцё, -нуібць; -нўй; зак. Пачаць
снаваць.
ЗАСНЕЖАНЫ, -ая, -ае. Занесены сне
гам. Заснежань/я сцяжынкі і барогі. Ц наз.
заснежанасць, -і, ж
ЗАСНЎЛЫ, -ая, -ае. Які заснуў, прыціх.
3. мінтай.
ЗАСНЎЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё,
-нўць, -ні; зак. Прыйсці ў стан сну. Бе з. ні
на мінутку. Дрыроба заснула зімовым сном.
3. навекі або вечным сном (перан.: памер
ці). II незак. засынаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАСОВАЧНЫ, -ая, ае Такі, які можна
зачыніць на засаўку. Засовачныя бзверы.
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ЗАСОЛ, -у, м. Тое, што і засолка.
ЗАСОЛАЧНЫ ал саліць
ЗАСОЛКА, -і, ДА/-лцы, зя?. 1. ал. саліць.
2. Спосаб, якасць салёныя прадуктаў Аалобная з. рыжыкаў. Спець/яльны рэцэпт за
соле/ агуркоў.
ЗАСОЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
м/то. Тое, што і саліць (у 2 знач.).
ЗАСОЛЬНЫ ал саліць
ЗАСОХЛЫ, -ая, -ае. 1. Сухі, зацвярдзе
лы. Засохлая 2разь. 2. Які завяў загінуў ад
неспрыяльных умоў (пра расліны). Засох
лая дзежка.
ЗАСОХНУЦЬ ал сохнуць
ЗАСПАКАЁННЕ, -я, м. 1. ал. заспакоіць.
2. Тое (той), што (хто) заспакойвае, радуе
каго-н. Знайсці сабе з. ў чым-н. 7ы маё з.
ЗАСПАКАЯЛЬНЫ, ая, ае Які пры
носіць заспакаенне ці знімае боль. Заспа
каяльныя сройс/.
ЗАСПАКОЕНАСЦЬ, -і, ж Е Стан спа
кою, заспакаення, ураўнаважанасці. 2. За
даволенасць дасягнутым, бестурботнасць.
ЗАСПАКОІЦЦА, -бюся, -бішся, -біц
ца; зак. Суняць свой непакой, узбуджа
насць, супакоіцца. Давебаўм/ыся пра гэта
здарэнне, я боўеа не магла з. 0 Заспакоіцца
на дасягнутым — дамогшыся пэўных пос
пехаў страціць актыўнасць, энергію. Ц не
зак. заспакойвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАСПАКОІЦЬ, -бю, -біш, -біць; -бены;
зак. 1. каео-м/то. Зрабіць спакойным, су
пакоіць. 3. расхеаляеанаеа чалавека. 2.
м/то. Суняць, зменшыць. 3. боль. Ц незак.
заспакойваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. заспа
каенне, -я, н.
ЗАСПАКОЙЛІВЫ, ая, -ае Які заела
койвае, прыносіць заспакаенне. Заспа
койлівае слова. Заспакойлівая вестка. Ц наз.
заспакойлівасць, -і, ж
ЗАСПАНЫ, -ая, -ае. Са слядамі сну
сонны. Засланыя вочы. 3. твар.
ЗАСПАЦЦА, -плібся, -піліся, -піцца;
-пімся, -піцёся, -пбцца; -ліся; зак. (разм.).
Праспаць многа, больш чым звычайна.
77асля лазні заспаўся.
ЗАСПАЦЬ, -плю, -піш, -піць; -пім, -піцё, -пбць; -пі; -пбны; зак. 1. Прачнуцца
пазней, чым трэба, праспаць. Сёння трохі
заспаў. 2. м/то. Доўга сплючы, пазбавіць
свежасці (разм.). 3. твар. Ц незак. засы
паць, -бю, -беш, -бе.
ЗАСПЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; -ёты; зак. 1.
каео-м/то. Прыбыўшы, паспець убачыць,
знайсці на месцы. 3. поезб на станцыі. Я
заспеў сябра ям/чэ бома. 2. каео ('м/то). Рап
тоўна застаць дзе-н., у якім-н. стане, за
якім-н. заняткам. 3. злобзея. 77оч заспела
лабарожнікаў у лесе.
ЗАСПІРТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; -тавбны; зак., каео-м/то. Палажыць
у спірт для засцярогі ад гніення. Ц незак.
заспіртоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАСПРАЧАЦЦА, -бюся, -бешся, -бецца; зак. Пачаць спрачацца. Гутарылі спа
койна, а потым заспрачаліся.

ЗАСПЯВАЦЬ', -бю, -беш, -бе; зак. Па
чаць спяваць. Галасіста заспяваў певень.
ЗАСПЯВАЦЬ', -бю, -беш, -бе; незак.
(разм.). 1. Знаходзіць каго-н. дзе-н., за
чым-н. 3. за работай. 2. Раптоўна захоплі
ваць. 3. злобзея на месцы злачынства.
ЗАСПЯШАЦЦА, бюся, бешся, бец
ца; зак. Пачаць спяшацца.
ЗАСТАВА, -ы, мн. -ы, -тбў, ж. 1. Мес
ца ўезду ў горад, пункт кантролю прываз
ных грузаў і прыезджых (гіст.). 2. Воінскае
падраздзяленне, якое ахоўвае дзяржаўную
граніцу. .Пагранічная з. Ц прым. застаўны,
-ая, -ае.
ЗАСТАВІЦЬ', -тбўлю, -тбвіш, -тбвіць;
-тбўлены; зак. 1. м/то чым. Ставячы
што-н., заняць усю плошчу. 3. паліцу кніеамі. 2. м/то чым. Загарадзіць чым-н. 3.
прахоб м/а%?ай. 3. м/то за м/то. Паставіць,
змясціць што-н. за што-н. 3. ложак за
м/ырму. II незак. застаўляць, -бю, -беш, -бе.
ЗАСТАВІЦЬ', -тбўлю, -тбвіш, -тбвіць;
зак., каео ('м/то) з інф. Прымусіць рабіць
што-н. 3. пайсці ба боктара. Ц незак. за
стаўляць, -бю, -беш, -бе.
ЗАСТАГНАЦЬ, -тагнў, -тбгнеш, -тбгне;
-тагні; зак. Пачаць стагнаць. 3. аб болю.
ЗАСТАРЭЛЫ, -ая, -ае (разм.). Закара
нелы, невылечны, непапраўны. Застарэ
лая хвароба. Застарэлыя звесткі.
ЗАСТАРЭЦЬ, 1 і 2 ас. неўжыв., -бе; зак.
(разм.). Закаранець, устарэць. Хвароба
застарэла. А/етабы кіраўніцтва застарэлі.
ЗАСТАЎКА, -і, ДА/ -ўцы, мн. -і, -тбвак,
ж. Малюнак на шырыню старонкі ў па
чатку кнігі, раздзела. Ц лрым. заставачны,
-ая, -ае.
ЗАСТАЦЦА, -танўся, -танёшся, -танёцца; -танёмся, -таняцёся, -танўцца;
-тбнься; зак. 1. Прадоўжыць знаходжанне
дзе-н. 3. бома. 3. на бруеі еоб у класе. 2. (7
і 2 ас. не ўжыв.). Захавацца, не знікнуць.
Засталося пачуццё крыўбы. 3. Пакінуць,
захаваць пэўны стан, погляды, станові
шча і пад. 3. пры сваёй бумцы. Якім быў
такім і застаўся. 4. Апынуцца ў якім-н.
становішчы, стане і пад. 3. за еаспабара.
з. забаволеным. За ім застаўся боўе. 3. ні
з чым. 5. Аказацца ў наяўнасці пасля ка
рыстання чым-н., смерці каго-н. і пад.
У вінтоўцы застаўся абзін патрон. 77асля
бацькі засталося бвое бзяцей. 6. безас., ка
му з ін%,. Прыйдзецца, прыйшлося. Мне
засталося з усім зеабзіцца. 7. кім, у кім.
Прагуляўшы ў картачнай гульні, атры
маць якую-н. мянушку ў залежнасці ад
назвы гульні (разм.). 3. бурнем. 3. ў бурнях
(таксама перан.: аказацца ў недарэчным
становішчы). II незак. заставацца, -тайся,
-таёшся, -таёцца; -таёмся, -таяцёся,
-таібцца.
ЗАСТАЦЬ, -тбну -тбнеш, -тбне; -тбнь;
зак. Тое, што і заспець. Лайна застала мя
не ў барозе. II незак. заставаць, -тай, -таёш,
-таё; -таём, -таяцё, -тайць.
ЗАСТАЯЛЫ, -ая, -ае. 1. Які доўгі час
прастаяў не рухаўся. 3. конь. 2. Які страціў

ЗАС-ЗАС
свежасць ад працяглай нерухомасці. За
стаялая ваба. II наз. застаяласць, -і, ж.
ЗАСТАЯЦЦА, -тайся, -таіінся, -таіцца;
-таімся, -таіцёся, -табцца; -тбйся; зак. 1.
Доўга прастаяць без руху. Доні застаяліся.
2. (7 і 2 ас. не ўжыв.). Страціць нармаль
ны стан, сапсавацца, доўга знаходзячыся
ў нерухомасці. 7?аба застаялася. 3. Затры
мацца, прастаяўшы доўга на адным мес
цы. 3. перабкарцінай. 4. (7 і2ас. неўжыв.).
Застацца на доўгі час не выкарыстаным
(разм.). Летам асвяжальны напітак у ма
газіне не застаіцца. Ц незак. застойвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
ЗАСТОЙ, -ю, м. 1. Спыненне, затрым
ка ў руху функцыянаванні чаго-н. 3. крыві
ў лёгкіх. 3. у правах. ТІлацяжы знахобзяцца ў застоі. 2. Час пасіўнага, вялага стану
грамадскага жыцця, думкі. 3. эканомікі. 3.
у бухоўным развіцці. Ц лрым. застойны, -ая,
-ае. Застойная ваба. 3. лерыяб.
ЗАСТОЛЛЕ, -я, н. Святочны стол з па
частункам, месца за сталом, а таксама ўсе
тыя, што сядзяць за сталом. 77оўнае з. гас
цей. Тамоніць з.
ЗАСТОЛЬНЫ, -ая, -ае. Які адбываецца
за сталом (у час абеду банкету і пад.). 3.
тост. Застольная песня.
ЗАСТОПАРЫЦЦА ал. стопарыцца
ЗАСТОПАРЫЦЬ ал. стопарыць
ЗАСТРАКАЦІЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв,
-ціць; зак. Пачаць стракацець. ТУа паляне
застракацелі кветкі.
ЗАСТРАМІЦЬ, -рамлй, -рбміш, -рэміць; -рбмлены; зак., м/то. Увагнаць стрэм
ку ў што-н. 3. нагу. II незак. застрэмліваць,
-аю, -аеш, -ае.
ЗАСТРАХАВАЦЦА ал. страхавацца.
ЗАСТРАХАВАЦЬ ал страхаваць
ЗАСТРАЧЫЦЬ', -рачў, -рбчыш, -рбчыць; -рбчаны; зак., м/то. Зашыць строчкай на швейнай машыне. 3. склабку. Ц не
зак. застрочваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАСТРАЧЫЦЬ', -рачў, -рбчыш, -рбчыць; зак. Пачаць страчыць (у 2 і 3 знач.).
Застрачыў кулямёт.
ЗАСТРАШЫЦЬ, шу, шыш, шыць;
-шаны; зак., каео ("м/то/ Навесці страх,
запужаць. Ц незак. застрашваць, -аю, -аеш,
-ае.
ЗАСТРУГАЦЬ, -бю, -беш, -бе; -бны;
зак., м/то. Зрабіць вострым, стругаючы. 3.
палку. II незак. застрўгваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАСТРЭЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца;
зак. Забіць сябе з агнястрэльнай зброі.
ЗАСТРЭЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., каео ('м/то). Забіць з агнястрэльнай
зброі. 3. ваўка.
ЗАСТРЭЛЬШЧЫК, а, мн і, аў, м
Той, каму належыць пачын у якой-н.
справе. Застрэльм/чыкі арганізацыі бубаўнічых брыеаб. Ц ж. застрэльшчыца, -ы, мн.
-ы, -чыц.
ЗАСТРЭШАК, -шка, мн. -шкі, -шкаў,
м. (разм.). Край страхі, што навісае над
сцяной, а таксама месца пад ім. .Ластаўкі
енёзбы ўюць паб застрэм/кам.

ЗАС-ЗАС
ЗАСТРЭШНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, лс
Дошка каля краю саламянай страхі, якая
засцерагае яе ад ветру.
ЗАСТРЭШША, -а, мн. -ы, -аў, н
(разм.). Тое, што і застрэм/ак. 3. астынь/
заклабзена еарбузал//'.
ЗАСТУДЗІЦЬ, -уджў, -ўдзіш, -ўдзіць;
-ўджаны; зак., м/то. Даўшы азябнуць,
прастудзіць. 3. еорла. 3. ноа/. Ц незак. застўджваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАСТЎЖАЦЬ', -аю, -аеш, -ае; зак. Па
чаць стукаць. ТТехта застукаў у бзееры.
^?оў застукала ў скрылях.
ЗАСТУКАЦЬ^, -аю, -аеш, -ае; зак., клас
(разм.). Захапіць, застаць на месцы зла
чынства.
ЗАСТУПАЦЦА, -уплібся, -ўпішся,
-ўпіцца; зак., за каео-м/то. Абараніць каго-н. 3. за лакрыўблсанаеа. Ц яезак. засту
пацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЗАСТУПАЦЬ, -упліб, -ўпілі, -ўпіць;
зак. 1. каео-м/то. Замяніць, замясціць.
3. староеа майстра ля стаяка. 2. яа м/то
і без бая. Замяніўшы каго-н., прыступіць
да работы. 3. яа бзялсурстеа. 3. яа ласт. 3.
каео-м/то. Загарадзіць, засланіць сабой.
3. каео-н. сабой. 4. м/то каму. Загарадзіць,
зрабіць перашкоду. 3. бароеу каму-я. (так
сама перан.: перашкодзіць дзейнасці каго-н.). 5. м/то. Пераступіць. Хбньзастул/ў
лямяь/яу. II яезак. заступаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАСТУПНІК, -а, мн. -і, -аў л/ Той, хто
заступаецца за каго-н.; абаронца. Ц лс. застўпніца, -ы, мн. -ы, -ніц Ц лрым. заступніц
кі, -ая, -ае.
ЗАСТУПНІЦТВА, -а, я Дзеянні зас
тупніка; абарона. Ц лрым. застўпніцкі, -ая,
-ае.
ЗАСТЁІЛЫ, -ая, -ае. 1. Які стаў густым,
цвёрдым пры ахалоджванні. 3. тлум/ч. 2.
Пакрыты лёдам, прымёрзлы або закарча
нелы ад холаду (разм.). Застылая лулсыяа.
Застылыя ное/. Застылая ўсмем/ка (перан.:
нерухомая). Ц лаз. застыласць, -і, лс.
ЗАСТЫЦЬ, -вінд -ьінеш, -йне; -ьіў,
-Віла; -ынь; зак. 1. (7 / 2 ас. яе ўлсые.). За
гусцець, стаць цвёрдым ад холаду; ахало
джвання. Лой застыў. Смала застыла. 2. (7
/ 2 ас. яе ўлсые.). Пра ваду: ператварыцца
ў лёд (разм.). Рачулка застыла. 3. Моцна
змерзнуць (разм.). 3. яа марозе. Рук/ зас
тылі 4. Пра труп: стаць халодным, скар
чанець. 5. леран. Замерці (у 1 знач.), стаць
нерухомым. 3. яа месцы аб збз/ўлення. Ц яе
зак. застываць, -Аю, -Аеш, -Ае; яаз. засты
ванне, -я, я. (паводле 1 і 2 знач.).
ЗАСТЭНАГРАФАВАЦЬ ал. стэнаграфа
ваць.
ЗАСУДЗІЦЬ, -уджў, -ўдзіш, -ўдзіць;
-ўджаны; зак., каео (м/то). Абвінаваціць
па прыгавору суда. 3. алачыяца. Ц яезак. за
саджваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАСУМАВАЦЬ, мўю, мўеш, -мўе;
-мўй; зак. Пачаць сумаваць. Хлопчык засумаеаў ла бабўл/.
ЗАСУНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -сўнь; -нуты; зак., м/то. 1. Пасунуўшы, паставіць,
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пакласці ў што-н., за што-н., пад што-н.,
схаваць куды-н. 3. сякеру за лояс. 3. лама
вая лаб лолсак. 3. м/у%)лябу. 3. руку ў кйаэя/о. 3. паперы ў стол. 2. Зачыніць, закрыць
на засаўку (разм.). 3. бзееры яа засаўку. Ц
яезак. засоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАСУПОНІЦЬ, -ню, -ніш, ніць; не
ны; зак., каео-м/то. Сцягнуць клешчы
хамута супоняй пры запраганні каня. Ц
яезак. засупоньваць, -аю, -аеш, -ае / су
поніць, -ню, -ніш, -ніць.
ЗАСУПЯРЭЧЫЦЬ, -чу, чыш, чыць;
зак. (разм.). Тое, што і запярэчыць.
ЗАСУХА, -і, ДАІ -сусе, мя. -і, -сух, лс.
Працяглая адсутнасць дажджоў якая
прыводзіць да перасыхання глебы і гібелі
расліннасці, барацьба з засухам.
ЗАСУХАЎСТОЙЛІВЫ, ая, ае Пра
расліны: здольны вытрымліваць засуху.
3. еатуяак лм/ан/цы. Ц яаз. засухаўстойлі
васць, -і, лс.
ЗАСУШЛІВЫ, -ая, -ае. Які суправа
джаецца засухай, пакутуе ад засухі. 3. раёя.
Засумм/еаелета. Ц лаз. засўшлівасць, -і, лс.
ЗАСУШЫЦЬ, -ушў, -ўшыш, -ўшыць;
-ўшаны; зак., каео-м/то. Зрабіць сухім,
высушыць. 3. кляновы л/ст. 3. баклаб (пе
ран.). II яезак. засўшваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАСЦЕЖКА, -і, ДЛ7-жцы, мя. -і, -жак,
лс. Прыстасаванне для зашпільвання
адзення (гузікі, кручкі, кнопкі). Ц лрь/м.
засцежачны, -ая, -ае / засцежкавы, -ая, -ае.
ЗАСЦЕНАК', -нка, мя. -нкі, -нкаў
м. (гіст.). Невялікае сельскае паселішча
дробнай шляхты на землях Заходняй Бе
ларусі. ^аеобз/лася быеаць у засценку Язе/ль/. II лрь/м. засцянковы, -ая, -ае.
ЗАСЦЕНАК^, -нка, мя. -нкі, -нкаў м.
Месца жорсткіх катаванняў Фам/ысцк/я
засценк/. Ц лрым. засцёначны, -ая, -ае.
ЗАСЦЕНАК, -нка, мл. -нкі, -нкаў м.
Хлеў для дробнай жывёлы, а таксама ка
мора, кладоўка пры хаце.
ЗАСЦЕРАГАЛЬНІК, а, мя -і, аў м
Прыстасаванне ў механізме для засцярогі
ад чаго-н.
ЗАСЦЕРАГАЛЬНЫ, -ая, ае Які слу
жыць для засцярогі ад чаго-н. 3. клапан.
ЗАСЦЕРАГЧЫ, -агў, ажЗш, -ажб;
-ажбм, -ажацё, -агўць; засцярбц -цераглА, -лб; засцеражй; -ражбны; зак., каеом/то. Загадзя ахаваць. 3. аб лам/коблсання.
3. бзяцей аб хваробы. Ц мезак. засцерагаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц зеар. засцерагчыся, -агўся,
-ажбшся, -ажбцца; -ажбмся, -ажацёся,
-агўцца; засцярогся, -цераглАся, -лбся;
засцеражыся; лезак. засцерагацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца. Ц маз. засцярога, -і, ДЗ/
-рбзе, лс.
ЗАСЦІЛАЦЦА ад заслацца
ЗАСЦІЛАЦЬ ёт/ заслаць^
ЗАСЦІРТАВАЦЬ ал сціртаваць
ЗАСЦІЦЬ, зАшчу; зАсціш, зАсціць; яе
зак., м/то і без бал. (разм ). Засланяць,
загароджваць (святло), перашкаджаць
добра бачыць. Ябь/бз/ аб сеятла, бо засц/м/.
Слёзы засцяць еочы.

ЗАСЦЯРОГА, -і, ДАТ рбзе, лс 1. ал зас
церагчы. 2. Тое, што засцерагае ад чаго-н.
ТТабзейная з. 3. Асцярожныя паводзіны,
адносіны да чаго-н., якія папярэджваюць
небяспеку. Разумная з. 77рь/няць меры засцярое/.
ЗАСЫЛАЦЬ ал заслаць'
ЗАСЦІЛКА ал. заслаць'.
ЗАСЫНАЦЬ ал заснуць
ЗАСЫПАЦЦА, -ыплюся, -ьіплешся, -ьіплецца; -Ыпся; зак. 1. (7 / 2 ас. не
ўлсые.). Пра сыпкае: трапіць куды-н. уся
рэдзіне за што-н. Смее засылаўся за каў
нер. 2. Пакрыцца, напоўніцца чым-н. сы
пучым. 3. ба краёў. 3. чым. Мець чаго-н. у
вялікай колькасці (разм.). З^аблсамны еоб,
хлебам молсна з. Ц незак. засыпацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
ЗАСЫПАЦЦА^, -Ыплюся, -Ыплешся,
-Ыплецца; -Ыпся; зак. (разм.). Пацярпець
няўдачу ў якой-н. справе. 3. на экзамене.
3. на кралсы матзрыялаў. Ц незак. засы
пацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЗАСЫПАЦЬ, -плю, -плеш, -пле; -сЫп;
-паны; зак. 1. м/то. Запоўніць даверху
чым-н. сыпкім. 3. роў. 2. каео-м/то. Па
крыць слоем чаго-н. сыпкага. 3. стол му
кой. 3. пытанням/ (перан.). 3. м/то і чаео.
Насыпаць, усыпаць куды-н. у якой-н.
колькасці. II незак. засыпаць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II наз. засыпанне, -я, н. / засыпка, -і, ДЛ/
-пцы, лс. (у 1 і 3 знач.).
ЗАСЫПАЦЬ ал заспаць
ЗАСЫХАЦЬ ел засохнуць
ЗАСЯВАЦЬ ал засеяць
ЗАСЯДАЦЕЛЬ, -я, мн -і, -яў м. Прад
стаўнік насельніцтва, выбраны для ўдзелу ў разглядзе грамадскіх і крымінальных
спраў у судзе. 7/оробны з. Ц лрым. зася
дацельскі, -ая, -ае.
ЗАСЯДАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; незак.
Удзельнічаць у пасяджэнні камісіі, камі
тэта і пад.
ЗАСЯДАЦЬ , -Аю, -Аеш, -Ае; незак.
Ірузнуць у чым-н. вязкім.
ЗАСЯДЛАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак., ка
ео. Прымацаваць сядло на спіну каню. 3.
стаенн/ка.
ЗАСЯЛІЦЬ, -сяліб, -сёліш, -сёліць;
-сёлены; зак., м/то. Пасяліўшыся або па
сяліўшы каго-н. дзе-н., заняць, насяліць
цалкам. ТТаеасёлы засял/л/ край. 3. бом. Ц
незак. засяляць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. за
сяленне, -я, н.
ЗАСЯРОДЖАНЫ, ая, -ае Сканцэн
траваны ў думках на чым-н. адным. Засяроблсаная ўеаеа. Тлябзець засяроблсана
(прысл.). II наз. засяроджанасць, -і, лс.
ЗАСЯРОДЗІЦЬ, джу, дзіш, -дзіць;
-джаны; зак., м/то. Сканцэнтраваць дум
кі, увагу на чым-н. адным. 3. бумк/. 3. уеаеу на чым-н. Ц незак. засяроджваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц зеор. засяродзіцца, -джуся,
-дзішся, -дзіцца; незак. засяроджвацца,
-аюся, -аешся, -аецца. Ц наз. засяроджан
не, -я, н.
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ЗАСЯЧЫ іЗАСЁКЧЫ', -сякў, -сячбш,
-сячб; -сячбм, -сечацё, -сякўць; засёк,
-кла; -сячй; засёчаны; зак., м/то. 1. Зра
біць сякерай выемку ў чым-н., на чым-н.
3. с}рэва. 2. Пра каня: на хаду параніць
адной нагой другую. Донь змеек наеў. 3.
Адзначыць момант чаго-н., а таксама
вызначыць пункт, месцазнаходжанне ча
го-н. 3. час вылету. 3. курс карабля. Ц яезак.
засякаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАСЯЧЫ' / ЗАСЁКЧЫ', сякў, сячАш,
-сячА; -сячбм, -сечацё, -сякўць; засёк,
-кла; -сячьі; засёчаны; зак., каео. 1. Збіць
да смерці. 2. Пазбавіць жыцця вострым
прадметам (сякерай, шабляй). Ц яезак. за
сякаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАСЯЧЫСЯ / ЗАСЁКЧЫСЯ, 1 і 2 ас не
ўжыв., -сячэцца; засёкся, -клася; зак. Пра
каня: на хаду параніць адной нагой дру
гую. II яезак. засякацца, -Аецца.
ЗАГАВАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -ра
ны; зак., м/то (спец.). Сабраць многа тава
ру, не пускаючы ў гандлёвы абарот. 3. .муку
яа складзе. Ц яезак. затаварваць, -аю, -аеш,
-ае. II яаз. затаварванне, -я, я.
ЗАТАІЦЬ, -таіб, -тбіш, -тбіць; -тбены;
зак., м/то. Скрыўшы ад іншых (якое-н.
пачуццё), захаваць у сабе, удушы. 3. крыў
ду. 0 Затаіць дыханне — стрымаць дыханне
(напружана ўслухоўваючыся, прытаіў
шыся, спалохаўшыся і пад.). Ц яезак. за
тойваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАТАННА, лрысл. (разм.). За невысо
кую цану, нядорага. /Трапаць табар з.
ЗАТАНУЛЫ, -ая, -ае. Які затануў За
танулая лобка.
ЗАТАНЎЦЬ, -танў, -тбнеш, -тбне; -та
ні; зак. Пайсці на дно вадаёма (аб прадме
тах). .Карабель затануў.
ЗАТАНЦАВАЦЦА, цўюся, -цўешся,
-цўецца; -цўйся; зак. (разм.). 1. Захапіў
шыся танцамі, забыць пра час. 3. баранку.
2. Доўга танцуючы, стаміцца. 3. ба ўпабў.
ЗАТАПІЦЬ, -тапліб, -тбпіш, -тбпіць;
-тбплены; зак., м/то. 1. Заліць вадой павер
хню чаго-н. Рака затапіла луз/. 2. Апусціць
на дно вадаёма (пра вялікія прадметы). 3.
субны. II незак. затапляць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАТАПТАЦЬ, -тапчў, -тбпчаш, -тбпча;
-тапчЫ; -таптАны; зак. 1. м/то. Топчучы,
зараўняць або ўціснуць што-н., прыціс
нуць. 3. слябы. 3. с^/зсрь/к у зямлю. 3. каео-н. у еразь (перан.: зняславіць, ачарніць;
разм.). 2. каео ("м/то/ Топчучы, задушыць,
забіць. Конь затаптаў м/чаня. 3. м/то. За
брудзіць слядамі (разм.). 3. паблоеу. Ц не
зак. затоптваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАТАРМАЗІЦЦА ал тармазіцца
ЗАТАРМАЗІЦЬ ал тармазіць
ЗАТАРМАСІЦЬ, -маніў, -мбсіш, -мбсіць; -мбшаны; зак., каао ^м/то) (разм.).
Замучыць, стаміць, тармосячы. Дзеці ліяне
зусім затармасілі.
ЗАТАРЦАВАЦЬ ал. тарцаваць.
ЗАТАЎКА, -і, ДА/-таўцы, жс. Закраса са
свінога сала (звычайна нутранога). /Тры
яле/ крым/ан збору на затаўку.

ЗАТАЎРАВАЦЬ ал. таўраваць.
ЗАТАЎХАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.,
каао (м/то) (разм.). Замучыць, штурхаючы
ў натоўпе. Дзяўчынку затаўхалі ў натоўпе.
ЗАТАЎЧЁІ', -таўкў, -таўчэш, -таўчА;
-таўчбм, -таўчацё, -таўкўць; -тбўк, -таўклА, -лб; -таўчй; -тбўчаны; зак., каао
("м/то) (разм.). Забіць да паўсмерці, да
страты прытомнасці. Лебзь не затаўклі яео
кулакамі.
ЗАТАЎЧбі', -таўкў, -таўчэш, -таўчб;
-таўчбм, -таўчацё, -таўкўць; -тбўк, -таўклА, -лб; -таўчй; -тбўчаны; зак., м/то. Зап
равіць затаўкай. 3. кам/у зборам. Ц незак. за
таўкаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАТАЧЁІЦЬ, -тачў, -тбчыш, -тбчыць;
-тбчаны; зак., м/то. Зрабіць вострым, за
вастрыць. 3. сеярбзёлак. Ц незак. заточваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. заточванне, -я, н. і за
точка, -і, ДА/-чцы, лс. (спец.). Ц нрыл/. за
точны, -ая, -ае (спец.). 3. станок.
ЗАТВОР, -а, мн. -ы, -аў м. Частка аг
нястрэльнай зброі для закрывання і ад
крывання канала ствала. 3. бінтоўкі. Ц
лрым. затвОрны, -ая, -ае.
ЗАТКАЛА, -а, мн. -ы, -кал, н. (разм.).
Тое, чым затыкаюць якія-н. адтуліны
(скруткі ануч, пакулля і інш.). Замест м/ыбы ў акне тарчала з.
ЗАТКАЦЬ, -ткў, -тчбш, -тчб; -тчбм,
-тчацё, -ткўць; -тчы; -ткАны; зак., м/то.
1. Пакрыць тканым узорам. 3. настольнік
арнаментам. 3. быеан кееткамі. 2. Зацяг
нуць густой сеткай. 77авук заткаў кулі па
вуціннем.
ЗАТХНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак. 1. (7
і 2 ас. неўлсыб.). Закрыцца, закупорыцца.
Дуталька бобра заткнулася. 2. Замаўчаць
(разм., груб.). Далі ты ўлсо заткнем/ся? Ц
незак. затыкацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЗАТКНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; -нўты; зак., м/то. 1. чым.
Шчыльна закрыць (адтуліну). 3. бутэльку
коркам. 3. вум/ы. 2. за м/то. Засунуць які-н.
прадмет за што-н., куды-н. 3. сякеру за по
яс. 0 Заткнуць за пояс каео ("м/то) (разм.) —
перасягнуць каго-н. у чым-н. Ц яезак. за
тыкаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАТЛУМІЦЦА, -умлібся, -ўмішся,
-ўміцца; зак. (разм.). Страціць здольнасць
ясна мысліць, разважаць. Тулава затлумі
лася. II незак. затлўмлівацца, -аюся, -аешся,
-аецца. Ц наз. затлумлённе, -я, н. ізатлўм, -у,
м. 3. еалавы.
ЗАТЛУМІЦЬ ел. тлуміць
ЗАТОЕ, злуч. супраціўны. Але, у той жа
час, аднак. Дамоеся слравяблівасці, з. налсыў сабе вораеаў.
ЗАТОЙВАЦЬ ел затаіць
ЗАТОКА, -і, ДА/ -тбцы, мн. -і, -тбк, лс.
1. Невялікі рачны заліў. 2. Месца стаянкі
і рамонту рачных суднаў Ц лрым. затОкавы,
-ая, -ае.
ЗАТОПТВАЦЬ ел затаптаць
ЗАТОР, -у, м. Затрымка ў руху ад скуча
насці людзей, транспарту або іншых прад
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метаў што перамяшчаюцца ў адным на
прамку. Да скрыжоўванні барое утварыўся
3. 3. лебу на рацэ. Ц прым. заторны, -ая, -ае.
ЗАТОЧВАННЕ ел затачыць
ЗАТОЧВАЦЬ ал затачыць
ЗАТОЧКА ал. затачыць.
ЗАТОЧНЫ ел затачыць
ЗАТРАВЁЛЫ, -ая, -ае. Зарослы травой.
3.2рунт. II наз. затравеласць, -і, жс.
ЗАТРАВЁЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе; зак.
Зарасці травой. Двор затравеў.
ЗАТРАВЯНЁЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , -ёе;
зак. Тое, што і затравець.
ЗАТРАПЯТАЦЦА, -пячўся, -пёчашся,
-пёчацца; -пячыся; зак. Пачаць трапятац
ца. Лкуні затрапяталіся ў сетцы.
ЗАТРАПЯТАЦЬ, -пяяў, -пёчаш, -пёча;
-пячы; зак. Пачаць трапятаць. Затрапя
талі лісты асіны.
ЗАТРАТА, -ы, ДА/-рАце, л/н. -ы, -рАт, жс.
1. ал. затраціць. 2. звычайна мн. Тое, што
затрачана, выдаткавана. /Телрабукцымныя
затраты.
ЗАТРАЦІЦЬ, -Ачу, -Аціш, -Аціць; -Ачаны; зак., м/то на каео-м/то. Зрасходаваць,
патраціць. 3. сробкі на бубаўніцтва. 3.
мноеа намаеанняў на м/то-н. Ц незак. за
трачваць, -аю, -аеш, -ае Ц наз. затрачван
не, -я, н. і затрата, -ы, ДА/-рАце, жс. Ц прым.
затратны, -ая, -ае (спец.).
ЗАТРАШЧАЦЬ, -чў, -чыш, -чыць; -чым,
-чыцё, -чАць; -чы; зак. Пачаць трашчаць.
Затрам/чалі бом/кі памоста. 77/нжсак затрам/чаў па м/вах. Затрам/чалі на аені яло
выя лапкі. Затрам/чалі конікі ў траве. Затрам/чалі аўтаматы.
ЗАТРЫМАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; зак. 1. Спыніцца, запаволіць ці спы
ніць свой рух. 3. ля ўвахоба. 2. Застацца
дзе-н. на які-н. час, пабыць дзе-н. даўжэй,
чым трэба або можна. 7ам ён затрымаўся
з-за хваробы. 3. ў барозе. 3. Запазніцца, не
зрабіць чаго-н. у тэрмін. 3. з абказам. Ц не
зак. затрымлівацца, -аюся, -аешся, -аецца.
II наз. затрЫмка, -і, ДМ-мцы, жс.
ЗАТРЫМАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; затрыма
ны; зак. 1. каео-м/то. Перашкодзіць ру
ху каго-, чаго-н., спыніць. 3. мам/ыну. Да
барозе ліяне затрымаў /паварым/. 3. смее на
палях. 2. м/то. Прыпыніць, адтэрмінаваць
што-н. 3. высабку бэсанта. Дажсбжсы за
трымалі сяўбу. 3. каео ("м/то). Вымусіць за
стацца дзе-н. (на які-н. тэрмін). Мяне за
трымалі неабклабныя справы. 3. знаёмаеа.
4. м/то. Не зрабіць, не аддаць у час чаго-н.
3. зарплату. 5. м/то. Запаволіць, спыніць
на пэўны час дзеянне чаго-н. 3. быханне.
3. крокі. 6. каео (м/то/ Схапіць, арышта
ваць. 3. злачынца. Ц незак. затрымліваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. затрымліванне, -я, н.
(да 1—5 знач.), затрыманне, -я, н. (да 1, 2 і
6 знач.) і затрымка, -і, ДМ-мцы, жс. (да 1,
2,4 і 5 знач.).
ЗАТРЫМЦЁЦЬ, -мчў, -мціш, -мціць;
-мцім, -мціцё, -мцАць; -мці; зак. 1. Па
чаць трымцець. Затрымцелі лісты. 2. За
мігаць. Затрымцелі аееньчыкі. 3. Закала-
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ціцца, задрыжаць. Сэрца затрымцела ас)
радасць
ЗАТРАСЦІСЯ, -расўся, -расёшся, -ра
сіцца; -расёмся, -расяцёся, -расўцца;
-рбсся, -рбслася; -расіся; зак. Пачаць
трэсціся, дрыжаць. 3. аб страху.
ЗАТЎЗАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. Замучыцца, стаміцца ў якіх-н. клопа
тах, справах. Рн зусім затузаўся з маладым
канём.
ЗАТЎЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каза. Тузаючы, замучыць, замарыць. 3. ка
ня. 3. хлопца.
ЗАТУЛЯЦЦА, -улібся, -ўлішся, -ўліц
ца; зак. (разм.). Засланіць сябе чым-н. ад
чаго-н. або захінуцца ў што-н., схавацца
за каго-, што-н., куды-н. 3. аб ветру. 3. ў
плашч. Лтолчык затуліўся за мац/. Ц незак.
затульвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАТУЛІЦЬ, -уліб, -ўліш, -ўліць; -ўлены; зак., каео-што. Закрыць, засланіць
чым-н. або схаваць, захінуць у што-н. 3.
твар у каўнер. Ц незак. затульваць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗАТУМАНІЦЦА ад туманіцца
ЗАТУМАНІЦЬ ад туманіць
ЗАТЎПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. Па
чаць тупаць. 3. пазам/. 2. Захадзіць. Аутка
затупаў па хаце. 3. Зайсці, дабрацца куды-н. (разм.). За бзень не спяшаючыся за
тупаеш у еораб.
ЗАТУЛІЦЦА ад тупіцца
ЗАТУПІЦЬ ад тупіць
ЗАТУХНУЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -не; затўх, -хла; зак. 1. Перастаць гарэць, патух
нуць. 4еонь затух. Спрэчкі затухлі (перан.:
спыніліся). 2. Слабеючы, перастаць ва
гацца, заціхнуць, спыніцца. Лазанні алебы
затухлі. Ц незак. затухаць, -Ае.
ЗАТУШАВАЦЬ, -шўю, -шўеш, -шўе;
-шўй; -шавАны; зак., што. І. ад. тушаваць.
2. перан. Зрабіць менш выразным, пры
метным, згладзіць. 3. супярэчнасці. Ц незак.
затушоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАТУПЛЯЦЬ ад тушыць'
ЗАТХЛЫ, -ая, -ае. 1. З пахам сырасці,
гнілі, застаялы, заляжалы. Затхлая ваба.
Затхлая мука. 2. перан. Косны, пазбаўле
ны жывых, жыццёвых інтарэсаў. Затхлае
асяроббзе. Ц наз. затхласць, -і, ж.
ЗАТХНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак. 1. За
дыхнуцца ад недахопу паветра. 2. (7 і 2 ас.
не ўлсыб.). Сапсавацца, стаць затхлым ад
недахопу паветра (разм.). Мяса затхну
лася. II незак. затыхацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
ЗАТЫКАЦЦА ад. заікнуцца.
ЗАТЫКАЦЬ ад заткнуць
ЗАТОІМ, прысд. 1. Пасля гэтага, потым.
ЗЕраОі, а з. хваліся. 2. У складзе злучніка
мэты «затым каб». ТТрыйшоў з., каб паааварыць. 3. У складзе злучніка прычыны
«затым што». Лбзінота мяне расказала яшчэ
і з., што хацелася спакойна Думаць.
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ЗАТЫНКАВАЦЬ, кўю, кўеш, кўе;
-кўй; зак., што. Пакрыць тынкам. Ц незак.
затынкоўваць, -аю, -аеш, -ае
ЗАТЫЧКА, -і, 27М-чцы, мн. -і, -чак, лс.
Тое, чым затыкаюць што-н. 2&мўяяяля з.
0 Ад усіх дзірак (бочак) затычка — пра ча
лавека, якога пастаянна скарыстоўваюць
для замены каго-н., выканання розных
даручэнняў і пад; які любіць умешвацца
не ў свае справы ці прымаць удзел ва ўсім.
ЗАЎВАГА, -і, 2/М -вАзе, л/н. -і, -вАц лс.
1. Кароткае меркаванне наконт чаго-н.
7рапная з. Заўвагірэцэнзентаў. 2. Вымова,
указанне на памылку. Строгая з. 3. Дадат
ковая заметка, тлумачэнне да тэксту. 77абрабковыя заўвагі.
ЗАЎВАЖАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Аец
ца; незок. Назірацца, выяўляцца. 77ры не
каторых хваробах заўважаецца рэзкае па
вышэнне тэмпературы.
ЗАЎВАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жаны; зак. І. каео-што і са злуч. «што», «як».
Убачыць, падмеціць, выявіць. 3. аленьчык
удалечыні. 3., што слухачы стаміліся. Яе
заўважылі, як (Заехалі (За вёскі. 2. каео-што.
Адзначыць, запомніць па якіх-н. прыме
тах. 3. месца ў кустах, (Ззе ляжаў ранены. 3.
Сказаць што-н., уставіць у размову. «Яно
так і ёсць на самай справе», — заўважыў
старшыня. Ц незак. заўважаць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
ЗАЎДАВЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; зак.
(разм.). Стаць удавой, удаўцом, аўдавець.
ЗАУЖДЙ, прысл. Тое, што і заўсёды.
ЗАЎЗЯТЫ, -ая, -ае. 1. Які з захаплен
нем займаецца чым-н., аддаецца чаму-н.
або напорысты, упарты. 3. паляўнічы. Рн
быў чалавек з.: што ні задумае, (Забыцца. 2.
Які выконваецца з запалам, напружаны.
Заўзятая праца. Заўзятая бойка. Ц наз. заў
зятасць, -і, ж.
ЗАЎЛАДАЦЬ ал. завалодаць.
ЗАЎСЁДНЫ, -ая, -ае. Які бывае заўсё
ды, пастаянны, звычайны. 3. еосць. Заў
сёдныя клопаты.
ЗАЎСЁДЫ, прысл. У любы час, паста
янна. 3. еатоў.
ЗАЎТРА, лрысл. 1. На наступны дзень
пасля сягонняшняга. 77аебзем з. 2. у знач.
наз., нескл., н. Заўтрашні дзень. Абкласці
на з. (ба з.). ТЯчаслівае сёння і светлае з.
ЗАЎТРАШНІ, -яя, -яе. Такі, які адбу
дзецца заўтра. Заўтрашнія заняткі, клапа
ціцца пра з. бзень (перан.: пра бліжэйшае
будучае).
ЗАЎЧАСНЫ, -ая, -ае. Які адбыўся, на
ступіў раней належнага часу, тэрміну. Заў
часная смерць. Заўчасныя робы. Хвалявацца
яшчэ заўчасна (прысл.; яшчэ рана хваля
вацца). II наз. заўчаснасць, -і, ж.
ЗАЎЧОРА, прысл. Два дні таму назад. Ц
лрым. заўчарашні, -яя, -яе.
ЗАФАРБАВАЦЬ, бўю, бўеш, бўе;
-бўй; -бавАны; зак., што. Пакрыць, за
мазаць фарбай. 3. пляму. Ц незак. зафар
боўваць, -аю, -аеш, -ае Ц наз зафарбоўван

не, -я, н. і зафарбоўка, -і, ДАТ -ўцы, ж.
(спец.).
ЗАФАРШЫРАВАЦЬ ал. фаршыраваць
ЗАФАСТРЫГАВАЦЬ, гўю, гўеш, гўе;
-гўй; -гаваны; зак. Зашыць вялікімі шыў
камі. 3. склабку на сукенцы. Ц незак. зафас
трыгоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАФІКСАВАЦЬ ал фіксаваць
ЗАФРАХТАВАЦЬ ал. фрахтаваць.
ЗАХАВАЛЬНІК, а, мн і, аў, м Той,
хто захоўвае што-н., прытрымліваецца
чаго-н. 3. спабчыны. 3. трабыцый. Ц ж. за
хавальніца, -ы, л/н. -ы, -ніц.
ЗАХАВАНАСЦЬ, і, ж Захаванне ў
поўнай цэласці, адсутнасць пашкоджан
няў. Ябкозвоць зо з. рэчаў.
ЗАХАВАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. 1. (7 і 2 ас. не ўжыв.). Зберагчыся,
уцалець, застацца непашкоджаным, непатрачаным. 2&м бобра захаваўся. Збароўе
захавалася. Запасы захаваліся. 2. (7 і 2 ас.
не ўжыв.). Застацца ў сіле, не знікнуць.
Старыя звычкі захаваліся. 3. Захаваць свае
сілы, маладжавы выгляд (разм.). Тэты ча
лавек бобра захаваўся. 4. Застацца непаш
коджаным, уцалець. 3. аб пажару. Ц незак.
захоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАХАВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.
1. Аберагаючы, не даць каму-, чаму-н.
прапасці, загінуць, зберагчы цэлым. 3.
бзяржаўную маёмасць. 3. збароўе. 3. пра
екты аб цвілі. 3. успаміны (перан.: не за
быць). 2. што. Пакінуць у сіле, у дзеянні.
3. за сабой права. 3. бобрыя звычкі. 3. што.
Не парушыць чаго-н. 3. умовы баеавору. 3.
знешні спакой. 4. казо-што. Пакласці, раз
мясціць так, каб не маглі знайсці (разм.).
Хніеу так захаваў што я не знайшоў. Ц не
зак. захоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. заха
ванне, -я, ж.
ЗАХАД, -у, 4/-дзе, м. 1. Адзін з чатырох
бакоў свету і напрамак, процілеглы ўсхо
ду; частка гарызонту дзе заходзіць сон
ца. 2. Мясцовасць, размешчаная ў гэтым
напрамку, а таксама («З» вялікае) краіны
Заходняй Еўропы і Амерыкі. Мастацтва
Захабу. II лрым. захОдні, -яя, -яе.
ЗАХАДЖАЛЫ, -ая, -ае (разм.). Пры
шлы з чужых мясцін, які зайшоў мімахо
дам. Захабжаль/я любзі.
ЗАХАДЗІЦЬ, -хаджў, -хбдзіш, -хбдзіць;
зак. Пачаць хадзіць. Нервова захабз/ў па
пакоі.
ЗАХАДЫ, -аў. Меры, дзеянні, накіра
ваныя на дасягненне пэўнай мэты. Рабіць
або прымаць з.
ЗАХАЛЎСЦЕ, -я, н. (разм.). Глухое, ад
даленае ад цэнтра месца, .Жыць у захалусці.
II лрым. захалусны, -ая, -ае.
ЗАХАПІЦЦА, -хаплібся, -хбпішся, -хо
піцца; зак. 1. кім-чым. Цалкам аддацца
якой-н. справе, занятку. 3. зборам знач
коў. 3. любімай работай. 2. кім. Закахацца
ў каго-н. 3. бзяўчынай. Ц незак. захапляцца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЗАХАПІЦЬ, -хапліб, -хбпіш, -хбпіць;
-хбплены; зак. 1. каео-што. Хапаючы,
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узяць, забраць, схапіць. 3. асмелю зерня.
2. каео-што. Сілай авалодаць кім-, чым-н.
3. чужую тзрыторыю. 3. у палон. 3. ініцыятыву (перан.). 3. каео-што і чаео. Узяць
з сабой. 3. плашч. 3. з сабой ябы. 4. леран.,
каео (што). Вельмі зацікавіць, прымусіць
поўнасцю аддацца якой-н. справе, /Товая
ібэя захапіла яео. 5. леран., каео (^што/ За
валодаць увагай, зачараваць. 3. елебачоў
/ерой. 6. каео (^што). Раптоўна застаць. 3.
каео-н. бома. /Навальніца захапіла нас у по
лі. 7. каео-што. Панесці з сабой, захапіў
шы, падхапіўшы. Цячэнне захапіла лобку. Ц
незак захбпліваць, -аю, -аеш, -ае і захап
ляць, -Яю, -Аеш, -Яе (да 4 і 5 знач.). Ц наз.
захбп, -у, м. (да 2 знач.).
ЗАХАПЛЕННЕ, -я, н 1. Незвычайны
ўздым пачуццяў, найвышэйшае задаваль
ненне. 2>ыць у захапленню аб канцэрта.
/Трыйсці у з. аб чаео-н. 2. Усхваляванасць,
запал, натхненне. ТЬварыць з захапленнем.
3. кім-чым. Павьпданы інтарэс да чаго-н.
3. /лэа/прам. 3. футболам. 4. кім. Улюбё
насць у каго-н. /Эта было з., а не каханне.
ЗАХАПЛЯЛЬНЫ, -ая, ае Які выклі
кае захапленне, цікавасць. 3. раман.
ЗАХАПЛЯЮЧЫ, ая, ае Тое, што і за
ханляльны.
ЗАХАРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак. (разм.). 1. Пачаць харкаць. Захаркаў
кроўю. 2. што. Харкаючы, забрудзіць. 3.
паблоеу. Ц незак. захаркваць, -аю, -аеш, -ае
(да 2 знач.).
ЗАХАЦЕЦЦА, -хбчацца; безас.; зак.
Пачаць хацецца. Захацелася спаць.
ЗАХАЦЕЦЬ, -хачў, -хбчаш, -хбча; -хаці; зак., чаео, з інф. і са злуч. «каб». Пачаць
хацець. 3. малака. 3. есці. Захацела, каб
бачка прыехала.
ЗАХВАЛІЦЬ, -аліб, -Аліш, -Аліць; -Алены; зак., каео бшто) (разм.). Збалаваць,
сапсаваць празмернымі пахваламі. 3. вучня. II незак. захвальваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
наз. захвальванне, -я, н.
ЗАХВАЛЯВАЦЦА, -лібюся, -лібешся,
-лібецца; -лібйся; зак. 1. Пачаць хваля
вацца. Мора захеаяяеалася. Натоўп захеаляеаўся. 2. Адчуць унутраны неспакой
(перан.). Дзяўчынка захвалявалася.
ЗАХВАРЭЦЬ, -Аю, -Эеш, -бе; зак., на
што і без бап. Стаць хворым. 3. на шкар
лятыну. II незак. захворваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАХВАСТАЦЬ, -вашчў, -вбшчаш, -вбшча; -вашчы; -вастАны; зак. (разм.). 1. Па
чаць хвастаць. 2. каео-што. Забіць, засячы
хлыстом, пугай. Захвастаў ба паўсмерці
хлопца.
ЗАХВОРВАННЕ, -я, мн -і, яў н 1. Тое,
што і хвароба, .інфекцыйныя захворванні.
2. Узнікненне хваробы. Момант захвор
вання.
ЗАХІЛІЦЬ, -іліб, -іліш, -іліць; -ілены;
зак., каео-што (разм.). 1. Засланіць, зага
радзіць чым-н. 3. твар рукамі. 2. Загнуць
што-н. тканае. 3. край сурвэткі. Ц незак.
захілЯць, -Яю, -Яеш, -Яе. Ц звар. захіліцца,

-ілібся, -ілішся, -іліцца; незак. захілЯцца,
-Яюся, -Яешся, -Яецца.
ЗАХІНЎЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; -нўты; зак. 1. каео-што.
Засланіць, прыкрыць чым-н. 3. рукамі
еалаву. 2. што. Пасунуўшы, закрыць, за
весіць. 3. фіранку. 3. каео-што. Ахінуць
чым-н., закруціць у што-н. або схаваць
куды-н., за што-н. 3. бзіця ў кажух. 3.
сумку за сябе. 4. што. Закінуць адзін край
адзежыны за другі. 3. полы кажуха. 5. пё
рак., што. Зацягнуць тонкім слоем. 7уман
захінуў бераеі ракі. Ц незак. захінаць, -Яю,
-Яеш, -Яе. II звар. захінўцца, -нўся, -нёшся,
-нёцца; -нёмся; -няцёся, -нўцца; -ніся;
незак. захінацца, -Яюся, -Яешся, -Яецца.
ЗАХЛАМІЦЬ, -млю, -мілі, -міць; -млё
ны; зак., што. Зрабіць захламленым. %есь
пакой захламіў. Ц незак. захламляць, -Яю,
-Яеш, -Яе і захламліваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАХЛАМЛЕНЫ, -ая, -ае. Застаўлены,
завалены хламам, непатрэбнымі рэчамі і
пад. 3. калібор. Ц наз. захламленасць, -і, ж.
ЗАХЛІПНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёц
ца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак. І.
Міжвольна спыніць, затрымаць дыханне,
папярхнуцца або памерці ад папаўшага ў
рот імклівага струменю паветра, дыму і
пад. 3. паветрам. Лтака ворага захліпнула
ся (перан.: пацярпела няўдачу). 2. Адчуць
цяжкасць, перабоі ў дыханні (ад якога-н.
моцнага пачуцця, смеху плачу і пад.). 3.
аб рабасці. 3. аб смеху. Ц незак. захліпацца,
-Яюся, -Яешся, -Яецца.
ЗАХЛОРАФАРМАВАЦЬ ал хлорафар
маваць.
ЗАХЛЫНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёц
ца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак.
1. Задыхнуцца ад вады. 3. ў час купання.
2. перан. Перастаць дзейнічаць. Аулямёт
захлынуўся. Лтака праціўніка захлынулася.
ЗАХЛЮПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец
ца; зак. (разм ). Пакрыцца пырскамі ча
го-н. 3. граззю.
ЗАХМАРЫЦЦА, -ыцца; асаб. і безас.;
зак. Зрабіцца хмарным. /Неба захмарылася.
вечару захмарылася. Ц незак. захмарвац
ца, -аецца.
ЗАХМЯЛЕЛЫ, -ая, -ае. Які захмялеў,
ап'янелы. Захмялелая кампанія.
ЗАХМЯЛЕЦЬ ал хмялець
ЗАХбД, -у М -дзе, мн. -ы, -аў м. 1. ал.
зайсці. 2. Прыём. З бруеоеа захобў. 77еранесці цыбулю за тры захобы.
ЗАХОДЗІЦЦА' ал зайсціся'
ЗАХОДЗІЦЦА' ал зайсціся'
ЗАХОДЗІЦЬ ал зайсці
ЗАХОДНІ ал захад
ЗАХОП ал. захапіць.
ЗАХОПЛІВАЦЬ ал захапіць
ЗАХОПНІК, а, мн -і, аў м Той, хто
захапіў чужую тэрыторыю, вядзе захоп
ніцкую палітыку заваёўнік. Тужаземныя
захопнікі.
ЗАХОПНІЦКІ, ая, ае Які імкнецца
гвалтоўна авалодаць чым-н., заваёўніцкі.
Захопніцкія войны.

ЗАХ-ЗАЦ
ЗАХОЎВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец
ца; незак. 1. ел. захавацца. 2. (7 і 2 ас. не
ўжыв.). Знаходзіцца дзе-н. на захаванні.
Трошы захоўваюцца ў ашчабным банку.
ЗАХОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1.
ал. захаваць. 2. Трымаць дзе-н., каб збе
рагчы ад пашкоджання, псавання. 3. буль
бу ў склепе.
ЗАХОЎНЫ, -ая, -ае (афіц.). Які гаран
туе цэласнасць, захаванасць чаго-н. За
хоўная распіска. Ц наз. захоўнасць, -і, ж.
ЗАХРАСНУЦЬ, -ну -неш, -не; захрас,
-ела; -ні; зак. (разм.). 1. Забіцца, закупо
рыцца чым-н. Ракавіна затрасла. 2. Засес
ці дзе-н., у чым-н. /дзетка захрасла ў еорле.
ЗАХРЫБЕТНІК, -а, мн -і, -аў, м
(разм.). Дармаед, чалавек, які жыве чужой
працай. II ж. захрыбётніца, -ы, лю. -ы, -ніц.
II прым. захрыбётніцкі, -ая, -ае.
ЗАХУТАЦЦА ал хутаць
ЗАХУТАЦЬ ал хутаць
ЗАЦАЛАВАЦЬ, -лўю, лўеш, -лўе;
-лўй; -лавАны; зак., каао ("што) (разм.).
Пакрыць мноствам пацалункаў 3. бзіця. Ц
незак. зацалоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАЦВЕРДЗІЦЬ, джу дзіш, -дзіць;
-джаны; зак., каео-што. Канчаткова ўста
навіць, прыняць, афіцыйна аформіць. 3.
праект. 3. на насабу бырэктара. Ц незак.
зацвярджаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. зацвяр
джэнне, -я, н.
ЗАЦВІЛЫ, -ая, -ае. Які пакрыўся цвіл
лю, заплеснелы. 3. хлеб. Ц наз. зацвіласць,
-і, ж.
ЗАЦВІСЦІ, -вітў, -віцёш, -віцё; -віцём,
-віцяцё, -вітўць; -віў, -вілА, -лб; зак. Па
чаць цвісці. Зацвілі ружы. Ц незак. зацві
таць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАЦВЯРДЗЕЛЫ, ая, ае І. Які стаў
цвёрдым. Зацеярбзелая зямля. 2. Пра зыч
ныя гукі: які вымаўляецца заўсёды цвёрда
(беларускія гукі «дж», «ж», «р», «ц», «ч»,
«ш»). Зацвярбзелыя зычныя.
ЗАЦВЯРДЗЕННЕ, -я, м. 1. <м цвяр
дзець. 2. Хваравітае ўшчыльненне мы
шачнай тканкі.
ЗАЦВЯРДЗЕЦЬ ел цвярдзець
ЗАЦЕМНА, прысл. (разм.). Калі цёмна
(пакуль яшчэ не развіднела або калі ўжо
сцямнела). Выехаць яшчэ з. Завяршыць
працу ўжо з.
ЗАЦЕНЬ ел засень
ЗАЦЕРУШЫЦЬ, -церушў, -цярўшыш,
-цярўшыць; -цярўшаны; зак. 1. каео-што.
Пакрыць тонкім слоем чаго-н. сыпкага.
77ершы снее зацерушыў зямлю. 2. Пачаць
церушыць (пра снег і інш.). Зацерушыў
сняжок. II незак. зацярушваць, -аю, -аеш,
-ае.
ЗАЦЕРЦІ, затрў, затрэш, затрб; затрбм,
затрацё, затрўць; зацёр, -цёрла; затрй;
-цёрты; зак. 1. што. Тручы, зрабіць нябач
ным, знішчыць. 3. набпіс. 3. мокрыя слябы
на паблозе. 2. каео-што. Сціснуць, пазба
віць магчымасці свабодна рухацца, /льбы
зацерлі карабель. 3. ў натоўпе. 3. перан.,
каео ("што). Наўмысна перашкодзіць ка-

ЗАЦ-ЗАЦ
му-н. праявіць сябе, прасунуцца па служ
бе (разм.). 3. л?алябоея сле^ыял/сжя. 4. шжо.
Прыгатаваць расціраннем, замешваннем.
3. .муку. II яезяк. заціраць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАЦЕРЦІСЯ, затрўся, затрэшся, за
труцца; затромся, затрацеся, затруцца;
зацёрся, -цёрлася; затрыся; зяк. (разм.).
Забрацца (у натоўп, у групу людзей); пра
нікнуць. 3. ў ляткоў,?. II яезяк. зацірацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЗАЦЕСНЫ, -ая, -ае (разм.). Цеснава
ты, крыху цесны. Зяцесяяе лял?л?о.
ЗАЦЁК, -у, мя. -і, -аў, м. След ад вадкас
ці, фарбы. Уёя сцяяяўзяцёкях.
ЗАЦЁКЛЫ, -ая, -ае. Які зацёк. Зацёк
лая сцяла. Зацёклыя коз?.
ЗАЦІКАВІЦЦА, -кАўлюся, -кАвішся,
-кАвіцца; зак., к/м-чым. Праявіць, адчуць
цікавасць да каго-, чаго-н. 3. музыкам. Ц
лезак. зацікаўлівацца, -аюся, -аешся, -аец
ца. II лаз. зацікаўленасць, -і, лс.
ЗАЦІКАВІЦЬ, -кАўлю, -кАвіш, -кАвіць;
-кАўлены; зак., каао (мяло) чыл?. 1. Абу
дзіць у кім-н. цікавасць да чаго-н. 3. слу
хачоў лекцыям. Тйжо еяс жуж зац/каеыа ?
2. Заахвоціць матэрыяльна, практычнымі
выгодамі. Зац/каў/гемыя бяк/. Ц лезак. заці
каўліваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лаз. зацікаўле
насць, -і, лс.
ЗАЦІКАЎЛЕНАСЦЬ, -і, лс 1. ал за
цікавіцца, зацікавіць. 2. Матэрыяльны,
практычны інтарэс да чаго-н. Л/ятяэ/?ыяльяая з. 3. у слряее.
ЗАЦІНАЦЦА ал зацяцца
ЗАЦІНАЦЬ ал зацяць
ЗАЦІРКА, -і, ДА/-рцы, лс. Рэдкая стра
ва з дробных мучных камячкоў, згатава
ных на вадзе ці малацэ. Зябял/ць зяцьку. Ц
лрым. зацірачны, -ае, -ае.
ЗАЦІСКАЧКА, -і, ДА/-чцы, мя. -і, -чак,
лс. Прыстасаванне для заціскання чаго-н.
ЗАЦІСКНЫ, -Ая, -бе. Які прызначаец
ца, служыць для заціскання. 3. мехял/зм.
ЗАЦІСНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-ніся; зяк. (разм.). З цяжкасцю прабрац
ца, залезці куды-н. 3. ў кум?. Ц яезяк. заціс
кацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЗАЦІСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -ну
ты; зяк. 1. кяео-шжо. Затрымаць, зашча
міць, абхапіўшы з усіх бакоў. 3. мяяе/лу ў
куляку. 3. болж у ціск?. 2. мяло. Шчыльна
заткнуць, сціснуўшы. 3. яушы бялояям/.
3. рол? (таксама перан.: не даць свабодна
выказацца). 3. мяло. Паменшыць у аб'ёме
або зрабіць больш тугім, сціснуўшы. 3.
оузел. 4. леряя., кяео-шжо. Абмежаваць
свабоду ў чым-н., перашкодзіць развіц
цю, праяўленню чаго-н. 3. крыжыку. 3.
/яіцыяжьюу. 5. кяео. Ціскаючы, замучыць,
задушыць (разм.). 3. у яяжоўле. Ц яезяк. за
ціскаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАЦІХЛЫ, -ая, -ае. Які заціх, перастаў
гучаць або чуцца. Зяціхляя зяля. Зяціхляя
лесяя.
ЗАЦІСНУЦЬ, -ну -неш, -не; заціх, -хла;
-ні; зяк. 1. Перастаць утвараць якія-н. гу
кі; перастаць шумець. Золя зяцомя. Дзе-
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ц/ зяціхл/. 2. леряя. Аслабіць або спыніць
сваю дзейнасць. 7?ецер зяціх. Ц яезяк. заціхАць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАЦІШАК, -шку, м. 1. Ціхае, затуле
нае ад ветру месца. Схдяяцця ў з. 2. леряя.
Утульнае, адасобленае ад шуму месца. 2?е
мое сябзець у зяц/шку, кал? жяеярышы ея/оюць.
ЗАЦІШНЫ, ая, ае 1. Бязветраны,
ціхі. 3. бок. 2. леряя. Без значных падзей,
ажыўленай дзейнасці. Зяцймяыя бяі.
ЗАЦІШША, -а, я. Спыненне шуму, ветру, руху дзейнасці. Т/ясжулАля з. лясля бою.
3. леряб яяеялья/цям.
ЗАЦКАВАЦЬ ал цкаваць
ЗАЦУГЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Аны; зяк.,
кяео ^?мм?о/ Укласці ў рот каню цуглі, за
кілзаць. 3. кяяя. II яезяк. зацўміваць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗАЦУКРАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-рўецца; зяк. Іусцеючы, ператварыцца ў
цукрыстыя камячкі. Зярэяяе зяцукряеяляся. II яезяк. зацукроўвацца, -аецца.
ЗАЦУКРАВАЦЬ, рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; -равАны; зяк., мяло. Пакрыць цвёр
дым слоем цукровага сіропу. 3. яеябы. Ц яе
зяк. зацукроўваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАЦЫРАВАЦЬ ал цыраваць
ЗАЦЬМЕННЕ, -я, я 1. Астранаміч
ная з'ява, калі адно нябеснае цела або яго
цень закрывае другое нябеснае цела. 3.
3/есяця. Сояечляе з. 2. леряя. Часовае за
марачэнне галавы. Яя яео яямшло яейкяе з.
ЗАЦЬМІЦЬ, -мліб, -міш, -міць; зяк.,
кяео-шжо. 1. Засланіўшы сабой, зрабіць
нябачным. Адморы зяцьміл/ солця. 2. леряя.
Перавысіць у якіх-н. адносінах. 3. усіх яеляряўяяяяя лрь/еязкос^/о. II яезяк. зацьмя
ваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАЦЭМЕНТАВАЦЬ ал цэментаваць
ЗАЦЭНТРАВАЦЬ ал цэнтраваць
ЗАЦІКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зяк.,
кяао (мяло) (разм.). Пастаяннымі прычэп
камі, нападкамі зрабіць запужаным, забі
тым. Зўсім зяцюкялі хлолця.
ЗАЦЯГАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зяк. (разм.). 1. Замарыцца ад доўгай хады.
3. зя бзень. 2. (7 і 2 яе. яе ўлсью.). Забру
дзіцца ад працяглага нашэння. Золряжкя
зяцяелляся.
ЗАЦЯГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зяк.
(разм.). 1. кяао ("шжо/ Замучыць, цяга
ючы з аднаго месца ў другое. 3. ля субях. 2.
мяло. Занасіць пры працяглым выкарыс
танні. 3. ябзелсу. 3. лляшч. 3. леряя., мяло.
Часта карыстаючыся, зрабіць трывіяль
ным, збітым. Зяцяеяяы еыряз.
ЗАЦЯГНУЦЦА, -ягнўся, -Ўгнешся,
-Агнецца; -ягніся; зяк. 1. Зацягнуць на
сабе што-н.; туга завязацца. 3. ракелем.
ТТяжля зяцяеяуляся. 2. (7 і 2 яе. яе ўлсыб.).
Абвалакаючыся чым-н., пакрыцца цал
кам. Рякя зя?(яеяуляся жонка? лёбялі. Ряня
зя^яенуляея (зажыла, пакрыўшыся скур
кай). 3. (7 ? 2 яе. не ўлсые.). Запаволіцца
ў развіцці, працягнуцца да пэўнага часу.
Скоб зяцяеяуўся. 4. Глыбока ўдыхнуць у

сябе дым пры курэнні. 5.3 цяжкасцю зай
сці, дабрацца куды-н. (разм.). 3. бяболіу. Ц
яезяк. зацягвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
II яяз. зацягванне, -я, н. (да 1—3 знач.) і за
цяжка, -і, ДА/ -жцы, л*н. -і, -жак, лс. (да З
і 4 знач.).
ЗАЦЯГНУЦЬ, -ягнў, -Агнеш, -Ягнё;
-ягні; -Агнуты; зяк. 1. шжо. Сілай, угаво
рамі прывесці, прымусіць зайсці куды-н.
(разм.). 3. у еосці. 3. у клуб. 2. мяло. Уцяг
нуць у сярэдзіну; у вузкую адтуліну або
засмактаць'. 3. н/жку ў іголку. 3. у брыееу.
3. мяло. Удыхнуць у сябе (дым, паветра і
пад.), закурыць (разм.). 3. носам ляоежря. 3. люльку. 4. мяло чым. Абвалакаючы,
пакрыць поўнасцю. Амяры зя?р?енул? небя.
Ряяу зяцяеяуля (безас.; пра тонкую плёнку
пры загойванні). 5. шжо. Завесіць. 3. ^?рянку. 6. шжо. Туга завязаць, сцягнуць. 3.
еярсэж. 7. шжо і з чым. Затрымаць, замару
дзіць заканчэнне чаго-н. 3. сяўбу. 3. з ообзыб&м яя кніёу. 8. шжо. Заспяваць (разм.).
3. лесню. II яезяк. зацягваць, -аю, -аеш, -ае.
II яяз. зацягванне, -я, н. (да 2, 3, 5—8 знач.) ?
зацЯжка, -і, ДА/-жцы, лс. (да 4, 7 і 8 знач.).
ЗАЦЯЖАРАЦЬ ал цяжараць
ЗАЦЯЖКІ, -ая, -ае (разм.). Залішне
цяжкі.
ЗАЦЯЖНЙ, -Ая, -бе. Залішне працяг
лы, які зацягнуўся. 3. болсблс. 3. крыз/с. 3.
скячок (скачок з парашутам, які доўга не
раскрываецца).
ЗАЦЯМНІЦЬ, -цямніб, цёмніш, -цем
ніць; -цямнёны; зяк., шжо. 1. Зрабіць цём
ным або закрыць чым-н. цёмным, не прапускаючым святло. Лмяры зяіржмнм? сояця.
3. %юн кярц/яы. 2. Замаскіраваць. 3. аоряб.
3. леряя. Зрабіць менш ясным. 3. соябомясць. II яезяк. зацямняць, -Аю, -Аеш, -Ае.
3. сужяясць слряяь/ (перан.). Ц яяз. зацямнённе, -я, н.
ЗАЦЯНІЦЬ, -цяніб, -цёніш, -цёніць;
-цёнены; зяк., шжо. Пакрыць ценем, сха
ваць у цяні; засланіць (крыніцу святла). Ц
яезяк. зацянЯць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАЦЯРУШВАЦЬ ал зацерушыць
ЗАЦЯТЫ, -ая, -ае. 1. Упарты, настой
лівы ў ажыццяўленні чаго-н. 3. чяляоек.
Зяцяжяя бяряцьбя. Зяцяжяя слрэчкя. 2.
леряя. Працяглы, пастаянны, нязменны.
Зяцяжяя еяролсясць. 3. боль. 3. Скрытны;
затоены, насцярожаны. 2?я чяляеек аорбы ?
з. Зяцяжяя мяўклюяс^ь. 4. Вельмі адданы
чаму-н., заўзяты. 3. балельшчык. Ц яяз. за
цятасць, -і, лс.
ЗАЦЯЦЦА, затнўся, затнешся, затнёцца; затнёмся, затняцеся, затнўцца; зацАўся, -цялАся, -лбся; затніся; зяк. 1. Заўпар
ціцца, уперціся. 2. Затаіць у сабе свае дум
кі, пачуцці або злосць на каго-н. Зяцяляся
/ я? з кім ле рязмяўляе. Ц яезяк. зацінацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЗАЦЯЦЬ, затнў, затнёш, затнё; затнём,
затняцё, затнўць; зацАў, -цялА, -лб; затні;
зацАты; зяк., шжо. 1. Заціснуць, сцяць. 3.
зубы. 3. быхяяяе (перан.: прыпыніць, зра
біць нячутным). 2. безяс. Пазбавіць маг-
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чымасці дыхаць, гаварыць. Замаўчаў бы/^і^алі заіріло яму мову. Узе золіоўкл/ набоўеа,
як зацяло (безас.) /м (адняло мову, голас;
разм ). 0 Няма за што рук зацяць (разм ) —
нічога няма, няма чым заняцца. Ц яезак.
зацінаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАЦЯЧЁІ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -цячб; за
цёк, -цяклА, -лб; зак. 1. Пра што-н. вад
кае, цякучае: трапіць, заліцца куды-н.
2?аба зацякла за каўнер. 2. Намокнуць,
працяцца чым-н. вадкім. Смоль зацякла.
3. Апухнуць, ацячы. Дока зацякло. 4. Пра
часткі цела: анямець. Доз/ зацяклі. Ц незак.
зацякаць, -Ае.
ЗАЧАПІЦЦА, -чаплібся, -чэпішся, -ча
піцца; зак. 1. чым, за м/то. Закрануўшы
што-н., страціць магчымасць рухацца;
закрануць сабой, якой-н. часткай цела ці
адзення за што-н. Зоз зачапіўся за пень.
3. рукавом за о{рот. 2. Ухапіцца, учапіц
ца (разм.). 3. рукам/ за сук. Ц незак. зачап
ляцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца / зачэплівац
ца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАЧАПІЦЬ, -чапліб, -чбпіш, -чапіць;
-чбплены; зак., каео-м/то. 1. Захапіць,
паддзець, каб прыцягнуць да сябе або злу
чыць з чым-н. 3. вябро на крук. 3. бервяно
бусаком. 2. Выпадкова закрануць пры руху.
3. воссю за еуеал. 3. леран. Усхваляваць, абу
дзіць якое-н. пачуццё; зняважыць чые-н.
пачуцці. 3. за жывое. 3. самалюбства. 4.
Пачаць гаворку з кім-н., сказаць каму-н.
што-н.; закрануць у размове што-н. Я не
раба, м/то яе зачаліла. 3. дзяўчыну у еаворцы. II незак. зачэпліваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАЧАРАВАННЕ, -я, н. Чароўная сіла
каго-, чаго-н., а таксама стан таго, хто ад
чувае на сабе такую сілу. Навакольная лрыеажосць выклікае з.
ЗАЧАРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
-равАны; зак., каео-м/то. 1. Паводле заба
бонных уяўленняў: чарамі, магічнымі сло
вамі падпарадкаваць сабе, заваражыць. 2.
лбран. Зрабіць захапляючае ўражанне. ^4ртыстка зачаравала сваім воласам. Ц незак.
зачарбўваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАЧАРВІВЕЦЬ ал чарвівець
ЗАЧАРНЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе; зак.
Пачаць чарнець (у 2 знач.). На лол/ зачар
нела ралля.
ЗАЧАРНІЦЬ ал чарніць
ЗАЧАРСЦВЕЛЫ, ая, ае 1. Які стаў
чэрствым, зацвярдзеў. 3. кавалак хлеба. 2.
леран. Бяздушны, нячулы. Зачарсцвелая
натура. II наз. зачарсцвёласць, -і, ж.
ЗАЧАРСЦВЕЦЬ ал чарсцвець
ЗАЧАРЦІЦЬ, -чарчў, -чЭрціш, -чар
ціць; -чЭрцім, -чарціце, -чэрцяць; -чэрча
ны; зак., м/то. Пакрьшь рысамі, чарця
жом. 3. л/ст лалбры. II незак. зачэрчваць,
-аю, -аеш, -ае.
ЗАЧАСАЦЬ', -чапіў, -чЭшаш, -чЭша;
-чбшам, -чЭшаце, -чЭшуць; -чашы; -ча
саны; зак., м/то. Прычэсваючы, прыгла
дзіць (валасы) у адным напрамку. З валасы
на правы бок. Ц незак. зачэсваць, -аю, -аеш,
-ае.

ЗАЧАСАЦЬ , -чашў, -чЗшаш, -чбша;
-чбшам, -чбшаце, -чЭшуць; -чашьі; -ча
саны / -чЭсаны; зак., м/то. Чэшучы та
паром, рабіць вузейшым, вастрэйшым з
аднаго боку. 3. кол. Ц незак. зачэсваць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗАЧАСЦІЦЬ, -чашчў, -часціш, -час
ціць; -часцім, -часціцё, -часцець; зак.
(разм.). 1. Пачаць рабіць што-н. часта. 3.
у госці. Дзе не любяць — не гасці, а бзе лю
бяць — не часц/ (прыказка). 2. Паліцца
частымі кроплямі. Дбжбж зачасціў.
ЗАЧАТАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў м. 1. Тое,
што і заробак. 2. Адміраючы астатак не
даразвітага органа ў арганізме, рудымент
(спец.). 3. звычайна мн., леран. Пачатак,
першае праяўленне чаго-н. Зачаткі новых
абносім. II лрым. зачаткавы, -ая, -ае. 3. стан.
ЗАЧАХЛІЦЬ ал чахліць
ЗАЧАХЛЫ, -ая, -ае. 1. Змарнелы, хва
равіты. 3. чалавек. 2. Які зачах, слаба
расце, завялы. Зачахлае брэва. Ц наз. за
чахласць, -і, ж.
ЗАЧАХНУЦЬ ал чахнуць'
ЗАЧАЦЦЕ, -я, н. Зараджэнне плода, па
чатак цяжарнасці.
ЗАЧАЦЬ, -чнў, -чнёш, -чнё; -чнём,
-чняцё, -чнўць; -ч&ў -чалА, -лб; -пні; -ч&ты; зак., каао ("м/то). 1. Распачаць (разм.).
3. бубаўн/цтва. 2. Даць пачатак жыцця каму-н. (уст.). 3. бз/ця. II незак. зачынаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ЗАЧОС, -у, мн. -ы, -аў, м. Зачасаная
звычайна назад пасма валасоў. .Валасы з
прыгожым зачосам.
ЗАЧУМЛЕНЫ, -ая, -ае. Заражаны чу
мой. Ацякаць, як аб зачумленага (наз.).
ЗАЧЁІН, -у м. 1. Пачатак чаго-н., па
чын (разм.). Звабіць з. у яком-н. слраве. 2.
Традыцыйны пачатак (у творах народнай
паэзіі). 3. быліны. Ц лрым. зачынны, -ая, -ае.
ЗАЧЫНАЛЬНІК, а, мн -і, -аў, м Той,
хто пачынае якую-н. справу пачынальнік.
Скарына — з. усхобнеславянскаеа кніга
друкавання. II ж. зачынальніца, -ы, мн. -ы,
-ніц. II лрылі. зачынальніцкі, -ая, -ае.
ЗАЧЫНІЦЬ, -ыніб, -ьініш, -ьініць;
-ьінены; зак. 1. м/то. Пакрыць векам. 3.
скрыню. 2. м/то. Злучыць створкі для спы
нення доступу пранікнення ў сярэдзіну
каго-, чаго-н. 3. бзвсры. 3. хату. 3. кагом/то. Змясціўшы куды-н., заперці на за
мок. 3. бзяцем у хаце. 0 Свет зачыніць ка
му (разм.) — перашкодзіць нармальнаму
спакойнаму жыццю. Як зачыніць — поўна.
II незак. зачыняць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц звор. за
чыніцца, -ынібся, -Снішся, -ыніцца (да 2 і
З знач.); незак. зачыняцца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
ЗАЧЫНШЧЫК, а, дм. -і, -аў, л* Той,
хто пачынае што-н. (звычайна непрыс
тойнае). 3. бомкі. II ж. зачыншчыца, -ы, мн.
-ы, -чыц. II лрым. зачыншчыцкі, -ая, -ае.
ЗАЧЫРВАНЕЦЦА, -ёюся, -ёешся,
-ёецца; зак. 1. Тое, што і зачырванець. 2.
Пачырванець ад сораму, збянтэжанасці.
Дзяўчына зачырванелася.

ЗАЦ-ЗАШ
ЗАЧЫРВАНЕЦЬ, -ёю, ёеш, ёе; зак
Пачаць чырванець (у 1 і 3 знач.). Наўсхобзе зачырванела неба.
ЗАЧАСЦІЦЬ, -ышчу, -ысціш, -ьісціць;
-ьішчаны; зак., м/то (спец.). Чысцячы,
загладзіць, зняць ізаляцыю. 3. канцы лравабоў. 3. месца бля латкі на велас/лебнам
калібры. II незак. зачышчаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАЧЫТАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. Захапіўшыся пытаннем, забыцца на
час. 3. ц/кавам кнігам. 3. ба раніцы. Ц незак.
зачытвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАЧЫТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.,
м/то. 1. Прачытаць уголас для ўсеагуль
нага апавяшчэння. 3. пастанову. 2. Пры
весці ў неахайны выгляд працяглым або
нядбайным карыстаннем (пра кнігу, газе
ту і пад.; разм.). 3. Узяўшы для пытання,
не вярнуць (разм.). 3. кн/гу. Ц незак. за
чытваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАЧЭПКА, -і, ДМ-пцы, мн. -і, -пак, ж.
(разм.). 1. Прыстасаванне, якім што-н.
зачэпліваюць або якое што-н. трымае. 2.
нбран. Прычына, падстава. 3. бля сваркі.
ЗАЧЭПЛІВАЦЦА ал. зачапіцца
ЗАЧЭПЛІВАЦЬ ал. зачапіць
ЗАЧЭРПАЦЬ, -аю, аеш, ае; аны;
зак., м/то і чаео. Чэрпаючы, набраць
якую-н. колькасць вадкасці. 3. вабы. Ц не
зак. зачэрпваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАЧЭРПНУЦЬ, ну неш, -не; ні; -ну
ты; зак., м/то і чаео. Тое, што і зачэрпаць.
ЗАЧЭРЧВАЦЬ ал. зачарціць
ЗАЧЭСВАЦЬ' ал. зачасаць'.
ЗАЧЭСВАЦЬ^ ал зачасаць^
ЗАШАВЯЛІЦЦА, вялібся, вёлішся,
-вёліцца; зак. 1. Пачаць шавяліцца, прый
сці ў рух. Лісце на брэвах зам/авял/лася. 2.
Пачаць мітусліва рухацца. У кучы гною зам/авял/л/ся жук/. 3. Праявіць актыўнасць.
Нароб зам/авяліўся.
ЗАШАВЯЛІЦЬ, -вяліб, -вёліш, -вёліць;
зак., чым. Пачаць шавяліць. 3. мальцам/.
ЗАШАЛУДЗІВЕЦЬ ал шалудзівець
ЗАШАСТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Па
чаць шастаць. Нехта ў кустах зам/астаў.
ЗАШКЛІЦЬ, -ліб, -ліш, -ліць; -лім,
-ліцё, -лйць; -лёны; зак., м/то. Уставіць
шкло, шыбу ў раму. 3. вокны.
ЗАШКОДЗІЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв,
-дзіць; зак., каму-чаму і без бал. 1. Пры
несці шкоду каму-, чаму-н. Лішняя кален
ка н/кому не зам/кобз/ць. 2. Шкодна адбіц
ца на чым-н. Агуркам зам/кобзіл/халабы.
ЗАШМАЛЬЦАВАЦЬ,
цўю,
цўеш,
-цўе; -цўй; -цавёны; зак., м/то. Запэцкаць
чым-н. тлустым да бляску. 3. камбінезон.
II незак. зашмальцоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
звар. зашмальцавацца, 1 і 2 ас. не ўжыв.,
-цўецца; незак. зашмальцоўвацца, -аецца.
ЗАШМАРГА, -і, ДЗ^-рзе, мн. -і, -аў ж.
Зацяжная пятля, завязаная адным кан
цом. Зам/маре/ м/аўковых м/нуркоў нак/бк/.
ЗАШМАРГНЎЦЬ, нў,
нёш, нё;
-нём, -няцё, -нўць; -ні; -мбргнуты; зак.,
м/то. 1. Тузануўшы, завесіць, запяць. 3.
фіранку. 3. кісет. 2. Зрабіць тугім, сцяг-

ЗАШ-ЗБА
нуць (вузел, пятлю). 3. пятлю. Ц незок.
зашмбргваць, -аю, -аеш, -ае
ЗАШМАТ, прысд. (разм.). Замнога,
больш, чым трэба. 3. потрочоно часу.
ЗАШМУЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., што (разм.). 1. Занасіць, выцерці, аб
трапаць (вопратку). 3. рукоеы. 2. Трэннем
пашкодзіць скуру.
ЗАШНУРАВАЦЦА ал. шнуравацца
ЗАШНУРАВАЦЬ ал. шнураваць
ЗАШПАКЛЯВАЦЬ ал. шпакляваць
ЗАШПІЛІЦЦА, -ілібся, -ілішся, іліцца; зак. Зашпіліць на сабе што-н. Ц кезак.
зашпільвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАШПІЛІЦЬ, -іліб, -іліш, -іліць; іле
ны; зак., акно. Злучыць, змацаваць (краі
адзення і пад.) пры дапамозе шпілек, кно
пак або гузікаў якія прасоўваюцца ў петлі.
3. пінлсок. II лезак. зашпільваць, -аю, -аеш,
-ае.
ЗАШПУНТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе;
-тўй; -тавАны; зак., што. 1. Заткнуць
шпунтам (адтуліну ў бочцы). 2. Зрабіць
шпунт у чым-н. (спец.). 3. брус. Ц лезак.
зашпунтоўваць, -аю, -аеш, -ае
ЗАШРУБАВАЦЬ, -бўю, -бўеш, -бўе;
-бўй; -бавАны; зак., што. Круцячы што-н.,
што мае шрубавую нарэзку замацаваць,
давесці да патрэбнага становішча. 3. зам
ку. II лезак. зашрубоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАШТАБНАВАЦЬ, нўю, нўеш, нўе;
-нўй; -навіны; зак., што. Прашыць, за
страчыць (на швейнай машыне). 3. складку.
ЗАШТАТНЫ, -ая, -ае (уст.). Пазаштат
ны, які не ўваходзіць у пггат. 3. работл/к.
О Заштатны горад (уст.) — горад, які ўва
ходзіць у павет, але не з'яўляецца адмініс
трацыйным цэнтрам павета.
ЗАШТОРЫЦЬ, ру, рыш, рыць; -ра
ны; зак., што (разм.). Завесіць шторай. 3.
акло. II лезак. зашторваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАШТРЫХАВАЦЬ ал. штрыхаваць
ЗАШТУКАВАЦЬ ал. штукаваць
ЗАШТУРХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каео. Замучыць, прычыніць удары,
боль, штурхаючы. Дзяўчылку заштурхалі
ў латоўле.
ЗАШТУРХНУЦЬ,
нў, нёш,
нё;
-нём, -няцё, -нўць; -ні; -тўрхнуты; зак.,
каео-што. Штуршкамі запхнуць куды-н.
3. скрынку поб стол. Ц лезак. запггўрхваць,
-аю, -аеш, -ае.
ЗАШТЭМПЕЛЯВАЦЬ ел. штэмпеля
ваць.
ЗАШЧАМІЦЬ, -чамліб, -чОміш, -ця
міць; -чОмлены; зак., што. Сціснуць з
двух бакоў. 3. пальцы бзеярам/. Ц лезак. за
шчамляць, -Яю, -Яеш, -Яе.
ЗАШЧАПІЦЦА, -чаплюся, -чэпішся,
-чапіцца; зак. І. Застаўшыся ў памяш
канні, зачыніць дзверы на зашчапку 3. ў
хаце. 2. (7 / 2 ас. ле ўлсые.). Зачыніцца на
зашчапку (пра дзверы). Ц лезак. зашчап
ляцца, -Яюся, -Яешся, -Яецца.
ЗАШЧАПІЦЬ, -чапліб, -чЗпіш, -ча
піць; -чЗплены; зак. 1. што. Зачыніць на
зашчапку. 3. бзееры. 2. каео-што. Пакі
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нуць каго-н. у памяшканні, зашчапіўшы
дзверы. 3. бзіця ў хаце. Ц лезак. зашчапляць,
-Яю, -Яеш, -Яе.
ЗАШЧАПКА, -і, ДМ -пцы, мн. -і, -пак,
лс. Прыстасаванне для запірання дзвярэй
у выглядзе кручка або засаўкі.
ЗАШЧОЎКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак
Пачаць шчоўкаць. Дзяцел зашчоўкаў і па
ляцеў
ЗАШЧОЎКНУЦЦА, -нуся,
нешся,
-нецца; -ніся; зак. Зачыніцца, шчоўкнуў
шы запорам. Дзверы зашчоўкнуліся. Ц незак.
зашчоўквацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗАШЧОЎКНУЦЬ,
ну, -неш, -не;
-ні; -нуты; зак., што. Замкнуць, зачы
ніць, шчоўкнуўшы запорам. Ц незак. за
шчоўкваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗАШЧОЧНЫ, ая, -ае (спец ) Які зна
ходзіцца за шчакой. Зашчочныя .мяшкі.
ЗАШЧЫПАЦЬ, -ыпліб, -ьіплеш, -ьіпле
і-Аю, -Яеш, -Яе; -Яны; зак., каео. Замучыць
шчыпкамі.
ЗАШЫРОКІ, -ая, -ае (разм.). Празмер
на шырокі, шырэйшы, чым трэба.
ЗАШЫФРАВАЦЬ ал шыфраваць
ЗАІЛІЦЦА, -йюся, -віешся, -віецца;
зак. (разм.). 1. Забрацца ў зацішнае, глу
хое месца і пад.; паглыбіцца ў што-н. 3. ў
куток. 2. Не паспець зрабіць што-н. 3. з
работам. Ц незак. зашывацца, -Яюся, -Яеш
ся, -Яецца.
ЗАШЫЦЬ, -ь'ію, -ьіеш, -йе; -віты; зак.,
што. 1. Адрамантаваць, сшыўшы краі, а
таксама злучыць швом канцы чаго-н. 3.
пабраны рукаў. 3. .мяшок. 2. Упакаваць,
сшыўшы канцы ўпакоўкі. 3. пасылку. Ц не
зак. зашываць, -Яю, -Яеш, -Яе. Ц наз. зашы
ванне, -я, н. і зашыўка, -і, ДМ-ппАўцы, лс.
ЗАШЭРХЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які за
шэрх, зацвярдзелы. 3. снее.
ЗАШЭРХНУЦЬ ал шэрхнуць
ЗАЯВА, -ы, .мн. -ы, заАў лс. 1. Афіцый
нае паведамленне ў вуснай або пісьмовай
форме. Зрабіць залеў бля бруку. 2. Пісьмо
вая просьба аб чым-н. /7обоць зояеу на аб
лачынак.
ЗАЯВІЦЦА, -яўлібся, -Явішся, -Авіцца;
зак. (разм.). Паявіцца дзе-н., прыйсці ку
ды-н. нечакана. Заявіліся беое апоўначы.
ЗАЯВІЦЬ, -яўлк5, -Авілі, -Авіць; -Аўлены; зак., што, аб чым, пра што і са злуч.
«што*. Зрабіць заяву аб чым-н. 3. аб сеоім
намеры. 3. у міліцыя? пра кробзелс. Ц незак.
заяўлАць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗАЯДАЦЦА ал заесціся
ЗАЯДАЦЬ ал заесці
ЗАЯДЛЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Які надта
прыахвоціўся да чаго-н., заўзяты. 3. курэц.
2. Які вядзецца, выконваецца з асаблівай
упартасцю, зацяты. Заяблая спрэчка. 3.
Злосны, задзірысты. 3. чалазек.
ЗАЯЗДЖАЦЬ ал заехаць
ЗАЯЎКА, -і, ДМ-Аўцы, мн. -і, -Явак, лс.
1. Заява аб сваіх правах або аб атрыман
ні правоў на што-н. 3. на аааробна-сабоеы
ўчастак. 2. Заява з указаннем на патрэбу
ў чым-н. (у грашах, матэрыялах і пад.). 3.

на бубаўнічыя матэрыялы. Ц прым. заявач
ны, -ая, -ае.
ЗАЯЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (афіц.). Тбй,
хто падае заяву (у 2 знач.). Ц лс. заяўніца,
-ы, мн. -ы, -ніц. II лрым. заяўніцкі, -ая, -ае.
ЗАЯХКАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ае; зак.
(разм.). Забрахаць пры пагоні за зайцам.
Тапчак заяхкаў.
ЗАЯЦ, зАйца, мн. зайціА, -бў м. 1. Не
вялікі звярок з атрада грызуноў, а таксама
футра з яго. 77алахліеы як з. За беума зай
цамі пагонішся — ні абнаео не злоеіш (пры
казка). 2. Безбілетны пасажыр або глядач,
што пранік куды-н. без білета (разм.).
.Ехаць зайцам (у знач. прысл.). Ц ламянш.лоск. зЯйка, -і, мн. -і, -аў м. (да 1 знач.;
ужыв. таксама як ласк. зварот да каго-н.)
ізЯйчык, -а, мн. -і, -аў, м. (да 1 знач.; ужыв.
таксама як ласк. зварот да каго-н.). Ц лрым.
заёчы, -ая, -ае (да 1 знач.). Заечая нату
ра (перан.: палахлівая). О Заечая губа —
прыроджанае ненармальнае раздваенне
верхняй губы ў чалавека.
ЗБАВІЦЕЛЬ, -я, мн і, яў м Тбй, хто
збаўляе каго-н. ад каго-, чаго-н.; вырата
вальнік. II лс. збавіцелька, -і, ДМ-льцы, мн.
-і, -лек. II лрым. збавіцельскі, -ая, -ае.
ЗБАВІЦЦА, збаўлюся, збавішся, зба
віцца; зак., об коео-чоео. Выратавацца,
пазбегнуць; сумець вызваліцца ад каго-,
чаго-н. 3. об смерці. 3. об лішніх кдопотоў.
II незок. збаўляцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЗБАВІЦЬ', збаўлю, збавіш, збавіць;
збаўлены; зок., што і чоео. 1. Адняць час
тку чаго-н. з мэтай змяншэння (цаны,
колькасці і пад.); некалькі зменшыць,
убавіць. 3. бзесяць рублёў з оеудьной сумы.
3. крок (пайсці цішэй). 2. Пахудзець. 3. у
еозе. 3. Зменшыць сілу чаго-н. 3. тон. 3.
еоз. II незок. збаўляць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц поз.
збаўлённе, -я, н. і збАўка, -і, ДМ -ўцы, лс.
(разм.).
ЗБАВІЦЬ, збаўлю, збавіш, збавіць;
збаўлены; зок., коео (Тшяр) об коео-чоео.
Выратаваць, даць пазбегнуць чаго-н. 3. об
смерці. 3. бушу об покут. Ц незок. збаўляць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
ЗБАЁДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зок.
(разм ). 1. што. Марна патраціць. 3. усе
^ошы. 2. коео-што. Загубіць, знішчыць.
3. чолоееко.
ЗБАЖЫНА, -й, лс., зб. Агульная назва
хлебных злакаў а таксама зерне хлебных
злакаў Аеодяй розбяеоеццо кодеосноя з.
Мяшкі со зболсыной.
ЗБАЛАВАЦЬ ад балаваць
ЗБАЛАНСАВАЦЬ, -сўю, сўеш, -сўе;
-сўй; -савАны; зок., што. І. ад. баланса
ваць. 2. Ураўнаважыць (у 2 знач.), узгад
ніць, суразмерыць. 3. моачымосці. Ц поз.
збалансаванасць, -і, лс
ЗБАЛБАТНУЦЬ, -нў, нёш, нё; нём,
-няцё, -нўць; -ні; зок., што (разм.). Ска
заць тое, чаго не варта было гаварыць;
прагаварыцца ў гутарцы. 3. адупстео.
ЗБАЛЁЛЫ, -ая, -ае. Змучаны болем,
пакутамі. Збоделое цело. Збблелое сэрцо.
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ЗБАЛЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе, зяк.
(разм.). Змучыцца, спакутавацца. Збалела
л/атчына сэрца.
ЗБАН, -А, ля/, -ы, -бў, л/. Высокая глі
няная пасудзіна, якая звужаецца ўверсе
і мае звычайна ручку. Ц нал/янм/. збанбк,
-нкА, л/я. -нкі^ -нкбў, л/. / збаночак, -чка,
л/я. -чкі, -чкаў, л/. II ярыл/. збанны, -ая, -ае.
ЗБАРАЗНІЦЬ ал баразніць
ЗБЕГ, -у, л/. 1. ал. збегчы. 2. Месца, паг
лыбленне, па якім збягае вада. Стаць яа
самым збееу вабы. 3. Спалучэнне, злучэн
не (спец.). 3. зычных зухаў. 0 Збег акаліч
насцей — абставіны, якія склаліся пэўным
чынам, ход падзей, які абумовіў што-н.
ЗБЕГАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; зак.
Стаміцца, змарыцца бегаючы. Збегаўся,
лебзь яаз/ задача.
ЗБЕГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Схадзіць
куды-н. хутка, бягом. Збееам у л/аеаз/н.
ЗБЕГЛЫ, -ая, -ае (разм ). Які збец уцёк
адкуль-н. 3. катаржнік.
ЗБЕГЧЫ, збягў, збяжыш, збяжыць;
збяжйм, збежыцё, збягўць; збец -гла; збяжьі; зак. 1. з чаео. Бягом спусціцца ўніз. 3.
ўя/зяа лёстцы. 2. Знікнуць тайком, уцячы.
3. з надояў. 3. (7 / 2 ас. яе ўжыв.). Сцячы
(пра вадкасць). Заба збеала ў канаву. 4. (7
/2 ас. не ўжыв.), нёран. Знікнуць, прапас
ці (пра ўсмешку, чырвань і пад.). .%мем/ка
збеала з твару. 5. (7 / 2 ас. яе ўжыв.). Пера
ліцца цераз край пры кіпенні. ЎЬесь накіп
збее. II яезак. збягаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Сцеж
ка збяеае барак/ (перан.: спускаецца).
ЗБЕГЧЫСЯ, збягўся, збяжышся, збя
жыцца; збяжымся, збежыцеся, збягўцца;
збёгся, -глася; зак. 1. (7 / 2 ас. яе ўжые.).
Бягом сабрацца ў адным месцы (пра
многіх). 3. яа пажар. Збеглася ўся вёска.
2. Паспець бегчы разам з кім-н. (разм ).
Дзе ж л/яе з зал//, л/алабыл/і, з. 3. (7 / 2 ас.
яе ўжые.). Тое, што і ссесц/ся (у 2 знач.;
разм.). 4. (7 / 2 ас. яе ўжые.). Стварожыц
ца, утварыць згусткі (пра малако). Малако
збеглася. Ц яезак. збягуцца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
ЗБЕДНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца;
зак. (разм.). Прыкінуцца бедным, ня
шчасным. II яезак. збядняцца, -Аюся, -яеш
ся, -Аецца.
ЗБЕДНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены
/ ЗБЯДНЕЦЬ, -нй, -ніш, -ніць; зак., ка
ео-м/то. 1. Зрабіць бедным; абядніць. 3.
прыробу, высекм/ы лес. 2. Пазбавіць каго-,
што-н. выразнасці, сілы. 3. л/таратуряы
вобраз. II яезак. збядняць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗБЕРАГЧЁІ, -рагу, -ражАш, -ражА;
-ражбм, -ражацё, -рагўць; збярбц збераглА, -лб; -ражЫ; -ражбны; зак., каео-м/то.
Захаваць, не даць знікнуць, сапсавацца,
прапасці. 3. час. 3. ёром/ы. 3. прадукты. Ц
мезак. зберагаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц яаз. збе
ражэнне, -я, я. II ярыл/. зберагАльны, -ая,
-ае.
ЗБЕРАГЧ&СЯ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ражбцца; -рагўцца; збярбгся, збераглАся,
-лбся; зак. Захавацца непашкоджаным,

нястрачаным, незрасходаваным. Ц яезак.
зберагацца, -Аецца.
ЗБЕРАЖЭННЕ, -я, я. 1. ел. зберагчы.
2. л/м. Сабраная ў запас сума грошай. 77рацоўныя зберажэнні Захоўваць збераэкэнн/ ў
банку.
ЗБІВАЦЦА ел збіцца'
ЗБІВАЦЦА' ел збіцца'
ЗБІВАЦЬ ел збіць'
ЗБІВАЦЬ' ел збіць'
ЗБІРАЛЬНІК, а, л/н і, аў, л/ 1. Ча
лавек, які займаецца збіраннем чаго-н.
(якіх-н. рэдкасцей, твораў народнай твор
часці і пад.). 3. фальклору. 2. Ёмішча, у
якім збіраецца якая-н. вадкасць (спец.).
3. бабы. II ж. збіральніца, -ы, л/н. -ы, -ніц
(да 1 знач.). Ц ярыл/. збіральніцкі, -ая, -ае.
ЗБІРАЛЬНІЦТВА, а, я 1. Дзейнасць
збіральніка (у 1 знач.). Захан/цца збіральн/цтвал/. 2. Здабыванне сродкаў існаван
ня шляхам збірання грыбоў, ягад і інш. Ц
лрь/л/. збіральніцкі, -ая, -ае.
ЗБІРАЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Аба
гульнены, які адносіцца да многіх. 3. еоб
раз. II наз. збіральнасць, -і, ж.
ЗБІРАННЕ ел. сабрацца.
ЗБІРАЦЦА ел. сабрацца.
ЗБІРАЦЬ ел. сабраць.
ЗБІЦЦА', саб'юся, саб'ешся, саб'ецца;
саб'ёмся, саб'яцёся, саб'ецца; збіўся,
збілася; збіся; зак. 1. (7 / 2 ас. не ўжые.).
Ссунуцца з патрэбнага месца. 7/Тамка збілася набок. 2. (7/2 ас. не ўжые.). Стап
тацца, скрывіцца, Абцасы збіліся. 3. з чаео
і без бая. Адхіліцца ад правільнага шляху,
ад правільнага ходу думкі; памыліцца. 3.
з барое/. 3. ў паказаннях (дапусціць супя
рэчнасць). 3. яры лічэнні. 0 Збіцца з ног
(разм.) — вельмі стаміцца ад беганіны,
клопатаў. Ц незак. збівацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
ЗБІЦЦА', 1 і 2 ас. не ўжыв., саб'ёцца;
збіўся, збілася; зак. 1. Згусціцца ад узбоў
твання, ператварыцца ў шчыльную масу.
Масла зб/лася. 2. Сабрацца разам, у цес
наце. ./7/обз/ зб/л/ся ў кучу. II незак. збівацца,
-Аецца.
ЗБІЦЬ', саб'іб, саб'ёш, саб'ё; саб'ём,
саб'яцё, саб'ібць; збіў, збіла; збі; збіты;
зак. 1. каео-м/то. Прымусіць адваліцца, упасці, ударам зрушыць з месца. 3. з
ное. 3. яблык з брэеа. 3. еарожы сал/алёт.
2. м/то. Стаптаць, скрывіць. 3. абцасы. 3.
каео ^м/то). Моцна пабіць, знявечыць па
боямі. 3. ба паўсмерці. 4. м/то. Знізіць, зба
віць. 3. цану. 3. тэмпературу лякарствал/і.
3. еонар. 5. перан., каео ^м/то). Адхіліць ад
правільнага шляху; заблытаць. 3. з барое/. 3. з панталыку (выклікаць замяшанне,
заблытаць). 3. цяжк/м пытаннел/. Ц незак.
збіваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗБІЦЬ', саб'іб, саб'ёш, саб'ё; саб'ём,
саб'яцё, саб'ібць; збіў збіла; збі; збіты;
зак. 1. м/то. Ударамі злучыць, саставіць.
3. скрынку з бом/ак. 2. м/то. Узбіваючы, уз
боўтваючы, ператварыць у шчыльную ма
су. 3. л/асла. 3. каео-м/то. Сабраць разам,

ЗБА-ЗБО
сагнаць у кучу (разм.). 3. кароў у кучу. Ц не
зак. збіваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗБЛІЗІЦЦА, збліжуся, зблізішся, зблі
зіцца; зак. 1. Наблізіцца адзін да аднаго.
Мам/ыны зблізіліся. 2. Уступіць у блізкія,
сяброўскія адносіны. ТТбеыя сусебз/ з нам/
хутка збл/з/л/ся. Ц незак. збліжацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца. Ц наз. збліжэнне, -я, н.
ЗБЛІЗІЦЬ, збліжу, зблізіш, зблізіць;
збліжаны; зак. 1. каео-м/то. Наблізіць
аднаго да другога. 3. канцы айроту. 2. каео
(^м/то). Прымусіць уступіць у блізкія, сяб
роўскія адносіны. баульныя інтарэсы /х
зблізілі. II незак. збліжаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
наз. збліжэнне, -я, н.
ЗБЛІЗКУ, прысл. З блізкай адлегласці.
Разглядзець каео-, м/то-н. з.
ЗБЛЫТАЦЦА ел. блытацца
ЗБЛЫТАЦЬ ел блытаць
ЗБЛЯДНЕЛЫ, -ая, -ае. Які стаў блед
ным. 3. твар.
ЗБЛЯДНЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; зак. Стаць
бледным. II незак. бляднёць, -ёю, -ёеш, -ёе.
ЗБЛЯКЛЫ, -ая, -ае. Які страціў яр
касць афарбоўкі або свежасць. Збляклыя
фарбы. Збляклыя кветкі.
ЗБЛЯКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; збляк,
-кла; -ні; зак. 1. Страціць яркасць, афар
боўку. Т^жовыя фарбы збляклі. 2. Завя
нуць, страціць свежасць. 7рава зблякла.
ЗБОЖЖА, -а, н. 1. Агульная назва хлеб
ных злакавых раслін, з зерня якіх выраб
ляюцца мука і крупы. 2. зб. Зерне, насен
не гэтых раслін. Сеяць з. Змалоць з. Ц прым.
збожжавы, -ая, -ае. Збожжавыя культуры.
ЗБОЖЖА.. Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносіны
да збожжа, напр.: збожжакамбайн, збожжанаерузчык, збожжапастаўкі, збожжа
правод, збожжасемны, збожжасклад.
ЗБОЖЖАВЫТВОРЧЫ, -ая, -ае (спец ).
Які займаецца вырошчваннем, вытвор
часцю збожжа. 3. раён.
ЗБОЖЖАВЫЯ, -ых. Злакавыя раслі
ны (жыта, пшаніца, ячмень, авёс і пад.),
зерне якіх скарыстоўваецца для атрыман
ня прадуктаў харчавання і фуражу. Сяўба
збожжавых.
ЗБОЖЖАНАРЫХТОЎКІ. -тбвак, <?<й
збожжанарыхтоўка, -і, ДЛ7-ўцы, ж. Дзяр
жаўная планавая нарыхтоўка збожжа. Ц
прым. збожжанарыхтоўчы, -ая, -ае
ЗБОЖЖАСХОВІШЧА, а, н Памяшканне для захоўвання збожжа.
ЗБОЖЖАЎБОРАЧНЫ, ая, ае Які
мае адносіны да ўборкі хлеба. Збожжаў
борачная кал/нан/я. 3. камбайн.
ЗБОЖЖАЎБОРКА, -і, ДЛ/-ўббрцы, ж.
1. Уборка спелай збажыны. 2. Перыяд, ка
лі праводзіцца ўборка каласавых.
ЗБОЙ', зббю, л/н. -і, -яў л/. Вялікая
колькасць каго-, чаго-н., цесна збітага ў
адным месцы. 3. л/ам/ын.
ЗБОЙ', зббю, л/н. -і, -яў л/. (спец.). За
мінка ў руху каня. У канцы быстанцыі ў
скакуна адбыўся з.

ЗБО-ЗВА
ЗБОЙ \ зббю, м (спец.). Іалава, ногі і
вантробы забітай жывёлы як ежа. Ямбіч
ны з. II лрыл*. зббйны, -ая, -ае.
ЗБОКУ, лрысл. 1. З краю, не ў сярэдзі
не, не ў цэнтры. 3. аб барові. Стаць з. 2. З
месца, аддаленага ад каго-, чаго-н. Абысці
убок і назіраць з. Хал* адябзець на вэта з.,
бык здаецца, тто усё тут бабра (перан.).
3. у знач. лрыназ. з 7^ Побач з кім-, чым-н.,
паблізу каго-, чаго-н. 3. баралі. 0 Збоку
прыпека (разм.) — пра каго-, што-н. па
бочнае, лішняе.
ЗБОЛЬШАГА, лрысл. (разм.). У асноў
ным, у галоўных рысах або не ў поўную
меру часткова. Расказаць лра сябе з.
ЗБОР, -у л*н. -ы, -аў л*. 1. е/і сабрац
ца, сабраць. 2. Тое, што сабрана; агуль
ная колькасць чаго-н. сабранага. Залажы
з. зболслса. 3. Збіраемыя ці сабраныя за
што-н. або на што-н. грошы. /Танальны з.
Утзатры лаўны з. 4. чала. Сукупнасць саб
раных і выдадзеных разам якіх-н. тэкстаў.
3. закапаў. 3. твораў пісьменніка. 5. Сход
членаў якой-н. арганізацыі. 3. ветэранаў
санны. 6. Кароткачасовае знаходжанне
ваеннаабавязаных у распараджэнні ваен
нага ведамства для абучэння, а таксама
(звычайна л*н.) знаходжанне дзе-н. гру
пы спартсменаў для трэніровак. /7аверны з. Дучэбна-трэнфовачныя зборы. 7. л*н.
Падрыхтоўка да якога-н. дзеяння (ад'ез
ду адпраўлення куды-н.). Зборы у барову.
О Гербавы збор — асобы дзяржаўны збор
(да 1930 г) пры афармленні дакументаў;
які рэалізоўваўся шляхам продажу марак
пэўнай вартасці.
ЗБОРАЧНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для
зборкі машын і іншых механізмаў з гато
вых дэталей. 3. цэх.
ЗБОРКА, -і, ДА/-рцы, л*н. -і, -рак, лс. 1.
ал. сабраць. 2. Складка на адзежыне, матэ
рыяле. Слабніце у зборкі.
ЗБОРНІК, -а, мн. -і, а% л* 1. Кніга, у
якой сабраны якія-н. творы, дакументы.
3. сербаў. 3. архіўных бакументаў. 2. Рэ
зервуар для збору якой-н. вадкасці, газу
(спец.). 3. нафты.
ЗБОРНЫ, -ая, -ае. 1. Які з'яўляец
ца месцам збору каго-н. 3. пункт. 2. Які
складаецца з аб'яднаных у цэлае разна
родных частак. Зборная каманба (у спор
це: з лепшых ігракоў розных каманд). 3.
Састаўлены з асобных гатовых дэталей,
элементаў; заснаваны на прымяненні та
кіх дэталей. 3. бол*. Зборныя канструкцыі.
Зборнае бомабубаўніцтва. 4. Абагульнены,
які адносіцца да многіх. 3. літаратурны
вобраз. 5. У граматыцы — які абазначае
сукупнасць прадметаў ці асоб, што ўспры
маюцца як адзінае цэлае. Зборныя назоўні
кі. II наз. зборнасць, -і, лс.
ЗБОРШЧЫК, -а, мн. -і, -аў, л* 1. Асо
ба, якая займаецца зборам чаго-н., збірае
што-н. 3. бавоўны. 3. членскіх узносаў. 2.
Рабочы, які займаецца зборкай чаго-н. 3.
л*атораў. Ц лс. зборшчыца, -ы, л*н. -ы, -чыц.
II лрым. зборшчыцкі, -ая, -ае.
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ЗБОРЫШЧА, -а, л*. (разм., неадабр.).
Сход людзей, натоўп. /Думнае з. /Сто тут
у вас за з. ?
ЗБОЎТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
тто або тто з чым. Боўтаючы, перамя
шаць. 3. лякарства. Ц незак. збоўтваць,
-аю, -аеш, -ае.
ЗБОЧЫЦЬ, -чу -чыш, -чыць; зак.
Сысці або з'ехаць убок, даючы каму-н.
дарогу ці звярнуць убок дарогі, мяняю
чы напрамак руху Збоч, бо не размінёмся з
еозам. 3. у заеулак. 11 незак. збочваць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗБРАХАЦЬ, збрашў, збрэшаш, збрэша;
збрашьі; зак., тто (разм.). Схлусіць.
ЗБРАХНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; зак. і абнакр., тто і без
бал. (разм.). Тое, што і збрахаць.
ЗБРАШУРАВАЦЬ ал брашураваць
ЗБРАЯНОСЕЦ, -нбсца, л*н. -нбсцы,
-нбсцаў л*. У Сярэднія вякі: малады воін,
які насіў зброю рыцара.
ЗБРОД, -у Л/ -дзе, л*., зб. (разм., па
гард.). Людзі, якія належаць да разбэшча
ных, злачынных, антыграмадскіх элемен
таў. Усякі з. Фатысцкі з.
ЗБРОДЛІВЫ, ая, ае (разм) Шкад
лівы, памаўзлівы. Зброблівай котцы хвост
уцінаюць (прымаўка).
ЗБРОДНЫ, -ая, -ае (разм.). Выпад
кова сабраны; разнародны, разнамасны.
Збродная кампанія.
ЗБРОЙНІК, -а, мн. -і, аў л* Спецыя
ліст па вырабе зброі.
ЗБРОСНЕЛЫ, ая, ае Заплеснелы
(пра вадкасць). Зброснелая сабо.
ЗБРОСНЕЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , ее;
зак. Заплеснець (пра вадкасць). Дабаўсалсалцы зброснела.
ЗБРОЯ, -і, лс. Усякі сродак, прыста
саванне, тэхнічна прыгоднае для напа
ду ці абароны, а таксама сукупнасць та
кіх сродкаў. Авнястрэльная з. Жалобная з.
(шабля, кінжал, нож і пад.). Стралковая
з. (ружжо, рэвальвер і пад.). Артылерый
ская з. (гармата, гаўбіца і пад.). Ябзсрная
з. Абараняцца са зброяй у руках. Тбэйная з.
(перан.). Скласці зброю (перан.: здацца;
высок.). Заняць зброю (пачаць вайну або
паўстаць са зброяй у руках; высок.). .Праз
ваць зброяй (пагражаць вайной; кніжн.). Ц
лрым. зброевы, -ая, -ае і збройны, -ая, -ае.
Зброевая (збройная,) майстэрня.
ЗБРЎЯ, -і, лс. Прыналежнасці для за
прагання каня; вупраж. Ц лрым. збрўевы,
-ая, -ае ізбрўйны, -ая, -ае.
ЗБРЫСЦІ, збрыдў, збрыдзёш, збрыдзё; збрыдзём, збрьшзяцё, збрыдўць;
збрыў -рылё, -лб; збрыдзі; зак. (разм.).
Сысці куды-н., пакінуўшы сваё месца.
Цяля нелубы збрыло.
ЗБРЫЦЬ, збрйю, збрыеш, збрые; збры
ты; зак., тто. Зрэзаць брытвай. 3. барабу.
II незак. збрываць, -ёю, -ёеш, -ёе.
ЗБУДАВАННЕ, -я, мн. -і, -яў н. Буды
нак, пабудова (рознага віду і прызначэн

ня). Спартыўнае з. Лесатэхнічныя збубаванні.
ЗБУДАВАЦЬ, -дўю, -дўеш, -дўе; -дўй;
-давёны; зак., тто. Пабудаваць, выбуда
ваць. 3. палац.
ЗБУЦВЕЛЫ, ая, -ае Які збуцвеў
струхнелы, спарахнелы. Арылс з. наваліўся.
ЗБУЦВЕЦЬ ал буцвець
ЗБУЯЛЫ, -ая, -ае. Які збуяў пыш
на разросся (пра расліны). Збуялае каліўе
бульбы.
ЗБУЯЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе; зак.
Пышна разрасціся націннем на шкоду
плоданашэнню, .буракі збуялі.
ЗБЫТ, -у, Л/збйце, м. Продаж гатовай
прадукцыі. Рынак збыту. Ц нрым. збытавй,
-ёя, -бе.
ЗБАІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., збўдзецца;
збаўся, збылёся, -лбся; зак. Ажыццявіц
ца, здзейсніцца, стаць сапраўдным. 77абзеі збыліся. II незак. збывацца, -ёецца.
ЗБЫЦЬ, збўду, збўдзеш, збўдзе; збыў
збылё, -лб; збудзь; збьіты; зак., каво-тто.
1. Знайсці збыт чаму-н., прадаць. 3. та
вар. 2. Пазбавіцца, вызваліцца ад каго-,
чаго-н. (разм.). 3. з рук. 3. бябў з валавы. Ц
незак. збываць, -ёю, -ёеш, -ёе.
ЗБЭСЦІЦЬ ал бэсціць
ЗБЯГАЦЦА ал збегчыся
ЗБЯГАЦЬ ал збегчы
ЗБЯДНЕЛЫ, -ая, -ае. Які збяднеў стаў
бедны. II наз. збяднеласць, -і, лс.
ЗБЯДНІЦЬ ал бяднець
ЗБЯДНЯЦЦА ал збедніцца
ЗБЯДНЯЦЬ ал збедніць
ЗБЯЛЁЛЫ, -ая, -ае. Які збялеў стаў бе
лым, бледным. 3. твар. 3. аб інею лазняк.
ЗБЯЛЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; зак. Стаць
белым, пабялець. 3. аб злосці.
ЗБЯНТЭЖАНЫ, ая, ае Разгублены,
атарапелы або які выражае разгубленасць,
атарапеласць. 3. выаляб. Ц наз. збянтэжа
насць, -і, лс.
ЗБЯНТЭЖЫЦЦА,
жуся,
жышся,
-жыцца; зак. Прыйсці ў замяшанне, раз
губіцца. 3. аб нечаканасці.
ЗБЯНТЭЖЫЦЬ, -жу жыш, жыць;
-жаны; зак., каао ("тто). Выклікаць замя
шанне, разгубленасць. 3. каво-н. пахвалой.
ЗВАДА, -ы, лс. Сварка, склока, разлад. Ц
лрым. звадны, -ая, -ае.
ЗВАДЗІЦЬ, зваджў, звбдзіш, звадзіць;
зак., каво (тто). Адвесці куды-н. і пры
весці назад. 3. хворага ба ўрача.
ЗВАДКА, -і, ДА/ -дцы, мн. -дак, лс.
(разм.). Тое, што і зваба.
ЗВАДКАВАНЫ, -ая, -ае (спец.). Пера
твораны ў вадкі стан. 3. ваз.
ЗВАДЛІВЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Схільны
да звадак, звадніцтва. Зваблівая сусебка. 2.
Які суправаджаецца звадкамі, з'яўляецца
звадкай. Зваблівыя абносіны. Ц наз. звадлі
васць, -і, лс.
ЗВАДНІК, -а, мн. -і, -аў м. (разм.). Ча
лавек, які займаецца звадкамі. Ц лс. звад
ніца, -Ы, МН. -Ы, -НІЦ. II лрым. звадніцкі,
-ая, -ае.
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ЗВАДНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яезак.
(разм.). Учыняць звадкі. Ц лаз. звадніцтва,
-а, я.
ЗВАДЫЯШ, а, лін -ы, -аў м (разм )
Зводнік, падбухторшчык. Ц ле. звадыяшка,
-і,
-шцы, л/л. -і, -шак. Ц лрь/м. зва
дыяцкі, -ая, -ае.
ЗВАЖАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лезак., ла
коао-м/яо і з бобол. (звычайна з адмоўем).
Звяртаць увагу на каго-, што-н., надаваць
значэнне каму-, чаму-н. ^л л/ ла мяло ле
зеалсае. О Зважай! — каманда, якая азна
чае: стаяць навыцяжку, нерухома.
ЗВАЖЫЦЬ', -жу -жыш, -жыць; -жаны; зак., коео-м//ло. Вызначыць вагу каго-,
чаго-н. або адважыць пэўную колькасць
чаго-н. 3. /лазар. 3. лаукма^рама цукру. Ц
збор. зважыцца, -жуся, -жышся, -жыцца.
ЗВАЖЫЦЬ', -жу, -жыш, -жыць; зак.,
каліў (разм.). Зрабіць уступку, уважыць.
Умей з. мояобм/ому. Ц лезак. зважАць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ЗВАЗІЦЬ, зважў, звбзіш, звбзіць; зак.,
коео-ш/ло. Адвезці і прывезці назад. 3. Дзі
ця (За бок/лоро.
ЗВАЛАЧЫ, -лакў, -лачбш, -лачб; -лачбм, -лачацё, -лакўць; -лёк, -лаклА, -лб;
-дачы; -лбчаны; зак., коео-ю/ло (разм.). 1.
Цягнучы, зняць з чаго-н. 3. мех з саза. 2.
Валочачы, знесці ў адно месца. 3. еоялё у
кучу. 3. Знесці куды-н. далёка. ,Дзец/ зеолокя/ еробя/. Ц лезак. звалакаць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
ЗВАЛАЧЫСЯ, -лакўся, -лачбшся, -лачбцца; -лачбмся, -лачацёся, -лакўцца;
-лбкся, -лаклАся, -лбся; -лачьіся; зак.
(разм.). 1. Сысці куды-н. Хрроео ку(3ь/сьц/
зеояокяося. 2. (7 і 2 ас. ле ўлсые.). Сысці
ся адусюль, сабрацца ў адно месца. 77робс/лоўл/к/ лоеокольлых еёсок зеояокя/ся ла
схоб у уйарласек/.
ЗВАЛЙІЦА', -алк5ся, -Алішся, -Аліцца;
зак. 1. ая. валіцца. 2. Захварэўшы, злегчы ў
ложак (разм). Доўе/ час брэлло а^чуеаў ся
бе /, ларэіаце, зеаяіуся. 0 ІЬра з плячэй звалілася (разм.) — пра вызваленне ад вялікіх
клопатаў, цяжкіх перажыванняў. Ц лезак.
звальвання, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗВАЛІЦЦА', і і 2ас. неўжыв., звАліцца;
зак. Атрымацца ў выніку валення (пра вы
рабы з воўны). Сукло бабра збаялася.
ЗВАЛІЦЬ' а? валіць'
ЗВАЛІЦЬ' ая валіць'.
ЗВАЛКА, -і, ДМ -лцы, мл. -і, -лак, ле.
Месца, куды выкідаюць, звальваюць
што-н. Лыеезц/ смецце ла засяку. Ц лрым.
звалачны, -ая, -ае.
ЗВАЛЬНЕННЕ ая звольніцца
ЗВАЛЬНЯЦЦА ая звольніцца
ЗВАЛЬНЯЦЬ ая звольніць
ЗВАЛЯЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Аецца;
зак. Застаўшыся нявыкарыстаным, прый
сці ў непрыгоднасць. Лоф/ло /лак і зваля
лася.
ЗВАНАР, -А, мл. -й, -6% м. Той, хто зво
ніць у царкоўныя званы. Ц лрым. званарскі,
-ая, -ае.

ЗВАНІТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; бе
зас.; зак., каао. Пра рвоту ў каго-н. Аеороаа звал//лавала.
ЗВАНІЦА, -ы, мл. -ы, -ніц, лс. Вежа са
званамі пры царкве. 7)мбзеі/ь са сваёй звал/цы ла ідліо-л. (са свайго, абмежаванага
пункту гледжання; разм.). Ц лрь/м. зва
нічны, -ая, -ае.
ЗВАНІЦЬ, званіб, звбніш, звбніць; ле
зак. 1. Утвараць гукі пры дапамозе звона, званка. 2. каму. Выклікаць званком
тэлефоннага апарата для размовы па тэ
лефоне. 3. ла /яэлефоле. 3. лерал., лра каео-іс/ло, аб к/м-чым і з бобол. Разносіць
чуткі, плёткі, учыняць шум (разм.). Ле
чана лра еэ/ла ўс/обь/ з. 0 Званіць у званы
(разм.) — усюды расказваць пра што-н. Ц
зак. пазваніць, -ваніб, -вбніш, -вбніць (да
1 і 2 знач.).
ЗВАНКОВЫ' ая званок
ЗВАНКОВЫ' ая звонкі'
ЗВАННЕ, -я, мл. -і, -яў м. 1. Афіцый
на прысвоенае найменне, якое вызначае
ступень заслуг; службовага становішча,
кваліфікацыі ў галіне якой-н. дзейнас
ці. Зо/лскія звалл/. Дучолае з. 2. Ганаро
вае найменне як адна з форм узнагароды
і заахвочвання для далейшых поспехаў
дзеячаў працы, навукі, культуры і інш. 3.
Героя Соць/яя/с/яь/члой 77роцы. 3. лрроблоео ор/ль/с/ло .Беларус/. 3. У дарэвалюцый
най Расіі — аднесенасць да якой-н. гра
мадскай групы са спадчыннымі правамі і
абавязкамі; саслоўе. Ёл з бухоўлоео зеолля. Хулецкде з. 4. У дарэвалюцыйнай Ра
сіі — узаконенае абазначэнне службовага
становішча па табелі аб рангах; чын. .Быў
колелсск/мосэсором. .Ёлмеўз. камер-/олкера. 0 Адно званне (разм.) — пра тое, што не
адпавядае свайму найменню. Лбло з., м//ло
зароб, а ла самай слраее — ласёлак. Ані
звання каео-чаео (разм.) — і ў паміне няма.
ЗВАНОК, -нкА, мл. -нкі^ -нкбў м. 1.
Невялікі звон (у 1 знач.), а таксама пры
стасаванне для гукавых сігналаў. Дзеярлы з. Зяек/ярь/члы з. 2. Іук, гукавы сігнал,
утвораны такім звонам ці спецыяльным
прыстасаваннем. ТГроеучоў з. 7бле%,олль/ з.
Золял/к/ лачыла/оцца ла звалку. Ц ламялм/.
званочак, -чка, мл. -чкі, -чкаў м. (да 1
знач.). II лрь/м. званкбвы, -ая, -ае.
ЗВАНЧ&ЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -бе; ле
зак. Станавіцца званчэйшым. Голас зеалчэе. II зак. пазванчэць, -бе.
ЗВАНЫ, -ая, -ае. 1. Які атрымаў запра
шэнне. 3. еосць. 2.3 запрошанымі гасцямі.
3. обеб. 0 Так званы — ужыв. для выражэн
ня ўмоўнага значэння, іранічных або ад
моўных адносін да каго-, чаго-н. Дуль ялы,
заілы /лак зеолыя слецыяяктлы.
ЗВАРАЖ&ЦЬ ая. варажыць
ЗВАРАЧАЦЦА ая звярнуцца
ЗВАРАЧАЦЬ ая звярнуць
ЗВАРАЧНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны
да зваркі металу. Зеарачлыя рабо/лы. 3. цэх.
ЗВАРКА ая. зварыць.

ЗВА-ЗВА
ЗВАРНЫ, -бя, -бе. Які атрымліваецца
шляхам зваркі. Зеарлыя /лрубы.
ЗВАРОТ, -у, ЛІ -рбце, мл. -ы, -аў м. 1.
Вяртанне адкуль-н. назад, на ранейшае
месца. 3. ла рдбзьму. 77о звароце у ЛІ/лек. 2.
Заклік, выступленне, звернутае да каго-н.
3. бэлу/лдл:аў бо лоробо. 3. У граматыцы:
група слоў якія ўтвараюць пэўнае адзін
ства, слоўны выраз. Дзеелрысяоўлы з.
ЗВАРОТАК, тка, мл -ткі, -ткаў м У
граматыцы: слова ці група слоў якімі на
зываюць таго, да каго звяртаюцца. 2?ь/бзел/ць коскам/ з.
ЗВАРОТНЫ, ая, ае 1. Які вядзе на
зад (пра шлях, дарогу). 3. ///лях. 2. Які ад
наўляецца, часам узнікае зноў 3. /лы%). 3.
У граматыцы: які абазначае адносіны да
суб'екта маўлення. 3. бзеяслоў. о Зварот
ны адрас — адрас адпраўшчыка пісьма,
пасылкі і пад.
ЗВАРОЧВАЦЦА ая звярнуцца
ЗВАРОЧВАЦЬ ая звярнуць
ЗВАРУХНУЦЦА ая. варушыцца.
ЗВАРУХНУЦЬ ая. варушыць.
ЗВАРШЧЫК, а, мл -і, аў м Рабочы
па зварцы металаў Ц лс. зваршчыца, -ы, мл.
-ы, -чыц.
ЗВАРАЦЦА, -арўся, -брышся, -брыц
ца; зок. 1. ая. варыцца. 2. (7 / 2 ос. ле
ўлсые.). Злучыцца шляхам зваркі. Ц лезок.
зварвацца, -аецца (да 2 знач).
ЗВАРЫЦЬ, -арў, -брыш, -брыць; -бра
ны; зок. 1. ая. варыць. 2. м//ло. Злучыць,
запаўняючы прамежкі расплаўленым ме
талам ці сціскаючы, скоўваючы ў распа
леным выглядзе. 3. секцы//яруболроеобо. 11
лезок. зварваць, -аю, -аеш, -ае (да 2 знач).
II лоз. зварка, -і, ДЛІ-рцы, лс. (да 2 знач.).
Тозоеоя з. Яў/лоаеллоя з.
ЗВАР'ЯЦЕЛЫ, ая, ае 1. Які страціў
розум, псіхічна хворы. 3. чояоеек. Лям
чыць л/бь/ з. 2. Безразважны, раз'юша
ны (разм.). 3. об злое///, ёл б/у лосуб. Ц лоз.
звар'яцёласць, -і, лс. (да 2 знач.; разм.).
ЗВАР'ЯЦЕЦЬ, -ёю, -ёеш, ёе; зок 1.
Захварэць на псіхічнае расстройства. 2.
Страціць развагу раз'юшыцца (разм.).
ЗВАСТРЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
звбстрыцца; зок. Стаць вельмі тонкім,
вузкім ад вастрэння або доўгага ўжыван
ня. Доле збос/м//ь/ўся. II лезок. звострывац
ца, -аецца.
ЗВАСТРЫЦЬ, звастрў,
звбстрыш,
звбстрыць; звбстраны; зок., м//ло. 1. Зрэ
заць, знішчыць няроўнасці тачыльным
інструментам. 3. ляроўлосц/ ло лязе. 2. Пра
нож і іншую прыладу: зрабіць тонкім, вуз
кім ад доўгага ўжывання. Ц лезок. звостры
ваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗВАЦЦА, завўся, завёшся, завёцца; за
вёмся, завяцёся, завўцца; завіся; лезок.
Насіць імя, называцца. 75/яы курорт зоееццо Соль/. Хоб л/обзьм/ з., /лрэбо л/обзьм/
быі/ь (прыказка).
ЗВАЦЬ, завў, завёш, завё; завём, завяцё, завўць; зваў звбла; заві; звбны; лезок.,
коео (й//ло). 1. Ібласам, сігналам прасіць

ЗВЕ-ЗВІ
наблізіцца. 3. яа бапамо^у. 2. Запрашаць
куды-н. 3. у еосці. 3. ка;. Называць. Яео
звалі 37/хасём. II зак. пазваць, -завў, -завёш, -завё; -завём, -завяцё, -завўць; -звАў,
-звАла; -заві; -звАны (да 1 і 2 знач.).
ЗВЕДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., м/то.
Е Атрымаць звесткі аб чым-н., пазнаць
што-н. 3. невябомае. 2. Спазнаць на во
пыце, перажыць. 3. мноеа зара. 11 яезак.
зведваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗВЁЗЦІ, звязў, звязёш, звязё; звязём,
звезяцё, звязўць; звёз, звёзла; звязі; звёзены; зак., каео-м/то. 1. Возячы, даставіць
куды-н., перавезці (пра ўсё, многае). 3.
каменне ў кучу. 3. хлеб з поля. 2. Везучы,
перамясціць зверху ўніз. 3. воз з зары. 3.
Ад'язджаючы, непрыметна ўзяць з сабой і
адвезці куды-н. 77аехаў і кніеу звёз. Ц яезак.
звбзіць, звбжу звбзіш, звбзіць. Ц яаз. звоз,
-у, л*. (да 1 і 2 знач.).
ЗВЕКАВАЦЬ, звякўю, звякўеш, звякўе; звякўй; звекавАны; зак. Пражыць век
дзе-н., у якім-н. стане. Ён /лак і звекаваў
бабь/лём.
ЗВЁКУ, лрысл. З даўніх часоў, спрадве
ку. Ён з. алух/.
ЗВЕЛІКАДУШНІЧАЦЬ ад велікадуш
нічаць.
ЗВЕННЯВЫ, Ая, бе 1. ад звяно 2. у
злач. яаз. звеннявы, -бга, л/я. -ыя, -^, л/.
Кіраўнік звяна (у 3 знач.). Дарада звеннявь/х. II ж. звеннявая, -6й, л/я. -ьія, -іАх.
ЗВЕР, -а, л/ч. звярьі, -бў, л/. 1. Дзікая,
звычайна драпежная жывёліна. 77ум/ны з.
2. лерам. Пра вельмі злога, жорсткага ча
лавека. II ламянм/. звярбк, -ркА, л/я. -ркі^
-ркбў, л/. (да 1 знач.). Ц зб. звяр'ё, -А, я. Ц
ярыл/. звярыны, -ая, -ае. Звярыныя слябы.
3. страх (надзвычай моцны). 3. арнамент
(з адлюстраваннем жывёл).
ЗВЕРА.. Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: 1) які мае адно
сіны да звера, звяроў такі, як у звера, звя
роў, напр.: зверабойны, звералоў, зверана бобны; 2) які мае адносіны да зверагадоў
лі, напр.: звераеаслабарка, звералітол/нік,
звераферма.
ЗВЕРАБОЙ', -я, л/н. -і, -яў, л/. Паляўні
чы на звера. Ц лрыл/. зверабойны, -ая, -ае.
3. промысел.
ЗВЕРАБОЙ , -ю, л/. Травяністая лека
вая расліна, звычайна з жоўтымі кветкамі.
Мастачка зверабою. Ц лрь/л/. зверабойны,
-ая, -ае. Сял/емстеазесрабомнь/х (наз.).
ЗВЕРАВАТЫ, -ая, -ае. І. Падобны з вы
гляду на звера. 2. У абыходжанні — грубы,
злосны, нелюдзімы. 3. чалавек. Ц наз. зве
раватасць, -і, ж.
ЗВЕРАВОД, -а, М дзе, мн. ы, аў, л/
Спецыяліст па звераводстве; зверагадо
вец.
ЗВЕРАВОДСТВА, а, н Тое, што і звераеабоўля. Ц лрым. звераводчы, -ая, -ае.
ЗВЕРАГАДОВЕЦ, -дбўца, мн. -дбўцы,
-дбўцаў, м. Спецыяліст па зверагадоўлі;
зверавод.
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ЗВЕРАГАДОЎЛЯ, -і, ж. Прамысловае
развядзенне пушных звяроў; зверавод
ства. II лрым. зверагадоўчы, -ая, -ае. Звера еабоўчая ферма.
ЗВЕРАДЗІЦЬ ел. верадзіць
ЗВЕРАЛОЎ, -лбва, л/н. -лбвы, -лбваў, л/.
Прамысловы паляўнічы на звяроў.
ЗВЕРАЛОЎСТВА, -а, н. Прамысловае
паляванне на звяроў. Ц лрым. звералоўны,
-ая, -ае. 3. лромысел.
ЗВЕРАНЯ і ЗВЕРАНЁ, нАці, л/н -нАты,
-нАт, н. Дзіцяня звера.
ЗВЕРАПАДОБНЫ, ая, ае Які нагад
вае звера, падобны да звера. 3. выеляб. Ц
наз. зверападобнасць, -і, ж.
ЗВЕРАФЁРМА, ы, мн ы, аў, ж
Прадпрыемства па вырошчванні каштоў
ных звяроў.
ЗВЁРГНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -ну
ты; зак. 1. каео-м/то. Сілай пазбавіць ула
ды, скінуць; знішчыць, спыніць існаван
не чаго-н. (высок.). 3. цара. 3. самадзяр
жаўе. 2. каео і без бал. Нарадзіць заўчасна
(пра жывёл; разм.). Харовазверела. Ц незак.
звяргаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз звяржэнне,
-я, н. (да 1 знач.)
ЗВЁРСКІ, -ая, -ае. 1. Уласцівы зверу
(у 2 знач.); люты, жорсткі. Земскае за
бойства. 2. Вельмі моцны, надзвычайны
(разм.). 3. апетыт. Ц наз. звёрства, -а, л/н.
-ы, -аў, л/. (да 1 знач.).
ЗВЁРСТВА, -а, мн. -ы, -аў н. 1. ая. звер
скі. 2. Зверскі ўчынак, жорсткасць. Фам/ысцкія зверствы.
ЗВЁРСТВАВАЦЬ, твую, твуеш, твуе;
-твуй; незак. Учыняць зверства.
ЗВЁРХУ, лрысл. 1. У напрамку ўніз. 3.
насылалася лісце. Тлябзець з. ўніз (таксама
перан.: адносіцца да каго-н. з пагардай,
высакамерна). 2. З боку вышэйстаячых
органаў Дь/рэкл/ь/ва з. 3. Па паверхні, у
верхняй частцы чаго-н. 7лум/ч плавае з.
Масла сапсавалася тальк/ з.
ЗВЁРШЧЫК, а, мн і, аў, м Работнік
па зверцы чаго-н. з чым-н. Ц ж. звёршчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
ЗВЕРЫНА, -ы, ж. 1. зб. Звяры. У лесе
мноеа зверыны. 2. м. Вялікі звер (разм.).
ЗВЁРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
зак. 1. з чым. Зрабіць зверку праверыць
што-н. па якіх-н. крыніцах. 3. са слоўні
кам. 2. Тое, што і зняверыцца (разм.). Ц не
зак. звярацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЗВЁРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; зак., м/то
з чым. Праверыць, параўнаўшы з чым-н.,
узятым за ўзор. 3. колі/о з арыеіналал/. Ц не
зак. звяраць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. звёрка,
-і, ДМ-рцы, мн. -і, -рак, ж.
ЗВЁСІЦЦА, звешуся, звёсішся, звёсіцца; зак. 1. Перагнуўшыся цераз што-н.,
нахіліцца ўніз. 3. цераз поручні. 2. (7 і 2ас.
не ўжыв.). Нізка схіліцца, апусціцца. Та
ліна/ звесіліся ба зял/лі. Ц незак. звёшвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
ЗВЁСІЦЬ, звёшу звёсіш, звёсіць; звёшаны; зак., ///то. Трымаючы ў вісячым
стане, апусціць уніз. ТЗярба звесіла еаліны

наб забой. Сябзець, звесіўм/ь/ ноеі (не даста
ючы да падлогі, зямлі). Ц незак. звёшваць,
-аю, -аеш, -ае.
ЗВЁСТКІ, -так, абз. звёстка, -і, ДМ
-тцы, ж. Даныя, паведамленні пра каго-,
што-н. Ўтрымаць важныя з. 3. аб набвор 7.
ЗВЁСЦІ, звядў, звядзёш, звядзё; звя
дзём, зведзяцё, звядўць; звёў звялА, -лб;
звядзі; звёдзены; зак. 1. каео (мт/о/ Ве
дучы, спусціць зверху ўніз. 3. бзіця з лес
віцы. 2. каео-м/то. Перавесці, адвесці на
другое месца, убок. 3. карову з бароеі. 3.
суріёзну/о размову на жар/л (перан.). 3.
///то. Знішчыць, перавесці; зрасходаваць
(звычайна без карысці). 3. тараканаў. 3.
мноеа лесу (высечы). 4. м/то. Наблізіць ад
но да другога, ссунуць, злучыць. 3. бровы.
5. каео (7//то). Сабраць у адно месца, да
памагчы або прымусіць сустрэцца ці сы
сціся з кім-н. 3. бзяцей у зал. 3. знаёмых. 6.
каео-м/то ў м/то. Злучыць у якое-н. новае
цэлае. 3. баныя ў табліцу. 7. каео (м/то/
Нацкаваўшы аднаго на другога, прыму
сіць пабіцца, пакусацца. 3. сабак. 3. спра
чальнікаў (перан.). 8. м/л/о ба чаео або на
м/то. Давесці да чаго-н. нязначнага, мало
га, нескладанага. 3. выбаткі ба мінімуму.
9. (7 і 2 ас. не ўжыв.), каео-м/то. Сагнуць,
сцягнуць, скурчыць. Сўтареа звяла наеў.
0 Звесці са свету — загубіць, знішчыць.
Звесці ў рожкі (разм.) — пасварыць каго-н.
з кім-н.; стукнуць ілбамі. Ц незак. звбдзіць,
-джу -дзіш, -дзіць. II наз. звядзённе, -я, н.
(да 1, 2,4—9 знач.).
ЗВЁСЦІСЯ, звядўся, звядзешся, звядзёцца; звядзёмся, зведзяцёся, звядўцца;
звёўся, звялАся, -лбся; звядзіся; зак. 1. (7
і 2ас. неўжыв.). Перастаць існаваць, знік
нуць. 7ая лароба жывёлы ўжо звялася. 2.
Страціць сілы, пахудзець. Звёўся чалавек
зусім. 3. ба чаео і на м/то. Скараціўшыся, спрасціўшыся, выразіцца ў чым-н.
малым, нескладаным. Слраса звялася ба
(Дробязей. 3. на нім/то (страціць усякі сэнс,
усякае значэнне). Ц незак. зводзіцца, -джу
ся, -дзішся, -дзіцца.
ЗВЁЧАРА, лрысл. Вечарам, да надыхо
ду ночы.
ЗВЕЧАРЭЦЬ ел вечарэць
ЗВЁШВАЦЦА ел звесіцца
ЗВЁШВАЦЬ ел звесіць
ЗВЁЯЦЬ ел веяць
ЗВЙІІНА, -ы, мн. -ы, -лін, ж. Хвалістае
скрыўленне, выгін. 3. ракі. Звіліны мозеу.
ЗВІЛІСТЫ, -ая, -ае. Які мае пакручас
ты выгляд. Звілістая сцежка. Ц наз. звіліс
тасць, -і, ж
ЗВІЛЫАТНЁЦЬ ел вільгатнець
ЗВІНЁЦЬ, -ніб, -ніш, -ніць; -нім, -ніцё, -няць; -ні; незак. Утвараць металічны
гук. Звініць званок. Звіняць еаласы бзяцей.
У вум/ах звініць (пра звон у вушах). Ц зак.
празвінёць, -ніб, -ніш, -ніць; -нім, -ніцё,
-нАць; -ні"
ЗВІНЙЭЧЫ, -ая, -ае (разм.). Звонкі. 3.
еук.
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ЗВІСАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. 1.
Быць апушчаным уніз, знаходзіцца ў ві
сячым становішчы. .Валасы зя/со/п на лой
2. (7 / 2 ос. не ўлсыя.). Вісець няроўна, не
аблягаючы плячэй, стану (пра вопратку).
Лазенне зе/сае з плячэй. Ц зак. звіснуць, -ну
-неш, -не; звіс, -ела; -ні.
ЗВІСЛЫ, -ая, -ае. Які звіс, апусціўся,
абвіслы. Зе/слыя аўсы. Займае еалле.
ЗВІХ, -у .мн. -і, -аў з*, (разм.). Тое, што
і еые/х. 3. моз/.
ЗВІХНЎЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак. 1.
Зрушыцца ў суставе. 77алец затхнуўся. 2.
Страціць розум, звар'яцець (разм.). Лб
/накос леролсыбоммяў молсмо з. 3. Збіцца з
правільнага шляху з правільных пазіцый.
ЗВІХНЎЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; -нўты; зак., м//по (разм.).
Тое, што і зь/б/хмуць. ^м заоснуў наеў.
ЗВІЦЦА, саўтбся, саўёшся, саўёцца;
саўёмся, саўяцёся, саўецца; звіўся, звілАся, -лбся; звіся; зак. Скруціцца ў клу
бок, кальцо. Змяя заелася ў клубок. Ц незак.
звівацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЗВІЦЬ ал віць
ЗВОД', -у Л7-дзе, м. (разм.). Выміран
не, знікненне каго-, чаго-н. Змазалася,
мама н/кол/ не бубзе зааВу /нак^м маау/лным
(Зрэзам.
ЗВОД , -у Л7-дзе, мн. -ы, -аў м. І. Зве
дзеныя ў адно цэлае і размешчаныя ў пэў
най паслядоўнасці звесткі, матэрыялы,
тэксты. 3. законаў. 2. Выпуклае або кры
валінейнае перакрыцце, якое злучае сце
ны, апоры якога-н. збудавання. Даменны
3. Та/яычны з.
ЗВОДДАЛЕКУ, нрысм. З далёкай адлег
ласці. 77аз?раць з. 3. об экыллёаых будынкаў.
ЗВОДДАЛЬ, нрысл. Тое, што і ззобболеку.
ЗВОДЗІЦЦА ал звесціся
ЗВОДЗІЦЬ ал звесці
ЗВОДКА, -і, ^3^ -дцы, мн. -і, -дак, лс.
Дакумент, запіска, у якой зведзены разам
якія-н. звесткі, даныя. Ллсро/яь/ўмоя з. 3.
обхобзе сяўбы. 3. падзор З/.
ЗВОДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (пагард.).
Чалавек, які займаецца зводніцтвам. Ц лс.
звадніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ЗВОДНІЦТВА, а, н (пагард) 1. Ка
рыслівае пасрэдніцтва паміж мужчынам
і жанчынай для садзейнічання ўступлен
ню іх у любоўную сувязь. 2. Пляткарства,
нагаворы або падбухторванне да якіх-н.
дрэнных учынкаў. Ц лрым. звадніцкі, -ая,
-ае.
ЗВОДНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незок
(пагард ). Займацца зводніцтвам.
ЗВОДНЫ, -ая, -ае. 1. Сабраны з роз
ных месц, састаўлены з чаго-н., з розных
частак. Збойная с//розозбочо. 3. рркес/лр. 2.
Які даводзіцца каму-н. братам ці сястрой
па мачасе або айчыму 3. бро/я. Зяобмыя
бзец/.
ЗВОЗ ал. звезці.
ЗВОЗІЦЬ ал звезці

ЗВОЛЬНІЦЦА, -нюся, нішся, -ніц
ца; зок. Вызваліцца ад выканання якіх-н.
абавязкаў звязаных з вучобай, службай і
пад.; канчаткова пакінуць месца работы.
3. з еойскоеой сяулсбы. 3. з лроцы. Ц незок.
звальняцца, -Яюся, -Аешся, -Яецца. Ц ноз.
звальнённе, -я, н
ЗВОЛЬНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
зок., коао (йояр). Вызваліць ад выканан
ня якіх-н. абавязкаў звязаных з вучобай,
службай і пад.; зняць з работы. 3. у золос.
3. з ро&мяы. II незок. звальняць, -Яю, -Яеш,
-Яе. II ноз. звальнённе, -я, н.
ЗВОН, звбна / звбну м. І. -а, мн. званй, -бў, м. Ударны сігнальны падвясны
інструмент (з медзі або меднага сплаву)
у форме пустога ўсечанага конуса з пад
вешаным усярэдзіне ўдарнікам (языком).
Дрркоўны з. 77блсормы з. Зеон/ць ео ўсе зеоны (таксама перан.: расказваць усім пра
што-н.). 2. -у. Іук, які ўтвараецца гэтым
інструментам, а таксама металічнымі або
шклянымі прадметамі пры ўдары. 3. косы.
3. п/клянок. 3. -у //бром. Погаласкі, плёткі. Т&чоао было розмос/ць /мок/ з. ло сяле. Ц
лрым. звбнавы, -ая, -ае.
ЗВОНКАГАЛОСЫ, -ая, ае Са звонкім
голасам. Зеонкоеолосыя бзе^/. Ц ноз. звонка
галосасць, -і, лс.
ЗВОНКІ', -ая, -ае. 1. Іучны, гулкі. 3.
еолос. Зеонкое м/кло. Зеонкоя моне/ло (ме
талічныя грошы). 2. Тое, што і еулк/ (у 2
знач.). Зеонкое лоее/лро. О Звонкі зычны —
які вымаўляецца з удзелам голасу. Ц ноз.
звонкасць, -і, лс.
ЗВОНКР, -аў обз. звбнка, -і, Д^-нцы,
лс. Картачная масць, якая абазначаецца
чырвонымі ромбікамі. Ц лрым. званковы,
-ая, -ае.
ЗВОНКУ, лрысл. 1. Са знешняга боку
77бчысц/ць окно з. 2. Знешне, з выгляду
(разм.). 3. слокойны чолоеек.
ЗВОСТРЫВАЦЦА ал. звастрыцца
ЗВОСТРЫВАЦЬ ал звастрыць
ЗВУЗІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -зіцца;
зок. Стаць вузкім або вузейшым. Ц незок.
звужацца, -Аецца / звўжвацца, -аецца. Ц
ноз. звужэнне, -я, н / звўжванне, -я, н
ЗВАЗІЦЬ, звўжу звўзіш, звўзіць;
звўжаны; зок., млло. Зрабіць вузкім (у І—З
знач.), вузейшым. Ц незок. звужаць, -Аю,
-Аеш, -Ае / звўжваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ноз.
звужэнне, -я, н. / звўжванне, -я, н
ЗВЫКЛЫ, -ая, -ае. 1. Які стаў прывыч
кай. Зеыклыярух/. 2. Які звыкся з чым-н.,
набыў прывычку рабіць што-н. 3. бо ное
вых лероезбоў. Ц ноз. звыкласць, -і, лс.
ЗВЫКНУЦЦА, нуся, нешся, -нец
ца; звйкся, -клася; -ніся; зок., з к/м-чым
і без бо//. Прывыкнуць да каго-, чаго-н. 3.
з л/окой бумкой. II незок. звыкацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца. Ц ноз. звыканне, -я, н.
ЗВЫЧАЁВЫ, -ая, -ае (спец.). Устаноў
лены звычаем, а не законам. Зеычоёеое
лроео.
ЗВЫЧАЙ, -ю, мн -і, -яў м 1. Агуль
напрыняты парадак, правілы, што даўно

ЗВІ-ЗВЯ
ўкараціліся ў быце народа або ў пэўнай
грамадскай групе. Слробеечны з. Торобскм збычо/. 2. Прывычны спосаб дзеяння,
прывычка. Мб/о з. лосля обебў ло/олоцыроео/^ь.
ЗВЫЧАЙНА, лрысл. Часцей за ўсё, па
стаянна, па ўсталяванай звычцы. Як з. 7ок/я еечорь/ з. //рохобзя/^ь еесело.
ЗВЫЧАЙНЫ, ая, ае Пастаянны,
прывычны. Збь/чомноя з^ео. 3. лро^оўны
бзень. II ноз. звычайнасць, -і, лс.
ЗВЫЧКА, -і,
-чцы, мн. -і, -чак, лс.
1. Павадка, прывычка. Лебоць зеычк/ зееро.
2. Звычай, традыцыя (разм.). Л/ясцоеоя з.
ЗВЫЧНЫ, -ая, -ае. 1. Добра знаёмы,
прывычны. 3. зоняп/ок. 2. Тое, што і зеыклы (у 2 знач.). II ноз. звычнасць, -і, лс.
ЗВЫШ, лрыноз. з Р. Ужыв. пры абазна
чэнні перавышэння якой-н. меры. 3. ллоно. 3. с/ло чолоеек.
ЗВЫШ... Першая састаўная частка
складаных слоў якая абазначае перавы
шэнне якой-н. меры, мяжы, самую вы
сокую ступень чаго-н., напр.: зеь/м/ком/мек/янь/, збымме/лк/, зеь/м/л/рь/еоль/.
ЗВЫШГУКАВЫ, -Ая, бе Які перавы
шае скорасць гуку. Зеь/м/еукоеоя скорос^ь.
3. сомолё/л.
ЗВЫШНАТУРАЛЬНЫ, ая, ае І. У
містычным уяўленні: які не тлумачыцца
натуральным чынам; дзівосны. Зеым/но/язрольмыя с/ль/. 2. Які перавышае звычай
ную меру чаго-н.; незвычайны (разм.).
Збын/мо/муро//ьмоя ху/якосць. II коз. звышна
туральнасць, і, лс
ЗВЫШНОВЫ, ая, ае У выразе: звыш
новая зорка (спец.) — зорка, якая дае рап
тоўную ўспышку з надзвычай яркім бляс
кам.
ЗВЫШПЛАНАВЫ, ая, ае Зроблены,
выраблены звыш плана. Зеь/м/ллояобыя
лосл/оўк/.
ЗВЫШПРЫБЫТАК, тку, мм
ткі,
-ткаў м. Прыбытак, які перавышае сярэд
ні прыбытак. 3. мололол//.
ЗВЫШТЭРМІНОВЫ, ая, ае 1. Які
прадаўжаецца звыш вызначанага тэрміну. 3^ым//лзрм/мо^оя слулсбо. 2. у змок. моз.
звыштэрміновы, -ага, мм. -ыя, -ых, м. Той,
хто добраахвотна застаўся на вайсковай
службе пасля адбыцця абавязковага тэрміну.
ЗВЫШУРОЧНЫ, -ая, ае 1. Які пра
водзіцца звыш устаноўленага рабочага
часу. Збыы/урочмоя робо/яо. 2. у змок. моз.
звышурочныя, -ых. Плата за звышурочную
работу. Л/ярымоць з#ым/)рочмыя.
ЗВЫШЧАЛАВЁК, -а, мм звышчалавёкі, -аў м. У некаторых філасофскіх ву
чэннях: моцная асоба, чые воля, жаданні
і ўчынкі не падпарадкоўваюцца ніякім аб
межаванням.
ЗВЯГА, -і, ДМзвйзе, лс. (разм.). І. На
дакучлівы брэх (сабакі). 7?оўк собок/ ме
бо/ццо, олс зяла/ ме люб/^ь (прыказка). 2.
Назойлівае прыставанне з просьбамі, на
памінам!, патрабаваннямі.

ЗВЯ-ЗІА
ЗВЯГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яезяк. (разм.).
1. Надакучліва гаўкаць (пра сабаку). 2.
Назойліва прасіць, напамінаць, патраба
ваць.
ЗВЯГЛІВЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Вісклівы
(пра сабаку). 2. Які дакучае назойлівымі
просьбамі, напамінаннямі, патрабаван
нямі. II яяз. звяглівасць, -і, лс.
ЗВЯДЗЕННЕ ал звесці
ЗВЯЗАК, -зка, лія. -зкі, -зкаў м. Тое,
што і зеязкя (у 1 знач.). 3. ключоў.
ЗВЯЗАНЫ, -ая, -ае. 1. Пазбаўлены сва
боды, лёгкасці. Зеязяяыя рух/. 2. Такі, пра
яўленне якога абумоўлена чым-н. (спец.).
Зеязяяыя х/с/лонн/. II яяз. звязанасць, -і, лс.
ЗВЯЗАЦЦА, звяжўся, звяжашся, зва
жацца; звяжуся; зяк. 1. з к/м-чым. Устана
віць сувязь, зносіны з кім-, чым-н. 3. яя
тэлефоне. 2. з к/м-чым. Устанавіць якія-н.
(пераважна заганныя) адносіны з кім-н.
3. з яяео^я/кялг. 3. з чым. Узяцца за штон. (цяжкае або заганнае). 3. з яеяяс/льяяя
лроцой. II яезяк. звязвацца, -аюся, -аешся,
-аецца. ^е /нрэбо з зя^/якяля з.
ЗВЯЗАЦЬ, звяжў, звяжаш, звАжа; звяжьі; звязаны; зяк. 1. ел. вязаць. 2. мяло. За
вязваючы, злучыць адно з адным. 3. концы
еяроеок. 3. лло/лы. 3. сноп. ^еух слоў яе заялсо (перан.: дрэнна перадае свае думкі).
3. кяео-мяно. Злучыць, устанавіць сувязь,
зносіны, блізкасць, агульнасць паміж кім-,
чым-н. 3. ляр/яызяя з нобноллем. 3. сеой
лёс з к/м-н. Сябра/ зеязяяь/ яя ўсё лсыццё.
3. еёску н/эле^онной сувяззю з ряя/^эял/рял/.
4. толькі бзеенрым. зял. нрою., з чь/м. Пра
дзеянне, якое цягне за сабой што-н., звя
зана з чым-н. 77яезбкя зеязяяя ся зяячяым/'
рясхобял//. 5. толькі бзеелрьа/. зял. мром/., з
к/м-чь/л/. Пра тое, што з'яўляецца блізкім
каму-, чаму-н., непасрэдна адносіцца да
каго-, чаго-н. Лерялсол* усё, юл/о зеязоно з
яео памяццю, ^сяб/с/ма/я /я/яярэсь/ зеязяяь/ з
брамябская. 6. м//ло з чым. Устанавіць, ад
крыць сувязі, залежнасць паміж чым-н. 3.
ябяу зЗму з бруеой. 7. кяео-м/тяо. Пазбавіць
свабоды дзеянняў, дзейнасці, абмежаваць
чым-н. 3. кяео-я. яя руках / яаеях (пазба
віць свабоды ўчынкаў). 3. /н/цыя/яыбумос.
3. сябе обяцоннем. 8. /юяо. Змацаваць вя
жучым рэчывам ці пры дапамозе рубкі
(спец.). 3. еальку еонной. 3. кроквы. Ц яе
зак. звязваць, -аю, -аеш, -ае (да 2, 3, 6—8
знач).
ЗВЯЗКА, -і, ДМ-зцы, л/я. -і, -зак, лс. 1.
Некалькі аднародных прадметаў звяза
ных разам. 3. ключоў. 3. кя/е. 2. Сухажыл
ле, якое змацоўвае асобныя часткі шкі
лета, асобныя органы цела. Рясцялсэяяе
зеязяк. /ялясяеыя зеязк/. 3. У граматыцы:
дапаможнае слова, якое ўтварае частку
выказніка. Ц лрым. звязачны, -ая, -ае (да З
знач.) / звязкавы, -ая, -ае (да 2 знач.).
ЗВЯЗНЫ, -ая, -ае. Добра і паслядоўна
выказаны, лагічна стройны. Зеязное яыс/яулленне. тібкязяць зеязяя (прысл.). Ц яяз.
звязнасць, -і, лс.

296
ЗВЯЛЫ, -ая, -ае. Які звяў завялы. Звя
лыя кее/як/.
ЗВЯНО, -А, мн. звёны / (з л/ч. 2, 3, 4)
звяніА, звёнаў я. 1. Кольца, якое з'яўля
ецца састаўной часткай ланцуга. 2. леряя.
Састаўная частка чаго-н., якога-н. цэла
га. Ясноўное з. еыл/еррчясц/. 3. Невялікая
арганізацыйная ячэйка або воінскае пад
раздзяленне. 77/яяерскяе з. 77бляеобчое з. 3.
сямдлёл/яў. II лрь/м. звеннявы, -Ая, -бе (да З
знач.).
ЗВЯНУЦЬ ал вянуць
ЗВЯНЧАЦЦА ал вянчацца
ЗВЯНЧАЦЬ ал вянчаць
ЗВЯРАЦЦА ал зверыцца
ЗВЯРАЦЬ ал зверыць
ЗВЯРГАЦЬ ал звергнуць
ЗВЯР'Ё ал звер
ЗВЯРЖЭННЕ ал звергнуць
ЗВЯРЗЦІал вярзці
ЗВЯРЗЦІСЯ ал вярзціся
ЗВЯРНЎЦЦА, звярнўся, звёрнешся,
звернецца; звярніся; зок. 1. З'ездзіць,
схадзіць туды і назад. Лазак/ зеярнул/ся за
бзень ла л/ры разы. 2. ба чаао. Накіраваць
сваю дзейнасць на што-н., узяцца за што-н.
або накіраваць паўторна сваю ўвагу на
каго-, што-н. 3. ба залучэння с/ларалсы/ляых номн/коў. 3. ба перапыненай еу/яорк/.
3. Накіравацца да каго-н. з просьбай, па
дапамогу і пад. або адрасавацца да каго-н.
з якімі-н. словамі, з прамовай. 3. ба ^ача. 3. з прапановай ба с/яорюын/. Ц незак.
звяртацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца (да 2 і З
знач.), зварбчвацца, -аюся, -аешся, -аецца
(да 2 і 3 знач.) / зварачацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца (разм.).
ЗВЯРНЎЦЬ, звярнў, звёрнеш, звёрне;
звярні; звернуты; зак. 1. Памяняць на
прамак руху. 3. у завулак. 3. еуп/йрку ўбок
(перан.). 2. коео-юн/о. Накіраваць у які-н.
бок ад дарогі (каня, машыну і пад.). 3. ма
рыну з баров/. 3. коео-ю/но. Варочаючы,
зрушыць з месца (разм.). 3. вял/к/ камень.
/еры з. (перан.: зрабіць вельмі многа). 4.
пано. Пералажыць, зваліць (віну, правін
насць і пад.) на другога (разм.). 3. усё на
нев/нава/лаеа. 5. ю/но. Схіліць, павярнуць
набок, убок (разм.). 3. галаву набок. 6.
м/л/о. Неакуратна скідаць, зваліць у адно
месца многія прадметы (разм.). 3. усёўку
чу. 0 Звярнуць на сябе ўвагу — вызначыцца
чым-н., зацікавіць сабой. Звярнуць ува
гу каео на каео-пало — паказаць каму-н.
на каго-, што-н., прымусіць заўважыць.
Звярнуць увагу на коео-ю/яо — заўважыць
каго-, што-н., зацікавіцца кім-, чым-н.,
улічыць што-н. II незак. звяртаць, -Аю,
-Аеш, -Ае (да 5 знач.), зварбчваць, -аю,
-аеш, -ае (да 1—4 і 6 знач.) / зварачаць,
-Аю, -Аеш, -Ае (да 1—5 знач.).
ЗВЯРОК ал звер
ЗВЯРСТАЦЬ ал вярстаць
ЗВЯРЎГА, -і, М -рўзе, мн. -і, -аў м.
(разм.). 1. Вялікі страшны звер. 2. Тое,
што і зеер (у 2 знач.).

ЗВЯРЫНА, -ы, лс. (разм.). Вялікі звер;
звяруга.
ЗВЯРЫНЕЦ, нца, мн нцы, нцаў м
Прыстасаванае месца, дзе трымаюць звя
роў для паказу. /7е/?дсоўнь/ з.
ЗВЯРЫНЫ, ая, ае 1. ал звер 2. перон. Вельмі моцны (пра што-н. цяжкае
або жорсткае, лютае). Заярыноя няное/сць.
ЗВЯРЭДЗІЦЬ ал вярэдзіць
ЗВЯРЭЦЬ, -бю, -Аеш, -бе; незок. Дахо
дзіць да шаленства, станавіцца зверам (у 2
знач.). З нобл/лсэннем няп/ых еойск окунонп/ы зеярэл/. II зок. азвярэць, -Аю, -Аеш, -бе;
ноз. азвярэнне, -я, н.
ЗГАБЛЯВАЦЬ, -лібю, лібеш, лібе;
-лібй; -лявАны; зок., м/п/о. Габлюючы,
зняць, счысціць. 3. няроўносц/. II незок.
згаблёўваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗГАВАРЫЦЦА, -варуся, -вбрышся,
-вбрыцца; зок., з к/м. 1. Дамовіцца ад
носна якіх-н. дзеянняў 3. нойсц/ ў яеобы.
2. Дасягнуць узаемнага разумення, пагад
нення ў размове. З любой не заояорыюся. Ц
незок. згаварвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗГАВОР, -у мн. -ы, -аў м. Узаемная
дамоўленасць, узаемнае пагадненне. Усе
соброл/ся но м/л/ыне без зеоеору.
ЗГАВОРЛІВЫ, -ая, ае Такі, з якім лёг
ка згаварыцца (у 2 знач.). 3. чолозек. Ц поз.
згавбрлівасць, -і, лс
ЗГАДЗІЦЦА', згаджўся, згбдзішся, згбдзіцца; зок. 1. но юлю і з /н%?. Даць згоду (у
1 знач.) на што-н. 3. ехоцьу комонбзцюўку.
2. з к/м-чым. Выказаць, пацвердзіць сваю
згоду (у 2 знач.) з кім-, чым-н. 3. з бўмкой /лоеорым/о. II незок. згаджацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
ЗГАДЗІЦЦА^, 1 і 2 ас. не ўжыв., згбдзіцца; зок. Аказацца прыгодным, спатрэбіц
ца. Д&яо ў лесе робз/ццо, /лое ў хоце зеобз/ццо (з нар.).
ЗГАЛАДАЛЫ, -ая, -ае. Які доўга цярпеў
голад, знясілены ад працяглага галадання.
Зеолоболыя любз/.
ЗГАЛАДАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зок. Нацярпецца голаду. 3. зо бороеу. 3. по
боброй кн/зе.
ЗГАЛЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Голы, апусцелы
(пра дрэвы, палі і пад.). Зеолель/я н/зы. 2.
перон. Збяднелы. 3. шляхцюк. Ц поз. згалёласць, -і, лс.
ЗГАЛІЦЬ, згаліб, згбліш, згбліць; згблены; зок. Зрэзаць брытвай. 3. аўсы. Ц не
зок. згбльваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗГАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
зок., коео-м/лю (разм.). Даць ганьбу каму-,
чаму-н. Сўсебко зеонмо мою нокулку.
ЗГАНЬБАВАЦЬ ел ганьбаваць
ЗГАНЬБІЦЬ ел ганьбіць
ЗГАНЯЦЬ ел сагнаць
ЗГАНЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зок., коео
(й//яр) (разм ). Гонячы, прымусіць пабыць
дзе-н. і вярнуцца назад. 3. коней но еоболой. 3. мом/ынуўерроб.
ЗГАРБАЦІЦЦА ел гарбаціцца
ЗГАРБАЦІЦЬ ел. гарбаціць.
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ЗГАРНЎЦЦА, згарнўся, згорнешся,
згбрнецца; згарніся; зак. 1. (7 / 2 ас. яе
ўжые.). Скруціцца трубкай, Ватман зеарнуўся ў скрутак. 2. (7 / 2 ас. неўжые.). Загнуўшыся з краёў закрыцца (пра пялёст
кі, лісце). 3. Легчы, сагнуўшыся, скруціц
ца. 3. лаб (крэзам / заснуць. 4. (7/2 ас. не
ўжые.), леран. Скараціцца, зменшыцца.
77ра<3нрь/е.мс,й(?а зеарн^ася. 5. (7 / 2 ас. не
ўжые.). Пра вадкасць: загусцець, утва
рыўшы камячкі. Дроў згарнулася. Ц незак.
згортвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗІАРНЎЦЬ, згарнў, згбрнеш, згбрне;
згарні; згбрнуты; зак., м/то. 1. Скруціць,
загінаючы краі; зрабіць скручваннем або
загарнуць, закрыць. ^Жанчына згарнула
хустку. 3. газету. 2. (7/2 ас. не ўжне.).
Пра расліны: закрыць, сціснуць (пялёс
ткі, лісце). 3. Зграбаючы, сабраць у адно
месца (што-н. сыпкае). 3. збожжа ў ку
чу. 4. леран. Скараціць, зменшыць. 3. еытеорчасць. Ц незак. згортваць, -аю, -аеш,
-ае; наз. згортванне, -я, н.
ЗГАРЧЭЦЬ ал гарчэць
ЗГАРЭЛЫ, -ая, -ае. Які згарэў, спале
ны. Згарэлая салома.
ЗГАРАЦЬ ал гарэць
ЗГАСАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае; незак.
Тое, што і гаснуць. Лгонь згасае. С/ль/ згаса
юць (перан.).
ЗГАСЛЫ, -ая, -ае. Які згас; пагаслы.
Згаслае еогн/а/ча.
ЗГАСНУЦЬ ал гаснуць
ЗГАТАВАЦЦА ал. гатавацца.
ЗГАТАВАЦЬ ал. гатаваць.
ЗГВАЛТАВАЦЬ ал. гвалтаваць.
ЗГВАЛЦІЦЬ ал гвалціць
ЗГІБ, -у .мн. -ы, -аў м. 1. Дугападоб
нае скрыўленне. 3. рак/. 2. Месца, па якім
што-н. сагнута або згібаецца. 77акцяеы з.
ЗГІНАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца; не
зак. Тое, што і гнуцца.
ЗГІНАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак., каго
рта. Тое, што і гнуць (у 1 і 2 знач.).
ЗГЙІУЦЬ, -ну -неш, -не; згінь; зак.
Знікнуць, прапасці. Зг/нь з ма/х дачай/
ЗГЛАДЗІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -іцца; зак. 1. Выраўнавацца, знікнуць пасля
разгладжвання. Няроўнасць зелабз/лася. 2.
леран. Стаць менш прыметным, змякчыц
ца. 77ерм/ае ўражанне зелабз/лася. Ц незак.
згладжвацца, -аецца
ЗГЛАДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць; -джа
ны; зак., м/то. 1. Выраўнаваць, знікнуць,
разгладжваючы, раўнуючы. 3. няроўнас
ці 3. а/урлатасць. 2. леран. Зрабіць менш
прыметным, змякчыць. 3. супярэчнасці 0
Згладзіць вострыя вуглы (кніжн.) — змяк
чыць вастрыню супярэчнасцей. Ц незак.
згладжваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗГЛЕДЗЕЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць; зак.,
каео-м/то (разм.). Угледзець, убачыць;
заўважыць. Я / не згледзеў як сцямнела. 0
Як вокам згледзець — як вокам ахапіць.
З ГЛУМІЦЦА ал глуміцца
ЗГЛУМІЦЬ ал глуміць
ЗГНАІЦЬ ал. гнаіць

ЗГНІВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. Гніс
ці, падвяргацца гніенню.
ЗГНІЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які згніў
Згн/лае брэеа.
ЗГНІСЦІ ал гнісці
ЗГНІЦЬ ал гнісці
ЗГбДА, -ы, ДА/-дзе, ж. 1. Станоўчы ад
каз, дазвол на што-н. Дяць зеобу на м/то-н.
З чыей-н. зеобы. Маўчанне — знак зеобы
(прыказка). 2. Аднадумнасць, агульнасць
пунктаў гледжання. ТТрыйсц/ ба зеобь/.
3. Сяброўскія адносіны, аднадушнасць.
.Жыць у зеобзе. 4. безас., у знач. еь/к. Да
мовіліся, пярэчанняў няма. 7?у, м/то, з.?
^бзем разам? 0 У згодзе з чым (кніжн.) —
тое, што і ў адпаведнасці з чым-н. Дзейні
чаць у зеобзе з прынятым рашэннем.
ЗГЙДНІК, -а, мн. -і, -аў м. (пагард.).
Той, хто праводзіць згодніцкую палітыку
з кім-н. II лрым. згодніцкі, -ая, -ае.
ЗГОДНІЦТВА, -а, н. (пагард.). Дзей
насць, палітыка згодніка.
ЗГОДНЫ, -ая, -ае; -дзён, -дна. 1. на
м/то. Які выражае, дае згоду на што-н. 3.
наўсеўмоеы. 2. з к/м-чым. Які прытрымлі
ваецца з кім-н. адной думкі, адных погля
даў Яз/мнезеобзен. 3. Які супадае з чым-н.,
падобны. Сеебк/ бал/ зеобныя паказанні. 4.
Дружны, аднадушны. Зеобнае жыццё. ,Жыл/яны зеобна (прысл.). 5. Стройны, гарма
нічны. Зеобныя слееы. 0 Згодна з чым, лрыназ. з Г — у адпаведнасці з чым-н. Зеобна
з законам. Ц наз. згоднасць, -і, ж. (да 4 і 5
знач.).
ЗГОЛЬВАЦЬ ал згаліць
ЗГОН ал. сагнаць.
ЗГОНКА ал. сагнаць.
ЗГОРБІЦЦА ал горбіцца
ЗГОРБІЦЬ ал горбіць
ЗГОРКЛЫ, -ая, -ае. Які згорк, прагор
клы. 3. теорое.
ЗГОРКНУЦЬ ал горкнуць
ЗГОРТВАННЕ ал згарнуць
ЗГОРТВАЦЦА ал згарнуцца
ЗГОРТВАЦЬ ал згарнуць
ЗГРАБАЦЬ ал згрэбці
ЗГРАБНЫ, -ая, -ае. 1. Прыгожа і пра
вільна складзены, добрага целаскладу.
Зерабная дзяўчына. 2. Грацыёзны ў рухах.
Зарадная лахобка. Ц наз. зграбнасць, -і, ж.
ЗГРАЯ, -і, мн. -і, -яў ж. (разм.). 1. Гай
ня сабак, ваўкоў і пад. 2. леран. Банда,
шайка (пагард.). Зладзейская з.
ЗГРУВАСЦІЦЬ ал грувасціць
ЗГРУДЗІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -дзіц
ца; зак. (разм.). Сабрацца гуртам; стоў
піцца. 3. каля стала. Ц незак. згруджвацца,
-аецца.
ЗГРУДЗІЦЬ, -ўджу, -ўдзіш, -ўдзіць;
-ўджаны; зак., м/то (разм.). Сабраць, скі
даць у кучу. 3. кн/а/ ў м/а%?у. Ц незак. згрудж
ваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗГРУЗІЦЬ, -ужў, -ўзіш, -ўзіць; -ўжаны; зак., м/то. Зняць які-н. груз з чаго-н.
3. мях/ з бульбай з еоза. Ц незак. згружаць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
ЗГРУПАВАЦЦА ал. групавацца.
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ЗГРУПАВАЦЬ ал. групаваць.
ЗГРЫЗОТА, -ы, ДМ -збце, ж. (разм.).
1. Спрэчкі, звадкі, грызня. 2. Душэўныя
мукі, перажыванні, смутак.
ЗГРЁІЗЦІ, -зў, -зёш, -зё; -зём, -зяцё,
-зўць; згрыз, -зла; згрызены; зак. 1. м/то.
З'есці грызучы. 3. сухар. 2. м/то. Сапса
ваць грызучы. 3. алоеак. 3. леран., каао
(м/то). Змучыць (пра гора, сумненне і
пад.). II незак. згрызаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗГРАБЦІ, зграбў, зграбеш, зграбё; згра
бём, зграбяцё, зграбўць; згроб, зграбла;
зграбі; згрэбены; зак. 1. м/то. Грабучы,
сабраць у адно месца (што-н. сыпкае, рас
сыпістае). 3. сена. 3. еуеолле ў кучу. 2. м/то.
Грабучы, скінуць. 3. снеа з баду. 3. каеом/то. Хуткім махам, рухам узяць што-н. або
з сілай схапіць, абхапіць каго-н. (разм.). 3.
ў ахапак. Ц незак. зграбаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗГЎБА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. (разм.). 1.
Смерць, гібель, знішчэнне, Дбраечылес аб
зеубы. 2. Тое, што з'яўляецца прычынай
гібелі ці няшчасця для каго-, чаго-н. Ма
розь/ — з. бля кветак. 3. Тое, што згублена,
страчана. Знайсц/ сеа/о зеубу.
ЗГУБІЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Той, хто
губіць, загубіў каго-, што-н. ^Жук/-караебь/ — зеуб/цел/ лесу. Ц ж. згубіцелька, -і, ДМ
-льцы, мн. -і, -лек. II лрь/м. згубіцельскі,
-ая, -ае.
ЗГУБІЦЦА ал. губляцца.
ЗГУБІЦЬ ал. губляць.
ЗГЎБНЫ, -ая, -ае. Які вядзе да згу
бы, пагібельны. 3. аеонь артылерыі Ц наз.
згубнасць, -і, ж.
ЗГУЛЯЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. Дасягнуць зладжаных дзеянняў у су
меснай гульні. Футбольная каманба зеулялася. II незак. згульвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
ЗГУЛЯЦЬ ал гуляць
ЗГУРТАВАНЫ, -ая, -ае. Дружны, адна
душны, арганізаваны. 3. калектыў. Ц наз.
згуртаванасць, -і, ж.
ЗГУРТАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-тўецца; зак. 1. Сабрацца ў гурт. Ааля брэеа
зедртаеалася цэлая ерамаба л/обзей. 2. ле
ран. Дасягнуць аднадушнасці ў поглядах,
дзеяннях. 3. бакал бумк/ еучонь/х. Ц незак.
згуртоўвацца, -аецца; наз. згуртоўванне, -я,
н. II наз. згуртаванне, -я, н. (да 2 знач.).
ЗГУРТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; зак. 1. каео. Аб'яднаць, наблізіў
шы аднаго да другога. 3. жыеёлу. 2. леран.,
каео /м/то/ Дабіўшыся адзінства, згур
таванасці, аб'яднаць. 3. брь/еабу. Ц незак.
згуртоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. згурта
ванне, -я, н. (да 2 знач.).
ЗГУСНУЦЬ, -сне; згус, -ела; зак.
(разм.). Згусціцца, загусцець. А7сельзеус.
ЗГУСТАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў м. Камячок, які ўтварыўся пры загусценні вадкас
ці. 3. крые/. 3. энере// (перан.: пра вельмі
энергічнага чалавека). Ц лрым. згўсткавы,
-ая, -ае.
ЗГУСЦІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ціцца;
зак. Стаць густым ці больш густым. Дес-
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та згус^/лася. Алтары ззусц/л/ся. Ц незак. згу
шчацца, -Аецца. Ц наз. зіушчённе, -я, я.
ЗГУСЦІЦЬ, згушчў, згўсціш, згўсціць;
згўшчаны; зак., тто. Зрабіць густым або
больш густым. 3. .малако. 3. %,арбы (перан.:
у вусным апавяданні, адлюстраванні пе
рабольшыць што-н. дрэннае, змрочнае
і пад.). II незак. згушчаць, -аю, -Аеш, -Ае. Ц
наз. згушчэнне, -я, н.
ЗДАБЫВАЦЬ ал здабыць
ЗДАБЁІТАК, -тку лін. -ткі, -ткаў, м.
1. Маёмасць, уласнасць; тое, што не
падзельна стала чыім-н. набыткам. Ся
лянскі збабытк/. 7еорчас^ь Янк/ Аулалы
смала збабыткам сусветнай культуры. 2.
Дасягненні ў развіцці чаго-н. Мастацкі
збабытк/. 3. Здабытая рэч, прадмет і пад.
/7аляўніь/ з. 4. Вынік множання.
ЗДАБЫТЧЫК, а, мн. -і, аў, м 1. Той,
хто займаецца здабычай чаго-н. 3. наёмны.
2. Чалавек, які здабывае сродкі на жыццё
(разм.). II лс. здабытчыца, -ы, .мн. -ы, -чыц.
II нрым здабытчыцкі, -ая, -ае
ЗДАБЫЦЬ, -бўду -бўдзеш, -бўдзе;
-бўдзь; -быты; зак., тто. 1. Дастаць, на
быць. 3. цяслярны /нструмент. 3. каттоўныя звестк/. 2. Дастаць з нетраў зямлі. 3.
каменны вугаль. 3. набягу. 3. перан. Дабіц
ца чаго-н. шляхам барацьбы, настойлі
васці, працы і пад. 3. слаёў. 3. перамогу ў
баях. 0 Здабыць корань — у матэматыцы:
выканаць дзеянне, адваротнае ўзвядзен
ню ў ступень. 3. корань з л/ку. Ц незак. зда
бываць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. здабыча, -ы,
ле. ^бправ/цца на здабычу (на паляванне,
на промысел).
ЗДАБЫЧА, -ы, лс. 1. ал. здабыць. 2. Тое,
што здабыта, набыта.
ЗДАБЫЧЛІВЫ, -ая, -ае (разм.). Удач
лівы ў здабычы. 3. рыбалоў. Ц наз. здабычлі
васць, -і, лс.
ЗДАВАЛЬНЕННЕ, я, н Тое, што і за
бавальненне.
ЗДАВАЛЬНЯЦЦА ал здаволіцца
ЗДАВАЛЬНЯЦЬ ал здаволіць
ЗДАВАЛЬНЯЮЧЫ, ая, ае 1. Даволі
добры, які задавальняе пэўныя запатра
баванні. 3. абказ. Работа выканана зда
вальняюча (прысл.). 2. у знач. наз. здаваль
няюча, нескл., н. Адзнака, якая абазначае
самую нізкую станоўчую ацэнку ведаў.
Збаць экзамен на здавальняюча.
ЗДАВАЦЦА' ал. здацца'.
ЗДАВАЦЦА, здаібся, здаешся, здаёцца; здаёмся, здаяцеся, здаібцца; незак. 1.
ал. здацца^. 2. у знач. пабочн. сл. здаёцца,
здавалася. Як быццам, нібыта, відаць. Зда
ецца, Рас, калеаа, голена пав/нтава^ь. 7^таму балсблсу, здавалася, не бубзе канца.
ЗДАВАЦЬ ал. здаць.
ЗДАВОЛЕНЫ, -ая, -ае. Тое, што і зада
волены. II наз. здаволенасць, -і, лс.
ЗДАВОЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца;
зак., чым (разм.). Тое, што і забавол/цца. Ц
незак. здавальняцца, -Яюся, -Аешся, -Аец
ца /здавольвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
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ЗДАВОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; здавбль;
-лены; зак. (разм.). Тое, што і забавол/ць.
II незак. здавальняць, -Аю, -Аеш, -Ае / зда
вольваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗДАГАДАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. Зразумець, прыйсці да правільнай
думкі. II незак. здагадвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
ЗДАГАДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак,
лс. 1. Меркаванне, заснаванае на верагод
насці, магчымасці чаго-н. Лата з. прав/льная: так / было. 2. Кемлівасць, здольнасць
улоўліваць сутнасць справы (разм.). Ужа
тай справе патрэбна з.
ЗДАГАДЛІВЫ, -ая, -ае. Кемлівы, які
лёгка знаходзіць правільнае рашэнне. Збагабл/вае бз/ця. Ц наз. здагадлівасць, -і, ж?.
ЗДАЛЁК / ЗДАЛЁКУ, прыся. З далёкай
адлегласці ці з аддаленага месца, далёкай
мясцовасці. Лёска в/баць з. Лапаць размову
з. (перан.: не прыступаючы адразу да сут
насці справы).
ЗДАНЬ, -і, мн. -і, -ей, лс. Вобраз каго-,
чаго-н., які ўзнікае ва ўяўленні; прывід;
тое, што здаецца. /Танныя збан/. Лералсытае чаргавалася з нейк/м/ збаням/.
ЗДАРАВЕННЫ, -ая, -ае (разм ) 1. Вы
сокага росту і моцнага целаскладу 3. мулсчына. 2. Вельмі вялікі, велізарны (пра рэ
чы, прадметы). Здаравеннае палена.
ЗДАРАВЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак.
Станавіцца здаравейшым. Ц зак. паздаравёць, -ёю, -ёеш, -ёе.
ЗДАРАВІЛА, -ы, ДМ -у Т -ам, м.;
-е, Т -ай (-аю), лс., мн. -ы, -віл (разм.).
Тое, што і здаравяка.
ЗДАРАВЯКА, і, мн і, аў м / ЗДА
РАВЯК, -А, мн. -і^ -бў м. (разм.). Чалавек
моцнага целаскладу і вялікай фізічнай
сілы. II лс. здаравячка, -і, ДЛД -чцы, мн. -і,
-чак.
ЗДАРОВЫ, ая, ае 1. Які мае добрае
здароўе, не хворы. Здаровае бз/ця. 3. ар
ганізм. 2. Які выражае здароўе, уласцівы
здароваму чалавеку. 3. выаляб. 3. смех. 3.
Карысны для здароўя. Здаровае набвор <?.
Здаровае харчаванне. 4. перан. Карысны,
правільны. Здаровая /бэя. 3. быт. 5. Моц
нага целаскладу дужы (разм.). 3. хлопец.
6. Вялікі, моцны (пра з'явы, прадметы;
разм.). 3. мароз. 3. кавалак лсалеза. 7. у
знач выкл. здарбў (здарбва)! Ужыв. як пры
вітанне пры сустрэчы (разм.). 0 Будзь (або
бывай) здароў — развітальнае пажаданне
заставацца здаровым.
ЗДАРОЖАНЫ, ая, -ае 1. Стомлены,
змучаны дарогай, у дарозе. 3. конь. 2. Які
выражае стомленасць дарогай. 3. выадяб. Ц
наз. здарожанасць, -і, лс.
ЗДАРОЖЫЦЦА, -жуся, -жышся, -жыц
ца; зак. Стаміцца, змучыцца ў дарозе. Ц не
зак. здарожвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗДАРОЎЕ, -я, н. 1. Правільная, нар
мальная дзейнасць арганізма, берагчы з.
Ябб/цца на збароў/. Стан збароўя. 2. Той
або іншы стан арганізма. Л/оцнае, слабае
з. Як з. ? За вата з. (зварот да таго, за ка

го паднімаюць тост). Да з. (выраз добрага
пажадання ў знач. калі ласка). Ц памята.ласк. здароўечка, -а, н. Добрага Дам здароў
ечка (пажаданне пры развітанні або пры
вітанне пры сустрэчы).
ЗДАРОЎКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец
ца; незак. (разм.). Вітаць адзін аднаго пры
сустрэчы. 3. за руку. Ц зак. паздароўкацца,
-аюся, -аешся, -аецца. Ц наз. здароўканне,
-я, н.
ЗДАРЫЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ыцца;
зак. 1. Адбыцца, стацца. ДТто здарылася?
2. безас., з /н%). Выпасці на чыю-н. долю.
Здарылася заначаваць абнойчы ў лесе. 3.
Нечакана з'явіцца, трапіцца (разм.). Зда
рылася пабаролсная матыка. Ц незак. зда
рацца, -Аецца.
ЗДАРЭННЕ, -я, мн і, яў, н 1. Нечака
ны выпадак у жыцці. Іскавае з. 2. Якая-н.
незвычайная падзея. /Зўл/чнае з.
ЗДАТАЧНЫ, -ая, -ае (афіц.). Такі, дзе
і на якім праводзіцца здача, перадача ча
го-н. 3. пункт. Здатачная кв/танцыя.
ЗДАТНЫ, -ая, -ае. 1. Здольны на штон., схільны да чаго-н., умелы. 3. ба навук/.
Даказаць, хто на тто з. 2. Зручны, пры
годны для чаго-н. Месца бля начлегу вы
брала збатнае. Ц наз. здатнасць, -і, лс.
ЗДАТЧЫК, -а, мн. -і, -аў м. (афіц.).
Асоба, якая ажыццяўляе здачу прадукцыі,
маёмасці. 3. зболслса. 3. рэчаў на кам/с/ю. Ц
лс. здатчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
ЗДАЎМЕЦЦА, -ёюся, -ёешся, -ёецца;
зак. (разм.). Дадумацца да чаго-н., здага
дацца пра што-н. 3., у чым справа.
ЗДАЎНА, прысл. З даўніх часоў. 7актут
3. вябзецца.
ЗДАЦЦА', здАмся, здасіся, здАсца; зда
дзімся, здасцёся, здадўцца; здАўся, здалАся, -лбся; здАйся; зак. 1. Спыніўшы
супраціўленне, прызнаць сябе пераможа
ным. 3. ў палон. 2. Аслабець, страціць сі
лы. у4лотн/ еоб ён зус/м збаўся. 3. Даверыц
ца каму-, чаму-н., паспадзявацца на каго-,
што-н. Д на вас збаўся, а вы тут вось тто
роб/це. II незак. здавацца, здаібся, здаёшся,
здаёцца; здаёмся, здаяцёся, здаібцца; здавАйся. II наз. здАча, -ы, лс. (да 1 знач.).
ЗДАЦЦА, здАмся, здасіся, здАсца; зда
дзімся, здасцёся, здадўцца; здАўся, здалАся, -лбся; здАйся; зак. 1. Паказацца ў
якім-н. выглядзе, Лн нам збаўся не так/м,
як быў. 2. безас., каму. Узнікнуць у дум
ках, адчуваннях, уявіцца. Д/ хто стукнуў
у бзверы, ц/ мне збалося? Ц незак. здавацца,
здаібся, здаёшся, здаёцца; здаёмся, здая
цёся, здаібцца.
ЗДАЦЦА^, буд. не ўжыв.; здАўся, здалАся, -лбся; зак., каму (разм.). Спатрэбіц
ца. /Татто я там каму збаўся ?
ЗДАЦЬ, здам, здасу здасць; здадзім,
здасцё, здадўць; здаў здалА, -лб; здай;
здАдзены; зак. 1. каео-тто. Перадаць ка
му-н. (пра наяўнае, выкананае, даруча
нае). 3. рэчы ў богалс. 3. бакументыўарх/ў.
3. бзялсурства. 3. хлеб бзярлсаве. 3. манагра^/ю ў брук. 3. затрыманага ў міл/цыю.
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2. мяло. Аддаць у наём. 3. ядкой кеяліяряя/ялм. 3. зял^я? у ярэябу. 3. мяло. Уступіць,
аддаць непрыяцелю (у выніку няўдачнага
бою ці без бою). 3. есряб. 3. ляз/^ы/ (такса
ма перан.). 4. мяло. Аслабіць, зменшыць,
не справіўшыся. 3. ліэмл рябол^ы. 5. м^/яо.
Раздаць у гульні (карты). 6. мяло. Вытры
маць іспыты на веды, уменне. 3. зял/к.
3. корчмы яд бееу. 7. Стаць слабейшым,
цішэйшым, горшым (разм.). 77яб еясяу
л^яроз збяў. Сэр^я збяло. Л/ям/ыяя збяля. II
яезяк. здаваць, здаіб, здаеш, здаё; здаём,
здаяцё, здаібць; здавай. Ц коз. здёча, -ы, лс.
(да 1—3, 5 ібзнач.).
ЗДАЧА', -ы, лс. 1. ел. здаць. 2. Лішак
грошай, які вяртаецца пры разліку; рэшта.
т4/лрыл*яць збячу. 3. з яяц/ л^ь/сяч рублёў. О
Даць здачы кял^у (разм.) — адказаць уда
рам на ўдар.
ЗДАЧАЙ ал. здацца'.
ЗДВОІЦЬ, -6ю, -біш, -біць; -бены;
зок., мояо. 1. Зрабіць што-н. двайным. 3.
яйяку. 2. Занава размясціць у страі ў дзве
шарэнгі. 3. рябы. II яезяк. здвбйваць, -аю,
-аеш, -ае; яяз. здвбйванне, -я, я. Ц яяз.
здваенне,-я,я
ЗДВУРЎШНГЧАЦЬ ал двурушнічаць
ЗДЗЕЙСНІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-ніцца; зяк. Ажыццявіцца, збыцца. Л/яя
ліяря з^зейся/ляся. Ц яезяк. здзяйсняцца,
-яецца. II яяз. здзяйснённе, -я, я.
ЗДЗЕЙСНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены; зяк., м^/яо. 1. Ажыццявіць, ператва
рыць у рэчаіснасць. 3. яляяь/. 2. Зрабіць
што-н. незвычайнае. 3. лобзе/е. Ц яезяк.
здзяйсняць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц яяз. здзяй
снённе, -я, я.
ЗДЗЕК, -у л*я. -і, -аў, лі 1. ал. здзека
вацца. 2. Злая, зневажальная насмешка,
а таксама зневажальны ўчынак ці паво
дзіны ў адносінах да каго-, чаго-н. Зяое/ць
збзек/ яб кяао-я. Ц ярым. здзёклівы, -ая, -ае.
Збзекл/еяя ўсл^ем/кя.
ЗДЗЕКАВАЦЦА, -куюся, -куешся, -ку
ецца; -куйся; яезяк., з кяао-чяао. 1. Му
чыць, катаваць каго-н. 3. з людзей. 2. Злос
на, зняважліва высмейваць, абражаць ка
го-, што-н., кпіць з каго-, чаго-н. Яебяряеяльяя з. з чяляеекя. Ц яяз. здзек, -у л*.
ЗДЗЕЛКА, -і, ДМ -лцы, .мя. -і, -лак, лс.
Двухбаковы дагавор аб выкананні чаго-н.
Тяяблёёяя з. Зряб/^ь здзелку. 3. з сумлеялел^
(перан.: учынак супраць уласных перака
нанняў).
ЗДЗЕЛЬНЫ, -ая, -ае. Які аплачваецца
па колькасці зробленага. Збзельяяя рябо/ля. Збзельяяя ялля/ля. Ц яяз. здзёльнасць,
-і, лс.
ЗДЗЕЛЬШЧЫК, а, л;я і, -аў,
Ра
бочы, які выконвае здзельную работу. Ц
лс. здзёлынчыца, -ы, л^я. -ы, -чыц. Ц лрьа^.
здзёльшчьпцп, -ая, -ае.
ЗДЗЕЛЬШЧЫНА, ы, лс. Здзельная
работа.
ЗДЗЕРАВЯНЕЛЫ, ая, ае Тое, што і
ябзеряеяяелы.
ЗДЗЕРАВЯНЕЦЬ ал дзеравянець

ЗДЗЕРЦІ ал. драць.
ЗДЗЕРЦІСЯ, 1 і 2 ас. не ўжыв., здзя
руцца; здзёрся, здзёрлася; зяк. Тое, што
і сябряцця. Лыкя леакя збзерляся. Ц яезяк.
здзірацца, -Аецца.
ЗДЗЁЎБВАЦЬ ал здзяўбці
ЗДЗІВЯЦЦА, здзіўлібся, здзівішся, здзі
віцца; зяк. Прыйсці ў здзіўленне. 3. яечякяялму лрыезбу робз/чя. Ц яезяк. здзіўляцца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЗДЗІВІЦЬ, здзіўліб, здзівіш, здзівіць;
здзіўлены; зяк., кяао
Выклікаць
здзіўленне. 7еяе слоем ліяне еельм/ збз/еіл/.
Зяс я/чым яе збз/е/мі. Ц яезяк. здзіўляць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ЗДЗІМАЦЬ ал здзьмуць.
ЗДЗІРАЦЦА ал. садрацца.
ЗДЗІРАЦЬ, -аю, -аеш, -Ае; яезяк., мяло.
Тое, што і буяць (у 2 знач.). 3. скуру. 3. кяру.
ЗДЗІРВАНЕЛЫ, -ая, -ае. Які пакрыўся
дзірваном, ператварыўся ў дзірван. 3. куреяя. II яяз. здзірванёласць, -і, лс.
ЗДЗІЎЛЕННЕ, -я, я. Уражанне ад ча
го-н. незвычайнага, нечаканага, незразу
мелага. Сль/я/ццяўзйз/улеяя/.
ЗДЗІЎЛЯЮЧЫ, ая, ае Які выклікае
здзіўленне, незвычайны, /мчяцця ся збз/уляючяй лу/якясц/о.
ЗДЗІЧЭЛЫ, -ая, -ае. 1. Які здзічэў стаў
дзікім. 3. комі. 2. Які выражае дзікасць,
безразважнасць. 3. еыалж). 3. позірк. Ц яяз.
здзічэласць, -і, лс
ЗДЗІЧЭЦЬ ал дзічэць
ЗДЗЬМЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зяк., мяло. Дзьмухаючы, скінуць, сагнаць.
3. пыл ся с/яяля. II яезяк. здзьмўхваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц ябнякр. здзьмухнуць, -ну, -неш,
-не; -нуты; -ні.
ЗДЗЬМУЦЬ, -му -меш, -ме; -мём, -мяцё, -муць; -мі; -мўты; зяк., мяло. Ачысціць
ад чаго-н. або знесці што-н. струменем
паветра, ветру. Зецср збзьліуў лялеру. Ц яе
зяк. здзімаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗДЗЯЙСНЕННЕ ал. здзейсніцца, здзей
сніць.
ЗДЗЯЙСНЯЛЬНЫ, ая, ае Такі, які
можна здзейсніць. Збзяйсняльныя лсябяня/ II яяз. здзяйсняльнасць, -і, лс.
ЗДЗЯЙСНЯЦЦА ал здзейсніцца
ЗДЗЯЙСНЯЦЬ ал здзейсніць
ЗДЗЯЎБЦІ -бў, -бёш, -бё; здзяўбём,
здзеўбяцё, здзяўбўць; здзёўб, здзяўблА,
-лб; -бі; здзяўбАны / здзёўбаны; зяк., м/піо.
1. Дзеўбучы, з'есці. Аўряяя/лы збзяўбл/
/леярое. 2. Дзеўбучы, зрабіць ямкі; пара
ніць у многіх месцах. 77еўні зйзяўбл/ ябз/н
ябняео. 77ем/яяй збзяўбл/ іяря/луяр. Ц яезяк.
здзёўбваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗДЗЯЦЙІЕЦЬ ал дзяцінець
ЗДОБА, -ы, лс. 1. Тлушч, цукар і яйкі,
што дабаўляюцца ў цеста. Дябяе/ць збобы
ў цеслія. 2. зб. Вырабы са здобнага цеста.
/Тяяячь/ збобы.
ЗДОБНЫ, -ая, -ае. Прыгатаваны на
малацэ, масле, яйках і пад. Збобняя булкя.
ЗДОБРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
зяк. (разм.). Тое, што ірязбобрыцця.

ЗДА-ЗДР
ЗДОЛЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зяк. 1. з /я%).
Быць у стане зрабіць, выканаць што-н. Я
збялею рям/ыць еэ/лу зябячу. 2. з /нф. Атры
маць магчымасць зрабіць што-н. пры пэў
ных абставінах. Учоря я яе здолеў ляехяць.
3. кяео-м//ло. Адолець, асіліць, ті^ульяыля
няліяеяняялі/ ўсе люлсня з.
ЗДОЛЬНАСЦЬ, і, лін. і, ей, лс 1.
Прыродны дар, таленавітасць. %ляеек з
еял/кйм/ збольяясі(я?м/. 2. Уменне, а такса
ма магчымасць утвараць якія-н. дзеянні.
3. рукяцця. 77рялускяяя з. бяроз. 77якулняя
з. нясельн/ц/лея.
ЗДОЛЬНЫ, -ая, -ае; -лен, -льна. 1. Які
мае здольнасці да чаго-н., таленавіты. 3.
/нлсынер. 3. бя ліяліэліяліык/. 2. Які можа
што-н. зрабіць; які валодае пэўным умен
нем. 3. бя ўсякяй рябо/лы. Л?й!Ы чяляеек яя
ўсе з. (ні перад чым не спыніцца).
ЗДОР, -у .м. Нутраное свіное сала. Мязяць бліны зборя^м. II лрылі. здоравы, -ая, -ае.
ЗДОРАВА, лрысл. (разм.). 1. Вельмі
моцна. Дў і з. лс бўхяюць еярліяліы. 2. Вель
мі добра, выдатна, ^роблеяя з.
ЗДОЎЖЫЦЦА ал доўжыцца
ЗДОХЛЫ, -ая, -ае. 1. Тое, што і бохлы.
Збзіря^ь скуру ся збохляая кяяя. 2. леряя.
Слабы, кволы (разм.). %ео ёя ніякі з. ў
еяс?Ц яяз. здёхласць, -і, лс. (да 2 знач.).
ЗДОХНУЦЬ ал дохнуць
ЗДРАБНЕЛЫ, -ая, -ае. Які здрабнеў,
дробны, схуднелы. 3. ліеяр. Збрябяеяяя
лсыеё/ія.
ЗДРАБНЕЦЬ ал драбнець
ЗДРАБНІЦЬ ал драбніць
ЗДРАВІЦА, -ы, лін. -ы, -віц, лс. (вы
сок.). Тост за здароўе. 3. ў еоняр лерялюлс^яў.
ЗДРАДА, -ы, Л/ -дзе, лін. -ы, здрад, лс.
1. Здрадніцтва інтарэсам радзімы, пераход
на бок ворага. 3. рябзм^е. 2. Парушэнне
вернасці каму-, чаму-н. 3. сябру. 3. /бэяля^.
ЗДРАДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; зяк. 1.
кяму-чяму. Перайсці на бок ворага, пра
даць. 3. рябзйме. 2. кяму-чяліу. Парушыць
вернасць. 3. сябру. 3. сябе (зрабіць што-н.
насуперак сваім перакананням). 3. (7 і
2 яе. яе ўлсые.), леряя., каму. Перастаць
служыць; аслабець (пра сілы, здольнасці,
пачуццёвыя ўспрыманні). 77яліяць збрябзіля ёй. Смы збрябзм/ слярілсліену. Ц яезяк.
здраджваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗДРАДЛІВЫ, -ая, ае 1. Які можа
здрадзіць, прадажны. 3. чяляеек. 2. Які
заключае ў сабе здраду, з'яўляецца здра
дай. 3. ўчыяяк. 3. леряя. Падманлівы, ка
варны, які ўтойвае ў сабе што-н. непры
емнае. Збрябл/еяя ўсмем/кя. 3. лёб. Ц яяз.
здрадлівасць, -і, лс.
ЗДРАДНІК, -а, лін. -і, -аў, л?. Той, хто
здрадзіў каму-, чаму-н., прадаў каго-,
што-н. 3. яяробя. II лс. здрадніца, -ы, лін.
-ы, -ніц. II лрым. здрадніцкі, -ая, -ае.
ЗДРАДНІЦТВА, -а, я. Паводзіны, учын
кі здрадніка.
ЗДРАНЦВЕЛЫ, -ая, -ае. Які страціў
адчувальнасць, гібкасць, адзеравянелы.

ЗДР-ЗЕМ
Збранцеелыя ж? холабу ляльцы. 7>ыць у
збранцеелым сжане (таксама перан.). Ц наз.
здранцвеласць, -і, ж?.
ЗДРАНЦВЁЦЬ ал. дранцвець
ЗДРАТАВАЦЬ ал. дратаваць
ЗДРАЎНІЦА, -ы, лін. -ы, -ніц, ж.
Агульная назва санаторыяй дамоў адпа
чынку Дзіцячая з.
ЗДРАХЛЁЛЫ, -ая, -ае. Слабы, хілы ад
старасці або спарахнелы, струхнелы. 3.
чалавек. Зо{рахяелая хама.
ЗДРАХЛЁЦЬ ад драхлець
ЗДРУЖАЦЦА, -ужуся, -ўжышся,
-ўжыцца; зак. Зблізіцца, пасябраваць. Ц
лазак, здрўжвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗДРУЖАЦЬ, -ужў, -ўжыш, -ўжыць;
-ўжаны; зак., каао (^шжр). Звязаць друж
бай, зблізіць, 7х залужыла праца. Ц лазак,
здружваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗДРЫГАНЕЦЦА, -нўся, нёшся, -нёц
ца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак. 1.
Прыйсці ў рэзкі вагальны рух, задрыжаць.
77аб лазам/ зіЭрыаалу/іася зямля. 2. Уздрыг
нуць, закалаціцца ад моцнага хвалявання,
узрушэння і пад. 3. аб моцнага крыку. Ц ла
зак. здрыгацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЗДРЭЙФІЦЬ ад дрэйфіць
ЗДУБЯНЁЛЫ, -ая, -ае (разм ) Які
страціў рухомасць, адчувальнасць ад хо
ладу; зацвярдзелы, адубянелы. Збубянелыя
ла марозе рук/. 3. аб сырасці плашч. Ц лаз.
здубянеласць, -і, ж.
ЗДУБЯНЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; зак
(разм.). Страціць рухомасць, адчуваль
насць ад холаду; зацвярдзець, адубянець.
#02/ забялелі. тібзежа ла /м забялела.
ЗДЎЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. (разм.).
1. каео-шжо. Узяць верх у барацьбе, бой
цы; перамагчы. Нароўся з жым, каао мое з.
2. шжо і з /нф. Справіцца з тым, што па
трабуе вялікіх фізічных намаганняў, мно
га працы. Звужаў пабняць ла плечы мах. 3.
лбрал., шжо. Засвоіць, зразумець (разм.).
3. курс ф/з/к/. II лазак, здужваць, -аю, -аеш,
-ае.
ЗДУРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
зак. (разм.). Сказаць, зрабіць якое-н.
глупства, дурасць. Я збураваў, шжо сам ла
схабз/у ла нарабу.
ЗДУРНЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які здур
неў страціў розум.
ЗДУРНЁЦЬ ал. дурнець
ЗДЎРУ, лрысл. (разм.). Па глупстве, не
паразуменні. 3. праааеарылася.
ЗДЎШАНЫ, -ая, -ае. Пра голас, гукі і
пад.: прыглушаны, аслаблены. 3. ллач. Ц
лаз здушанасць, -і, м?
ЗДУШЁІЦЬ, здушу, здўшьші, здўшыць;
здўшаны; зак., каао-млло. Душачы, сціс
нуць з сілай. 3. каао-н. у лажоўла. Слазмы
збушыл/ аорла. Сум балюча збушыў сэрца
(перан.). II лезак. здўшваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗДЫМАК, -мка, мл. -мкі, -мкаў м. Фа
таграфічны адбітак каго-, чаго-н.
ЗДЫМАЦЦА ал зняцца
ЗДЫМАЦЬ ад. зняць

300
ЗДЫМАЧНЫ, -ая, -ае. Які служыць
для здымкі, ажыццяўляе здымку. Збымачлая арула. Збымачная пляцоўка.
ЗДЫМКА ал. зняць.
ЗДЫМНЫ, -ая, -ае. Такі, які можна
зняць, не прымацаваны да чаго-н. Збымнае кола.
ЗДЫХАТА, -й, ДА/-хацё, ж. (разм.). 1.
Павальная гібель жывёлы ў час эпідэміі. 2.
Тое, што і збыхляц/ло (у 2 знач.).
ЗДЫХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зок. (часцей з адмоўем). Тое, што і аббыхацца. %к беала, шжо цяпер з. ле мазу.
ЗДЫХАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лезак. Памі
раць (пра жывёлу і, груба, пра чалавека).
3. аб чубы (перан.: вельмі нудзіцца, сума
ваць; разм.).
ЗДЫХЛЯК, -А, мл. -і^ -бў, м. (разм., па
гард.). Пра слабага, худога чалавека.
ЗДЫХЛЯЦІНА, -ы, мл -ы, -цін (разм)
1. ж. Труп дохлай жывёліны. 2. лерал., м. і
ж. Тое, што і збыхляк (жарт., пагард.).
ЗЁБРА, -ы, мл. -ы, -аў ж. Дзікі афры
канскі конь з паласатай (чорнай і светлажоўтай) афарбоўкай поўсці. Ц лрым. зебра
вы, -ая, -ае.
З'ЕДЛІВЫ, -ая, -ае. Злосна-насмешлівы, ядавіты, які імкнецца дапячы. 3. кры
жык. 3. жол. II лаз. з'едлівасць, -і, ж.
З'ЕЗД', -а/-у Л7-дзе, мн. -ы, -аўм. 1. -у а/?,
з'ехацца. 2. -а. Сход прадстаўнікоў якіх-н.
вялікіх арганізацый, груп насельніцтва
1 пад. 3. слае/сжаў. Ц лрым. з'ездаўскі, -ая,
-ае (да 2 знач.; разм.).
З'ЕЗД , -у 37^-дзе, мл. -ы, -аў м. Месца,
па якім з'язджаюць, спуск. Сжромк/ з.
З'ЁЗДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джа
ны; зак. 1. Паехаць куды-н. і, пабыўшы,
вярнуцца назад. 3. у аораб. 3. ла бровы. 3.
шжо. Зрабіць непрыгодным ад частай яз
ды або стаптаць, папсаваць частай яздой.
.Калёсы зус/м з'езбз/л/. 3. ламлю. Ц лезак.
з'езджваць, -аю, -аеш, -ае (да 3 знач.).
ЗЕЛЕНАВАТА-... Першая састаўная
частка складаных слоў са знач.: з зялёным
адценнем, напр.: зеленаважа-буры, зеленаеажа-с/л/.
ЗЁЛЕНЬ, -і, ж. І. Зялёны колер, што-н.
зялёнае. 2. Расліннасць, расліны. 3. еабоў.
Сакав/жая з. лузу. 3. зб. Некаторыя віды
гародніны і траў што скарыстоўваюцца ў
ежу. 77акласц/ўсупз.
ЗЁЛЛЕ, -я, л. (разм.). 1. Тое, што і лусжазелле. 2. Травы як корм для жывёлы;
ахрап'е. Дасячы зелля. 3. Лекавыя травы,
а таксама настой на іх для лячэбных мэт;
зёлкі. .Зарыць з. Лячыцца зеллем.
ЗЕЛЯНЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; лезак. 1.
Станавіцца зялёным. ЗТебзь зелялее. 3. аб
злосці. 2. (7 / 2 ас. ле ўжые.). Пакрывац
ца свежай травой, лісцем. 77ачал/ з. луз/
/ бравы. 3. (7 / 2 ас. ле ўжые.). Віднецца
(пра што-н. зялёнае). Ц зак. пазелянёць,
-ёю, -ёеш, -ёе (да 1 знач.) / ззелянёць, -ёю,
-ёеш, -ёе (да 1 знач.).
ЗЕЛЯНЙ1А, -ы, ж. Тое, што і зелень (у
2 і 3 знач.). 3. поркаў. Лажок з зелял/лам.

ЗЕЛЯНЁЦЬ, зеляніб, зялёніш, зялёніць; лезак., шжо. Рабіць зялёным, фар
баваць у зялёны колер. Ц зак. пазеляніць,
-зеляніб, -зялёніш, -зялёніць; -зялёнены.
ЗЕМЛЕ... (а таксама земля...). Першая
састаўная частка складаных слоў са знач.:
1) які мае адносіны да Зямлі (у 1 знач.),
напр., землеал/салле (уст.); 2) які мае ад
носіны да зямлі (у 2—5 знач.), напр.: землекарысжанне, землеразрыхляльны, землеўенаенне, землеўпарабчык, землечарпалка,
землеабкрыеальл/к, землеўлабальл/к.
ЗЕМЛЕКАРЫСТАННЕ, я, н (афіц).
Карыстанне зямлёй, сельскагаспадарчая
эксплуатацыя яе. С/сжэма землекарысжалля.
ЗЕМЛЕПРАХОДЗЕЦ, дца, мл -дцы,
-дцаў м. Даўнейшая назва падарожніка
лася едчыка, які адкрываў новыя землі.
Тўск/ з. Сяліен Дзяжлёў.
ЗЕМЛЕТРАСЕННЕ, -я, л<н. і, -яў, н.
Моцнае ваганне асобных участкаў зям
ной кары.
ЗЕМЛЕЎЛАДАЛЬНІК, а, лм -і, -аў, л<
Асоба, якая карыстаецца зямлёй на пра
вах прыватнай уласнасці. Думны з. Ц ж.
землеўладальніца, -ы, мл. -ы, -ніц. Ц прым.
землеўладальніцкі, -ая, -ае.
ЗЕМЛЕЎЛАДАННЕ, -я, м. 1. Ураданне зямлёй на правах прыватнай уласнасці
(кніжн.). 2. Зямельны ўчастак, што знахо
дзіцца ў чыім-н. уладанні (афіц.).
ЗЕМЛЕЎЛАСНІК, -а, мн. -і, -аў м Тое,
што і землеўяабальн/к. Ц ж. землеўласніца,
-ы, мн. -ы, -ніц. II прым. землеўласніцкі,
-ая, -ае.
ЗЕМЛЕЎПАРАДКАВАННЕ, я, н Сіс
тэма мерапрыемстваў якія ўпарадкоўва
юць землекарыстанне. Ц прым. землеўпа
радкавальны, -ая, -ае
ЗЕМЛЕЎПАРАДЧЫК, -а, дж і, аў, м.
Спецыяліст у галіне землеўпарадкавання.
ЗЕМЛЕЧАРПАЛКА, і, ДМ* лцы, мн
-і, -лак, ж. Машына для паглыблення дна
(рэк, каналаў і пад.), якая дастае грунт
чарпакамі, прымацаванымі да рухомага
ланцуга.
ЗЕМЛЕЧАРПАННЕ, я, н Паглыблен
не дна вадаёмаў пры дапамозе землечар
палак. II прым. землечарпальны, -ая, -ае.
ЗЕМЛЯ... (ад. земле...). Першая састаў
ная частка складаных слоў; ужыв. замест
«земле...», калі націск у другой частцы
падае на першы склад, напр.: земляб/жны, землязнавец, землязнаўсжва, землякоп,
земляроб, землясос.
ЗЕМЛЯБЁГНЫ, -ая, -ае. Зроблены са
шчыльна збітай зямлі з дабаўленнем вя
жучых рэчываў Земляб/жнля лажка.
ЗЕМЛЯКОП, -а, мн. -ы, -аў, м. Рабочы
па земляных работах. Ц прым. землякопскі,
-ая, -ае.
ЗЕМЛЯКОПНЫ, ая, -ае Які мае ад
носіны да земляных работ. Землякопныя
машыны.

ЗОІ
ЗЕМЛЯМЁР, -а, лін. -ы, -аў л*. (уст.).
Тое, што і коморн/к. Ц лрым. землямерскі,
-ая, -ае.
ЗЕМЛЯМЁРНЫ, -ая, -ае Які адносіц
ца да вымярэння і адвядзення зямельных
участкаў; каморніцкі. Землямерныя роботы.
ЗЕМЛЯНЫ ад зямля
ЗЕМЛЯРОБ, -а, мн. -ы, аў; м Той, хто
займаецца земляробствам; хлебароб. Ц
нрым. земляробскі, -ая, -ае. Земляробская
про^о.
ЗЕМЛЯРЙБСТВА, -а, н 1. Апрацоўка
зямлі для вырошчвання сельскагаспадар
чых раслін. .Высокая культуро земляроб
ства. 2. Раздзел аграноміі, які вывучае
спосабы карыстання зямлёй і павышэн
ня ўрадлівасці глебы. Ц нрым. земляробчы,
-ая, -ае.
ЗЕМЛЯРЫЙКА, -і,,ДЛ/-рьійцы, мн. -і,
-рьіек, лс. Насякомаедная млекакормячая
жывёліна, роднасная крату. Ц нрым. земля
рыйкавы, -ая, -ае.
ЗЕМЛЯРЫЙНЫ, ая, -ае Які служыць
для земляных работ. Землярыйныя машы
ны.
ЗЕМЛЯСОС, -а, мн -ы, -аў м Пом
па ў землясосным снарадзе для вымання
і транспарціроўкі грунту Ц нрым. земля
сосны, -ая, -ае.
ЗЕМЛЯСОСНЫ, ая, ае 1. ал зем
лясос. 2. У выразе: землясосны снарад —
машына для земляных работ, якая пры
дапамозе помпы вымае і транспартуе па
трубаправодах разрэджаны вадою грунт,
земснарад.
ЗЕМЛЯТРЎС, -у м , мн ы, -аў м Тое,
што і землетрасенне.
ЗЕМНАВОДНЫ, -ая, -ае Прыстаса
ваны да жыцця ў вадзе і на сушы. Земна
водныя лсывёлы. Вывучэнне земнаводных
(наз.).
ЗЁМСЮ, -ая, -ае. 1. ал. земства. 2.
Агульнадзяржаўны (гіст.). Земскае апал
чэнне. О Земскі начальнік — у царскай Ра
сіі — чыноўнік з судова-адміністрацыйнай і паліцэйскай уладай, кіраўнік сялян
скага насельніцтва пэўнага раёна.
ЗЕМСНАРАД, а, АТ-дзе, мн ы, -аў м
Плывучы землясосны і землечарпальны
снарад для гідратэхнічных работ.
ЗЁМСТВА, -а, мн. -ы, -аў н. (гіст.).
Мясцовае самакіраванне ў сельскіх мяс
цовасцях з перавагай дваранства ў яго ор
ганах. Тубернское з. 77овятовое з. Ц нрым.
зёмскі, -ая, -ае. Земская ўправа. 3. скоб.
ЗЁМШЧЫНА, -ы, лс. (гіст.). Частка
дзяржавы, выдзеленая Іванам Грозным у
кіраванне баярам (у адрозненне ад апрыч
ніны).
ЗЕНЁГ, -у, АТ -ніце, м. 1. У астраноміі:
найвышэйшы пункт нябеснай сферы, які
знаходзіцца прама над галавой наглядаль
ніка. 2. перон. Вышэйшая ступень, вяр
шыня чаго-н. (высок.). 3. словы. Ц лрым.
зенітны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ЗЕНІТКА, -і, ДА/ -тцы, мн. -і, -так, лс.
(разм.). Зенітная гармата.

ЗЕНІТНЫ, -ая, -ае. 1. ал. зеніт. 2. Пры
значаны для стральбы па самалётах і ін
шых паветраных цэлях. 3. снороб. 3. куля
мёт.
ЗЕНІТЧЫК, -а, мн -і, аў м Артыле
рыст зенітнай артылерыі. Ц лс. зенітчыца,
-ы, мн. -ы, -чыц.
ЗЁРНЕ, -я, зярнАці, мн. зёрні, -яў / зяр
няты, -нАт, н. 1. Плод, семя злакаў (а так
сама некаторых іншых раслін). Ячменное
з. Хово ў зернях. 2. зб. Насенне хлебных
злакаў. Ллеб у зерн/. 3. Невялікі прадмет,
крупінка чаго-н. ^Жомчулсное з. 4. перон.
Ядро, зародак чаго-н. (кніжн.). 3. /сц/ны.
II помянт. зярнятка, -а, мн. -і, -так, н. (да
1 і 3 знач.) / зернетка, -а, мн. -і, -так, н. (да
1 і 3 знач.). II прым. зерневы, -ая, -ае (да 1 і
2 знач.) і зернявй, -Ая, -бе (да 1 і 2 знач.).
Зерневыя (зернявыя) культуры.
ЗЕРНЕ... (а таксама зерня...). Першая
састаўная частка складаных слоў са знач.:
які мае адносіны да зерня (у 1 і 2 знач.),
напр.: зернеб]роб/лко, зернелобобны, зерненлютчылко, зернесартавальны, зернесушылко, зернеўвільеотняльн/к, зерне^уролс.
ЗЕРНЕБАБОВЫ, -ая, -ае Пра бабовую
расліну: які вырошчваецца для атрыман
ня зерня. Зернебабовыя культуры.
ЗЕРНЕДРАБІЛКА, -і, ДМ-лцы, мн -і,
-лак, лс. Машына для драблення зерня,
якое ідзе на корм. Ц прым. зернедрабільны,
-ая, -ае.
ЗЕРНЕСУШЫЛКА, -і, ДМ лцы, мн
-і, -лак, лс. 1. Спецыяльна прыстасаванае
памяшканне для сушкі зерня. 2. Механіч
ная ўстаноўка для сушкі зерня.
ЗЕРНЯ... (ал. зерне...). Першая састаў
ная частка складаных слоў; ужыв. замест
«зерне...*, калі націск у другой частцы
слова падае на першы склад, напр.: зерня
воз, зернясейны.
ЗЕРНЯСХОВІШЧА, а, мн ы, аў н
Памяшканне для захоўвання зерня.
З ЁСЦІ ал есці
ЗЕЎ, зёва, мн. зёвы, зёваў м. Адтуліна,
што злучае поласць рота з глоткай. Сл/з/стоя оболонко зево.
ЗЁЎРА, -ы, мн. -ы, -аў лс. (разм.). Про
рва, адтуліна. Демноя з. пробоння.
ЗЁЎРАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ае; незок.
(разм.). Быць бачным, адкрытым (пра ад
туліну; яму і пад.). Зе^рое бяздонне.
ЗЕФІР', -у м. У старажытных грэкаў:
заходні вецер; у паэзіі: цёплы лёгкі вецер.
II прым. зефірны, -ая, -ае.
ЗЕФІРУ -у м. Род пасцілы. Ц прым. зе
фірны, -ая, -ае.
ЗЕФІРУ -у м. Тонкая баваўняная тка
ніна. II прым. зефіравы, -ая, -ае. Зе<%нровоя
еорочко.
З'ЁХАЦЦА, з'ёдуся, зыдзешся, з'едзец
ца; з'ёдзься; зок. 1. Едучы, сустрэцца, су
тыкнуцца. 3. но ростонях. 2. (7 / 2 ос. не
ўлсыв.). Сабрацца ў адно месца, прыехаў
шы з розных месц (пра многіх). 77о вясел
ле з Іехолося ўся робня. Ц незок. з'язджацца,

ЗЕМ-З-ЗА
-Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц ноз. з'езд, -у АТ
-дзе, м. (да 2 знач.).
З'ЁХАЦЬ, з'ёду з'ёдзеш, з'ёдзе; з'едзь;
зок. 1. Едучы, спусціцца з чаго-н. 3. з зоры
но сонкох. 2. Едучы, павярнуць у бок. 3. з
брроа/. 3. Пакінуць якое-н. жыллё, пера
сяліўшыся (разм.). 3. з квотзры. 4. перон.
Ссунуцца з месца, спаўзці; асунуцца ўніз
(разм.). 777опко з1?холо но лотыл/цу. Унепрытомносц/ лсончыно з Іехоло но зямлю, б
З'ехаць з глузду (разм.) — страціць розум,
звар'яцець. Ц незок. з'язджаць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
ЗЁЛКІ, -лак, обз. зёлка, -і, ДАТ-лцы, лс.
Лекавыя травы. Зблоць з.
ЗЖАВАЦЬ, зжутб, зжуеш, зжуё; зжу
ём, зжуяце, зжутбць; зжуй; зжавАны; зок.,
тто. 1. Пажаваўшы, з'есці. 2. Сапсаваць
жаваннем. Цяля злсоволо котулю. Ц незок.
зжбўваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗЖАЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца;
-лься; зок., ноб к/м-чым. Праявіўшы, ад
чуўшы жаласць, зрабіць што-н. патрэб
нае, прыемнае для каго-, чаго-н., зліта
вацца. 3. ноб небрроком.
ЗЖАЎЦЁЛЫ, -ая, -ае. Які зжаўцеў стаў
жоўтым. Злсоўцелыя сторыя збымк/.
ЗЖАЎЦЁЦЬ ал жаўцець
ЗЖАХНЎЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зок.
(разм.). Раптоўна і моцна спужацца.
ЗЖАЦЬ ал жаць
ЗЖОЎКЛЫ, -ая, -ае (разм.). Тое, што і
злсоўцелы. Злсоуклоя трово.
ЗЖбЎКНУЦЬ ал жоўкнуць
ЗЖЎЛЬНІЧАЦЬ ал жульнічаць
ЗЖЎХНУЦЬ ал жухнуць
ЗЖЫНАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незок.,
тто. Тое, што і лсоць.
ЗЖЁІЦЦА, зжывўся, зжывёшся, зжы
вецца; зжывёмся, зжывяцеся, зжывўцца;
зжаўся, зжылАся, -лбся; зок. 1. з кім. Жы
вучы разам, звыкнуцца, здружыцца. 3. з
новым/ товорытом/. 2. н^рон., з чым. Пры
выкнуць. 3. з обстов/ном/. 3. з воброзом
(пра акцёра: пераўвасобіцца ў мастацкі
вобраз). II незок. зжывацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
ЗЖЫЦЬ, зжывў, зжывёш, зжывё; зжы
вём, зжывяце, зжывўць; зжыў зжылА, -лб;
зжілты; зок. 1. коао (тто) з чоао і без бон.
Стварыўшы невыносныя ўмовы, не даць
жыць каму-н. дзе-н. Злсыл/ злосн/к/ боброао чоловеко. 3. со свету (змучыць чым-н.).
2. тто. Пазбавіцца ад чаго-н., выкараніць
у сабе што-н. 3. небохопы. 3. Пражыць
(жыццё, многа гадоў і пад.). Золовек лсыццё злсыў о розуму не ноброуся. Ц незок. зжы
ваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗЖЭРЦІ ал жэрці
З-ЗА, прыноз. з Р. І. У^кыв. пры абазна
чэнні напрамку руху адкуль-н., з месца,
закрытага чым-н., з супрацьлеглага боку
чаго-н. Зыалябвоць з-зо Дзвярэй. Дом в/бнее^^о з-зо оеороблсы. ТЗылезц/ з-зо столо. 2.
Ужыв. пры ўказанні на прычыну падста
ву дзеяння або пры ўказанні на асобу што

ЗЗА-ЗЛА
з'яўляецца прычынай чаго-н. Спрачацца
з-за бробязей. З-за яео с/яольк; нелрыемнасцей.
ЗЗАДУ 1. лрысл. З задняга боку. //аласц/ з. 2. лрыназ. з 7^ За кім-, чым-н. Ёд /н/оў
з. доза.
ЗЗЕЛЯНЁЛЫ, -ая, -ае. Які ззелянеў,
пазелянеў 3. тзар.
ЗЗЕЛЯНЁЦЬ ад зелянець
ЗЗЫВАЦЬ ел. сазваць
ЗЗЯННЕ, -я, я. 1. ал. ззяць. 2. Яркае
святло, якое выпраменьваецца або ад
люстроўваецца чым-н. Сонечнае з. Уззянн/
слаям (перан.). о Паўночнае ззянне — свя
чэнне высокіх слаёў атмасферы, якое на
зіраецца за палярным кругам.
ЗЗЯЦЬ, -Аю, -яеш, -яе; незак. 1. Вылу
чаць ззянне. Ззяюць зорк/. /Уа ёрубзях ее/язрана ззяюць узнаеаробы. 2. леран., чым і
аб чаео. Блішчаць, выражаючы якія-н. па
чуцці (пра вочы), або свяціцца радасцю,
шчасцем і пад. (пра чалавека). Зочы ззя
юць аб шчасця. Теоры людзей ззял/радасцю.
3. Тое, што і зеўраць. Уабной са сцен ззяла
еял/кая лрабо/на. Ц наз. ззянне, -я, н. (да 1
знач. і пра вочы, твар, да 2 знач.).
ЗІГЗАГ, -а, мн. -і, -аў м. Ламаная лінія.
3/езае/маланкі. карціць з/езае/.
ЗІГЗАГАПАДОБНЫ, ая, ае У выгля
дзе зігзагаў. 3/езаеалабобныя рух/. Ц наз. зігзагападббнасць, -і, лс.
ЗІМА, -ы, л/н. зімы / (з л/ч. 2, 3 / 4) зімы,
зім, лс. Самая халодная пара года паміж
восенню і вясной. Снелсная з. РЬшлаеацца <9а з/мы. Ц лрылі. зімбвы, -ая, -ае / зімні,
-яя, -яе.
ЗІМАВАЦЬ, -мўю, -мўеш, -мўе; -мўй;
незак. Праводзіць дзе-н. зіму жыць дзе-н.
зімой. 3. на малярнай станцыі. Ц зак. пера
зімаваць, -мўю, -мўеш, -мўе; -мўй / пра
зімаваць, -мўю, -мўеш, -мўе; -мўй. Ц наз.
зімоўка, -і, ДА/ -ўцы, мн. -і, -мбвак, лс. Ц
лрым. зімавальны, -ая, -ае (спец.). Зіма
вальная салсалка (сажалка, у якой зімуе
рыба).
ЗІМАРОДАК, -дка, мн. -дкі, -дкаў, м.
Невялікая птушка, роднасная ўдоду, з
доўгай прамой дзюбай і вялікай галавой
на кароткай шыі (зімой купаецца ў снезе).
II лрым. зімародкавы, -ая, -ае. Сямейства
з/маробкаеых (наз.).
ЗІМАЎСТОЙЛІВЫ, ая, ае Здольны
пераносіць зімовыя халады (пра расліны).
3/маўстойл/еыя еатунк/ сліў. Ц наз. зіма
ўстойлівасць, -і, лс
ЗІМНІ ал зіма
ЗІМНІК, -а, мн. -і, -аў м. (разм.). Даро
га, пракладзеная прама па снезе для язды
зімой. II лрым. зімнікавы, -ая, -ае.
ЗІМОВІШЧА, а, мн ы, аў, н Месца,
памяшканне, дзе зімуюць або спыняюцца
зімой людзі. Слын/цца ў з/мое/м/чы.
ЗІМОВЫ ал зіма
ЗІМОЙ, лрысл. У час зімы. Рыхтуй ле
там сан/, а з. калёсы (прыказка).
ЗІМОЎЕ, -я, мн. -і, -яў н. Тое, што і зімое/м^ча.
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ЗІМОЎКА, -і, ДА7 -ўцы, мн. -і, -мбвак,
лс. 1. ал. зімаваць. 2. Тое, што і з/мое/н/ча.
77лбудаваць з/моўку.
ЗІМОЎШЧЫК, а, мн і, аў, м Ча
лавек, які знаходзіцца дзе-н. на зімоўцы.
77алярныя зЬюўіпчык/. Ц лс. зімоўшчыца, -ы,
мн. -ы, -чыц.
ЗІРК, у знач. еык. (разм.). Ужыв. замест
дзеясловаў зірнуць, зіркнуць пры выра
жэнні нечаканасці, раптоўнасці выяўлен
ня ці наступлення чаго-н. 7? з. лаб елку, а
там тры баравік/ стаяць.
ЗІРКАСТЫ /ЗІРКАТЫ, -ая, -ае (разм )
1. З вялікімі вачамі; вірлавокі. 2. З вос
трым зрокам; зоркі. Ц наз. зіркастасць, -і,
лс. / зіркатасць, -і, лс.
ЗІРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
Кідаць позірк на каго-, што-н., пазіраць.
3. ла баках. Ц абнакр. зіркнуць, -ну, -неш,
-не; -ні / зірнуць, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні. Ц наз. зірканне, -я, н.
ЗІХАТЛІВЫ, -ая, -ае. Які блішчыць,
ззяе пералівістым святлом, напоўнены
яркім ззяннем, бляскам. 3/хаілл/еае сонца.
Стаяла з/хатл/бая ран/ца. 3/хатл/еая лрыеалсосць (перан.). Ц наз. зіхатлівасць, -і, лс.
ЗІХАЦІЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ціць;
незак. Блішчэць, ззяць пералівістым свят
лом; пералівацца, адбіваючы святло. Заха
целі зоркі. 7?а мокрай трасе з/хац/ць раса. У
кеатзры ўсё зіхаціць аб чысц/н/ (вылучаец
ца чысцінёй). II наз. зіхацённе, -я, н.
ЗІЯННЕ, -я, н. У мовазнаўстве: збег
двух ці больш галосных у слове або на
стыку двух слоў напр.: азраллан, бобра аз
начыць.
ЗЛАБАДЗЁННЫ, -ая, -ае. Істотны для
дадзенага моманту; надзённы. Злабадзён
нае пытанне. Ц наз. злабадзённасць, -і, лс.
ЗЛАВАЦЦА, злутбся, злуёшся, злуёцца;
злуёмся, злуяцёся, злуецца; злўйся; не
зак. Адчуваць злосць. Ц зак. узлавацца,
-луібся, -луёшся, -луёцца; -луёмся, -луяцёся, -луібцца; -лўйся / раззлавацца,
-луюся, -луёшся, -луёцца; -луёмся, -луяцёся, -луібцца; -лўйся.
ЗЛАВАЦЬ, злуіб, злуёш, злуё; злуём,
злуяцё, злуібць; злуй; незак. 1. каео. Абу
джаць злосць у каго-н. 2. Тое, што і злабацца. II зак. узлаваць, -луіб, -луёш, -луё;
-луём, -луяцё, -луібць; -лўй (да 1 знач.) /
раззлаваць, -лутб, -луёш, -луё; -луём, -луя
цё, -луібць; -лўй (да 1 знач.).
ЗЛАВЕСНЫ, -ая, -ае. Які прадвяшчае
няшчасце, зло. Злавесная цнаыня. Злаеесныя прыметы.
ЗЛАВІРАВАЦЬ ел. лавіраваць
ЗЛАВІЦЬ а/? лавіць
ЗЛАГАДА, -ы, ДА/ -гадзе, лс. (разм.).
Згода, дружныя адносіны. .Жыць у злаеабзе.
ЗЛАД, -у, м. У выразе : зладу няма з к/мчым (разм.) — немагчыма справіцца, зла
дзіць з кім-, чым-н. 7ўт з абнылі бз/целі /
то злобу няма, о там чацвёра.
ЗЛАДЖАНЫ, -ая, -ае. 1. Такі, у якім да
сягнута ўзаемная згода; дружны. Зла блед

ная работа. 2. Стройны, гарманічны. Злаблсаныя слееы. Ц наз. зладжанасць, -і, лс.
ЗЛАДЖВАЦЬ ел. зладзіць
ЗЛАДЗ ЁЙ КА ел. злодзей.
ЗЛАДЗЁЙСКІ ел злодзей
ЗЛАДЗЕЯВАТЫ, -ая, -ае. Падобны на
зладзейскі; хітры. Злабзеяеатая ўхмылка.
II наз. зладзеяватасць, -і, лс
ЗЛАДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джа
ны; зак. 1. а/то. Зрабіць, пабудаваць. 3.
калёсы. 3. банкет (перан.). 2. з к/м-чым.
Прыйсці да згоды; справіцца з кім-, чым-н.
Мы з /м злабз/м. 3. з бзецьм/. 3. м/то. Зра
біць узгодненым, стройным. 3. еаласы. Ц
незак. зладжваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 і З
знач.).
ЗЛАДЗЙЭГА, -і, мн. -і, -аў, м. (разм., па
гард.). Тое, што і злобзей.
ЗЛАЖЫЦЦА, злажўся, злбжышся, зло
жыцца; зак. 1. Сабраць грошы на якую-н.
агульную справу; скласціся (у 5 знач.). 2.
Узяўшы стрэльбу, прыцэліцца. 3. / стрэл/ць. 3. Налаўчыцца, прызвычаіцца. 3. ў
рабоце. II незак. складацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца / складвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗЛАЖЫЦЬ, злажў, злбжыш, злбжыць;
злбжаны; зак., а/то. 1. ел. класці. 2. Пала
жыць разам у пэўным парадку. 3. скрозь/.
3. чамабан (палажыць у яго рэчы; так
сама перан.: падрыхтавацца да ад'езду).
3. Перагнуўшы, скруціўшы, палажыць,
злажыць пэўным чынам, надаць якую-н.
форму. 3. еазету. 3. лакрыеала. 3. раскла
данку. 4. Паваліць, палажыць (пра ўсё,
многае). Трабзлалсыўлсыта. 5. леран. Пе
ракласці віну на каго-н. 0 Злажыць гала
ву (высок.) — загінуць у баі. Злажыць рукі
(разм.) — тое, што і скласці рукі (ел. скла
сці). II незак. складаць, -Аю, -Аеш, -Ае (да
2—5 знач.), складваць, -аю, -аеш, -ае (да
2—5 знач.) / зложваць, -аю, -аеш, -ае (да
5 знач ).
ЗЛАЗІЦЬ' ел злезці
ЗЛАЗІЦЬ, злАжу, злАзіш, злАзіць; зак.
Пабыць дзе-н., узлезшы або спусціўшыся
куды-н. 3. на еарыа/ча. 3. у склеп.
ЗЛАК, -а, мн. -і, -аў м. Расліна са сцяб
лом у форме саломіны і дробнымі кветка
мі, сабранымі ў суквецце (колас, мяцёлку
або кісць). Амёбныя злак/. Дармавыя злак/. Ц
лрылі. злакавы, -ая, -ае. Злакавыярасл/ны.
ЗЛАМАЦЦА ел. ламацца.
ЗЛАМАЦЬ ел. ламаць.
ЗЛАМЫСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
жадае каму-н. зла, чыніць зло; злоснік. Ц
ЛС. зламысніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ЗЛАМЫСНЫ, ая, ае 1. Які мае на
мэце злы намер, што-н. нядобрае. 3. ча
лавек. 2. Які заключае ў сабе злы намер;
злачынны (уст.). 3. ўчынак. Ц наз. зламыс
насць, -і, лс.
ЗЛАПАМЯТЛІВЫ, -ая, -ае Тое, што і
злапамятны. Ц наз. злапамятлівасць, -і, лс.
ЗЛАПАМЯТНЫ, ая, -ае Які доўга
помніць, не даруе прычыненага зла. 3. чалаеек. Ц наз. злапамятнасць, -і, лс.
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ЗЛАПОМНЫ, -ая, -ае. Тое, што і злапамятны. II яаз. злапомнасць, -і, ж.
ЗЛАРАДНАСЦЬ, -і, ж. Злая радасць
пры няшчасці, няўдачы іншых.
ЗЛАРАДНІЧАЦЬ, аю, -аеш, ае; яезак
Праяўляць злараднасць.
ЗЛАРАДНЫ, -ая, -ае. Напоўнены зла
раднасцю, які заключае ў сабе злую ра
дасць пры няшчасці іншых. 3. чалавек.
Зларабнае пачуццё. Зларадна (прысл.) смя
яцца.
ЗЛАСЛІВЕЦ, -ліўца, мя. -ліўцы, -ліўцаў м. Той, хто пастаянна злуецца, злос
нік. II ж. зласлівіца, -ы, мя. -ы, -віц.
ЗЛАСЛІВЫ, -ая, -ае. Поўны злосці, ва
рожасці. 3. чалавек. Зласлівая усмен/ка. Ц
яаз зласлівасць, -і, ж.
ЗЛАСЛОВІЦЬ, -лбўлю, -лбвіш, -лбвіць; яезак. Займацца зласлоўем.
ЗЛАСЛОЎЕ, -я, я. Злыя, нядобразычлі
выя словы, выказванні пра каго-, што-н.;
злосныя плёткі, абгаворы.
ЗЛАТАШЫЦЬ ал. латашыць
ЗЛАЎЧАЦЦА, -чўся, -чышся, -чьіцца;
-чймся, -чыцёся, -чАцца; зак. І. Лоўка
прынаравіцца або выбраць зручны момант,
каб зрабіць што-н. 3. і пераскочыць каяаеу. 2. Набыць навык, лоўкасць у чым-н.,
налаўчыцца. Ён злаўчыўся пісаць лесам
рукой. II незак. злаўчацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
ЗЛАЧЫНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.
Чалавек, які робіць або зрабіў злачынства.
Ваенны з. (асоба, якая ў ходзе вайны ро
біць злачынства супраць чалавецтва). Ц ж.
злачынка,-і, ДМ-нцы, мн. -і, -нак.
ЗЛАЧЫННАСЦЬ, і, ж. 1. ал злачын
ны. 2. Наяўнасць, колькасць злачынстваў.
.Барацьба са злачыннасцю сяроб паблеткаў.
ЗЛАЧЫННЫ, ая, -ае 1. Які заклю
чае ў сабе злачынства. Злачынная банба.
3. чалавек. Ц наз. злачьшнасць, -і, ж. (да 1
знач.).
ЗЛАЧЫНСТВА, -а, н. Ірамадска небяс
печнае дзеянне, якое парушае закон і пад
лягае крымінальнай адказнасці. Дзяржаў
нае з. 3. супраць чалаеец/йба.
ЗЛАШЧАСНЫ, ая, ае Які паслужыў
прычынай няшчасця, непрыемнасці. 3.
еыс/нрал. Ц наз. злашчаснасць, -і, ж.
ЗЛАЯКАСНЫ, -ая, -ае. Вельмі небяс
печны для жыцця. Злаякасная пухліна. Ц
наз. злаякаснасць, -і, ж.
ЗЛАЯЦЬ, злАю, злАеш, злАе; злай;
злАяны; зак., каео-мто. Моцна аблаяць.
ЗЛЁВА, прысл. З левага боку. 3. аб бароеі.
ЗЛЕГЛЫ, -ая, -ае. Які прыгнуўся да
зямлі, палёг Злеелая збажына. Ц наз. злёгласць, -і, ж.
ЗЛЁГЧЫ, злАгу злАжаш, злАжа; злёг,
злёгла; зляж; зак. 1. Захварэўшы, надоўга
легчы ў пасцель. Старая злеела аб моцнай
прастубы. 2. (7 /2ас. неўжые.). Прыгнуц
ца да зямлі, палегчы (пра злакавыя рас
ліны). ^ыта злезла. Ц незак. злягаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.

ЗЛЁГЧЫСЯ, 1 і 2 ас. не ўжыв., злежац
ца; злёгся, злеглася; зак. Ушчыльніцца,
змяцца ад доўгага ляжання. Снее злёёся.
Сена злеглася. Ц незак. злягацца, -Аецца.
ЗЛЕДЗЯНЕЛЫ, -ая, -ае 1. Які пакрыў
ся лёдам, ператварыўся ў лёд. Злебзянелая
бароеа. 2. Халодны, як лёд; адубелы. Злебзянелыя рук/.
ЗЛЕДЗЯНЕЦЬ ал ледзянець
ЗЛЕДЗЯНІЦЬ ал ледзяніць
ЗЛЁЖАЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; зак.
(разм.). Тое, што і улежаць. Л7ба злежым
цэлую ноч на абным баку?
ЗЛЕЖВАЦЦА ал зляжацца
ЗЛЕЗЦІ, -зу, -зеш, -зе; злез, злёзла;
злезь; зак. 1. Сысці, спусціцца, прытрым
ліваючыся рукамі, нагамі. 3. з о{рэва. 3. з
калёс. 2. Пра пасажыра: выйсці, даехаўшы
да якога-н. месца (разм.). 77а наступным
прыпынку злезем. 3. (7 / 2ас. не ўжые.). Ад
стаць, адваліцца. Скура злезла. Фарба злез
ла. 4. Зняцца (пра адзенне, абутак; разм.).
Бот злез з наеі. Ц незак. злазіць, злАжу,
злАзіш, злАзіць.
ЗЛЁПАК, -пка, мн. -пкі, -пкаў м. Ко
пія, злепленая з чаго-н. 3. змебаля. Ц прылг
злёпачнь!, -ая, -ае (спец.).
ЗЛЕПЛІВАЦЦА ал зляпіцца
ЗЛЕПЛІВАЦЬ ал зляпіць
ЗЛЁГКУ, прысл. Не моцна, крыху ледзьледзь. 3. ўсм/хнуцца. 3. абапірацца на к/ёк.
ЗЛЁТ, -у Ўзлёце, -ы, -аў м. 1. ал. зля
цецца. 2. Сход членаў якой-н. масавай ар
ганізацыі; з'езд. 3. ампераў.
ЗЛЁТАНАСЦЬ, -і, ж. Навык да сумес
ных палётаў. 3. эк/лажаў эскабрылл/.
ЗЛЁТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. (разм.). Стаміцца ад беганіны, клопа
таў і пад.
ЗЛЁТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. Лету
чы, пабыць дзе-н. 3. на самалёце ў 77блацк.
2. Хутка схадзіць, збегаць куды-н. (разм.).
7ы ўжо / ў маеазін злётала ?
ЗЛІВАЦЦА ал зліцца
ЗЛІВАЦЬ ал зліць
ЗЛІЗАЦЬ, зліжў, зліжаш, зліжа; зліжы;
злізаны; зак., мто. Счысціць, падабраць
языком. 3. масла з хлеба. Ц незак. злізваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц абнакр. злізнуць, -нў,
-нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні?
ЗЛІНЙЛЫ, -ая, -ае. Які страціў перша
пачатковы колер, яркасць фарбаў; выцві
лы. Злінялая хусцінка.
ЗЛІНЯЦЬ ал. ліняць
ЗЛІПАЦЦА ал. ліпнуць
ЗЛІПЛЫ, -ая, -ае. Які зліпся, склеіўся.
Зл/нлыя валасы.
ЗЛІПНУЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -нец
ца; зліпся, -плася; зак. 1. Злучыцца, пры
ліпнуць адзін да аднаго. 77/с?пы паперы
зліпліся. каласы ал/пл/сн аб лоту. 2. перан.
Пра вочы: закрыцца (пры моцным жадан
ні спаць). II незак. зліпацца, -Аецца.
ЗЛІТАВАЦЦА, -туюся, -туешся, -туецца; -туйся; зак., наб кім-чым. 1. Праявіць
літасць у адносінах да каго-, чаго-н.; змі
лавацца. 3. наб сіратой. 2. злітуйся (це-

ЗЛА-ЗЛО
ся). Ужыв. як выраз нязгоды, пярэчання
(разм.). Злітуйся, мто ты мелем/
ЗЛІТАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў м. Засты
лы кавалак расплаўленага металу 3. чыеуну. Серабро ў злітках. Ц прым. зліткавы, -ая,
-ае.
ЗЛІТНЫ, -ая, -ае. 1. Які зліўся, злу
чыўся ў адно; суцэльны. 3. тлум. 2. Пра
напісанне слоў: не асобны, не праз злу
чок. Злітнае напісанне прыслоўяў. Ц наз.
злітнасць, -і, ж.
ЗЛІЎ, зліва і зліву, м. І. -у, ел. зліць. 2.
-а, мн. злівы, -аў. Прыстасаванне для сцё
ку якой-н. вадкасці (спец.).
ЗЛІЎНЫ, -Ая, -бе (спец.). 1. Змяшаны,
зліты з розных пасудзін у адну. Зліўное ма
лако. 2. Прызначаны для зліву злівання.
3. жолаб. 3. чан.
ЗЛІЦЦА, зліібся, зліёшся, зліёцца; злі
ёмся, зліяцёся, злпбцца і салыбся, сальёшся, сальёцца; сальёмся, сальяцёся,
салыбцца; зліўся, злілАся, -лбся; зліся;
зак. 1. (7 і 2ас. неўжые.). Злучыцца ў адзін
паток (пра вадкае, цякучае). Тўчаі зліліся
ў рэчку. 2. перан. Аб'яднацца, растварыўшыся адно ў другім, саставіць адно цэлае.
Трукат гармат зліўся ў суцэльную кананабу. X еясне партызанскія атрабы зліліся.
7/амы намаганні зліліся. Ц незак. злівацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца Ц наз. зліццё, -А, н.
ЗЛІЦЦЁ ал. зліцца, зліць.
ЗЛІЦЬ, злііб, зліёш, зліё; зліём, зліяцё, зліібць і салыб, сальёш, сальё; сальём,
сальяцё, салыбць; зліў злілА, -лб, -лі; злі;
зліты; зак., мто. 1. Адліць, каб аддзяліць
што-н. ад чаго-н. 3. вабу са зворанай буль
бы. 2. Выліць, пераліць што-н. куды-н. 3.
тлумч у слоік. 3. Змяшаць, наліўшы з роз
ных месц. 3. малако аб розных кароў. 4. пе
ран. Злучыць, аб'яднаць. 3. еаласы. 3. беа
прабпрыемстеы. 3. сеаю буму з прыробай
(перан.). 5. Заліць усю паверхню вадкас
цю. 3. паблоеу еабой. Ц незак. зліваць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц наз. зліванне, -я, н. (паводле
1—3 і 5 знач.), зліў, зліву м. (да 3 знач.;
спец.) / зліццё, -А, н. (да 4 знач.).
ЗЛІЧЫЦЬ ел лічыць
ЗЛІЧЭННЕ, -я, н. Сукупнасць пры
ёмаў абазначэння ў ліках, спосабаў вылі
чэння. Дзесятковая сістэма злічэння.
ЗЛО, зла, н. 1. Усё шкоднае, благое;
лроціл. дабро. Рабіць з. каму-н. Аплаціць
злом за бабро. 2. Бяда, няшчасце, непры
емнасць. Знайсці віноўніка, мто прычыніў
такое з. 3. Прыкрасць, злосць (разм.). 3.
ўзяло.
ЗЛОБА -ы, ж. Тое, што і злосць (у 1
знач.). 0 Злоба дня — тое, што асабліва ак
туальнае, важнае сёння.
ЗЛОДЗЕЙ, -я, мн. зладзёі і (з ліч. 2, 3 і
4) злбдзеі, зладзёяў м. 1. Той, хто крадзе,
займаецца крадзяжом. Злавіць злобзея. 2.
Ужыв. як лаянкавае слова (разм.). Тйто
ж ты, з., тут натварыў/Ц ж. зладзёйка, -і,
ДМ-йцы, мн. -і, -дзёек. Ц прым. зладзёйскі,
-ая, -ае.
ЗЛОЖВАЦЬ ел злажыць.

ЗЛО-ЗМА
ЗЛОЖНІЦА, -ы,мн. -ы, -ніц, ж. (спец.).
Форма, якая запаўняецца расплаўленым
металам для атрымання злітка.
ЗЛОМ, -у
1. Месца пералому; разло
му. 2. Круты паварот. 3. ракі. 0 На злом га
лавы (разм.) — тое, што і на скрут галавы
(ал. скрут).
ЗЛОМАК, -мка, лін. -мкі, -мкаў, м 1.
Непрыгодная, паламаная рэч або адла
маны кавалак чаго-н. 2. Пра слабага, на
дарванага чалавека (звычайна з адмоўем;
разм.). Зяцька бўжы, / сын яе з.
ЗЛОПАЦЬ ал. лопаце
ЗЛОСНІК, -а, мн. -і, -аў л*. Чалавек, які
мае зло на каго-н.; вораг Сябры / злосн/к/. II ж. злосніца, -ы, .мя. -ы, -ніц. Ц лрым.
злосніцкі, -ая, -ае. Злосн/цк/я нладерры.
ЗЛОСНЫ, -ая, -ае. 1. Поўны злосці,
нядобразычлівасці. 3. паклёп. Злосныя на
меры. 2. Сярдзіты, куслівы, злы (пра жы
вёл). 3. сабака. 3. Свядома нядобрасум
ленны. 3. блняру/л. 4. Закаранелы ў чым-н.
заганным. 3. ллрум/цлья/к бысцынл/ны. Ц
нлз. злоснасць, -і, лс.
ЗЛОСЦЬ, -і, лс. 1. Пачуццё варожасці,
жаданне прычыняць зло. //смець злосц/ нл
клао-н. 2. Пачуццё гневу раздражнення,
/яелрыць сл злосцю. 3. рлзйрле кдао-н.
ЗЛОТЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Грашовая
адзінка ў Польшчы.
ЗЛОЎЖЫВАННЕ, я, мн і, -яў, н 1.
ал. злоўжыць. 2. звычайна мн. Учынак,
звязаны з незаконным, злачынным вы
карыстаннем сваіх правоў і магчымасцей.
77рыняць меры бд спынення злоўжыванняў.
ЗЛОЎЖЁІЦЬ, -жывў, -жывёш, -жывё;
-жывём, -жывяцё, -жывўць; -жыў -жылА,
-лб; злк., чым. Ужыць на зло, незаконна
выкарыстаць што-н. каму-н. 3. службоеым с/ялнояйнчлм. 3. бяеер 'ем. Ц незлк.
злоўжываць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц нлз. злоўжывАнне, -я, н. 3. ўлябям.
ЗЛОЯЗЫЧНЫ, ая, -ае (уст) Схільны
да злых нагавораў рэзка адмоўнай ацэн
кі каго-, чаго-н. Ц нлз. злоязычнасць, -і, лс.
ЗЛУБЯНЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які злу
бянеў зрабіўся каляны. Злубянелыя нл млрозе лрлсц/ны.
ЗЛУБЯНЕЦЬ ал лубянець
ЗЛУПІЦЬ ал лупіць'
ЗЛУЧАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць
для злучэння, змацавання чаго-н. Злучлльнля тканка (тканка жывёльнага арга
нізма). Злучальныя еллленыя (у складаных
словах, напр., «а» ў слове скуралуп). Злучлльныя злучн/к/ (у граматыцы).
ЗЛУЧАЦЦА ал. злучыцца.
ЗЛУЧАЦЬ' ал. злучыць'.
ЗЛУЧАЦЬ^ ал. злучыць^.
ЗЛЎЧКА ал. злучыць^.
ЗЛЎЧНІК, -а, мн. -і, -аў м. У граматы
цы: службовае слова, якое ўжыв. для злу
чэння сказаў і слоў унутры сказа. Ц лрым.
злучнікавы, -ая, -ае.
ЗЛЎЧНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для
злучкі, які мае адносіны да злучкі. 3.
пункт. 3. лерыяб.
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ЗЛУЧОК, -чкА, мн. -чкг -чкбў, м. Ка
роткая рыска (-), якая ўжыв. як знак пе
раносу або як злучальная рыса паміж сло
вамі, напр., бзе-небубзь.
ЗЛУЧАЦЦА, злучўся, злўчышся, злўчыцца; злк. І. Утварыць адно цэлае, зліц
ца адзін з другім. Донек/ злучыл/ся. 3. тлюбдл/. 2. (7 / 2не. не ўжыв.). Дакрануўшыся,
змацавацца, звязацца. Донцы лрявдбоў
злучыл/ся. 3. з к/м-чым. Увайсці ў зносіны,
устанавіць сувязь. 3. з к/м-н. лл тэлефоне.
II незлк. злучацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц
нлз. злучэнне, -я, н.
ЗЛУЧЙЦЬ', злучў, злўчыш, злўчыць;
злўчаны; злк. 1. каао-тто. Саставіць з
многага (многіх) адно цэлае, аб'яднаць,
зліць адно з другім. 3. нлмлелнн/. 3. сяле сі
лы. 3. бел лрлблрыемс/леы ў абно. 2. тто.
Змацаваць, звязаць адно з другім. 3. лрдвдбы. 3. тто з чым. Звязаць, спалучыць.
3. тэорыю з практыкам. 4. клео-тто з к/мчым. Устанавіць зносіны, сувязь паміж
кім-, чым-н. 3. едрдбы чыгунком. 3. клео-н.
з к/м-н. лл тэлефоне. Ц незлк. злучАць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц нлз. злучэнне, -я, н.
ЗЛУЧЁІЦЬ , злучў, злўчыш, злўчыць;
злўчаны; злк., каао. Спараваць самку і
самца для атрымання прыплоду. Ц незлк.
злучАць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц нлз. злучка, -і,
,ДЛ7-чцы, мн. -і, -чак, ж.
ЗЛУЧЭННЕ, -я, н. 1. ал. злучыцца,
злучыць. 2. Месца, дзе што-н. злучана.
Сўстрэццл нл злучэнн/ бдроа. 3. Вайско
вае аб'яднанне, група, якая складаецца
з асобных воінскіх часцей і некаторых
іншых самастойных вайсковых адзінак.
77дрть/злнскле з. 4. Рэчыва, у якім атамы
аднаго ці розных элементаў знаходзяцца ў
пэўнай хімічнай сувязі, тірелн/чнле з. 5. У
граматыцы: спосаб сувязі некалькіх слоў
або простых сказаў на аснове іх граматыч
най раўнапраўнасці. Слослбзлучэння / пдбпарябкдвлння склзлў.
ЗЛЫ, -Ая, -бе. 1. Які тоіць у сабе зло. Д.
нлмер. Злая боля (няшчасная). 2. Поўны
злосці, варожасці. 3. чллдеек. Злыя вочы.
3. нл клео-тто. Сярдзіты, поўны злосці
на каго-, што-н. Дн з. нл ўс/х. 4. Куслівы,
злосны (пра жывёл). 3. слблкл. 5. лерлн.
Ужыв. для абазначэння вышэйшай сту
пені якой-н. якасці, дзеяння, стану і пад.,
выражанага назоўнікам (разм.). 3. млроз.
Злыя вятры.
ЗЛЁІБЕДА, -ы, 27^ -дзе, мн. -ы, -бед,
лс. (разм.). Бяда, ліха. //лелл/ллсяз. нл вёску.
ЗЛЫГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; злк., кдаотто. І. Знізаць, звязаць. 3. стленн/клў.
2. лерлн. Злучыць, звязаць. Аббзяць, н/бь/ чорт /х зль/еяў. Ц незлк. злыгваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц нлз. злыгванне, -я, н.
ЗЛЫДЗЕНЬ, -дня, мн. -дні, -дняў м.
(разм.). 1. Шкодны чалавек, ліхадзей.
2. толькі мн. Нягоды, бяда. Як увдляццд
злыбн/, то не нл тры бн/ (прыказка).
ЗЛЫСЕЛЫ, -ая, -ае (разм.). Зусім лы
сы, аблыселы. Злыселля адлдвд.
ЗЛЫСЕЦЬ ал лысець

ЗЛЮБІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., злюбіц
ца; злк. (разм ). Палюбіць адзін аднаго,
прыйсціся па душы. 0 Сцерпіцца — злю
біцца (прыказка) — прыцярпеўшыся, пры
выкнеш, пагодзішся.
ЗЛЯЖАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., злажыц
ца; злк. Ушчыльніцца ад доўгага ляжання.
Сенл злязклллея.
ЗЛЯМЦАВАЦЬ, цўю, -цўеш, цўе;
-цўй; -цавАны; злк., тто. Збіць у лямец. 3.
воўну. II незлк. злямцоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗЛЯМЧЫЦЬ ал лямчыць
ЗЛЯПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; злк.,
тто (разм.). Зрабіць што-н. наспех, абыяк. Сяк-так зляпаў бзв^ры.
ЗЛЯПІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., злепіц
ца; здк. (разм.). Пра што-н. клейкае, ліп
кае: змацавацца, злучыцца. Люты кн/а/
злял/л/ся. II незлк. злеплівацца, -аецца.
ЗЛЯПІЦЬ, зляпліб, злёпіш, злёпіць;
злаплены; здк., тто. 1. ал. ляпіць. 2. Злу
чыць чым-н. ліпкім, склеіць (разм.). 3.
у?/сты пдпбры. 3. кявдлк/ стдтуэтк/. Ц не
злк. злепліваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗЛЯТАЦЦА' ал зляцецца
ЗЛЯТАЦЦА , -Аюся, -Аешся, -Аецца;
здк. Набыць навыкі для сумесных палётаў.
Лётчык/ звяка бобря злятцл/ся.
ЗЛЯТАЦЬ ал зляцець
ЗЛЯЦЕЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ціцца;
-цАцца; зяк. Прыляцець у адно месца з
розных бакоў. Лосы зляцел/ся нл сдлобкле.
II незлк. злятацца, -Аецца. Ц нлз. злёт, -у Л/
злёце, м.
ЗЛЯЦЕЦЬ, злячў, зляціш, зляціць; зля
ці; зяк. 1. Летуны, спусціцца. Зграбём зля
цеў з кустл. 2. Упасці зверху (разм.). 3. з
алнкя. 77янсры зляцеў?/ сл стала. 3. Узля
цеўшы, пакінуць якое-н. месца, вылецець
куды-н. далёка. 77тутк/ некубы зляцеў?/.
77рыкдзкя зляцела з еусндў (перан.). Ц незлк.
злятаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗМАГАР, -А, мн. -ы, -бў м. Той, хто зма
гаецца з кім-н. за што-н., барацьбіт. 3. за
снряеябл/елсць. 3. зл м/р. Ц ж. змагАрка, -і,
-рцы, л/н. -і, -рак. II нрым. змагарскі,
-ая, -ае.
ЗМАГАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца; не
злк. 1. з к/м-чым, супраць кдео-чдео або без
блл. Весці барацьбу, спаборнічаць, супра
ціўляцца, імкнучыся перамагчы. 3. з воряадм/. 3. з канкурэнтам/. .Жыць / з. 2. з чым,
супраць чаао. Імкнуцца знішчыць, выка
раніць што-н. 3. з зябдбонам/. 3. супраць
зямны. 3. зл тто. Дамагаццачаго-н., пера
адольваючы перашкоды. 3. за свдбобу. 4. з
чым і без бдп. Уступаць у сутыкненне (пра
пачуцці, імкненні). У/мрдбдсць змазалася
з зямзбрлсцю. Убум/ы злтелл/ся бед пячуцц/.
II наз. змаганне, -я, н.
ЗМАГЧЙ ал магчы
ЗМАГЧЕіСЯ, змагўся, змбжашся, змбжацца; змажыся; злк. Выбіцца з сілы, ас
лабець. 3. / заснуць.
ЗМАДЭЛІРАВАЦЬ ал мадэляваць
ЗМАДЭЛЯВАЦЬ ал мадэляваць

305
ЗМАЗАЦЦА, змажуся, змажашся, зма
жацца; змажся; зак. 1. ал. мазацца. 2. (7 /
2 ас. не ўжые.). Сцерціся, размазацца (пра
што-н. намаляванае, напісанае і пад.).
7/Ттрых/ злмзллйя. 3. (7 / 2 ас. ма ўжые.),
деран. Пазбавіцца выразнасці, расплыві
ся; сапсавацца, звесціся на нішто (разм.).
II лазак, змазвацца, -аецца.
ЗМАЗАЦЬ, змАжу, змажаш, змАжа;
змаж; змазаны; зак. 1. ал. мазаць. 2. каео-што. Пакрыць слоем чаго-н. тлуста
га, вадкага. 3. заеесы у бзеярах. 3. с{рал/ну
ёбам. 3. што з чаео. Размазаць, сцерці. 3.
0орбу руком. 4. деран., мане. Зрабіць невыразньпл, расплывістым, пазбавіць пэўнас
ці і вастрыні; сапсаваць, звесці на нішто
(разм.). 3. пытанне. 5. каза ^шдіо) ла чым і
без (Зал. Моцна стукнуць (разм., груб.). 3.
ла теары. II лезак. змазваць, -аю, -аеш, -ае.
II лаз. змазка, -і, ДА^-зцы, ж. (да 2 знач.) /
змазванне, -я, л. (да 2—4 знач.).
ЗМАЗКА, -і, ДМ-зцы, ж. 1. ал. змазаць.
2. Рэчыва, якім змазваюць. 77ыжная з. Ц
ярым. змазачны, -ая, -ае. Змазачлае масла.
ЗМАЗЧЫК, -а, мл. -і, -аў м. Рабочы,
які займаецца змазкай чаго-н. 3. чыеуначлых калаў. Ц ж. змазчыца, -ы, мл. -ы, -чыц.
ЗМАЙСТРАВАЦЬ ал майстраваць
ЗМАКАЦЬ ал. змокнуць.
ЗМАКРЭЛЫ, -ая, -ае. Які стаў мок
рым, намок. 3. аб лоліу.
ЗМАКРЭЦЬ, -бю, -беш, -бе; зак. Стаць
мокрым, намокнуць (ад поту слёз, расы і
пад.). 3. ла бажбжы. Хашуля змакрэла аб
доту.
ЗМАЛАДЎШНІЧАЦЬ ал. маладушні
чаць.
ЗМАЛАЦІЦЬ, -лачў, -лбціш, -лбціць;
-лбчаны; зак. 1. мала. Малоцячы, аддзя
ліць зерне ад калосся. 2. кааа ("мала/ Моц
на збіць, пабіць (разм.). 3. еорожыя еомск/.
3. што. Перабіць, паламаць (разм.). 3. усю
ласуну. II лазак, змалочваць, -аю, -аеш, -ае
(да 1 знач.).
ЗМАЛКУ, ярысл. (разм.). З малых гадоў
3 маленства. 77рыбучыць сябе ба драцы з.
ЗМАЛЙЦЬ ал. малоць
ЗМАЛЯВАЦЬ, -лібю, -лібеш, -лібе;
-лібй; -лявАны; зак. 1. каео-што. Зрабіць
копію з якога-н. малюнка, чарцяжа і пад.,
намаляваць з натуры. 3. бярозу. 2. што.
Пакрыць што-н. скрозь малюнкамі. 3.
уеесь альбол^. 3. мала. Зрасходаваць на ма
ляванне. 3. усю %мрбу. II лезак. змалёўваць,
-аю, -аеш, -ае.
ЗМАН, -у, м. 1. Словы, учынкі, дзеян
ні, якія наўмысна наводзяць іншых на
памылкі. 77аббацца ла з. 2. Стан падману
тага; памылковае, ілюзорнае ўяўленне аб
чым-н. .%есц/ каео-л. у з.
ЗМАНЕЎРАВАЦЬ ал манеўраваць
ЗМАНІЦЬ ал маніць
ЗМАНЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які тоіць у сабе
зман, здольны паслужыць асновай няпра
вільнага меркавання аб кім-, чым-н. Зманл/еая цндыля. 2. Які вабіць, чаруе. Зманл/еоя балеч. Ц лаз. зманлівасць, -і, ж.

ЗМАНЦІРАВАЦЬ ал манціраваць
ЗМАРГНЎЦЬ / ЗМІРГНЎЦЬ, нў,
-нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні; зак.
аблакр. Маргнуць, міргнуць. Яалружана
сачыць за к/м-н., баючыся з. еокам. 7ак елябз/ць — ле змреле.
ЗМАРДАВАНЫ, -ая, -ае (разм.). Змуча
ны, знясілены. 3. чолаеек. 3. еыеляб. Ц лаз.
змардаванасць, -і, ж.
ЗМАРДАВАЦЦА ал. мардавацца.
ЗМАРДАВАЦЬ ал. мардаваць.
ЗМАРНАВАЦЦА ал. марнавацца.
ЗМАРНАВАЦЬ ал марнаваць
ЗМАРНЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Змучаны, схуд
нелы. 3. чалавек. 3. еыеляб. 2. Зачахлы, за
вялы (пра расліны). Змарнелая аааробл/ла.
II лаз змарнёласць, -і, ж.
ЗМАРНЁЦЬ ал марнець
ЗМАРОЗІЦЬ, -бжу -бзіш, -бзіць; -бжаны; зак., што. Пашкодзіць (частку цела)
марозам. 3. дольцы.
ЗМАРЫЦЦА, змарўся, змбрышся, змбрыцца; зак. Адчуць знямогу, стомленасць.
Змарыўся за бзень.
ЗМАРЫЦЬ, змарў, змбрыш, змбрыць;
змбраны; зак., каао. 1. Давесці да ста
ну знямогі, стомленасці, стаміць. Да
лёкая бароеа змарыла лае. 2. (7 / 2 ас. ле
ўжые.). Адолець (пра сон). Змарыў сол. Ц
лезак. змбрваць, -аю, -аеш, -ае. Ц зеор. зма
рыцца, змарўся, змбрышся, змбрыцца (да
1 знач.); лезак. зморвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
ЗМАТАЦЦА, -аюся, -Аешся, -аецца;
зак. 1. (7 /2ас. не ўжые.). Звіцца ў клубок,
маток пры намотванні. 77/тк/ бобра зматал/ся. 2. Спешна пакінуць якое -н. месца
(разм.). Ялы ўжо зматал/ся абеэтуль. Ц ле
зак. змбтвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗМАТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.,
адно. Матаючы, сабраць, наматаць. 3.
пражу. 3. зубы (таксама перан.: спешна
пакінуць якое-н. месца; разм.). Ц лезак.
змбтваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лаз змотванне,
-я, л. ізмётка, -і, Д37^-тцы, ж.
ЗМАТЛАШЫЦЬ ел матлашыць
ЗМАЎКАЦЬ ал. змоўкнуць.
ЗМАЎЛЯЦЦА ел. змовіцца.
ЗМАЎЧАЦЬ, -чў, -чыш, -чыць; -чым,
-чыцё, -чАць; -чьі і ЗМОЎЧАЦЬ, -чу;
-чыш, -чыць; зак. 1. Прамаўчаць у адказ
на што-н., не пярэчыць. Яла дакрыўбз/лася, але змаўчала. 2. пра што, аб чым. Наў
мысля не сказаць. 3. яра хваробу. Ц лезак.
змбўчваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗМАХВАЦЬ' ел змахнуць
ЗМАХВАЦЬ , -аю, -аеш, -ае; лезак., ла
каео-што (разм.). Быць падобным на ка
го-, што-н. Заілы жарты змахваюць ла
зеычамную ерубасць.
ЗМАХЛЯВАЦЬ ел махляваць
ЗМАХНЎЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; -нўты; зак., каео-што. Хут
кім, рэзкім рухам зняць, сцерці з паверхні
чаго-н. або скінуць. 3. лыл. 3. крошкі са
смала. II лезак. змахваць, -аю, -аеш, -ае.
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ЗМАЦАВАННЕ, -я, л. 1. ел. змацаваць.
2. мл. -і, -яў. Прыстасаванне для злучэння
частак чаго-н. (спец.). Т^эмкаеыя змацаеанні.
ЗМАЦАВАЦЬ, -цўю, -цўеш, -цўе; -цўй;
-цавАны; зак. 1. што. Моцна злучыць. 3.
бярвёны скобам/. Сўмесная барацьба /хяшчэ
болыа змацаеала (перан.). 2. што чылі.
Засведчыць што-н. (афіц.). 3. бакумент
добдісам. 3. добдіс дячаткаа. Ц лезак. змацбўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лаз. змацаванне,
-я, л. / змацбўванне, -я, л.
ЗМАЧЫЦЬ, змачў, змбчыш, змбчыць;
змбчаны; зак., што. Зрабіць мокрым, віль
готным. 27о;жбж змачыў села. Ц лезак. змёчваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗМЕЕВІКОВЫ ел змеявік
ЗМЕЕПАДОБНЫ, ая, ае 3 выгляду
падобны на змяю. Змеелабобная шрубка.
ЗМЕЙ, змёя, мл. змёі, -яў, м. 1. Вялікая
змяя; тое, што і змяя (разм.). 2. Казачнае
крылатае страшыдла з тулавам змяі. 7рохеалоеы з. 3. Лёгкі каркас, абцягнуты папе
рай ці матэрыяй, які запускаецца на нітцы
ў паветра.
ЗМЁЙКА ел змяя
ЗМЁЙКАВЫ, -ая, -ае. У выразе: змей
кавы аэрастат (спец.) — лятальны апарат
змеепадобнай формы.
ЗМЁНА, -ы, мл. -ы, змен, ж. 1. ел. змя
ніцца, змяніць. 2. Прамежак часу; пасля
заканчэння якога група людзей (якія пра
цуюць, вучацца і пад.) зменьваецца дру
гой такой групай. 7?ячзрляя з. ТТрацаеаць у
тры змелы. 3. Група людзей, што працуе,
вучыцца і пад. ў гэты прамежак. 77рыстуд/ла ба драцы лачлая з. 4. Той (тыя), хто
прыходзіць на змену каму-, чаму-н. 7>Ыхтаеаць сабе змеяў. Л/алабая з. 5. Камплект
абутку адзення, якія час ад часу мяняюц
ца. ,Дзее змелы бялізны. 0 На змену каму-чаму — услед за кім-, чым-н.; замяніць са
бой каго-, што-н. II лрым. змённы, -ая, -ае
(да 2 і 3 знач.).
ЗМЁНЛІВЫ, -ая, -ае. Які лёгка і час
та мяняецца; няўстойлівы. Зменліеыя аблос/яы ба каео-я. Зменлівае набеср 1?. Ц яаз.
змёнлівасць, -і, ж
ЗМЁНШЧЫК, -а, мя -і, аў, м Той, хто
працуе пазменна з іншым. Збаць леч змен
шчыку. II ж. змёншчыца, -ы, мн. -ы, -чыц. Ц
дрым. змёншчьпца, -ая, -ае.
ЗМЁНШЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-шыцца; зак. Стаць меншым. Сям^я змен
шылася. Даль зменшыўся. Ц незак. змян
шацца, -Аецца. Ц лаз. змяншэнне, -я, н.
ЗМЁНШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць;
-шаны; зак., што. Зрабіць меншым. 3. бозу лякарства. 3. крок. 3. небяспеку. Ц незак.
змяншАць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. змяншэнне,
-я, н.
ЗМЁНЬВАЦЦАел змяніцца
ЗМЁНЬВАЦЬ ел змяніць
ЗМЁРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каео-што. Вызначыць якой-н. мерай велі
чыню чаго-н. 3. елыбіню еабаёма. 3. тэм
пературу. 3. сокам (перан.: уважліва агля-
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даць каго-н., нібы ацэньваючы). Ц незак.
змяраць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗМЁРЗЛЫ ад змёрзлы
ЗМЁРЗНУЦЦА / ЗМЁРЗЦІСЯ, 1 і 2 ас
не ўжыв., -нецца; змёрзся, змёрзлася; зак.
Прымерзнуць адзін да аднаго, змацавац
ца лёдам. Рыба змерзлася у халабз/льн/ку. Ц
яезак. змярзАцца, -Аецца. Ц лаз. змярзАнне,
-я, я.
ЗМЁРЗНУЦЬ ад мерзнуць
ЗМЁРЗЦІСЯ ад змерзнуцца
ЗМЁРКНУЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-нецца; змёрклася; безас.; зак. Пра на
ступленне змроку Яа бварэ змерклася. Ц
незак. змяркАцца, -Аецца.
ЗМЁРКНУЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -не;
змерк, -кла; зак. 1. ад. меркнуць. 2. леран.
Страціць сілу, значэнне. Слава змеркла. Ц
незак. змяркаць, -Ае.
ЗМЕСТ, -у А/-сце, м. 1. Тое, што скла
дае сутнасць каго-, чаго-н. ^бз/нстлва %юрл/ы / зл/есл/у. 2. Тэма, асноўная сутнасць
выкладу, выказвання. 3. размовы. 3. /лее
ра. 3. Пералік раздзелаў састаўных частак
кнігі з указаннем старонак, змешчаны ў
канцы ці ў пачатку.
ЗМЁСЦІ, змятў, змяцёш, змяцё; змя
цём, змецяцё, змятўць; змёў, змялА, -лб;
змяці; змёцены; зак., а/п/о. 1. Метучы,
зняць, сцерці, скінуць з паверхні чаго-н.
3. лыл злазь/. 3. усе на сва/м мляху. 3. з л/вару зямл/ казе-, мпло-н. (перан.: знішчыць).
2. Метучы, згрэбці ў адно месца, у кучу. 3.
смецце ў кумок. Ц незак. змятаць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II наз. змятанне, -я, н.
ЗМЁСЦІВА, -а, н. Тое, што змяшчаец
ца, знаходзіцца ў чым-н. 3. клетлк/.
ЗМЁШАНЫ, -ая, -ае. 1. Які ўтварыўся
шляхам змешвання, скрыжоўвання. Зме
раная лароба лсь/вёлы. 2. Які складаецца
з разнародных элементаў, частак, удзель
нікаў. Змераныя ўенаенн/. 3. лес. Змераная
кам/с/я. II наз. змешанасць, -і, лс.
ЗМЁШВАЦЦА ад змяшацца
ЗМЁШВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
каео-рмо. Тое, што і лмраць (у 2 знач.). Ц
наз. змёшванне, -я, н.
ЗМЕЯВІК, змеевікА, л/н. змеевікі^ змеевікбў м. 1. Спіралепадобная трубка ў цеп
лаабменных апаратах. 2. Ібрная парода
зялёнага колеру з рознымі адценнямі. .Вы
сакародны з. II лрыл/. змеевіковы, -ая, -ае.
ЗМЕЯНЯ / ЗМЕЯНЁ, нАці, мн -нАты,
-нАт, н. Дзіцяня змяі.
ЗМЁРЗЛЫ / ЗМЁРЗЛЫ, ая, -ае 1.
Азяблы ад холаду. Змёрзлае бз/ця. 2. Па
шкоджаны марозам. Змёрзлыя расл/ны. 3.
Зацвярдзелы ад марозу. Змёрзлая зямля.
ЗМІГНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; зак. У выразе: вокам не зміг
нуць (разм.) — не паказваць ніякай збян
тэжанасці, нічым не выдаць сябе. Салеаў /
сокам не зм/енуў.
ЗМІЗАРНЁЛЫ, -ая, -яе Схуднелы,
здрабнелы (пра твар, чалавека з пахудзе
лым тварам) або зачахлы, пабляклы (пра
расліннасць). %ар яео зм/зарнеў. Маладое
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л/сце зм/зарнела / запахла. Ц наз. змізар
неласць, -і, ж.
ЗМІЗАРНЁЦЬ ал мізарнець
ЗМІКІЦІЦЬ, -кічу -кіціш, -кіпіць; зак.
(разм.). Зразумець, здагадацца. Лужка з.,
/а/яо ба чаео.
ЗМІЛАВАЦЦА, дуюся, -дуешся, -ду
ецца; -дуйся; зак., наб к/м-чым. Тое, што
і злйлавацца.
ЗМІНАЦЬ ал змяць
ЗМІРГНЎЦЬ ад змаргнуць
ЗМІРЁІЦЦА, змірўся, змірышся, змі
рыцца; зак., з к/м-чым. Прымірыцца з
кім-, чым-н., пакарыццакаму-, чаму-н. 3.
з якой-н. бумкай. 7?н змарыўся са сва/м сжанов/н/чам. Ц незак. змірацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
ЗМІРЁІЦЬ, змірў, змірыш, змірыць;
зак., каео-н/жо (разм.). Памірыць, пры
мірыць. 3. сусебзяў. II незак. зміраць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ЗМОВА, -ы, мн. -ы, змоў лс. Тайнае па
гадненне або ўгавор, дамоўленасць. Зла
чынная з.
ЗМОВІЦЦА, змбўлюся, змбвішся, змбвіцца; зак. Дамовіцца адносна якіх-н. дзе
янняў. Змов/л/ся бзейн/чаць разам. Ц незак.
змаўляцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЗМОіА, -і, ^АГзмбзе, лс. 1. Сіла, здоль
насць рабіць што-н. (ужыв. толькі ў не
каторых выразах). ТТакольк/ хол/ць змое/.
77е мець змое/ лабняцца з лолска. 2. Стан
моцнай стомленасці, поўнага бяссілля.
77абаць аб змое/.
ЗМОКЛЫ, -ая, -ае. Мокры, намоклы.
Змоклае абзенне.
ЗМОКНУЦЬ, ну неш, не; змок,
-кла; -ні; зак. Зрабіцца мокрым, намок
нуць. 3. на балсблсы. Ц незак. змакАць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ЗМОЛАДУ, лрысл. З маладых гадоў.
Уцяенуцца ў рабому з.
ЗМОР, -у У выразе: узяць зморам казо-а/тло — 1) адолець, давёўшы да поўнай
страты сіл. .%яць аблолсаны еораб зморал/,
2) леран. дамагчыся чаго-н. ад каго-н. нас
тойлівым, назойлівым уздзеяннем (разм.).
ЗМОРА, -ы, лс. Тое, што і зморанасць.
ЗМОРАНАСЦЬ, і, лс Стан зморанага
чалавека; бяссілле, стома. ^бчуваць з. Лб
зморанасц/ заллклачвал/ся зоны.
ЗМОРАНЫ, -ая, -ае. 1. Абяссілены,
стомлены цяжкай працай ці якім-н. ін
шым заняткам. 3. лабаролсн/к. 2. Які вы
яўляе стомленасць. 3. твар.
ЗМОРВАЦЦА ад змарыць
ЗМОРВАЦЬ ал змарыць
ЗМОРШЧЫЦЦА ад моршчыцца
ЗМОРШЧЫЦЬ ад моршчыць
ЗМОТВАННЕ ад зматаць
ЗМОТВАЦЦА ал. зматацца
ЗМОТВАЦЬ ал зматаць
ЗМОТКА ад зматаць
ЗМОЎКНУЦЬ, -ну -неш, -не; змоўк,
-кла; -ні; зак. Перастаць гучаць ці пера
стаць гаварыць. Музыка змоўкла. кулямёт

змоўк. Ллаоябальн/к змоўк. Ц незак. змаў
каць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗМОЎНІК, -а, мн. -і, -аў м. Тое, што і
змоўшчык. II лс. змоўніца -ы, мн. -ы, -ніц. Ц
лрым. змоўніцкі, -ая, -ае.
ЗМОЎЧАЦЬ ад змаўчаць
ЗМОЎЧВАЦЬ ал. змаўчаць
ЗМОЎШЧЫК, -а, мн і, аў, м Удзель
нік змовы. II лс. змоўшчыца, -ы, мн. -ы,
-чыц. II лрым. змбўшчыцкі, -ая, -ае. Змоўмчыцк/я лланы.
ЗМОЧВАЦЬ ал змачыць
ЗМРАЧНЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак.
Рабіцца змрочным, цёмным. ТТеба змрач
нее. 7вар змрачнее. Ц зак. пазмрачнёць, -ёю,
-ёеш, -ёе.
ЗМРОК, -у м. 1. Адсутнасць святла,
цемра. 3. ажул/ў лрасморы. 2. Няпоўная
цемната, прыцемак, пры якім яшчэ мож
на распазнаваць прадметы, ТЗячзрн/ з. 3.
Прыцемак паміж захадам сонца і наступ
леннем ночы, а таксама перадсвітальны
прыцемак. 77ера<3ран/а/н/ з.
ЗМРОЧНЫ, -ая, ае 1. Слаба асвет
лены, ахоплены змрокам. 3. яловы лес.
2. леран. Поўны цяжкіх пачуццяў бязра
дасны, пануры. 3. твар. Змрочныя бумк/.
Змрочныя лрабчуванн/. 3. леран. Цяжкі,
беспрасветны. Змрочныя еабы зняволення.
II наз змрочнасць, -і, лс.
ЗМУДРАВАЦЬ ал. мудраваць
ЗМУДРАГЁЛІЦЬ ад мудрагеліць
ЗМУРАВАЦЬ ал. мураваць
ЗМЎСІЦЬ, змўшу змўсіш, змўсіць;
змўшаны; зак., каео-м/то і з /н^б. Тое, што
1 вымус/ць. Стары змус/ўл/яне наехаць у аораб. II незак. змушаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗМЎЧЫЦЦА ал. мучыцца
ЗМЎЧЫЦЬ ал. мучыць
ЗМЫВАЦЦА ад змыцца
ЗМЫВАЦЬ ад змыць.
ЗМЫКАННЕ ал. самкнуць
ЗМЫКАЦЦА ал. самкнуцца
ЗМЫКАЦЬ ад самкнуць
ЗМЁІЛАК, -лка, л/н. -лкі, -лкаў, л/. Аста
так ад куска мыла, якім карысталіся.
ЗМЁІЦЦА, змыюся, змыешся, змыец
ца; зак. 1. (7 / 2 ас. не ўлсыв. ). Ад мыцця
сысці, знікнуць. ТТлямы змыл/ся. 2. леран.
Пайсці адкуль-н., знікнуць (разм.). 3. з за
няткаў. II незак. змывацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
ЗМЫЦЬ, змйю, змыеш, змые; змйты;
зак., м/то. 1. Мыццём ліквідаваць, зняць.
3. з сябе лоп/. 3. сваю в/ну (перан.). 2. (7 /
2 ас. не ўлсыв.). Знесці (вадой, цячэннем).
7?аба зжыла бярвенне. Ц незак. змываць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц наз. змыў, змйву л/. (спец.).
ЗМЁІЧКА, -і,
-чцы, л/н. -і, -чак, лс.
1. Месца, дзе што-н. змыкаецца, злучаец
ца (спец.). ТУа змычцы скляпення. 2. леран.,
абз. Саюз, яднанне. 3. еораба з вёскай.
ЗМЯІНЫ ал змяя
ЗМЯІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., змяіцца;
незак. Выгінацца, цягнуцца звілістай ліні
яй. Л7/лс кусткоў змя/лася сцелска.

307
ЗМЯКЛЫ, -ая, -ае. Які змяк, страціў
першапачатковую цвёрдасць, пругкасць.
Змяклая аліна.
ЗМЯКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; змяк,
-кла; -ні; зак. 1. Стаць мяккім, размяк
нуць. Харбон на бажбжь/ змяк. 2. Тое, што
і размякнуць (у 2 знач.). Як прыйтло ба
справы, ён зуем* змяк.
ЗМЯКЧАЛЬНЫ, ая, ае Які надае
мяккасць скуры, слізістым абалонкам. 3.
крэм. II наз. змякчальнасць, -і, лс.
ЗМЯКЧАЦЦА, -чўся, -чьішся, -чьіцца; -чьімся, -чыцёся, -чАцца; зак. 1. (7 і 2
ас. не ўжыв.). Стаць больш мяккім, элас
тычным. Скура змякчылася. 2. (7 і 2 ас.
не ўжыв.), леран. Аслабець, зменшыцца.
7>оль змякчыўся. Тлеў зл^якчыўся. 3. леран.
Стаць менш суровым, бацька змякчыў
ся. Сэрца змякчылася. Ц леран. змякчацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц наз. змякчэнне,
-я, н.
ЗМЯКЧЁІЦЬ, -чў, -чьіш, -чыць; -чым,
-чыцё, -чАць; змякчаны; зак. 1. тто. Зра
біць больш мяккім, эластычным. 3. ску
ру. 2. леран., тто. Аслабіць, зменшыць.
3. убар. 3. боль. 3. лрыеаеор. 3. леран., каао
(тто). Зменшыць чыю-н. суровасць, зра
біць больш мяккім, лагодным. 3. суровага
бацьку. II незак. змякчаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
наз. змякчэнне, -я, н.
ЗМЯНЁННЕ, -я, н. 1. ал. змяніцца, змя
ніць. 2. мн. -і, -яў. Папраўка, пераробка,
якая мяняе што-н. ранейшае. Змяненні ў
правапісе. .Карэнныя змяненні ў жыцці ерамабства.
ЗМЯНІЦЦА, змянібся, змёнішся, зме
ніцца; зак. 1. Стаць іншым. .Жыццёў вёсцы
змянілася. 3. з твару (пра перамену ў вы
разе твару). 2. Замяніцца другім, другімі
(на якой-н. пасадзе, месцы). За апошні
час тут змяніліся тры стартыні калгаса.
3. Вызваліцца ад абавязкаў якія выконва
юцца пазменна. 3. з бзяжурства. 4. Змя
ніць на сабе бялізну; адзенне (разм.). 77е
было ў тто з. (безас.). Ц незак. змёньвацца,
-аюся, -аешся, -аецца. Ц наз. змянённе, -я,
н. (да 1 і 2 знач.) і змёна, -ы, ж.
ЗМЯНЁЦЬ, змяніб, зменіш, зменіць;
змёнены; зак. 1. каео-тто. Зрабіць інак
шым. 3. канструкцыю матыны. 2. каеотто. Замяніць другім. 3. кіраўніка адзе
ла. 3. работу. 3. каео (малоў Пачаць дзей
нічаць замест другога, заняўшы чыё-н.
месца. 3. дазорных. 4. каао-тто. З'явіцца
ўслед за кім-, чым-н., замяняючы сабой
каго-, што-н. Лета змяніла вясну. 5. тто.
Пачаць карыстацца чым-н. замест чаго-н.
іншага, перамяніць. 3. бялізну. Ц незак.
змяняць, -яю, -яеш, -Ае і змёньваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. змянённе, -я, н. (да 1 знач.)
і змёна, -ы, ж.
ЗМЯНШАЦЦА ал зменшыцца
ЗМЯНШАЦЬ ал зменшыць
ЗМЯНШЭННЕ ал зменшыцца
ЗМЯНЯЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.,
каао-тто (разм.). Зрабіць абмен каго-, ча

го-н. на каго-, што-н. 3. быка на інбыка
(прымаўка).
ЗМЯНЙЦЫ ал змяніць
ЗМЯРЗАННЕ ал. змерзнуцца.
ЗМЯРЗАЦЦА ал змерзнуцца
ЗМЯРКАННЕ, -я, н. 1. Наступленне
змроку, цемнаты. Аб світання ба змяркання.
2. Прыцемкі паміж заходам сонца і наступ
леннем ночы. 3. ахінула ўсё навокал.
ЗМЯРКАЦЦА ал змеркнуцца
ЗМЯРКАЦЬ ал змеркнуць
ЗМЯРТВЛЯЦЬ ал змярцвіць
ЗМЯРЦВЁЛЫ, ая, -ае 1. Які страціў
адчувальнасць, стаў мёртвым (пра клет
кі, тканкі і пад.). Змярцвелыя тканкі. Ц наз.
змярцвёласць, -і, ж. 2. леран. Нерухомы,
застылы, пазбаўлены жыцця. 3. твар.
ЗМЯРЦВЁЦЬ ал мярцвець
ЗМЯРЦВІЦЬ, -ртвліб, -рцвіін, -рцвіць;
-рцвім, змерцвіцё, -рцвАць; -ртвлёны;
зак., тто. Зрабіць неадчувальным, безжыццёвым. 3. нбрв. 3. тканку. Ц незак.
змяртвляць, -Аю, -Аеш, -Ае
ЗМЯСІЦЬ ал мясіць
ЗМЯСТОЎНЫ, ая, ае 3 багатым
зместам (у 1 знач.), з вялікім унутраным
сэнсам, значэннем. 3. баклаб. Змястоў
на (прысл.) выкласці бумкі. Ц наз. змяс
тоўнасць, -і, ж
ЗМЯСЦЙДЦА, змяшчўся, змёсцішся,
змёсціцца; зак. Знайсці сабе дастаткова
месца; умясціцца ўсярэдзіне чаго-н. 7ут
столькі любзей не змесціцца. Рэчы змясці
ліся ў сакваяж. Ц незак. змяшчацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
ЗМЯСЦІЦЬ, змяшчу, змесціш, змёсціць; змешчаны; зак. 1. каао-тто. Умяс
ціць у сабе. Алуб не моа з. усіх прысутных.
2. каао-тто. Знайсці месца для каго-, ча
го-н., умясціць унутр чаго-н. 3. усе рэчы
ў та%?у. 3. каао-тто. Даць памяшканне
для жылля, месца каму-, чаму-н. 3. пры
езджых у еасцініцу. 3. трусоў у клеткі. 4.
каао-тто. Аддаць куды-н. для якой-н. мэ
ты. 3. хворааа ў бальніцу. 3. еротыўбанк. 5.
тто. Надрукаваць, апублікаваць. 3. абЗ?ву
ў аазеце. 6. каао (тто). Звольніць з паса
ды (разм.). 3. зааабчыка. Ц незак. змяшчаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. змяшчэнне, -я, н.
ЗМЯТАЦЬ ал змесці
ЗМЯЦЦА ал мяцца'
ЗМЯЦЬ, самнў, самнёш, самнё; са
мнём, самняцё, самнўць; самні; змАты;
зак. 1. ал. мяць. 2. леран., каао (тто). Моц
ным націскам парушыць баявыя парадкі
ворага, зламаць супраціўленне, прыму
сіць уцякаць. 3. варожыя войскі. Ц незак.
змінАць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗМЯШАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. 1. ал. мяшацца. 2. (7 і 2 ас. неўжыв.).
Злучыцца з чым-н., утвараючы сумесь.
Тліна змяталася з пяском. 3. Зліцца з кім-,
чым-н. у адно цэлае. 3. з натоўпам. Ц незак.
змёшвацца, -аюся, -аешся, -аецца (да 2 і З
знач.). II наз. змяшэнне, -я, н. (да 2 знач.).
ЗМЯШАЦЬ ал мяшаць

ЗМЯ-ЗНА
ЗМЯШЧАЛЬНЫ, -ая, -ае Які здоль
ны ўмясціць вялікую колькасць каго-,
чаго-н. 3. бак. Змятчальнае памятканне. Ц
наз. змяшчальнасць, -і, ж.
ЗМЯШЧАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; незак. 1. ал. змясціцца. 2. Знаходзіцца
ў якім-н. месцы, памяшканні. Сталовая
змяншаецца на нертым паверсе бубынка.
3. (7 і 2 ас. не ўжыв.). Уваходзіць у склад
чаго-н. Укнізе змяншаецца тэраа карысных
звестак.
ЗМЯШЧАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; незак 1.
ал. змясціць. 2. (7 і 2 ас. не ўжыв.), тто.
Мець, заключаць у сабе. 7/якарства змя
ншае вісмут. Аліва змятчае мноаа важных
фактаў.
ЗМЯЯ, -і, мн. змёі і (з ліч. 2, 3, 4) змяі,
змей, ж. Паўзун з доўгім звілістым целам,
без ноц звычайна з ядавітымі зубамі. Яда
вітая з. Трымучая з. II памянт. змёйка, -і,
ДА/-йцы, мн. -і, змёек, ж. Ц прым. змяіны,
-ая, -ае. 3. яб.
ЗНАВЕЦ, знАўца і ЗНАЎЦА, ы, мн ы,
-аў, м. Чалавек, які валодае вялікімі ведамі
ў якой-н. галіне.
З-НАД, прыназ. з Р. Ужыв. пры аба
значэнні прадмета ці месца, зверху або з
верхняй часткі якога накіравана дзеянне.
3-наб 77рыняці (Заносілася песня.
ЗНАДВОРКУ, прысл. Са знешняга,
надворнага боку. Замкнуць бзверы з.
ЗНАДВОРНЫ, ая, ае Вонкавы, знеш
ні. Знадворныя бзверы. 3. выаляб.
ЗНАЁМЕЦ, -мца, мн. -мцы, -мцаў м.
(разм.). Знаёмы чалавек. Сўстрэць старо
га знаёмца.
ЗНАЁМІЦЦА, -млюся, -мішся, -міцца; незак. 1. з кім. Уступіць у знаёмства з
кім-н. 3. з новымі вучнямі. 2. з чым. Атрым
ліваць, збіраць звесткі пра што-н. 3. з ко
рабам. II зак. азнаёміцца, -млюся, -мішся,
-міцца (да 2 знач.) і пазнаёміцца, -млюся,
-мішся, -міцца; наз. азнаямлённе, -я, н.
(паводле 2 знач.) і знаёмства, -а, н. З пертаеа знаёмства (з першай сустрэчы).
ЗНАЁМІЦЬ, -млю, -міш, -міць; незак.,
каао (тто). 1. з кім. Рабіць знаёмым. 3. з
новым супрацоўнікам. 2. з чым. Даваць ка
му-н. звесткі пра што-н. 3. з экспанатамі
музея. II зак. азнаёміць, -млю, -міш, -міць;
-млёны (да 2 знач.) і пазнаёміць, -млю,
-міш, -міць; -млёны. Ц наз. знаёмства, -а,
н. (да 1 знач.) і азнаямлённе, -я, н. (да 2
знач.). Аббылося знаёмства. Азнаямленне з
новым забаннем.
ЗНАЁМСТВА, -а, н. І. ал. знаёміцца,
знаёміць. 2. з кім і паміж кім. Адносіны
паміж людзьмі, якія ведаюць адзін адна
го. Завесці з. 77арваць з. ТТабыць тто-н. па
знаёмстве. 3. Круг знаёмых (разм.). ЗТець
вялікае з. 4. з чым. Набыццё ведаў звес
так пра што-н., азнаямленне з чым-н. 3. з
культурай нароба.
ЗНАЁМЫ, -ая, -ае. 1. каму. Такі, пра
якога ведалі раней, вядомы. Знаёмая мелобыя. 2. з чым. Які зведаў выпрабаваў
што-н. Чалавек, з. з тутэйтымі парабкамі.

ЗНА-ЗНЕ
3. Які знаходзіцца ў знаёмстве (у 1 знач.) з
кім-н., асабіста вядомы. 3. чалавек. Добры
з. (наз.). С^7мк^ьзлда^ааа(наз.).
ЗНАЙСЦІ знайдў, знбйдзеш, знбйдзе;
знайшбў -шлА, -лб; знайдзі; знбйдзены;
зак. 1. каао-аамо. Заўважыўшы, узяць; вы
явіць у выніку пошукаў назіранняў роздумаў і пад. 3. зрый 3. ^рошы на дарозе. 3.
згубленую рэч. 3. вьіхаб з цяжкага станов/шча. 3. косы спосаб рашэння забачы. 3.
апраўданне чаму-н. 2. каео-што. Заспець,
убачыць, выявіць дзе-н. ці ў якім-н. ста
не. № з. бома сябра. 3. каео-н. ляжачым
хесрым. 3. каео-што ў к/м-чым. Зазнаць,
сустрэць што-н. з боку каго-, чаго-н. 3.
ў чым-н. суцяшэнне. Я не знайшоў у еэтым
н/чоеа асабл/еаеа. 3. бобраеа б^рабчыка ў
к/м-н. 4. каео-што або з бабан. Прыйсці да
высновы, палічыць, прызнаць, склаўшы
думку пра каго-, што-н. 3., што таварыш
праў. 3. неабходным павебам/ць аб пры
ездзе. З^ач знайшоў яео збаровым. 5. прош.
знайшбў (незак. цяпер, знахбдзіць) з займ.
ва ўскосн. скл. або з прыся, і з /нф. Ужыв.
пры іранічных адносінах да каго-, чаго-н.
(разм.). Знайшоў чаму рабавацца (няма ча
му радавацца). Знайшлі з-за чаео сварыцца
(няма з-за чаго сварыцца). Знайшоў бурня (выражэнне нязгоды з кім-, чым-н.,
адмаўлення ад чаго-н.). 0 Знайсці сабе
смерць (магілу) бзе (высок.) — памерці,
загінуць дзе-н. Знайсці сябе — зразумець
сваё прызванне, прызначэнне, правіль
на вызначыць свае інтарэсы, схільнасці. Ц
незак. знахбдзіць, -джу -дзіш, -дзіць; наз.
знаходжанне, -я, н. (паводле 1 знач.).
ЗНАЙСЦІСЯ, знайдўся, знбйдзешся,
знойдзецца; знайшоўся, -шлАся, -лбся;
знайдзіся; зак. 1. Выявіцца, адшукацца.
77ража знайшлася. Ахвотнікаў ехаць не
знайшлося. 2. Не разгубіўшыся, выйсці
з цяжкага становішча. 77е знайшоўся аб
разу, што абказаць. Ц незак. знаходзіцца,
-хбджуся, -хбдзішся, -хбдзіцца.
ЗНАК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Метка, прад
мет, якім абазначаецца, выражаецца што-н.
Знак/ абрознення (умоўныя абазначэнні
на форменным адзенні, якія паказваюць
род войск, званне і пад.). Знак/ўзнаеоробы
(пра ордэны, медалі). Трашовы з. (крэдыт
ны білет). 3. паштовай аплаты (марка).
2. Знешняе сведчанне, прымета чаго-н.
Знак/ ўвае/. Нябобры з. Маўчанне — з. зло
бы. 3. Жэст, рух, якім сігналізуюць, паве
дамляюць што-н. 77абаць з. залатой. 0 Пад
знакам чало (высок.) — кіруючыся якой-н.
ідэяй, якім-н. імкненнем. 77аб знакам ба
рацьбы за м/жнаробную бяспеку. У знак
чало — як сведчанне, доказ чаго-н., выяў
ляючы, паказваючы што-н. У знак памя
ці У знак пратэсту. Ц прым. знакавы, -ая,
-ае (да 1 і 3 знач.; спец.). Знакавая с/стэма
(сістэма знакаў як сродак камунікацыі ў 2
знач.; спец.).
ЗНАКАМІТЫ, -ая, -ае. Шырокавядо
мы, славуты. 3. лораб. Ц наз. знакамітасць,
-і, ж.
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ЗНАМЯНАЛЬНЫ, ая, ае 1. Важны,
значны. Знамянальныя пабзе/. Знамяналь
ная бата. 2. У мовазнаўстве: які мае са
мастойнае значэнне; проц/д. службовы.
Знамянальныя часц/ны мовы. Ц наз. знамя
нальнасць, -і, ж.
ЗНАНЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Вядомы,
славуты. 3. ў краіне чалавек. 2. Знаёмы,
пазнаны ў мінулым. Знаныя барол/. Ц наз.
знанасць, -і, ж. (да 1 знач.).
ЗНАРОК, прыся. З якой-н. мэтай, з пэў
нымі намерамі. 3. нанярэбз/ў. Як з. (нібы
назло).
ЗНАСІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., знбсіцца;
зак. Стаць непрыгодным ад доўгай носкі
ці работы. Лоты знасіліся. Лоршн/ знасіл/ся. ^рлан/зм знасіўся (перан.: дачасна
састарыўся, аслабеў). Ц незак. зношвацца,
-аецца. Ц наз. знос, -у м. / зношванне, -я,
н. Знос аўтапакрышак. .Няма зносу чаму-н.
або не вебае зносу што-н. (доўга не знош
ваецца; разм.). .Працаваць на знос (перан.).
Зношванне ареан/зма (перан.).
ЗНАСІЦЬ', знашў, знбсіш, знбсіць;
знбшаны; зак., што. Доўгай носкай зра
біць непрыгодным. 3. сукенку. 0 Не знасіць
галавы кому (разм.) — не мінуць пакаран
ня, не ўцалець, загінуць з-за сваёй неас
цярожнасці, свавольства і пад. Ц незак.
зношваць, -аю, -аеш, -ае; наз. зношванне,
-я, н.
ЗНАСІЦЬ^, знашў, знбсіш, знбсіць;
знбшаны; зак., каео-што. Занесці куды-н.
і прынесці назад. 3. бз/ця ба ўрача.
ЗНАТНАСЦЬ, -і, ж. (уст.). Прыналеж
насць да знаці, становішча знатнага (у 2
знач.) чалавека.
ЗНАТНЫ, -ая, -ае. 1. Вядомы, славуты.
Знатныя л/обз/ краіны. 3. пчаляр. 2. Які на
лежыць да знаці (уст ). 3. роб.
ЗНАТОК, -такА, мн. -такі^ -такбў м.
Той, хто валодае вялікімі ведамі ў чым-н.,
тонкім разуменнем чаго-н.
ЗНАЎЦА ал. знавец.
ЗНАХАР, -А, мн. -ьі, -бў м. Лекар-самавучка, які карыстаецца ўласнымі спосаба
мі лячэння: замовамі, травамі і пад. Ц ж.
знахарка, -і, ДА/-рцы, мн. -і, -рак. Ц нрым.
знахарскі, ая, -ае.
ЗНАХАРСТВА, -а, н. Занятак знахара.
Займацца знахарствам.
ЗНАХОДЖАННЕ ел знайсці, знахо
дзіцца.
ЗНАХОДЗІЦЦА, -хбджуся, -хбдзішся,
-хбдзіцца; незак. 1. ел. знайсціся. 2. Быць,
змяшчацца, мецца дзе-н. ТДкола знахобз/лася на бруе/м канцы веек/. Ц наз. знахбджанне, -я, н. (да 2 знач.).
ЗНАХОДЗІЦЬ ел знайсці
ЗНАХОДКА, -і, ДА/ -дцы, мн. -і, -дак,
ж. 1. Знойдзеная рэч. Яюро знахобак (ус
танова, якая вяртае згубленыя рэчы іх
уладальнікам). 2. перан. Аб кім-, чым-н.
набытым і вельмі патрэбным. Творчыя
знахобк/. Т^ты спецыял/ст — з. бдя прабпрыемства.

ЗНАХОДЛІВЫ, -ая, -ае. Здагадлівы,
дасціпны, які лёгка знаходзіць выйсце з
цяжкага становішча. 3. чалавек. Ц наз. зна
ходлівасць, -і, ж.
ЗНАЦЦА, знаюся, знАешся, знаецца;
незак. (разм.). 1. з к/м-чым. Падтрымлі
ваць знаёмства, мець сувязі з кім-, чым-н.
З так/м сябрам я / з. не хачу. 2. на чым.
Добра ведаць якую-н. справу. 3. на пча
лярстве.
ЗНАЦЬ', знАю, знАеш, знАе; незак. 1.
Тое, што і вебаць (у 1—5 знач.). 2. ін%)., у
знач. вык. Відаць, можна заўважыць (уст.).
3. на сдябах, што тут прайшоў воўк.
ЗНАЦЬ, -і, ж. Вышэйшы слой прыві
леяванага класа ў феадальным грамадстве.
ЗНАЧКІСТ, -а, АТ -сце, мн -ы, -аў м
Чалавек, які мае значок як сведчанне пра
кваліфікацыю, выкананне якіх-н. нарма
тываў II ж. значкістка, -і, ДА/ -тцы, мн. -і,
-так. II прым. значкісцкі, -ая, -ае.
ЗНАЧНЫ, -ая, -ае. 1. Вялікі памерам,
колькасцю, сілай. Значныя страты. У
значнай стунен/. Значна (прысл.) больш. 2.
Які мае вялікае значэнне, важны. Значныя
пабзе/. 3. чалавек. Ц наз. значнасць, -і, ж.
ЗНАЧОК, -чкА, мн чкі^ -чкбў м 1.
Пласцінка, кружок і пад. з якім-н. адбіт
кам, які носіцца на грудзях як упрыгожан
не, памятны знак ці знак прыналежнасці
да якой-н. арганізацыі. Ламятны з. %/в^рс/тэцкіз. 2. Умоўная паметка на чым-н.
77астав/ць значк/ на палях кн/е/.
ЗНАЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца;
незак., к/м-чым, як хто-што або ў якасці
каео-чаео (афіц.). Быць запісаным дзе-н.,
лічыцца, называцца. 3. ў сп/се. 7?н у нас
значыцца ў якасц/ кансультанта (або як
кансультант).
ЗНАЧЫЦЬ', -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
незак., каео-што. 1. Памячаць, ставячы
знак, метку і пад. 3. старонкі. 2. (7 / 2ас. не
ўжыв.). Вызначаць, указваць сабой шлях,
дарогу і пад. Ц зак. пазначыць, -чу, -чыш,
-чыць; -чаны.
ЗНАЧЫЦЬ, -чу -чыш, -чыць; незак.,
што. Мець які-н. сэнс, важнасць, каш
тоўнасць, выражаць што-н. Яео абяцанні
мала значаць. /7/чоеа не значыць. Ябчуваю
сябе цубоўна — вось што значыць бобра абпачыць.
ЗНАЧАННЕ, я, мн і, яў н І. Сэнс,
тое, што дадзены прадмет (слова, знак,
жэст) абазначае. ТТрамое / пераноснае з.
слова. 2. Важнасць, значнасць, роля. 7історычнае з. 75тай сустрэчы набаецца вя
лікае з.
ЗНЕБЫВАЦЦА ел знябыцца
ЗНЕВАЖАЛЬНІК, а, мн і, -аў, м Той,
хто зняважыў зневажае каго-н. Ц ж. знева
жальніца, -ы, мн -ы, -ніц.
ЗНЕВАЖАЛЬНЫ, ая, -ае Поўны зня
вагі, зняважлівы. Зневажальныя абнос/ны.
3. тон. II наз. зневажальнасць, -і, ж.
ЗНЕВАЖАННЕ ал зняважыць
ЗНЕВАЖАЦЬ ал зняважыць
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ЗНЕЛЮБІЦЬ, знелюблю, знялк5біш,
знялюбіць; зак., каео (^што) (разм.). Ад
чуць непрыхільнасць, непрыязнасць да
каго-, чаго-н.; неўзлюбіць. Лб/шзу з. ка2О-Н.
ЗНЕМАГЧЁІ, знемагў, знямбжаш; зня
можа; знямбц знемаглі, -лб; знемажьі,
зак. Страціць сілы, аслабець, дайсці да
знямогі. 3. ас? боўеай барое/. 3. аб слше/. Ц
незак. знемагаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗНЕМАГЧЫСЯ, знемагўся, знямбжашся, знямбжацца; знямбгся, знемаглАся, -лбся; знемажйся; зак. Тое, што і знемаачы. II незак. знемагацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
ЗНЕМАЖЭННЕ, -я, л. Стан поўнай
стомленасці, бяссілля. Стамляцца аб знемажэння.
ЗНЕНАВІДЗЕЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць;
зяк., каео-што. Адчуць нянавісць да каго-,
чаго-н. Зненае/бзеў яео назаўсёбы. 3. абнастайну/о рабому.
ЗНЕНАВІДНЫ, -ая, -ае (разм ) Нена
вісны. Сяляне адбялі/ аблра^оузая/ зненае/бную паншчыну. Ц наз. зненавіднасць, -і, ж?.
ЗНЕПРЫТОМНЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее;
зак. Страціць прытомнасць. Раджам зне
прытомнеў пасажыр.
ЗНЕРВАВАНЫ, -ая, -ае Даведзены да
нервознага стану; нервовы. 3. чалавек. Ц
наз. знерваванасць, -і, ж.
ЗНЕРВАВАЦЦА, -рвўюся, -рвўешся,
-рвўецца; -рвўйся; зак. Стаць вельмі нер
возным.
ЗНЕРВАВАЦЬ, -рвўю, -рвўеш, -рвўе;
-рвўй; -рвавАны; зак., каео. Давесці да
нервознага стану. 3. каео-н. прыбз/ркам/.
ЗНЕРУХОМЕЦЬ, ею, ееш, ее; зак
Стаць нерухомым.
ЗНЕСЛАЎЛЁННЕ ал. зняславіць.
ЗНЕСЛАЎЛЯЦЦА ал. зняславіцца.
ЗНЕСЛАЎЛЯЦЬ ал зняславіць
ЗНЁСЦІ', знясў, знясёш, знясё; зня
сём, знесяцё, знясўць; знёс, знёсла / зняслА; знясі; знёсены; зак. 1. каео-што. Несучы, даставіць, спусціць уніз. 3. сло/к/ з
варэннем у склеп. 2. каео-што. З сілай скі
нуць, зрушыць з чаго-н., адкуль-н. Мост
знесла (безас.) забой. З^аеан знёс бах. 3.
адно. Разбурыць, разабраўшы, зняць з па
верхні. 3. стару/о хаму. 4. што. Тое, што
і зняць (у 4 знач.). 5. каео-што. Прынесці
з розных месц у адно (многае, многіх).
3. каменне ў кучу. 6. што. Адыходзячы,
узяць з сабой, украсці. 3. чужую кн/ау. 7.
нерак., што. Сцярпець, перанесці. Мбўчк/
з. крыўбу. II незак. знбсіць, знбшу знбсіш,
знбсіць. II наз. знос, -у м. (да 3 знач.). Ста
ры бом /бзе на з.
ЗНЕСЦІ' ал несці'.
ЗНЁСЦІСЯ , знясўся, знясёшся, знясёцца; знясёмся, знесяцёся, знясўцца;
знёсся, знёслася / зняслАся; знясіся; зак.
(разм.). Устанавіць сувязь з кім-, чым-н.;
звязацца. 3. на пошце. Ц незак. знасіцца,
знбшуся, знбсішся, знбсіцца.
ЗНЁСЦІСЯ' ал несціся'

ЗНЕШНЕІАНДЛЁВЫ, ая, ае Які
мае адносіны да знешняга гандлю. Знешнееанблёеыя суеяз/.
ЗНЕШНЕПАЛІТЁІЧНЫ, -ая, ае Які
мае адносіны да знешняй палітыкі 3. курс.
ЗНЁШНІ, -яя, -яе. 1. Які знаходзіцца
звонку за межамі чаго-н. 3. еыеляб. Знеш
няе асяроббзе. 2. Які праяўляецца толькі з
вонкавага боку і не адпавядае ўнутранаму
стану. 3. едаком. Знешне (прысл.) ён быўзабаеолены. 3. леран. Павярхоўны, пазбаўле
ны глыбіні, унутранага зместу 3. бляск. 4.
Які адносіцца да зносін з замежнымі дзяр
жавамі. Знешняя н&л/тыка. 3. еанбаль.
ЗНІЗІЦЦА, зніжуся, знізішся, знізіцца;
зак. 1. Спусціцца ніжэй. Сонца зн/з/лася.
2. (7 / 2ас. не ўмые.), деран. Стаць ніжэй
шым (па ступені, велічыні, інтэнсіўнасці
і пад.). Даны зн/з/л/ся. Яўтарытэт зн/з/ўся.
II незак. зніжацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц
наз. зніжэнне, -я, н. Самалёт дайшоў на з.
(пачаў зніжацца ў 1 знач.).
ЗНЙІЦЬ, зніжу знізіш, знізіць; зніжа
ны; зак., каео-што. 1. Апусціць ніжэй,
зменшыць вышыню (напр., палёту) чаго-н. 3. самалёт. 2. дбран. Зрабіць ніжэй
шым (па ступені, велічыні, інтэнсіўнас
ці і пад.). 3. сабекошт. 3. датрабаеанн/. Ц
незак. зніжАць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. зні
жэнне, -я, н.
ЗНЙУ, прысл. 1. З ніжняга боку унізе.
Ллеб лабеарэўз. 3. баеерху. /лябзець з. ўеерх
на каео-н. (таксама перан.: адносіцца да
каго-н. з глыбокай павагай). 2. деран. З
боку шырокіх мас народа. Рух пачаўся з.
Арытыка з.
ЗНІКЛЫ, -ая, -ае. Які знік, перастаў іс
наваць, стаў нябачным. 3. страх.
ЗНІКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; знік, -кла;
-ні; зак. Перастаць існаваць, прапасці,
схавацца. 7уман зн/к. 3. у натоўпе. Ц незак.
знікаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. знікнённе, -я,
н.
ЗНІТАВАНЫ, -ая, -ае. Моцна звязаны,
з'яднаны дружбай. Зн/таеаная ерупа. Ц наз.
знітаванасць, -і, эм.
ЗНІТАВАЦЦА, -тўюся, -тўешся, -тўецца; -тўйся; зак. 1. ал. нітавацца. 2. перан.
Злучыцца, з'яднацца. Тхлёсы моцна зн/таеал/ся. II наз. знітаванне, -я, н.
ЗНІТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; зак. 1. ал. нітаваць. 2. што. Пера
плесці, злучыць чым-н. 3. праеабы. 3. пе
ран., каео-што. Аб'яднаць, згуртаваць. 3.
брыеабу. II незак. знітоўваць, -аю, -аеш, -ае;
наз знітоўванне, -я, н. Ц наз знітаванне, -я,
н. (да 2 знач.).
ЗНІМКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
Падаючая зорка. Да небе лрам/льенула з.
ЗНІШЧАЛЬНІК, а, мн і, аў, м 1. ка
ео-што. Той, хто знішчае каго-, што-н. 3.
грызуноў. 2. Баявы самалёт для знішчэння
авіяцыі праціўніка. 3. Лётчык знішчаль
най авіяцыі.
ЗНІШЧАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Вялікай
разбуральнай сілы; які вядзецца з мэтай
разбурэння, знішчэння. Абкрыць з. аеонь

ЗНЕ-ЗНЯ
на еораеу. Зн/шчальная сайка. 2. Прызна
чаны для знішчэння караблёў і авіяцыі
праціўніка, для барацьбы з дыверсантамі
і пад. Зн/шчальная авіяцыя. 3. батальён. 3.
перан. Рэзкі, бязлітасны, які выяўляе па
гарду, нянавісць. Зн/шчальная крытыка. 3.
ноз/рк. II наз. знішчальнасць, -і, ж.
ЗНІШЧЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , чыц
ца; зак. Спыніць сваё існаванне, ліквіда
вацца, знікнуць. II незак. знішчацца, -Аец
ца. II наз. знішчэнне, -я, н.
ЗНІШЧЫЦЬ, -чу чыш, -чыць; -ча
ны; зак., каео-што. 1. Спыніць існаванне
каго-, чаго-н., ліквідаваць. 3. прусакоў. 3.
небахопы. 2. Разграміць. 3. варожыя ўмацаеанн/. Ц незак. знішчаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
наз. знішчэнне, -я, н.
ЗНОС' ал. знесці'.
ЗНОС' ал. знасіцца.
ЗНОСАК, -ска, мн. -скі, -екаў м. Ма
ленькае, звычайна апошняе, курынае яйцо.
ЗНОСІНЫ, -сін. 1. Узаемная дзелавая
сувязь на дзяржаўным узроўні. 3. з замене
ным/ бзяржаеам/. ТЬнблёеьо? з. Дыплама
тычныя з. 2. Сродкі перамяшчэння, сувя
зі. 2Длях/знос/н. %/еуначныяз. Лаеетраныя
з. 3. Сувязь з кім-, чым-н. Лартызанымел/
шырок/я маечымасц/ знос/н з насельн/цтеам.
ЗНОСІЦЦА ал знесціся'
ЗНОСІЦЬ ал знесці'
ЗНОСКА, -і, ДМ -сцы, мн. -і, -сак, не.
Дадатковы тэкст, які змяшчаецца ў самым
нізе старонкі, асобна ад асноўнага. Рынесц/ заўеаеу ў зноску.
ЗНОЎ, прысл. Яшчэ раз; да таго ж. 3.
пайшоў божбж. 2?ы з. тут стро/це пабкопы? 0 Зноў жа і зноў-такі (разм.) — да та
го ж, у дадатак. Вакол крам ды зноў к нам
(прымаўка; разм.) — вярнуцца ні з чым.
ЗНОШАНЫ, -ая, -ае. Непрыгодны
ад доўгага ўжывання. Зношаныя боты. 3.
матср. 3. ареан/зм (перан.). Ц наз. зноша
насць, -і, ж.
ЗНОШВАЛЬНАСЦЬ, і, ж (спец )
Страта якасцей, псаванне чаго-н. пры вы
карыстанні. 3. бэталей.
ЗНОШВАННЕ ал знасіцца, знасіць'
ЗНОШВАЦЦА ал знасіцца
ЗНОШВАЦЬ ал знасіць'
ЗНУДЗЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; зак. (разм.).
Тое, што і знубз/цца.
ЗНУДЗІЦЦА, -нуджўся, -нўдзішся,
-нўдзіцца; зак., ла к/м-чым. Сумуючы па
кім-, чым-н., змучыцца, стаміцца. 3. па
робных.
ЗНЎДЗІЦЬ, -дзіць; безас., зак. (разм.).
Зрабіцца блага, званітаваць.
ЗНУТРЁІ, прысл. З унутранага боку За
чынаць бзебры з. на забаду.
ЗНЮХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. 1. Пазнаць адзін аднаго па нюху. Са
бак/ знюхал/ся. 2. перан., з к/м. Уступіць у
тайную змову блізкія адносіны (разм., не
адабр.).
ЗНЯБЫТЫ, -ая, -ае (разм.). Змораны,
змучаны. 3. аб боўеай хабы.

ЗНЯ-ЗОН
ЗНЯБЫЦЦА, -бўдуся, -бўдзешся, -бўдзецца; -бьіўся, знебылася, -лбся; -бўдзься; зак. (разм.). Змарыцца, змучыцца. 3. за
баўгую барогу. II незак. знебывацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
ЗНЯВАГА, -і, ДМ-вАзе, ж. 1. а/?, знява
жыць. 2. Тое, што можа зняважыць; абраз
лівы ўчынак, слова. ТТанесц/ каму-н. знявагу. 77акараць каао-//. за знявагу.
ЗНЯВАЖЛІВЫ, ая, ае Які змяшчае
ў сабе знявагу. 3. лозфк. Ц каз. знявАжлівасць, -і, лс.
ЗНЯВАЖЫЦЬ, жу, жыш, жыць;
-жаны; зак., каго-/ато. Зняславіць, пры
нізіць, абразіць. 3. сва/м/ лавобз/нам/. 3.
чые-н. лачуцц/. II казак, зневажаць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц каз. зневажанне, -я, к. /знявАга,
-і, ДЛ/-вАзе, лс.
ЗНЯВЁРЫЦЦА, руся, рышся, -рыц
ца; зак. Страціць веру, давер'е. 3. ў сябрах.
II казак, знявервацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗНЯВЕЧЫЦЦА, чуся, чышся, чыцца; зак. Знявечыць сябе, пакалечыць. Ц
казак, знявечвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗНЯВЕЧЫЦЬ, чу, чыш, чыць; -ча
ны; зак., каао (намоў Нанесці каму-н.
значныя фізічныя пашкоджанні. 3. у бой
цы. II казак, знявечваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗНЯВОЛЕННЕ, я, к 1. ал зняволіць
2. Стан таго, хто пазбаўлены волі; знахо
джанне ў турме, ссылцы. 7урэмкаа з. .Быць
у зняволенні.
ЗНЯВОЛЕНЫ, ага, мн. ыя, -ых, л/
Чалавек, пазбаўлены волі, які знаходзіцца
ў турме. II лс. зняволеная, -ай, мн. -ыя, -ых.
ЗНЯВОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., каао (м/то). Пазбавіць волі, узяць пад
арышт. 3. злачынцаў. Ц казак, знявольваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц каз. зняволенне, -я, к.
ЗНЯМЕЛЫ, -ая, -ае. Тое, што і анямелы. II каз. знямеласць, -і, лс.
ЗНЯМЕЦЬ ал нямець
ЗНЯМОГА, -і, ДМ-мбзе, л/. Стан край
няй стомленасці, бяссілля. Зоал/цца з коа
аб знямог/.
ЗНЯМОЖАНЫ, -ая, -ае. Даведзены да
знямогі; знясілены; які выражае знямогу.
3. чалавек. 3. твар. Ц каз. зняможанасць,
-і, лс.
ЗНЯНАЦКУ, лрысл. Раптоўна, нечака
на. 3. нанаец/ ка оар/лу.
ЗНЯПРАЎДЗІЦЬ, джу, -дзіш, дзіць;
зак. (разм.). Абвергнуць, даказаць непраў
дзівасць чаго-н. 7?н імкнуўся з. раслаўс/облсакыя чул/кі.
ЗНЯСЙІЕННЕ, -я, к. 1. ал. знясіліцца,
знясіліць. 2. Стан крайняй стомленасці,
поўнай страты сіл. 77абаць аб знясілення.
ЗНЯСІЛЕНЫ, -ая, -ае. Крайне стом
лены, абяссілены, які сведчыць пра зня
сіленне. 3. арганізм. Ц каз. знясіленасць,
-і, лс.
ЗНЯСЙІЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; зак. Стаць
бяссільным, аслабець, знемагчы. Стары
зусім знясілеў.
ЗНЯСІЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца;
зак. 1. Зрабіцца слабым, бяссільным. 3. аб
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цялскай драцы. 2. (7 і 2 ас. неўлсыв.). Спу
стошыцца (пра глебу). Зямля змясцілася. Ц
незак. знясцп.вацца, -аюся, -аешся, -аец
ца. II каз. знясіленне, -я, к.
ЗНЯСІЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., каао (малоў Зрабіць бяссільным, ас
лабіць. .Хвароба яго зкясіліла. Ц казак, зня
сільваць, -аю, -аеш, -ае. Ц каз. знясіленне,
-я, к.
ЗНЯСЛАВІЦЦА, -слАўлюся, слАвіш
ся, -слАвіцца; зак. Зняславіць, зганьбіць
сябе. 7 трэба лс гэтак з. Ц казак, знеслаў
ляцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЗНЯСЛАВІЦЬ, лАўлю, -лАвіш, -лА
віць; -лАўлены; зак., каго-н/п/о. Зганьбіць,
ачарніць каго-н. 3. сумленнага чалавека.
II казак. знеслаўлАць, -Аю, -Аеш, -Ае; каз.
знеслаўленне, -я, к. Ц каз. зняслаўленне, -я, к.
ЗНЙЦЦА, знімўся, знімешся, знімец
ца; знАўся, знялАся, -лбся; зніміся; зак.
1. (7 і 2 ас. ка ўлсыв.). Аддзяліцца, адма
цавацца ад чаго-н. 7?ака лёгка зкялося з
бзалскі. 2. Крануцца з месца, адправіцца ў
дарогу. 3. з якара. Воінская часць змялася. 3.
Сфатаграфавацца, а таксама сыграць ро
лю ў кінафільме. 3. ка фоне мора. 3. ўкінафільме. 0 Зняцца з уліку — перастаць быць
на ўліку дзе-н. Ц незак. знімацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
ЗНЯЦЬ, знімў, знімеш, зніме; зняў
знялА, -лб; знімі; знАты; зак. 1. кааом/то. Дастаць, узяць, прыняць тое, што
знаходзіцца зверху на паверхні ці дзе-н.
замацаванае. 3. кал/то з вем/алкі. 3. кас
трулю з агн/о. 3. сярм/к/ з малака. 3. ураблсам (сабраць). 2. Пра апранутае адзенне:
раздзяваючыся ці раздзяваючы каго-н.,
вызваліцца ад чаго-н. 3. /калку. 3. боты.
3. каао-м/то. Выдаліць, прымусіць пакі
нуць месца, пост. 3. ахову (адмяніць). 3.
варолсага вартавога (забіць, звязаць). 4.
м/то. Зрэзаць, ссячы. 3. галаву м/аблям. 5.
каао-м/то. Пазбавіць чаго-н., вызваліць
ад чаго-н. 3. з работы. 3. з забеспячэння.
3. з уліку. 6. м/то. Спыніць дзеянне чаго-н., адмяніць, адмовіцца ад чаго-н. 3.
сва/о прапанову. 3. забарону. 3. судзімасць.
7. м/то. Выключыць, устараніць. 3. м/ток. з абарачэння. 3. з лробалсу. 8. м/то. Ус
тараніць, пераадолеўшы, вырашыўшы. 3.
спрэчнае пытанне. 9. м/то. Дакладна адна
віць, скапіраваць, пераносячы на што-н.
3. мерку кас/. 3. кол//о з дакумента. 3. клак
мясцовасці. 10. каео-м/то. Адлюстраваць
на фота- ці кінаплёнцы. 3. кінафільм. 11.
м/то. Атрымаць шляхам апытання (спец.).
3. паказанні з каго-н. 12. м/то. Узяць у най
мы. 3. пакой. II кезак. знімаць, -Аю, -Аеш,
-Ае і здымАць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц каз. зняцце,
-я, к. (да 1 знач.; спец.) і зд&мка, -і, ДХ/
-мцы, лс. (да 9 і 10 знач.; спец.).
ЗНЯЧЭЎКУ, лрысл. (разм.). 1. Зня
нацку, неспадзявана, раптоўна. Рам/энне
ўзнікла з. 2. Выпадкова, незнарок. 3. раз
ліў чарніла.
ЗОА... (а таксама заа...). Першая са
стаўная частка складаных слоў са знач.: 1)

які мае адносіны да заалогіі, напр.: зоакабінет, зоафакультэт; 2) які мае адносіны
да жывёл, напр.: зоаінлсынер, зоамагазін,
зоапаталогія, зоаллаккток; «зоа...* пішац
ца, калі націск у другой частцы слова па
дае не на першы склад.
ЗОАГЕАГРАФІЯ, і, лс. Навука пра
геаграфічнае распаўсюджанне жывёл. Ц
лрь/м. зоагеаграфічны, -ая, -ае
ЗбЛАК, -лку, м. Пачатак світання. Ус
таць на золку.
ЗОЛАТА, -а, 3/ -лаце, н. 1. Высакарод
ны метал жоўтага колеру, які ўжыв. як ме
ра каштоўнасцей і ў каштоўных вырабах.
Чыстае з. ТУе усе з., м/то бл/м/чыць (пры
казка). Чырвонае з. Чорнае з. (пра нафту).
.Белае з. (пра бавоўну). 2. зб. Манеты або
вырабы з гэтага металу. Лупіць рэч за з. Аабз/ць у золаце. Заваяваць з. на алімпіядзе
(залаты медаль; разм.). 3. Пазалочаныя
шаўковыя ніткі. 72/ыць золатам. 4. лерак.
Пра таго (тое), што вылучаецца добрай
якасцю, вартасцю (ужыв. таксама як ласк.
зварот). Чалавек ён — з./ 3. ты маё/ Ц ламянм/.-ласк. золатка, -а, н. (да 4 знач.) і
золатца, -а, н. (да 4 знач.). Ц лрь/м. залаты,
-Ая, -бе (да 1 і 3 знач.). 3. лясок. 3. залас. 3.
прызёр (хто атрымаў залаты медаль). Зала
тыя горы абяцаць каму-н. (абяцаць вялікія
даброты, багацце).
ЗОЛАТА... (а таксама залата...). Першая
састаўная частка складаных слоў якая ад
павядае па знач.: 1) слову «золата*, напр.:
золатаздабыча, золаташукальнік; 2) слову
«залаты*, напр.: золатавалосы, золатага
ловы.
ЗОЛАТАПРАМЫСЛОВАСЦЬ, -і, ж
Іаліна горнай прамысловасці, якая заня
та здабычай золата. Ц лрь/м. золатапрамыс
ловы, -ая, -ае.
ЗОЛАТАПРАМЫСЛОВЕЦ, лбўца, мн
-лбўцы, -лбўцаў м. 1. Работнік золатапра
мысловасці. 2. Уладальнік залатых пры
іскаў
ЗОЛАТАШУКАЛЬНІК, -а, лм і, аў,
м. Чалавек, які займаецца адшукваннем і
распрацоўкай залатых радовішчаў россы
паў. II лрым. золаташукальніцкі, -ая, -ае.
ЗОЛКІ, -ая, -ае. Сыры, пранізліва ха
лодны (пра надвор'е, вецер, дождж). 3. ве
цер. II нлз. зблкасць, -і, лс.
ЗОЛЬ, -і, лс. Сырое, пранізлівае халод
нае надвор'е.
ЗОНА, -ы, мн. -ы, зон, лс. Поле, паласа,
прастора паміж якімі-н. межамі, дзвюма
лініямі ці ўздоўж якой-н. лініі, а такса
ма наогул пэўная тэрыторыя, вобласць,
што характарызуецца якой-н. агульнай
прыметай. 77агранічная з. 77рь/гарабная з.
ДязМзбрнля з. 3. тундры. 3. аблачынку. Ц
лрь/м. збнны, -я, -ае і занальны, -ая, -ае.
Зонны тарыф. Занальная бослебная стан
цыя.
ЗОНД, -а, 37-дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. Назва
розных інструментаў і прыбораў у выгля
дзе стрыжня, трубкі, якія ўжыв. для да
следавання ўнутранай поласці арганізма,
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глебы і пад. 2. Паветраны шар з самапіс
ным прыборам для метэаралагічных назі
ранняў
ЗбРКА, -і, ДМ-рцы, мн. -і, -рак, ж. 1.
Нябеснае цела, якое можна бачыць про
стым вокам у форме ззяючай кропкі на
начным небе. 77алярная з. 3. першай вел/чын/ (таксама перан.: пра выдатнага дзе
яча мастацтва, навукі). .%ыхо(?зячля з.
(таксама перан. пра чалавека: новая сла
вутасць). Зорак з неба яе хапае (перан.:
пра звычайнага, нічым не прыметнага
чалавека). Збрыць у селю зорку (перан.: у
свой лёс). 2. перан. Пра дзеяча мастацтва,
навукі, спартсмена. 3. Фігура, а таксама
прадмет з трохвугольнымі выступамі па
акружнасці. ТТяц/каяцоеля з. Марская з.
(жывёліна). II лрым. збрны, -ая, -ае (да 1 і
З знач.). Зорная карта. Зорная ноч (з доб
ра бачнымі зоркамі). 0 Зорная часіна йля
каео — момант найвышэйшага ўздыму
напружання і выпрабавання сіл, вялікі
поспех, трыумф.
ЗОРКІ, -ая, -ае. 1. Які мае востры зрок,
добра бачыць далёкія і дробныя прад
меты. Зоркае бока. 2. неран. Праніклівы,
пільны. Зыць зорка* / н/льным яа сорце. Ц
яаз. зоркасць, -і, ж.
З-ПАД / (перад збегам зычных) 3-ПАДА, прыназ. з 3 1. Абазначае накірава
насць дзеяння з якога-н. месца, што зна
ходзіцца пад чым-н. .Выбрацца з-наб снееу.
2. Абазначае накіраванасць дзеяння, па
яўлення з якога-н. месца, што знаходзіц
ца каля чаго-н. /Трыехал/ з-най Даранав/ч.
3. Указвае на вызваленне ад якога-н. ста
новішча, стану і пад. Зыйсц/ з-паб аеню.
Уцячы з-наб варты. 4. Указвае на былое
прызначэнне прадмета як ёмішча для ча
го-н. .Бутэлька з-най малако.
ЗРАБІЦЦА ал рабіцца
ЗРАБІЦЬ ал рабіць
ЗРАДНІЦЦА, -нібся, -нішся, -ніцца;
-німся, -ніцёся, -нАцца; зак., з к/м-чым.
Зблізіцца, пасябраваць, звыкнуцца. 3. з
работай.
ЗРАДНІЦЬ, -ніб, -ніш, -ніць; -нім, -ніцё, -нАць; зрбднены; зак., каео-што з к/мчым. Зблізіць, зрабіць сябрамі, цесна звя
заць. 7х зрайн/ла аеульная бяроза.
ЗРАЗАЦЦА ал. зрэзацца.
ЗРАЗАЦЬ ал. зрэзаць.
ЗРАЗУ, лрысл. (разм.). Тое, што і абразу.
ЗРАЗУМЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Даступны ра
зуменню. ўразумелае лытяяяе. Дакладчык
бавол/ зразумела (прысл.) растлумачыў
^бакты, пабзе/. 2. Апраўданы, небеспад
стаўны. Далкам зразумелае пярэчанне. 3.
зразумёла, лобочя. сл. Вядома, канечне.
Я, зразумела, зеабз/ўся яа яео прапанову.
4. зразумёла, безас., у зяоч. зык. Ясна. Усё'
зразумела. Ц лаз. зразумёласць, -і, ж. (да 1
знач.).
ЗРАЗУМЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; -ёты;
зак., каео-што. Уясніць значэнне чаго-н.,
сэнс чыіх-н. слоў учынкаў 3. тлумачэяяе

настаўн/ка. 3. /сц/ну. 3. сутнасць справы. 3.
сваю лал*ылку. 3. абз/н абнаео.
ЗРАЗЫ, -аў, абз. зрАза, -ы, ж. Мясныя
катлеты з начынкай. 3. з рысам.
ЗРАКАЦЦА ал зрачыся
ЗРАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
зак., каео-што. Нанесці каму-н. многа
ран. 3. усё цела.
ЗРАНІЦЬ, зраніб, зрбніш, зрбніць; зрбнены; зак., каео (разм.). Нарадзіць дзіця
мёртвым.
ЗРАНКУ, лрысл. 1. У пачатку дня, рані
цай. 3. пайшоў божбж. 2. З пачатку дня, з
раніцы. 3. яа наеах.
ЗРАСХОДАВАЦЦА ал. расходавацца.
ЗРАСХОДАВАЦЬ ел. расходаваць.
ЗРАСЦІ 1 і 2 ас. не ўжыв., -сцё; зрос,
зраслі, -лб; зок. (разм.). 1. Зарасці, па
крыцца расліннасцю. Сцежк/ пь/рн/кам
зрасл/. 2. Вырасці, урадзіць. .Жыта зрасло,
як сцяна.
ЗРАСЦІСЯ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -цёцца;
зрбсся, зраслася, -лбся; зак. 1. Злучыц
ца, утвараючы адно цэлае ў працэсе рос
ту зажывання. Зламаяая косць зраслася.
Ярэх; зрасл/ся. 2. лерая. Зблізіцца, зжыц
ца. ^я зросся з адскочым жыццём. Ц яезак.
зрастацца, -Аецца. Ц яаз. зрашчэнне, -я, н. /
зрастанне, -я, я.
ЗРАСЦІЦЬ, зрашчу, зрбсціш, зрбсціць;
зрбшчаны; зак., што. 1. Лечачы, даць маг
чымасць зрасціся. 3. зламаную косць. 2.
Злучыць вельмі шчыльна, звязаць (спец.).
3. колцы колата. Ц яезак. зрошчваць, -аю,
-аеш, -ае; лоз. зрошчванне, -я, л.
ЗРАЎНАВАЦЦА, -нуюся, -нўешся, -нўецца; -нўйся; зак. 1. Стаць роўным, глад
кім, аднолькавым з кім-, чым-н. Ауреан
асеў, зраўнаваўся з зямлёй. 2. к/м-чь/м. Ру
хаючыся, апынуцца побач, на адной лі
ны з кім-, чым-н. Хбнн/к/ зраўнавал/ся. 3.
з к/м-чым. Стаць роўным каму-, чаму-н. у
якіх-н. адносінах; параўнацца. 3. з сябрам/
ў вучобе. Лто з /м можа з. ў еэтой справе. Ц
яезак. зраўноўвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗРАЎНАВАЦЬ, -нўю, -нўеш, -нўе; -нўй;
-наваны; зак. 1. што. Зрабіць што-н. роў
ным, гладкім. 3. зямлю. 2. каео-што з к/мчым. Параўнаць што-н. з чым-н. 3. абло з
бруе/м. II лезок. зраўноўваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗРАЎНЯЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. Тое, што і зраўнавацца.
ЗРАЎНЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зок.
Тое, што і зраўнаваць.
ЗРАЧЙСЯ, зракўся, зрачэшся, зрачэц
ца; зрачбмся, зрачацёся, зракўцца; зрок
ся, зраклася, -лбся; зрачыся; зак., каеочаео (разм.). Адмовіцца, адрачыся ад ка
го-, чаго-н. 3. сва/хслоў. 3. боцькоў. Ц незак.
зракацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЗРАШЧЭННЕ, я, я 1. ел зрасціся 2.
Месца, на якім адбылося злучэнне, зрас
танне чаго-н. 3. косц/ пасля пералому. О
Фразеалагічнае зрашчэнне — устойлівы
выраз, які складаецца з некалькіх слоў,
што выражаюць адно паняцце.

ЗОР-ЗРЫ
ЗРАШЭЦІЦЬ, -Эчу -Эціш, Оціць; -5ць;
-Очаны; зак., каео-што. Пакрыць скрозь
дзіркамі, зрабіць падобным на рэшата.
3. кулям/ сцяну. II незок. зрашэчваць, -аю,
-аеш, -ае.
ЗРбДУ, прысл. (разм.). 1. (звычайна з
адмоўем). Ніколі, ні разу. 3. такой пшані
цы не бачыў. 2. Ад самага нараджэння. 3.
алух/.
ЗРОК, -у м. Адно з пяці знешніх па
чуццяў органам якога з'яўляюцца вочы;
здольнасць бачыць. Добры з. Сапсаваць
з. Страц/ць з. Ц прым. зрокавы, -ая, -ае. 3.
нерв. апокавая памяць.
ЗРбСЛЫ, -ая, -ае. 1. Які зросся з чым-н.
у адно цэлае. Зрослыя нялёстк/. Зрослыя
арэх/. 2. Пакрыты расліннасцю, зарослы.
^Зрослая густой травой пожня.
ЗРОШЧВАЦЬ ел зрасціць
ЗРУБ, -а, мн. -ы, -аў м. Збудаванне з
чатырохвугольных вянкоў бярвення. 3. ха
ты. .Калодзежны з. Ц нрым. зрўбавы, -ая, -ае.
ЗРУБІЦЬ, зрубліб, зрўбіш, зрўбіць;
зрўблены; зак., што. Пабудаваць з бярвёнаў. 3. хату.
ЗРУДЗЕЛЫ, -ая, -ае. Які зрудзеў; пару
дзелы. Зрудзелая еазета.
ЗРУДЗЕЦЬ ел рудзець
ЗРУЙНАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-нўецца; зак. Разбурыцца, ператварыцца
ў руіны або знішчыцца. У вайну еаснабарка зруйнавалася. Ц наз. зруйнаванне, -я, н.
ЗРУЙНАВАЦЬ, -нўю, нўеш, нўе;
-нўй; -навАны; зак., што. Разбурыць, пе
ратварыць у руіны або знішчыць. Ц наз.
зруйнаванне, я,н.
ЗРУХ, -у, м. 1. ел. зрушыцца, зрушыць.
2. перан. Прыметнае, значнае паляпшэн
не, змяненне ў стане, развіцці чаго-н. 3. у
рабоце. /7аз/тыўныя зрух/ ў жыцц/ кра/ны.
3. Іарызантальныя змяшчэнні геалагічна
га слоя. 3. зямной кары.
ЗРЎЧНЫ, -ая, -ае. 1. Такі, якім лёгка ці
прыемна карыстацца. -Зручнае крэсла. Мне
тут зручна (безас., у знач. вык.). Зручна
(прысл.) усесц/ся. 2. Падыходзячы; такі,
які патрэбен. 3. выпадак. Ц наз. зрўчнасць,
-і, ж.
ЗРЎШЫЦЦА, -гнуся, -шышся, -шыц
ця; зак. Скрануцца, рухаючыся, пера
мясціцца. 3. з месца. Ц незак. зрушвацца,
-аюся, -аешся, -аецца. Ц наз. зрух, -у м. /
зрушэнне, -я, н.
ЗРЎШЫЦЬ, -ілу -шыш, -шыць; -гна
ны; зак., каео-што. Скрануць, рухаю
чы; перамясціць. 3. воз з месца. Ц незак.
зрушваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. зрух, -у, м. /
зрушэнне, я, н
ЗРЫВАЦЦА ал сарвацца
ЗРЫВАЦЬ' ал сарваць
ЗРЫВАЦЬ^ ал зрыць
ЗРЙВІСТЫ, -ая, -ае. Пра голас, які
зрываецца ад хвалявання, страху. Ц наз.
зрывістасць, -і, ж.
ЗРЫГНУЦЬ, нў, нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; зрыгнуты; зак., што і без
бап. (разм.). Вывергнуць частку нядаўна

ЗРЫ-ЗУБ
прынятай ежы цераз рот. Ц незяк. зрыгваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц няз. зрыгванне, -я, н.
ЗРЫЖЭЛЫ, -ая, -ае. Які зрыжэў; па
рыжэлы. 3. клупе/?.
ЗРЫЖЭЦЬ ад рыжэць
ЗРЫНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-нься; зяк. Нечакана, з шумам упасці, зваліцца. 7Ьря зрынуляся ня няляеекя (перан.).
II незяк. зрынацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЗРЫНУЦЬ, -ну, -неш, -не; зрынь; -ну
ты; зяк., кяео-м/то (разм.). 1. Скінуць, зва
ліць уніз. Зецер зрынуў енязбо з брэея. 2. лерян. Звергнуць, пазбавіць улады. 3. цяря. Ц
незяк. зрынаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗРЫСАВАЦЬ, -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй;
-савАны; зяк. 1. кяео-м/то. Зрабіць копію
якога-н. малюнка, узору і пад. 3. ляртрэт.
2. мто. Пакрыць рысункамі ўсю паперу.
3. яльбом. 3. мто. Рысуючы, зрасхода
ваць (разм.). 3. ялоеяк. II незяк. зрысоўваць,
-ваю, -ваеш, -вае. Ц няз. зрысоўванне, -я, н.
ЗРЫЎ ал. сарвацца, сарваць.
ЗРЫЎКІ, -аў. Шматкі, кавалкі ад ча
го-н. падранага. сярочк/ зястдл/ся з.
ЗРЫЎШЧЫК, а, мн. і, аў, м. (разм ,
неадабр.). Той, хто зрывае якую-н. работу,
справу. II ле. зрыўшчыца, -ы, лін. -ы, -чыц.
ЗРЫФМАВАЦЬ ал рыфмаваць
ЗРЫЦЬ, зрйю, зрыеш, зрые; зрьіты;
зяк., мто. 1. Скапаць, нарабіць ям, калдо
бін. Се/нн/ зрыл/ еь/аян. 77бле, зрыл/яе снярябям/. 2. Рыццём, капаннем знішчыць.
3. узеоряк. II незяк. зрываць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗРЭАГАВАЦЬ ал рэагаваць
ЗРЭБ'Е, -я, н. Грубая кастрывая кудзе
ля, што аддзяляецца пры трапанні лену,
пянькі, а таксама палатно з такой кудзелі
і адзенне з такога палатна. 7кяць з. .Хябз/ць
у зрэб7. II лрь/м. зрЭбны, -ая, -ае. ^рэбнь/я
н/тк/. 3. мех.
ЗРЭДЖАНЫ, -ая, -ае. З недастатковай
гушчынёй усходаў, надта рэдкі. <3рэйжяныя ўсходы бульбы. II няз. зрэджанасць, -і,
ле.
ЗРЭДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць; -джаны;
зяк., мто. 1. Прарэдзіць, зрабіць радзей
шым (пра пасевы, лес і пад ). 3. еустыя
ўсходы яеуркоў. 2. Пасеяць рэдка, радзей,
чым трэба. 3. ляеееы. Ц незяк. зрэджваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц няз. зрэджванне, -я, н.
ЗРЭДКУ, лрысл. 1. Іншы раз, час ад ча
су ^н з. зяхобз/ць бя няс. 2. Месцамі, дзенідзе. 3. тряллял/ся н/?ь/еязкун/-0ярозк/ /
трялятк/я яс/ны.
ЗРЭЗ, -у мн. -ы, -аў, л%. 1. Месца, па
якім зрэзана, разрэзана што-н., а таксама
зрэзаная частка чаго-н.; тое, што зрэзана.
3. Обреяня. 2. лерян. Стан чаго-н. у пэўны
перыяд развіцця, руху. С/нхронны з.
ЗРЭЗАНЫ, -ая, -ае. Тупы ад доўгага ка
рыстання. 3!рэзлнлелязо нялся.
ЗРЭЗАЦЦА, зрэжуся, зрэжашся, зрэ
жацца; зрЭжся; зяк. 1. (7 / 2 яе. неўлсые.).
Прытупіцца або паменшыцца ад доўгага
карыстання. 77олс зус/м зрэзяўся. 2. з к/м і
без бял. Уступіць у спрэчку сварку схапіц
ца (разм.). Сл/?ячяльн/к/зрэзллкя. 3. лерян.
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Не вытрымаць экзамену (разм.). 3. ня эк
замене. II незяк. зразацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
ЗРЭЗАЦЬ, зрЭжу зрЭжаш, зрЭжа; зрэж;
зрэзаны; зяк. 1. ел. рэзаць. 2. мяло. Ад
рэзаць ці абрэзаць зверху; спілаваць. 3.
еял/нку. 3. еярэлую екярынку. 3. брэея. 3.
м/то. Разрэзаць на многа частак, зрабіць
на чым-н. многа парэзаў ці парэзаць усё,
многае для якой-н. мэты. 3. ляўку нямком.
3. сялол/у ня корм лсыеёле. 4. лбрян., м/то.
Пакрыць барознамі, палоскамі, перасе
чанымі лініямі. Аяняеы зрэзял/ ўсе лоле. 3.
бярозу колял//. 5. лерян., м/то. Скараціць,
зменшыць. 3. фонбы. 3. л/м/ты. Ц незяк.
зразАць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЗРЭНКА, -і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак, ле.
Адтуліна ў радужнай абалонцы, праз якую
ў вока пранікае святло. Ц лрь/м. зрэнкавы,
-ая, -ае.
ЗРЭШТЫ. 1. у зняч. злуч. &мучдльняея. Злучае сказ (ці яго частку), абмяжоў
ваючы сэнс папярэдняга, у знач.: аднак,
хоць і. Рямян ц/кяеь/, з. не еяўс/х месцах. 2.
у зняч. лябочн. сл. Паказвае на раптоўную
перамену гаворкі, на нерашучасць пры
выказванні. Дн тял/ еельм/ хеяляеяўся, як,
з., / ўсе мы рязям з а/.
ЗУБ, -а, мн. зўбы / зубы, -бў, м. 1. мн.
зўбы / (з л/ч. 2, 3, 4) зубы, зуббў. Касцявое
ўтварэнне, орган у роце для адкусвання і
разжоўвання ежы. Аўтн/я зубы. Малочныя
зубы (у дзяцей). Узброены бя зубоў (перан.:
вельмі добра ўзброены). 3. ня з. не лялябяе
(пра дрыжыкі ад моцнага холаду, страху).
3. зя з. (перан.: адплачваючы за зло той жа
меркай; разм.). Зўбы ня лял/цу лялялсыць
(перан.: абмежаваць сябе ў самым неаб
ходным з-за адсутнасці сродкаў; разм.).
Зўб або зубы еясп/рыць ня кяео-н. (перан.:
злавацца, імкнуцца нашкодзіць; разм.).
77ряз зубы еяеярыць (ледзь раскрываю
чы рот, неахвотна). 77е ля зубях (перан.:
не пад сілу, не па здольнасцях). 2. мн. зубіА, -бў. Зубцы (ал. зубец у 1 знач.). 0 Ні
ў зуб нагой (разм.) — зусім нічога (не ве
даць, не разумець і пад.). Мець зуб ня кяао
(разм.) — адчуваць тайную злобу нездаво
ленасць у адносінах да каго-н. Ц ламянм.
зуббк, -бкА, мн. зўбкі, -аў / (з л/ч. 2, 3, 4)
зубкц -бў м. (да 1 знач.). 0 На зубок тра
піць кяму (разм.) — стаць прадметам на
смешак, плётак, крытыкі. На зубок (выву
чыць, выведаць; разм.) — дакладна, дас
канала. II лрь/м. зубны, -Ая, -бе (да 1 знач.)
/зубавы, -Ая, -бе (да 2 знач.; спец.). Зубны
боль. Зўбны ўрон. Зўбны лярям/ок (для чыс
ткі зубоў). Зўбны зычны (які вымаўляецца
пры ўдзеле зубоў; спец.). Зўбяеяя бяряня.
ЗУБАЛЯЧЭННЕ, я, н (кніжн) Ля
чэнне зубных хвароб. II лрым. зубалячэбны,
-ая, -ае.
ЗУБАРЭЗНЫ, -ая, -ае (спец.). Прызна
чаны для вырабу зубцоў, зубчастых частак.
ЗУБАСКАЛ, -а, мн. -ы, -аў м. (разм.).
Пра чалавека, які любіць зубаскаліць; пе

расмешнік. II ле. зубаскалка, -і, ДА/ -лцы,
мн. -і, -лак. II лрь/м. зубаскальскі, -ая, -ае.
ЗУБАСКАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; не
зяк. (разм.). Насміхацца з каго-небудзь, а
таксама ўвогуле смяяцца, жартаваць. Ц няз.
зубаскальства, -а, н.
ЗУБАСТЫ, -ая, -ае. 1. З вялікімі вос
трымі зубамі. 2. лбрян. Дзёрзкі, востры на
язык. 3. хлопец. Ц няз. зубастасць, -і, ле. (да
2 знач.).
ЗУБАТЫ, -ая, -ае. 1. Тое, што і зубясты
(у 1 знач.). 2. Які мае зубы (спец.). 3. к/т.
ЗУБАЧЫСТКА, і, ДА/ тцы, мн -і,
-так, ле. Завостраная палачка для выда
лення рэштак ежы, якія заселі паміж зу
боў.
ЗЎБ'Е, -я, н., зб. Зубцы (ал. зубец у 1
знач.). 3. бяряны.
ЗУБЁЦ, -бцА, мн. -бцы, -бцбў м. 1.
Востры выступ на інструменце, прыладзе,
частцы машыны. 3. л/лы. Зўбцы бяряны.
Зўбцы ў ^ряблях. 2. звычайна мн. Надбудо
ва на крапасной сцяне ў выглядзе слупкоў
размешчаных на аднолькавай адлегласці.
II лямянм/. зубчык, -а, мн. -і, -аў м. (да 1
знач.).
ЗУБІЛА, -а, мн. -ы, -біл і -аў н. Ручны
інструмент, род долата для апрацоўкі ме
талу і каменю. Ц лрь/м. зубільны, -ая, -ае.
ЗУБІЦЬ, зублй, зўбіш, зўбіць; зўблены; незяк. м/то. Вастрыць, насякаючы
зуб'е. 3. серп. Ц зяк. вызубіць, -блю, -біш,
-біць; -блены.
ЗУБНЫ ал зуб
ЗУБОК, -бкА, м. 1. ел. зуб. 2. мн. -і, -бў.
Долька ў галоўцы часнаку. 3. чясняку.
ЗУБР, -А, мн. -й, -бў, м. 1. Дзікі лясны
бык сямейства пустарогіх. 2. Пра косна
га, кансерватыўна настроенага чалавека.
3. Пра буйнога спецыяліста, уплывовую
асобу (разм., жарт.). 727то еаеоряць лря еэтя зубры няеук/?Ц лрь/м. зубрбвы, -ая, -ае
(да 1 знач.) /зубрыны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ЗУБРАБІЗОН, а, мн ы, аў м Гібрыд
зубра з бізонам. Ц лрым. зубрабізонавы, -ая,
-ае.
ЗУБРАНЯ / ЗУБРАНЁ, нАці, мн
-нАты, -нАт, н. Дзіцяня зубра.
ЗУБРОЎКА, -і, ДА/ -ўцы, ле. 1. Шмат
гадовая травяністая расліна сямейства
злакаў якая скарыстоўваецца для прыга
тавання настоек, араматызацыі напіткаў
2. Іарэлка, настоеная на такой траве.
ЗУБРЫЛА, -ы, Д -у Г -ам, м.; Д -е, Г
-ай (-аю), ле., мн. -ы, -рЫл (разм.). Той,
хто займаецца зубрэннем, бяссэнсавым
завучваннем чаго-н.
ЗУБРЫЦЬ, зубрў, зўбрыш, зўбрыць;
незяк., м/то (разм ). Завучваць механічна,
не ўнікаючы ў сэнс. 3. еерм/. Ц зяк. вызуб
рыць, -ру -рыш, -рыць; -раны / зазубрыць,
-зубрў, -зўбрыш, -зўбрыць; -зўбраны. Ц
няз. зубрэнне, -я, н.
ЗУБЧАСТЫ, -ая, -ае. З зубцамі. Зўбчястяе коля. Зўбчястяя ерябя зор.
ЗУБЧАТКА, -і, ДА/-тцы, л/н. -і, -так, ле.
(спец.). Зубчастае кола.
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ЗУБЧАТЫ, -ая, -ае. Тое, што і зубчдс/нь/.
ЗЎБЧЫК а, зубец
ЗЎМЕР, -а, мн. -ы, -аў, л*. Электрычнае
прыстасаванне для падачы гукавых сігна
лаў II лрым. зўмерны, -ая, -ае.
ЗЎМКАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ае; незлк.
(разм.). Утвараць аднастайныя звінючыя
гукі (пра насякомых). Зумкаюць ячоды. Ц
нлз. зўмканне, -я, н.
ЗУРНА, -й, мн. зўрны / (з л/ч. 2, 3, 4)
зурньі, -аў, лс. Усходні духавы музычны
інструмент у выглядзе ражка ці жалейкі.
ЗУСІМ, нрысл. 1. Абсалютна, поўнас
цю. Ухлце с/лллл з. цёмна. Яяао не з. зразу
меў. 2. (перад адмоўем). Ні ў якой ступені,
ніколькі (разм.). 3. не смен/нд. Я /яу/н з. не
лсар/яую.
ЗУХ, -а, мн. -і, -аў м. (разм.). Хват, бой
кі, удалы, малайцаваты чалавек.
ЗУХАВАТЫ, -ая, -ае. Бойкі, удалы, ма
лайцаваты. 3. хлалец. 3. еь/адяб. Ц нлз. зуха
ватасць, -і, лс.
ЗЫБ, -у м. Лёгкае хістанне воднай па
верхні, рабізна на ёй. Лз^ны з.
ЗЫБАВІЦА, -ы, лс. (разм.). Тое, што і
зыб.
ЗГІБАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не
злк. (разм.). Гушкацца, то падымаючыся,
то апускаючыся. 3. нл нлелх. ЎМкл зыблеццл нл ел^зе. АлліЗкл зыблеццл. Ц л^нлкр.
зыбануцца / зыбнўцца, -нўся, -нёшся,
-нёцца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся. Ц
нлз. зыбанне, -я, н
ЗЁІБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незлк., клеом//но (разм ). Калыхаць у зыбцы; гайдаць.
3. (Зз/ця. Аёлл/ зыблюць чоеен. Ц л^нлкр. зыбанўць / зыбнўць, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні? Ц нлз. зыбанне, -я, н.
ЗЁІБКА, -і, ДЗ/ -бцы, мн. -і, -бак, лс.
Калыска, падвешаная на гнуткай жэр
дцы, прымацаванай да столі. Аддыхаць
бз/ця ў зыбцы.
ЗЁІБЮ, -ая, -ае. 1. Які можа зыбацца,
гушкацца; гнуткі. Зыбкде бддо/яд. Зыбкая
кдабка. 2. Які знаходзіцца ў стане лёгка
га руху хістання. Зыбкля нлеерхня еозерл. Ц
нлз. зыбкасць, -і, лс.
ЗЫБЎН, -ў, м. (разм.). 1. Зыбкі грунт.
2. толькі мн. -ы, -бў. Рухомыя зыбучыя
пяскі.
ЗЫБЎЧЫ, -ая, -ае. Тое, што і зыбк/. Зы
бучыя ляск/. II нлз. зыбўчасць, -і, лс.
ЗЛІЗНУЦЬ, -ну -неш, -не; зыз, -зла;
-ні; незлк. (разм.). Ацякаць, набракаць.
Рук/ зызнуць.
ЗЫК, зыку, мн. -і, -аў, м. Рэзкі адрывіс
ты гук, выкрык. Лбнекудь блнос/уся /пры
солены з.
ЗНІКНУЦЬ, -ну -неш, -не; -ні; злк.
(разм.). 1. Голасна і рэзка, адрывіста
крыкнуць, закрычаць. 2. Утварыць рэзкі,
моцны гук. II незлк. зыкаць, -аю, -аеш, -ае.
II нлз. зыканне, -я, н.
ЗЫМПРАВІЗАВАЦЬ ал імправізаваць

ЗЫНАЧЫЦЦА, чуся, чышся, чыц
ца; злк. (разм.). Тое, што і нерлмнлчыццл. Ц
незлк. зыначвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ЗЫНАЧЫЦЬ, -чу -чыш, -чыць; -чаны;
злк., КЛ2О-М//ЯО (разм.). Тое, што і нерлйнлчыць. II незлк. зыначваць, -аю, -аеш, -ае.
ЗЫР, -у м. У выразе: на зыры (разм.) —
1) на адкрытым узвышаным месцы. С/мляць нл зыры; 2) на быстрыні, на хуткім ця
чэнні ракі.
ЗЫРАНЕ, -рбн, абз. -рбнін, -а, м. Ра
нейшая назва народа комі. Ц лс. зыранка,
-і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. Ц лрь/м. зыранскі,
-ая, -ае.
ЗЁІРКІ, -ая, -ае. Яркі, асляпляльны.
Зыркае польныя. Зыркл (прысл.) елрзць. Ц
нлз. зоркасць, -і, лс.
ЗЫХбД, -у Л^-дзе, м. Завяршэнне, ка
нец; вынік чаго-н. /й?ч былл нл зь/хабзе. //л
зыходзе лсыцця. 3. сллбсрн/ц/лел.
ЗЫХОДЗІЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -дзіць;
незлк., з чаао. Грунтавацца на чым-н. 3. з
лсыццёеых ^лк/ллў.
ЗЫХОДНЫ, -ая, -ае. Такі, з якога па
чынаецца што-н.; пачатковы. Зыходная
ллз/цыя. Зыходны лунк/л адеблсання.
ЗЫЧЛІВЕЦ, -ліўца, мн. -ліўцы, -ліўцаў,
м. Той, хто жадае каму-н. дабра. Ц лс. зыч
лівіца, -ы, мн. -ы, -віц.
ЗЫЧЛІВЫ, -ая, -ае. Які жадае дабра
другому; прыхільны, спагадны. Зычл/еыя
любз/. II нлз. зычлівасць, -і, лс.
З&ЧНЫ, -ая, -ае. 1. Звонкі, прарэзлі
вы. 3. аоллс. 2. Пра гукі мовы: які ўтвара
ецца пры праходжанні моцнага струменю
паветра праз перашкоду ў якім-н. месцы
моўнага апарату, а таксама пра літары,
якія адлюстроўваюць такія гукі.
ЗЛІЧЫЦЬ, -чу -чыш, -чыць; незлк.,
мпяо клму-чдму. Жадаць, выказваць, вы
ражаць каму-, чаму-н. пажаданні. Зычу
еам мноаа м/члсця / моцнааа зблроўя.
ЗЭДАЛЬ, -для, мн. -длі, -дляў м. (разм.).
Хатняя пераносная лава; услон.
ЗЭДЛІК, -а, мн. -і, -аў м. (разм.). Хат
няя пераносная лаўка; услончык.
ЗЯБКІ, -ая, -ае. 1. Халодны, сцюдзёны.
77ацяануў з. еецер. Аыда буйнля зябкля раса.
2. Адчувальны да сцюжы. Уяао змалку был/
зябк/я рук/. II нлз. зябкасць, -і, лс.
ЗЯБЛІВА, -а, н. 1. Узаранае з восені по
ле пад веснавую сяўбу. Сеяць нл зябд/ее. 2.
Асенняе ўзорванне поля. Ярл/мыя наехал/
нл з. II нрым. зяблевы, -ая, -ае.
ЗЯБЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незлк.,
м/пю. Араць пад зябліва. 3. /рлсэўн/к.
ЗЯБНУЦЬ, -ну, -неш, -не; зяб, -бла;
-ні; незлк. Мерзнуць, вельмі моцна адчу
ваць холад. Рук/ зябнуць. Ц злк. азябнуць,
-ну -неш, -не; азйб, -бла; -ні.
З'ЯВА, -ы, мн. -ы, з'яў лс. 1. Тое, у чым
выяўляецца сутнасць, а таксама наогул
усякае праяўленне чаго-н.; падзея, выпа
дак. Ф/з/чнля з. Лрыробныя зкеы. Яоеь/я
з^яеы ў арлмлбек/м лсыцц/. 2. У п'есе: час
тка акта або дзеі, у якой склад дзеючых
асоб не мяняецца.

ЗУБ-ЗЯЛ
ЗЯВАЦЬ, -ёю, -ёеш, -бе; незлк. 1. Тое,
што і нлзяхлць. 3. уеесь еечлр. 2. Быць няў
важлівым, неабачлівым; упускаць зручны
выпадак. 3. ф/ауру зл ф/аурам. Ц злк. празя
ваць, -ёю, -ёеш, -бе (да 2 знач.). Ц лбнлкр.
зяўнўць, -нў, -нёш, -нё; зяўнём, зеўняцё,
зяўнўць; -ні? II нлз. зяванне, -я, н.
З'ЯВІЦЦА, з'яўлібся, з'явішся, з'явіц
ца; злк. 1. Прыйсці куды-н. па выкліку,
па якой-н. афіцыйнай неабходнасці. 3. ў
члс. 3. ў суб. 2. Прыйсці, прыбыць. Дабому сын з ^че/ўся позна еечлрлм. 3. Узнікнуць,
паказацца перад вачамі, паявіцца. /?л небе
зЗ?е/д/ся нсрм/ь/я зорк/. 4. Узнікнуць, пачаць
існаваць. З^е/ллся ноеая бумкл. 5. Стаць,
зрабіцца чым-н. 77рлс/нубл з^емлся лрычынлй хелробы. 0 З'явіцца на свет — нара
дзіцца. II незлк. з'яўляцца, -Яюся, -Яешся,
-Яецца. II нлз. з'яўлённе, -я, н.
ЗЯВОК, зяўкб, мн. зяўкі? зяўкбў м.
(разм.). Недагляд, промах. 3. аульца.
З'ЯДАЦЬ, -бю, -беш, -бе; незлк., кааом//но. Тое, што і есц/ (у 1 і 3 знач.). Аў/лкл з.
лбеб. 3. мноаа хдеба.
З'ЯДЗЁННЕ, -я, н У выразе: аддаць на
з'ядзенне клас ^м//ло) клму (неадабр.) — 1)
каб хто-н. з'еў Лббаць каао-н. нл з. заўкам;
2) леран. пад поўную ўладу на расправу
каму-н.
З'ЯДНАНЫ, -ая, -ае. Дружны, адна
душны, згуртаваны. 3. клдек/пыў. Ц нлз.
з'яднанасць, -і, лс.
З'ЯДНАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -бецца;
злк. Згуртавацца, дасягнуўшы адзінства
думак і дзеянняў 3. супраць леульнлел еорааа. II незлк. з'ядноўвацца, -аецца. Ц нлз.
з'яднанне, -я, н
З'ЯДНАЦЬ, -бю, -беш, -бе; -бны; злк.,
каао-/нп/о. Згуртаваць, дасягнуўшы адзін
ства думак і дзеянняў 3. нлробнь/я млсы.
II незлк. з'ядноўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц нлз.
з'яднанне, -я, н.
З'ЯЗДЖАЦЦА ад з ехацца
З'ЯЗДЖАЦЬ ад з ехаць
ЗЯЗЙЭЛЯ, -і, мн. -і, -зібль, лс. Лясная
пералётная птушка, якая звычайна не
ўе гнязда і кладзе яйкі ў чужыя гнёзды. Ц
ярым. зязюлін, -а, -ы. 3. лён (назва расліны
сямейства гваздзіковых; куколь).
ЗЯЛЁНІВА, -а, н. 1. зб. Зялёная трава,
расліннасць, зеляніна. ТУлрелць зяден/ел
се/ннлм. 2. Зялёны колер чаго-н.
ЗЯЛЁНА-... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: 1) зялёны (у І
знач.), з зялёным адценнем, напр.: зялёнл-бдлк//нны, зядёна-буры, зялёнл-лсоў/ны,
зядёна-карычнееы; 2) зялёны (у 1 знач.),
у спалучэнні з іншым асобным колерам,
напр.: зядёнл-беды, зялёнл-чыреоны.
ЗЯЛЁНКА', -і, ДМ-нцы, мн. -і, -нак, лс.
Ядомы грыб з пласціністай зялёнай шап
кай. Зядёнк/ — слмь/я позн/я ерыбы еосен/.
ЗЯЛЁНКА, -і, ДА/ -нцы, лс. (разм.).
Лякарства — вадкасць зялёнага колеру на
спірце з антысептычнымі ўласцівасцямі
для змазвання скуры.

ЗЯЛ-ІГО
ЗЯЛЁНЫ, -ая, -ае. 1. Колеру травы,
лісця. Зялёная ткан/на. Зялёная фарба. 2.
Пра колер твару: бледны, з зямлістым ад
ценнем (разм.). 3. /я#ар. 3. Які мае адносі
ны да расліннасці, які складаецца, зроб
лены з зелені (у 2 і 3 знач.). Зялёныя насаблсэнн/. 3. корм. 4. Недаспелы, няспелы.
Зялёныя яблык/. уЖдрад/ны яшчэ зялёныя. 5.
леран. Нявопытны з прычыны маладосці.
3. лабістак. Ммаба-зедена (пра няста
лую, нявопытную моладзь). 0 Зялёная ву
ліца — ужыв. як сведчанне таго, што шлях
для транспарту свабодны, святлафоры ад
крыты; таксама перан.: пра бесперашкод
нае праходжанне чаго-н.
З'ЯЛЧАЦЬ а/і ялчаць
ЗЯМЁЛЬНЫ, -ая, -ае 1. ал. зямля 2.
Які мае адносіны да землеўладання (у 1
знач.) і да земляробства. Зямельнае дразе.
Зямельная рэформа.
ЗЯМЛІСТЫ, -ая, ае 1. Які змяшчае
многа часцінак зямлі (у 4 знач.; спец.). 3.
морф. 2. Пра колер твару: шаравата-бледны. 3. тоар. Ц наз. зямлістасць, -і, м?.
ЗЯМЛЯ, -і? мн. зёмлі, зямёль, Д зем
лям, лс. 1. (у тэрміналагічным значэн
ні — з вялікай літары). Трэцяя ад Сонца
планета, якая круціцца вакол сваёй восі і
вакол Сонца. Месяц — слабаролсн/к Зямл/.
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2. Суша (у адрозненне ад воднай або па
ветранай прасторы). ба гарызонце марак/
ўбачыл/ зямлю. Яофозн/зацца як неба аб зямл/
(вельмі моцна, рэзка). 3. Ілеба, верхні слой
кары планеты Зямля, паверхня. ?1лрацоўка
зямл/. Аабз/ць ла зямл/. 4. Рыхлае цёмна-бу
рае рэчыва, што ўваходзіць у састаў кары
нашай планеты. 3. з ляском / ал/най. 5. Тэ
рыторыя, якая знаходзіцца ў чыім-н. упа
данні, карыстанні. Халеасная з. Далінныя
землі. 6. Краіна, дзяржава (высок.). бела
руская з. II ламянш.-ласк. зямелька, -і, ДМ
-льцы, лс. (да 3—5 знач.; разм.) / зямліца,
-ы, лс. (да 3—5 знач.; разм.). Ц лрым. зя
мельны, -ая, -ае (да 5 знач.), землянй, -Ая,
-бе (да 3 і 4 знач.) / зямнй, -Ая, -бе (да 1 і
2 знач.). Зямельны ўчастак. Зямельныя ра
боты (работа па ўпарадкаванні насыпаў
каналаў і пад.). Зямны шар. Зямная еось.
0 Зямны паклон — нізкі паклон як выказ
глыбокай павагі, удзячнасці.
ЗЯМЛЯК, землякА, мн. землякі? землякбў м. Ураджэнец адной з кім-н. мясцовас
ці. II лс. зямлячка, -і, ДМ-чцы, мн. -і, -чак.
ЗЯМЛЯНЕ, -лАн, абз. зямлянін, -а, м.
Жыхары планеты Зямля. Зямлян налічва
ецца селі м/льярбаў.
ЗЯМЛЯНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
лс. Крытае паглыбленне ў зямлі, выка

панае для жылля, укрыцця. II лрым. зям
ляначны, -ая, -ае.
ЗЯМЛЯЦТВА, -а, н. 1. Прыналежнасць
па нараджэнні, жыхарстве да адной мяс
цовасці (пра некалькі асоб). 2. Аб'яднан
не ўраджэнцаў адной мясцовасці, краіны
ў другой мясцовасці, краіне. Ц лрым. зям
ляцкі, -ая, -ае.
ЗЯМНЕі ел зямля
ЗЯПА, -ы, мн. -ы, зяп, лс. (разм.). Рот
звера, рыбы; пашча; таксама (груб.) пра
рот чалавека. Здткн/ зялу/
ЗЯРНІСТЫ, -ая, -ае. Які складваецца з
зерняў (у 3 знач.). 3. колле. Зярністая ікра
(гатунак чорнай ікры). 3. 2ран/т. Ц наз. зяр
ністасць, -і, лс.
ЗЯРНЯТКА ал зерне
З'ЯЎЛЕННЕ ел. з'явіцца.
З'ЯЎЛЯЦЦА ал з явіцца
ЗЯЎНЎЦЬ ал зяваць
ЗЯХАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. (разм.).
Хапаць паветра раскрытым ротам. Ц абнакр. зяхнўць, -нў, -нёш, -нё; -нём, зехняцё, -нўць; -ні? II наз. зяханне, -я, н.
З'ЯХІДНІЧАЦЬ ал яхіднічаць
ЗЯЦЬ, -я, мн. зяці? -ёў, м. Муж дачкі. Ц
ламянш. зяцёк, -цькА, мн. -цькі? -цькбў /
зяцейка, -і, -аў, м.
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І', злуч. 1. спалучальны. Злучае аднарод
ныя члены сказа, а таксама часткі скла
даназлучанага сказа. Мф / брулсба. ба
боарэ было / сыра, / холабна. Лапатак быў
зроблены, /, трэба сказаць, лапатак нябфэнны. 2. пералічальны. Злучае асобныя
члены пералічэння, /мыла, /мыла, / прала,
/ ткала — / ўсёязыком (з нар.). 3. выніковы.
Злучае сказы, якія суадносяцца як дзеян
не і вынік. Лраймоў болсблс, / трава абра
зу зазелянела. 4. супраціўны. Злучае сказы і
члены сказа ў супраціўным паведамленні.
Мужчына, / плача, бн хацеў стаць на ноа/ /
ўпаў. 5. уступальны. Ужыв. ў знач., блізкім
да злучніка «хоць* («хаця*). /не склабаная
забача, а лабўмаць наб ёй трэба.
Г, часц. 1. Ужыв. для ўзмацнення сэн
су таго слова, перад якім стаіць. Ле масла
/ лабумаць лра еэта. 2. Вылучае наступнае
слова; па знач. адпавядае часціцы «нават».
/сцены душы маюць. 3. Адпавядае па знач.
часціцы «таксама*, бубзе / на нашай вуліцы
свята (прымаўка).
Г, выкл. (часта вымаўляецца працяж
на). Выражае высокую ступень якога-н.
пачуцця: нязгоды, пярэчання і інш. /-/-/,
мае бараа/я, усё еэта не так.
ІАНАСФЕРА, -ы, лс. (спец.). Верхні
слой зямной атмасферы, насычаны іона
мі і свабоднымі электронамі. Ц лрым. іанасфёрны, -ая, -ае

ІАНІЗАВАЦЬ, -зўю, -зўеш, -зўе; зак.
і незак., што (спец.). Выклікаць (выклікАць) іанізацыю; насыціць (насычаць)
іонамі. / ваз.
ІАНІЗАЦЫЯ, -і, лс. (спец.). Утварэн
не іонаў у якім-н. асяроддзі. /. паветра. Ц
прым іанізацыйны, -ая, -ае.
ІАРКПіЕіРЫ, -аў абз. іаркшыр, -а, м.
Высокапрадукцыйная парода свіней. Ц
лрым. іаркшырскі, -ая, -ае
ІБІС, -а, мн. -ы, -аў м. Даўганогая
птушка атрада галянастых з доўгай загну
тай дзюбай, якая жыве ў цёплых краінах,
звычайна недалёка ад вады. белы /. Ц лрым.
ібісавы, -ая, -ае.
ІВАЛІА, -і, ДМ-лзе, мн. -і, -аў. Лясная
пеўчая птушка атрада вераб'іных з жоў
тым і чорным або зеленаватым апярэн
нем. Свістала /. ў кустах. Ц лрым. івалгавы,
-ая, -ае.
ІВАС% нескл., лс. Невялікая прамысло
вая рыба сямейства селядцовых; ціхаакі
янская сардзіна. Ц ярым. івасёвы, -ая, -ае.
/восевая луц/на.
ІГЛАСКУРЫЯ, -ых, абз. -ае, -ага, н.
Марскія беспазваночныя жывёлы, якія
маюць вапнавы ўнутраны шкілет і шыпы
або іголкі на паверхні цела.
ІГЛІЦА, -ы, лс. 1. зб. Іголкападобнае
лісце хвойных дрэў і кустоў /. сасны. 2.

Адзін ліст хвойных дрэў і кустоў II лрым.
іглічны, -ая, -ае.
ІГНАРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
-равАны; зак. і незак., каао-што. Не пры
маць пад увагу не заўважыць (не заўва
жаць), не рэагаваць, не адказваць на што-н.;
пагардліва ставіцца да каго-, чаго-н. / крытыку. /. скора/. Ц наз. ігнараванне, -я, н.
ІГОЛКА, -і, ДМ* -лцы, мн. -і, -лак, лс.
1. Прылада для шыцця; завостраны мета
лічны стрыжань з вушкам для ніткі. .Ма
шынная /. Уір/ану^ь н/тку ў /асяку. 2. Тонкі
металічны стрыжань з завостраным кан
цом рознага прызначэння, /йплэфонная /.
3. Ліст хвойных дрэў і кустоў Яблоўцаяая
/. 4. Тонкая калючка на целе некаторых
жывёл. Таолк/ оолсыка. 0 Як на іголках —
пра неспакойны, нервовы стан. Ц ламянм/.
іголачка, -і, ДАТ -чцы, л/н. -і, -чак, лс. 0 З
іголачкі (разм., адабр.) — пра новае, толь
кі што пашытае, вельмі моднае. Ц лрым.
іголачны, -ая, -ае / іголкавы, -ая, -ае. 7аолачны ўкол. /юшачнае еум/ка. Таолкаоая <?ытяорчасць.
ІГОЛКАПАДОБНЫ, ая, ае Які мае
форму іголкі. II наз. іголкападобнасць, -і, лс.
ІГОЛКАТРЫМАЛЬНІК, а, мн і, -аў
м. Прыстасаванне, у якім замацоўваецца
іголка. /. ў швейнай мам/ыне.
ІГОЛКАТЭРАПІЯ, -і, лс Лячэнне ўко
ламі спецыяльных іголак у строга вызна-
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чаныя месцы на целе. Ц лрь/л/. іголкатэрапеўтьгчны, -ая, -ае.
ІГОЛКАЎКОЛВАННЕ, я, н. Тое, што і
/аолкл/яэрля/я.
ІГОЛЬНІК, -а, .мя. -і, -аў, м. Падушачка
або скрыначка для захоўвання швейных
іголак. II лс. ігольніца, -ы, .мя. -ы, -ніц.
ІГОЛЬЧАСТЫ, -ая, -ае. Пакрыты вя
лікай колькасцю іголак (у 3 знач.). Г. коктус.
ІГРА, -ьі, .мя. ігры, іграў ле. 1. Выка
нанне музычнага твора, сцэнічнай ролі.
А/ойслізрскоя /еро. 2. Хуткая змена, пера
лівы колераў святла і пад. /. фарбаў. 3. Тое,
што і аульяя (у 2 знач.). Сядр/яь/уяь/я йры.
Лзортноя /. 4. Тайныя задумы, наўмысныя
дзеянні, інтрыгі. Разжабяць б/рлсоеу/о /ару.
II ярь/м. ігравы, -Ая, -бе / ігральны, -ая, -ае.
7ероеь/я формы ноеуноння. Терольны бізнес.
ІГРАЦЬ / ГРАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; яе
зак. 1. м/то яа чым і без бал. Выконваць
(музычны твор, п'есу на сцэне, ролю і
інш.). /. яа акардэоне. /. роля? лар/яызаяа.
2. яа чым, у чым. Блішчаць, пералівацца
рознымі колерамі, быць у руху, змяняц
ца (пра ўсмешку і пад.). Усмем/ко /ерае яа
теоры. 3. Тое, што і еуяяць (у 2 знач.). /. у
хакея. 4. лерак. Быць у бадзёрым, узбуджа
ным стане (пра пачуцці, уяўленні і пад.).
Дроў /ерае. 0 Іграць на нервах (разм., неа
дабр.) — гнявіць, нерваваць каго-н. Іграць
у адну дудку (разм., неадабр.) — быць за
адно з кім-н. II зак. сыграць, -Аю, -Аеш, -Ае;
сыграны (да 1 і 2 знач.). Ц яаз. ігрА, -ьі, мя.
ігры, іграў ле. /ігранне, -я, я. (да 1 знач.).
/. яа цымбалах.
ІГРОК, ігракА, мя. ігракі^ ігракбў м. 1.
Удзельнік якой-н. ігры (спартыўнай, кар
тачнай і інш.). /. у /лахматы. Заўзяты /. 2.
Выканаўца (разм.).
ІГРЎПІА ал. груша.
ІГРУШАВЫ ал груша
ІГРУШАПАДОБНЫ ал
грушапа
добны.
ІГРЫШЧА, -а, мл. -ы, -аў, л. (разм.).
Збор моладзі для гульняў танцаў і іншых
забаў Спраўляць /арым/чы.
ІГРЭК, -а, мя. -і, -аў м. У матэматыцы:
абазначэнне (лацінскай літарай «у») невя
домай ці пераменнай велічыні.
ІГУМЕН, -а, мя. -ы, -аў, м. Настаяцель
мужчынскага праваслаўнага манастыра. Ц
лрь/м. ігуменскі, -ая, -ае.
ІГУМЕННЯ, -і, мл. -і, -яў ле. Настая
цельніца праваслаўнага жаночага мана
стыра.
ІДАЛ, -а, мя. -ы, -аў м. 1. Статуя ба
жаства, якому пакланяюцца. 2. перон. Пра
таго, каго горача любяць, хто з'яўляецца
прадметам нізкапаклонства. 3. Нягоднік
(разм., лаянк.). Таты /. еысобз/у /дыбу. Ц
лрым. ідальскі, -ая, -ае.
ІДАЛАПАКЛОННІК, а, мя і, аў м
Той, хто пакланяецца ідалам (у 1 знач.).
ІДАЛАПАКЛОНСТВА, -а, я Пакла
ненне ідалам як рэлігійны культ. Ц лрь/л/.
ідалапаклонніцкі, -ая, -ае.

ІДЫЁМА, -ы, мя. -ы, -ём, ле. Выраз,
сэнс якога не паддаецца даслоўнаму пера
кладу на іншую мову з-за неадпаведнасці
яго значэння значэнням асобных састаў
ных элементаў напр.: лынбы біць (гультая
ваць), бдцьлал/дты (уцячы). Ц лрь/л/. ідыя
матычны, -ая, -ае.
ІДЫЁТ, -а, Л/ -ёце, мя. -ы, -аў м. 1.
Разумова адсталы, недаразвіты ад нара
джэння чалавек. 2. Дурань, тупіца (разм.,
лаянк.). II лс. ідыётка, -і, ДА/ -тцы, мя. -і,
-так.
ІДЫЁЦКІ, -ая, -ае. 1. Уласцівы ідыёту
(у 1 знач.). /. еыроз л/еору. 2. Дурны, бяз
глузды (разм.). 7ролй(ь у /бь/ецкое стоно6/М/ЧО.
ІДЫЁЦТВА, -а, я. (разм.). Неразумнасць, бязглуздасць; ідыёцкі ўчынак.
ІДБіЛІЯ, -і, лс. 1. Невялікі літаратурны
твор, у якім ідэалізавана паказваецца вяс
ковы побыт на ўлонні прыроды. 2. перон.
Спакойнае, нічым не засмучанае, шчас
лівае існаванне (іран.). Ц лрь/л/. ідылічны,
-ая, -ае.
ЙЫШ, -а, м. Сучасная мова герман
скіх па паходжанні яўрэяў. Бебоць /.
ІДЫЯМАТЫКА, і, ДА/ тыцы, лс У
мовазнаўстве: вучэнне аб ідыёмах, а так
сама сукупнасць ідыём якой-н. мовы. .Бе
ларуская /. II лрь/м. ідыяматычны, -ая, -ае.
Тбь^/мать/чяь/я еь/розы.
ІДЫЯСІНКРАЗІЯ, і, лс (спец) Па
вышаная, хваравітая адчувальнасць ар
ганізма да пэўных рэчываў пахаў /. ба
алейяь/х фарбаў. Ц лрь/м. ідыясінкразічны,
-ая, -ае.
ІДЫЯТЙЗМ, у, м І. Псіхічная хва
роба, якая праяўляецца разумовай адста
ласцю, недаразвітасцю. 2. Неразумнасць,
дурнота, бязглуздасць (разм.). Ц лрь/м.
ідыятычны, -ая, -ае.
ІДЭАГРАМА, -ы, мн. -ы, -грАм, лс.
Умоўны знак, сімвал, які абазначае на
пісьме паняцце (у адрозненне ад літары,
якая абазначае гук). Д/умерскй? /бэоеромы.
ІДЭАГРАФІЯ, -і, лс. Пісьмо пры дапа
мозе ідэаграм. Ц лрь/м. ідэаграфічны, -ая,
-ае. Тбэоероф/чное л/сьмо.
ІДЭАЛ, -а / -у л/н. -ы, -аў, л/. 1. -у. Тое,
што складае вышэйшую мэту дзейнасці,
імкненняў у4еульнд*/длдеечь/я /бэ/зль/. 2. -у
чаео або як/. Дасканалы ўзор чаго-н. /. лсоночой лрь/еллсосц/. 3. -а. Вышэйшае ўва
сабленне якіх-н. якасцей, узор годнасці,
/эты чолоеек — мой /.
ІДЭАЛІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; зок. і незок., коео-м/то. Па
казаць (паказваць) лепшым, чым ёсць у
сапраўднасці; надзяляць ідэальнымі якас
цямі. /. м/нулое. II ноз. ідэалізацыя, -і, лс.
ІДЭАЛІЗМ, -у, м. 1. Філасофскі кіру
нак, які сцвярджае першаснасць духу, ідэі,
свядомасці і другаснасць матэрыі, прыро
ды, быцця. Сўб<екть/ўнь/ /. 2. Схільнасць
да прыхарошвання рэчаіснасці. 3. Пры
хільнасць да высокіх маральных ідэалаў. Ц

ІГО-ІЕР
лрь/м. ідэалістычны, -ая, -ае (да 1 і 3 знач.).
7бэд///сть/чныя лль/н/.
ІДЭАЛІСТ, -а, А/-сце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Паслядоўнік ідэалістычнай філасофіі. 2.
Той, хто ідэалізуе, прыхарошвае рэчаіс
насць (разм.). 3. Той, хто кіруецца ідэаліс
тычнымі (ёт/, ідэалізм у 3 знач.) прынцы
памі. II лс. ідэалістка, -і, ДА/ -тцы, мн. -і,
-так (да 2 і 3 знач.).
ІДЭАЛІСТЫЧНЫ, ая, ае 1. ад ідэа
лізм. 2. Прасякнуты ідэалізмам (у 2 знач.).
II ноз. ідэалістычнасць, -і, лс.
ІДЭАЛОГІЯ, -і, лс. Сістэма палітыч
ных, філасофскіх і іншых поглядаў ідэй,
якія характарызуюць тое або іншае гра
мадства, клас, палітычную партыю; света
погляд. Дзярлсоўноя /. II лрь/л/. ідэалагічны,
-ая, -ае.
ІДЭАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які адпавядае
ідэалу, узвышаны, незямны. Тбэдльнь/я
ўзоемообнос/нь/. 2. Вельмі добры, даска
налы, узорны. 7бэо//ьноя сям)/, /бэольноя
////дыня. II ноз. ідэальнасць, -і, лс.
ІДЭЙНЫ, -ая, -ае. 1. ая. ідэя. 2. Ідэа
лагічны, звязаны з пэўнымі ідэямі, ідэа
логіяй. Тбэйноя лоз/'цыя. 3. Які выражае
перадавую ідэю, адданы ёй; перакананы.
/. л/сьменн/к. Тбэйное мостоцтео. Ц ноз.
ідэйнасць, -і, лс.
ІДЭНТЫФІКАВАЦЬ, кўю, кўеш,
-кўе; -кўй; -каваны; зок. і незок., коаом/то (кніжн.). Устанавіць (устанаўліваць)
супадзенне, ідэнтычнасць. /. особў. Ц ноз.
ідэнтыфікацыя, -І, ЛС II лрь/м. ідэнтыфіка
цыйны, -ая, -ае.
ІДЭНТЁІЧНЫ, ая, ае (кніжн) Такі
самы, аднолькавы, раўназначны. Тбэнть/чнь/яўмоеь/. II ноз. ідэнтычнасць, -і, лс.
ІДЭОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Прыхільнік,
абаронца ідэалогіі якога-н. грамадскага
класа, грамадска-палітычнага ладу, кі
рунку.
ІДОЯ, -і, мн. -і, ідЗй, лс. 1. Паняцце,
уяўленне, якое адлюстроўвае рэчаіснасць
у свядомасці чалавека і выражае яго адно
сіны да навакольнага свету; уяўны вобраз
чаго-н. /7отрыятычныя /бэ/. Убэ/ бобро /
слроаяб.///#осц/. 2. Асноўная, галоўная дум
ка твора, якая вызначае яго змест. /. ромоно. 3. Думка, задума, план. 77обоць /бэ/о. Ц
ломянм/., розм. ідэйка, -і, ДА/ідэйцы, мн.
-і, ідЗек, лс. (да 1 знач.).
ІЁНА, -ы, мн. -ы, іён, лс. Грашовая
адзінка Японіі.
ІЕРАДЫЯКАН, а, мн ы, аў, м Манах
у сане дыякана.
ІЕРАМАНАХ, -а, мн. -і, -аў м. Манах у
сане святара.
ІЕРАРХ, -а, мн. -і, -аў, м. Асоба, якая
адносіцца да вышэйшай царкоўнай іерар
хіі; епіскап.
ІЕРАРХІЯ, -і, лс. (кніжн.). Парадак
падпарадкавання ніжэйшых (чыноў зван
няў і пад.) вышэйшым па строга вызнача
ных ступенях. II лрь/м. іерархічны, -ая, -ае.
Терорх/чноя лесе/цо (ступені падпарадка
вання).

ІЕР-ІЛЖ
ІЕРОГЛІФ, -а, лж -ы, -аў, л* 1. Знак у
сістэме ідэаграфічнага пісьма. 2. /іерам.,
толькі мл. Пра незразумелае пісьмо, не
разборлівы почырк. II ярым. іерагліфічны,
-ая, -ае. 7ёраа///ф/члае л/сьмо.
ІЕРЫХОНСКІ, -ая, -ае У выразе: іеры
хонская труба — пра вельмі гучны голас.
ІЕР&Й, -я, мн. -і, -яў м. Тое, што і сеятар праваслаўнай царквы. Ц ярым. іерэй
скі, -ая, -ае.
ІЗА... Першая састаўная частка скла
даных слоў-тэрмінаў якая адпавядае па
знач. словам кроўнасць*, «падобнасць*,
напр.: /збм/н/я, /залаеерхл/.
ІЗАБАРА, -ы, мн. -ы, -бАр, лс. (спец.). 1.
Лінія на графіку якая злучае месцы з ад
нолькавым атмасферным ціскам у пэўны
час. С/яу^зеньскм /забяры. 2. Лінія, якая
графічна паказвае залежнасць паміж фі
зічнымі велічынямі пры пастаянным ціс
ку. II ярым. ізабарны, -ая, -ае.
ІЗАГЛОСА, -ы, мн. -ы, -лёс, лс. (спец.).
Лінія на дыялекталагічнай карце, якая
абазначае граніцу пашырэння асобнай
моўнай з'явы. Лй'лсслдбянскм /занось/. Ц
ярым. ізаглосны, -ая, -ае.
ІЗАЛЯВАНЫ, -ая, -ае. 1. Адасоблены,
асобны. І ядкой, Тзаляеалая ^рула. 2. Па
крыты ізаляцыяй (у 2 знач.; спец.). / яроеаб. II наз. ізаляванасць, -і, лс.
ІЗАЛЯВАЦЦА, -лібюся, -лібешся, -ла
ецца; -лібйся; зок. і незок. 1. Адасобіцца
(адасабляцца), аддзяліцца (аддзяляцца)
ад навакольнага асяроддзя. 7. аблюбзей. 2.
Пакрывацца ізаляцыяй (у 2 знач.; спец.). Ц
ноз ізаляцыя, -і, лс.
ІЗАЛЯВАЦЬ, -лйю, -лйеш, -лйе; -лібй;
-лявАны; зок. і незок., каео-м/то. 1. Пазба
віць (пазбаўляць) кантактаў з наваколь
ным асяроддзем; аддзяліць (аддзяляць) ад
чаго-н. 7. хеороео. 7. злочынцо. 2. Пакрыць
ізаляцыяй (у 2 знач.; спец.). / электрынны
лроеаб (ад другіх праваднікоў). Ц ноз. іза
ляцыя, -і, лс. / ізаляванне, -я, н.
ІЗАЛЯТАР, -а, мн. -ы, -аў; м. 1. Рэчыва,
якое не праводзіць электрычны ток, цеп
лыню або не прапускае гукі (спец.). 2. Дэ
таль для замацавання і ізаляцыі правадні
коў Фарфоравы /. 3. Асобнае, спецыяльна
прыстасаванае памяшканне для хворых,
якія маюць патрэбу ў ізаляцыі. 4. Турэм
ная камера для аднаго чалавека. Ц нрым.
ізалятарны, -ая, -ае. 7. рэлсым.
ІЗАЛЯЦЫЯ, -і, лс 1. ал ізаляваць, іза
лявацца. 2. Рэчыва, матэрыял, якімі іза
лююць электрычныя правады і іншыя
праваднікі энергіі (спец.). /Троеаб з беайной ізаляцыяй. Ц нрым. ізаляцыйны, -ая, -ае.
ІЗАЛЯЦЫЯНІЗМ, -у; м Палітыка
дзяржаўнай замкнёнасці, адасобленасці.
II лрым. ізаляцыянісцкі, -ая, -ае. Тзадяць/ял/с/^кая ла^/тыка.
ІЗАЛЯЦЫЯНІСТ, -а, 37 сце, мн -ы,
-аў м. Прыхільнік ізаляцыянізму
ІЗАТОП, -а, мн. -ы, -аў, м. Разнавід
насць атамаў і ядраў аднаго хімічнага эле
мента з рознай колькасцю нейтронаў у
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ядры. Тзатоль/уралу. Ц лрым. ізатопны, -ая,
-ае.
ІЗАТЭРМА, -ы, мн. -ы, -аў лс. (спец.).
Лінія на графіку якая злучае месцы з ад
нолькавай сярэдняй тэмпературай у пэў
ны час. II лрым. ізатэрмны, -ая, -ае.
ІЗАТЭРМІІ, -і, лс. (спец.). Пастаян
ства тэмпературы. II лрым. ізатэрмічны, -ая,
-ае. 7. склой
ІЗГОЙ, -я, мн. -і, -яў м. 1. Старажытна
рускі сацыяльны тэрмін, якім абазначалі
чалавека, што страціў сувязь са сваёй са
цыяльнай групай, напр., прыгонны се
лянін, які выкупіўся на волю, купец, які
збяднеў згалеў 2. лерал. Чалавек, якога
ігнаруюць або праследуюць, які страціў
сваё становішча ў грамадстве, адшчапе
нец. 77раз сбою фонобэрыстосць хлолец
хутка зраб/уся салраўблым /зеоем сяробмолабз/. II лрым. ізгойскі, -ая, -ае (да 1 знач ).
ІЗНОЎ, лрысл. (разм.). Яшчэ раз, зноў
7. лрыйбзе/іца ехаць.
ІЗРАІЛЬЦЯНЕ, -цйн, абз. ізраільцянін,
-а, м. Насельніцтва Ізраіля. Ц лс. ізраіль
цянка, -і, ДА7-нцы, мн. -і, -нак. Ц лрым. із
раільцянскі, -ая, -ае
ІЗУМРЎД, -у Л/ -дзе, м. Каштоўны
празрысты камень ярка-зялёнага колеру.
Ьралза^ет з /зумрубам. Ц лрым. ізумрудны,
-ая, -ае.
ІЗУМРУДНЫ, ая, ае 1. ал ізумруд 2.
Празрыста-зялёны, колеру ізумруду. Тзумрублае я/сце.
ІЗЙЭБР, -а, мн. -ы, -аў м. Млекакормячая жывёліна сямейства аленевых, якая
водзіцца ў горных лясах Далёкага Усходу;
разнавіднасць марала. Ц лрым. ізййравы,
-ая, -ае.
ІКАНАГРАФІЯ, -і, лс. (спец.). 1. Выву
чэнне, апісанне вобразаў якіх-н. асоб або
сюжэтаў у творах жывапісу або скульпту
ры. 7. Якуба Хдлосо. 2. зб. Сукупнасць та
кіх мастацкіх адлюстраванняў 3. Сукуп
насць правіл, якіх павінен прытрымлівац
ца мастак пры адлюстраванні рэлігійных
або міфалагічных сюжэтаў і асоб. Ц лрым.
іканаграфічны, -ая, -ае
ІКАНАПІС, -у м. Пісанне ікон як від
рэлігійнага жывапісу. Сторолсытлы /.
II лрым. іканапісны, -ая, -ае. Ткалал/слая
майстзрля.
ІКАНАПІСЕЦ, -сца, мл. -сцы, -сцаў м.
Той, хто займаецца іканапісам.
ІКАНАСТАС, -а, м. Перагародка ад паў
ночнай да паўднёвай сцяны праваслаўна
га храма, якая аддзяляе асноўную прасто
ру храма ад алтара і складаецца з аднаго ці
некалькіх радоў абразоў размешчаных у
вызначаным парадку Ц лрым. іканастасны,
-ая, -ае.
ІКАЎКА, -і, ДА7 ікаўцы, лс. (разм.).
Міжвольныя ўдыхальныя рухі і адрывіс
тыя гукі, якія выклікаюцца сутаргавым
скарачэннем дыяфрагмы. 7. мучыць.
ІКАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -аецца; бе
зас., лезак., каму. Пра міжвольную ікаўку.

/Тем/та /каецца мле сёлля. Ц аблакр. ікнуцца
(7 / 2ас. леулсые.), -нецца.
ІКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезак. Міжволь
на ўтвараць удыхальныя рухі і адрывіс
тыя гукі, якія выклікаюцца сутаргавым
скарачэннем дыяфрагмы. 7. ласдя абебу.
II аблакр. ікнуць, -ну -неш, -не; -ні. Ц лаз.
іканне, -я, л
ІКЛАСТЫ / ІКЛАТЫ, -ая, -ае 3 вялікі
мі ікламі. І бз/к. II лаз. ікластасць, -і, лс. /
іклатасць, -і, лс.
ІКбЛ, іклА, мл. ікліА / (з л/ч. 2,2, 4) ікльі,
іклбў, м. 1. Зуб, які знаходзіцца непасрэд
на за разцамі ў чалавека і млекакормячых.
2. Зуб вялікіх памераў які выступае з рота
ў некаторых жывёлін і служыць для напа
ду і абароны. 7. слала.
ІКОНА, -ы, мл. -ы, ікбн, лс. Тое, што і
абраз. 7. сеятоеа. Ц лрым. ікбнны, -ая, -ае.
7. лсыеал/с.
ІКРА, -й, лс. 1. Маса зернепадобных
яечак, якія адкладваюцца рыбамі, зем
наводнымі, малюскамі і інш. Йласц/ /яру.
2. Харчовы прадукт, які атрымліваецца
шляхам апрацоўкі зернепадобных яечак
рыбы. Дутзрброб з /крой. 3. Сурагатны
прадукт, імітацыя (у 2 знач.) па смакавых
уласцівасцях і знешнім выглядзе рыбінай
ікры. 4. Страва з дробна пасечанай ага
родніны, грыбоў і інш. Аабачкобая /. 7. з
бак//алсалаў. II лрь/м. ікранй, -Ая, -бе.
ІКРАНЫ, -Ая, -бе. 1. а/, ікра. 2. Які мае
ў сабе ікру. 7крялля рыба.
ІКРЫНКА, -і, ДА/-нцы, мл. -і, -нак, лс.
Асобнае зярнятка ікры. Тхрылк/ яабухл/.
ІКРЫСТЫ, -ая, -ае. Які мае ў сабе мно
га ікры. 7. м/чулак.
ІКС, -А, мл. -й, -бў м. 1. Назва літары
«х* лацінскага алфавіта. 2. Абазначэн
не лацінскай літарай «х* невядомай або
пераменнай велічыні ў матэматыцы. 3.
Умоўнае абазначэнне невядомай або зна
рок неназванай асобы. ТУалрулсаласць у
размовах была абумоўлеля лрь/су/лласцю
ІЛ, ілу м. Адкраданні найдрабнейшых
часцінак мінеральных і арганічных рэчы
ваў на дне вадаёмаў Рачль/ й/. Ц лрым. іла
вы, -ая, -ае.
ІЛГАЦЬ / (пасля галосных) ЛГАЦЬ,
(і)лгу, (і)лжэш, (і)лжэ; (і)лжом, (і)лжацё,
(і)лгуць; (і)лжы; лезак. Гаварыць няпраў
ду. І у еочь/. Ато сам й/лсэ, л/ой л/кому ле
еерь/ць (прыказка). Ц зак. салгаць, -лгў,
-лжЗш, -лжб; -лжбм, -лжацё, -лгўць;
-лжьі /' налгаць, -лгў, -лжбш, -лжб; -лжбм,
-лжацё, -лгўць; -лжьі Ц лаз. ілганне / (пасля
галосных) лганне, -я, л.
ІЛГЎН / (пасля галосных) ЛГУН, -А,
мл. -й, -бў м. Непраўдзівы чалавек; хлус,
выдумшчык. II лс. ілгўння / (пасля галос
ных) лгўння, -і, мл. -і, -яў
ІЛЖЫВЫ / (пасля галосных) ЛЖЫВЫ,
-ая, -ае. 1. Схільны да хлусні, падману.
Тялсь/еая латура. І чаяаеек. 2. Які змя
шчае ў сабе хлусню, падман; прытворны,
фальшывы. Тллсь/еая ўсме/ака. Тллсыеыя
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словы. II наз. ілжывасць / (пасля галосных)
лж^шасць, -і, ж.
ІЛЖЭ... / (пасля галосных) ЛЖЭ...
Першая састаўная частка складаных слоў
са знач.: 1) які ўтрымлівае хлусню, ня
праўду; памылковы, няправільны, напр.:
ілжэнавука, ілжэмастацтва, ілжэтэорыя;
2) уяўны, які наўмысна выдаецца за са
праўднае, напр.: ілжэатака, ілжэвучоны,
ілжэпрарок, ілжэтрывоеа; 3) які лжэ, ха
вае ісціну напр.: ілжэсведка, /лжэсведчан
не; 4) у саставе складаных назваў: які мае
адносіны да відаў, часткова падобных да
іншых, асноўных відаў напр.: ілжэакацыя, ілжэеарлачык, ілжэя/стоўн/ца, ілжэскарп/ен, ілжэязлн'н.
ІЛЖЭВУЧЭННЕ / (пасля галосных)
ЛЖЭВУЧЭННЕ, -я, н. Выдуманая, фаль
шывая тэорыя, якая выдаецца за навуко
вую.
ІЛЖЭСВЕДКА / (пасля галосных)
ЛЖЭСВЕДКА, -і, ДМ -у, Т -ам, л*; ДМ
-дцы, Г-ай (-аю), ж., лін. -і, -дак. Сведка,
які (якая) дае лжывыя паказанні.
ІЛЖЭСВЕДЧАННЕ / (пасля галосных)
ЛЖЭСВЕДЧАННЕ, я, н Злачынства,
якое выражаецца ў наўмыснай дачы лжы
вых паказанняў
ІЛІСТЫ, -ая, -ае. Пакрыты ілам. /лістае бно. II наз. ілістасць, -і, ж.
ІЛЬВІНЫ ад леў
ІЛЬВІЦА і (пасля галосных) ЛЬВІЦА,
-ы, лін. -ы, -віц, ж. Самка льва.
ІЛЬВЯНЯ, ІЛЬВЯНЁ і (пасля галос
ных) ЛЬВЯНЯ, ЛЬВЯНЁ, -нАці, мн.
-нАты, -нАт, н. Дзіцяня льва.
ІЛЬГА і (пасля галосных) ЛЫА, прысл.,
безас., у знач. зык. Можна, дазваляецца.
Ліба ж ільеа схаваць жывое слова ?
ІЛЬГОТА / (пасля галосных) ЛЬГОТА,
-ы, ДМ -гбце, мн. -ы, -гбт, ж. Палёгка ў
выкананні якіх-н. абавязкаў прадастаўленне каму-н. якіх-н. пераваг Таматны
ўдзельнікам вайны. /льготы ла /нвал/йнасці. II прь/м. ільгбтны / (пасля галосных)
льготны, -ая, -ае.
ІЛЬДЗІНА / (пасля галосных) ЛЬДЗІ
НА, -ы, мн. -ы, -дзін, ж. Ілыба лёду кры
га. II ламянм/. ільдзінка / (пасля галосных)
льдзінка, -і, ДМ-нцы, мн. -і, -нак, ж.
НіЬКА, -і, ДМ ільцы, мн. -і, ілек, ж.
Драпежны пушны звярок сямейства куні
цавых, які водзіцца ў Паўночнай Амерыцы; футра гэтага звярка. Ц прым. ількавы,
-ая, -ае.
ІЛЬМА, -ьі, ж. Вялікае лісцевае дрэва
з каштоўнай драўнінай. Ц прым. ільмовы,
-ая, -ае. /льмовая кара.
ІЛЬНА... / (пасля галосных) ЛЬНА...
// ІЛЬНО... і (пасля галосных) ЛЬНО...
Першая састаўная частка складаных слоў
у знач. ільняны (льняны), які адносіцца
да вырошчвання, апрацоўкі лёну і пад.,
напр.: /льнаводства, ільнасеялка, ільноап
рацоўчы, ільнокамбайн, ільнопрадзенне.

ІЛЬНАВОД і (пасля галосных) ЛЬНА
ВОД, -а, М-дзе, мн. -ы, -аў м. Спецыяліст
па льнаводстве.
ІЛЬНАВОДСТВА і (пасля галосных)
ЛЬНАВОДСТВА, -а, М -ве, н Гміна
сельскай гаспадаркі, якая займаецца вы
рошчваннем лёну; навука аб вырошчван
ні лёну. II прым. ільнаводчы і (пасля галос
ных) льнаводчы, -ая, -ае.
ІЛЬНОВАЛАКНО і (пасля галосных)
ЛЬНОВАЛАКНО, -А, н Валакно лёну
ІЛЬНОКАМБІНАТ і (пасля галосных)
ЛЬНОКАМБІНАТ, а, М -нАце, мн -ы,
-аў, м. Прадпрыемства, якое займаецца
апрацоўкай лёну вытворчасцю льняных
тканін і пастаўкай іх іншым прадпрыем
ствам. Арн/анск/л.
ІЛЬНОПРАДЗІЛЬНЫ і (пасля га
доеных) ЛЬНОПРАДЗІЛЬНЫ, ая, ае
Прызначаны для прадзення лёну. /льно
прадзільная фабрыка.
ІЛЬНОТРАСТА і (пасля галосных)
ЛЬНОТРАСТА, -й,ДМ-сцё, ж. Вылежа
лыя або вымачаныя сцёблы лёну з якіх
атрымліваюць прадзільнае валакно. /йаўкав/стая л.
ІЛЬНЯНІШЧА і (пасля галосных)
ЛЬНЯНІШЧА, -а, мн ы, -ішч і -аў н
Поле, з якога сабралі лён або на якім па
пярэдняй культурай быў лён.
ІЛЬНЯНЫ і (пасля галосных) ЛЬНЯ
НЫ, -Ая, -бе. 1. Які мае адносіны да лёну
да яго апрацоўкі, /льняное валакно. І алей.
/льняная сарочка, /льняная прамысловасць.
2. неран. Які колерам і мяккасцю нагадвае
валакно лёну. /льняныя валасы.
ІЛЮЗІЯ, -і, мн. -і, -зій, ж. 1. Скажонае
ўяўленне, уражанне, заснаванае на падма
не пачуццяў Аптычная і. 2. нерак. Надзея
на што-н., пазбаўленая рэальных падстаў;
мара. Дем/ыць сябе ілюзіямі. 3. Праграм
ны нумар ілюзіяніста (спец.). Ц лрым. ілю
зорны, -ая, -ае (да І знач.) і ілюзійны, -ая,
-ае (да 3 знач.). /люзорны кайман пачуццяў,
/люзійная праграма.
ІЛЮЗІЯНІСТ, -а, АТ сце, мн -ы, -аў м
Эстрадна-цыркавы артыст, які паказвае
складаныя фокусы, часта з прымяненнем
спецыяльнай апаратуры. Ц ж. ілюзіяністка,
-і, ДЗ/ -тцы, мн. -і, -так. Ц лрым. ілюзія
нісцкі, -ая, -ае.
ІЛЮЗОРНЫ, -ая, ае 1. ал ілюзія 2.
Створаны ілюзіяй; уяўны, несапраўдны,
/люзорныя спадзяванні. Ц наз. ілюзорнасць,
-і, ж.
ІЛЮМІНАВАЦЬ, -нўю, -нўеш, -нўе;
-нўй; -навАны; зак. і незак., акно. Упры
гожыць (упрыгожваць) ілюмінацыяй. /.
вуліцы.
ІЛЮМІНАТАР, -а, мн ы, -аў, м Круг
лае акно ў борце самалёта, касмічнага ка
рабля або судна, якое герметычна закры
ваецца. /лябзець лраз і. Ц прым. ілюмінатар
ны, -ая, -ае.
ІЛЮМІНАЦЫЯ, -і, ж Яркае дэкара
тыўнае асвятленне вуліц, будынкаў пар-
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каў і інш. Святочная і. Ц прыз/, ілюміна
цыйны, -ая, -ае.
ІЛЮСТРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; -равАны; зак. і незак., а/тпо. 1. Даць
(даваць) малюнкі, якія суправаджаюць,
паясняюць змест твора. /. кн/еу. 2. пбран.
Пацвердзіць (пацвярджаць) што-н. чым-н.
наглядным, канкрэтным (прыкладам,
словам, жэстам і пад.). /. айказ прыкла
дамі. II зак. таксама праілюстраваць, -рўю,
-рўеш, -рўе; -рўй; -равАны. Ц наз. ілю
страцыя, -і, ж. і ілюстраванне, -я, н.
ІЛЮСТРАТАР, а, мн -ы, -аў м Мас
так, які ілюструе кнігі. Ц прым. ілюстратар
скі, -ая, -ае.
ІЛЮСТРАЦЫЯ, і, мн і, цый, ж 1.
ал. ілюстраваць. 2. Малюнак у кнізе, ча
сопісе і пад., які суправаджае тэкст або
тлумачыць змест. Альбом з ілюстрацыямі.
3. неран. Прыклад, які дапаўняе, пацвяр
джае што-н. бліскучая і. Ц прым. ілюстра
цыйны, -ая, -ае. /. матэрыял.
ІМАВЕРНАСЦЬ, і, ж 1. ал імаверны
2. Аб'ектыўная магчымасць ажыццяўлен
ня чаго-н. 3. Ступень абгрунтаванасці,
верагоднасць, дапушчальнасць. Ступень
імавернасці чаао-н. О Тэорыя імавернасцей — раздзел матэматыкі, які вывучае
заканамернасці выпадковых з'яў Ц нрым.
імавернасны, -ая, -ае (спец.).
ІМАВЕРНЫ, -ая, -ае. Магчымы, дапу
шчальны, верагодны, праўдападобны. /.
выпадак. Ц наз. імавернасць, -і, ж.
ІМАЖЫНІЗМ, -у, м. Літаратурная
плынь у рускай паэзіі пачатку 20 ст., прад
стаўнікі якой апіраліся на паэтыку ран
няга футурызму і сцвярджалі самакаштоўнасць слова-вобраза, маніфеставалі
вызваленне формы ад зместу ідэі. Ц прым.
імажынісцкі, -ая, -ае.
ІМАЖЫНІСТ, -а,
-сце, мн -ы, -аў
м. Паслядоўнік імажынізму. Ц ж. імажы
ністка, -і, ДМ" -тцы, мн. -і, -так. Ц нрым.
імажынісцкі, -ая, -ае.
ІМАМ, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Духоўны кі
раўнік у мусульман. 2. Правіцель мусуль
манскай дзяржавы, які спалучае ў адной
асобе свецкую і духоўную ўладу. 3. Духоў
ная асоба, якая кіруе богаслужэннем у мя
чэці. II лрым. імамскі, -ая, -ае.
ІМАНЕНТНЫ, -ая, -ае (кніжн). Улас
цівы прыродзе самога прадмета, той ці
іншай з'яве, абумоўлены яе сутнасцю;
унутраны, /манентныя прычыны. Ц наз. іма
нентнасць, -і, ж.
ІМАРТЭЛЬ, -і, ж. Бяссмертнік. Ц нрым.
імартэльны, -ая, -ае.
ЙМАСЦЬ, -і, ж. 1. Форма ветлівага зва
роту да таго, каго лічаць вышэйшым па
званні, становішчы ў грамадстве і пад.
(уст.). Скажыце, /., м/то там здарылася. 2.
Пра жонку блізка знаёмага суразмоўцы
(разм., іран.). Як там твая /. маецца?
ІМБІР, -у м. 1. Трапічная травяніс
тая расліна сямейства імбірных з мясіс
тым коранем, багатым на эфірны алей.
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2. Прыправа з карэння гэтай расліны. Ц
ярыл?. імбірны, -ая, -ае. І. алей.
ІМБРЁІЧАК, чка, мн. -чкі, -чкаў, л*
(уст.). Чайнік ддя заваркі чаю. Ц лрь/м. ім
брычкавы, -ая, -ае.
ІМГЛА, -ы, ж. 1. Аладкі ў выглядзе
вельмі дробных кропелек дажджу крыш
талікі інею ў паветры, дробны снег Лсенняя і. 2. Пялёнка туману, пылу, дыму і пад.;
смуга. 3. лброн. Пра тое, што перашкаджае
добра бачыць, успрымаць навакольнае.
.Вочы нлл/баюццо /малой об крыўды. 4. Пра
невыразнае, незразумелае, забытае. В /малы ўслол/іноў.
ІМГЛІСТЫ, -ая, -ае. Зацягнуты ім
глой, няясны. Стояло /мал/стоя рон//^о. Ц
ноз. імглістасць, -і, ж.
ІМГЛІЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ліць; яе
зак. Ісці, падаць вельмі дробнымі частымі
кроплямі (пра дождж).Ло беорэ І (безас.).
ІМГНЁННЫ, ая, ае 1. Які раптоўна
ўзнікае, Імененноя рзок/^ь/я. 2. Які хутка
праходзіць; кароткачасовы, Імененноя робосць. II коз. імгнённасць, -і, ж?.
ІМЕННА, чос/^. 1. Падкрэслівае які-н.
член сказа, азначае: якраз. І. ўяаолобороторы/ отрь/мал/ лбрм/ь/я станоўчыя еын/к/.
2. Ужыв. пры далучэнні сказа або асобных
членаў сказа, якія растлумачваюць, удак
ладняюць выказаную думку. /Трымалі усе,
о сябры, сеялкі, еучн/. 3. Ужыв. як сцвяр
джальнае слова са знач.: так, сапраўды
так. Вось і. — ехаць /проба па цаліку.
ІМЁННЫ, -ая, -ае. У граматыцы: які
мае адносіны да скланяльных часцін мо
вы (назоўніка, прыметніка, лічэбніка,
займенніка). Вменнае скланенне.
ІМЖА, -Ы, -ж. Тое, што і /мала (у 1 і 2
знач.).
ІМЖЁІСТЫ, -ая, -ае. Зацягнуты ім
жой. II наз. імжыстасць, -і, лс.
ІМЖЭЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -жыць; не
зак. Ісці, падаць, асядаць дробнымі кро
пелькамі (пра дождж). На еуліцы уеесь
бзень /млсэла.
ІМІГРАНТ, -а, Л/ -нце, лін. -ы, -аў л?.
Чалавек, які імігрыраваў (іміграваў) у ін
шую краіну. II лс. імігрантка, -і, ДЛІ -тцы,
мн. -і, -так. II лрым. імігранцкі, -ая, -ае.
ІМІГРЫРАВАЦЬ і ІМІГРАВАЦЬ,
-рую, -руеш, -руе; -руй; зак. і незак. Пе
расяліцца (перасяляцца) у якую-н. краіну
на пастаяннае або часовае жыхарства. І. за
драніцу. II наз. іміграцыя, -і, лс.; лрь/м. імі
грацыйны, -ая, -ае.
ІМІДЖ, -у, м. Мэтанакіравана сфар
міраваны вобраз (якой-н. асобы, з'явы,
прадмета), які вылучае пэўныя важней
шыя характарыстыкі і аказвае эмацыянальна-псіхалагічнае ўздзеянне на каго-н.
Змяніць і. лал/тычноаа бзеяча.
ІМІТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; незак., каао-м/то. Пераймаць ка
го-, што-н, падрабляць па-майстэрску, з
дакладнасцю ўзнаўляць; прафесійна зай
мацца імітацыяй. І. валасы лсыеёл. Ц наз.
імітацыя, -і, лс. / імітаванне, -я, н
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ІМІТАТАР, -а, лін. -ы, -аў, л/. Той (тое),
хто імітуе каго-, што-н. В еукоў лтум/ак. Ц
лрь/м. імітатарскі, -ая, -ае. І. талент.
ІМІТАЦЫЯ, -і, лс. 1. ал. імітаваць. 2.
Падробка чаго-н. пад што-н., выкананая
з матэрыялу-заменніка. І. сцяны лаб л/ормур. 3. Паўтарэнне музычнага матыву ў
другім голасе на які-н. інтэрвал вышэй
або ніжэй (спец.). Ц лрым. імітацыйны, -ая,
-ае.
ІМКЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Вельмі хуткі,
быстры ў руху, у развіцці; энергічны, жва
вы. І. без. І. час (перан.: пра хуткасць раз
віцця). 2. Які выражае парыў, імкненне да
чаго-н.; палкі, гарачы, Імкл/еая лрамоео. Ц
наз імклівасць, -і, лс
ІМКНЁННЕ, я, н 1. ал. імкнуцца 2.
Настойлівая цяга, рашучая мэтанакіра
ванасць да чаго-н.; намеры, жаданні. І. ба
запаветнай мэ/лы. І. ба перамог/.
ІМКНЎЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; незак. 1.
Хутка рухацца, накіроўвацца куды-н.;
старацца трапіць куды-н., быць дзе-н. або
стаць кім-н. Ручаі імкнуцца ба рак/. І. ў 77арылс. У?ёй бум/ой І ба сябра. 2. Настойлі
ва дамагацца чаго-н., старацца дасягнуць
чаго-н. І ба сеабобы. І. ба м/ру. 3. леран.
Адчуваць цягу да каго-, чаго-н. /. ба ав/ятараў. II наз. імкненне, -я, н.
ІМПАЗАНТНЫ, -ая, -ае. Здольны ра
біць уражанне; паважны з выгляду, веліч
ны. І. еыеляб. Імпазантная %,/еура. Ц наз.
імпазантнасць, -і, лс
ІМПАНАВАЦЬ, нўю, нўеш, нўе;
-нўй; незак., кал/у-чаму. Выклікаць пава
гу, давер, рабіць добрае ўражанне, пада
бацца; адпавядаць чыім-н. патрабаван
ням, густам, настроям. І. сеаім слухачал/.
Сл/арп/ын/ імпанавала агульная ўеаеа лрысутнь/х.
ІМПАРТ, -у, АТ -рце, м. Увоз тавараў
капіталаў тэхналогій і пад. з-за мяжы;
проці//, экспарт. І. аатовай лрабукцы/. Ц
лрь/л/. імпартны, -ая, -ае
ІМПАРТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; -тавАны; зак. і незак., м/л/о. Увезці
(увозіць) з-за мяжы якія-н. тавары. І. аб
сталяванне.
ІМПАРЦЁР, -а, мн. -ы, -аў л/. (спец.).
Асоба, арганізацыя або краіна, якая ім
партуе што-н. /. на%?ты.
ІМПАТЭНТ, -а, 4/ -нце, л/н. -ы, -аў л/.
Чалавек, які пакутуе на імпатэнцыю.
ІМПАТЭНТНЫ / ІМПАТЭНЦКІ, ая,
-ае. 1. Які мае адносіны да імпатэнцыі.
Імпатэнтны стан. 2. леран. Бяссільны
што-н. зрабіць, творча бясплодны. Імлал/энцк/ настрой /леорчасц/.
ІМПАТЭНЦЫЯ, і, лс Палавое бяс
сілле.
ІМПЕРАТАР, -а, л/н. -ы, -аў м. Вышэй
шы тытул манарха, а таксама асоба, якая
мае гэты тытул. Ц лс. імператрыца, -ы, л/н.
-ы, -рЫц. II лрь/л/. імператарскі, -ая, -ае.
ІМПЕРАТЫЎ, -тыва, л/. 1. кн/'лсн. Катэ
гарычнае патрабаванне, загад. Этычны І

2. У граматыцы: тое, што і загадны лад. Ц
лрь/м. імператыўны, -ая, -ае. 7л/лерп/ль/ўноя
^орма бзеяслово.
ІМПЁРСКІ, -ая, -ае. 1. ад. імперыя. 2.
перон. Тое, што і вял/кобзярлспўнь/. Імпер
скія амбіцыі.
ІМПЁРЫЯ, і, мн і, рый, лс 1. Ма
нархічная дзяржава на чале з імператарам.
Рымская і. 2. леран. Буйная манаполія,
якая ажыццяўляе кантроль над пэўнай
галіной прамысловасці, над якой-н. дзей
насцю. Імперыя лрэсы. II лрь/л/. імпёрскі,
-ая, -ае.
ІМПЕРЫЯЛ, а, л/н ы, аў м (уст)
Руская залатая манета з 1775 г вартасцю
10 руб., а пасля 1897 г — 15 руб.
ІМПЕРЫЯЛІЗМ, -у, м Унутраны эка
намічны лад найбольш развітых дзяржаў
і адпаведныя яму формы міжнародных
эканамічных і палітычных адносін як вы
шэйшая стадыя капіталізму, што характа
рызуецца панаваннем буйных манаполій
ва ўсіх сферах жыцця, барацьбой паміж
краінамі за крыніцы сыравіны, рын
кі збыту, тэрыторыі. II лрь/л/. імперыяліс
тычны, -ая, -ае
ІМПЕРЫЯЛІСТ, а, ЛІ сце, л/н ы,
-аў, л/. Буйны капіталіст, палітычны дзеяч
эпохі імперыялізму. Ц лрь/м. імперыялісцкі,
-ая, -ае.
ІМПІЧМЕНТ, -у ЛІ нце, м (спец)
Працэдура прыцягнення да адказнасці,
а таксама да суда вышэйшых службовых
асоб дзяржавы. Іаяослвоць за І
ІМПЛАНТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; -тав&ны; зок. і незок., м/то (спец.).
Правесці (праводзіць) хірургічную апера
цыю ўжыўлення ў тканкі чужых арганізму
матэрыялаў (біялагічна неактыўных мета
лаў пластмас і пад.) або перасадкі органа,
тканкі, а таксама ўкаранення зародка ў
матку. І. п/тучны клапан сэрцо. І. зуб, хрустал/к. II ноз. імплантацыя, -і, лс.; лрь/м. ім
плантацыйны, -ая, -ае.
ІМПРАВІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; зок. і незок., м/л/о і без бол.
Стварыць (ствараць) што-н. без папярэд
няй падрыхтоўкі, у час выканання. І. бом
ку. І но раялі II зок. зымправізаваць, -зўю,
-зўеш, -зўе; -зўй; -завйны. Ц ноз. імправі
зацыя, -і, лс
ІМПРАВІЗАТАР, -а, л/н -ы, -аў, л/ Той,
хто імправізуе або здольны імправізаваць.
11 лрь/л/. імправізатарскі, -ая, -ае. І. талент.
ІМПРАВІЗАЦЫЯ, -і, лс 1. ал імправі
заваць. 2. Імправізаваны твор. ЛІузычная І
II лрь/л/. імправізацыйны, -ая, -ае.
ІМПРЭСАРЫА, нескл., л/. Асоба, якая
арганізоўвае канцэрты, гастролі артыстаў
і пад. Знокол//ть/ балетны І
ІМПРЭСІЯНІЗМ, -у л/ Плынь у мас
тацтве канца 19 — пачатку 20 ст., прад
стаўнікі якой імкнуліся да непасрэднай
перадачы суб'ектыўных адчуванняў мі
малётных уражанняў і настрояў. Ц лрь/м.
імпрэсіянісцкі, -ая, -ае / імпрэсіяністычны,
-ая, -ае.
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ІМПРЭСІЯНІСТ, а, 37 -сце, мл. ы,
-аў, м Паслядоўнік імпрэсіянізму. Ц ж.
імпрэсіяністка, -і, Д37 -тцы, мл. -і, -так. Ц
лрым. імпрэсіянісцкі, -ая, -ае.
ІМПУЛЬС, -у м. 1. Унутраны штур
шок, пабуджэнне, інтэлектуальны або
эмацыянальны стымул, што выклікае
якое-н. дзеянне. 2. Вектарная фізічная
велічыня, колькасць руху роўная здабыт
ку масы цела на яго хуткасць (спец.). 7. (й
/яяарчам лрацы. II лрь/м. імпульсны, -ая, -ае.
Бнлульслае яылрамялелле.
ІМПУЛЬСІЎНЫ, -ая, -ае (кніжн )
1. Які мае адносіны да імпульса. Тмлульс/ўлыя рух/. 2. Які дзейнічае пад уплывам
раптоўных імпульсаў. 7. чалавек. Ц лаз. ім
пульсіўнасць, -і, ж.
ІМП&Г, -у М -пЗце, .м. 1. Імклівасць,
парывістасць, разгон. Бяселл/ /. руча/л. 2.
лбрал. Іарачы парый запал, пылкасць, ім
кненне. 7. (За лрацы. Любоўлы /. Ц лрь/м. ім
пэтны, -ая, -ае.
ІМУНА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: 1) які мае адно
сіны да імунітэту (у 1 знач.), напр.: /мулаалера/члы, /мулалал/алоа/я, імуларэакліыулас/^ь, шула/лэралія; 2) які мае адносіны
да імуналогіі, напр.: /мулалоа/я, /муламарфолоа/я, /мулаэмбрыялоа/я.
ІМУНАЛОГІЯ, -і, ж. (спец.). Раздзел
медыцыны — навука аб засцерагальных
рэакцыях арганізма да інфекцыйных хва
роб, неўспрымальнасці да іх.
ІМУНІЗАВАЦЬ, зўю, -зўеш, -зўе; зўй;
-завАны; зак. і лезак., каао-млло (спец.).
Зрабіць (рабіць) неўспрымальным да ін
фекцыйных захворванняў 7. ареал/зм. Ц
лаз імунізацыя, -і, ж.; лрым. імунізацыйны,
-ая, -ае.
ІМУНІТЭТ, -у А/ -тбце, м. (спец.). 1.
Неўспрымальнасць арганізма да зара
жэння хваробамі. ТТабыл/ы /. Лылрацаааць
/. сулраць чаео-л. (таксама перан.: здоль
насць процістаяць чаму-н.). 2; Выключ
нае права, якое даецца пэўным асобам, не
падпарадкоўвацца некаторым агульным
законам. Дылламал/ычлы /. (недатыкаль
насць асобы, памяшканняў дыпламатаў).
II лрым. імўнны, -ая, -ае (да 1 знач.) / імуні
тэтны, -ая, -ае. Тмуллая рэакцыя араал/зма.
ІМУНОЛАГ, -і, мл. -і, -аў м. Спецыя
ліст у галіне імуналогіі.
ІМХОВЫ ад мох
ІМЧАЦЦА, -чўся, -чйшся, -чйцца;
-чьімся, -чыцёся, -чАцца; -чьіся; лезак.
Вельмі хутка перамяшчацца, ехаць, бег
чы. 7 млю есць с/лы.
ІМЧАЦЬ, -чў, -чЫш, -чЫць; -чЫм, -чыцё, -чАць; -чЫ; лезак. 1. каео-м/лю. Вель
мі хутка везці, несці каго-, што-н. 77безб
імчыць ласажыраў. 2. Тое, што і імчацца
(разм ). Сал/ /. з зары.
ІМША, -й, ж. 1. У каталіцкай царкве:
літургія, абедня. 2. Харавы музычны твор,
прызначаны для літургіі.
ІМШАНІК, -а, мл. -і, -аў м. Уцепленае
памяшканне для зімоўкі пчол.

ІМШАНЫ, -ая, -ае. Зарослы мохам.
Тммалае локрыеа. Тмлаалае бало/ла.
ІМШАРА, -ы, мл. -ы, імшАр, ж. Моха
вае балота. 7Ьлк/я /мымры. Лсум/ыць /мымры.
ІМШАРЫНА, -ы, мл. -ы, -рын, ж. Тое,
што і /мымра.
ІМШЫСТЫ, -ая, ае 1. Парослы мо
хам. 7 берае. 2. Падобны на мох. Тммысл^ая /лраеа. Ц лаз. імшыстасць, -і, ж.
ІМШАЦЬ, -піў, -шьіш, -шйць; -шьім,
-шыцё, -шАць; лезак., ы/лм. Перакладваць
мохам бярвёны, ставячы цёплы будынак.
7 зруб.
ІМЙ, імй / імені, імю / імені, мл. імі
/ імёны, імяў імён / імёнаў, л. 1. Асабіс
тая назва чалавека, якая даецца яму пры
нараджэнні. Умелае /. Лес /. — Сяргей. 2.
Поўная асабістая назва чалавека з імем па
бацьку а таксама яго прозвішчам. Заеуць
Бомал, а /. ла бацьку ТТраколае/ч. 3. Спад
чыннае афіцыйнае найменне, якое паказ
вае на прыналежнасць чалавека да пэўнай
сям'і, напр., у беларусаў: Брыль, Іарэцкі,
Дубоўка, Карскі, Мележ, Насовіч, Шыр
ма, Янчук. 4. Асабістая вядомасць, рэпу
тацыя. Чучалы з сусее/ллым /мем. 5. Назва
прадмета, з'явы. Ткалля альяс яябома лаб
/мем сямле/ял/к. 6. У выразе: у імй кааочаао — у памяць, у гонар каго-, чаго-н.
(высок.). У /. /Дружбы. 7. у зллч. лрылаз. з
Р Названы ў гонар каго-, чаго-н. 7эал/р /.
Ялк/ Аулалы.
ІМЯНІННІК, -а, лн. -і, -аў, л Чалавек
у дзень сваіх імянін або ў дзень свайго на
раджэння. ТМаруляк бля /мял/лл/ка. Ц ж.
імянінніца, -ы, мл. -ы, -ніц
ІМЯНІНЫ, -нін. 1. Асабістае свята
каго-н., якое выпадае на той дзень, ка
лі царква адзначае памяць аднайменнага
святога. 7. 7ймцры. 2. Дзень нараджэння.
Скрыўляць /. (разм.). Ц лрым. імянінны, -ая,
-ае. 7. ліро?.
ІМЯННЫ, -Ая, -бе. Памечаны імем
уладальніка; выдадзены на чыё-н. імя; імя
каго-н. 7 аабз/лл/к. Тмяллдя сліылелбыя. О
Імянны спіс — спіс, у якім пералічваюцца
прозвішчы і імёны якіх-н. асоб.
ІНАКШ. 1. лрысл., злуч. сулрдц/улы. Тое,
што і /лачай. 2. злуч. б&лучлльлы. Далучае
члены сказа, якія растлумачваюць змест
папярэдніх слоў ці сказаў 0 Інакш кажу
чы — іншымі словамі. Нік ці інакш — ва
ўсякім выпадку тым ці іншым спосабам.
ІНАЎГУРАЦЫЯ, -і, ж (спец) Ура
чыстая працэдура ўступлення на пасаду
кіраўніка дзяржавы або ўніверсітэта. Залрас/ць лл /лауеуряцыю. 7. лояааа рэк/лара.
ІНАХАДЗЬ, -і, ж. Спосаб конскага бе
гу пры якім конь адначасова выкідвае на
перад і апускае то абедзве правыя, то абе
дзве левыя нагі.
ІНАХОДЗЕЦ, -дца, мл. -дцы, -дцаў м.
Конь, які бегае інахаддзю.
ІНАЧАЙ. 1. лрысл. Іншым спосабам,
па-іншаму. Зрабіць /. 2. злуч. сулрац/ўлы. У
адваротным выпадку; а то. 7рэба слязяц
ца, /. слазл/цца можла.

ІМП-ІНГ
ІНВАЛІД, -а, 37 -дзе, мл. -ы, -аў, м. Ча
лавек, які поўнасцю або часткова страціў
працаздольнасць у выніку ранення, зня
вечання ці хваробы. 7. блйлы. 7. лбрзам
арулы. II ж. інвалідка, -і, Д37 -дцы, мл. -і,
-дак (разм.). Ц лрым. інвалідны, -ая, -ае.
ІНВАЛІДНАСЦЬ, і, ж Стан інвалі
да, непрацаздольнасць. 77слс/я ла /лбал/бласц/.
ІНВАРЫЯНТ, -а, 37 нце, мл -ы, -аў
м. 1. (спец.). Велічыня, што застаецца
нязменнай пры тых або іншых пераўтва
рэннях. 2. У мовазнаўстве: адзінка, якая
заключае ў сабе асноўныя прыметы сваіх
канкрэтных рэалізацыі Семалліычлы /. Ц
лрым інварыянтны, -ая, -ае.
ІНВЕНТАР, ў / А, м 1. ў Сукупнасць
прадметаў, прылад, якія складаюць ма
ёмасць прадпрыемства, установы, арга
нізацыі. Слар/лыўлы /. Сельскаааслабарчы /. 2. -ў. Вопіс такіх прадметаў рэестр.
Скласці /. 3. -ў. Прылады вытворчасці.
Сельскаааслабарчы /. 4. -а, а/слі. Апісан
ні феадальных уладанняў у 16 — першай
палавіне 19 ст. ў Беларусі, Літве, Украіне,
Польшчы. Слюролка /ляеллмра Брэсцкай
экалом/7 7 742 а. О Жывы інвентар — цягла
вая і малочная жывёла. Ц лрым. інвентарны,
-ая, -ае.
ІНВЕНТАРЫЗАВАЦЬ, зўю, -зўеш,
-зўе; -зўй; -завАны; зак. і лазак., мяло. Зра
біць (рабіць) вопіс інвентару. 7 маёмасць. Ц
лаз. інвентарызацыя, -і, ж
ІНВЁРСІЯ, -і, ж. (спец.). Змяненне
звычайнага парадку слоў ці словазлучэн
няў у сказе як стылістычны прыём. Ц лрым.
інверсійны, -ая, -ае
ІНВЕСТАВАЦЬ, тўю, -тўеш, тўе,
тўй, тавАны / ІНВЕСЦІРАВАЦЬ, рую,
-руеш, -руе; -руй; -раваны; зак. і лазак.,
мала (спец.). Укласці (укладваць) капітал
у прадпрыемства з мэтай атрымання пры
бытку. II лаз інвесціраванне, -я, л. / інвес
тыцыя, -і, ж., лрым. інвестыцыйны, -ая,
-ае.
ІНВЁСТАР, а, мл -ы, -аў м Уклад
чык, які ажыццяўляе інвестыцыі. Ц лрым.
інвёстарскі, -ая, -ае.
ІНВЕСТЫЦЫЯ, і, ж 1. ал. інвеста
ваць. 2. звычайна мл. (інвестыцыі, -цый).
Доўгатэрміновыя ўкладанні капіталу ў
асобныя галіны эканомікі ў краіне і за
мяжой. II лрь/м. інвестыцыйны, -ая, -ае. 7.
фолб.
ІНІАЛЙТАР, -а, мл. -ы, -аў м. Апарат
для інгаляцыі. Ц лрь/м. інгалятарны, -ая, -ае.
ІНІАЛЙЦЫЯ, -і, ж Лячэнне ўдыхан
нем лекавых рэчываў (у выглядзе пары,
газаў распыленых вадкасцей). ТТазлачыць
/лзадяцыю. II лрым. інгаляцыйны, -ая, -ае.
ІНГРЭДЬІЁНТ, -у 37 нце, мл -ы, -аў,
м. Састаўная частка чаго-н. (рэчыва, су
месі). II лрь/м. інгрэдыентны, -ая, -ае.
ІНГУШЫ, -бў, абз. інгўш, -А, м. Народ — карэннае насельніцтва Рэспублікі
Інгушэція, якая ўваходзіць ў склад Ра
сійскай Федэрацыі. Ц ж. інгушка, -і, Д37

ІНД-ІНЕ
-шцы, мл. -і, -шак. II лрь/м. інгўшскі, -ая,
-ае. 7леу/оскоя л/оео.
ІНДАЕЎРАПЁЙЦЫ, аў, оЛз. -пёец,
-пбйца, м. Агульная назва плямён — прод
каў сучасных народаў, якія гавораць на
мовах індаеўрапейскай сям'і. Ц лрым.
індаеўрапейскі, -ая, -ае. 7л&?еуролейскоя
лромоео. О Індаеўрапейская сям'я моў —
агульная для многіх народаў Еўропы, За
ходняй Азіі і Індастана сям'я моў, якая
ўключае групы балтыйскую, германскую,
грэчаскую, індыйскую, іранскую, кельц
кую, раманскую, славянскую і інш.
ІНДАЛОГІЯ, -і, ж. Сукупнасць навук
пра культуру гісторыю, мастацтва, мову,
літаратуру, эканоміку Індыі. Ц ярым. інда
лагічны, -ая, -ае.
ІНДАНЕЗІЙЦЫ, аў, о^з. зіец, зійца,
м. Агульная назва народнасцей і плямён,
якія складаюць асноўнае насельніцтва Інданезіі. Ц ж. інданезійка, -і, ДЛ^-зійцы, мл.
-і, -зіек. II лрым. інданезійскі, -ая, -ае.
ІНДЗЁЙЦЫ, -аў о<3з. індзёец, -дзёйца,
м. Агульная назва карэнных плямён і на
роднасцей (за выключэннем эскімосаў і
алеутаў), якія насялялі амерыканскі маця
рык да паяўлення еўрапейцаў і захаваліся
да сённяшняга дня толькі ў некаторых
раёнах Паўднёвай і Паўночнай Амерыкі.
II ж. індыянка, -і, ДМ -нцы, мл. -і, -нак. Ц
лрым. іцдзёйскі, -ая, -ае.
ІНДОЛАГ, -а, мл. -і, -аў, м. Спецыяліст
у галіне індалогіі.
ІНДУІЗМ, -у; м. Сукупнасць рэлігій
ных традыцый і філасофскіх школ, якія
ўзніклі на Індыйскім субкантыненце і
заснаваны на кульце багоў Вішну і Шывы. II лрь/м. індуісцкі, -ая, -ае.
ІНДЎКТАР, -а, мл. -ы, -аў, м. (спец.).
Частка электрычнай машыны, адказная
за ўтварэнне ў ёй працоўнага магнітнага
патоку. II лрым. індуктарны, -ая, -ае.
ІНДЎКЦЫЯ, -і, лс. (спец.) 1. Спосаб
разважання і метад даследавання ад пры
ватных фактаў да агульных вывадаў; лроц/л. дэдукцыя (кніжн.). 2. Узбуджэнне
электрычнага току ў якім-н. правадніку
пры руху яго ў магнітным полі або пры
змяненні вакол яго магнітнага поля. 3.
Узаемадзеянне працэсаў узбуджэння і
тармажэння ў нервовай сістэме, пры якім
узнікненне аднаго працэсу выклікае раз
віццё другога, процілеглага. Зокол узоемлой /л^укцы/ лербоеых лроцэсоу. Ц лрь/м. ін
дукцыйны, -ая, -ае
ІНДУЛЬГЁНЦЫЯ, і, лс 1. У каталі
цызме: поўнае або частковае адпушчэнне
грахоў, у якіх грэшнік пакаяўся на спове
дзі. 2. Грамата на адпушчэнне грахоў, якая
выдаецца ад імя Папы Рымскага за асо
быя заслугі перад царквой або за плату. 3.
лсрял. Дазвол на якія-н. дзеянні, учынкі
(кніжн.).
ІНДЎС, -а, мл. -ы, -аў, м. Індыец — пас
лядоўнік індуізму. II лс. індўска, -і, ДМ
-дўсцы, мл. -і, -сак. Ц лрым. індускі, -ая,
-ае.
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ІНДЎСТРЫЯ, -і, лс. Фабрычна-завод
ская прамысловасць з машыннай тэх
нікай. Леекоя /. Цяжкоя /. Ц лрь/м. індус
трыяльны, -ая, -ае
ІНДУСТРЫЯЛІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш,
-зўе; -зўй; -завАны; зяк. і лсзяк., м/л/о.
Перавесці (пераводзіць) на машынную,
індустрыяльную тэхніку; укараніць (ука
раняць) такую тэхніку. /. сельскую еясля(Зярку. II ляз. індустрыялізацыя, -і, ж.
ІНДУСТРЫЯЛЬНЫ, ая, ае 1. <м ін
дустрыя. 2. Тое, што і лрямыслоеы. 7л^ус/лрыяльляя (Ззяржяея.
ІНДЫВІД, а, М дзе, мл -ы, аў, м
Тое, што і /ліЗыбйуум.
ІНДЫВІДУАЛІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш,
-зўе; -зўй, -завбны; зяк. і лезяк., кяео/ол/о. Зрабіць (рабіць) індывідуальным (у
1 знач.), не падобным на іншых; устана
віць (устанаўліваць) што-н. дастасавальна да кожнага асобнага выпадку, асобы. X
золял/к/ з еучлям/. Ц ляз. індывідуалізацыя,
-і, лс.
ІНДЫВІДУАЛІЗМ, у; м 1. Імкнен
не да яркага праяўлення незалежнасці
сваёй асобы, а таксама паводзіны, у якіх
праяўляецца гэта імкненне. 2. Маральны
прынцып, які ставіць інтарэсы адной асо
бы вышэй за інтарэсы грамадства. Ц лрь/м.
індывідуалістычны, -ая, -ае.
ІНДЫВІДУАЛІСТ, а, М сце, мл ы,
-аў м. Чалавек, які праяўляе індывідуа
лізм у поглядах, паводзінах. Ц лс. індывіду
алістка, -і, ДМ -тцы, мл. -і, -так. Ц лрь/м.
індывідуалісцкі, -ая, -ае
ІНДЫВІДУАЛЬНАСЦЬ, і, лс І. Су
купнасць характэрных, адметных рыс,
якія вылучаюць асаблівасці характару і
псіхалагічнага складу, што адрозніваюць
адзін індывідуум ад другога. 2. Асоба, ін
дывідуум.
ІНДЫВІДУАЛЬНЫ, ая, ае 1. Удае
цівы канкрэтнаму індывідууму; асабісты.
.Мь/#/(?уяльль/я рь/сь/ хярякл/яру. 2. Які
ажыццяўляецца асобнымі людзьмі, не ка
лектыўны. Тл^ые/^уояьлоя лряцоўляя <3зейлясць. .Мь/ейуяльляя еяслжЗяркя. 3. Асаб
лівы для кожнага індывідуума. /. ло(3ь/хо&
4. Асобны, адзінкавы. /. еь/ля^як.
ІНДЫВІДУУМ, а, мл -ы, аў м Чала
век як канкрэтная асоба, а таксама наогул
асобны жывы арганізм, асобіна.
ІНДЁІІА. 1. леек/?., л. Цёмна-сіняе фар
бавальнае рэчыва, якое здабываецца з соку
некаторых трапічных (індыганосных) рас
лін або атрымліваецца сінтэтычна. 2. лязм.
Цёмна-сіні. Хімер /. 3. Людзі, якія, паводле
сцвярджэння экстрасэнсаў маюць аўру
колеру індыга і характарызуюцца наяў
насцю звышздольнасцей, высокім інтэ
лектам і неўспрыімлівасцю да традыцый
ных прыёмаў выхавання. Дзе/// /. Ц лрь/м.
індыгавы, -ая, -ае (да 1 знач.). /. колер.
ІНДЁІЙЦЫ, -аў, л<3з. індьіец, -дыйца,
м. Агульная назва ўсяго карэннага насель
ніцтва Індый незалежна ад нацыяналь
най, рэлігійнай і каставай прыналежнас

ці. II ж. індыянка, -і, ДМ-нцы, мл. -і, -нак.
II лрь/м. індыйскі, -ая, -ае.
ІНДЁІК, -А, мл. -і^ -бў м. Вялікая свой
ская птушка сямейства фазанавых, якую
разводзяць для атрымання мяса; самец
гэтай птушкі. 0 Змяняць быка на індыка —
памыліцца пры выбары (замест лепша
га выбраць горшае). Ц ж. індычка, -і, ДМ
-чцы, мл. -і, -чак. II лрь/м. індычы, -ая, -ае.
ІНДЫКАТАР, а / -у, мл -ы, аў м
(спец.). 1. -а. Прыбор для вымярэння
фізічных велічынь, адлюстравання ходу
працэсаў або стану аб'екта, за якім вя
дзецца назіранне. Л/зуояьлы /. Лкус/лычлы
/. 2. -у. Рэчыва, якое з'яўляецца хімічным
рэактывам. X кйлыхрэокцый. Ц лрым. інды
катарны, -ая, -ае.
ІНДЫФЕРЭНТНЫ, ая, ае (кніжн)
Абыякавы, раўнадушны. Тл^ы^ерэл/ллыя
о^лос/лы. II лаз. індыферэнтнасць, -і, ж.
ІНДЫФЕРЭНТЫЗМ, -у, м (кніжн)
Індыферэнтныя адносіны да чаго-н.
ІНДЫЧАНЯ / ІНДЫЧАНЁ, нбці, мл
-нйты, -нАт, л. Птушаня індычкі.
ІНДЫЧЫНА, -ы, ж Мяса індыка (ін
дычкі) як харч.
ІНДЫЯНКА ел. індзейцы, індыйцы.
ЙІДЭКС, -а, мл. -ы, -аў м. (спец.). 1.
Паказальнік, спіс чаго-н. /. аеаераф/члых
лозеоу. /. /мел. 2. Лічбавы (або літарны)
паказчык чаго-н. X лромыслобой еы/леорчосц/. /. олл/оеь/х цэл. 3. Умоўнае абазна
чэнне ў сістэме якой-н. класіфікацыі.
27ом/любы /. II лрь/м. індэксны, -ая, -ае.
ІНДЭТЭРМІНІЗМ, -у, м Супраць
леглая дэтэрмінізму канцэпцыя, якая
адмаўляе ўсеагульную заканамернасць і
прычынную залежнасць і абумоўленасць
у прыродзе і грамадстве і сцвярджае наяў
насць стэнаў або падзей, для якіх прычы
на не існуе або не можа быць вызначана. Ц
лрь/м. індэтэрміністычны, -ая, -ае.
ІНЕЙ, -ю, м. Ледзяныя крышталікі,
якія ўтвараюцца ў выніку ахаладжэння ва
дзяной пары і асядаюць тонкім слоем на
дрэвах, глебе і інш. 7роео локрылося /леем.
ІН'ЁКЦЫЯ, -і, ж. (спец.). Увядзенне
лекавых раствораў непасрэдна пад скуру,
у мышцу, вену шляхам упырсквання. /. /лс^л/лу. II лрь/м. ін'екцыйны, -ая, -ае.
ІНЁРТНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае інерцыю
(у 1 знач.; спец ). 2. Бяздзейны, безыні
цыятыўны, пасіўны. /. чолоеек. О Інерт
ныя газы — газы, якія не ўступаюць у хі
мічныя рэакцыі. II лоз. інёртнасць, -і, ж. (у
2 знач.).
ІНЁРЦЫЯ, -і, ж 1. Уласцівасць цел
захоўваць стан спакою або раўнамерна
га прамалінейнага руху; пакуль якая-н.
знешняя сіла не прымусіць змяніць гэты
стан. Ляцець ло /лерцы/. 2. лерол. Бяздзей
насць, пасіўнасць, б Па інерцыі — па пры
вычцы, машынальна. Ц лрым. інерцыйны,
-ая, -ае.
ІНЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; лезок. Пакры
вацца інеем. II зок. заінець, -ею, -ееш, -ее.
Дрэды зо/лел/.
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ІНЖЫНЁР, -а, мл. -ы, -а% л*. Спецыя
ліст з вышэйшай тэхнічнай адукацыяй,
/.-мехдл/к. Аўсяны /. Ц лрым. інжьшёрскі,
-ая, -ае.
ІНЖЫНЁРНЫ, ая, ае Тэхнічны,
звязаны з дзейнасцю інжынера. Тллсылерлыя еомск/.
ІНЖЫНЁРЫЯ, і, лс. Інжынерная
справа, творчая тэхнічная дзейнасць.
ІНЖЁІР, -а / -у, лі. 1. -а. Паўднёвае
пладовае дрэва сямейства тутавых; фіга
вае дрэва, смакоўніца. 2. -у. Салодкі плод
гэтага дрэва (вінныя ягады). Ц лрым. ін
жырны, -ая, -ае.
ІНІСТЫ, -ая, -ае. Пакрыты інеем, за
інелы. /. хмызняк.
ІНІЦЫЯВАЦЬ,
цык5ю, -цыібеш,
-цык5е; -цыявёны; зак. і незяк., іаліо. Са
дзейнічаць пачатку чаго-н., даваць штур
шок чаму-н. /. ^аўл/цліеа мос/ла. Ц няз.
ініцыявайне, -я, н.
ІНІЦЫЯЛЫ, -аў, яйз Ал, а, м Пер
шыя літары імя і імя па бацьку або імя і
прозвішча. II лрым. ініцыяльны, -ая, -ае.
ІНІЦЫЯТАР, а, мн ы, аў м Той, хто
праяўляе ініцыятыву; пачынальнік, /ліцыяліары сля^орн/^/лея. Ц эк. ініцыятарка,
-і, ДА/-рцы, мн. -і, -рак (разм.).
ІНІЦЫЯТЫВА, ы, лс. 1. Самастой
ны пачын, унутранае імкненне да новых
форм дзейнасці; прадпрымальнасць. 77ряяе/ць /л/цыяліыеу. 2. Вядучая роля ў якіх-н.
дзеяннях. Узяць /н/'цыя/лыеу ў сяле рук/.
ІНІЦЫЯТЁІЎНЫ, ая, ае 1. Які пра
яўляе ініцыятыву ў якой-н. справе. 7ліцыяжыўняя ерула. 2. Які валодае ініцыя
тывай; прадпрымальны. /. чдяаеек. Ц лаз.
ініцыят^іўнасць, -і, лс (да 2 знач )
ІНКАСАТАР, -а, мн. -ы, -аў м. Служ
бовая асоба, якая займаецца прыёмам
грошай ад арганізацый і ўстаноў для зда
чы іх у банк, а таксама машына, якая пе
равозіць такую асобу. Ц лрым. інкасатарскі,
-ая, -ае.
ІНКВІЗІТАР, а, мн ы, аў м 1. Суд
дзя або член інквізіцыйнага суда. 2. лерал. Пра жорсткага чалавека-мучыцеля.
II лрым. інквізітарскі, -ая, -ае (да 2 знач.).
Тнке/з/ппзрск/я меліа^ы.
ІНКВІЗІТАРСТВА, а, н Бязлітаснасць,
жорсткасць, уласцівыя інквізітару.
ІНКВІЗІЦЫЯ, і, лс 1. У 13-19 стст :
следчы і карны орган каталіцкай царквы,
які дзейнічаў крайне жорсткімі метадамі ў
барацьбе з ерэтыкамі. Тслалскдя /. 2. лерян.
Мучэнне, катаванне. Г^ліа не лсыццё, л /.
II лрым. інквізіцыйны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ІНКОГНІТА. 1. лрысл. Тайна, хаваючы
сваё імя. 77рыехяць /. 2. няз. лескл., н. Зна
ходжанне пад выдуманым імем. Захоўваць
/. 3. наз. нескл., м. і н. Асоба, якая скрывае
сваё сапраўднае імя. Злоў забіўся (зЗ?бі/ідся) учдраміл/ (ўчдраміляе)) /.
ІНКРУСТАВАЦЬ, тўю, -тўеш, тўе;
-тўй; -тавАны; зяк. і незяк., мяло. Упрыго
жыць (упрыгожваць) узорамі, малюнкамі
з урэзаных у паверхню пласцінак з іншага
11 Зак. 2044

матэрыялу. /. мэблю. /. мелі ялам ля (Зрэзе. Ц
няз. інкруставанне, -я, н. / інкрустацыя, -і,
лс.
ІНКРУСТАТАР, а, мн ы, -аў м Мас
так, які займаецца інкрустацыяй. Ц лрым.
інкрустатарскі, -ая, -ае.
ІНКРУСТАЦЫЯ, і, лс 1.
інкруставаць. 2. Упрыгажэнне ў выглядзе узораў
малюнкаў з перламутру, дрэва і іншых ма
тэрыялаў урэзаных у паверхню прадмета.
І/Ткялгулкя з /лкрусліацыяй.
ІНКРЫМІНАВАЦЬ,
нўю,
нўеш,
-нўе; -нўй; -навіны; зяк. і незяк., мяло,
каму-чаму Абвінаваціць (абвінавачваць),
прад'явіць (прад'яўляць) каму-н. абвіна
вачанне ў чым-н. /. кяму-н. убзел у зябонсліее.
ІНКУБАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецы
яльны апарат для штучнага вывядзення
куранят, моладзі рыб і інш. Ц лрым. інку
батарны, -ая, -ае. /нку&77лярныя куряляяіы.
ІНКУБАТбРЫЙ, я, мн -і, -яў, м
(спец.). Памяшканне, у якім размешчаны
інкубатары.
ІНКУБАЦЫЯ, -і, лс. (спец.). 1. Скрыты
перыяд хваробы з моманту заражэння да
з'яўлення яе першых прымет. 2. Штучнае
вывядзенне маладых асобін у інкубатары.
II лрь/м. інкубацыйны, -ая, -ае. /. лерыжЗ.
ІНСАЛЯЦЫЯ, -і, лс. (спец.). Асвятлен
не сонечнымі промнямі. Сліулель /лсаляцы/ лдліяіакалля. II лрь/м. інсаляцыйны, -ая,
-ае.
ІНСІНУАЦЫЯ, -і, мм і, -цый, лс
(кніжн.). Паклёпніцкая выдумка, накіра
ваная супраць каго-н. з мэтай зганьбіць,
зняславіць. II лрь/м. інсінуацыйны, -ая, -ае.
Уз#О(Зз/ць адлеглыя /лс/луацы/.
ІНСПЕКТАВАЦЬ, тўю, тўеш, -тўе;
-тўй; -тавёны; лезак., кдео-іаліо. Правя
раць правільнасць чыіх-н. дзеянняў шляхам нагляду і інструктавання. /. школу. Ц
лаз. інспектаванне, -я, л. /інспёкцыя, -і, лс
ІНСПЁКТАР, а, мл ы, аў, м Служ
бовая асоба, якая займаецца інспектаван
нем каго-, чаго-н. Ф/лдлсдеы /. Ц лрь/м. інспёктарскі, -ая, -ае.
ІНСПЁКЦЫЯ, і, лс 1. а/? інспектаваць
2. Установа, арганізацыя, якая інспектуе
каго-, што-н. Салілі дрлдя /. Ц лрь/м. інспекцыйны, -ая, -ае
ІНСПІРАВАЦЬ, рўю, рўеш, -рўе;
-рўй; -равёны; зак. і лезак., шліо (кніжн.).
1. Выклікаць з'яўленне чаго-н. /. з^еу рэ
дукцыі. 2. Нагаворамі, падбухторваннем
выклікаць (выклікаць) у каго-н. якія-н.
думкі, погляды і пад. /. ^еслара<3к/. Ц лаз.
інспірацыя, -і, лс. / інспіраванне, -я, л.
ІНСПІРАТАР, -а, мл
ы, -аў м
(кніжн.). Той, хто інспіруе што-н. Ц лрь/м.
інспіратарскі, -ая, -ае.
ІНСТАНЦЫЯ, і, мл і, цый, лс Асоб
ная ступень у сістэме падначаленых адзін
аднаму органаў (дзяржаўных, партыйных,
судовых і інш.). Вышэйшыя /лс/лалцы/. Ла
дзіць ла /лслідлцыях. Ц лрылі. інстанцьійны,
-ая, -ае.

ІНЖ-ІНС
ІНСТРУКТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; -тав&ны; зак. і лезак., каео-шлю.
Даць (даваць) каму-н. кіруючыя ўказанні.
/. рабочых ла ліэхл/цы бяслек/. Ц зак. так
сама праінструктаваць, -тўю, -тўеш, -тўе;
-тўй; -тавёны. Ц лаз. інструктаж, -у, м. / ін
структаванне, -я, л.
ІНСТРЎКТАР, а, мл. ы, аў м Служ
бовая асоба, якая інструктуе каго-, што-н.
/. %)/зкулылурь/. У. ла /лурызме. Ц лс. інструк
тарка, -і, ДА/ -рцы, мл. -і, -рак (разм.). Ц
лрылі. інструктарскі, -ая, -ае
ІНСТРУКТЁГЎНЫ, ая, ае Які змя
шчае ў сабе кіруючыя ўказанні. Ц лаз. ін
структыўнасць, -і, лс
ІНСТРЎКЦЫЯ, і, мл і, цый, лс 1.
Звод правіл, якія ўстанаўліваюць парадак
і спосаб ажыццяўлення, выканання чаго-н. або паслядоўнасці. /. ла ілэхл/цы бяслек/. Даеаць /лслірукцы/. Ц лрь/м. інструкцёшны, -ая, -ае
ІНСТРУМЁНТ, а / у, Л/ нце, мл
-ы, -аў м. 1. -а. Прылада для выканання
якой-н. работы. Аіруре/члы /. Сліалярль/ /.
2. -у, зб. Сукупнасць такіх прылад. Адлі
лі і. 3. -а. Тое, што і музычны інструмент.
Духавыя /лслірумелліы. 4. -а, лерал. Сродак
для дасягнення чаго-н. 2>ыць ласлухліялым
/лс/лрумелліам у чы/х-л. руках. О Музычны
інструмент — спецыяльная прылада для
стварэння музычных гукаў пэўнага тэм
бру, выканання музыкі. Ц лрылі. інструмен
тальны, -ая, -ае (да 1—3 знач.). /. цэх.
ІНСТРУМЕНТАВАЦЬ, тўю, тўеш,
-тўе; -тўй; -тавёны; зак. і лезак., шліо
(спец.). Правесці (праводзіць) інструмен
тоўку (у 1 знач.) музычнага твора.
ІНСТРУМЕНТАЛІСТ, а, А/ -сце, лм
-ы, -аў, м. (спец.). Музыкант, які іграе
на якім-н. музычным інструменце. Ялсдмбль /лслірумелліал /сліаў. Ц лс. інструмен
талістка, -і, ДА/ -тцы, мл. -і, -так. Ц лрым.
інструменталісцкі, -ая, -ае.
ІНСТРУМЕНТАЛЬШЧЫК, а, з<н. і,
-аў, лі. Рабочы, спецыяліст, заняты выра
бам інструментаў (у 1 знач.). Слесар-/. Ц лс.
інструментальшчыца, -ы, мл -ы, -чыц.
ІНСТРУМЕНТАРЫЙ, я,
(спец.).
Сукупнасць інструментаў (у 1 знач.), які
мі карыстаюцца ў якой-н. спецыяльнай
галіне. Зубаўрачэблы /.
ІНСТРУМЕНТОЎКА, -і, ДМ -тбўцы,
а<с. (спец.). 1. Выклад музычнага твора
для выканання аркестрам, камерным ан
самблем, а таксама хорам. 2. Аддзел тэо
рыі музыкі, які вывучае прынцыпы такога
выкладу і спалучэнне музычных інстру
ментаў у аркестры. 3. лерал. Гукавая арга
нізацыя мастацкай мовы.
ІНСТЁІНКТ, у, А/ -кце, мл ы, -аў, м
1. Прыроджаная здольнасць рабіць бес
свядомыя мэтанакіраваныя дзеянні ў ад
каз на змены ўнутранага або знешняга
асяроддзя. /. сдл/азахдеалля. 2. Падсвядо
мае прадчуванне чаго-н., унутранае чуц
цё. А/а/рірылск/ /.

ІНС-ІНТ
ІНСТЫНКТЫЎНЫ, -ая, -ае Абумоў
лены інстынктам, адвольны. 7. рух. Ц ноз.
інстынктыўнасць, -і, эк.
ІНСТЫТЎТ, -а, А7-тўце, мн. ы, -аў м
1. Назва вышэйшых навучальных і наву
ковых устаноў /Мазаічны /. Т^оеукоеобослебнь/ /. 2. У дарэвалюцыйнай Расіі:
сярэдняя навучальная ўстанова закрытага
тылу для жанчын дваранскага паходжан
ня. 7. шляхетных дзяўчат. 3. Сукупнасць
прававых норм у якой-н. сферы грамад
скіх адносін, пэўная форма грамадскай
арганізацыі. 7. сям 7 / шлюбу. Ц лрь/м. інсты
туцкі, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.).
ІНСУЛЙІ, -у м. (спец.). Бялковы гар
мон, які выпрацоўвае падстраўнікавая за
лоза, а таксама прэпарат гэтага гармону,
што выкарыстоўваецца як лекавы сродак
для рэгулявання вугляводнага абмену ў
арганізме. Ц лрым. інсулінавы, -ая, -ае.
ІНСЎЛЬТ, -у Л/ -льце, мн. -ы, -аў м.
Вострае парушэнне мазгавога кровазва
роту якое суправаджаецца раптоўнай
стратай прытомнасці і паралічамі; апа
плексія. II лрым. інсўльтны, -ая, -ае.
ІНСЦЭНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, руе;
-руй; -раваны; здк. і незлк., што. 1. Пры
стасаваць (прыстасоўваць) для пастаноўкі
на сцэне тэатра або ў кіно. 7. ромон. 2. ле
рак. Прытворна зрабіць (рабіць) што-н. 7.
непрытомнасць. Ц наз. інсцэніроўка, -і, ДА/
-рбўцы, мн. -і, -рбвак, лс. Ц лрым. інсцэні
ровачны, -ая, -ае.
ІНСЦЭНІРОЎКА, а, Д37 рбўцы, мн
-і, -рбвак, лс. 1. ал. інсцэніраваць. 2. Ін
сцэніраваны твор, спектакль. 7//ко#оя /.
рамана.
ІНСЦЭНІРОЎШЧЫК, а, мн і, аў,
м. Той, хто ажыццяўляе інсцэніроўку (у 1
знач).
ІНТАКСІКАЦЫЯ, і, лс (спец) Ат
ручэнне арганізма ядавітымі рэчывамі —
таксінамі. Ц лрь/м. інтаксікац^піны, -ая, -ае.
ІНТАНАВАЦЬ, нўю, нўеш, нўе;
-нўй; -навіны; незак. (кніжн.). Вымаў
ляць або выконваць з якой-н. інтанацыяй
(у 1 і 3 знач.).
ІНТАНАЦЫЯ, і, мн і, цый, лс 1.
Рытміка-меладычны лад мовы, чаргаван
не павышэнняў і паніжэнняў тону голасу
пры вымаўленні. 77ь/тольноя /. тілоеябольная /. 2. Характар вымаўлення, які выра
жае пачуцці таго, хто гаворыць. Сардэчная
/. Яроторскш /нтанацы/. 3. Дакладнае па
вышыні выкананне ўсіх музычных гукаў.
Фальшывая /. Ц лрь/м. інтанацыйны, -ая, -ае.
ІНТАРЭС, у л/н ы, аў м 1. л/н Па
трэбы, імкненні, мэты, неабходнасць у
чым-н. Зканам/чныя /нторэсь/ Эзярлсаеь/.
2. Карысць, сэнс, выгода. .Няма н/як/х /нтррэсоў ехаць тубь/. 3. Асаблівая ўвага,
цікавасць, якія праяўляюцца да каго-, ча
го-н. 7?ял/к/ /. бо ўсяео ноеаеа.
ІНТРАДЎКЦЫЯ, -і, лс 1. Кароткі ўступ
у некаторых музычных творах. 7. бо бале
та. 2. леран. Уступная частка чаго-н. 7. ў
е/сторь/ю. Ц лрь/л/. інтрадукцыйны, -ая, -ае.
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ІНТРЁІІА, -і, ДА7 -рЫзе, мн. -і, -рйц
лс. 1. Скрытыя шкодныя дзеянні для да
сягнення чаго-н.; нагаворы. 2?есц/ /нтрыеу
супраць коео-н. 2. Развіццё галоўнага дзе
яння ў рамане, драме (кніжн.). Складаная,
заблытаная /. 3. Любоўная сувязь. Любоў
ная /. II ламянш. інтрыжка, -і, ДА7-жцы, л/н.
-і, -жак, лс. (да І і 3 знач.).
ІНТРЫГАВАЦЬ, -гўю, -гўеш, -гўе;
-гўй; незак. 1. супраць коео-чоео. Весці ін
трыгі (у 1 знач.). 2. каао (7шло). Узбуджаць
цікавасць чым-н. загадкавым, таямнічым.
II зак. заінтрыгаваць, -гўю, -гўеш, -гўе;
-гўй; -гаваны (да 2 знач.).
ІНТРЫГАН, -а, мн ы, -аў м (неа
дабр.). Чалавек, які займаецца інтрыгамі
(у 1 знач.). 77бл/тьшны /. Ц лс. інтрыганка,
-і, Д37 -нцы, мн. -і, -нак. Ц лрь/м. інтры
ганскі, -ая, -ае.
ІНТРЫГАНСТВА, -а, н (неадабр ) Па
водзіны і ўчынкі інтрыгана.
ІНТУІЦЫЯ, -і, лс 1. Чуццё, тонкае ра
зуменне, пранікненне ў самую сутнасць
чаго-н. %лаеек багатай /нту/цьл. 2. Не
пасрэднае пазнанне ісціны без дапамогі
вопыту і лагічных вывадаў (спец.). Ц лрь/м.
інтуітыўны, -ая, -ае
ІНТЁІМ, -у м. (разм ). Пра інтымныя
адносіны, інтымную абстаноўку І ле лролалоўеаць/
ІНТЫМНІЧАЦЬ, аю, -аеш, -ае; незак
(разм ). Весці інтымныя размовы, абыхо
дзіцца з кім-н. празмерна даверліва. 7. з
сяброўкам/.
ІНТЁІМНЫ, -ая, -ае 1. Ілыбока аса
бісты, патаемны, сардэчны, шчыры; які
датычыцца пачуццяў /нть/мная размова,
/нл/ь/л/ная л/рь/ко. 2. Які датычыцца пала
вога жыцця, сексуальных адносін. 7нть/мнь/я лослуе/. Ц наз. інтымнасць, -і, лс.
ІНТЭГРАВАЦЬ, рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; -равуны; зак. і незак., што. 1. Аб'яд
наць (аб'ядноўваць) часткі чаго-н. у адно
цэлае (спец.). 2. У матэматыцы: знайсці
(знаходзіць) інтэграл дадзенай функцыі. Ц
наз інтэграванне, -я, н
ІНТЭГРАЛ, а, мн -ы, аў м У матэ
матыцы: велічыня, якая атрымліваецца ў
выніку дзеяння, адваротнага дыферэнцы
раванню. II лрь/л/. інтэгральны, -ая, -ае. 7нтэеральнае змяшэнне.
ІНТЭЛЁКТ, у, А/ кце, м Розум (у 1
знач.), здольнасць чалавека мысліць і раз
важаць. Лысок/ /. II лрь/м. інтэлектуальны,
-ая, -ае.
ІНТЭЛЕКТУАЛ, -а, мн ы, аў м Інтэ
лектуальны чалавек. Ц лс. інтэлектуалка, -і,
ДА7-лцы, мн. -і, -лак (разм.).
ІНТЭЛЕКТУАЛЬНЫ, ая, -ае 1. ал.
інтэлект. 2. Разумовы, духоўны; з высо
ка развітым інтэлектам. 7нтэ//екту&/?ьнь/я
збольносц/. II ноз. інтэлекгуільнасць, -і, лс.
ІНТЭЛІГЕНТ, -а, Л/ -нце, мн ы, аў
м. Асоба, якая належыць да інтэлігенцыі;
інтэлігентны чалавек. Ц лс. інтэлігентка, -і,
ЛА7 -тцы, мн. -і, -так. Ц лрмм. інтэлігёнцкі,
-ая, -ае.

ІНТЭЛІГЕНТНЫ, -ая, -ае 1. Які нале
жыць да інтэлігенцыі, а таксама чалавек,
які валодае вялікай унутранай культурай.
Тнтэл/еентнмя лоеобз/нь/. 2. Уласцівы ін
тэлігенту. 7. еь/аляб. II ноз. інтэлігентнасць,
-і, лс.
ІНТЭЛІГЕНЦЫЯ, і, лс., зб Ірамадскі
слой адукаваных людзей, якія прафесій
на займаюцца разумовай (творчай, наву
ковай і інш.) працай, развіццём і распаў
сюджваннем культуры. 7эхн/*/ноя /. Сельскоя /.
ІНТЭНДАНТ, а, А/ нце, мн ы, аў м
Ваеннаслужачы інтэнданцтва. Ц лрь/м. ін
тэнданцкі, -ая, -ае.
ІНТЭНДАНЦТВА, -а, н Ваенная арга
нізацыя, якая займаецца гаспадарчым за
беспячэннем арміі і вайсковай гаспадар
кай. II лрь/л/. інтэнданцкі, -ая, -ае.
ІНТЭНСІЎНЫ, ая, ае 1. Напружа
ны, узмоцнены. Тнтэнс/ўноя лро/^о. 2. Які
дае высокую прадукцыйнасць. Тнтэнс/ўное еябзенне еослоборк/. Ц ноз. інтэн
сіўнасць, -і, лс.
ІНТЭНСІФІКАВАЦЬ, кўю, -кўеш,
-кўе; -кўй; -кавАны; зок. і незок., што
(кніжн.). Зрабіць (рабіць) больш інтэн
сіўным (у 2 знач.). 7 сельскую еослоборку.
II ноз. інтэнсіфікацыя, -і, лс.
ІНТЭР'..., лрь/стоўко. Утварае назоўні
кі і прыметнікі з тым жа знач., што між...,
паміж..., напр.: /нтэр^ронуло, /нтзреокольнь/, /нтэрконсононтны.
ІНТЭРН.. Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. інтэрнацыяналь
ны, напр.: інтэрклуб, /нтзрслоборолсн/к.
ІНТЭРВАЛ, -у мн. -ы, -аў м. 1. Адлег
ласць, прамежак часу паміж чым-н. 7. лом/лс робком/ (машынапісу). 7сц/ з лэўнь/м
/нтзреолом. 2. У музыцы, акустыцы: су
адносіны двух гукаў па вышыні (спец.). Ц
лрь/м. інтэрвальны, -ая, -ае.
ІНТЭРВЕНТ, а, 37 нце, мн ы, аў,
м. Удзельнік інтэрвенцыі. Ц лрь/м. інтэрвёнцкі, -ая, -ае.
ІНТЭРВЕНЦЫЯ, і, мн і, цый, лс
Агрэсіўнае ўмяшанне адной або некалькіх
дзяржаў звычайна ўзброенае, ва ўнутра
ныя справы другой дзяржавы. Ц лрь/м. ін
тэрвенцыйны, -ая, -ае / інтэрвенцыянісцкі,
-ая, -ае. /нтзреенць/йныя еойск/. Тнтэреен/^ыян/с/^к/я номсрь/.
ІНТЭРВ'ЙЭ, нескл., н. Прызначаная для
распаўсюджвання ў СМІ гутарка з якой-н.
асобай. Троць /. Доеоць /.
ІНТЭРВ'ЮЕР, а, мн
ы, -аў, м
(кніжн.). Той, хто бярэ інтэрв'ю.
ІНТЭРВ'ЮІРАВАЦЬ, рую, -руеш,
-руе; -руй; -раваны; зок. і незок., коао
(кніжн.). Узяць (браць) у каго-н. інтэрв'ю.
7. л/сьменн/ко. Ц зок. таксама праінтэрв'юі
раваць, -рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны.
ІНТЭР'ЕР, -а, м. (спец.). Унутраная
прастора будынка, памяшкання, а такса
ма яго архітэктурнае і мастацкае афарм
ленне. ,40ормленне /нтзріеро.
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ІНТЭРМЕДЫЯ, і, мя. і, -дый, лс. Кароткая п'еса або ўстаўная сцэна, звычай
на камічнага зместу якая выконваецца
паміж актамі драматычнага або опернага
твора.
ІНТЭРМЁЦЦА, нескл., н. (спец.). Не
вялікая інструментальная п'еса свабоднай
формы, якая выконваецца аркестрам па
між асобнымі часткамі оперы, а таксама
самастойная музычная п'еса.
ІНТЭРН, -а, лм. -ы, -аў, лі. Урач, які
праходзіць навучанне ў інтэрнатуры.
ІНТЭРНАТ, -а, 3/ -нАце, лін. -ы, -аў,
м. 1. Памяшканне для пражывання на
вучэнцаў пры навучальнай установе. 7.
л/цэя. Сл;у(3энцк/ /. 2. Памяшканне для
пражывання асоб, якія працуюць на пэў
ным прадпрыемстве і не маюць уласна
га жылля. .Жыць у заео<3ск/м /я/лзряацс. 3.
Стацыянарная ўстанова спецыяльнага
ўтрымання хворых, інвалідаў, састарэлых і
інш. 77с/хаяей?алаа/чяы /. 4. Школа, у якой
вучні жывуць і знаходзяцца на частковым
дзяржаўным забеспячэнні. Дучыцца ў /я/лзряацс. О Школа-інтэрнат — навучаль
ная ўстанова, дзе дзеці жывуць і вучацца. Ц
ярым. інтэрнацкі, -ая, -ае.
ІНТЭРНАТУРА, -ы, лс. Форма паслядыпломнай спецыялізацыі маладога ўра
ча — яго практычная (звычайна на пра
цягу года) работа ў клініках, бальніцах,
якая дае яму званне спецыяліста. 77райсц/
/яліэряа/яуру.
ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ, а, л* 1. Назва
буйных міжнародных аб'яднанняў, га
лоўным чынам палітычных арганізацый
рабочага класа. 77<ер/аы 7. 2. Міжнародны
гімн рабочага класа і камуністычных пар
тый свету. З залы йзяос/л/ся еук/ Тя/лзряацыяяала.
ІНТЭРНАЦЫЯНАЛІЗАВАЦЬ,
зўю,
-зўеш, -зўе; -зўй; -завАны; зак. і яезак.,
мяло (спец.). Аб'явіць (аб'яўляць) інтэр
нацыянальным, свабодным для міжна
роднага карыстання. 7. м/лях/ зяос/я. Ц яаз.
інтэрнацыяналізацыя, -і, лс.
ІНТЭРНАЦЫЯНАЛІЗМ, у, л* Ідэало
гія і палітыка роўнасці і салідарнасці ўсіх
народаў незалежна ад нацыянальнай пры
належнасці. ТТрале/ларск/ /. Ц лрь/л/. інтэр
нацыяналістычны, -ая, -ае.
ІНТЭРНАЦЫЯНАЛІСТ, а, Л7 сце,
мя. -ы, -аў м. Прыхільнік інтэрнацыя
налізму II лс. інтэрнацыяналістка, -і, ДМ
-тцы, .мя -і, -так. II лрь/м. інтэрнацыяна
лісцкі, -ая, -ае.
ІНТЭРНАЦЫЯНАЛЬНЫ,
ая,
ае
Тое, што і лплсядроіЗяь/ (у 2 знач.). Тя/лэряаць/яяальяь/я зяос/яы. Тя/йзрялцыяя&льяыя
суеяз/. II яаз. інтэрнацыянальнасць, -і, лс.
ІНТЭРНІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; зак. і яезак. (спец.). І. каео-маяо. У міжнародным праве: пазбавіць
(пазбаўляць) свабоды перамяшчэння і
выхаду з тэрыторыі краіны (іншаземцаў,
грамадзян або суднаў ваюючай краіны да
заканчэння вайны), а таксама прымусо

ва затрымаць (затрымліваць) войскі, якія
ўступілі на тэрыторыю нейтральнай дзяр
жавы. 2. каео (мяло/ Падвергнуць (пад
вяргаць) часоваму арышту, ізаляцыі. Ц яаз.
інтэрніраванне, -я, я.
ІНТЭРНАТ, -у, м. Сусветная камп'ю
тарная сетка, доступ да якой дае магчы
масць карыстацца адзінай інфармацый
най прасторай. Такаць /я%?армацыю ў
/я/язряэце. 77айслючь/ць /. ^еся/?аеа^яь/ /.
Сай/м у /я/лзряэцс.
ІНТЭРНАТ-... Першая састаўная час
тка складаных слоў са знач.: які адносіц
ца да сеткі інтэрнэт, звязаны з ёй, напр.:
/.-алсра/лар, /.-крама, /.-лра/лакдл.
ІНТЭРПРЭТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; -тавАны; зак. і яезак., мяло (кніжн.).
Вытлумачыць (вытлумачваць), раскрыць
(раскрываць) сэнс чаго-н. Ц яаз. інтэрпрэ
тацыя, -і, мя. -і, -цый, лс.
ІНТЭРПРЭТАТАР, а, мя ы, аў м
(кніжн.). Чалавек, які інтэрпрэтуе што-н.
II ярым. інтэрпрэтатарскі, -ая, -ае
ІНФАНТЬЫІЗМ, у, м 1. Адсталасць у
развіцці, якая характарызуецца захаван
нем у дарослага фізічных або псіхічных
рыс дзіцячага ўзросту (спец.). 2. Паводзі
ны дарослага, падобныя на паводзіны дзі
цяці (кніжн.). 7. у яаесмЗз/яах.
ІНФАНТЫЛЬНЫ, -ая, -ае 1. Неда
развіты, які пакутуе на інфантылізм (у
1 знач.; спец.). 2. Падобны па манерах,
светаўспрыманні да дзіцяці (кніжн.). 3.
лсрая. Бестурботны, легкадумны. 7. ляж. Ц
яаз. інфантыльнасць, -і, лс.
ІНФАРКТ, -у, М -кце, мя. -ы, -аў м.
Спыненне прытоку крыві ў выніку спаз
маў артэрый, іх закупорвання, а таксама
ачаг амярцвення сардэчнай мышцы, які
ўзнікае пры гэтым. Ц ярь/м. інфарктны,
-ая, -ае.
ІНФАРМАВАНЫ, -ая, -ае Добра да
сведчаны ў чым-н., які валодае падрабяз
най інфармацыяй адносна чаго-н. Ц яаз.
інфармаванасць, -і, лс.
ІНФАРМАВАЦЬ, мўю, мўеш, мўе;
-мўй; -мавАны; зак. і яезак., каео ("мяло/
Даць (даваць) інфармацыю. 7. лрысу/яяых
а/? еыя/ках з ІезіЭа слае/с/наў. Ц зак. таксама
праінфармаваць, -мўю, -мўеш, -мўе; -мўй;
-мавАны.
ІНФАРМАТАР, а, мя -ы, -аў, м Той,
хто інфармуе. Дасяе/Зчаяь/ /. Ц ярым. інфар
матарскі, -ая, -ае.
ІНФАРМАТЫКА, -і, ДЛ7-тыцы, лс На
вука аб агульных уласцівасцях і структуры
навуковай інфармацыі, заканамернасцях
яе стварэння, ператварэння, назапашвання, перадачы і выкарыстання.
ІНФАРМАТЫЎНЫ, ая, ае Насыча
ны інфармацыяй, які добра інфармуе. Ц
яаз інфарматыўнасць, -і, лс
ІНФАРМАЦЫЯ, і, лс 1. Звесткі аб
навакольным свеце і працэсах, якія ў ім
працякаюць і ўспрымаюцца чалавекам
або спецыяльнымі ўстройствамі (спец.).
Тэорыя /яфармацы/. 2. Паведамленне аб

ІНТ-ІНШ
становішчы спраў; навіны. Тазс/ляая /.
бро^к/ масавай /я^арл/ацы/. Ц лрым. інфар
мацыйны, -ая, -ае. 7. /жметяэяь.
ІНФЕКЦЫЙНЫ, -ая, -ае. 1. м інфекцыя. 2. Прызначаны для заразных хворых.
Тяфскцыйяая ^ья/ца.
ІНФЕКЦЫЯ, -і, мя -і, -цый, лс Зара
жэнне арганізма хваробатворнымі мік
робамі. УзбуіЗлсалья/к /я^&скцы/. Ц лрь/м.
інфекцыйны, -ая, -ае. 7я%)екцымяае захеореаяяе.
ІНФІНІТЫЎ, -тьіва, м. У граматыцы:
неазначальная форма дзеяслова. Ц лрь/м.
інфінітыўны, -ая, -ае.
ІНФІЦЫРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны; зак. і яезак., каео-/а/ло
(спец.). Унесці (уносіць) інфекцыю, узбу
джальнікаў інфекцыйных хвароб. т4раая/ам
/я%)/цырабаяы. Ц яаз. інфіцыраванне, -я, л.
ІНФЛЯЦЫЯ, -і, лс Празмернае (у
адносінах да дзяржаўнага залатога за
пасу) павелічэнне колькасці папяровых
грошай, што знаходзяцца ў абарачэнні ў
краіне, якое выклікае іх абясцэньванне. Ц
ярым інфляцыйны, -ая, -ае.
ІНФРАСТРУКТЎРА, ы, лс (спец)
Комплекс узаемазвязаных структур або
аб'ектаў абслугоўвання, якія складаюць і
(або) забяспечваюць аснову функцыяна
вання сістэмы. 7. расла. Сацыяльная /. 7?аенная /. II лрь/м. інфраструктўрны, -ая, -ае.
ІНФРАЧЫРВОНЫ, ая, ае У выразах:
інфрачырвоныя прамяні, інфрачырвонае
выпраменьванне — электрамагнітнае вып
раменьванне, нябачнае вокам.
ІНФУЗОРЫЯ, -і, мя. -і, -рый, лс. (спец.).
Высокаарганізаваная мікраскапічная ад
наклетачная жывёліна з больш складанай
будовай цела, чым у іншых прасцейшых. Ц
лрь/м. інфузорны, -ая, -ае.
ІНЦЫДЭНТ, у, 47-нце, мя ы, аў м
Выпадак, здарэнне непрыемнага характа
ру непаразуменне. 7. яа аран/цы.
ІНША... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач.: 1) іншы, напр.: /н/аайь/цце, /н/аа^умс/лса; 2) з чым-н. іншым,
напр.: /я/аамоўяь/, /я/аа^ормсяяь/; 3) які
мае адносіны да чаго-н. іншага, напр.:
/н/аазаро^н/, /я/ааяаць/яяальяь/, /нм/анлансцян/н;4) па-іншаму, напр.: /нм/асказальны,
/н/аасказаннс.
ІНШАВЁРАЦ, -рца, мя. -рцы, -рцаў м.
Чалавек іншай веры, іншай рэлігіі. Ц лс. іншавёрка, -і, ДА7 -рцы, мя. -і, -рак. Ц лрь/м.
іншавёрскі, -ая, -ае.
ІНШАГАРОДНІ, яя, яе І. Які жыве
ў іншым горадзе, прыехаў або атрыманы
з іншага горада. 7. лсь/хар. 7н/аааарой/яя
ло/а/ла. 2. у злая. яаз. іншагародні, -яга, мя.
-ія, -іх, м. У дарэвалюцыйнай Расіі: селя
нін, які жыў у казацкай станіцы, але не
належаў да казацкага саслоўя.
ІНШАДЎМЕЦ, -мца, мя -мцы, -мцаў,
м. Той, хто думае, мысліць інакш, чым
хто-н., мае іншыя погляды, перакананні.
II лс. іншадумка, -і, ДАТ -мцы, мя. -і, -мак
(разм.). II лрь/л/. іншадумскі, -ая, -ае.

ІНШ-ІРЖ
ІНШАДУМНЫ, -ая, -ае Які думае,
мысліць інакш, чым хто-н., мае іншыя
погляды, перакананні. 7нм/обумнмя члены
з <?збо.
ІНШАЗЁМЕЦ, -мца, лін мцы, -мцай
м. Чалавек з іншай краіны; чужаземец. Ц
лс. іншаземка, -і, ДА^-мцы, мн. -і, -мак.
ІНШАЗЁМНЫ, -ая, -ае 3 іншай краі
ны, дзяржавы. 7нм/оземныя зеычк/.
ІНШАМбЎНЫ, -ая, -ае 1. Які гаво
рыць на іншай мове; напісаны на іншай
мове. Тнн/омоўное носельн/цтбо. 2. Які на
лежыць іншай мове. 7нм/омоўныя слоям
(запазычаныя).
ІНШАРОДЗЕЦ, дца, мн. дцы, -дцаў,
л*. У царскай Расіі: ураджэнец усход
няй ускраіны Расіі, прадстаўнік адной з
нацыянальных меншасцей, пераважна
ўсходняй. II ярым. іншародніцкі, -ая, -ае
ІНШАРОДНЫ, ая, ае Які мае зу
сім іншыя, чужыя для пэўнага асяроддзя
ўласцівасці; пабочны, чужы. Тнм/оробное
цела (прадмет, які трапіў звонку ў арга
нізм).
ІНШАСКАЗАЛЬНЫ, -ая, -ае Які змя
шчае ў сабе іншасказанне. 7. сэнс. Ц наз. ін
шасказальнасць, -і, лс.
ІНШАСКАЗАННЕ, я, н Выраз, які
мае іншы, умоўны, пераносны сэнс; але
горыя.
ЦІШЫ, -ая, -ае. 1. Другі, які адрозні
ваецца ад каго-н., чаго-н. Тнм/ыя поробк/.
Тнн/дя бумко. 2. Які-небудзь, некаторы.
Тнм/ому (наз.) /пакоя роамозо не бослобобы.
0 Іншы раз — часам Між іншым — міма
ходам, дарэчы, к слову кажучы. Той ці ін
шы — хто-небудзь, які-небудзь.
ІОН, -а, мн. -ы, -а% м. (спец.). Электрычна зараджаная часціца, якая ўтвара
ецца ў выніку страты ці набыцця электронаў атамамі. Ц ярым. ібнны, -ая, -ае. Іоннае
яылромяненне.
ІПАДРОМ, -а, мн. -ы, -ай м. Спецы
яльна падрыхтаванае месца для конна
спартыўных спаборніцкай а таксама для
трэніроўкі коней. Ц лрым. іпадромны, -ая,
-ае ; іпадромаўскі, -ая, -ае (разм.). 7лобромноя Эороэкко. 7лобромоўск/ рысак.
ІПАСТАСЬ, -і, лс. 1. Сутнасць, субстан
цыя (спец.). 2. У выразе: у іпастасі коао, у
знач. лрыназ. з Р (іран.) — у якасці, у ролі.
7?остоўн/к у /лас/лас/ раённага ночольн/ко.
3. У хрысціянстве: адзін з лікаў трыадзіна
га бажаства Тройцы (кніжн.).
ІПАХОНДРЫК, -а, мн -і, -ай м Хворы
на іпахондрыю.
ІПАХОНДРЫЯ, -і, лс. Хваравіта-прыгнечаны псіхічны стан; беспадстаўная
боязь захворвання. Ц лрым. іпахандрычны,
-ая, -ае. І смак.
ІПРЁІТ, -у 3/ -рйце, м. Баявое атрут
нае рэчыва, якое выклікае нарывы на ску
ры і агульнае атручэнне арганізма. Ц лрым.
іпрытавы, -ая, -ае.
ІРАД, -а, 31 -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1. Імя
вельмі жорсткага цара Іўдзеі. 2. перон. Му
чыцель, кат. Фашысцкія /робы.
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ІРАДЫЯЦЫЯ, -і, лс (спец) Распаў 7. лолеру. 4. Разбураць, узрываць што-н. І.
сюджанне, павелічэнне памераў (пра хва
чыгунку. 5. перон. Спыняць, разрываць. І.
лі, ачагі ўзбуджэння і інш.). Ц лрым. іра обнос/ны. 6. (7 / 2 ос. зеычомно не ўлсы#.).
дыяцыйны, -ая, -ае.
Нарываць (разм.). Тймец ірзе. 7. Выдаляць
ІРАНІЗАВАЦЬ, -зўю, -зўеш, -зўе; -зўй; хірургічным шляхам (пра зубы). І зубы. О
незак., з каео-чаео і без бал. Адносіцца з Ірваць бакі (жываты) (разм.) — моцна смя
іроніяй да каго-, чаго-н., гаварыць з іро яцца, заходзіцца ад смеху. Ірваць жылы
ніяй пра каго-, што-н.
(кішкі, пуп) (разм.) — цяжка працаваць,
ІРАНІЧНЫ, -ая, -ае. З іроніяй, поўны надрывацца на якой-н. рабоце. Ірваць з
іроніі. 7^ тон. II наз. іранічнасць, -і, лс.
рук (разм.) — купляць нарасхват. Ірваць на
ІРАНЦЫ, -ай абз. -нец, -нца, м. Агуль сабе валасы (разм.) — быць у адчаі, моц
ная назва народай якія насяляюць Іран. Ц на перажываць. Ц обнокр. ірванўць / (пасля
лс. іранка, -і, ДАІ-нцы, мн. -і, -нак. Ц лрым.
галосных) рванўць, -нў, -нёш, -нё; -нём,
іранскі, -ая, -ае.
-няцё, -нўць; -ні (да 1 і 4 знач.).
ІРАЦЫЯНАЛЬНЫ, -ая, -ае Супраць
ІРВбТА / (пасля галосных) РВбТА, -ы,
леглы рацыянальнаму пазнанню або які ДАІ (і)рвбце, эк. Адвольнае вывяржэнне
пярэчыць яму (кніжн.). 2. О Ірацыяналь змесціва страўніка цераз рот, а таксама
ны лік — у матэматыцы: які не можа быць тое, што вывергнута такім чынам. Ц лрым.
дакладна выражаны ні цэлым, ні дроба ірвотны / (пасля галосных) рвотны, -ая, -ае.
вым рацыянальным лікам; несуразмерны
ІРВОТНАЕ / (пасля галосных) РВОТ
з адзінкай; нроцй. рацыянальны лік. Ц ноз.
НАЕ, -ага, м. Сродак, які выклікае рвоту
ірацыянальнасць, -і, лс. (да 1 знач ).
ІРДЗЁЦЦА/ (пасля галосных) РДЗЁЦІРБІС, -а, мн. -ы, -ай м. Буйное мле ЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., ірдзёецца, рдзіцца;
какормячае сямейства кашэчых, снежны незок. Тое, што і /рбзець.
барс.
ІРЦЗЁЦЬ / (пасля галосных) РДЗЕЦЬ,
ІРВАНУЦЦА / (пасля галосных) РВА
1 і 2 ас. не ўжыв., -дзёе; незок. Рэзка вылу
НЕЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца; -нёмся,
чацца (пра што-н. чырвонае), чырванець;
-няцёся, -нўцца; -ніся; зок. Рэзкім рухам
быць ярка-чырвоным ад чаго-н. Трбзе/оць
кінуцца, памкнуцца. Донь /реонуусязмесцо.
сцяе/. 7/ебо /рбзее. Ц ноз. ірдзённе / (пасля га
ІРВАНЎЦЬ і (пасля галосных) РВАлосных) рдзённе, -я, н.
НЎЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё,
ІРЖА / (пасля галосных) РЖА, -ы, лс. 1.
-нўць; -ні; зок. 1. ад. ірваць. 2. коео-к/то.
Чырвона-буры налёт на паверхні жалеза,
Моцна тузануць, рэзка пацягнуць. І. бзеешто ўтвараецца ў выніку акіслення яго ў
ры. 3. Рэзка скрануцца з месца, рэзкім ру
паветры і ў вадзе. І но лонцуеу. 2. Прымесь
хам кінуцца куды-н. (разм.). Ммлоцык/?
вокіслаў жалеза ў балотнай вадзе, якая на
/реонур з месцо. 4. м/то. Пачаць імкліва
дае ёй буры колер і спецыфічны прысмак.
рабіць што-н. (разм.). Треонёмусе брулсно.
3. Жоўта-аранжавыя плямы на паверхні
5. коео-м/то. Падарваць, узарваць што-н. з
раслін, якія з'яўляюцца ў тых месцах, дзе
выбухам, Треонуў снороб.
ІРВАНЫ і (пасля галосных) РВАНЫ, развіваюцца споры паразітных грыбкоў.
-ая, -ае. 1. Падраны на кавалкі, Треоныя А/іебндя 4. перон. Тое, што шкодна дзей
лолеры. 2. Парваны ў розных месцах; па нічае на каго-, што-н. І но бум/ь/.
ІРЖАВАСЦЬ / (пасля галосных) РЖА
драны, дзіравы, Треоное обзенне. 3. перон.
ВАСЦЬ, -і, лс. Наяўнасць іржы.
З няроўнымі краямі, Треоноя роно.
ІРЖАВЁЦЬ / (пасля галосных) РЖАІРВАЦЦА / (пасля галосных) РВАЦЦА
ВЁЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв., -вёе,
(і)рвўся, (і)рвёшся, (і)рвёцца; (і)рвёмся,
(і)рвяцёся, (і)рвўцца; (і)рвіся; незок. 1. (V незок. Пакрывацца ржой. ^Жізлезо рлсо; 2 ос. зеычомно не ўлсые./ Раздзяляцца на еее. Ц зок. заржавёць, -ёе. Ц ноз. іржавённе /
(пасля галосных) ржавённе, -я, н.
часткі, станавіцца рваным. Ійтк/ реуццо.
ІРЖАВЫ / (пасля галосных) РЖАВЫ,
2. ("7 / 2 ос. зеычомно не ўлсь/з./ Прыходзіць
у непрыгоднасць, станавіцца рваным -ая, -ае. 1. Пакрыты ржой, які змяшчае ў
(у 2 знач.). ^буток /рзеццо. 3. ^7 / 2 ос. не сабе вокіслы жалеза. І. зомок. Трлсоеоя еоўлсые./ Узрывацца, разрывацца з выбу бо. 2. розм. Чырвона-буры, колеру ржы. /.
хам. .Бомбы ряуццо. 4. Старацца вызваліц колер.
ІРЖАНЁІ / (пасля галосных) РЖАНЁІ,
ца. І. но золю. 5. перон. Прагна імкнуцца
зрабіць што-н., дасягнуць чаго-н. 7. но -Ая, -бе. Тое, што і орлсоны.
ІРЖАЦЬ / (пасля галосных) РЖАЦЬ,
%ронт. 6. перон. Перапаўняцца моцнымі
пачуццямі. Сэрцо рзеццо. 7. перон. Спы (і)ржў, (і)ржбш, (і)ржб; (і)ржы; незок. 1.
няцца, парушацца (пра сувязі, адносіны Пра каня: падаваць уласцівы каню голас.
2. Іучна смяяцца, рагатаць (разм.). Ц ноз.
і пад.).
іржАнне / (пасля галосных) ржАнне, -я, н.
ІРВАЦЬ / (пасля галосных) РВАЦЬ,
ІРЖЫШЧА / (пасля галосных) РЖЫ
(і)рвў, (і)рвёш, (і)рвё; (і)рвём, (і)рвяцё,
(і)рвўць; (і)рві; незок., м/то. 1. Вырываць ШЧА, -а, н. 1. Зжатае поле. Аороеы лосе/рэзкім рухам, з сілай выхопліваць. І. з рук л/ся но рэкым/чы. 2. Астаткі сцёблаў ад зжа
ером/ь/. 2. Аддзяляць, адрываць ад сцябла, тага збожжа на полі.
ІРЖАЎНІК / (пасля галосных) РЖАЎ
галінак (кветкі, плады і пад.). І. яблык/. 3.
Раздзяляць на часткі, разрываць. І. н/тк/.
НІК, -у, м. Тое, што і /рлсым/чо.
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ІРЛАНДЦЫ, -аў абз. -дзец, -дца, л*.
Народ, які складае асноўнае насельніцтва
Ірландыі. [І ж. ірландка, -і, ДЛ/-дцы, мн. -і,
-дак. II ярым. ірландскі, -ая, -ае.
ІРОНІЯ, -і, лс. Тонкая, скрытая на
смешка. /оркая /. 0 Іронія лёсу — аб не
дарэчнай выпадковасці. Ц лрым. іранічны,
-ая, -ае.
ІРЫГАТАР, -а, мя. -ы, -аў м. 1. Спецы
яліст па ірыгацыі. 2. Прылада для гігіены
ротавай поласці. 7. баламаеае пазбавіцца
аб зубнога налёту у хатніх умовах.
ІРЫГАЦЫЯ, -і, лс 1. Штучнае абвад
ненне зямель. 2. Прамыванне ротавай по
ласці пры дапамозе ірыгатара (у 2 знач.). Ц
лрым. ірыгацыйны, -ая, -ае. 7. канал.
ЙРЫС, -а, м. Радужная абалонка вока
(спец.).
ІРЙС, -у м. 1. Сорт цвёрдых вязкіх цу
керак. 2. абз. Суканыя каляровыя ніткі
для вышывання, вязання.
ІРЭГУЛЯРНЫ, ая, -ае (кніжн) Не
рэгулярны, не падпарадкаваны агульным
правілам, /рэгулярныя войск/ (якія не ўва
ходзяць у склад рэгулярнай арміі). Ц наз.
ірэгулярнасць, -і, лс
ІСК, -у, м. Зварот у суд з патрабаваннем
аб абароне грамадзянскіх правоў (спец.).
І7раб^в/ць /. II лрым. іскавы, -ая, -ае. 7скаВОЯ Заява.
ІСКРА, -ы, мн. -ы, -аў лс. 1. Малень
кая часцінка распаленага або палаючага
рэчыва. Стралялі йжрлм/ суровы. 2. Яркі зі
хатлівы водбліск, бліскучая кропка. іскры
снегу. 3. леран., чаго. Пачатак, пробліск,
праяўленне якога-н. пачуцця, думкі, таленту. іскры набзе/. О Электрычная іскра —
род імгненнага электрычнага разраду. 0
Аж іскры з вачэй пасыпаліся (разм ) — пра
замарачэнне ад болю ў выніку моцнага
ўдару па галаве. Ц лалмнт. іскарка, -і, ДА/
-рцы, лт. -і, -рак, лс. II лрым. іскравы, -ая,
-ае (да 1 знач.).
ІСКРАМЁТНЫ, -ая, ае (кніжн) 1. Які
кідае іскры, іскрысты. 7. агонь. 2. леран.
Яркі, агністы. 7. позірк. Ц наз. іскрамёт
насць, -і, лс.
ІСКРЙСТЫ, ая, -ае 1. Які ззяе, зіха
ціць іскрамі, бліскучы. /. снег. 2. Які вы
лучае іскры. Тскрыстае лолымя. 3. леран.
Яркі, выразны; агністы. 7. смех. /охрыстая
радасць. 4. Шыпучы, пеністы. 7с/(рыс/лае
в/но. II наз. іскрыстасць, -і, лс.
ІСКРбіЦЦА, -рўся, -рьішся, -рьіцца;
-рьімся, -рыцёся, -рАцца; незак. 1. Ззяць,
зіхацець, пералівацца іскрамі. Снег Ўкрыц
ца. Заметка іскрыцца (перан.). 2. леран. Яр
ка праяўляцца; ззяць, блішчаць пад уплы
вам якіх-н. пачуццяў (пра вочы, позірк). У
зачах іскрылася весялосць.
ІСКРбіЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -рьіць; не
зак. Даваць іскры пры недастаткова поў
ным кантакце ў электраправодцы. Рубіль
нік /. II наз. іскрэнне, -я, н.
ІСЛАМ, -у м. Мусульманская рэлігія;
магаметанства. Ц лрым. ісламскі, -ая, -ае.

ІСЛАМАЗНАЎСТВА, а, н Сукупнасць
навук, якія вывучаюць іслам.
ІСЛАНДЦЫ, -аў абз. -дзец, -дца, м.
Народ, які складае асноўнае насельніцтва
Ісландыі. II лс. ісландка, -і, ДА/-дцы, лт. -і,
-дак. II лрым. ісландскі, -ая, -ае.
ІСНАВАННЕ, -я, н 1. ал існаваць 2.
Жыццё, спосаб жыцця. Скробкі на /.
ІСНАВАЦЬ, існўю / існуіб, існўеш і іс
нуеш, існўе / існуё; існўй; незак. 1. Быць
у наяўнасці; мецца, /снуюць розныя бумкі
адносна гэтага. 2. чыл% і на тто. Здабы
ваць сродкі для жыцця якім-н. чынам.
7. на брошкі бацькоў. 3. Жыць няпоўным
жыццём, без радасці, без задавальнення.
Яе лсыў, а /снаваў. Ц наз. існаванне, -я, н.
ІСПАНКА' ал. іспанцы.
ІСПАНКА , -і, ДА/ -нцы, лс. Адна з
цяжкіх форм грыпу.
ІСПАНЦЫ, -аў абз. -нец, -нца, м. На
род, які складае асноўнае насельніцтва
Іспаніі. II лс. іспанка, -і, ДА/ -нцы, мн. -і,
-нак. II лрым. іспанскі, -ая, -ае.
ІСТОТА, -ы, ДЗ/ -тбце, мн. -ы, -тбт, лс.
1. Жывы арганізм; чалавек або жывёліна.
Яаеокал не в/баць н/вобнай лсывой істо
ты. 2. Сукупнасць пэўных уласцівасцей,
якасцей, фізічных і душэўных сіл чалаве
ка. Яеласрэбнасць бз/цячай істоты. Л/ары і
летуценні захапілі ўсю яго істоту.
ІСТОТНЫ, -ая, -ае. Які складае сут
насць чаго-н.; значны, важны. 7. небахол. Ц
наз істотнасць, -і, лс
ІСТЎЖКА і СТЎЖКА, -і, ДА/-жцы, мн.
-і, -жак, лс. 1. Вузкая палоска тканіны,
якая выкарыстоўваецца для ўпрыгажэння, аблямоўкі і інш. мэт. ДТаўкоеай істуж
кай. 7. ўплецена ў касу. 2. Доўгая вузкая па
ласа з якога-н. матэрыялу якая служыць
для тэхнічных і інш. патрэб, ізаляцыйных
істулсак. 3. Рухомае перадатачнае палат
но ў некаторых механізмах. ТТрацаеаць на
канвеерных істулсках. Ц лрым. істўжкавы,
-ая, -ае, стужкавы, -ая, -ае, істўжачны,
-ая, -ае (да 1 знач.) і стўжачны, -ая, -ае (да
1 знач.).
ІСТЭБЛІШМЕНТ, -у, Л/ -нце, л.
(кніжн.). Прывілеяваныя кіруючыя колы
грамадства, а таксама сама сістэма іх ула
ды. І7ал/тычны і. Таслабарчы і.
ІСТЭРЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Чалавек, які
пакутуе ад істэрыкі, схільны да істэрыкі. Ц
лс. істэрычка, -і, ДЛ/-чцы, мн. -і, -чак.
ІСТЭРЫКА, -і, ДЗ/ -рыцы, лс. Прыпа
дак істэрыі. Ліцця ў істэрыцы.
ІСТЭР&ЧНЫ, -ая, -ае 1. ал істэрыя
2. Хворы на істэрыю, істэрычная лётчы
ка. 3. Характэрны для істэрыі, для істэры
ка. і. рогат.
ІСТЭРбіЯ, -і, лс. 1. Нервовая хвароба,
якая праяўляецца ў прыпадках, павыша
най раздражняльнасці, сутаргавым смеху
са слязамі. 2. леран. Узбуджаная, ліхаман
кавая дзейнасць у якім-н. кірунку. Ц лрым.
істэрычны, -ая, -ае.
ІСЦЙЦ, істцА, мн. істцй, істцбў м. Асо
ба або арганізацыя, якія прад'яўляюць

ІВЛ-ІСЦ
іск; лроціл. адказчык. Ц лс. ісціца, -ы, мн.
-ы, -ціц.
ІСЦб ідў, ідзёш, ідзё; ідзём, ідзяцё,
ідўць; ішбў ішлА, ішлб; ідзі; незак. І. Пе
рамяшчацца, робячы крокі. І ба сусеба. 2.
Ехаць, плысці, ляцець (часцей пра срод
кі перамяшчэння). І7оезб ібзе хутка. Ры
ба ібзе касяком. 3. у тто, на тто або з
ін%). Адпраўляцца, накіроўвацца куды-н.
/. на вячоркі. 7 ў лахоб. 4. (І / 2 ас. звы
чайна не ўлсыв.). Перамяшчацца, будучы
адасланым куды-н. з якой-н. мэтай, да
стаўляцца, прыбываць адкуль-н. куды-н.
ійсьмы /тлі з фронту, ібзе браўн/на з Сіб/ры. 5. леран. Рухацца, развівацца ў якім-н.
напрамку (для дасягнення якой-н. мэты).
/. заўсёбы налераб. 6. на каго-тто, супраць
каго-чаго. Дзейнічаць якім-н. чынам,
быць гатовым да якіх-н. дзеянняў 7 суп
раць вол/ бацькоў. і. наўстулк/. 7. Уступаць
куды-н., прыступаць да якой-н. дзейнас
ці, станавіцца кім-н. 7. ўарм/ю. /. ў аспіран
туру. 8. за к/м-чым. Далучацца да чыіх-н.
думак, поглядаў 7. за сваім настаўнікам. 9.
(і і 2ас. звычайна неўлсыв.). Набліжацца,
з'яўляцца, надыходзіць. /Таты /буць/ Рясна /бзе (перан.). 10. (І / 2 ас. звычайна не
ўлсыв.). Пра механізмы: дзейнічаць, пра
цаваць. іабзінн/к /бзе. 11. (і / 2ас. звычайна
не ўлсыв.). Пра аладкі: кАпаць, цячы, ля
цець. Долсблс /бзе. 12. (і / 2ас. звычайна не
ўлсыв.). Мінаць, працякаць, праходзіць у
часе, адбывацца. Жыццё /бзе хутка. Экза
мены /буць. Справа /бзе ба развязк/. 13. (і /
2ас. звычайнанеўлсыв.). Праходзіць дзе-н.,
пралягаць, мець пэўны напрамак. Дарога
/бзе полем. 14. (І /2ас. звычайна неўлсыв.),
з чаго і без бал. Выдзяляцца, выходзіць ад
куль-н. З ком/наў /бзе бым. ібзе кроў з ра
ны. 15. чым, з чаго. Рабіць ход у гульні, і.
канём. і. з туза. 16. (І / 2 ас. звычайна не
ўлсыв.), у тто, на тлю, лаб тто. Прызна
чацца, выкарыстоўвацца, ужывацца ддя
чаго-н. І7а касцюм /бзе тры метры ткані
ны. Дбм /бзе лабзнос. 17. (і / 2ас. звычайна
не ўлсыв.). Рэалізуецца, прадаецца (разм.).
7авар /бзе ла зн/лсаных цэнах. 18. (І / 2 ас.
не ўлсыв.). Рэгулярна налічацца, адпус
кацца (пра якія-н. сродкі), ібзе пенсія. За
звытурочную працу /бзе наббаўка. 19. (І / 2
ас. звычайна не ўлсыв.), каму-чаму. Пады
ходзіць, адпавядаць; быць да твару. Сукен
ка /бзе ба твару. 20. (і / 2 ас. не ўлсыв.), у
тто. Надзявацца без цяжкасцей, свабод
на ўваходзіць, улазіць. %рав/к не /бзе на
нагу. Дв/к лёгка /бзе ў сцяну. 21. (І / 2 ас. не
ўлсыв.), у тто. Развівацца, расці пэўным
чынам (пра расліны). Бульба /бзе ў наці
ну. І ў рост (хутка расці). 22. (І / 2 ас. не
ўлсыв.). Выконвацца, паказвацца, ставіц
ца (пра п'есу, спектакль, фільм і пад.), ібзе
новы %)/лбм. 23. за каго. Уступаць у шлюб,
выходзіць замуж. Дзяўчына /бзе замулс. 24.
З прыназоўнікамі <на*, *у» і наступнымі
назоўнікамі азначае наступленне працэсу;
дзеяння, якое выражана назоўнікам. 7. на
ласабку. 7. на слаб. 25. (7 / 2 ас. не ўлсыв.),

ІСЦ-КАА
дб кілі-чым, прд кдео-мілю. Весціся (пра
гаворку, гутарку і пад.), /іюід аўчарка прд
еыхдеднне моуідЭз/. 0 Ісці ўгару (разм.) —
паспяхова развівацца; атрымліваць па
вышэнне па службе, аўтарытэт і пад. Ісці
на карысць — быць карысным. Не ідзе ў
галаву каму (разм.) — не засвойваецца,
не запамінаецца. Ісці на папраўку — вы
здараўліваць пасля хваробы. З торбай ісці
(разм.) — пачаць жабраваць. Ісці на свой
хлеб (разм.) — пачаць зарабляць сабе на
жыццё. Ісці на той свет (разм.) — памі
раць. Ісці супраць цячэння (неадабр.) —
дзейнічаць наперакор усяму Ісці ў прочкі
(разм.) — сыходзіць з дому не ўжыўшыся
з мужам (жонкай). Ісці на дно (разм.) —
цярпець няўдачу; маральна апускацца,
занепадаць. Ісці на лад (разм.) — разгорт
вацца паспяхова Ісці прамой дарогай —
жыць сумленна.
ІСЦІНА, -ы, ж. 1. У філасофіі: адэкват
нае адлюстраванне ў свядомасці суб'екта
таго, што існуе аб'ектыўна, дэфектыўная
/. Лнкненне Эд ісціны. 2. Тое, што і дрдўЭд.
Яю сяоеы блізкія Эл ісціны. 3. Сцверджан
не, меркаванне, праверанае практыкай,
вопытам, выяўленае навукай. Старыя ісціны.
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ПАЛА... / ПАЛА-... Першая састаўная
частка складаных слоў са знач. італьянскі,
напр.: ймдлдмоўны, йнллл-еерлілнск;.
ІТАЛЬЯНЦЫ, -аў, лЭз. -нец, -нца, лі.
Народ, які складае асноўнае насельніцтва
Італіі. II ж. італьянка, -і, ДА/ -нцы, лін. -і,
-нак, ж. II лрым. італьянскі, -ая, -ае.
ІТЭЛЬМЕНЫ, аў дЭз. -мён, а, лі
Старажытнае насельніцтва паўвострава
Камчатка. Ц ж. ітэльмёнка, -і, ДА/ -нцы,
лін. -і, -нак. II лрылі. ітэльмёнскі, -ая, -ае.
ГЎДА ад. юда.
ГУДАЙМ, -у лі. Рэлігія, у аснове якой
ляжыць культ бога Яхве, пашыраная ся
род яўрэяў. II лрылі. іўдаісцкі, -ая, -ае.
ІУДЗЁІ, -яў, лЭз. іўдзёй, -я, лі. Тое, што
і яўрэі. II ж. іўдзёйка, -і, ДА/ -дзёйцы, мн.
-і, -дзёек. II лрым. іўцзёйскі, -ая, -ае. /ўЭзейскле еерлеызнлнне.
ІЎРЁІТ, -а, 3/ -рйце, м. Сучасная ма
дыфікацыя старажытнаяўрэйскай мовы,
афіцыйная мова Дзяржавы Ізраіль. Ц лрым.
іўрыцкі, -ая, -ае. /. арыеіндл.
ІХ. 1. ал. яны. 2. здйм. прынад. Які нале
жыць ім. ТЬпід іх кніеі.
ІХНІ, -яя, -яе, здйм. прыпол, (разм.).
Тое, што і іх (у 2 знач.). / конь ндрдйу мікоЭы ў дедроЭзе.
ІХТЫЁЛ, -у, м. Маслападобны прадукт
перагонкі смалістых горных парод, які

—

К, дрыяда, з Д. 1. Ужыв. пры абазначэн
ні напрамку руху або дзеяння ў бок яко
га-н. месца, пункта, мяжы; тое, што і Эл
(у 1 знач.). АдЭзіць лЭ Элмл к Эому. Ядкірдедццд /с лесу. 2. Ужыв. пры абазначэнні
накіраванасці дзеяння да пэўнай часавай
мяжы. Дзель хіліўся к яе чару. ТТрыйсці к
Эзеюм едЭзіндм. 3. Ужыв. пры абазначэнні
мэты дзеяння або прызначэння прадме
та; тое, што і Эл (у 4 знач.). Спячы пірсе к
ссяліў. 77лЭлл/ лячэнне к члю. 4. Ужыв. пры
абазначэнні далучэння да чаго-н. .Каласок
к кдллску. 5. Ужыв. ва ўстойлівых спалучэннях (зняважлівых выразах, грубых зва
ротах). /Эзі /ны к чорту/
КА, ярыялз. з Д. Ужыв. ў спалучэнні «ка
мне»; тое, што і Эл (у 8 знач.). Адліне прыйшлі сябры.
КААЛІН, -у лі. Белая гліна высокай
якасці. II дрылі, каалінавы, -ая, -ае.
КААЛІЦЫЯ, -і, лін. -і, -цый, ж. (кніжн.).
Аб'яднанне, саюз (дзяржаў, партый і пад.)
для дасягнення агульнай мэты. Ц ярым. ка
аліцыйны, -ая, -ае. К. ўряЭ.
КААПЕРАВАЦЬ, рўю, рўеш, рўе;
-рўй; -равуны; здк. і незяк., кдео-міто. 1.
Аб'яднаць (аб'ядноўваць) на прынцыпах
кааперацыі. К. сельскую едснлЭдрку. К. лрлцу. 2. Прыцягнуць (прыцягваць) да ўдзелу
ў кааперацыі (у 2 знач.). К. ндсельнйрлед.

м

змяшчае рэшткі выкапнёвых рыб (выка
рыстоўваецца ў медыцыне). Ц лрым. іхты
ёлавы, -ая, -ае. /хтыёлдвдя лідзь.
ІХТЫЁЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыя
ліст у галіне іхтыялогіі.
ІХТЫЯ... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносіны
да рыб, напр., іх/лыяфдўнд.
ІХТЫЯЗАЎР, -а, лін. -ы, -аў, м. Вымер
лы марскі паўзун вялікіх памераў з рыба
падобным целам. II прым. іхтыязаўравы,
-ая, -ае.
ІХТЫЯЛОГІЯ, -і, ж. Раздзел заалогіі,
які вывучае рыб. Ц прым. іхтыялагічны, -ая,
-ае.
ІШАК, -&, мн. -і^ -бў м. 1. Тое, што і
асёл. 2. неран. Пра чалавека, які пакорлі
ва, маўкліва выконвае самую цяжкую ра
боту (разм.). Звабілі з ліяне іміакд. Ц прылі.
ішёчы, -ая, -ае.
ІШАЧЫЦЬ, -чу -чыш, -чыць; незак.
(разм.). Выконваць цяжкую, няўдзячную
работу. Яяхдй яыбдчдюць, не буЭу я на іх і.
ІШЫЯС, -у, лі. Захворванне сядалішч
нага нерва. II прым. ішыятычны, -ая, -ае.
ІШЭМІЯ, -і, ж. (спец.). Мясцовае абяс
кроўліванне тканкі ў выніку звужэння пра
свету артэрыі, якая яе жывіць. Ц прылі. ішэ
мічны, -ая, -ае. Тідэмічндяхедробд сэрца.

—

II здк. таксама скаапераваць, -рўю, -рўеш,
-рўе; -рўй; -равуны. Ц зедр. кааперавацца,
-рўюся, -рўешся, -рўецца; -рўйся; здк.
таксама скааперавацца, -рўюся, -рўешся,
-рўецца; -рўйся. Ц ндз. каапераванне, -я, н.
КААПЕРАТАР, а, мн -ы, -аў м Дзеяч
у галіне кааперацыі (у 2 знач.); удзельнік,
член кааперацыі Ц нрылі. кааператарскі,
-ая, -ае.
КААПЕРАТЫЎ, -тйва, мн. -тіАвы, -тьіваў, м. 1. Арганізацыя (вытворчая, жыл
лёва-будаўнічая, гандлёвая і інш.), засна
ваная на прынцыпе аб'яднання сродкаў
яе членаў (дольшчыкаў, пайшчыкаў) для
дасягнення агульных эканамічных і са
цыяльных мэт. Затупіць у к. .Жыллёвы к.
/дражны к. 2. Кватэра, набытая ў такой
жыллёва-будаўнічай арганізацыі; каапе
ратыўная кватэра (разм.). 77дбуЭдод^ь к.
3. Магазін спажывецкай кааперацыі (разм.).
Лупіць у кааператыве. II нрылі. каапера
тыўны, -ая, -ае.
КААПЕРАЦЫЯ, і, мн і, цый, ж 1.
Форма арганізацыі працы, пры якой вя
лікая колькасць людзей сумесна ўдзель
нічае ў адным і тым жа або розных, але
звязаных між сабой працэсах працы. 2.
Калектыўнае вытворчае, гандлёвае і пад.
аб'яднанне, якое ствараецца на сродкі

яго членаў .Жыллёвая к. Спажывецкая к. Ц
прым. кааператыўны, -ая, -ае.
КААПТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; здк. і нездк., каео (кніжн.). Увесці
(уводзіць) куды-н. шляхам кааптацыі. А".
ЭдЭатковд члена савета.
КААПТАЦЫЯ, -і, ж. (кніжн.). Папаў
ненне саставу якога-н. выбарнага калегі
яльнага органа новымі членамі па рашэн
ні гэтага органа без дадатковых выбараў
КААРДЫНАВАЦЬ, нўю, нўеш, нўе;
-нўй; -навіны; здк. і нездк., мілю (кніжн.).
Узгадніць (узгадняць), устанавіць (уста
наўліваць) мэтазгодныя суадносіны па
між якімі-н. дзеяннямі, з'явамі. А^. Эзейндсць услідноў. II здк. таксама скаардына
ваць, -нўю, -нўеш, -нўе; -нўй; -навёны. Ц
ндз каардынаванне, -я, н і каардынацыя,
-і, ж. II дрылі, каардынацыйны, -ая, -ае. 7^
цэнтр.
КААРДЫНАТА, -ы, ДА/ -нёце, лін. -ы,
-нАт, ж. 1. Адна з велічынь, якая вызначае
месцазнаходжанне пункта на плоскасці
або ў прасторы (спец.). Теаердфічныя кддрЭындты. 2. неран., мн. Звесткі пра мес
цазнаходжанне або месцапражыванне
каго-н. (разм.). /Тдніпіыліне свае к. Ц дрылі,
каардынатны, -ая, -ае (да 1 знач ).
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КААРДЫНАТАР, а, лін ы, -аў м.
(кніжн.). Асоба, якая ажыццяўляе каар
дынацыю чаго-н.
КАБ', злуч. 1. лот язь/. Далучае да галоў
нага даданы сказ з мэтавым або паясняль
ным значэннем. Трэба чытаць балык еыразна, каб уеш было зразумела. Спяшаюся,
каб ке слазн/цца ка цяен/к. 2. умоўны. Далу
чае даданы сказ, які паведамляе пра ўмо
вы здзяйснення чаго-н. Хаб ён змое, то
зраб/у бы сам. /7е прыехаў бы, каб ке было
патрэбы. 3. Уводзіць пабочныя і ўстаўныя
словазлучэнні і сказы. Л я, каб ты еебала,
заўтра лаебў у каманбз/роўку.
КАБ , часц. 1. Ужыв. пры выказванні
пажадання, скаргі, праклёну (звычайна ў
пачатку простых сказаў). Лаб л/яося / елася
/ болем хацелася. 2. Ужыв. пры выказванні
сумнення ў магчымасці чаго-н. Ааб тольк/
абна еэта бяба.
КАБАЛА, -й, лс. 1. У старажытнай і
сярэдневяковай Русі: даўгавое абавяза
цельства, якое ставіла пазычальніка ў аса
бістую маёмасную залежнасць ад пазы
кадаўцы, а таксама сама гэта залежнасць
(гіст.). 2. лерак. Поўная залежнасць ад ка
го-н.; прыгнёт. Трымаць у кабале. Ц лрым.
кабальны, -ая, -ае. кабальная залежнасць.
КАБАЛІСТЫКА, -і, ДА/ -тыцы, ж. Е
Сярэдневяковая містычная плынь у іўда
ізме, якая прымяняла магічныя рытуалы
і варажбу 2. лерак. Штосьці незразуме
лае, заблытанае, поўнае загадкавай сілы
(кніжн., іран.). II лрым. кабалістычны, -ая,
-ае.
КАБАЛЬНЫ, -ая, ае 1. ел кабала 2.
лерак. Звязаны з цяжкімі ўмовамі, ня
выгадны для аднаго з бакоў. .Кабальныя
ўмоеы.
КАБАН, -А, мн. -й, -бў м. 1. Самец свін
ні; кныр. 2. Дзікая свіння; дзік, вепр. Ц на
мята. кабанчык, -а, мн. -і, -аў м.
КАБАНЙіА, -ы, лс. Мяса кабана. 2?оўк
ба кабан/ны еельм/ ласы.
КАБАРГА, -і^ ДА/ -рзё, мн. -і^ -рбц лс.
Горная бязрогая жывёліна сямейства але
невых з мускуснай залозай на жываце (у
самцоў). II нрым. кабарговы, -ая, -ае.
КАБАРДЗІНЦЫ, аў абз -нец, нца, м
Народ, які складае асноўнае карэннае на
сельніцтва Кабардзіна-Балкарскай Рэс
публікі, што ўваходзіць у склад Расійскай
Федэрацыі. Ц лс. кабардзінка, -і, ДА/-нцы,
мн. -і, -нак. [І лрым. кабардзінскі, -ая, -ае.
КАБАРЭ, нескл., н. Невялікі рэстаран з
мастацка-забаўляльнай праграмай і выс
тупленнямі канферансье.
КАБАТАЖ, -у м. (спец.). Суднаход
ства паміж партамі аднаго мора або адной
дзяржавы. АТалы к. (у межах аднаго мора).
Яял/к/ х. (паміж партамі розных мораў). Ц
нрым. кабатажны, -ая, -ае.
КАБАЧОК, -чкА, мн. -чкі^ -чкбў м. Ад
нагадовая агародная расліна сямейства
гарбузовых з прадаўгаватымі пладамі бе
лага, зялёнага, жоўтага колеру а таксама

плод гэтай расліны. Ц нрым. кабачковы,
-ая, -ае.
КАБЕЛЬ, -ю, мн. -і, -яў м. Адзін або не
калькі герметычна ізаляваных правадоў
якія служаць для перадачы на адлегласць
электраэнергіі або электрычных сігналаў
Тэлефонны х. II лрым. кабельны, -ая, -ае.
КАБЕЛЬ-... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносіны
да кабелю, які з'яўляецца кабелем, напр.:
кабель-мачта, кабель-трос, кабель-канат.
КАБЕЛЬТАЎ, -тава, мн. -тавы, -тавых,
м. (спец.). Марская мера даўжыні, роўная
І85,2 м. II нрым. кабельтавы, -ая, -ае.
КАБЁТА, -ы, ДА/-бёце, мн. -ы, -бёт, ж.
(разм.). Сталая замужняя жанчына.
КАБЁЦІНА, -ы, мн. -ы, -цін, ж. (разм.).
Тое, што і кабета.
КАБЗАР, -ё, мн. -й, -бў м. Украінскі
народны спявак, які акампануе сабе на
кобзе. II нрым. кабзарскі, -ая, -ае.
КАБЙГА, -ы, мн. -ы, -бін, ж. Невялікае,
звычайна закрытае, памяшканне спецы
яльнага прызначэння. X лётчыка. X бля
тайнага еаласаеання. Ц ламянм/. кабінка, -і,
ДА/ -нцы, мн. -і, -нак, лс. Ц нрым. кабінны,
-ая, -ае.
КАБІНЁТ, -а, ДАТ -нёце, мн. -ы, -аў м.
1. Пакой для работы, заняткаў X бырэктара. X еучонаеа. 2. Памяшканне, абста
ляванае для якіх-н. спецыяльных занят
каў
робнай моеы /' л/таратуры. Антеенаўск/ к. 3. У некаторых краінах: урад, які
складаецца з міністраў Сфарм/раеаць позы
к. м/н/страў. Ц нрыл/. кабінетны, -ая, -ае. X.
стол.
КАБІНЁТНЫ, ая, ае 1. ад. кабінет 2.
Адарваны ад жыцця, не звязаны з практы
кай. X вучоны. X стыль работы.
КАБІНЁТЧЫК, -а, мн і, аў м (разм ,
іран.). Кіраўнік, які адарваўся ад жывой
справы, ад вырашэння практычных спраў
КАБЛАГРАМА, -ы, мн. -ы, -рАм, лс.
(спец.). Тэлеграма, перададзеная па пад
водным кабелі.
КАБРЫЯЛЁТ, а, АТ -лёце, мн ы, аў
м. 1. Лёгкі аднаконны двухколы экіпаж
без козлаў з адным сядзеннем. 2. Легкавы
аўтамабіль з адкідным верхам і з колькас
цю месцаў два і болей. Ц лрым. кабрыялётны, -ая, -ае.
КАБУРА, -й, мн. -й, -бўр, лс. 1. Цвёрды
чахол для рэвальвера, пісталета. 2. Скура
ная сумка збоку кавалерыйскага сядла.
КАБЁІЛА, -ы, мн. -ы, -был, лс. 1. Самка
каня. 2. Дошка з выразам для шыі і рук, да
якой прывязвалі для пакарання бізуном
(гіст.). II ламянм/. кабылка, -і, ДА/-лцы, мн.
-і, -лак, лс. (да 1 знач.).
КАБЁІЛКА, -і, ДА/ -лцы, мн. -і, -лак,
лс. 1. ал. кабыла. 2. Драўляная падстаў
ка пад струны ў музычных інструментах
(скрыпцы, балалайцы). 3. Адна з дзвюх
пласцінак з калёсікамі ў кроснах, да якіх
падвешваюцца ніты.
КАВА, -ы, лс. 1. Зярняты (насенне)
трапічнай расліны — кававага дрэва. А?, ў

КАА-КАВ
зярнятах. 2. Напой, прыгатаваны з такіх
молатых зярнят. "Торная к. Зварыць казу з
малаком. Ц нрым. кававы, -ая, -ае.
КАВАВАРКА, -і, ДАТ -рцы, мн. -і, -рак,
лс. Апарат або пасудзіна для прыгатаван
ня кавы. II нрым. кававарачны, -ая, -ае.
КАВАДЛА, -а, мн. -ы, -аў н. Цяжкая ме
талічная апора асобай формы для ручной
коўкі металу 0 Паміж молатам і кавадлам
(быць, знаходзіцца; кніжн.) — пра небяс
пеку якая пагражае з двух бакоў Ц ламянм/.
кавадлачка, -а, мн. -і, -чак, н. Ц лрым. ка
вадлавы, -ая, -ае.
КАВАДЛАЧКА, -а, л/н. -і, -чак, н. 1. ал.
кавадла. 2. Адна са слыхавых костачак у
сярэднім вуху (у чалавека і млекакормя
чых; спец.).
КАВАЛ, -а, мн. -ы, -аў м. (разм.). Вялікі
кавалак чаго-н. Абрэзаў еял/к/ к. хлеба.
КАВАЛАК, -лка, мн. -лкі, -лкаў м. Тое,
што і кусок. II ламянм/. кавалачак, -чка, мн.
-чкі, -чкаў м. II лрым. кавалкавы, -ая, -ае.
КАВАЛЁР, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Мужчы
на, які танцуе з дамай, суправаджае яе на
гулянні, а таксама які заляцаецца да дзяў
чыны; паклоннік. Яна чакае сеамео каеалера. 2. Малады чалавек, халасты мужчы
на (разм.). Сын бярэцца ўлсо лаб казал ера. Ц
лрь/м. кавалёрскі, -ая, -ае.
КАВАЛЁР , -а, мн. -ы, -аў м. Асоба, уз
нагароджаная ордэнам. А^. орбэна Слабы.
КАВАЛЕРГАРД, -а, А/ -дзе, л/н -ы, -аў,
м. У расійскай царскай арміі: ваеннаслу
жачы асобага палка гвардзейскай цяжкай
кавалерыі. Ц лрь/м. кавалергардскі, -ая, -ае.
КАВАЛЕРЫСТ, -а, А/ сце, мн -ы, -аў,
м. Ваеннаслужачы кавалерыі. Ц лрым. ка
валерыйскі, -ая, -ае
КАВАЛЁРЫЯ, -і, лс. Конніца, коннае
войска. II лрь/м. кавалерыйскі, -ая, -ае.
КАВАЛІХА, -і, ДА/-лісе, мн. -і, -ліх, лс.
(разм.). Жонка каваля.
КАВАЛЬ, -й, мн. -і^ -ёў, м. 1. Рабочы,
майстар, які займаецца коўкай металу. 2.
леран. Той, хто настойлівай працай дама
гаецца чаго-н., стварае што-н. X. сеамео
м/часця.
КАВАЛЬКАДА, -ы, ДА/ -дзе, л/н. -ы,
-кйд, лс. Група коннікаў на прагулцы.
Дыркаеая к.
КАВАЛЬСКІ, -ая, -ае. Які мае адносіны
да працы каваля, звязаны з апрацоўкай
металу каваннем.
цэх. А^. молат.
КАВАМОЛКА, -і, ДА/-лцы, мн. -і, -лак,
лс. Прыбор для драблення прапражаных
кававых зярнят. Электрычная к.
КАВАНЫ / КОВАНЫ, ая, ае 1. Зроблены з металу каваннем.
меч. 2. Абіты
жалезам. Ламаная скрыня. 3. З падковамі,
падкаваны. А^. конь. 4. лерак. Выразны, яс
ны. Ламаныя рабк/.
КАВАРДАК, -ў, м. (разм.). Бязладдзе,
сумятня, неразбярыха. Улако/ быў к.
КАВАРНЫ, -ая, -ае. Які вызначаецца
каварствам, схільны да яго.
чалавек. Ц
наз. каварнасць, -і, лс.

КАВ-КАЗ
КАВАРСТВА, -а, я. Зламыснасць, пры
крытая паказной добразычлівасцю; вера
ломства.
КАВАЦІНА, -ы, лін. -ы, -цін, ж. Невя
лікая оперная арыя, звычайна лірычнага
характару а таксама напеўная інструмен
тальная п'еса.
КАВАЦЬ, куй, куёш, куё; куём, куяцё, куйць; куй; каваны; незяк., мяне. 1.
Ударамі молата надаваць якую-н. форму
(распаленаму металу).
лсдлезд. Луп лсялезя, ндкуль асяняе (прыказка). 2. ле/?ян.
Актыўна ўдзельнічаць у стварэнні чаго-н.
(высок.).
сеяе шчдсі^е.
нсрдмо^у. 3.
Падбіваць падковы, акоўваць.
каня.
колы. II зяк. падкаваць, -куй, -куёш, -куё;
-куём, -куяцё, -куйць; -кўй; -каваны (да
З знач.). II няз. каванне, -я, н. (да 1 і 3 знач.)
/ кбўка, -і, ДА/кбўцы, лс. (да І і 3 знач.). Ц
нрым. ковачны, -ая, -ае (да 1 знач.; спец.).
/нструм^нт.

КАВЕРЗА, -ы, лін. -ы, -вёрз / -аў, лс.
(разм.). Інтрыга, падкопы. 77лбстро/^ь яму
кяеерзу.
КАВЕРЗІЦЬ, -ржу -рзіш, -рзіць; незяк.
(разм.). Рабіць, чыніць каверзы каму-н.
КАВЕРЗНІК, -а, лін. -і, -аў, м. (разм.).
Той, хто робіць, чыніць каверзы. Ц лс.
каверзніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
КАВЕРЗНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае; незяк
Тое, што і кяесрз/ць.
КАВЕРЗНЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Які ро
біць каверзы, схільны да іх. А^. чл/іяеек. 2.
Які заключае ў сабе каверзу; заблытаны,
складаны. Аяее/?зняе пытанне. Ц няз. кавер
знасць, -і, лс.
КАВЕРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незяк.,
мяло. Няправільна вымаўляць, скажаць,
перакручваць. 7^. слоеь/.
тэкст. Ц няз.
кавёрканне, -я, н
КАВЕРКОТ, -у, А/ -кбце, м. Шарсця
ная або паўшарсцяная тканіна ў нахільны
рубчык для верхняга адзення. Ц нрым. ка
веркотавы, -ая, -ае.
кяс^/ом.
КАВЁРНА, -ы, мн. -ы, -вёрн / -аў, лс.
(спец.). Поласць, якая ўтвараецца ў орга
нах цела ў выніку разбурэння тканкі.
ў
леекіх. II лрым. кавернозны, -ая, -ае.
КАВЎН, -0, мн. -ы, -бў м. Аднагадо
вая расліна сямейства гарбузовых з вялі
кімі салодкімі пладамі, а таксама круглы
сакавіты плод гэтай расліны з салодкай
мякаццю чырвонага колеру. Ц нрым. каву
новы, -ая, -ае.
КАВЁІЛЬ, -й, мн. -і^ -ёў, м. Травяніс
тая стэпавая расліна сямейства злакавых з
вузкімі лістамі і кветкамі, сабранымі ў пу
шыстыя мяцёлачкі. Ц нрым. кавыльны, -ая,
-ае.
стэн.
КАВЯЛА, -ы, мн. кавёлы / (з л/н. 2, З,
4) кавяльі, кавёл, лс. (разм.). Самаробны
драўляны пратэз для нагі.
КАГАЛ, -у, м. 1. Яўрэйскае абшчыннае
самакіраванне і сама абшчына ў Польшчы
ў 16—19 стст. (гіст.). 2. перон. Шумны на
тоўп, зборышча (разм.). Схо^нпео^еоўбязлабны к. 3. у знач. лрысл. капалам. Сумесна,
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гуртам, усе разам (разм). %е к. патрабу
юць чаеосьц/. Ц нрым. кагальны, -ая, -ае (да
I знач.).
КАГбР, -у, м. Гатунак чырвонага дэ
сертнага віна.
КАГОРТА, -ы, ДА/ -рце, мн. -ы, -гбрт
/ -аў, лс. 1. Атрад войска ў Старажытным
Рыме, дзясятая частка легіёна. 2. неран.
Група людзей, згуртаваная агульнымі мэ
тамі, ідэямі. /Тенерамолсная к. абнабўмцаў.
КАДАСТР, -а, м. (спец.). Вопіс чаго-н.,
сістэматызаваны збор звестак аб чым-н.
карысных еыканняў. Ц нрым. кадастравы,
-ая, -ае.
КАДАЎБ, -а, мн. -ы, -аў м. Драўляная
пасудзіна, выдзеўбаная з тоўстай калоды.
Звабіць к. не так проста. Ц памяні#, кадаўбёц, -бцА, мн. -бцы, -бцбў м.
КАДЗІЛА, -а, мн. -ы, -дзіл, н. Мета
лічная пасудзіна на ланцужках, у якой у
час набажэнства курыцца ладан або ін
шыя пахучыя рэчывы. 0 Раздзьмуць кадзі
ла — падняць шум вакол якой-н. справы,
учынку і пад. II нрым. кадзільны, -ая, -ае. А^.
бым.
КАДЗІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; зак. і незак., што. Зашыф
раваць (зашыфроўваць) пры дапамозе
кода. А", сакрэтнае паведамленне. Ц зак. за
кадзіраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй; -ра
ваны. II наз. кадзіраванне, -я, н.
КАДЗІЦЬ, каджў, кадзіш, кадзіць; ка
дзім, кадзіцё, кадзяць; незак. 1. Размах
ваючы кадзілам, абкурваць ладанам у час
набажэнства. 2. неран., каму. Без асаблі
вых падстаў празмерна хваліць каго-н.
КАДЗЬ, -і, Т -ддзю, мн. -і, -ей / -яў лс.
Вялікая драўляная пасудзіна з клёпак,
сцягнутых абручамі (выкарыстоўваецца
для заквашвання капусты і інш.). Ц на
мякні. кАдка, -і, ДА/-дцы, мн. -і, -дак, лс.
КАДМІЙ, -ю, м. 1. Хімічны элемент,
серабрыста-белы мяккі метал. 2. Жоўтая
фарба, якую вырабляюць з гэтага элемен
та або сінтэтычна. Ц нрым. кадміевы, -ая,
-ае.
КАДР, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Асобны зды
мак на кіна- або фотаплёнцы. /7а клёпцы
36 кадраў. 2. Асобная сцэна або эпізод з кі
нафільма. 77а экране кабры з насоў ванны. 0
За кадрам — пра тое, што засталося за ме
жамі непасрэдна адлюстраванага.
КАДРАВІК, -А, мн. -і^ -бў, м. 1. Супра
цоўнік аддзела кадраў (разм.). 2. Ваенна
служачы кадравых войск. т4%нцзр-к.
КАДРЫ, -аў. 1. Асноўны састаў кваліфі
каваных работнікаў якой-н. галіны дзей
насці, прадпрыемства, установы і пад.
Сельскагаспадарчыя кобры. 2. Пастаянны
састаў воінскіх часцей рэгулярнай арміі.
II нрым. кадравы, -ая, -ае. 7С састаў войск.
рабочы.
КАДРЁІЛЯ, -і, лс. Танец з шасці фігур
з цотным лікам пар, а таксама музыка да
гэтага танца. Ц нрым. кадрыльны, -ая, -ае.
КАДЎК, -А, мн. -і^ -бў, м. (разм.). Чорт,
д'ябал. 0 Кадук з ім (з ёй) (разм.) — хай са

бе будзе і так Кадук яго (цябе, яе, вас, іх)
ведае (разм.) — нічога невядома пра каго-,
што-н.
КАДЎШКА, -і, ДА/ -шцы, лін. -і, -шак,
лс. Невялікая кадзь; кадка. Ц нрым. ка
душачны, -ая, -ае.
КАДЙК, -А, мн. -і^ -бў, м. Выпнутая
храстковая частка гартані ў мужчын. Ц
нрым. кадйчны, -ая, -ае.
КАДЫФІКАВАЦЬ, -кўю, -кўеш, кўе;
-кўй; -кавАны; зок. і незок., што (спец.).
Класіфікуючы, звесці (зводзіць) у кодэкс
(у 1 знач.). А^. зоконы. Ц ноз. кадыфікацыя,
і, лс. II нрым. кадыфікацыйны, -ая, -ае.
КАДЗТ', -а, А/-д$це, мн. -ы, -аў м. 1. У
дарэвалюцыйнай Расіі: выхаванец кадэц
кага корпуса (сярэдняй ваенна-навучальнай установы; гіст.). 2. Выхаванец, вучань
сярэдняй вайсковай навучальнай устано
вы. II нрым. кадэцкі, -ая, -ае.
КАД&Р, -а, Л/ -дбце, мн. -ы, -аў м.
(гіст.) Член канстытуцыйна-дэмакратычнай партыі ў дарэвалюцыйнай Расіі. Ц
нрым. кадэцкі, -ая, -ае.
КАЁТ, -а, АТ -ёце, мн. -ы, -аў, м. Дра
пежная млекакормячая жывёліна сямей
ства сабачых, падобная да ваўка, якая
водзіцца ў Паўночнай Амерыцы. Ц нрым.
каётавы, -ая, -ае.
КАЖАН, -А, лін. -ьі, -бў, м. Лятучая
мыш. .Нячутна носяццо колсоны. Ц крым.
кажанны, -ая, -ае.
КАЖУРЙНА, -ы, мн. -рын, лс. (разм.).
І. Кавалак аўчыны. 2. Тоўстая скура на
чым-н. (яблыку бульбе і пад.).
КАЖЎХ, -А, А/ -жусё, мн. -і^ -бў м. 1.
Доўгая верхняя вопратка з вырабленых
аўчын. /7ашыі/ь к. з аўчын. А/бтальск/ к. 2.
Пакрыццё, футляр з жалеза, цэглы, дрэва
і пад. для ізаляцыі або засцярогі збудаван
няў механізмаў ці іх частак (спец.). Ц ноліянш. кажушок, -шкА, мн. -шкі^ -шкбў, м.
(да 1 знач.). Ц нрым. кажўшны, -ая, -ае.
КАЗА, -ьі, лін. кбзы / (з л/ч. 2, 2, 4) ка
зы, коз, лс. 1. Невялікая парнакапытная
жвачная жывёліна (свойская, дзікая) ся
мейства пустарогіх; самка казла. Да/ць
дозу. 2. Двухметровая драўляная мерка ў
форме разнятага цыркуля для абмерван
ня зямельных участкаў (разм.). 3. Заплеч
ныя насілкі для пераносу цэглы на бу
доўлі (уст.). 4. Беларускі калядны абрад. Ц
намянш. казачка, -і, ДА/-чцы, лін. -і, -чак,
лс. (да 1 знач.). Ц прым. казіны, -ая, -ае (да 1
знач.). Ааз/нае малако.
КАЗАДбЙ, -я, мн. -і, -яў м. Тое, што і
ляляк.
КАЗАК', -А, лін. казакі^ -бў / казАкі,
-аў, м. 1. У 15—17 стст. ва Украіне і ў Ра
сіі: член ваенна-земляробчай абшчыны
пасяленцаў на ўскраінах дзяржавы, якія
ўдзельнічалі ў абароне дзяржаўных гра
ніц. Данскія казак/. 2. Селянін, патомак
гэтых пасяленцаў (на Доне, на Кубані і ў
некаторых іншых мясцовасцях), а таксама
радавы вайсковай часці з гэтых сялян. Дыб/з/і кубінскіх / данскіх кдзяклу. 0 Вольны
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казак — пра свабоднага чалавека, які ні ад
каго не залежыць. Ц памяне.-ляск. казачак,
-чкА, мн. -чкі? -чкбў, л*. (да 2 знач.). Ц ярым.
казацкі, -ая, -ае і казачы, -ая, -ае. Хазаркі
конь. .Казачая о{руэкына.
КАЗАК, -а, м. Тое, што і казачок^.
КАЗАКІН, -а, мл. -ы, -аў м. (уст.). Муж
чынскае верхняе адзенне на апліках, са
зборкамі ззаду.
КАЗАН, -А, мл. -ьі, -бў м. Кацёл з круг
лым дном і шырокім верхам. Ц ломячы,
казанок, -нкА, мл. -нкі, -нкбў м. Ц лрыл/.
казанны, -ая, -ае.
КАЗАННЕ, -я, мя. -і, -яў н. 1. ад. казаць.
2. Прамова рэлігійна-павучальнага харак
тару; пропаведзь.
КАЗАНЬ, -і, мл. -і, -ей і -яў ж. Тое, што
і казанне (у 2 знач.).
КАЗАРКА, -і, ДА/ -рцы, мн. -і, -рак, зк.
Вадаплаўная дзікая паўночная птушка ся
мейства качыных, борная к. Аанаўская к.
КАЗАРМА, -ы, мн. -ы, -зАрм і -аў лс.
1. Спецыяльнае памяшканне для размя
шчэння вайсковых часцей. 2. леран. Пра
вялікі непрыгожы змрочны будынак. Ц
нрым. казарменны, -ая, -ае. казарменная
(Эысцын/нна. О Казарменнае становішча —
пастаяннае знаходжанне ў вайсковай час
ці або на прадпрыемстве людзей, пераве
дзеных на ваеннае становішча.
КАЗАХІ, -аў а^з. казАх, -а, м. Народ
цюркскай моўнай групы, які складае ас
ноўнае насельніцтва Рэспублікі Казах
стан. II зк. казашка, -і, ДА/ -шцы, мн. -і,
-шак. II нрым. казахскі, -ая, -ае.
КАЗАЦТВА, -а, н., зй Казахі.
КАЗАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., кажац
ца; незак. Гаварыцца, расказвацца. Скора
казка казкацца, <3ы не скора слраеа робіцца
(прыказка).
КАЗАЦЬ, кажў, кажаш, кажа; кажы; не
зак. 1. /ато, без бал. і са злуч. «што». Выказ
ваць у вуснай форме думкі, меркаванні;
гаварыць. лраўоў. Ён казка, мяло еэта ня
праўда. 2. Абавязваць, загадваць. Так казка
мой абавязак. 7ак казка мне мае сумленне.
3. безас. (у %)ррме ? ас. мн.). Ходзяць чуткі,
гавораць. Хазкуць, /ато зіма бубзе мароз
ная. II наз. казанне, -я, н. (да 1 знач.).
КАЗАЧКА, -і, ДАТ-чцы, мн. -і, -чак, зк.
Жонка або дачка казака'.
КАЗАЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Складаль
нік або расказчык казак (у 1 знач.). Ц зк.
казачніца, -ы, мн -ы, -ніц.
КАЗАЧНЫ, -ая, -ае. 1. ел. казка. 2. ле
ран. Незвычайны, дзівосны, цудоўны, не
бывалы. X. куточак. .Казачная цана. Ц наз.
казачнасць, -і, зк. (да 2 знач.).
КАЗАЧОК', -чка, мн. -чкі? -чкбў м. 1.
ал. казак'. 2. У рускіх дваран, памешчыкаў:
хлопчык-слуга.
КАЗАЧОК^, -чка, м. Народны танец з
паступова нарастаючым тэмпам, а такса
ма музыка да гэтага танца.
КАЗЕІН, -у, м. Бялковае клейкае рэ
чыва, якое ўтвараецца пры стварожванні
малака. Ц лрым. казеінавы, -ая, -ае. .К. клей.

КАЗЕЛІЦЬ. У выразе: казеліць зрэнкі
(вочы) — скасавурыўшыся, пільна ўгля
дацца ў каго-, што-н.
КАЗЕМАТ, -а, АТ -мАце, мн. -ы, -аў м.
1. Абарончае збудаванне для ўкрыцця ад
бомб і снарадаў праціўніка, захоўвання
боепрыпасаў і пад., а таксама бранірава
нае памяшканне на караблях (спец.). 2.
Адзіночная камера ў крэпасці, турме для
трымання зняволеных. Ц лрым. казематны,
-ая, -ае.
КАЗЁЛ, -злА, мн. -злы, -злбў, м. 1. Дзі
кая млекакормячая жывёліна сямейства
пустарогіх, якая водзіцца звычайна ў га
рах. Сібірскі к. 2. Самец дамашняй казы.
3. Від бабкі, якая складаецца з некалькіх
снапоў ячменю або аўса, пастаўленых
адмыслова для прасушвання (разм.). 4.
Гімнастычны снарад у выглядзе карот
кага, абабітага скурай бруса на чатырох
высокіх ножках. Скакаць цераз казла. 5.
Назва гульні ў карты, даміно (разм.). За
біваць казла. 6. Легкавы аўтамабіль павы
шанай праходнасці (разм.). 7убы толькі на
«казле» лраейзе/а. б Пусціць казла ў агарод
(разм., іран.) — дапусціць каго-н. туды,
дзе ён хоча мець выгаду. Як з казла мала
ка — няма ніякай карысці. Ц памята.-ласк.
кбзлік, -а, мн. -і, -аў (да 1 і 2 знач.). Ц лрым.
казліны, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.). рое.
КАЗЁННЫ, -ая, -ае. І. Які мае адносі
ны да казны (у 1 знач.); дзяржаўны. Ла
зенная маёмасць. 2. леран. Бюракратычны,
фармальны (неадабр.). Лазенныя абносіны.
О Казённая палата — губернская ўстанова
па падатках у царскай Расіі. Казённая час
тка (спец.) — задняя частка агнястрэль
най зброі, з якой яна зараджаецца. Ц наз.
казённасць, -і, зк.
КАЗІНО, нескл., н. Ігральная ўстанова,
у якой з выкарыстаннем рулеткі, карт і
іншага ігральнага абсталявання ажыццяў
ляецца правядзенне азартных гульняў з
абвешчаным грашовым выйгрышам.
КАЗКА, -і, ДА/ -зцы, мн. -і, -зак, зк.
1. Апавядальны твор вуснай народнай
творчасці або літаратурны твор пра выду
маных асоб і падзеі, пераважна з удзелам
чарадзейных фантастычных сіл. беларус
кія народныя казкі. Лазкі нарогаў Усхобу.
2. Выдумка, няпраўда, мана. %ё еэта —
казкі. 0 Бабскія казкі — беспадстаўныя
нагаворы. Казка пра белага бычка (разм ,
неадабр.) — пра бясконцае паўтарэнне
аднаго і таго ж з самага пачатку. Ц ломянт.
казачка, -і, ДА/ -чцы, мн. -і, -чак, зк. (да
1 знач.). II лрым. казачны, -ая, -ае (да 1
знач.). Л. зканр.
КАЗЛЯК, -А, мн. -і? -бў м. Ядомы грыб з
масляністай слізкай скуркай на жоўта-карычневай шапачцы; масляк.
КАЗЛЯНЯ і КАЗЛЯНЁ, -нАці, мн -няты, -нйт, н. Дзіцяня казы.
КАЗЛЯЦІНА, -ы, зк. Мяса казы, казла
або казляняці.
КАЗНА, -ы, зк. І. Сукупнасць гра
шовых, маёмасных, зямельных і іншых

КАЗ-КАЗ
сродкаў і каштоўнасцей, якія належаць
дзяржаве (уст.). Залатая к. 2. Дзяржава як
уладальнік такіх сродкаў і каштоўнасцей
(уст.). 3. Фінансавыя рэсурсы дзяржавы,
грашовыя сродкі. Дзярзкаўная к.
КАЗНАКРАД, -а, А/ -дзе, мн. -ы, -аў
м. Той, хто займаецца казнакрадствам. Ц
лрым. казнакрадскі, -ая, -ае.
КАЗНАКРАДСТВА, -а, н. Абкрадванне
казны, прысвойванне дзяржаўных каш
тоўнасцей.
КАЗНАЧЭЙ, -я, лт. -і, -яў м. Асоба,
якая ведае грашовымі сродкамі якой-н.
установы або грамадскай арганізацыі. Л.
прафкама. Ц лрым. казначэйскі, -ая, -ае.
КАЗНАЧЭЙСТВА, -а, н. Дзяржаўны
фінансавы орган, які ведае захаваннем і
выкарыстаннем дзяржаўных грашовых
сродкаў Галоўнае (Ззярзкаўнае к. Ц лрым.
казначэйскі, -ая, -ае. Л. чыноўнік.
КАЗУІСТ, -а, А/ -сце, мн. -ы, -аў, м.
(кніжн.). 1. Юрыст, вопытны і ўмелы ў
разборы заблытаных, складаных судовых
спраў казусаў 2. Чалавек, схільны да казу
істыкі (у 2 знач.; неадабр.). Ц зк. казуістка,
-і, ДА/ -тцы, мн. -і, -так. Ц лрь/м. казуіс
тычны, -ая, -ае
КАЗУІСТЫКА, -і, ДА/ -тыцы, зк.
(кніжн.). 1. Падвядзенне прыватных вы
падкаў пад агульную догму як прыём ся
рэдневяковай схаластыкі і багаслоўя. 2.
леран. Уменне адстойваць заблытаныя
або фальшывыя палажэнні. Ц лрь/м. казу
істычны, -ая, -ае.
КАЗЎЛЯ, -і, лт. -і, -зўль, зк. Парнака
пытная жывёліна сямейства аленевых;
дзікая каза. Ц лрь/м. казулін, -а, -ы.
КАЗУЛЯНЯ і КАЗУЛЯНЁ, -нАці, мн
-няты, -нАт, н. Дзіцяня казулі.
КАЗУС, -у, мн. -ы, -аў, м. Складаны,
заблытаны выпадак. Ц лрым. казусны, -ая,
-ае.
КАЗЫРАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; незак.
(разм.). 1. Хадзіць з казырнай карты. 2. ле
ран., чым. Выстаўляць што-н. як сваю пе
равагу; выхваляцца. Ц а/Знакр. казырнуць,
-нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні?
КАЗЫРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.
(разм.). Вітаць па-вайсковаму; прыклад
ваючы руку да казырка. Ц а<3накр. казыр
нуць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць;
-ні?
КАЗЙРНЫ а/і. козыр
КАЗЫРОК, -ркА, мн. -ркі? -ркбў м. 1.
Цвёрдая частка ў галаўным уборы, якая
выступае над ілбом; брыль. 2. Невялікі
навес у чым-н., над чым-н.
ла<%з<3а. 0
Браць (узяць) пад казырок — аддаць чэсць,
прыкладаючы правую руку да галаўнога
ўбору. II лрым. казырковы, -ая, -ае.
КАЗЫРАЦЦА, -рўся, -рышся, -рыцца;
-рымся, -рыцёся, -рАцца; незак. (разм.).
Ганарыста паводзіць сябе перад кім-н.;
выхваляцца, бе казырыся, разумней не
стане/а.
КАЗЫТАЦЬ, казычў, казычаш, казыча;
казычы; незак. 1. каао-тто. Выклікаць

КАЗ-КАЛ
лёгкае нервовае раздражненне, датыкаю
чыся да скуры.
ляжы. 2. безас. Пра раз
дражненне ў горле, носе. У еорле казыча.
3. яеран., што. Прыемна ўзбуджаць.
еонор. II зак. паказытаць, -зычў, -зьічаш,
-зьіма; -зычь^ (да 1 і 3 знач.). Ц наз. казы
танне, -я, н. / кбзыт, -у, Л^-зыце, м
КАЗЫТЛІВЫ, ая, ае 1. Адчувальны
да козыту, Хозыпм/еое мес^о. 2. Які казы
ча, выклікае козыт.
еежрык.
КАЗЯРбГ, -а, мн. -і, -аў л/. 1. Дзікі гор
ны казёл з вялікімі рагамі. 2. (з вялікай
літары). Адно з І2 сузор'яў Задыяка. 7?аробз/ццо наб знакам Аозяроео.
КАЗЯЎКА, -і,ДЛ/-зйўцы,мн. -і, -зйвак,
лс. 1. Усякае маленькае насякомае; кузур
ка. У сеянне %?ар м/?лусй/ся козяўк/. 2. лерон. Пра нікчэмнага чалавека. не лсобон?
лоблсробкоўео^^о еэяіой казяўцы.
КАЙДАНКС -бў. Тое, што і нсручн/к/.
КАЙДАНЫ, бў / КАЙДАНЫ, аў Злу
чаныя ланцугом жалезныя кольцы, якія
надзяваюцца на рукі і ногі тым, хто абві
навачваецца ў цяжкіх злачынствах. Зака
заць у к. II лрым. кайданавы, -ая, -ае / кай
данны, -ая, -ае.
КАЙЛб, -А, мн. -ы, -бў, н. Кірка ў гар
някоў II лрым. кайловы, -ая, -ае.
КАЙНАЗбЙСЮ, ая, ае У выразе:
кайназойская эра (спец.) — навейшая эра
ў геалагічнай гісторыі Зямлі, якая ідзе
пасля мезазойскай і ахоплівае сучасную
эпоху.
КАЙНЗ, нескл., н. (спец.). Агульнана
родная мова, што ўзнікла на аснове якога-н. пашыранага дыялекту або некалькіх
дыялектаў
КАЙСТРА, -ы, мн. -ы, -аў лс. Торба,
заплечны мяшок.
КАЙФ і КЕЙФ, -у, м. (разм.). Пры
емная бяздзейнасць і адпачынак.
КАЙФАВАЦЬ / КЕЙФАВАЦЬ, -фўю,
-фўеш, -фўе; -фўй; незак. (разм.). Знахо
дзіцца ў стане кайфу.
КАКАВА, нескл., лс. 1. Трапічнае дрэ
ва, абястлушчаныя зярняты якога ідуць
на прыгатаванне шакаладу 2. Парашок з
зярнят гэтага дрэва, які ўжыв. для пры
гатавання напою, а таксама сам напой. Ц
лрым. какававы, -ая, -ае.
КАКАДЎ, нескл., м. Род папугаяў з доў
гім чубам і моцнай дзюбай.
КАКАЙІ, -у м. Атрутнае рэчыва, якое
здабываецца з лісця трапічнай расліны і
выкарыстоўваецца як абязбольваючы або
наркатычны сродак. Ц лрым. какаінавы,
-ая, -ае.
КАКАІНІЗМ, -у м. Хваравітая цяга да
какаіну як наркатычнага сродку.
КАКАІНІСТ, -а, 3/ -сце, мн. -ы, -аў м.
Хворы на какаінізм; наркаман. Ц лс. какаі
ністка, -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так. Ц лрым. ка
каінісцкі, -ая, -ае.
КАКАФОНІЯ, -і, лс. (кніжн.). Негар
манічнае, сумбурнае спалучэнне гукаў (у
музыцы, вершах), непрыемнае для слыху.
II лрым. какафанічны, -ая, -ае.
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КАКЁТКА , -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так, лс.
Жанчына, якая сваімі паводзінамі, мане
рамі, знешнім выглядам імкнецца звяр
нуць на сябе ўвагу, спадабацца каму-н.
КАКЁТКА , -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так, лс.
Тое, што і еесжко.
КАКЕТЛІВЫ, -ая, -ае. Схільны да ка
кецтва, які мае прыгожы, прывабны вы
гляд. Хокелм/боя лсончыно. Хокелм/бое
ўбранне. II наз. какетлівасць, -і, лс.
КАКЕТНІЧАЦЬ, -аю, аеш, ае; незак
Імкнуцца сваімі паводзінамі, манерамі
звярнуць на сябе ўвагу, спадабацца.
з
хлопцам/.Ц наз. какетнічанне, -я, н.
КАКЁЦТВА, -а, н. Паводзіны, манеры
какеткі'.
КАКбС, -а, мн. -ы, -аў м. Арэх како
савай пальмы. II лрым. какосавы, -ая, -ае.
X алей. Аокосоеое малако. Хокосоеыя
яробукжы. О Какосавая пальма — пальма
з кольчатым ствалом і перыстым лісцем,
якая дае буйныя ядомыя плады — какосы
(какосавыя арэхі).
КАКбТКА, -і, Д3/-тцы, мн. -і, -так, лс.
Жанчына лёгкіх паводзін, якая жыве на
ўтрыманні свайго паклонніка.
КАКСАВАЦЬ, -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй;
-саваны; незок., нпяо (спец.). Ператвараць
у кокс. II ноз. каксаванне, -я, н. Ц лрым. как
савальны, -ая, -ае.
КАКСАЎНАЯ, -Ая, -бе. Які дае каштоў

ны кокс.
еуеоль.
КАКТУС, -а, мн. -ы, -аў м. Паўднёвая
расліна з мясістым сцяблом і калючкамі
замест лісця. Ц лрым. кактусавы, -ая, -ае.
КАКТЭЙЛЬ, -ю, мн. -і, -яў м. Напой з
сумесі розных спіртных вырабаў з сокамі,
а таксама з сумесі малака, фруктовага со
ку марожанага. Мблочны к.
КАЛ, -у м. Змесціва кішэчніка, якое
выдзяляецца пры спаражненні. Ц лрым.
калавы, -ая, -ае (спец.).
КАЛАБАРАЦЫЯНІСТ, а, АТ -нісце,
мн. -ы, -аў м. (кніжн.). Здраднік, які суп
рацоўнічае з ворагамі сваёй радзімы ў час
яе акупацыі. Аолобороцыянктлы чосоўДру
гой сусбежной бойны. Ц лрым. калабарацыя
нісцкі, -ая, -ае.
КАЛАЖ, -у мн. -ы, -аў м. І. У выяўлен
чым мастацтве: наклейванне на якую-н.
аснову матэрыялаў рознай фактуры і ко
леру; сам твор, выкананы такім чынам.
2. Прыём эклектычнага спалучэння раз
народных элементаў (па форме, змесце,
якасці і пад.), а таксама выраб, створаны
з выкарыстаннем такога прыёму. Ц лрым.
калітны, -ая, -ае.
с/лыль.
КАЛАІДАЛЬНЫ а? калоід
КАЛАМАЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і,
-жак, лс. Лёгкая выязная павозка на ры
сорах.
КАЛАМАЗЬ, -і, ж?. Калёсная мазь з
дзёгцю, смалы і солі.
КАЛАМБЎР, -а, мн. -ы, -аў м. Жарт,
заснаваны на камічным выкарыстанні
блізкіх па гучанні слоў або розных зна

чэнняў аднаго слова; гульня слоў. Ц лрым.
каламбўрны, -ая, -ае.
КАЛАМБУРЙСТ, а, Л/ сце, мн ы,
-аў, м. Той, хто любіць каламбурыць.
КАЛАМБЎРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць;
незак. Іаварыць каламбуры. Ц зак. скаламбўрыць, -ру -рыш, -рыць.
КАЛАМЁСА, -ы, лс. (разм.). Негустая
сумесьчаго-н.; месіва.
КАЛАМУТА, -ы, ДЛ^-мўце, лс. Тое, што
і каламуць.
КАЛАМУТНЫ, -ая, -ае. Пра вадкасць:
непразрысты, мутны. ручаёк. ^аламу?лная баба. Ц наз. каламутнасць, -і, лс.
КАЛАМУЦІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-мўціцца; незак. Рабіцца каламутным.
2?обо каламуц/цца. Ц зак. закаламўціцца,
-мўціцца, скаламуціцца, -мўціцца, ускаламўціцца, -мўціцца / пакаламўціцца, -мў
ціцца.
КАЛАМУЦІЦЬ, -мўчу, -мўціш, мўціць; незак., мала. 1. Муціць, рабіць кала
мутным.
еабу. 2. леран. Выклікаць не
спакой, баламуціць, уносіць беспарадак. Ц
зак. закаламўціць, -мўчу -мўціш, -мўціць;
-мўчаны (да 1 знач.), скаламўціць, -мўчу
-мўціш, -мўціць; -мўчаны, ускаламўціць,
-мўчу -мўціш, -мўціць; -мўчаны / пакаламўціць, -мўчу, -мўціш, -мўціць; -мўчаны.
КАЛАМУЦЬ, -і, лс. 1. Дробныя часцін
кі ў вадкасці, якія не раствараюцца і ро
бяць яе непразрыстай і мутнай. 2. леран.
Адсутнасць яснасці ў думках, разуменні.
у аздобе.
на бумы. 3. лерак., чаео або
якая. Імгла, непраглядная заслона. і>елая
к. забірух/.
КАЛАМЯНКА, -і, ДМ -нцы, лж. -і,
-нак, лс. Іустая моцная льняная тканіна.
II лрым. каламянкавы, -ая, -ае.
КАЛАН, -а, мн. -ы, -аў м. Марская дра
пежная ластаногая млекакормячая жывё
ліна сямейства куніцавых; марская выдра.
II лрым. каланавы, -ая, -ае.
КАЛАНАДА, -ы, Д% -дзе, мн. -ы, -н&д,
лс. Рад або некалькі радоў калон (у 1
знач.), якія складаюць архітэктурнае цэ
лае.
КАЛАНІЗАВАЦЬ, зўю, -зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; зок. і незок., моло. 1. Заха
піўшы чужую краіну ператварыць (пера
твараць) у калонію (у 1 знач.). 2. Засяліць
(засяляць) свабодныя землі перасяленца
мі, каланістамі. Ц ноз. каланізацыя, -і, лс. Ц
лрым. каланізацыйны, -ая, -ае.
КАЛАНІЗАТАР, -а, мн ы, аў м 1. Той,
хто праводзіць палітыку каланіялізму. 2.
Той, хто засяляе пустуючыя землі; пасяле
нец, каланіст (уст.). Ц лрым. каланізатарскі,
-ая, -ае.
КАЛАНІСТ, -а, Я/ -сце, мн. -ы, -аў м.
Жыхар калоніі (у 2 і 4 знач.). Ц лс. кала
ністка, -і, ДМ-тцы, мн. -і, -так. Ц лрым. ка
ланісцкі, -ая, -ае.
КАЛАНІЦА, -ы, лс. (разм.). Калёсная
мазь (часцей адпрацаваная).
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КАЛАНІЯЛІЗМ, -у, л*. Палітыка кала
ніяльнага прыгнёту. II лрым. каланіялісцкі,
-ая, -ае.
КАЛАНІЯЛЬНЫ
калонія
КАЛАНОК, -нкА, мл. -нкц -нкбў, м.
Драпежны пушны звярок сямейства куні
цавых, а таксама яго футра. Ц ярым. калан
ковы, -ая, -ае.
КАЛАНЧА, -іл, мя. -ьі, -бй, ж. Дазорная
вышка над будынкам пажарнай часці. 77ажарная /с.
КАЛАПС, -у, м. 1. Раптоўнае зніжэнне
сардэчнай дзейнасці, якое суправаджаец
ца слабасцю, часам стратай прытомнасці
і пагражае смерцю (спец.). 2. лерам. Крах,
разбурэнне якой-н. структуры ў выніку
поўнага крызісу сістэмы. Зкаялм/члы к.
КАЛАРАДСКІ У выразе: каларадскі
жук — буравата-жоўты з чырвонымі па
лоскамі бульбяны шкоднік сямейства ліс
таедаў, які аб'ядае лісце бульбы і іншых
паслёнавых культур.
КАЛАРАТУРА, -ы, ж. (спец.). Віртуоз
ныя, тэхнічна цяжкія пасажы і меладыч
ныя ўпрыгожанні ў вакальнай партыі. Ц
лрым. каларатурны, -ая, -ае.
КАЛАРЫЙНАСЦЬ, і, ж. Колькасць
калорый у чым-н. мяса.
КАЛАРЫЙНЫ, -ая, -ае. Багаты кало
рыямі. Ал/мзрыйлля ежа.
КАЛАРЫМЕТР, -а, мя. -ы, -аў, м. Пры
бор для вымярэння колькасці цеплыні (у
калорыях), якая вылучаецца або паглына
ецца целам.
КАЛАРЫСТ, -а, А/-сце, мя. -ы, -аў, м. 1.
Мастак, які ажыццяўляе сваю творчую за
думу сродкамі каларыту (у 1 знач.). 2. Спе
цыяліст па расфарбоўцы тканін (спец.). Ц
лрь/м. каларыстычны, -ая, -ае (да 1 знач.).
КАЛАРЫТ, -у, Марыце, м. 1. Суадносі
ны фарбаў у карціне па тоне, насычанасці
колеру. Деяль/ /с. Ярк/ /с. 2. лерлл. Сукуп
насць характэрных рыс, своеасаблівасць
чаго-н. X. эяох/ ў амтллрь/чммм рамане.
Мясцовы х. II лрь/м. каларыстычны, -ая, -ае
(да 1 знач.) / каларытны, -ая, -ае. Аа/язрысп/ь/чныя сяалучэнн/. Ааларь/я/нь/ яейзаж.
Тймарь/п/нь/я еобразь/ рамана. Ха/іорьпяная
моеа. II наз. каларытнасць, -і, ж.
КАЛАРЫФЕР, а, мн -ы, -аў м Абаг
равальны прыбор у выглядзе сістэмы
труб, па якіх ідзе гарачая вада, пара або
нагрэтае паветра. 77араеь/ к. Ц мрь/м. кала
рыферны, -ая, -ае.
КАЛАСАВАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв.,
-сўецца; незак. Тое, што і калесаваць.
ПАЛАСАВАЦЬ, -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй;
незак. 1. (7 /2ас. не ўжыв.). Выпускаць ко
лас у працэсе росту (пра збожжавыя раслі
ны). ,Жы/ла каласуе. 2. Абмалочваць кала
сы (ячмень). II зак. выкаласаваць, -суе (да 1
знач.). II наз. каласаванне, -я, н.
КАЛАСАВІК, -А, мн. -і^ -бў м. (разм.).
Баравік, які вырастае ў час каласавання
жыта.
КАЛАСАВЫ ал. колас

КАЛАСАВЫЯ, -ых. Злакавыя збожжа
выя расліны. У&орка каласавых.
КАЛАСАЛЬНЫ, -ая, -ае. Незвычайна
вялікі, велізарны. .Каласальныя сробк/. Ц
наз каласальнасць, -і, ж
КАЛАСІСТЫ, -ая, -ае. З мноствам ка
ласоў або з буйным калоссем. Халас/с/яая
я/аан/ца. II наз. каласістасць, -і, ж.
КАЛАСІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -сіцца;
незак. Выпускаць колас, каласаваць. ^Кь//яа пачынае к.
КАЛАСНІК, -А, мн. -ц -бў, м. 1. Чыгун
ная рашотка ў печах для праходу паветра
пад паліва і выпадзення попелу з топкі. 2.
мн. Рашотка з брусоў у верхняй частцы тэ
атральнай сцэны для мацавання дэкара
цый. II ярым. каласніковы, -ая, -ае.
КАЛАСОК ал. колас.
КАЛАТНЯ, -ц ж. (разм.). 1. Сварка з
крыкам, шумам (звычайна з пабоямі).
.Кожны вечару /х к. 2. Бойка, патасоўка.
КАЛАТОЎКА, -і, ДМ -тбўцы, мн. -і,
-тбвак, ж. Хатняя прылада ў выглядзе ла
патачкі, палачкі з крыжавінай, кружком і
пад. на ніжнім канцы, якой збіваюць мас
ла або размешваюць што-н. Ц ярым. кала
товачны, -ая, -ае
КАЛАТЎША, -ы, ж. (разм.). 1. Разме
шаная гразь, вада са снегам, усякая негус
тая маса. 77а аааробзе к. ж) часп/ых бажбжоў. 2. Негустая вараная страва з раска
лочанай у вадзе ці малацэ мукі.
КАЛАЎРОТ, -а, Л/-рбце, мн. -ы, -аў, м.
1. Прыстасаванне для ручнога прадзення
кудзелі, якое прыводзіцца ў рух понажам.
2. Ручны сталярны інструмент для свід
равання адтулін. 3. Прыстасаванне для
падымання грузаў: вал з ручкай, на які
намотваецца трос, ланцуг Ц ярым. калаў
ротны, -ая, -ае.
КАЛАЦІЦЦА, калачўся, калбцішся,
калбціцца; незак. Т Дрыжаць, хістацца,
трэсціся. Сцены калоцяцца аб выбухаў.
аб страху. 77/сце калоц/цца. Сэрца моцна
калоц/цца. 2. Сварыцца, біцца (разм.). 3.
ябран. Непакоіцца, хвалявацца за каго-,
што-н., клапаціцца аб кім-н.; ашчадна
расходаваць. за свае бабро.
КАЛАЦІЦЬ, калачў, калбціш, кало
ціць; незак. 1. каао-а/я/о. Выклікаць дры
жанне чаго-н.; хістаць, трэсці. Лыбцх/
аарма/я калац/л/ еораб.
яблык/. 2. (7/2
ас. не ўжыс.), каао (й//яо). Выклікаць дры
жыкі (пра страх, ліхаманку холад і пад.).
Мяне каяоц/ць (безас.). 3. каео-опяо і без
бая. Рабіць вобыск (разм.). 4. мпяо. Гата
ваць якую-н. страву размешваючы кала
тоўкай (разм.).
зац/рку. 5. ябран., каао
('апяр/ Выклікаць непрыемнае пачуццё.
75/яа несяравябл/васць калоц/ць мяне. 6. каао-а/тяо і без бая. Часта і моцна стукаць;
наносіць удары, біць (разм.). 7^ кулакам/.
КАЛАЦЦЁ, -А, н. (разм.). Рэзкі колючы
боль у баку; колікі.
КАЛАЧ, -А, мн. -ьі, -бў, м. Круглае пе
чыва з пшанічнай мукі ў форме абаранка.
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0 Цёрты калач (разм.) — пра вельмі вопыт
нага чалавека. Ц ярым. калачны, -ая, -ае.
КАЛАШМАЦІЦЬ, мАчу, мАціш, мА
ціць; -мечаны; незак., каео-мпяо (разм.).
1. Кудлаціць, тармасіць, моцна тузаць. 7^
нйяк/. Св/нн/ каламмац/л/ снапы. 2. Біць.
Хлапчук/ калаа/мац/л/ абз/н абнаао. Ц зак.
адкалашмаціць, -мачу, -маціш, -маціць (да
2 знач.).
КАЛАШЫНА, -ы, мн. калашыны / (з л/ч.
2, 2, 4) калашыны, калашьін, ж. (разм.).
Тое, што і кало/аа.
КАЛГАС, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У СССР —
адна з форм арганізацыі сельскагаспа
дарчай працы, аб'яднанне сялян для су
меснага вядзення сельскай гаспадаркі на
аснове абагуленых сродкаў вытворчасці
(са скарачэння слоў: калектыўная гаспа
дарка). С/яоро/ыня калгаса, тіреан/забаць
к. 2. зб. Калектыў асоб, якія ўваходзяць
у гэта аб'яднанне; калгаснікі. Ус/м кал
гасам выехал/ на жн/во. Ц ярь/м. калгасны,
-ая, -ае.
КАЛГАСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Член кал
гаса. II ж. калгасніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
КАЛГОТКІ, -так. Трыкатажны выраб
у выглядзе панчох, вывязаных разам са
штанамі. Дз/цячыя, жаночыя к. Ц ярь/м.
калготачны, -ая, -ае.
КАЛДОБІНА, -ы, мн. -ы, -бін, ж. Вы
боіна, яма на дарозе; паглыбленне або
ўпадзіна на дне вадаёма.
КАЛДУНЁГ, -бў, абз. калдўн, -а, м.
(разм.). Клёцкі, начыненыя мясным або
іншым фаршам.
КАЛДУНЁГ, -бў. Пра зблытаныя, скуд
лачаныя валасы.
КАЛЁГА, -і, ДМ-у Г-ам, м.; ДМ-лёзе,
Г -ай (-аю), ж., мн. -і, -лёг Таварыш па
прафесіі, па працы, па вучобе.
КАЛЁГІЯ, -і, ж. 1. Група службовых
асоб, якія складаюць адміністрацыйны,
дарадчы або распарадчы орган.
№'нмтнэрся/ва абукацы/. Рэбакцыйная к. 2.
Аб'яднанне асоб адной прафесіі. 7^. абвака/яаў. 3. Назва цэнтральных урадавых
устаноў у Расіі ў 18 ст. (гіст.) Лаечная к.
4. Назва некаторых навучальных уста
ноў (уст.). II ярь/м. калежскі, -ая, -ае (да З
знач.).
КАЛЕГІЯЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які
ажыццяўляецца сумесна, групай асоб.
Халеа/яльнае к/раўн/ц/ява. Т^алее/яльнае ра
шэнне. II наз. калегіяльнасць, -і, ж.
КАЛЕДЖ, -а, мн. -ы, -аў, м. Вышэйшая
або сярэдняя спецыяльная навучальная
ўстанова адукацыі. Лы/оэй/аь/ бзяржаўнь/ к.
сувяз/.
б/знесу / права. Аарэаара^/чны к.
КАЛЁЖ, -а, мн. -ы, -аў м. Сярэдняя
навучальная ўстанова ў Францыі, Белыя,
Швейцарыі і некаторых іншых краінах.
КАЛЁЖСКІ, -ая, -ае. 1. ая. калегія. 2.
Як састаўная частка назваў некаторых
грамадзянскіх чыноў у царскай Расіі.
рэе/стярая/ар. 7^. асэсар.
КАЛЕЙДАСКАПІЧНЫ, -ая, -ае 1. м
калейдаскоп. 2. яеран. Які мяняецца хут-
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ка, як у калейдаскопе. АіалемЛдскдл/чядя
^ено лапаем. II ндз. калейдаскапічнасць, -і,
м?. (да 2 знач.).
КАЛЕЙДАСКОП, -а, л* 1. мн. -ы, -аў
Трубка з люстранымі пласцінкамі і каля
ровымі шкельцамі, якія пры паварочван
ні складваюцца ў розныя ўзоры. 2. лерам.
Хуткая змена разнастайных з'яў (кніжн.).
X нлбзей. II ярым калейдаскапічны, -ая,
-ае. ^олей^лсклшчнля змена ўражанняў.
КАЛЁКА, -і, ДМ-у, Г-ам,м.;ДА/-лёцы,
Т -ай (-аю), ж?., мн. -і, -лёк. Знявечаны,
пакалечаны чалавек.
КАЛЁКТАР, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Устано
ва, якая займаецца зборам і размеркаван
нем чаго-н. па падведамасных яму аргані
зацыях. 2>йм/я/лэчнь/ к. 2. Шырокая труба
ці канал для адводу вадкасцей або газаў
(спец.). 3. Частка генератара пастаянна
га току якая служыць для ператварэння
пераменнага току ў пастаянны (спец.). 4.
Падземная галерэя для ўкладні кабеляў
(спец.). Хмельны к. Ц лрым. калёктарны,
-ая, -ае (да 1—3 знач.).
КАЛЕКТЫВІЗАВАЦЬ,
зўю,
зўеш,
-зўе; -зўй; -завАны; здк. і незяк., каео-што.
Правесці (праводзіць) калектывізацыю.
X сельскую еаснабцрку.
КАЛЕКТЫВІЗАЦЫЯ, і, ж Працэс
аб'яднання аднаасобных сялянскіх гаспа
дарак у буйныя калектыўныя гаспадаркі
(калгасы) у СССР X сельскай еаснабцрк/.
КАЛЕКТЫВІЗМ, у м Супольнасць,
калектыўны пачатак як прынцып грамад
скага жыцця і дзейнасці людзей, супраць
леглы індывідуалізму. Дух: кллектые/зму. Ц
нрым. калектывісцкі, -ая, -ае.
КАЛЕКТЫВІСТ, -а, 3/-сце, мн ы, -аў
м. Прыхільнік калектывізму. Ц ж. калекты
вістка, -і, Д3/-тцы, мн. -і, -так. Ц нрым. ка
лектывісцкі, -ая, -ае.
КАЛЕКТЫЎ, -тйву мн. -тьівы, -тьіваў
м. Група людзей, аб'яднаных агульнай ра
ботай, вучобай, агульнымі інтарэсамі. Ра
бочы к. X /нс?лым!у?на. Ц нрым. калектыўны,
-ая, -ае. X скоб.
КАЛЕКТЫЎНЫ, ая, ае 1. ал калек
тыў. 2. Агульны, сумесны, які выконваец
ца калектывам. Халек/ныунля едснабцрка.
Хдлектыунля праца. 3. Прызначаны для
калектыву. Хжлек/яыўнде забеспячэнне. Ц
наз. калектыўнасць, -і, ж.
КАЛЁКЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. Сістэ
матызаваны набор аднародных прадметаў.
X м/нсраяаў. II нрым. калекцыйны, -ая, -ае.
КАЛЕКЦЫЯНЁР, а, мн ы, аў м Ча
лавек, які займаецца калекцыяніраван
нем. II ж калекцыянёрка, -і, ДАТ-рцы, мн
-і, -рак (разм.). II нрым. калекцыянёрскі,
-ая, -ае.
КАЛЕКЦЫЯНІРАВАЦЬ, рую, руеш,
-руе; руй / КАЛЕКЦЫЯНАВАЦЬ, -нўю,
-нўеш, -нўе; -нўй; незак., што. Збіраць
калекцыю. X манетны. Ц наз. калекцыянёрства, -а, н., калекцыяніраванне, -я, н /
калекцыянавённе, -я, н
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КАЛЁНА, -а, н. 1. (мн. калёні, -яў /
-лёнь). Сустаў які злучае бядровую і га
лёначную косці; месца згібу нагі. Сагнуць
наеў ў халепе. 2. (толькі мн., калёні, -яў /
-лёнь). Нага ад каленнага сустава да таза.
.%яць бз/ця на кален/. 3. (мн. калёны, -лён).
Асобнае звяно, адрэзак у складзе чаго-н.,
які з'яўляецца злучэннем такіх жа адрэз
каў. X бамбука. X жалезнай трубы. 4. (мн.
калёны, -лён). Частка чаго-н. непрамога,
сагнутага ад аднаго павароту да другога. X
барое/. X рак/. 5. (мн. калёны, -лён). У му
зычным творы: асобная частка, законча
ны матыў Салавей заспяваў на сем кален. 6.
(мн. калёны, -лён), неран. У танцы: асоб
ны прыём, фігура з эфектам. Хябрыля на
шаснаццаць кален. 7. (мн. калёны, -лён).
Пакаленне ў радаслоўнай. 0 Мора па ва
лена каму — нічога не страшна, нічога не
цяжка. II намянш. калёнца, -а, мн. -ы, -аў н.
(да 3 і 5 знач.). Ц лрым. калённы, -ая, -ае (да
1 знач.). X сустаў.
КАЛЕНДУЛА, -ы, ж. 1. Тое, што і наеотк/. 2. Лекавы прэпарат з гэтай расліны.
Раствор календулы. Л/азь календулы.
КАЛЕНКОР, -у; м. Баваўняная, моцна
праклееная тканіна аднаколернай афар
боўкі. 0 Іншы каленкор (разм.) — зусім ін
шая справа, іншая размова. Ц нрым. кален
коравы, -ая, -ае.
КАЛЕНЧАТЫ, -ая, -ае. Які складаец
ца з кален (у 3 знач.). X зал. каленчатае
сцябло.
КАЛЕСАВАЦЬ, калясўю, калясўеш, калясўе; калясўй; калесаваны; зак. і незак.,
каео (гіст.). Пакараць (караць) смерцю на
спецыяльным коле. Ц наз. калесаванне, -я,
н.
КАЛЁЦТВА, -а, н. 1. Пашкоджанне ар
ганізма, якое робіць цяжкім або немагчы
мым яго нармальнае функцыянаванне.
Ўтрымаць цяжкае к. 2. Знявечанне, кале
чанне.
КАЛЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак. Мер
знуць, зябнуць. X на марозе.
КАЛЁЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
незак., каео-што. 1. Рабіць калекам (ка
лекай). Вайна калечыць любзей. 2. неран.
Псаваць, знявечваць маральна, рабіць не
паўнацэнным. X бушу. /Тельеа к. характар
бзяцей. II зак. скалёчыць, -чу, -чыш, -чыць;
-чаны / пакалёчыць, -чу, -чыш, -чыць;
-чаны. II зеар. калёчыцца, -чуся, -чышся,
-чыцца (да 1 знач.); зак. скалёчыцца, -чу
ся, -чышся, -чыцца / пакалёчыцца, -чуся,
-чышся, -чыцца.
КАЛЁКВІУМ, -а, мн -ы, -аў м 1. Гу
тарка выкладчыка са студэнтамі з мэтай
выяўлення іх ведаў; род экзамену 77раеесц/ к. 2. Навуковы сход, семінар з абмерка
ваннем дакладаў на пэўную тэму. X. е/русолаеаў.
КАЛЁСЫ, -лёс. Конная чатырохколая
гаспадарчая павозка. Запрэгчы каня ў к. Ц
нрым. калёсны, -ая, -ае.
КАЛІ, нрысл. і злуч. 1. прыся. ныт. У які
час? X ж еы прыйдзеце? X еэта бубзе? 2.

прысл. неазнач. Калі-небудзь. Д/ чуў ты к.
такое ?3. нрысл. неазнач. У няпэўны буду
чы час. Захобзь к. ба нас. 4. нрысл. азнач.
Ужыв. як абстрактнае абазначэнне часу
(звычайна ў спалучэнні з часц. «вось*).
Вось к. мне трэба было цярнуцца. 5. злуч.
часаеы. Ужыв. ў пачатку даданага сказа
і выражае: а) частковае або поўнае супа
дзенне ў часе дзеяння галоўнага і даданага
сказаў; у той час як. X. ўзышло сонца, мы
ўжо был/ бома; б) паслядоўнасць дзеяння;
пасля таго як. В набта перадужалася, к.
пачула такое; в) паўтаральнасць дзеяння
(часта са словамі «заўсёды*, «кожны раз* і
інш.). Мы заўсёбырабы, к. еы нрыязбжаеце
ба нас. 6. злуч. умоўны. Выражае рэальную
ўмову здзяйснення, існавання чаго-н. X
нрацаеаць, бык працаваць. X длянеш з па
горка, то ўсё ўбачыш як на балон/.
КАЛІБР, -а / -у мн. -ы, -аў, м. 1. -у. Дак
ладны размер якога-н. вырабу прадмета.
2. -у. Дыяметр канала ствала агнястрэль
най зброі. Снараб еял/каеа кал/бру. 3. -у
леран. Пра форму велічыню, якасць ча
го-н. Любз/ рознага кал/бру. 4. -а. Вымя
ральны інструмент для праверкі размераў
формы і ўзаемнага размяшчэння частак
вырабу (спец.). Ц нрым. калібравы, -ая, -ае
(да 1, 2 і4знач.).
КАЛІБРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; -равуны; незак., што (спец.). 1. Пра
вяраць або ўдакладняць калібр (у 1 знач.).
X. с{рот. 2. Правяраць шкалу дзяленняў
якога-н. вымяральнага прыбора. X тэр
мометр II наз калібраванне, -я, н. / каліб
роўка, -і, ДАТ-рбўцы, ж.
КАЛІБРЫ, нескл., м. і ж. Надзвычай
на маленькая птушка з яркім апярэннем,
водзіцца ў Цэнтральнай і Паўднёвай Амерыцы.
КАЛІВА, -а, мн. -ы, -ліў / -ліваў н. 1.
Асобна ўзятая расліна, сцябліна, саломі
на і пад. X пшан/цы. 2. перон. Пра самую
малую колькасць чаго-н. (разм.). X набзе/.
3. у знач. прысл. Крыху (разм.). 0 Да апош
няга каліва (разм ) — усё, цалкам Ні калі
ва (разм.) — ніколькі, ані. Ц памянш.-ласк.
каліўца, -а, мн. -ы, -аў н.
КАЛІГРАФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек,
які піша прыгожа і разборліва.
КАЛІГРАФІЯ, -і, ж. Майстэрства пі
саць прыгожа і разборліва. Ц нрым. калігра
фічны, -ая, -ае. X. почырк.
КАЛІДОР, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Праход,
які злучае асобныя часткі кватэры, бу
дынка. 2. леран. Вузкая, доўгая прастора,
якая злучае сабой што-н., праход. Торны к.
/7аеетраны к. Ц лрым. калідорны, -ая, -ае.
Хдл/борная с/стэма.
КАЛІДОРНЫ, -ага, мн -ыя, -ых, м
(разм.) Работнік гасцініцы, які абслугоў
вае некалькі нумароў. Ц ж. калідорная, -ай,
мн. -ыя, -ых.
КАЛІЗІЯ, -і, мн. -і, -зій, ж. (кніжн.).
Сутыкненне процілеглых поглядаў інта
рэсаў імкненняў. II нрым. калізійны, -ая,
-ае.
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КАЛІЙ, -ю, м. Хімічны элемент, мяккі
метал серабрыста-белага колеру Ц ярым.
каліевы, -ая, -ае / калійны, -ая, -ае. Хол/ееыя сол/. Хол/мныя ўенаенн/.
КАЛЙ6А,-і,ДМ-у Г-ам, м.;ДЛ/-ліцы,
Г-ай (-аю), ж?., мн. -і, -лік. У рускім на
родным эпасе: вандроўны старац, пера
важна сляпы, які спявае духоўныя вершы
і збірае міласціну
КАЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, ж. Кустовая
расліна сямейства бружмелевых з белымі
кветкамі і чырвонымі горкімі ягадамі, а
таксама ягады гэтай расліны. Ц нрым. ка
лінавы, -ая, -ае.
КАЛІ^-НЁБУДЗЬ, ярысл. У які-небудзь
няпэўны час. Замбз/ к.
КАЛІ-НІКАЛІ^ ярысл. Зрэдку час ад ча
су X наеебеае.
КАЛІННІК, -у м., зб. Зараснік каліны.
КАЛІСЬЦІ, прысл. Некалі ў мінулым,
даўней. X яны часта сус/ярлкдлкя.
КАЛІТ, -у 3/ -ліце, м. Запаленне тоў
стай кішкі. II нрым. калітны, -ая, -ае.
КАЛІЎЕ, -я, н., зб. Калівы (у 1 знач.);
сцёблы збожжавых злакаў, траў. Лалеелае
к. лсыта.
КАЛІЎЦА ал. каліва.
КАЛІФ, -а, мн. -ы, -аў м. Тое, што і
хал/ф. 0 Каліф на гадзіну (кніжн., часцей
іран.) — пра чалавека, які займеў уладу на
кароткі час.
КАЛІШНІ, -яя, -яе. Тое, што і колйын/.
КАЛМАТЫ, -ая, -ае. 1. Пакрыты густы
мі скудлачанымі валасамі, поўсцю; кудла
ты, касматы. Хзлма/ныя броеы. 2. леран. З
няроўнымі, як бы пашматанымі на кавал
кі краямі (пра хмары, клубы пары, туману
і пад.). Халма/лыя хмары. Ц наз. калматасць,
-і, лс. (да 1 знач.).
КАЛМАЦІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -піц
ца; незак. Станавіцца калматым, кудла
ціцца, касмаціцца. Ц зак. пакалмаціцца,
-ціцца, раскалмаціцца, -мйчуся, -мецішся,
-меціцца / (разм.) скалмаціцца, -ціцца.
КАЛМАЦІЦЬ, -мАчу -мАціш, -меціць;
-мечаны; незак., каео-м/то. Рабіць кал
матым, кудлаціць, касмаціць. X еоўну. X
еаласы. Ц зак. пакалмаціць, -мйчу -мАціш,
-меціць; -мечаны, раскалмаціць, -мАчу,
-мАціш, -меціць; -мечаны / (разм.) скал
маціць, -мАчу -мбціш, -мАціць; -мечаны.
КАЛМЁІКІ, -аў абз. калмык, -а, м. Народ, што складае асноўнае насельніцтва
Рэспублікі Калмыкія, якая ўваходзіць
у склад Расійскай Федэрацыі. Ц лс. кал
мычка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак. Ц нрым.
калмЫцкі, -ая, -ае.
КАЛОДА, -ы,
-дзе, мн. -ы, -лбд,
лс. 1. Кароткае тоўстае бервяно. 2. Ву
лей, зроблены з камля дуплістага дрэва,
батыры калобы пчол. 3. нбран. Пра непа
варотлівага, нязграбнага чалавека (разм.,
пагард.). 0 Цераз пень калоду (разм., неа
дабр.) — дрэнна, абы-як (рабіць што-н.).
КАЛОДА , -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -лбд,
лс. Камплект ігральных карт. У калодзе У?
каржы.

КАЛОДДЗЕ, -я, н., зб. Калоды, бярвё
ны.
КАЛОДЗЕЖ, -а, мн. -ы, -аў / КА
ЛОДЗЕЗЬ, -я, мн. -і, -яў м. 1. Збудаванне
ў выглядзе вузкай глыбокай ямы, умаца
ванай ад абвалаў зрубам, трубамі для зда
бывання вады з ваданосных слаёў зямлі.
77дчысцп<ь к. 2. Яма для розных тэхнічных
патрэб (спец.). ДТахтаеы к. Хзнал/зацымны к. О Артэзіянскі калодзеж — буравы
калодзеж з труб, які падае глыбінную на
порную ваду. II ярым. калодзежны, -ая, -ае.
КАЛОДКА, -і, ДМ-дцы, мн. -і, -дак, лс.
1. Невялікая калода; тое, што і калоба (у 1
знач.). 77йрэз^^ь бярозу но калобк/. 2. Кусок
дрэва, які служыць асновай у некаторых
інструментах, прыборах. X. рубанка. 3. Ку
сок дрэва, выструганы ў форме ступні, які
выкарыстоўваецца пры пашыве абутку;
капыл. Выплятаць ланц/ на каробцы. 4. Ся
рэдняя частка кола, у якой умацоўваюцца
спіцы. Холы на калобк/ у ераз/. 5. Планка
для мацавання на грудзях ордэнаў ме
далёў ці ордэнскіх стужак. Ордэнская к.
II памяне, калбдачка, -і, ДМ* -чцы, мн. -і,
-чак, лс. II нрым. калодачны, -ая, -ае (да 2
і 3 знач.).
КАЛОДКІ, -дак (уст.). Масіўныя драў
ляныя кайданы, якія надзявалі раней на
ногі, рукі і шыю арыштанта для папярэ
джання ўцёкаў
КАЛОДНІК, -а, мн. -і, -аў м. (уст.).
Арыштант, закаваны ў калодкі.
КАЛОДЫЙ, -ю, м. (спец.). Іусты клей
кі раствор нітрацэлюлозы ў сумесі спірту
і эфіру (выкарыстоўваецца ў медыцыне,
фатаграфіі).
КАЛОІД, -у М -дзе, м. (спец.). Некрышталізаванае клеепадобнае рэчыва
(бялок, крухмал і інш.), прамежкавае
паміж растворам і эмульсіяй. Ц нрым. ка
лоідны, -ая, -ае / калаідальны, -ая, -ае. X.
раствор. О Калоідная сістэма — гетэра
генная сістэма, якая складаецца з мнос
тва дробных часцінак якога-н. рэчыва,
што знаходзіцца ў суспензаваным стане ў
аднародным асяроддзі. Калоідная хімія —
раздзел фізічнай хіміі, у якім разглядаюц
ца працэссы ўтварэння і разбурэння дыс
персных сістэм.
КАЛОК, калкб, мн. калкі^ калкбў м. 1.
ад. кол. 2. Драўляны або металічны шпя
нёк для нацягвання струн у музычных ін
струментах. Скрыпічныя каяк?'. Ц памяне.
калОчак, -чка, мн. -чкі, -чкаў м.
КАЛОНА, -ы, мн. -ы, -лбн, ж?. 1. Час
тка архітэктурнага збудавання ў выгля
дзе высокага слупа, якая служыць апорай
франтонаў унутраных частак будынка або
ў якасці манумента. Станцыя метро з ка
лонам/. Трыумфальная к. 2. Пра людзей,
прадметы, якія размешчаны або рухаюц
ца адно за адным на пэўнай дыстанцыі.
77ахобнля к. Тракжарная к. б Пятая кало
на (кніжн., неадабр.) — пра арганізаванае
здрадніцтва ўнутры краіны (першапачат
кова — аб контррэвалюцыйнай групе,

КАЛ-КАЛ
якая дзейнічала ў тыле Іспанскай рэспуб
лікі ў 1936—1939 гг). II ламянм/. калОнка,
-і, ДМ* -нцы, мн. -і, -нак, м?. (да 1 знач.).
II прым. калОнны, -ая, -ае (да 1 і спец. да 2
знач.). балонная зала.
КАЛОНІЯ, і, мн -і, -ній, ж. 1. Краі
на або тэрыторыя, якая знаходзіцца пад
уладай замежнай дзяржавы (метраполіі),
пазбаўленая палітычнай, эканамічнай і
дзяржаўнай самастойнасці. 2. Паселішча
выхадцаў перасяленцаў з другой краі
ны, вобласці. Яямецк/я калон// у Рас//. 3.
Згуртаванне землякоў якія жывуць у чу
жой краіне, у чужым горадзе. 4. Месца
жыхарства асоб, паселеных разам з той
або іншай мэтай. Дз/цячая працоўная к.
5. Сукупнасць арганізмаў якія жывуць у
злучэнні адзін з адным (спец.). X м/краареан/змаў. X. каралаў. Ц нрым. каланіяльны,
-ая, -ае (да 1 і 5 знач.). Хман/яльная нал/тыка. Холан/яльныя еобарасц/.
КАЛОНКА, -і, Л^-нцы, мн. -і, -нак, ж?.
1. бл. калона. 2. Назва розных тэхнічных
прыстасаванняў у форме падоўжанага цы
ліндра, звязанага з цэнтральным рэзерву
арам, з якіх адпускаецца бензін, газ, вада і
інш. Ленз/наеая к. Тазавая к. 3. Рад лічбаў
слоў размешчаных па вертыкалі; слупок
тэксту ў газеце, кнізе. X л/чбаў. X еазетнаеа тэксту. Ц нрыл/. калонкавы, -ая, -ае
(да 2 знач.; спец.). Халонкаеае се/браеанне.
КАЛОРЫЯ, -і, мн. -і, -рый, ж?. Адзінка
вымярэння колькасці цеплыні.
КАЛОС, -а, мн. -ы, -аў м. (кніжн.). 1.
Статуя, збудаванне велізарных памераў X.
Рабоск/. 2. перон. Пра каго-, што-н. гран
дыёзнае па сваёй велічыні, значнасці. X
наеук/. 0 Калос на гліняных нагах — пра
што-н. з выгляду велічнае, але слабае, га
товае разваліцца.
КАЛОССЕ, -я, н., зб. Каласы. Ломаным
зернем налілося к.
КАЛОЦЦА', калібся, кблешся, колец
ца; каліся; незок. 1. Мець здольнасць ка
лоць (у 1 знач.). ІРылм/ына колецца. 2. На
носіць адзін аднаму раны вострай зброяй.
X н/кам/. 3. Мець звычку бадацца (разм.).
Хороеы колюцца. 0 І хочацца і колецца
(разм., жарт.) — пра адначасовае адчуван
не жадання і нерашучасці зрабіць што-н.
КАЛОЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., кблецца;
незак. 1. Паддавацца колцы; расшчапляц
ца, драбніцца. Сухое палена бобра колецца.
2. Трэскацца, даваць трэшчыны, ^бм/к/ аб
сонца колюцца.
КАЛОЦЬ', каліб, кблеш, кбле; калі; не
зак. 1. каео-м/то. Датыкаючыся чым-н.
вострым, выклікаць боль. X /золкам. Дэлы бзень калола (безас.) наб сэрцам (пе
ран.). 2. каео (Тмто). Рабіць укол, уколы
(разм.). Хвораму калол/ антыбіётык/. 3.
каео (м/то). Забіваць чым-н. вострым. X.
се/нню. 4. каео-п//но. Біць рагамі, бадаць
(разм.). Лебная /мая бамоеа, бзе сала коле
карова (прыказка). 5. перан., каео бкпнр)
і без бан. Рабіць каму-н. колкія заўвагі,
папракаць. X. бакорам/. 0 Калоць (у) во-
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чы (разм.) — папікаць, дакараць, сарама
ціць. Праўда вочы коле (прыказка) — пра
нежаданне слухаць непрыемную праўду. Ц
зак. закалець, -каліб, -кблеш, -кбле; -ка
лі; -кблаты (да 3 знач.). Ц а^лакр. кальнуць,
-нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні (да
1, 2 і 5 знач.).
КАЛбЦЫ, каліб, кблеш, кбле; калі;
кблаты; незлк., млдо. Рассякаць, здраб
няць на часткі.
леЭ.
с{роеы. Ц злк.
раскалбць, -каліб, -кблеш, -кбле; -калі;
-кблаты / пакалець, -каліб, -кблеш, -кбле;
-калі; -кблаты. Ц нлз. кблка, -і, ДЛ/" -лцы,
зк.
КАЛбША, -ы, ліл. -ы, -лбш, зк. Частка
штаноў якая надзяваецца на адну нагу;
калашына.
КАЛУМБАРЫЙ, я, лін і, яў, л?
(спец.). Месца, дзе пасля крэмацыі захоў
ваюцца урны з прахам.
КАЛЎН, -А, ^н. -ьі, -бў, лі. Цяжкая сяке
ра для колкі дроў. II дрылі. калунны, -ая, -ае.
КАЛУПАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; незлк. (разм.). 1. Капацца, корпацца
ў чым-н., дастаючы што-н.
ў арудзе лаліачча. 2. дбрал. Рабіць што-н. марудна і
няўмела.
КАЛУПАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незлк.,
олдо (разм.). Падчэпліваючы чым-н.,
аддзяляць, аддзіраць што-н., рабіць у
чым-н. паглыбленне.
зялілю. Ц л^нлкр.
калупнуць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё,
-нўць; -ні?
КАЛЧАДАН, -у, лі. Руда, якая складаец
ца пераважна з сярністых мінералаў. Сер
ны к. МеіЗны к. II дрылі, калчаданны, -ая, -ае.
КАЛЧАН, -а, лін. -ы, -аў, лі. (гіст.). Ску
раная або драўляная сумка, чахол для
стрэл. II дрылі, калчанны, -ая, -ае.
КАЛЫМ, -у, лі. 1. У некаторых народаў
Усходу: выкуп за нявесту. 2. лерал. Пабоч
ны заробак (разм.). Ц дрылі, калымны, -ая,
-ае.
КАЛЫМАіА, -і, ДМ -мАзе, лін. -і, -мАг,
зк. (разм., іран.). Пра нязграбныя калёсы,
павозку, машыну. Ц дрылі, калымажны, -ая,
-ае.
КАЛЫМІЦЬ, -млю, -міш, -міць; незлк.
(разм., неадабр.). Падзарабляць пабоч
ным заробкам.
КАЛЫМШЧЫК, а, лін і, аў лі
(разм., неадабр.). Той, хто калыміць, пра
цуе дзеля атрымання калыму (у 2 знач.).
КАЛЫСКА, -і, ДМ-льісцы, лін. -і, -сак,
зк. 1. Невялікая плеценая з лазы або драў
ляная люлька, у якой закалыхваюць дзіця
(уст.). 2. лерал. Месца, дзе што-н. узнікла
і атрымала развіццё (высок.). Ряалія — к.
одернлел ліас/лац/леа. 3. Вісячы памост для
падымання на вышыню рабочых, будма
тэрыялаў і інш. (спец.). Фарбу лжЗня/п нл
калысцы. II дрылі, калыскавы, -ая, -ае (да 1
і 3 знач.).
КАЛЫХАНКА, -і, ДА/-нцы, лін. -і, -нак,
зк. Песня, якую спяваюць, калышучы дзі
ця. Л/л/дул/нл к.
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КАЛЫХАЦЦА, -лышўся, -льішашся, -льішацца; -лышьіся; незлк. Мерна
рухацца зверху ўніз ці з боку ў бок; гай
дацца, хістацца. X нл ееіяры.
нл еабзе.
нл арэлях. II лс?нлкр. калыхнуцца, -нўся,
-нёшся, -нёцца; -нёмся, -няцёся, -нўцца;
-ніся.
КАЛЫХАЦЬ, -лышў, -лышаш, -льіша;
-лышьі; незлк. 1. каео-олло. Злёгку мерна
рухаць зверху ўніз ці з боку ў бок; гайдаць,
хістаць. Рецер калыхаў елл/нку. 2?леон колыхала (безас.) нл длелро/длх. 2. клас (іа/яо/
Гайдаючы калыску спяваючы калыханку,
усыпляць (дзіця). А". бз/ця. 3. чылі. Рабіць
чым-н. павольныя, мерныя рухі. X. лаеом.
II лйілкр. калыхнуць, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні. Ц нлз. калыханне, -я, н.
КАЛЬВІЛЬ, -ю, лі. Сорт паўднёвай яб
лыні з вялікімі ружова-жоўтымі яблыка
мі, а таксама плады гэтай яблыні. Ц дрылі,
кальвільны, -ая, -ае
КАЛЬЁ, нескл., н. Каралі, упрыгожаныя
каштоўнымі камянямі з падвескамі. А^. з
брыльян/дллі/.
КАЛЬКА, -і, ДА/ кАльцы, лін. -і, кАлек,
зк. 1. Празрыстая папера або тканіна, пры
дапамозе якой знімаюцца дакладныя ко
піі з чарцяжоў і малюнкаў. 2. Копія чар
цяжа, малюнка на такім матэрыяле. 3. У
мовазнаўстве: слова або выраз, утвораны
па ўзоры слова або выразу з іншай мовы.
С/юел «гсллілеызнлчэнне* — к. русклел «сллюодре^еленме^.
КАЛЬКАВАЦЬ, кўю, кўеш, кўе;
-кўй; -кавАны; злк. і незлк., млно. 1. Зняць
(знімаць) копію з чаго-н. пры дапамозе
калькі (у 1 знач.). А'. чарцезк. 2. Стварыць
(ствараць) слова або выраз па ўзоры інша
моўнага слова або выразу. А", ллц/нск/ еырлз. II злк. скалькаваць, -кўю, -кўеш, -кўе;
-кўй; -кавАны.
КАЛЬКУЛЯВАЦЬ, -лібю, -лібеш, -лібе;
-лібй; -лявАны; незлк., мі/ло (спец.). Вылі
чаць вартасць тавару велічыню выдаткаў і
інш. X компд дрліЗукцы/. II злк. скалькуля
ваць, -лібю, -лібеш, -лібе; -лібй; -лявАны.
II нлз калькуляцыя, -і, зк
КАЛЬКУЛЯТАР, а, лін ы, аў, лі
Электронны прыбор для аўтаматычна
га вылічэння. II дрылі, калькулятарны, -ая,
-ае.
КАЛЬМАР, -а, лін. -ы, -аў, лі. Марскі
малюск, мяса якога з'яўляецца каштоў
ным харчовым прадуктам. Ц дрылі, каль
маравы, -ая, -ае.
КАЛЬНУЦЬ ал. калоць
КАЛЬРАБІ, нескл., зк. Разнавіднасць
капусты з патаўшчэннямі на сцябле. Алдус/дл к.
КАЛЬСОНЫ, -аў. Нацельныя мужчын
скія штаны, споднікі, нагавіцы.
КАЛЬЦАВАЦЬ, -цўю, -цўеш, -цўе;
-цўй; -цавАны; незлк. 1. клео-м/дю. Меціць
(жывёліну), надзяваючы кольцы на лапкі
птушак або хвасты рыб для даследаван
ня напрамку і хуткасці іх перамяшчэння,
працягласці жыцця і інш. X дерлле/нных

н/яум/лк. 2. індю. Рабіць кругавы зрэз ка
ры або надзяваць на ствол дрэва драцяныя
кольцы з мэтай уздзеяння на яго рост. 3.
ліню. Абмазваць ствол дрэва д ля аховы яго
ад шкодных насякомых. Ц злк. закальца
ваць, -цўю, -цўеш, -цўе; -цўй; -цавАны /
акальцаваць, -цўю, -цўеш, -цуе; -цўй; -ца
вАны. II нлз. кальцаванне, -я, н.
КАЛЬЦАВЫ, Ая, -бе 1. ал кольца 2.
Які мае выгляд кольца; кругавы. А^ лілрмру/д.
КАЛЬЦЫЙ, -ю, лі. Хімічны элемент,
мяккі серабрыста-белы метал. Ц прылі.
кальцыевы, -ая, -ае. Хлльцыееыя соя/.
КАЛЬЧАК, -А, лі. (спец.). Група галін,
лістоў кветак, якія растуць на сцябле на
адной вышыні. Ц дрылі, кальчачны, -ая, -ае.
КАЛЬЧУГА, -і, ДА/-чўзе, лін. -і, -чўц зк.
(гіст.) Даўнейшы воінскі даспех у выгля
дзе кашулі з металічных кольцаў. Ц дрылі,
кальчужны, -ая, -ае.
КАЛЙЭІА, -і, ДАГ-лібзе, лін. -і, -лібц зк.
Выбітая коламі яма на дарозе, звычайна з
вадой, граззю.
КАЛЙЧКА, -і, ДА/-чцы, лін. -і, -чак, зк.
1. Усякае колкае вастрыё, шып, тое, што
колецца.
рузкы. 2. д^рлн. З'едлівая заў
вага, вострая насмешка.
КАЛЙЭЧЫ, ая, -ае 1. Які мае калюч
кі, з калючкамі.
бро/л. Хал/очая рузка. 2.
Які колецца, робіць уколы. Халючая бараба.
рзкэўл/к. 3. дбрал. Са злой насмеш
кай, нядобры. балючае слоеа.
лоз/рк. 4.
лерак. Які непрыхільна, недаверліва ста
віцца да ўсяго; нелюдзімы, злосны (пра
чалавека). Ц нлз. калючасць, -і, зк.
КАЛЯ, дрылаз. з Р. 1. Ужыв. для абаз
начэння асобы, прадмета, месца, паблізу
або вакол якіх адбываецца што-н., размя
шчаецца хто-, што-н. Дрэеа расце к. акна.
7ўрыс/яы ласел/ к. еоел/іача. 2. Ужыв. пры
абазначэнні аб'екта, у дачыненні да яко
га адбываецца дзеянне, на які накіравана
дзеянне. X. кее/лак белым/ ліяоеа драцы. 3.
Ужыв. пры абазначэнні прыблізнай велі
чыні, меры чаго-н., пры ўказанні на пэў
ную парў, да якой падышоў ці падыхо
дзіць час. Лаце к. сарака еабоў. Уліяіаку к.
беухкубоў лгух/. Рылах, доўжачы.
КАЛЯВУШНЫ, -ая, -ае Які знаходзіц
ца каля вуха. Халяеумідая залоза.
КАЛЯДА, -ьі, ДА/-дзё, зк. Старадаўні (у
2 знач.) абрад хаджэння па хатах у каляд
ныя вечары з віншаваннем, велічальнымі
песнямі, а таксама песня, што спяваецца ў
час гэтага абраду, і пачастункі, атрыманыя
ад гаспадара за віншаванне і песні. Ц дрылі,
калядны, -ая, -ае. Халябяая десмя.
КАЛЯДАВАЦЬ, -дўю, -дўеш, -дўе;
-дўй; лезак. Хадзіць па дварах у калядныя
вечары, віншаваць гаспадароў спяваючы
калядныя песні. Ц доз. калядаванне, -я, л.
КАЛЯДНІК, -а, ліл. -і, -аў, лі. Той, хто
калядуе, ходзіць па калядзе. Уакло лас/лукал/ калябя/к/.
КАЛЯДНІЦА, -ы, ліл. -ы, -ніц, зк.
(разм.). Калядная пара, калядная ноч.
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КАЛЯДОЎШЧЫК, а, мн. і, аў, м
Тое, што і кдджЗн/к.
КАЛЯДЫ, -лАд і КОЛЯДЫ, -ляд (з вя
лікай літары/ Народнае зімовае свята
дахрысціянскага паходжання, звязанае з
перыядам зімовага сонцастаяння (адзна
чаецца 25 снежня па старым стылі і ў нас
тупныя дні да Вадохрышча). ТТбсная куцця
яа АалжЗы. Ц нрым. калядны, -ая, -ае. Ла
джаныя вечары.
КАЛЯЗЯМНЫ, -Ая, -бе (спец.). Які
знаходзіцца каля Зямлі, акружае Зямлю.
Азлязямная атмасфера.
КАЛЯІНА, -ы, лін. -ы, -ляін, лс. 1. Па
глыблены след на дарозе ад колаў або сан
ных палазоў. 2. неран. Пра звычайны ход
якіх-н. спраў жыцця. Дыбіцца з каляіны.
КАЛЯКВЕТНІК, а, мн. і, аў л*
(спец.). Частка кветкі (чашачка і вяно
чак), якая акружае тычынкі і песцік.
КАЛЯЛІТАРАТУРНЫ, -ая, ае Які мае
толькі знешнія адносіны да літаратуры, да
літаратурнага асяроддзя. Ладяді/яара/нурныя колы.
КАЛЯНАВУКОВЫ, ая, ае Які мае
толькі знешнія адносіны да навукі, да на
вуковага асяроддзя. Азлянавуковыя фун
кцыянеры.
КАЛЯНДАР, календара, мн. календа
ры, календарбў л*. І. Сістэма лічэння дзён
у годзе. Акіянскі к. (старога стылю). Трыеорыянскі к. (новага стылю). 2. Табліца або
кніжка з пералікам усіх дзён года (з роз
нымі даведачнымі звесткамі), ТУастольны
к. Лежыўны к. 3. Размеркаванне па днях,
месяцах асобных відаў дзейнасці. Л за
няткаў. А. футбольных гульняў. Ц ярым. ка
ляндарны, -ая, -ае. А аоб.
КАЛЯНЫ, -ая, -ае. 1. Цвёрды, грубы
навобмацак; нягнуткі. Ааляная тканіна. 2.
неран. Жорсткі, калючы. Ааляныя крупінкі
снееу. II наз. калянасць, -і, м?.
КАЛЯРОВЫ, -ая, -ае. 1. Які афарбава
ны або мае які-н. колер ці колеры (акрамя
чорнага і белага). Аоляровае шкло. -Каляро
выя металы (усе металы, акрамя жалеза і
яго сплаваў). А фільм. 2. Пра людзей, якія
належаць не да белай расы. Аяляровае на
сельніцтва. II наз. калярбвасць, -і, лс. (да 1
знач.).
КАЛЯСАРДЭЧНЫ, -ая, -ае (спец) Які
знаходзіцца вакол сэрца, абкружае яго.
.Калясардэчная сумка.
КАЛЯСІЦЬ, каляшў, калясіш, каля
сіць; калясім, калесіцё, калясяць; незак.
(разм.). Многа ездзіць, раз'язджаць у роз
ных напрамках. А на ўсей краіне.
КАЛЯСКА, -і, ДМ -сцы, мн. -і, -сак,
лс. 1. Чатырохколавы экіпаж на рысорах
з адкідным верхам. 2. Маленькая ручная
павозка, звычайна крытая, для катання
дзяцей; вазок. Дзіцячая к. 3. Невялікая
павозка спецыяльнага прызначэння. Ма
тацыкл з каляскам. Ц нрылі. калясачны, -ая,
-ае.
КАЛЯЯ, -і^ мн. калёі і (з лін. 2, 3, 4) ка
ляі^ калёй і калёяў лс. 1. Чыгуначны пуць

з дзвюх паралельных рэек. Д/ьірокая к. 2.
Тое, што і каляіна (у 1 знач.).
КАМАНДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -мАнд
і -аў, лс. 1. Кароткі вусны загад па ўста
ноўленай форме. Разбалася к..* «ЛббойА>
2. Камандаванне якой-н. вайсковай час
цю. тітраб каб чыем-н. камандам. 3. Ат
рад, вайсковае падраздзяленне, а таксама
часова выдзеленая вайсковая часць спе
цыяльнага прызначэння. Сапёрная к. /7алсарная к. 4. Асабовы састаў экіпаж судна.
А з 26 чалавек. 5. Спартыўны калектыў
Футбольная к. 6. Калектыў аднадумцаў
Умацаваць у камандзе, б Далажыць па ка
мандзе — у ваенных: далажыць непасрэд
наму начальніку. Як па камандзе — разам,
дружна. II нрым. камандны, -ая, -ае (да І,
3—5 знач.).
КАМАНДАВАННЕ, я, н 1. ад каман
даваць. 2. зб. Асобы, якія стаяць на чале
войска, вайсковых падраздзяленняў. -Вяр
хоўнае к. А дывізіі.
КАМАНДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе;
-дуй; незак. 1. Вымаўляць словы каман
ды, аддаваць каму-н. каманду. 2. кім-чым.
Быць камандзірам. А палком. А кара
бам. 3. неран., кім-чым, наб к^м-чым і без
бак. Загадваць, аддаваць распараджэнні
(разм.). Т&хто не любіць, каб /м камандава
лі. II зак. скамандаваць, -дую, -дуеш, -дуе;
-дуй (да 1 і 3 знач.) і закамандаваць, -дую,
-дуеш, -дуе; -дуй; -даваны (да 1 знач.). Ц
наз. камандаванне, -я, н. (да 2 знач.).
КАМАНДЗІР, а, мн ы, аў, м 1. На
чальнік вайсковай часці, падраздзялення,
ваеннага судна. А калка. А крэйсера. 2.
Пра таго, хто любіць камандаваць, адда
ваць загады (разм.). Развялося тут каман
дзіраў/11 нрым. камандзірскі, -ая, -ае.
КАМАНДЗІРАВАЦЬ,
рўю,
рўеш,
-рўе; -рўй; -раваны; зак. і незак., каео
('што/ Адправіць (адпраўляць) куды-н.
са службовым даручэннем. А на з'езб
пісьменнікаў. Ц наз. камандзіроўка, -і, ДА/
-рбўцы, мн. -і, -рбвак, лс. і камандзіра
ванне, -я, н.
КАМАНДЗІРОЎКА, -і, ДМ -рбўцы,
мн. -і, -рбвак, лс. 1. ел. камандзіраваць.
2. Службовае заданне, звязанае з паезд
кай куды-н. тітрымаць каманбзфоўку. 3.
Паездка для выканання такога задання.
77аехаць у камандзіроўку. 4. Пасведчанне
аб такім заданні (разм.). Выпісаць каман
дзіроўку. II нрым. камандзіровачны, -ая, -ае
(да 2—4 знач.). Ўтрымаць каманбзфовачныя (наз.).
КАМАНДЗІРСКІ, ая, ае 1. ел. каман
дзір. 2. неран. Уласцівы камандзіру; на
чальніцкі. А волас. А тон.
КАМАНДНЫ, -ая, -ае. 1. ая. каманда.
2. Камандзірскі, які мае адносіны да ка
мандавання. А састаў. О Камандная вы
шыня — мясцовасць, якая ўзвышаецца
над наваколлем і дае войскам рад пераваг
перад праціўнікам.
КАМАНДОР, -а, мн. -ы, -аў м. Вышэй
шае званне ў рыцарскім ордэне, а таксама

КАЛ-КАМ
асоба, якая мела такое званне. Ц нрым. ка
мандорскі, -ая, -ае.
КАМАНДУЮЧЫ, ага, мн -ыя, -ых, м
Начальнік буйнога вайсковага злучэння.
А арміяй.
КАМАР, -0, мн. -ьі, -бў м. Маленькае
двухкрылае насякомае-крывасмок з тон
кім цельцам і доўгім хабатком, б Камар но
са не падгочыць — зроблена вельмі добра,
што не прыдзярэшся. Ц крым. камарыны,
-ая, -ае.
КАМАТОЗНЫ а/і кома'
КАМАШЫ, -аў, абз. -мілы, -а, м. Тое,
што і еамашы.
КАМБАДЖЫЙЦЫ, аў абз джьіец,
-джьійца, м. Насельніцтва Камбоджы. Ц
лс. камбаджыйка, -і, ДМ -джыйцы, мн. -і,
-джыек. II нрым. камбаджыйскі, -ая, -ае.
КАМБАЙН, -а, мн. -ы, -аў м. Перасо
вачная або самаходная машына, якая ад
начасова выконвае работу некалькіх ма
шын або механізмаў. Зболслсаўборачны к.
Торны к. II крылі, камбайнавы, -ая, -ае. А
а^рэеат.
КАМБАЙНЕР, а, мн ы, аў м Ме
ханізатар, які працуе на сельскагаспадар
чым камбайне. Ц крым. камбайнерскі, -ая,
-ае.
КАМБАЛА, -ы, лс. Прамысловая мар
ская рыба са сплюснутым целам з вачамі
на адным баку. Ц нрым. камбалавы, -ая, -ае.
Сямейства камбалавых (наз.).
КАМБІКОРМ, -у, м. Скарачэнне: кам
бінаваны корм; прыгатаваная ў пэўных
прапорцыях сумесь сухіх кармоў для жы
вёлы. II крым. камбікормавы, -ая, -ае. Азмбікормавая прамысловасць.
КАМБІНАВАЦЬ, нўю, нўеш, нўе;
-нўй; -навіны; незак. 1. што. Злучаць,
спалучаць розныя (але аднародныя) эле
менты ў пэўным парадку ў адно цэлае (у 1
знач.). А розныя адценні фарбаў. 2. Рабіць
камбінацыю (у 2 знач.; разм.). Ц зак. скам
бінаваць, -нўю, -нўеш, -нўе, -нўй; -на
віны. II наз. камбінаванне, -я, н.
КАМБІНАТ, -а, 3/ -нАце, мн. -ы, -аў
м. Аб'яднанне прамысловых прадпрыем
стваў розных вытворчых галін, а таксама
аб'яднанне дробных прадпрыемстваў А
бытавых каслуе. ДТвейны к. Ц крым. камбі
нацкі, -ая, -ае і камбінатаўскі, -ая, -ае.
КАМБІНАТАР, а, мн -ы, -аў м
(разм.). Той, хто схільны да камбінацый (у
2 знач.), які ўмее дасягаць чаго-н. рознымі
спосабамі. Ц лс. камбінатарка, -і, ДЗТ-рцы,
мн. -і, -рак (разм.). Ц нрым. камбінатарскі,
-ая, -ае.
КАМБІНАТОРНЫ, ая, ае (спец )
Заснаваны на камбінаванні. А аналіз (у
матэматыцы). Аямбінатррнае змяненне еукаў.
КАМБІНАТОРЫКА, і, ДЗТ-рыцы, лс
Раздзел дыскрэтнай матэматыкі, які вы
вучае, колькі магчымых злучэнняў эле
ментаў існуе ў зададзеным канечным
мностве.
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КАМБІНАЦЫЯ, і, мн. і, цый, лс. 1.
Спалучэнне, злучэнне, узаемна абумоўле
нае размяшчэнне чаго-н. К. лічбаў. К фарбаў. 2. Складаная задума, сістэма прыёмаў
для дасягнення якой-н. мэты. .Хітрая к.
ДТлхмаяіяля к. Ц лрым. камбінацьшны, -ая,
-ае (да 1 і 2 знач.).
КАМБІНЕЗОН, а, мн. ы, -аў, м Су
цэльны касцюм з курткі і штаноў. Ц лрылі.
камбінезонны, -ая, -ае
КАМБУЗ, -а, ЛІН. -ы, -аў, м (спец.). Кух
ня на судне. Ц лрым. камбузны, -ая, -ае.
КАМВОЛЬНЫ, ая, ае Які мае ад
носіны да гатункаў гладкіх тонкіх шар
сцяных тканін і вырабаў з іх. Камзольныя
тканіны. А', камбінат.
КАМЕДЗЬ, -і, лс. (спец.). Густы клейкі
сок некаторых раслін, які выкарыстоў
ваецца ў тэхніцы і медыцыне. Ц лрым. ка
медны, -ая, -ае.
КАМЕДЫЯ, -і, мл. -і, -дый, лс. 1. Дра
матычны твор з вясёлым, забаўным або
сатырычным сюжэтам, а таксама спек
такль або фільм па сцэнарыі такога тво
ра. Музычная к. 2. леран. Крывадушныя
паводзіны, разыгрыванне якой-н. ролі,
сцэны з пэўнай мэтай. 7/7/ло за /с. / /азары
як есць/ 0 Ламаць (разыгрываць, строіць)
камедыю (разм., неадабр.) — крывадуш
нічаць, прытварацца. Ц лрым. камедыйны,
-ая, -ае (да 1 знач.) / камічны, -ая, -ае (да 1
знач.). Хаме(3ымны акцёр. Камічная опера.
КАМЕДЫЯНТ, а, М нце, мн ы, аў,
м. 1. Тое, што і комік (у 1 знач.). 2. леран.
Прытворшчык, крывадушнік. Ц лс. каме
дыянтка, -і,
-тцы, мн. -і, -так. Ц лрым.
камедыянцкі, -ая, -ае.
КАМЕДЫЯНЦТВА, -а, н Прытвор
ства, крыўлянне.
КАМЁЛІЯ, -і, мн. -і, -лій, лс. Дэкара
тыўная расліна сямейства чайных з веч
назялёным лісцем і буйнымі прыгожымі
белымі або чырвонымі кветкамі.
КАМЁЛЬ, камлй, мн. камлі^ камлёў, м.
1. Ніжняя патоўшчаная частка дрэва, рас
ліны, якая прылягае да кораня. 2. Перавя
заны канец снапа, веніка і пад. А', спала. Ц
лрь/м. камлёвы, -ая, -ае. Камлёвая членіка
брэеа.
КАМЕНДАНТ, -а, Л/ -нце, мн. -ы, -аў,
м. 1. Начальнік войск крэпасці або ўма
цаванага раёна. 2. Вайсковы начальнік,
які наглядае за дысцыплінай, парадкам і
правільным нясеннем службы ў гарнізо
не. К. еораба. К лазера. 3. Асоба, адказная
за які-н. грамадскі будынак. К інтэрната.
II лрылі. каменданцкі, -ая, -ае. О Камендан
цкая гадзіна — забарона без спецыяльнага
дазволу з'яўляцца на вуліцы населенага
пункта ў пэўны час пры аб'яўленні ваен
нага або асаднага становішча.
КАМЕНДАТУРА, -ы, мя. -ы, -тўр, лс.
Установа, якую ўзначальвае камендант (у
1 і 2 знач.), а таксама памяшканне, у якім
знаходзіцца такая ўстанова.
КАМЕНДОР, -а, мл. -ы, -аў м. Матросартылерыст. Ц лрылі. камендорскі, -ая, -ае.
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КАМЕНЕ... (а таксама каменя.,.). Пер
шая састаўная частка складаных слоў са
знач.: 1) які мае адносіны да каменя (у 1
і 3 знач.), напр.: /слмеяеллрлцоўял, каменеалрацоўчы, каменебраб/лка, каменеабл/еаны (які мае адносіны да даліўкі з каменя),
/слліеяеўОсрлчяы, кдмелемл/фае&льлы, каліелсбыйзяля/іьлы, кдмелеу/лйарэлле; 2) які
змяшчае ў сабе камень (у 1 знач.), напр.,
каменебетон; 3) падобны на камень (у 1
знач.), напр., каменелабобны.
КАМЕНЕДРАБІЛКА, -і, ДМ -лцы, лж.
-і, -лак, лс. Машына для драблення ка
мення і іншых горных парод.
КАМЕНКА, -і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак,
лс. Печ у лазні без коміна, складзеная з
камення.
КАМЕННАВЎІАЛЬНЫ, ая, ае Які
мае адносіны да каменнага вугалю. К. ба
сейн.
КАМЁННЕ, -я, н., зб. Камяні. Збіраць
к. у кучы.
КАМЁННЫ, ая, ае 1. ад камень 2.
леран. Нерухомы, застылы. К. еыраз /наа
ру. 3. леран. Нячулы, раўнадушны. Дамен
нае с^рца. 4. Ужыв. як састаўная частка ў
назвах некаторых раслін, матэрыялаў і
пад. (спец.). Д. еуеаль. Даменная соль.
КАМЕНТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
тўй; тавОны / КАМЕНЦІРАВАЦЬ, рую,
-руеш, -руе; -руй; -раваны; зак. і незак.,
што. Даць (даваць) каментарыі да чаго-н.
Д. артыкул. Ц зак. пракаментаваць, -тўю,
-тўеш, -тўе; тўй; -таваны / пракаменціра
ваць, -рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны.
КАМЕНТАРЫЙ, я, л<н -і, -яў, л 1.
звычайна мн. Тлумачэнні да якога-н. тэк
сту. Збор твораў Якуба Дбласа з каментарыям/. 2. мн. Разважанні, тлумачальныя і
крытычныя заўвагі аб чым-н. Каментарыі
карэспандэнта. Даментары/ не патрэбны.
КАМЕНТАТАР, -а, мн. -ы, -аў, л/. Асо
ба, якая каментуе што-н. Д. спартыўных
лерабач. Д. тэксту. Ц лрылі. каментатарскі,
-ая, -ае.
КАМЕНЬ, -ю / -я, Т -ем, мн. камяні^
камянёў м. 1. -ю, зб. Цвёрдая горная па
рода (за выключэннем металу) у выглядзе
суцэльнай масы або асобных кавалкаў. Зул/ца еыбрукаеана каменем. .Будаўнічы к. 2.
-я. Асобны кавалак такой пароды. Збіраць
камяні ля Эароеі. Каштоўны к. 3. мн. Цвёр
дыя саляныя і іншыя ўтварэнні ў некато
рых унутраных органах. Камяні ў печані. 0
Камень на сэрцы — душэўны цяжар, гора.
Каменя на камені не пакінуць — разбурыць
усё. Кідаць каменем у каео — асуджаць,
ганьбаваць каго-н. Найшла (наскочы
ла) каса на камень — сутыкнуліся розныя
непрымірымыя погляды, інтарэсы, ха
рактары. Насіць камень за пазухай — мець
злосць на каго-н., быць гатовым адпом
сціць каму-н. Як камень у ваду — бясслед
на прапасці, знікнуць. Ц ламянш.-ласк.
каменьчык, -а, мн. -і, -аў м. (да 2 знач.).
0 Кідаць каменьчыкі ў агарод чый — намякаць на што-н., неадабральна адзывацца

пра каго-н. Ц лрым. камённы, -ая, -ае (да
I знач.). Д. лабмурак. 0 Каменны мяшок —
турма.
КАМЕНЯ... (ел. камене...). Першая сас
таўная частка складаных слоў; ужыв. за
мест «камене...», калі націск у другой час
тцы слова падае на першы склад, напр.:
каменябітны, каменяеар, каменяліты, ка
меняломня, каменярэз, каменячосны.
КАМЕНЯЛОМНЯ, і, мн і, мень, лс.
Месца, дзе здабываецца і апрацоўваецца
камень. Ц лрым. каменяломны, -ая, -ае. Даменяломныя работы.
КАМЕНЯЧОС, а, мн ы, аў, м Рабо
чы, які абчэсвае камяні.
КАМЕРА, -ы, мн. -ы, -мер, лс. 1. Ізаля
ванае памяшканне спецыяльнага прызна
чэння ў некаторых установах. ^Дэзынфекцыйная к. Турэмная к. 2. Закрытая прасто
ра ў сярэдзіне якога-н. прыбора, машыны,
збудавання, а таксама закрытая поласць
унутры якога-н. органа. Фатаграфічная к.
Д. шлюза. Д. згарання ўрухае/ку. Д. сэрца. 3.
Фатаграфічны, кінематаграфічны ці тэле
візійны здымачны апарат (разм.). Збымаць
скрытай камерай. 4. Унутраная гумавая
абалонка шыны, мяча, якая напаўняецца
паветрам. Ц лрым. камерны, -ая, -ае (да 2 і
4 знач.; спец.).
КАМЕРАЛЬНЫ, ая, -ае (спец) Які
адносіцца да лабараторнай апрацоўкі ма
тэрыялаў сабраных у час экспедыцый.
.Камеральныя работы ееолаеаў.
КАМЕРГЁР, -а, мн. -ы, -аў м. У нека
торых манархічных дзяржавах: прыдвор
ны чын старэйшага рангу, а таксама асо
ба, якая мае такі чын. Ц лрым. камергёрскі,
-ая, -ае.
КАМЕРДЫНЕР, -а, мн -ы, аў м Слу
га пры гаспадары ў багатым дваранскім
доме, лакей. Ц лрым. камердынерскі, -ая,
-ае.
КАМЕРНЫ, ая, ае 1. ал камера 2.
Пра музычны твор: які прызначаны для
аднаго або некалькіх выканаўцаў абмежа
ванай колькасці інструментаў і выконва
ецца ў невялікай канцэртнай зале. Камер
ная музыка. 3. Які выконвае такія творы.
Д. аркестр. Д. сляеак. 4. Прызначаны для
вузкага кола слухачоў гледачоў Камернае
мастацтва. Д. еолас.
КАМЕРСАНТ, -а, Л/-нце, мн. -ы, -аў, м.
Той, хто займаецца гандлем, камерцыяй. Ц
лрым. камерсанцкі, -ая, -ае.
КАМЕРТОН, а, мн ы, аў м Інстру
мент у выглядзе сталёвай вілкі, які пры
ўдары ўтварае гук пэўнай пастаяннай вы
шыні і выкарыстоўваецца пры настройцы
музычных інструментаў у харавых спевах.
II лрым. камертонны, -ая, -ае.
КАМЕРЦЫЙНЫ, ая, -ае Е
камерцыя. 2. Разлічаны на прыбытак, даход. Д.
разлік. 3. Звязаны з гандлем па павыша
ных цэнах. .Камерцыйныя цэны.
КАМЁРЦЫЯ, -і, лс. Іандаль, гандлё
выя аперацыі. Ц лрым. камерцыйны, -ая,
-ае. Камерцыйныя аперацыі.
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КАМЕРЦЫЯЛІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш,
-зўе; -зўй; -завАны; зак. і кезак., акно.
Ажыццявіць (ажыццяўляць) камерцыялі
зацыю. 3^. л/астацтеа.
КАМЕРЦЫЯЛІЗАЦЫЯ, і, ж Увя
дзенне рыначных адносін; пераход на ка
мерцыйную аснову.
КАМЕРЫСТКА, -і, ДМ -тцы, лм. -і,
-так, ж. Пакаёўка, служанка пры пані ў
багатым дваранскім доме.
КАМЕР-ІОНКЕР, -а, дм ы, аў,
У
некаторых манархічных дзяржавах: ма
лодшы прыдворны чын, а таксама асоба,
якая мае гэты чын. Ц лрь/л/. кОмер-юнкерскі, -ая, -ае.
КАМЁТА, -ы, ДА/ -мёце, л/м. -ы, -мёт,
ж. 1. Нябеснае цела, якое мае выгляд
абкружанай туманнай абалонкай яркай
светлай плямы з вузкай паласой святла
ў форме хваста. 2. Рачное быстраходнае
пасажырскае судна на падводных крылах
(разм.). II лрым. камётны, -ая, -ае.
КАМЁЯ, -і, мл. -і, -мёй, ж. Упрыгожан
не з рэльефнай разьбой са слаістага разна
колернага каменя або ракавіны (у брош
ках, пярсцёнках). Пярсцёнак з камеям.
КАМЗОЛ, -а, мя. -ы, -аў м. (уст.). Даў
нейшая мужчынская верхняя вопратка,
звычайна без рукавоў Ц лрым. камзольны,
-ая, -ае.
КАМІЗМ, -у м. Камічнае, смешнае ў
чым-н., гумар. 3^. с/туаць//.
КАМІЗЭЛЬКА, -і, ДМ -льцы, мя. -і,
-лек, ж. Кароткая мужчынская і жаночая
адзежына без рукавоў і каўняра, якую на
дзяваюць на сарочку або блузку. Ц крым.
камізэлечны, -ая, -ае.
КАМІЛАЎКА, -і, ДА/ -лаўцы, ЛЖ. -і,
-лАвак, ж. Высокі цыліндрычны галаўны
ўбор — ганаровая ўзнагарода праваслаў
ным святарам.
КАМЙІ, -а, мя. -ы, -аў м. 1. Пакаёвая
печ з шырокай адкрытай топкай. 2. Элек
трычны прыбор для абагрэву пакоя. Ц
лрым. камінны, -ая, -ае.
КАМІНАК, -нка, мя. -нкі, -нкаў м. Вы
емка ў печы, дзе раскладалі агонь для ас
вятлення хаты. Яа кал//7/ку зарэў сл/ольны
корч.
КАМІНАР, -а, мя. -ы, -аў м. Чысціль
шчык комінаў II лрым. камінарскі, -ая, -ае.
КАМІСАВАЦЬ, -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй;
-саваны; зак. і яезак., каза (мана) (разм.).
Вызваліць (вызваляць) на медыцынскай
камісіі ад ваеннай службы, работы і пад.
па стане здароўя. 3^. раяеяаеа. Ц яаз. камі
саванне, -я, я.
КАМІСАР, -а, мя. -ы, -аў м. 1. Кірую
чая асоба з грамадска-палітычнымі або
адміністрацыйнымі функцыямі (у перыяд
1918—1942 гг — палітычны кіраўнік во
інскай часці.), ^рыеа^яь/ к. 2. Асоба, якая
ўзначальвае ваенны камісарыят. Лаеяяы к.
з. У студэнцкіх будаўнічых атрадах: асоба,
якая адказвае за арганізацыйна-выхаваўчую работу. II лрым. камісарскі, -ая, -ае.

КАМІСАРЫЯТ, -а, 3/ -рыйце, мя. -ы,
-аў м. Назва некаторых дзяржаўных і ад
міністрацыйных устаноў на чале якіх ста
іць камісар. Яаробль/ к. 2?аеяяы к. Ц лрь/м.
камісарыяцкі, -ая, -ае
КАМІСІЁНКА, -і, ДМ -нцы, мл. -і,
-нак, ж. (разм.). Камісійны магазін.
КАМІСІЯ, -і, мл. -і, -сій, ж. 1. Група
асоб або орган з групы асоб са спецы
яльнымі паўнамоцтвамі, што ўтвараецца
напастаянна або часова для выканання
пэўных задач. /Трыёмяая к. Рэб/зйяая к.
2. Даручэнне, якое выконваецца за пэў
нае ўзнагароджанне (звычайна звязанае
з купляй або продажам), /іраць табар ла
кам/спо. II лрь/м. камісійны, -ая, -ае (да 2
знач.). 3^. маеаз/л. Ятрь/л/аць кам/еп/яыя
(наз.).
КАМІСІЯНЕР, -а, л<н. -ы, -аў, л. Па
срэднік у гандлёвых здзелках. Ц лрым. камісіянёрскі, ая, -ае
КАМІТЭТ, -а, 3/ -тЗце, мл. -ы, -аў м.
Калегіяльны выбарны орган, які кіруе
якой-н. работай, а таксама ўстанова спе
цыяльнага прызначэння. .Выканаўчы к. 3^.
ла экалоей. Ц лрь/м. камітэцкі, -ая, -ае.
КАМІЧНЫ, -ая, -ае. 1. а/, камедыя. 2.
Які выклікае смех, забаўны. X сюжэт. 3^.
зь/аляб. II наз. камічнасць, -і, ж.
КАМЛІСТЫ, -ая, -ае. З тоўстым кам
лём. X <?уб. II наз. камлістасць, -і, ж.
КАМЛОТ, -у 3/-лёце, м. (спец.). Грубая шарсцяная ці баваўняная тканіна. Ц
лрь/л/. камлотавы, -ая, -ае.
КАМЛЁІГА, -і, ДМ -льізе, л/н. -і, -лыц
ж. Вялікі абломак якой-н. цвёрдай масы.
3^ зямл/. II лрь/л/. камлыгавы, -ая, -ае.
КАМЛЙЭК, -а, мн. -і^ -бў м. (разм.).
Ніжняя частка ствала дрэва; камель.
КАМЛЮКАВАТЫ, ая, ае 1. З тоў
стым, моцным ствалом; камлісты. 3^. <?уб.
2. леран. Плячысты, прысадзісты (пра ча
лавека; разм.). II наз. камлюкаватасць, -і,
ж.
КАМОДА, -ы, ДМ-дзе, мн. -ы, -мбд, ж.
Прадмет мэблі ў выглядзе невысокай ша
фы з шуфлядамі для бялізны, розных хат
ніх рэчаў II лрь/л/. камедны, -ая, -ае.
КАМОРА, -ы, л/н. -ы, -мбр, ж. 1. Халод
нае памяшканне пры хаце для захоўвання
запасаў ежы, адзення і іншых хатніх рэчаў
Злажыць сала / л/яса ў камору. 2. Бакоўка
ў вясковай хаце, дзе спяць. Дзец/ слал/ ў
каморы. 3. Кантрольны пункт лясніцтва
(уст.). II ламянм/. каморка, -і, ДМ-рцы, мн.
-і, -рак, ж. (да 1 і 2 знач.); лрь/м. каморач
ны, -ая, -ае / камерны, -ая, -ае.
КАМОРНІК, -а, мн. -і, -аў м. (уст.).
Спецыяліст па межаванні і землеўпарад
каванні. II лрь/л/. каморніцкі, -ая, -ае. А". абмср зял/л/.
КАМОРНІЦТВА, а, н Занятак камор
ніка; каморніцкая справа.
КАМПАЗІТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Аўтар
музычных твораў Ц лрь/л/. кампазітарскі,
-ая, -ае.

КАМ-КАМ
КАМПАЗІЦЫЯ, -і, мн і, цый, ж 1.
Будова, суадносіны і ўзаемнае размерка
ванне асобных частак, элементаў 3^ ра
мана. 3^. карц/нь/. З", с/л/фонй. 2. Мастацкі
(музычны, жывапісны, скульптурны і
інш.) твор, які з'яўляецца арыгінальным
спалучэннем асобных частак, элементаў
Скульптурная к. Сюжэтная к. 3. Тэорыя
стварэння музычных твораў Злае камлаз/'ць//. 4. Твор, які складаецца з літаратур
най і музычнай частак, аб'яднаных адной
тэмай, сюжэтам. Ў7/'таратурна-музычная
к. II лрь/л/. кампазіцыйны, -ая, -ае
КАМПАКТНЫ, -ая, -ае 1. Сціснуты
шчыльна, без прамежкаў Хамнактная
л/аса. 2. Які займае мала месца пры вялі
кай змяшчальнасці. З^ал/лактная сумка. Ц
лрь/л/. кампактнасць, -і, ж
КАМПАНАВАЦЬ, нўю, нўеш, нўе;
-нўй; -навАны; незак., м/то (кніжн.).
Складаць цэлае з частак. 3^. карц/ну. 3^ матзрь/ял баслебаеання. Ц зак. скампанаваць,
-нўю, -нўеш, -нўе; нўй, -навбны. Ц наз.
кампанаванне, -я, н / кампаноўка, -і, ДМ
-нбўцы, ж. II лрь/м. кампановачны, -ая, -ае.
КАМПАНЕЙСКІ', ая, -ае (разм ) Які
любіць падтрымліваць кампанію (у 1
знач.). 3^. чалавек.
КАМПАНЕЙСКІ', -ая, -ае (разм.). Пра
непланамерную арганізацыю работы: бес
сістэмны, выпадковы, які праводзіцца не
рэгулярна, рыўкамі. 3^. л/етабработы.
КАМПАНЕЙШЧЫНА, ы, ж. (разм ,
неадабр.). Пра бессістэмную, нерэгуляр
ную арганізацыю грамадскай або вытвор
чай работы.
КАМПАНЕНТ, -а, 3/-нце, л/н. -ы, -аў,
м. Састаўная частка чаго-н. Ц лрь/л/. кампанёнтны, -ая, -ае. 3^. анал/з.
КАМПАНІЯ', і, л/н. і, -ній, ж 1. Гру
па асоб, якія разам праводзяць вольны
час. Сабраць камланйо. У адселаД камланй
з К/Л/-Н. 2. Прамысловае, гандлёвае, тран
спартнае і пад. прадпрыемства, створа
нае звычайна групай прадпрымальнікаў
Якць/янернад к. 3/афтаеад к. 0 За кампа
нію — разам (заадно) з іншымі; у знак са
лідарнасці.
КАМПАНІЯ', -і, .мн. -і, -ній, ж. 1. Сукупнасць ваенных аперацый, аб'яднаных
агульнай стратэгічнай мэтай. Зўска-ялолская к. 2. Перыяд знаходжання карабля ў
плаванні або ваенных аперацый флоту. 3.
Мерапрыемствы для ажыццяўлення чар
говай важнай грамадска-палітычнай або
гаспадарчай задачы. Выбарчая к. 77асдўнад
/с.
КАМПАНЬЁН, а, л/н. ы, аў, л/ 1. Той,
хто складае кампанію каму-н., разам з
кім-н. удзельнічае ў чым-н. 2. Член пра
мысловай або гандлёвай кампаніі; саўла
дальнік. II ж. кампаньёнка, -і, ДА/ -нцы,
л/н. -і, -нак. II лрь/л/. кампаньёнскі, -ая, -ае
(разм.).
КАМПАНЬЁНКА, і, ДМ -нцы, л/н. і,
-нак, ж. 1. ал. кампаньён. 2. Жанчына,

КАМ-КАМ
якую наймалі ў панскі дом для забаўляння
1 суправаджэння куды-н. (уст.).
КАМПАРАТЫЎ, -тьіва, лін. -тывы, -тьіваў лі. (спец.). Граматычная катэгорыя
прыметніка і прыслоўя, якая абазначае
большую ступень праяўлення прыметы ў
параўнанні з той жа прыметай, названай
у звычайнай ступені (напр., леным, ленін,
цяллейн/ы, цяплей).
КАМПАСТАВАЦЬ, тую, тўеш, тўе;
-тўй; -тавАны; зык. і незак., ія/но. Пера
тварыць (ператвараць) у кампост. Ц зык.
закампаставаць, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавОны. II ныз. кампаставанне, -я, н.
КАМПАСЦІРАВАЦЬ,
рую,
руеш,
-руе; -руй; -раваны; незык., намы. Прабі
ваць пры дапамозе кампосцера.
білет. Ц
зык. пракампасціраваць, -рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны і закампасціраваць, -рую,
-руеш, -руе; -руй; -раваны. Ц ныз. кампас
ціраванне, -я, н
КАМПЁНДЬГУМ, а, мн. ы, аў м
(кніжн.). Сціслы выклад асноўных па
лажэнняў якой-н. навукі, даследавання і
пад.
КАМПЕНСАВАЦЬ, -сўю, -сўеш, -сўе;
-сўй; -савАны; зык. і незык., каео-іато. 1.
Аплаціць (аплачваць), пакрыць (пакры
ваць) выдаткі, страты, чужую працу і інш.
снры/яь/. А", згублены чые. 2. Ураўнава
жыць (ураўнаважваць), замяніць (замя
няць) чым-н.
КАМПЕНСАЦЫЯ, і, лін і, цый, лс
1. Аплата, узнагарода за якую-н. работу;
пакрыццё выдаткаў. Траіноеая к. 2. ўраў
наважанне, выраўноўванне ў арганізме
парушаных функцый (спец.). X. цыры
ку сэрцы. II лрым. кампенсацыйны, -ая, -ае
(да 1 знач.) і кампенсатарны, -ая, -ае (да
2 знач.). Кампенсацыйныя еынлаты. Кізмненсатсрныя здольнасці ареанізліа.
КАМПЕТЭНТНЫ, ая, ае Т Дасвед
чаны, аўтарытэтны ў якой-н. галіне. К.
снецыяліст. Аымле?лэнл!ныя булікп. 2. Які
мае пэўныя паўнамоцтвы. Лерыбыць <3ыку^ел/лыўкыл^ле/лэн/ллу/о ареанізацыю. Ц лыз.
кампетэнтнасць, -і, лс
КАМПЕТЭНЦЫЯ, -і, лс 1. Дасведча
насць у якой-н. справе, у якіх-н. пытан
нях. 2. Сукупнасць правоў і абавязкаў той
ці іншай установы або адказнай асобы
(спец.). А", лрыеыыхыўльссыреылыў. 7^/лыўлсы
не мая к.
КАМПІЛЯВАЦЬ, лібю, лібеш, лібе;
-лібй; -лявАны; зык. і незык., мыле (кніжн.).
Рабіць кампіляцыю. К. чужыя бумкі. Ц зык.
скампіляваць, -лібю, -лібеш, -лібе; -лібй;
-лявАны. II лрым. кампіляцыйны, -ая, -ае.
КАМПІЛЯТАР, а, мн -ы, аў, м
(кніжн.). Той, хто займаецца кампіляцы
яй. II лрым. кампілятарскі, -ая, -ае.
КАМПІЛЯТЫЎНЫ, ая, ае (кніжн)
Заснаваны на кампіляцыі. Кампілятыўная
работа. II ныз. кампілятыўнасць, -і, лс.
КАМПІЛЯЦЫЯ, і, мн і, цый, лс
(кніжн.). Праца, заснаваная на выкарыс
танні ўжо вядомых прац і чужых вынікаў
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без самастойнага даследавання перша
крыніц і вывадаў, а таксама сама работа,
зробленая такім спосабам. К^ чужых <3ўмык. ^7і/лырыАлурныя к.
КАМПЛЁКТ, -а, А/ -кце, мн. -ы, -аў
м. Поўны набор, састаў каго-, чаго-н. К.
ліэблі. К. суреэ/лык. Ц прылі. камплёктны,
-ая, -ае.
КАМПЛЕКТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; -тавАны; незык., мыла. Дапаўняць да
камплекта, складаць камплект чаго-н. К^
б/б^м/лэку. II зык. скамплектаваць, -тўю,
-тўеш, -тўе; -тўй; -тавАны і укамплектавАць, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй; -тавАны. Ц
ныз камплектаванне, -я, н. і камплектоўка,
-і, ДЛ^-тоўцы, лс. II лрым. камплектбвачны,
-ая, -ае.
КАМПЛЁКЦЫЯ, і, лс Целасклад ча
лавека. Уылыеек ліаеутнай кымллек^ы/.
КАМПЛІМЁНТ, -у, А/ нце, лін. ы, аў
м. Пахвальны водзыў прыемныя словы.
Сказаць каліу-н. к. II лрым. кампліментарны,
-ая, -ае (кніжн.).
КАМПОСТ, -у АТ -сце, мн. -ы, -аў, м.
Угнаенне, якое атрымліваецца ад змеш
вання розных адходаў расліннага, жы
вёльнага або мінеральнага паходжання з
зямлёй. II ярым. кампоставы, -ая, -ае.
КАМПОСЦЕР, -а, мн ы, -аў м Апа
рат для прабівання ўмоўных знакаў кан
тролю на пасажырскіх білетах і іншых
дакументах. Ц лрым. кампосцерны, -ая, -ае.
КАМПбТ, -у А/ -пбце, мн. -ы, -аў, м.
Салодкае пітво са звараных у вадзе ягад,
садавіны. Ц лрым. кампОтны, -ая, -ае.
КАМПРАМЕТАВАЦЬ,
тўю,
тўеш,
-тўе; -тўй; -тавАны; незык., кыео-мыло. Ста
віць у няёмкае становішча, няславіць ка
го-н. чым-н. II зык. скампраметаваць, -тўю,
-тўеш, -тўе; -тўй; -тавАны. Ц ныз. кампра
метацыя, -і, лс. і кампраметаванне, -я, н.
КАМПРАМІС, -у, мн. -ы, -аў, м. Пагад
ненне з кім-н. на аснове ўзаемных усту
пак. 77айсці ны к. II лрым. кампрамісны, -ая,
-ае. Кампраміснаераіаэнне.
КАМПРЭС, -а, мн. -ы, -аў, м. Змочаная
вадой або лекавым растворам павязка на
хворае месца. /7ыклыс^/ к. ны руку. Ц лрым.
кампрэсны, -ая, -ае.
КАМПРЭСАР, -а, мн. -ы, -аў м. Машы
на для сціскання паветра, пары, газаў КІсларобны к. II лрым. кампрэсарны, -ая, -ае.
КАМП'ЙУГАР, а, мн -ы, -аў м Элек
троннае прыстасаванне для апрацоўкі
і захоўвання вялікага аб'ёму інфарма
цыі (у 1 знач.) з дапамогай спецыяльных
камп'ютарных праграм. /7ерсыны^ьны к.
Сўчасны к. II лрым. камп'ютарны, -ая, -ае.
Камп 'к?/лырныя праграма. Камп 'то/лырныя
смжэмы.
КАМП'ЮТАРЫЗАВАЦЬ, -зўю, зўеш,
-зўе; -зўй; -завАны; зык. і незык. Ажыцця
віць (ажыццяўляць) камп'ютарызацыю.
А?, ныеучыльнь^я ўстановы.
КАМП'ЮТАРЫЗАЦЫЯ, -і,
Шырокае выкарыстанне камп'ютараў ва ўсіх
сферах жыцця грамадства, перавод праца

ёмкіх аперацый і працэсаў на камп'ютар
ную аснову. Дры^ымы камп 'ютарыздцьй
наеукі.
КАМСА, -ы, лс. Тое, што і хамса.
КАМСАМОЛ, -а, м. Скарачэнне: Ка
муністычны саюз моладзі — грамадская
арганізацыя моладзі ў СССР (1918—1991
гг). II лрым. камсамольскі, -ая, -ае. К білет.
Камсамольская ыреын/зыцыя.
КАМСАМОЛЕЦ, льца, мн
льцы,
-льцаў м. Член камсамола. Ц лс. камса
молка, -і,
-лцы, мн. -і, -лак. Ц лрым.
камсамольскі, -ая, -ае
КАМСОРГ, -а, мн. -і, -аў, м. Камса
мольскі арганізатар — выбарны кіраўнік
пярвічнай камсамольскай арганізацыі. Ц
лрым. камсОргаўскі, -ая, -ае (разм.).
КАМЎНА, -ы, мн. -ы, -мўн, лс. 1. Ка
лектыў людзей, якія аб'ядналіся для су
польнага жыцця пры абагуленні маёмасці
1 працы. .Жыць камунай. ТТрацоўная к. 2.
Адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзін
ка ў некаторых краінах. О Парыжская ка
муна — рэвалюцыйны ўрад паўстанцкіх
працоўных мас у Парыжы ў 1871 г; пер
шая спроба ўстанаўлення дыктатуры пра
летарыяту. II лрым. камунальны, -ая, -ае (да
2 знач.). .Камунальныя еыбары.
КАМУНАЛЬНЫ, -ая, -ае 1. ал камуна
2. Які мае адносіны да гарадской гаспа
даркі. Камунальныя паслуеі. О Камуналь
ная кватэра — кватэра, у якой жывуць не
калькі сямей.
КАМУНАР, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Член
камуны (у 1 знач.). 2. Удзельнік Парыжскай камуны. Ц лрым. камунарскі, -ая, -ае.
КАМУНІЗМ, -у м. Грамадска-экана
мічная фармацыя, заснаваная на пабудове
бяскласавага грамадства з агульнай улас
насцю на сродкі вытворчасці і з поўнай
сацыяльнай роўнасцю ўсіх членаў грамад
ства, а таксама навуковая тэорыя стварэння такой фармацыі. ТТаеукоеы к. О Ваенны
камунізм — часовая эканамічная палітыка
савецкай улады ў перыяд Грамадзянскай
вайны (1918—1920 гг) і ваеннай інтэрвен
цыі. II лрым. камуністычны, -ая, -ае. К. сеетаноаляб. .Кямуяктяычжія партыя.
КАМУНІКАБЕЛЬНЫ, ая, ае Такі,
3 якім лёгка ўстанаўліваць кантакты і да
маўляцца аб чым-н. К чалавек. Ц лаз. ка
мунікабельнасць, -і, ж.
КАМУНІКАЦЫЯ, і, мя і, цый, ж
1. часцей мя. Шляхі зносін, лініі сувязі,
а таксама энерга-, цёпла-, газа- і водаза
беспячэнне. Лобныя камуя/тса^ы/. 77абземныя камунікацыі. 2. Паведамленне, абмен
думкамі, перадача інфармацыі пры дапа
мозе мовы (кніжн.). Дусная мола як абзін
са сродкаў камунікацыі. Ц нрым. камуні
кацыйны, -ая, -ае (да 1 знач.) і камуніка
тыўны, -ая, -ае (да 2 знач.). .Камунікацый
ныя лініі. Камунікатыўныя функцыі.
КАМУНІСТ, -а, Л/ -сце, мн. -ы, -аў, лі.
Член камуністычнай партыі. Ц зіс. каму
ністка, -і, ДЛ^-тцы, мн. -і, -так.
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КАМУТАТАР, -а, мл. -ы, -аў, лі. 1. Пры
бор для змянення напрамку або пераклю
чэння электрычнага току. 2. Род мясцовай
тэлефоннай станцыі з ручным або аўта
матычным злучэннем тэлефонных ліній.
Зяал/ць л/рэба лраз к. II лрь/м. камутатарны,
-ая, -ае.
КАМУФЛЁТ, -у; М-леце, л/л. -ы, -аў, .м.
1. Падземны выбух міны для разбурэння
падземных збудаванняў праціўніка або
разрыў артылерыйскага снарада без утва
рэння варонкі (спец.). 2. лерак. Нечака
ная непрыемнасць, няўдача (уст., жарт.).
II лрым. камуфлетны, -ая, -ае (да 1 знач.).
КАМУФЛІРАВАЦЬ, рую, -руеш, -руе,
-руй; -раваны; лезак., лал о. Маскіраваць
сродкамі камуфляжу. Ц зак. закамуфліра
ваць, -рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны.
КАМУФЛЯЖ, -у, м. 1. Маскіроўка вай
сковай тэхнікі, будынкаў і пад. шляхам
фарбавання палосамі, плямамі рознай
формы і рознага колеру (спец.). 2. лерал.
Падманныя дзеянні, маскіроўка якой-н.
дзейнасці, ашуканства. Ц лрым. камуфляжны, -ая, -ае.
КАМФАРА / КАМФОРА, ы, лс Крыш
талічнае, з моцным пахам рэчыва, ужыв.
ў тэхніцы і медыцыне. Ц крым. камфорны,
-ая, -ае / камфоравы, -ая, -ае.
КАМФАРТАБЕЛЬНЫ, -ая, -ае Які ад
павялае ўсім патрабаванням камфорту.
Аомфйрліа^ельлля аасц/л/ца. Ц лаз. камфар
табельнасць, -і, лс.
КАМФОРТ, -у,
-рце, м. Сукупнасць
бытавых выгод, зручнасцей; утульнасць.
.Жыць з камфортам. Ц лрь/л/. камфбртны,
-ая, -ае.
КАМЧАДАЛЫ, -аў, аЛз. -дАл, -а, м. У
18 ст. назва карэннага насельніцтва Кам
чаткі; ітэльмены. II ж. камчадалка, -і, ДМ*
-лцы, мл. -і, -лак. II лрым. камчадальскі,
-ая, -ае.
КАМЮНІКЁ, леск./і., л. (афіц.). Афі
цыйнае паведамленне (пераважна па пы
таннях міжнароднага значэння). Ж. с?ля
(Зруху.
КАМЯК, -а, мл. -і^ -бў, м. Сціснуты, змя
ты або злеплены ў адно кавалак якой-н.
мяккай, рыхлай масы (разм.). Ж. слееу. X.
мзрсц/.
КАМЯКАВАТЫ, -ая, -ае (разм.). З ка
мякамі, няроўны. .Кзмякделлліе цесля. Ц
лаз. камякаватасць, -і, ж.
КАМЯНЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; лезак. 1.
Рабіцца цвёрдым, як камень. Соль у я/льеолілым месцы камялее. 2. лерал. Стана
віцца каменным (у 2 і 3 знач.). Ж. а<3 жаху. Сэрца калмлее. Ц зак. акамянець, -ёю,
-ёеш, -ёе / скамянёць, -ёю, -ёеш, -ёе.
КАМЯНІСТЫ, -ая, -ае. З вялікай коль
касцю камення. Жомял/сліае лоле. Ц лаз. ка
мяністасць, -і, лс
КАМЯНІЦА, -ы, мл. -ы, -ніц, ж. 1. Ка
менны або цагляны будынак. За ео<3 еырасл/ ^еухлаеярхоеыя калмл/^ь/ з Ўколам/.
2. Камяністая глеба (разм.). Яёзял/ля, а к.

КАМЯЧЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-мёчыцца; лезак. 1. Мець уласцівасць ра
біцца мятым, ператварацца ў камякі. 77алера леека камечыцца. 2. Збірацца ў склад
кі, мяцца. II зак. пакамячацца, -мёчыцца
(да 2 знач.) / скамячыцца, -мёчыцца.
КАМЯЧЫЦЬ, -мячў, -мёчыш, мё
чыць; -мёчаны; лезак.м/л/а. 1. Рабіць
камякі, ляпіць што-н. з чаго-н. мяккага,
рыхлага. Ж. м/арь/к/ з ая/лы. 2. Сціскаць у
камяк, мяць (пра кулак). Ж. кулак/. Ц зак.
пакамячыць, -мячў, -мёчыш, -мёчыць;
-мёчаны / скамячыць, -мячў, -мёчыш, -мё
чыць; -мёчаны.
КАНАВА, -ы, мл. -ы, -нАў ж. Неглы
бокі і нешырокі роў звычайна для сцёку
вады. ^сум^альлая к. Ц лал/ялм/. канаўка, -і,
ДМ-нАўцы, мл. -і, -нАвак, ж.
КАНАВАКАПАЛЬНІК, а, мл і, -аў,
м. Машына для капання канаў траншэй
і пад.
КАНАВАЛ, -а, мл. -ы, -аў м. (разм.). 1.
Знахар, які лечыць коней (уст.). 2. лерал.
Пра дрэннага ўрача, невука ў медыцыне
(пагард.). 7акол/у каланаду ле ^аеерым/ сеаё
здароўе.
КАНАВОД, -а, Л/ -дзе, мл. -ы, -аў м.
Чалавек, які наглядае за коньмі, калі кон
нікі спешваюцца.
КАНАВЯЗЬ / КОНАВЯЗЬ, і, мл і, ей
/ -яў, ж. Прыстасаванне для прывязвання
коней на адкрытым месцы.
КАНАДЦЫ, -аў, а<3з. -дзец, -дца, м. На
сельніцтва Канады. Ц ж. канадка, -і, ДМ"
-дцы, мл. -і, -дак. II лрым. канадскі, -ая, -ае.
КАНАІСТ, -а, М -сце, мл. -а, -аў м.
Спартсмен, які займаецца грэбляй на ка
ноэ.
КАНАКРАД, -а,
-дзе, мл. -ы, -аў, м.
Злодзей, які крадзе коней.
КАНАКРАДСТВА, -а, л Крадзеж ко
ней; занятак канакрада.
КАНАЛ, -а, мл. -ы, -аў, м. 1. Штучнае
рэчышча, напоўненае вадой. Леумліяьль/ к.
2. Вузкая поласць у выглядзе трубы, труб
кі ўнутры чаго-н. (спец.). Ж. с/лзала аарма,ль/. 3. Лінія сувязі, камунікацыі. ТТерайУча
аяйзецца ла л/рох колядах. 4. Тое, што і ліэлекяляд. 77ераклкжь/ць ліэдее/зяр ля бодьм/
ц/казь/ к. 5. звычайна мл., лерал. Шляхі,
сродкі для дасягнення чаго-н. Дылдямял/ь/чль/я халады. II лрь/м. канальны, -ая, -ае
(да 1, 2 і 3 знач.).
КАНАЛІЗАЦЫЯ, і, ж Сістэма труб,
падземных каналаў для выдалення нечыс
тот. /ярлйжля к. II лрь/л/. каналізацыйны,
-ая, -ае.
КАНАНАДА, -ы, ДЛ^-дзе, мл. -ы, -нАд,
ж. Працяглая моцная стральба з вялікай
колькасці гармат. Трукял/ кяляля^ь/.
КАНАНЁРКА, -і, ДАТ-рцы, мл. -і, -рак,
ж. Тое, што і кананерская лодка.
КАНАНЁРСКІ, -ая, -ае У выразе: кана
нерская лодка — невялікае ваеннае судна з
некалькімі гарматамі для дзеяння паблізу
берагоў

КАМ-КАН
КАНАНІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, -зўе;
-зўй; -завАны; зяк. і лезяк. 1. каза ^м//ло).
У рэлігіі: залічыць (залічваць) у святыя,
прызнаць (прызнаваць) царкоўна ўзако
неным. 2. /я/ля. Прызнаць (прызнаваць)
канонам (у 2 знач.), узаконіць (узаконь
ваць) у якасці ўзору (кніжн.). Ж. лядяжэлл/
якоая-л. зучэлля. Ц ляз. кананізацыя, -і, ж.
КАНАНІР, -а, мл. -ы, -аў м. Радавы ар
тылерыі ў дарэвалюцыйнай Расіі. Ц лрым.
кананірскі, -ая, -ае.
КАНАНІЧНЫ, ая, ае 1. Які адпавя
дае канону. 2. Прызнаны царквой у якасці
Свяшчэннага Пісання. Халал/члыя кл/а/.
3. Прыняты за ўзор, цвёрда ўстаноўлены.
Жялял/члыя л/экс/лы. II ляз. кананічнасць, -і,
ж.
КАНАПА, -ы, мл. -ы, -нАп, ж. Прадмет
мяккай мэблі са спінкай і падлакотнікамі
для сядзення і ляжання. Ц лрь/м. канапны,
-ая, -ае.
КАНАПАС, -а, мл. -ы, -аў м. Той, хто
пасе коней.
КАНАПАЦІЦЬ, -пАчу, -пАціш, -лаціць;
-лачаны; лезяк., мяло. Затыкаць дзір
кі, шчыліны чым-н. (пакуллем, мохам
і інш.). Ж сцелы. Ж. лойсу. Ц зяк. закана
паціць, -пАчу -пАціш, -лаціць; -печаны. Ц
ляз. канапачанне, -я, л.
КАНАПЁЛЬКА, -і, ДА/ -льцы, мл. -і,
-лек, ж. Народная назва некаторых відаў
лугавых траў (дрыжніку; кураслепу і інш.).
КАНАПЛЯНІК, а / у, м 1. у, з^ Сцёб
лы канопляў без насення, канапляная са
лома. 2. -а, мл. -і, -аў. Участак зямлі, за
сеяны каноплямі. Аряйлюю лялясу аааро^а
займаў к.
КАНАПЛЯНІШЧА, а, л Поле, дзе
раслі каноплі.
КАНАПЛЯНКА, і, ДА^ нцы, мл і,
-нак, ж. 1. Невялікая пеўчая птушка атра
да вераб'іных з доўгім хвастом і канічнай
дзюбай, якая жывіцца пераважна насен
нем травяністых раслін. 2. Цёплая хустка
з канапляных нітак (разм.).
КАНАПЛЯНЫ ад. каноплі
КАНАРЭЙКА, -і, ДА/ -рбйцы, мл. -і,
-рбек, ж. Пеўчая птушка паўднёвых краін
з ярка-жоўтым апярэннем, больш вядо
мая як пакаёвая. Ц лрь/м. канарэечны, -ая,
-ае. Ж. слеў.
КАНАТ, -а, М-нАце, мл. -ы, -аў м. Тоў
стая моцная вяроўка з пяньковага валакна
або дроту С/ладёаы к. Ц лрь/м. канатны, -ая,
-ае. Жалал/лая Зараза.
КАНАТАХОДЗЕЦ,
дца, мл
дцы,
-дцаў, м. Цыркавы артыст, які выконвае
практыкаванні на нацягнутым у паветры
канаце.
КАНАУС, -у м. Гатунак шчыльнай шаў
ковай тканіны. II лрь/м. канаусавы, -ая, -ае.
КАНАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лезак. (разм.)
1. Паміраць у муках, канчацца. Ж у лечалаеечых лакул/ах. 2. лерал. Набліжацца да
канца, канчацца. Ц лаз. кананне, -я, л.
КАНВА, -й, ж. 1. Рэдкая сятчатая ба
ваўняная або льняная тканіна, якая еду-

КАН-КАН
жыць асновай для вышыўкі крыжам па
клетках. .Вышываць ла канае. 2. леран. Ас
нова чаго-н. Сюжэтная к. рамана. Араналаеічная к. Ц лрым. канвовы, -ая, -ае (да 1
знач.).
КАНВАІР, -а, мн. -ы, -аў м. Той, хто
канваіруе каго-, што-н. Аалона ладанных з
канваірам/. Ц лрым. канваірскі, -ая, -ае.
КАНВАІРАВАЦЬ, рую, руеш, -руе;
-руй; -раваны; незак., каео-што. Суправа
джаць канвоем. А^ ладонных.
КАНВЁЕР, -а, мн. -ы, -аў м. Прыстаса
ванне для бесперапыннага перамяшчэн
ня вырабаў пры іх апрацоўцы ад аднаго
рабочага да другога або для транспарці
роўкі грузаў 0 Па канвееры — ад аднаго
да другога перадаваць і пад. Паставіць на
канвеер што — наладзіць бесперабойную
вытворчасць чаго-н. Ц лрым. канвёерны,
-ая, -ае. А^нееерноя лента.
КАНВЁНТ, -а, 3/ -нце, мн -ы, -аў, м
Назва выбарных органаў з асобымі зака
надаўчымі паўнамоцтвамі ў некаторых
краінах (у Францыі ў 1792—1795 гг). Яацыянольны к.
КАНВЁНЦЫЯ, і, мн -і, -цый, ас
(афіц.). Міжнародная дамова, пагадненне
па якім-н. спецыяльным пытанні. Ц лрым.
канвенцыйны, -ая, -ае.
КАНВЕРСАВАЦЬ, -сўю, -сўеш, -сўе;
-сўй; -савАны; зак. і незак., што. Зрабіць
(рабіць) пераразлік, а таксама ўвогуле
змяніць (мяняць), ператвараючы ў новы
від, у новую якасць. X пазыку. Ц наз. кан
версаванне, -я, н. і канверсія, -і, эк. Ц лрым.
канверсійны, -ая, -ае.
КАНВЁРСІЯ, -і, эк (спец) 1. ад кан
версаваць. 2. Перавод прадпрыемстваў
абароннай прамысловасці на вытвор
часць грамадзянскай прадукцыі і тавараў
народнага спажывання. 3. Тое, што і кан
вертацыя.
КАНВЁРТ, -а, м -рце, мн -ы, -аў м 1.
Пакет з паперы для перасылкі пісьма па
пошце. Ауліць канвертаў. 2. Коўдра для
грудных дзяцей, пашытая ў форме пакета.
II лрым. канвёртны, -ая, -ае.
КАНВЕРТАЦЫЯ, -і, лс (спец ) Абмен
грашовых сродкаў (у адпаведнасці з дзею
чым валютным курсам) і каштоўных па
пер. 3^. нацыянальнай валюты.
КАНВОЙ, -ю, мн. -і, -яў, м. Узброены
атрад, які суправаджае каго-, што-н. для
аховы або прадухілення ўцёкаў З^яць пас)
к. Марскі' к. II лрым. канвойны, -ая, -ае.
А^ салдат, канвойная служба. У сулраеабмэнні канвойных (наз.).
КАНВУЛЬСІЯ, -і, мн -і, -сій, лс Тое,
што і сутарга. Ц лрым. канвульсіўны, -ая,
-ае.
КАНГЕНІЯЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн)
Адпаведны па духу складзе думак, тале
навітасці. 77ераклаЭ, к. тэксту. Ц наз. кан
геніяльнасць, -і, лс.
КАНГЛАМЕРАТ, -у, М рАце, мн ы,
-аў м. 1. Механічнае спалучэнне чаго-н.
разнароднага (кніжн.).
бумак. 2. Асад
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кавая горная парода, якая складаецца з
разнародных сцэментаваных часцінак
(спец.). II лрым. кангламератны, -ая, -ае.
КАНІТ^С, -а, мн. -ы, -аў, м. І. З'езд,
нарада. 7С. беларусістаў. 2. Назва парла
мента ў З ША і некаторых іншых краінах.
КАНГРЭСМЁН, -а, мн -ы, -аў м. Член
палаты прадстаўнікоў кангрэса З ША.
КАНДАЦЬЁР, -а, мн ы, аў, м І. На
чальнік наёмнай дружыны ў сярэдневяко
вай Італіі. 2. леран. Пра чалавека, які дзеля выгады гатоў абараняць любую справу
(кніжн.).
КАНДУІТ, -а, М -дуіце, мн. -ы, -аў м.
(уст.). У дарэвалюцыйнай Расіі (пераваж
на ў духоўных навучальных установах і ка
дэцкіх карпусах): журнал, у які заносіліся
звесткі пра паводзіны вучняў або ваенна
служачых. Запісаць у к. Ц лрым. кандуітны,
-ая, -ае.
КАНДЎКТАР , -а, мн. -ы, -аў м. Работ
нік чыгуначнага транспарту які суправа
джае цягнікі, а таксама работнік гарадско
га транспарту які прадае білеты пасажы
рам. II лс. каццўктарка, -і, ДА/-рцы, мн. -і,
-рак (разм.). II лрым. кандуктарскі, -ая, -ае.
КАНДЎКТАР , -а, мн. -ы, -аў м. (спец.).
Прыстасаванне ў станках, якое забяспеч
вае ўзаемна правільнае размяшчэнне інструмента і вырабу які апрацоўваецца. Ц
лрым. кандуктарны, -ая, -ае.
КАНДЫДАТ, -а, А/-дАце, мн. -ы, -аў м.
1. Асоба, якая намячаецца да выбрання,
назначэння або для прыёму куды-н. X. у
дэпутаты. 2. чаео. Малодшая вучоная сту
пень, якая прысуджаецца пасля абароны
дысертацыі, а таксама асоба, якая мае гэту
ступень. А^ філалагічных пазух. Ц лс. канды
датка, -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так (да 1 знач.;
разм.). II лрым. кандыдацкі, -ая, -ае.
КАНДЫДАТУРА, -ы, мн -ы, -тўр, лс 1.
Права ці магчымасць стаць кандыдатам
(у 1 знач.). Лбмеркаеаць кандыдатуру бдя
ўнясення ў спіс бля тайнага галасавання. 2.
Тое, што і канбыбат (у 1 знач.). А^. не зусім
падыходзіць.
КАНДЁІЛЬ, -ю, м. Сорт яблыні, а так
сама яе плод, які мае прадаўгаватую фор
му.
КАНДЫТАР, -а, мн. -ы, -аў м. Спецы
яліст па прыгатаванні кандытарскіх выра
баў
КАНДЫТАРСКІ, -ая, -ае. Які мае ад
носіны да вытворчасці салодкіх мучных
вырабаў або да гандлю імі. кандытарскія
вырабы. А", магазін. Лайсціў кандытарскую
(наз.).
КАНДЫЦЫЯ, -і, лс. (спец.). Норма,
якасць, якім павінна адпавядаць пра
дукцыя. Давесці ба абнавебнай кандыцыі. Ц
лрым. кандыцыйны, -ая, -ае. Аанбыцыйнае
насенне.
КАНДЫЦЫЯНЁР, а, мн ы, аў, м
Апарат для кандыцыяніравання паветра.
II лрым кандыцыянёрны, -ая, -ае.
КАНДЫЦЫЯНІРАВАЦЬ, -рую, ру
еш, -руе; -руй; -раваны; зак. і незак., што

(спец ). Прывесці (прыводзіць) у адпавед
насць з пэўнымі нормамі, патрабавання
мі. А", лазетра Ц наз кандыцыяніраванне,
-я, н.
КАНДЭЛЯБР, -а, мн ы, аў м Пад
свечнік для некалькіх свечак, а таксама
падстаўка-свяцільня для электрычных
лямп, звычайна ў выглядзе свечак. Ц лрым.
кандэлябравы, -ая, -ае
КАНДЭНСАВАЦЬ, сўю, сўеш, -сўе;
-сўй; -савАны; зак. і незак., што (спец.).
Падвергнуць (падвяргаць) кандэнсацыі.
А^. нару. А^. энергію. Ц зак. таксама скандэн
саваць, -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй; -савАны. Ц
наз.кандэнсаванне,-я,н
КАНДЭНСАТ, -у, А/ -сАце, м. (спец.).
Прадукт, які атрымліваецца ў выніку кан
дэнсацыі (у 1 знач.). Тазавы к. Ц лрылі. кан
дэнсатны, -ая, -ае.
КАНДЭНСАТАР, -а, мн -ы, -аў, м
(спец.). Прыбор дня кандэнсацыі чаго-н.
А^ лбры. II лрым. кандэнсатарны, -ая, -ае.
КАНДЭНСАЦЫЯ, -і, лс (спец) 1. Пераход рэчыва з газападобнага стану ў вадкі
або крышталічны. А^. лоры. 2. Накапленне
ў вялікай колькасці. А", энергіі. Ц лрым. кан
дэнсацыйны, -ая, -ае.
КАНЁЦ, -нцё, лін. -нцй, -нцбў м. 1.
Мяжа, край, апошняя кропка працяглас
ці ў прасторы чаго-н., а таксама прылягаючая да іх частка. А^. барогі. А", кораба. X.
часопіса. 2. Апошні момант чаго-н., што
мае працягласць у часе, а таксама час, звя
заны з гэтым момантам. А^. вясны. 3. Ад
рэзак шляху пэўнай працягласці; адлег
ласць паміж двума пунктамі (разм.). 7акі
к. лрайшлі лехатой/ 4. Вяроўка, канат для
прычалу суднаў (спец.). ДТеортоеы к. 5.
лерал. Смерць, гібель (разм.). 6. толькі мя.
Астаткі нітак асновы, якія не могуць быць
датканы і адразаюцца ад палатна (спец.).
0 Адзін канец (разм.) — усё роўна, няхай
будзе так. Без канца (разм.) — вельмі доў
га, вельмі многа, бесперапынна. Да кан
ца — канчаткова, поўнасцю. Звесці канцы
з канцамі (разм.) — з цяжкасцю задаволіць
жыццёвыя патрэбы, ледзь укласціся ў су
му даходу заработку 3 усіх канцоў — аду
сюль, з розных бакоў Канца (канца-краю)
не відаць (няма) (разм.) — пра тое, чаго
вельмі многа, што цягнецца доўга. Канцы
з канцамі не сходзяцца (разм) — 1) няма
ўзгодненасці, адпаведнасці паміж розны
мі часткамі, бакамі чаго-н.; 2) у каао не
хапае чаго-н. на ўвесь вызначаны перы
яд. Канцы ў ваду (разм.) — ніякіх слядоў
(злачынства, правіннасці) не засталося.
На благі канец — пры найгоршых абставі
нах, у горшым выпадку. Пад канец — пры
заканчэнні. У два канцы — туды і назад
(ехаць, ісці і пад.). Ц намянш. кбнчык, -а,
мм. -і, -аў, м. (да 1 і 6 знач.). А^. літкі.
КАНЕЧНАСЦІ, -ей, лАз. канечнасць,
-і, ж. Рукі і ногі ў чалавека, а таксама ор
ганы руху ў жывёл. .Верхнія канечнасці. 77ярэбнія і забнія канечнасці (у жывёл).

341
КАНЁЧНЕ. 1. наОанн. сл. Само сабой
зразумела, без сумнення.
к., н/наеа не
сейма. 2. нрысл. Абавязкова, што б ні зда
рылася. Д. я не нае^у у ееску. 3. часц. Так,
вядома. — Д? .маеце ахеоту на^арожн/наць? — Д./
КАНЁЧНЫ, -ая, -ае 1. Які мае канец,
мяжу (у прасторы і часе); нрац/л. беска
нечны. Даменная еел/чыня (у матэматы
цы — велічыня, што змяняецца ў пэўных
межах, не роўная ні нулю, ні бесканечнас
ці). 2. Тое, што і канцавы. Д^ прыпынак. 3.
Тое, што і канчатковы (у 2 знач.). Д^ вын/к.
Д. прадукт. II наз. канечнасць, -і, ж. (да 1
знач.).
КАНЁК', канькА, лін. канькі^ канькаў
м. 1. ая. конь. 2. Месца сыходжання на
хіленых плоскасцей двухсхільнага даху,
вільчык страхі. 3. Разное ўпрыгожанне
ў выглядзе конскай галавы на канцы па
доўжнага бруса, што ўтварае верхні край
страхі. Разны к. упрыгожвае йіх. 4. леран.
Любімая тэма размовы, любімы занятак
каго-н. Пытанне вербаў Оыло яео канькам.
Лкар^эон — мам к.
КАНЁК^ ая. канькі.
КАНІБАЛ, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Людаед
(кніжн.). 2. леран. Жорсткі, люты чалавек.
II нрым. канібальскі, -ая, -ае. Данйальск/я
нораеы.
КАНІКУЛЫ, -аў. Перапынак у занят
ках, які даецца навучэнцам для адпачын
ку. .Летнія к. II нрым. канікулярны, -ая, -ае.
Д^ мае.
КАНІНА, -ы, зк. Мяса каня.
КАНІСТРА, -ы, мн. -ы, -аў зк. Бак з гер
метычнай накрыўкай для бензіну; змазач
ных масел і пад. II нрым. каністравы, -ая, -ае.
КАНІФАС, -у; м. Лёгкая баваўняная
тканіна з рэльефным тканым малюнкам.
II нрым. каніфасавы, -ая, -ае.
КАНІФОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак.,
іато. Націраць каніфоллю. Д. смык. Ц зак.
наканіфоліць, -лю, -ліш, -ліць; -лены.
КАНІФОЛЬ, -і, зк. Жаўтавата-чырвонае смалістае рэчыва, якое выкарыстоў
ваецца ў якасці клеявога і ізаляцыйнага
матэрыялу ў прамысловасці, а таксама для
націрання смычкоў струнных інструментаў. II нрым. каніфольны, -ая, -ае.
КАНІЦЁЛЬ, -і, зк. 1. Вельмі тонкая ме
талічная нітка для вышывання. 2. перан.
Нуднае, зацяжное вырашэнне якой-н.
справы, валакіта. Ц нрым. каніцельны, -ая,
-ае. Дан/цельноя справа.
КАНІЦЁЛЫПЧЫК, а, мн і, аў, м
(разм.). 1. Рабочы каніцельнай вытвор
часці. 2. леран. Нерастаропны, марудны
чалавек, якому ўласціва запаволенае бес
талковае вядзенне справы. Дн у нас ежЭамы к. II зк. каніцельшчыца, -ы, мн. -чыц. Ц
нрым каніцельшчыцкі, -ая, -ае
КАНІЧНЫ, -ая, -ае. Які мае форму ко
нуса. Дан/чная паверхня.
КАНКАН, -а, м. Эксцэнтрычны эстрад
ны танец, які выконваецца ў хуткім тэмпе
з характэрным высокім ускідваннем ног

КАНКАРДАНС, -а, мн
ы, -аў м
(спец.). Тьіп слоўніка, які поўна падае
словы канкрэтнага тэксту з лексікагра
фічнымі характарыстыкамі (камбінатор
нымі, частотнымі і інш.) і з усімі наяўнымі
ў тэксце ілюстрацыямі да кожнага слова.
КАНКЛАЎ, -лАва, м. Савет кардыналаў
які выбірае Папу Рымскага.
КАНКРЭТНЫ, ая, ае Які рэальна іс
нуе, дакладны, прадметна акрэслены ў ад
розненне ад абстрактнага, адцягненага. Д^
лраймет. Разважаць канкрэтна (прысл.). Ц
наз. канкрэтнасць, -і, зк.
КАНКРЭТЫЗАВАЦЬ, -зўю, -аўеш,
-зўе; -зўй; -завАны; зак. і незак., нона.
Даць (даваць) канкрэтнае выражэнне чаму-н.; удакладніць (удакладняць) што-н.
Д. пралапачу. Ц наз. канкрэтызацыя, -і, зк.
КАНКРЭТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж.
(разм.). Канкрэтныя факты, справы,
учынкі.
КАНКЎР, -а, м. У конным спорце: пе
раадоленне некалькіх перашкод на пэў
ным маршруце. СнаОррн/чаць у канкуры. Ц
лрым. канкўрны, -ая, -ае.
КАНКУРСАНТ, -а, А/-нце, лм. -ы, -аў,
м. Удзельнік конкурсу (звычайна музыч
нага). II зк. канкурсантка, -і, ДА^-тцы, мн.
-і, -так.
КАНКУРЫРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; незак., з к/м-чым у чым. Уступаць у
канкурэнцыю з кім-н.
КАНКУРЭНТ, -а, М -нце, мн ы, аў
м. Той, хто канкурыруе з кім-н. Ц зк. кан
курэнтка, -і,
-тцы, мн. -і, -так. Ц лрым.
канкурэнцкі, -ая, -ае.
КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНЫ,
ая,
ае
Здольны вытрымаць канкурэнцыю, суп
рацьстаяць канкурэнтам. Ц наз. канкурэн
таздольнасць, -і, зк.
КАНКУРЭНЦЫЯ, і, зк Саперніцтва,
барацьба за перавагу, за дасягненне боль
шых выгод. Танйіевая к. Ц нрым. канку
рэнтны, -ая, -ае.
КАНОН, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Царкоўнае
ўстанаўленне, правіла, узаконенае вы
шэйшай царкоўнай іерархіяй. Царкоўны
к. 2. Правіла або сукупнасць правіл яко
га-н. кірунку вучэння (кніжн.). Эстэтыч
ныя канапы клас/цызму. 3. Спіс рэлігійных
кніц прызнаных царквою ў якасці Свя
шчэннага Пісання (спец.). Д/блейск/ к. 4.
Царкоўнае песнапенне ў пахвалу святога
або свята (спец.). Рел/койіы к.
КАНОПЛІ, канапёль. Высокая травя
ністая расліна сямейства каноплевых, са
сцёблаў якой вырабляюць пяньку а з семя — алей, а таксама семя гэтай расліны.
0 Як Піліп з канапель (разм.) — знянацку
выскачыць, з'явіцца адкуль-н. Ц нрым. ка
напляны, -ая, -ае. Д. алей.
КАНОЭ, неск/і., н. Адкрытая спартыў
ная лодка без уключын, у якой грабуць
адналопасцевым вяслом, стоячы на ад
ным калене (бываюць адзіночкі і двойкі).
КАНСАЛІДАВАЦЬ, -дўю, дўеш, дўе;
-дўй; -давАны; зак. і незак., мана. 1. З'яд
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наць (яднаць), згуртаваць (згуртоўваць)
(кніжн.). Д. с/лы змагароў за незалежнасць.
2. Ператварыць (ператвараць) кароткатэр
міновыя даўгавыя абавязацельствы ў доў
гатэрміновыя або бестэрміновыя (спец.).
Д. пазыку. II наз. кансалідацыя, -і, зк.
КАНСАНАНС, -у м. Мілагучнае спалу
чэнне гукаў; нроц/л. дысананс. Ц нрым. кан
санансны, -ая, -ае.
КАНСЕРВАВАЦЬ, -рвўю, -рвўеш, -рвўе;
-рвўй; -рвавАны; незак., іато. 1. Нарых
тоўваючы, падвяргаць спецыяльнай ап
рацоўцы для засцярогі ад псавання. X мя
са. 2. Прымаць спецыяльныя тэхнічныя
меры для засцярогі ад псавання, карозіі
(спец.). Д^ лесаматэрыялы. Д. маа/ыны,
стаяк/. 3. Часова прыпыняць развіццё,
дзейнасць чаго-н. Д. бў(Эаўн/цтеа. Ц зак. за
кансерваваць, -рвўю, -рвўеш, -рвўе; -рвўй;
-рвавАны. II наз. кансервацыя, -і, зк. (да 2 і З
знач.) /кансерваванне, -я, н. (да 1 і 2 знач.).
КАНСЕРВАТАР, -а, мн -ы, -аў м 1. Ча
лавек кансерватыўных поглядаў. 2. Член
кансерватыўнай партыі. Ц нрым. кансер
ватарскі, -ая, -ае.
КАНСЕРВАТОРЫЯ, і, мн і, рый, зк
Вышэйшая музычная навучальная ўста
нова. II нрым. кансерватарскі, -ая, -ае.
КАНСЕРВАТЫЗМ, -у м Кансерватыў
ныя погляды, перакананні. Д. у кіраўн/цтве.
КАНСЕРВАТЫЎНЫ, -ая, -ае Варожы
ўсяму новаму прагрэсіўнаму які абараняе
старое, аджылае. Дансбрватыўная паліты
ка. Дансбрватыўныя погляды. Ц наз. кансер
ватыўнасць, -і, зк
КАНСЁРВЫ, -аў. Кансерваваныя пра
дукты харчавання. Мясныя к. Ц нрым. кан
сервавы, -ая, -ае.
КАНСІЛІУМ, -у, мн. -ы, -аў м. Нара
да ўрачоў для абмеркавання стану хво
рага, удакладнення дыягназу і спосабаў
лячэння.
КАНСІСТОРЫЯ, і, зк 1. Царкоўна
адміністрацыйны і царкоўна-судовы ор
ган пры епархіяльным архірэі ў дарэва
люцыйнай Расіі. 2. У каталіцкай царкве:
нарада, савет кардыналаў які ўзначальвае
Папа Рымскі. Ц нрым. кансісторскі, -ая, -ае.
КАНСІСТЭНЦЫЯ, і, ж. (кніжн )
Ступень шчыльнасці, цвёрдасці, густаты
чаго-н. Дзёртая к. Дацкая к. сумее/.
КАНСОЛЬ, -і, мн. -і, -ей, зк. (спец.).
Выступ у сцяне для падтрымкі некаторых
частак будынка (карніза, балкона і інш.)
або для ўстаноўкі на ім скульптур. Ц прым.
кансольны, -ая, -ае.
КАНСПЁКТ, -а, М-кце, мн. -ы, -аў м.
Кароткі запіс зместу чаго-н. Д. лекцы/. Ц
нрым. канспектны, -ая, -ае.
КАНСПЕКТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; -тавАны; незак., аано. Складаць кан
спект чаго-н. Д^ лекцыю. Ц зак. заканспек
таваць, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй; -тавАны /
праканспектаваць, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны. II наз. канспектаванне, -я, н.
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КАНСПЕКТЫЎНЫ, ая, ае Які мае
характар канспекта; кароткі.
лбрдкдз
лзк/^ы/. Аолслзкл/ыўлоз лозз^олілзллз. II лаз.
канспектыўнасць, -і, ж.
КАНСПІРАВАЦЬ, рую, рўеш, рўе;
-рўй; -раваны; лезак., каео-млно і без бал.
Прымяняць метады канспірацыі, захоў
ваць канспірацыю. X лаблольлую робо/лу.
II зак. заканспіраваць, -рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; -равуны.
КАНСПІРАТАР, а, ліл. ы, -аў, лі. Той,
хто карыстаецца канспірацыяй. Ц лрылі.
канспіратарскі, -ая, -ае.
КАНСПІРАТЁІЎНЫ, ая, ае Звязаны
з канспірацыяй; тайны, падпольны.
скоб. Холсл/ро/лыулоя кеа/лз}ра. Ц лаз. канспіратьіўнасць, -і, ж
КАНСПІРАЦЫЯ, і, ж. Сістэма і ме
тады, якія прымяняюцца для захоўвання
ў тайне дзейнасці каго-, чаго-н.; захоў
ванне тайны. С/лроаол к. Ц лрылі. канспіра
цыйны, -ая, -ае.
КАНСТАНТА, -ы, ДА/-нце, ліл. -ы, -аў,
ж. (спец.). Пастаянная велічыня. Ц лрылі.
канстантны, -ая, -ае.
КАНСТАТАВАЦЬ, тўю, -тўеш, тўе;
-тўй; -тавАны; зак. і лезак., мала і без бал.
Устанавіць (устанаўліваць) наяўнасць, не
сумненнасць чаго-н.
%юкл/. Ц лаз. кан
статацыя, -і, ж. / канстатаванне, -я, л.
КАНСТРЎКТАР, а, ліл ы, аў, лі 1.
Спецыяліст, які канструюе (у 1 знач.),
стварае канструкцыю чаго-н. X. ае/яліабэлей. 2. Дзіцячая гульня — набор дэталей
для канструявання. Ц лрылі. канструктар
скі, -ая, -ае (да 1 знач.). Лалс/лрук/ларскае
бюро.
КАНСТРУКТЫВІЗМ, у, л<. Кірунак
у розных галінах мастацтва і літаратуры
20 ст., у аснове якога ляжаць прынцыпы
прастаты і эканамічнасці форм, імкненне
выразіць у творах мастацтва канструктыў
ныя, тэхнічныя ўласцівасці матэрыялу. Ц
лрылі. канструктывісцкі, -ая, -ае.
КАНСТРУКТЫВІСТ, -а, АТ сце, лм.
-ы, -аў, л/. Паслядоўнік канструктывізму.
II ж. канструктывістка, -і, ДА/ -тцы, ліл. -і,
-так. II лрылі. канструктывісцкі, -ая, -ае.
КАНСТРУКТЫЎНЫ, ая, -ае 1. Які
мае адносіны да канструкцыі (у 1 знач.),
патрэбны для канструявання (спец.).
Лолсл/рук/лыўлыя дсдб/педсц/ збубдеялля. 2. Які складае аснову чаго-н.; важны
(кніжн.). Аблел/рукл/ыўлоя лрдлдлоед. Ц
лаз. канструктыўнасць, -і, ж. (да 2 знач.).
КАНСТРУКЦЫЯ, і, ліл і, цый, ж
1. Будова, узаемнае размяшчэнне частак,
дэталей якога-н. збудавання, механізма і
пад., а таксама само збудаванне, механізм.
люс/ла. 7/ояля к. 2. Размяшчэнне слоў у
мове з пункту гледжання іх граматычнай
сувязі; граматычная будова словазлучэн
няў.
склябдлозд сказа. С/л/лакс/члая к. Ц
лрылі. канструкцыйны, -ая, -ае. Аалс/лрукцымлыя лід/лзрыялы.
КАНСТРУЯВАЦЬ, руйю, руйеш,
-рук5е; -рутбй; -руявАны; лезак., млло. 1.
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Ствараць канструкцыю чаго-н.; будаваць.
X рабыелрыёл/л/к. 2. Ствараць у пэўным
саставе (кніжн.).
лрэз/быулі лі/жлароблаеа калгаса. Ц зак. сканструяваць, -рутбю,
-руібеш, -рук5е; -рук5й; -руявОны.
КАНСТЫТУЦЫЯ', -і, ліл -і, цый, ж
Асноўны закон дзяржавы, які вызначае
асновы грамадскага і дзяржаўнага ладу,
сістэму дзяржаўных органаў правы і аба
вязкі грамадзян.
Рэслуб/?/к/ .Беларусь. Ц
лрылі. канстытуцьшны, -ая, -ае. лаб.
КАНСТЫТЎЦЫЯ , і, ж. (спец) Бу
дова арганізма, склад цела. А*, чд/юаекя. Ц
лрылі. канстытуцьійны, -ая, -ае.
КАНСУЛЬТАВАЦЦА, -тўюся, тўеш
ся, -тўецца; -тўйся; лезак., з кілі. Раіц
ца са спецыялістам па якім-н. пытанні. Ц
зак. пракансультавацца, -тўюся, -тўешся,
-тўецца; -тўйся.
КАНСУЛЬТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; -тавАны; лезак., каео і без бал. Да
ваць кансультацыю (у 2 і 4 знач.). Ц зак.
пракансультаваць, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны.
КАНСУЛЬТАНТ, -а, А/-нце, ліл ы, аў,
лі. Той, хто дае кансультацыі (у 2 знач.). Ц
ж. кансультантка, -і, ДА/-тцы, ліл. -і, -так
(разм.). II лрылі. кансультанцкі, -ая, -ае.
КАНСУЛЬТАЦЫЯ, і, ліл і, цый, ж
1. Парада спецыяліста па якім-н. пытан
ні. тімрыліаць калсуль/ла^ыю. 2. Установа,
якая аказвае дапамогу насельніцтву па
радамі спецыялістаў па якіх-н. пытаннях.
АЗрыбычлдя к. 3. Дадатковыя заняткі вык
ладчыка з навучэнцамі для лепшага зас
ваення прадмета. Рдсклдб кдлсулыйяцый
лерсб сесіям. 4. Абмеркаванне якога-н.
пытання спецыялістамі. Склікаць калсульлшцы/о юрысл/лў. II лрылі. кансультацыйны,
-ая, -ае.
КАНСЬЁРЖ, -а, ліл. -ы, -аў лі. Швей
цар пры доме. II ж. кансьержка, -і, ДА/
-жцы, ліл. -і, -жак.
КАНСЭНСУС, -у, лі. (кніжн.). Адзінства
меркаванняў узаемная згода па спрэчным
пытанні, дасягнутая ў выніку абмеркаван
ня і збліжэння пазіцый.
КАНТ', -а, А/к&нце, ліл. -ы, -аў лі. 1.
Востры край, рабро чаго-н.
с/лдля. 2.
Каляровы шнурок, аблямоўка па краях
або швах адзення, часцей форменнага. 3.
Палоска, якой абклеены (абведзены) па
краях у выглядзе рамкі малюнак, табліца
і пад. II ллліялм/. канцік, -а, ліл. -і, -аў лі. Ц
лрылі. кантавы, -ая, -ае.
КАНТ, -а, А/кАнце, ліл. -ы, -аў лі. (уст.).
Пахвальнае песнапенне ўрачыстага цар
коўнага або свецкага зместу.
КАНТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; лезяк., млло. 1. Абчэсваючы (бер
вяно, дошку, камень і пад.), рабіць кант'
(у 1 знач.).
берояло. 2. Пераварочваць,
паварочваць на бок (груз ці выраб пры пе
рамяшчэнні, апрацоўцы і пад.). Лсцярожлд, лс к./ II зок. акантаваць, -тўю, -тўеш,
-тўе; -тўй; -тавАны (да 1 знач.). Ц ляз. кан
таванне, -я, л., кантоўка, -і, ДА/ -тбўцы,

ж., акантоўванне, -я, л. / акантоўка, -і, ДА/
-тбўцы, ж. II лрылі. кантовачны, -ая, -ае і
акантовачны, -ая, -ае.
КАНТАКТ, -а, Л/ -кце, ліл. -ы, -аў лі.
1. Сутыкненне, непасрэдная блізкасць
па месцы знаходжання. У&луліць у к. з
хсорылі. 2. лерал. Цесная ўзаемасувязь,
узгодненасць у дзеяннях, узаемаразумен
не. .%/лдлдеіць к. Дзелавыя кдлл/як/лы. 3.
Прыстасаванне, якое забяспечвае судакрананне правадоў электрычнага ланцу
га (спец.). II лрылі. кантактны, -ая, -ае (да
1 знач.).
КАНТАМІНАЦЫЯ, -і, ж. 1. Змешванне дзвюх або некалькіх падзей пры іх
апісанні (кніжн.). 2. У мовазнаўстве: уз
нікненне новага слова або выразу ў вы
ніку змешвання частак двух розных слоў
або выразаў блізкіх па значэнні ці гучан
ні, а таксама слова або выраз, якія ўзніклі
такім чынам; напр., няправільны выраз
«іграць значэнне» з'яўляецца кантаміна
цыяй двух выразаў: «іграць ролю» і «мець
значэнне». Ц лрылі. кантамінацыйны, -ая,
-ае.
КАНТАР', -а, ліл. -ы, -аў, лі. Вуздэчка
без цугляў для прывязвання каня.
КАНТАР , -а, ліл. -ы, -аў лі. (разм.). Род
бязмена.
КАНТАР\ -а, ліл. -ы, -аў, лі. 1. Пеўчы хо
ру ў каталіцкай царкве. 2. Галоўны пеўчы
ў сінагозе. 3. Настаўнік і дырыжор хору а
таксама арганіст у пратэстанцкай царкве.
КАНТАТА, -ы, ДА/ -таце, ліл. -ы, -тАт,
ж. 1. Буйны музычны твор урачыстага або
лірыка-эпічнага зместу для салістаў хору
і аркестра. 2. Жанр урачыстай лірыкі —
вершаваны твор на міфалагічную тэму
або да якой-н. урачыстасці (спец.). Ц лрылі.
кантатны, -ая, -ае (да 1 знач.).
КАНТОВЫ, ая, ае Які мае канты, з
кантамі (у 1 знач.).
слул.
КАНТОН, -а, ліл. -ы, -аў лі. Адміністра
цыйна-тэрытарыяльная адзінка ў Бельгіі,
Францыі і інш. II лрылі. кантанальны, -ая,
-ае.
КАНТОРА, -ы, ліл. -ы, -тбр, ж. Агуль
ная назва адміністрацыйна-канцылярскіх
аддзелаў прадпрыемстваў а таксама са
мастойных устаноў пераважна гаспадар
чага, фінансавага характару. X. лазой/. Ц
лрым. канторскі, -ая, -ае. Хол/лорск/я кл/а/.
КАНТОРКА, -і, ДА/ -рцы, ліл. -і, -рак,
ж. 1. Высокі пісьмовы стол з нахіленай
дошкай, за якім працуюць, стоячы або се
дзячы на высокай табурэтцы. 2. Невялікае
памяшканне для майстра, кіраўніка цэха
і пад.
КАНТОРШЧЫК, а, ліл і, аў, лі (уст)
Работнік канторы. Ц ж. канторшчыца, -ы,
ліл. -ы, -чыц. II лрылі. канторшчыцкі, -ая,
-ае.
КАНТРАБАНДА, ы, ДА/ дзе, ж Не
законны тайны правоз або перанос праз
дзяржаўную граніцу абкладзеных пошлі
най або забароненых тавараў каштоўнас
цей і інш., а таксама тавары, перапраў-

343
леныя такім спосабам. 7^ норкотыкоў. Ц
лрым. кантрабандны, -ая, -ае.
КАНТРАБАНДЫСТ, а, Л7^-сце, лін ы,
-аў, м. Той, хто займаецца кантрабандай.
II ж?. кантрабандыстка, -і, ДМ -тцы, мн. -і,
-так. II ярым. кантрабандысцкі, -ая, -ае.
КАНТРАБАС, -а, мн. -ы, -аў м. Струн
ны смычковы музычны інструмент самага
нізкага гучання. Ц лрым. кантрабасны, -ая,
-ае / кантрабасавы, -ая, -ае. Аонл/робосны
смычок. Хлн/ярдбосоодя лрртыя.
КАНТРАКТ, -а, М -кце, мн. -ы, -аў м.
Пісьмовая дамова, пагадненне з узаемны
мі абавязкамі двух бакоў 77обл/соць к. X
лом/ж роботн/ком /роботобоў^ол/. Зокян?чы^ь к. О Шлюбны кантракт — пісьмовы
дагавор, пагадненне, якое рэгламентуе
паводзіны і матэрыяльныя адносіны па
між мужам і жонкай. Ц лрым. кантрактны,
-ая, -ае / кантрактавы, -ая, -ае (спец.).
КАНТРАКТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; -тавАны; незок., коео-м/то. Заклю
чаць кантракт на атрыманне, выкарыс
тоўванне каго-, чаго-н.
дробжой. Ц зок.
закантрактаваць, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-таваны. II ноз. кантрактацыя, -і, ж.
КАНТРАЛЁР, а, мн ы, аў м Служ
бовая асоба, якая правярае каго-, што-н.
Тромобск/ к. II ж. кантралёрка, -і, ДМ-рцы,
мн. -і, -рак (разм.). Ц лрым. кантралёрскі,
-ая, -ае.
КАНТРАЛЬТА, нескл. 1. н. Самы нізкі
жаночы голас (у спевах). 2. ж. Спявачка
з такім голасам. Ц лрым. кантральтавы, -ая,
-ае.
КАНТРАЛЯВАЦЬ, лк5ю, лібеш, -лібе;
-лібй; -лявбны; незок., коео-м/то. Браць
пад кантроль, правяраць.
лро^оўну/о
Эыс^ылл/ну. II зок. пракантраляваць, -лібю,
-лібеш, -лібе; -лібй; -лявбны. Ц ноз. кан
траляванне, -я, н.
КАНТРАМАРКА, -і, ДАТ -рцы, мн. -і,
-рак, ж. Талон або другі ўмоўны знак, які
дае права на бясплатнае наведванне тэат
ра, кіно і пад. II лрым. кантрамарачны, -ая,
-ае.
КАНТРАПУНКТ, -а, 3/-кце, м. (спец.).
У музыцы: мастацтва спалучэння некаль
кіх самастойных мелодый, галасоў якія
гучаць адначасова, у адно гарманічнае цэ
лае (шматгалоссе), а таксама раздзел тэо
рыі музыкі, прысвечаны вывучэнню такіх
спалучэнняў Ц лрым. кантрапўнктны, -ая,
-ае / кантрапунктавы, -ая, -ае
КАНТРАСНЫ, ая, ае 1. ад кантраст
2. З рэзкай розніцай паміж светлымі і
цёмнымі часткамі. Аонтросныя колеры. Ц
ноз. кантраснасць, -і, ж.
КАНТРАСТ, -у 3/ -сце, мн. -ы, -аў м.
Рэзка выражаная процілегласць. Ц лрым.
кантрасны, -ая, -ае. Аонтросныя з Зжы.
КАНТРАСТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; незок. Быць кантрасным каму-, чаму-н.; складаць кантраст з кім-, чым-н.
КАНТРАЦЭПТЫВЫ, аў (спец) Про
цізачаткавыя сродкі. Ц лрь/м. кантрацэп
тыўны, -ая, -ае. Аонтроцэнтыуныя сробк/.

КАНТРАЦЭПЦЫЯ, і, ж Папярэджан
не цяжарнасці з дапамогай спецыяльных
сродкаў
КАНТРОЛЬ, -ю, м. 1. Праверка, а так
сама назіранне з мэтай праверкі. А^ зо
якосцю лробукцы/. Тромобск/ к. Дзяржоуны
к. 2. зб. Кантралёры. /То мрр/ору^е пробуе
k. II лрым. кантрольны, -ая, -ае. 7^ лост.
Аонтрольноя робото.
КАНТРЫБУЦЫЯ, -і, мн і, цый,
ж. (спец.). Плацяжы, якія накладаюцца
дзяржавай-пераможцай на пераможаную
дзяржаву. II лрым. кантрыбуцыйны, -ая, -ае.
КАНТУЗІЦЬ, -тўжу, -тўзіш, -тўзіць;
-тўжаны; зок., коео-мто. Нанесці канту
зію каму-, чаму-н. А. еолоеу. Аой^о контуз/яо (безас.).
КАНТУЗІЯ, -і, мн. -і, -зій, ж. Удар або
траўма арганізма без пашкоджання знеш
няга покрыва цела. 7/яжкоя к. пры #ыбу.ху
бомбы.
КАНТЫНГЕНТ, -у, АТ-нце, лж -ы, -аў,
м. 1. Сукупнасць людзей, якія складаюць
аднародную ў якіх-н. адносінах групу,
катэгорыю (кніжн.). А^ ноеучэнцоу. 2. Ус
таноўленая для пэўных мэт найбольшая
колькасць, норма чаго-н. Экспертны к.
тоерроу.
КАНТЫНЕНТ, -а, А/-нце, лн -ы, -аў,
ж. Тое, што і .мацярык. Ц ярым. кантылентыльны, -ая, -ае. А. кл/мот.
КАНТЁГЧКА, -і, Д37^ -чцы, мн. -і, -чак,
ж. Зборнік каталіцкіх малітоўных песень
і кантаў^.
КАНТЭЙНЕР, а, мн ы, аў м Від
тары для захоўвання і перавозкі грузаў
прадуктаў і пад. Ц лрым. кантэйнерны, -ая,
-ае.
КАНТЭКСТ, -у Л/ -сце, мн. -ы, -аў м.
Закончаны ўрывак тэксту які дазваляе
вызначыць сэнс кожнага слова або вы
разу што ў яго ўваходзіць. Сдоео еыяудяе
зночэнне у контэкс^е. Ц лрыл/. кантэксту
альны, -ая, -ае (спец.) / кантэкставы, -ая,
-ае. Аонп/экстуольное зночэнне слоео.
КАНУЦЬ, -ну -неш, -не; кань; зок.
Бясследна знікнуць, прапасці. А^ у нябыт,
б Кануць у Лету (кніжн.) — быць забытым,
знікнуць назаўсёды, бясследна (у грэчас
кай міфалогіі: Лета — рака забыцця).
КАНФАРМІЗМ, у, м (кніжн) Пры
стасавальніцтва, пасіўнае прыняцце існу
ючага парадку пануючых думак, модных
тэндэнцый. II лрь/м. канфармісцкі, -ая, -ае.
КАНФАРМІСТ, -а, АТ -сце, мн ы, аў
м. (кніжн.). Прыхільнік канфармізму. Ц ж.
канфармістка, -і, ДМ* -тцы, мн. -і, -так. Ц
лрым. канфармісцкі, -ая, -ае.
КАНФЕДЭРАТ, -а, Л^-рбце, мн. -ы, -аў
м. Удзельнік, член канфедэрацыі (у 1 і 2
знач.).
КАНФЕДЭРАТКА, і, ДА/ тцы, мн і,
-так, ж. Польскі нацыянальны мужчын
скі галаўны ўбор у выглядзе чатырохкан
товай шапкі без казырка.
КАНФЕДЭРАЦЫЯ, і, мн і, цый, ж
l. Саюз, аб'яднанне якіх-н. арганізацый.

КАН-КАН
Сусеетноя /с. лроцы. 2. Пастаянны саюз
дзяржаў якія захоўваюць незалежнае (су
верэннае) існаванне і аб'ядналіся з мэтай
каардынацыі асобных пытанняў (знешне
палітычных і ваенных) у сваёй дзейнасці;
адпаведная форма дзяржаўнага ўпарадка
вання. II лрым. канфедэратыўны, -ая, -ае.
КАНФЕРАНС, у мн ы, аў, м Эс
традны жанр — выступленне на сцэне,
звязанае з аб'яўленнем нумароў прагра
мы, канцэрта, а таксама тэкст такога выс
туплення.
КАНФЕРАНСЬЁ, нескл., м. Артыст, які
аб'яўляе нумары праграмы на эстрадным
прадстаўленні, канцэрце і займае гледа
чоў у перапынках паміж нумарамі.
КАНФЕРЗНЦ-ЗАЛА, -ы, ля. -ы, -аў,
ж. Зала для ўрачыстых пасяджэнняў кан
ферэнцый.
КАНФЕРЭНЦЫЯ, -і, лм -і, -цый, ас.
Сход, нарада прадстаўнікоў якіх-н. дзяр
жаў арганізацый, устаноў для абмерка
вання і вырашэння пэўных пытанняў.
М/жмзроблоя к. 7/оеукоеоя к.
КАНФЁСІЯ, -і, мл. -і, -сій, ж. (кніжн.).
Тое, што і еероеызнонне. Ц лрым. канфесія
нальны, -ая, -ае / канфесійны, -ая, -ае.
КАНФЕЦІ^ нескл., н. Рознакаляровыя
папяровыя кружочкі, якімі абсыпаюць
адзін аднаго на карнавалах, маскарадах і
пад.
КАНФІГУРАЦЫЯ, і, мн і, цый, ж
(спец.). Знешнія абрысы, формы чаго-н.,
а таксама ўзаемнае размяшчэнне прадме
таў або іх частак у выглядзе якой-н. фі
гуры. А", мррск/х бероеоў. А. зорок. Ц лрым.
канфігурацыйны, -ая, -ае
КАНФІДЭНЦЫЯЛЬНЫ,
ая,
ае
(кніжн.). Сакрэтны, даверны. 7&н%)/бэнцыяльноя розмоео. 77обебом/ць кон<%)/бэнцыяльно (прысл ) II ноз канфідэнцыяльнасць,
-і, ж.
КАНФІРМАЦЫЯ, і, ж У каталікоў і
пратэстантаў (у розных формах) таінства
мірапамазання і абрад прыёму ў царкоў
ную супольнасць. Ц лрым. канфірмацыйны,
-ая, -ае.
КАНФІСКАВАЦЬ, кўю, кўеш, кўе;
-кўй; -каваны; зок. і незок., /ото. Забраць
(забіраць) на карысць дзяржавы пастано
вай дзяржаўнай улады. X. моёмосць. Ц ноз.
канфіскацыя, -і, ж.
КАНФЛІКТ, у Л/ кце, мн ы, аў м
Сутыкненне, сур'ёзнае разыходжанне,
спрэчка. Сямейны к. Узброены к. Ц лрым.
канфліктны, -ая, -ае. А^ хороктрр.
КАНФЛІКТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; незок., з к/м (разм.). Уступаць у кан
флікт, канфлікты. А", з обм/н/строцыяй.
КАНФОРКА, -і, ДЛ/ -рцы, мн. -і, -рак,
ж. 1. Чыгунны або металічны кружок над
адтулінай у кухоннай пліце (на дровах,
газавай і пад.), на які ставіцца каструля,
патэльня і інш., а таксама сама такая ад
туліна. 77л/то но чотыры кон$&ррк/. 2. Пад
стаўка для чайніка на самаварнай трубе. Ц
прым. канфорачны, -ая, -ае.

КАН-КАН
КАНФРАНТАЦЫЯ, і, эк. (кніжн )
Проціпастаўленне, супрацьборства. 77ятл'тычяяя к. II дрылі. канфрантацьшны, -ая,
-ае.
КАНФЎЗ, -у, лі. (разм.). Стан няёмкас
ці, збянтэжанасці; няёмкае, часам смеш
нае становішча. 2?ось /лак/ к. зарыўся. Ц
дрылі. канфузны, -ая, -ае. А". еылтйк.
КАНФЎЗІЦЦА, -фўжуся, -фўзішся,
-фўзіцца; лезак. (разм.). Адчуваць няём
касць; саромецца, бянтэжыцца. X. ла лю
дзях. II зак. сканфузіцца, -фўжуся, -фўзіш
ся, -фўзіцца.
КАНФЎЗІЦЬ, -фўжу, -фўзіш, -фўзіць;
лезак., каао ("мала? (разм.). Прыводзіць у
канфуз. II зак. сканфўзіць, -фўжу -фўзіш,
-фўзіць; -фўжаны.
КАНФУЗЛІВЫ, ая, ае (разм) Які

лёгка канфузіцца, бянтэжыцца; сарамлі
вы. II лаз. канфузлівасць, -і, зк.
КАНЦАВЫ, -Ая, -бе. Які знаходзіцца на
канцы чаго-н., з'яўляецца канцом. Лалцаеая станцыя.
дрыдыляк тралейбуса.
КАНЦЛАГЕР, а, лт ы, аў, лі. Ска
рачэнне: канцэнтрацыйны лагер. Ц дрылі,
канцлагерны, -ая, -ае
КАНЦЛЕР, -а, лін. -ы, -аў, л*. 1. Адна з
вышэйшых урадавых пасад у некаторых
краінах Заходняй Еўропы, Вялікабрытаніі
1 інш., а таксама асоба, якая займае гэту
пасаду. 2. Начальнік канцылярыі вяліка
га князя ў Вялікім Княстве Літоўскім, ха
вальнік дзяржаўнай пячаткі (гіст.). 3. Вы
шэйшы грамадзянскі чын у Расіі да 1917 г
(гіст.). II дрылі, канцлерскі, -ая, -ае.
КАНЦОЎКА, -і, ДА/ -цбўцы, лж. -і,
-цбвак, лс. (спец.). 1. Графічнае ўпрыго
жанне ў канцы кнігі, раздзела. 2. Заключ
ная частка літаратурнага ці музычнага
твора.
КАНЦЫЛЯРСКІ, ая, ае 1. ал кан
цылярыя. 2. Сухі, невыразны, насычаны
словамі, характэрнымі для мовы дзелавых
папер.
стыль.
КАНЦЫЛЯРШЧЫНА, -ы, ж. (разм,
неадабр.). Неапраўданы, празмерны фар
малізм у вядзенні спраў.
КАНЦЫЛЯРЫСТ, -а, А/ -сце, ля -ы,
-аў, л. (уст.). Служачы канцылярыі. Ц ж.
канцылярыстка, -і, ДМ-тцы, лт. -і, -так.
КАНЦЫЛЯРЫЯ, і, лт і, рый, ж.
Аддзел установы, заняты справаводствам,
а таксама памяшканне гэтага аддзела, б
Нябесная канцылярыя (разм., жарт.) — пра
сілы, якія быццам бы кіруюць надвор'ем.
II дрылі, канцылярскі, -ая, -ае.
рдббптйс.
Хйд^ыллрскія сдраяы.
КАНЦЭНТРАВАНЫ, -ая, ае 1. Які
вызначаецца высокай канцэнтрацыяй (у
2 знач.). Хйд^дтрасллыя карліы.
рлстяор. 2. Абагачаны (пра руды, горныя па
роды). II наз. канцэнтраванасць, -і, лс.
КАНЦЭНТРАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-рўецца; незак. Збірацца, групавацца ў
якім-н. адным месцы. Ц зак. сканцэнтра
вацца, -рўецца. II наз. канцэнтрацыя, -і, зк.
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КАНЦЭНТРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; -равАны; незак. 1. каао-тто. Збі
раць, групаваць у адным месцы.
еытеорчасць.
еойскі. 2. леран. Звяртаць,
накіроўваць на што-н. А", кулікі. А", уеаеу.
3. м/то. Згушчаць, насычаць (спец.). А",
раствор. 4. тто. Тое, што і абагачаць (у
2 знач.; спец.). А^. ру^у. Ц зак. сканцэнтра
ваць, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй; -равуны (да
1 знач.). II наз. канцэнтрацыя, -і, зк.
КАНЦЭНТРАТ, у Л^-р^це, лін ы, аў,
лі. 1. Гатовы сухі прадукт, спецыяльна ап
рацаваны для хуткага прыгатавання. А^.
каты. А^. кеасу. 2. Корм высокай пажыў
насці для жывёлы (мука, вотруб'е, макуха,
зерне). 3. Канцэнтраваная руда (спец.). Ц
дрылі канцэнтратны, -ая, -ае.
КАНЦЭНТРАЦЫЙНЫ, -ая, ае У выразе: канцэнтрацыйны лагер — месца ма
савага зняволення і фізічнага знішчэння
ваеннапалонных, палітычных праціў
нікаў прадстаўнікоў нацыянальнасцей,
якія праследуюцца, і пад. (у перыяд Дру
гой сусветнай вайны ў фашысцкай Гер
маніі і акупаваных ёю краінах, а таксама
ў краінах з таталітарным рэжымам у час
рэпрэсій) [першапачаткова лагер для ва
еннапалонных].
КАНЦЭНТРАЦЫЯ, -і, ж 1. ел канцэнтраваць, канцэнтравацца. 2. Коль
касць растворанага рэчыва, якая змяшча
ецца ў пэўнай колькасці раствору. Рас
твор ліоцнам к/тцэ/т%тцы/.
КАНЦЭНТРЫЧНЫ, ая, -ае (спец)
Які мае агульны цэнтр; дроцйі. эксцэн
трычны^. Аітцэйтрычйыя акрыленасці*. Ц
моз. канцэнтрычнасць, -і, ж.
КАНЦЭПТУАЛЬНЫ, ая, -ае (кніжн )
1.канцэпцыя. 2. Які мае сур'ёзную са
мастойную канцэпцыю. Тата наеукобяя
праца 2тіы&?ка к/тцэдтудль/тя. Ц доз. кан
цэптуальнасць, -і, ж.
КАНЦЭПЦЫЯ, і, лт і, цый, зк
(кніжн.). 1. Сістэма поглядаў, тое ці іншае
разуменне з'яў, працэсаў. 2. Агульная за
дума, галоўная ідэя якога-н. твора, наву
ковай працы і пад. Ц дрылі, канцэптуальны,
-ая, -ае.
КАНЦЭРАГЁН, -у, лі. (спец.). Хімічнае
рэчыва, якое садзейнічае ўзнікненню зла
якаснай пухліны. II дрылі, канцэрагенны,
-ая, -ае. Аанцзраеенныя рэчывы.
КАНЦЭРН, а, лт ы, аў лі Адна з
форм аб'яднання розных прадпрыемстваў
3 высокім узроўнем канцэнтрацыі і цэн
тралізацыі капіталаў і вытворчасці.
КАНЦЭРТ, -а, М-рце, лт. -ы, -аў лі. 1.
Публічнае выкананне музычных і іншых
твораў Эстрадны к. ,Даць %. 2. Буйны му
зычны твор для аднаго інструмента ў суп
раваджэнні аркестра. А^ <3/ія ^дртэдіямд
з аркестралі. II дрылі, канцэртны, -ая, -ае.
Ханцзртная затіа.
КАНЦЭРТАВАЦЬ, тўю, тўеш, -тўе;
-тўй; //езах. Выступаць у канцэртах, да
ваць канцэрты.

КАНЦЭРТАНТ, а, Л/ нце, лт ы, аў
лі. Артыст, які дае канцэрт (у 1 знач.). Ц зк.
канцэртантка, -і, ДА/-тцы, лт. -і, -так.
КАНЦЭРТМАЙСТАР, тра, лт -тры,
-траў лі. 1. Піяніст-акампаніятар. 2. Му
зыкант, які ўзначальвае адну са струн
ных груп аркестра. 3. Саліст сімфанічнага
або опернага аркестра. Ц дрылі, канцэрт
майстарскі, -ая, -ае.
КАНЦЭРЦІНА, нескті., л 1. Музычны
інструмент, які мае выгляд шасцігранна
га гармоніка. Аброць до к. 2. Музычны твор
тылу канцэрта (у 2 знач.), які адрозніва
ецца ад апошняга меншай складанасцю і
меншымі памерамі (спец.).
КАНЦЭСІЯ, і, лін. і, сій, зк 1. Да
мова на здачу дзяржавай у эксплуатацыю
прыватным прадпрымальнікам або інша
земным фірмам прамысловых прадпры
емстваў прыродных багаццяў або іншых
гаспадарчых аб'ектаў Мілснарой/ыя кал
ізей.
да бубяўн/цтея чы2унк/. 2. Само
прадпрыемства, арганізаванае на аснове
такой дамовы. Ц дрылі, канцэсійны, -ая, -ае.
КАНЦЭСІЯНЕР, -а, лт -ы, -аў лі Упадальнік канцэсіі. Ц дрылі, канцэсіянёрскі,
-ая, -ае.
КАНЧАТАК, тка, лт ткі, ткаў лі
Зменная частка слова, якая паказвае на
сінтаксічную сувязь з іншымі словамі;
флексія. Ск/іонаеы к.
КАНЧАТКОВЫ, ая, ае 1. Які не будзе
больш пераглядацца, змяняцца; беспава
ротны. Халчяткобде заключэнне каліісй.
А^нчаткаеае ратэнне. 2. Які з'яўляецца
вынікам, завяршэннем або ажыццяўлен
нем чаго-н.
прадукт.
еын/к. Аанчаткоеая ліэта. 3. Поўны, даведзены да кан
ца. А/тчдткобля пераліжа.
КАНЧАЦЦА 27/. кончыцца.
КАНЧАЦЬ 27?. кончыць
КАНЧЎК, -А, лт. -і^ -бў лі. (разм.). Ра
менны бізун.
КАНЬЁН, -а, лт. -ы, -аў, лі. Глыбокая
вузкая даліна, размытая ракой. Ц дрылі,
каньённы, -ая, -ае.
КАНЬКАБЕЖАЦ, -жца, ліл
жцы,
-жцаў лі. Той, хто займаецца канькабеж
ным спортам. II лс. канькабёжка, -і, ДМ"
-жцы, ліл. -і, -жак.
КАНЬКАБЕЖНЫ, -ая, -ае Які мае ад
носіны да катання на каньках.
сдсрт.
КАНЬКАЛА, -ы, ДЛ/ -у, Т -ам, лі.; ДМ
-е, Т-ай (-аю), лс., лт. -ы, -аў (разм.). Той,
хто канькае, дакучае просьбамі, скаргамі.
КАНЬКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яезяк.
(разм.). Назойліва прасіць аб чым-н.,
скардзіцца на што-н. Ц наз. каньканне,
-я, л.
КАНЬКІ -бў, а<9з. канёк, -нькА, лі. 1.
Спартыўны інвентар, які складаецца са
спецыялізаванага абутку і прымацаваных
да яго рухомых ці нерухомых вузкіх сталё
вых палазкоў; прызначаны для катання на
лёдзе. Фйурныя к. 2. Канькабежны спорт
(разм.). ЛМ тіюйліы сдсрт — к. Ц дрылі,
каньковы, -ая, -ае.
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КАНЬЯК, -ў, мя. -ц -бў, м Моцны ал
кагольны напітак з вінаграднага спірту. Ц
лрь/м. каньячны, -ая, -ае
КАНЙЭК, -А, л/я. -і^ -бў, м. Тое, што і каяя (у 1 знач.).
КАН' ЮНКТЎРА, -ы, ж. (кніжн.). Стано
вішча, абставіны, што склаліся ў якой-н.
галіне грамадскага жыцця. А//жяаробяая
к. 77ал/тычяая к. Ц лрь/м. кан'юнктурны,
-ая, -ае.
КАН'ЮНКТУРШЧЫК, а, мя. і, аў,
м (разм.). Беспрынцыповы чалавек, які
змяняе свае паводзіны ў залежнасці ад той
ці іншай кан'юнктуры; прыстасаванец. Ц
ж. кан'юнктуршчыца, -ы, лін -ы, -чыц.
КАН'ЮНКТЫВА,
ы, ж (спец)
Слізістая абалонка вока, якая пакрывае
ўнутраную паверхню павек і пярэднюю
частку вочнага яблыка. Ц ярым. кан'юн
ктывальны, -ая, -ае. X. л/ям/ок бока.
КАН'ЮНКТЫВІТ, у,
віце, л* Запа
ленне кан'юктывы. А^ая/чяы к.
КАНЮШНЯ, -і, .мя. -і, -шань / -шняў,
ж. Памяшканне для коней. Ц лрь/м. ка
нюшневы, -ая, -ае.
КАНЮШЫНА, -ы, ж Кармавая травя
ністая расліна сямейства бабовых з трай
частым лісцем і шарападобнымі кветкамі.
II ярым канюшынны, -ая, -ае / канюшына
вы, -ая, -ае.
КАНЯ, -і, .мя. -і, -яў ж. 1. Драпежная
птушка сямейства ястрабіных, якая жыве
на балотах, сырых дугах, крык якой нагад
вае слова <піць>; сарыч, канюк. Ушчуць
кал/ яаб балотам, лросяць л/ць. 2. Назва
кнігаўкі ў некаторых мясцовасцях Бела
русі (разм.). Енчыць, як к. яа божбж.
КАНЯВОД, -а, Л/ -дзе, мя. -ы, -аў л/.
Спецыяліст па конегадоўлі.
КАНЯКА, -і, ДА/-нАцы, Т-ай (-аю), ж.
(разм ). Пра слабага заезджанага каня.
КАП... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач. капітальны, напр.:
калбуЙ7уя/ц?я#а, калрамоя/я.
КАПА, -ы, мя. -ы, кап, ж. Узорыстае пі
кейнае пакрывала на ложак. Ц лрым. капа
вы, -ая, -ае.
КАПА', -ы, мя. кбпы / (з л/ч. 2, 3, 4) капьі, коп, ж. 1. Сена, снапы, складзеныя
конусам. Лтаеа ў колах. 2. лерай. Пра гус
тыя пышныя валасы. X. валасоў. Ц памялы/,
кбпка, -і, 27А/-ПЦЫ, мя. -і, -пак, ж.
КАПА, -ьі, мя. кбпы / (з л/ч. 2, 2, 4) ка
пы, коп, ж. Даўнейшая адзінка лічэння:
шэсцьдзясят штук чаго-н. Е. скалоў.
КАПАКЛАД, -а, М -дзе, мя. -ы, -аў м.
Сельскагаспадарчая машына для збору і
складання ў копы сена або саломы.
КАПАЛ, -у м. (спец.). Цвёрдая выкап
нёвая смала расліннага паходжання, якая
выкарыстоўвалася для прыгатавання ла
каў II лрь/м. капалавы, -ая, -ае.
КАПАЛЬНІК, -а, мя. -і, -аў м. Той, хто
займаецца капаннем, копкай чаго-н. Ц ж.
капальніца, -ы, мя. -ы, -ніц.
КАПАР, -а, мя. -ы, -аў м. Дзіцячы, а
таксама жаночы галаўны ўбор з завязка

мі пад падбародкам. Ц лрь/м. капарны, -ая,
-ае.
КАПАТАЖ, -у, м. (спец.). Від аварыі,
пры якой самалёт перакульваецца цераз
насавую частку пры пасадцы або ўзлёце.
II лрь/м. капатажны, -ая, -ае.
КАПАТЛІВЫ, -ая, -ае (разм.). Маруд
лівы, непаваротлівы. Ц лаз. капатлівасць,
-і, ж.
КАПАЦІЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ціць;
яезак. (разм.). КАпаць часта, буйнымі
кроплямі.
КАПАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца; яе
зак. 1. у чь/м. Рыцца, капаючы. X. ў ^рабках. Е. ў ляску. 2. лерак., у чь/м. Залішне
старанна, дэталёва аналізаваць, абдум
ваць што-н., унікаць у што-н. X. у бум/ы. 3.
з чь/м і без бал. Марудзіць, павольна рабіць
якую-н. справу X з лераклабеаяяем кя/е.
4. (7 / 2 ас. яе ўжь/е.). Паддавацца капан
ню. 77ас/ія бажбжу зямля ляечэй капаецца.
II зак. закапацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца (да
З знач.). II яаз. капанне, -я, я.
КАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яезак. 1. (7 / 2
ас. яе ўжь/е.). Падаць кроплямі. Днём ка
лола (безас.) са стрэх. 2. /а/ло. Наліваць,
разліваць кроплі чаго-н. на што-н. Е. ля
карства ў м/кляяку. 3. лерак., яа каео. На
гаворваць, тайна паведамляць (разм.). Ц
зак. накапаць, -аю, -аеш, -ае; -аны (да 2 і
З знач.). II абнакр. капнуць, -ну, -неш, -не;
-ні.
КАПАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; яезак.,
мяло. 1. Размякчаць, рыхліць верхні слой
глебы, аддзяляючы і падымаючы (лапа
тай, матыкай і пад.). X. аеароб. 2. Выкід
ваючы, выбіраючы зямлю, рабіць паглыб
ленне. X. яму. 3. Выкопваць, даставаць
што-н. з зямлі. X. бульбу. 0 Капаць яму —
рыхтаваць пагібель, тварыць зло каму-н.
II зак. выкапаць, -аю, -аеш, -ае; -аны (да
2 і 3 знач.). II абнакр. капнўць, -нў, -нёш,
-нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні" (да 1 знач.) /
капянуць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -пеняцё, -нўць; -ні (да 1 знач.; разм.). Ц паз.
капАнне, -я, я. / кбпка, -і, ДА/ -пцы, ж. Ц
лрь/м. капальны, -ая, -ае (спец.).
КАЛАЧ, -А, мя. -ьі, -бў, м. (разм.). 1.
Той, хто займаецца капаннем зямлі; зем
лякоп. 2. Прылада для капання зямлі, вы
копвання караняплодаў і пад. Ц лрь/л/. ка
пацкі, -ая, -ае.
КАПЕЕЧНЫ, ая, ае 1. ел капейка
2. Які капггуе танна, нядорага. Халеечяая
цацка. 3. леран. Залішне дробязны, ску
пы. Халеечяая натура. Ц яаз. канечнасць,
-і, ж.
КАПЁЖ, капяжў / капяжА, м. 1. -ў. Па
дзенне кропель талага снегу са стрэх, дрэў
а таксама самі гэтыя кроплі. Сяроб бяя ма
чаўся к. 2. -А, мя. капяжіА, -бў, м. Ніжні
край страхі, даху, які выдаецца над сця
ной. II лрь/м. капёжны, -ая, -ае.
КАПЁЙКА, -і, ДА/-пёйцы,мя. -і, -пёек,
ж. 1. Дробная манета, адна сотая рубля.
Рассылаць калейк/. 2. зб. Ірошы, грашовыя
сродкі, б Без капейкі — без якіх-н. срод

КАН-КАП
каў існавання. Да (апошняй) капейкі — без
астатку патраціць, заплаціць, атрымаць і
пад. Жывая капейка — пра ўсё, што дае да
ход. Капейка ў капейку — пры падліку гро
шай: абсалютна дакладна, колькі патрабу
ецца. Ні капейкі (за душой) — зусім няма
грошай. II памялы/. капёечка, -і, ДА/ -чцы,
мя. -і, -чак, ж. 0 Абысціся ў капеечку — до
рага каштаваць. Ц лрь/л/. капеечны, -ая, -ае.
Аалеечяая манета.
КАПЕЛЬДЫНЕР, а, мя ы, -аў, м
Тэатральны служачы, які правярае біле
ты і паказвае гледачам месцы ў зале. Ц ж.
капельдынерка, -і, ДА/ -рцы, мя. -і, -рак
(разм.). II лрь/м. капельдынерскі, -ая, -ае.
КАПЕЛЬКА, -і, ДА/ -льцы, мя. -і, -лек,
ж. 1. Маленькая кропля. Аалельк/ расы.
Рыл/ць ба калельк/. 2. абз., лерай., чаео.
Самая малая колькасць чаго-н. (разм.). У
сло/ку засталася к. малака.
КАПЕЛЬМАЙСТАР, тра, мя тры,
-траў м. Кіраўнік хору або аркестра; ды
рыжор. II лрь/м. капельмайстарскі, -ая, -ае.
КАПЕЛЬНІЦА, -ы, мя. -ы, -ніц, ж. Тое,
што і кролелья/ца.
КАПЕЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). Тое, што і
кролельяы. Аалельяае уеябзеяяе лякарства.
КАПЕР, -а, л/я. -ы, -аў, л/. 1. Прыватна
ўласніцкае судна, якое займалася (да сярэ
дзіны 19 ст.) з ведама свайго ўрада захопам
гандлёвых суднаў праціўніка і нейтраль
ных краін, што перавозілі кантрабандныя
грузы для ваюючай краіны. 2. Уладальнік
такога судна.
КАПЕРС, -а, мя. -ы, -аў, м. 1. Паўднё
вая паўхмызняковая расліна, якая сцелецца па зямлі. 2. л/я. Пупышкі гэтай расліны,
якія ў марынаваным выглядзе ўжываюцца
як прыправа. Ц лрь/л/. каперсавы, -ая, -ае.
Сямейства каперсавых (наз.).
КАПЁЦ, -пцА, л/я. -пцы, -пцбў, м. 1.
Месца для захавання на зіму агародніны.
Е. бульбы. 2. Насып са слупам як межавы
знак. Яа мяжы лесу з лолем стаял/ кадцы.
з. Насып, курган. 4. звычайна мя. Смерць,
пагібель, канец (разм.). 7ут яму / кадцы. Ц
лрь/л/. капцбвы, -ая, -ае (да 1—3 знач.).
КАП'Ё, -А, мя. кбп'і / (зл/ч. 2,3, 4) кап'і^
кбп'яў, я. 1. Даўнейшая колючая або кі
дальная зброя ў форме доўгага дрэўка з
вострым металічным наканечнікам. 2.
Лёгкаатлетычны снарад (у 3 знач.), а так
сама спартыўная дысцыпліна, звязаная з
кіданнем гэтага снарада. А/баяяе кал ^я. б
Ламаць коп'і — спрачацца з-за чаго-н., ад
стойваць сваю думку.
КАПЁР, -прА, л/я. -прьі, -прбў, м.
(спец.). Збудаванне над шахтным ствалом
для ўстанаўлення пад'ёмніка. Ц лрь/м. капрбвы, -ая, -ае.
КАПІІСТ, -а, А/ -сце, л/я. -ы, -аў л/. 1.
Чалавек, які знімае копіі з дакументаў
рукапісаў (уст.). 77рацаеаць кал летам. 2.
Мастак, які робіць копіі карцін.
КАПІЛЯР, -а, мя. -ы, -аў л/. (спец.). 1.
Трубачка з вельмі вузкім унутраным ка-

КАП-КАП
надам. 2. Самы тонкі крывяносны сасуд. Ц
лрым. капілярны, -ая, -ае. X ^/ск. X сасуб
КАПІЛЯРНАСЦЬ, -і, лс. (спец) Удае
цівасць вадкасцей паднімацца або апус
кацца па капілярах.
КАПІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -піраваны, КАПІРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш,
-рўе; -рўй; -піравАны / КАПІЯВАЦЬ,
-піібю, -піібеш, -піібе; -піявёны; лезак. 1.
м//ло. Знімаць, рабіць копію з чаго-н.
^акумелл!. 2. каео-/а/ло. Падрабляць чые-н.
рухі, міміку; слепа пераймаць што-н.
орл/ь/с/ла. II зак. скапіраваць, -рўю, -рў
еш, -рўе; -рўй; -піравАны і скапіяваць,
-піібю,-піібеш, -піібе; -піібй; -піявАны. Ц
коз. капіраванне, -я, н., капіяв^нне, -я, н /
капірбўка, -і, ДА^-рбўцы, лс. (да 1 знач.). Ц
лрым. капіравальны, -ая, -ае (да 1 знач.) /
капірбвачны, -ая, -ае (да 1 знач.). Лал(раеадьль/ аларал/. Аал/роеачлыя рабо/ль/.
КАПІРбЎШЧЫК, -а, мл -і, -аў, м
Спецыяліст па капіраванні. Ц лс. капі
роўшчыца, -ы, мл. -ы, -чыц.
КАПІТАЛ, -у, м. 1. Вартасць, якая ў
выніку выкарыстання наёмнай рабочай
сілы прыносіць прыбавачную вартасць.
ТТромыс^озы к. Ф/лалсаеы к. 77сромсллы
k. Ласлаялль/ к. 2. звычайна мл. Грошы,
вялікая сума грошай (разм.). Аул (ў бы, бы
калйлодаў ле далае, б Мёртвы капітал —
каштоўнасці, маёмасць, якія не прыно
сяць даходу.
КАПІТАЛАЎКЛАДАННЕ, я, лж і, яў,
л. (спец.). Затраты на стварэнне новых,
рэканструкцыю і пашырэнне дзеючых ас
ноўных фондаў.
КАПІТАЛІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; зак. і лезак., мала (спец ).
Ператварыць (ператвараць) прыбавачную
вартасць у капітал (у 1 знач.). Ц лаз. капіта
лізацыя, -і, лс.
КАПГГАЛЙМ, -у м. Грамадска-экана
мічны лад, які змяніў сабой феадалізм і ў
аснове якога ляжаць розныя формы пры
ватнай уласнасці на сродкі вытворчасці,
а грамадства складаюць дзве асноўныя
групы — уладальнікі сродкаў вытворчасці
і наёмныя рабочыя. Элоха калйлал/аму. Ц
лрым. капіталістычны, -ая, -ае
КАПІТАЛІСТ, а, АТ сце, мл -ы, -аў м
l. Уласнік капіталу, сродкаў вытворчасці,
які выкарыстоўвае наёмную працу. 2. Ба
гаты, разбагацелы чалавек (разм., жарт.).
II лс. капіталістка, -і, ДАТ -тцы, мл. -і, -так
(да 2 знач.). Ц лрым. капіталістычны, -ая,
-ае (да 1 знач.).
КАПІТАЛЬНЫ, -ая, -ае Грунтоўны,
асноўны, карэнны, вельмі важны. Халйладьлае Эаслебаеалле. О Капітальная
сцяна — асноўная сцяна, якая служыць
апорай для даху Капітальныя ўкладанні
(спец.) — тое, што і калйлалаўклаіЭалле. Ц
лаз. капітальнасць, -і, лс.
КАПІТАН, -а, мл. -ы, -аў, м. 1. Афіцэр
скае званне або чын, а таксама асоба, якая
мае гэта званне. А^ мебыцылскай дулебы.
Х-лейліэлал/н. А^. _?-еа ралеу. 2. Камандзір
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судна. А?, карабля. 3. Кіраўнік спартыўнай
каманды. X еолейбольлай камалбь/. Ц лрым.
капітанскі, -ая, -ае X. мос^/к.
КАПІТУЛЯВАЦЬ, -лібю, лібеш, лібе;
-лібй; зак. і лезак. 1. Здацца (здавацца),
згадзіўшыся на капітуляцыю, адмовіўшы
ся ад барацьбы, Дезаеаеррачла к. 2. лерал.
Адступіць (адступаць) перад цяжкасця
мі, перашкодамі; прызнаць (прызнаваць)
сваё бяссілле, слабасць. А^ мерае? цялскасцям/.
КАПІТУЛЯНТ, а, Л/ нце, мл ы, -аў
м. Тбй, хто капітулюе, адмаўляецца ад ра
нейшай пазіцыі. II лрым. капітулянцкі, -ая,
-ае.
КАПІТУЛЯЦЫЯ, -і, мл і, цый, лс 1.
Спыненне ваенных дзеянняў і здача пе
раможцу на прадыктаваных ім умовах.
Лезаеаеррачлая к. 2. лерал. Адступленне
ад прынцыповай абароны сваіх поглядаў
прызнанне свайго бяссілля ў чым-н.
КАПІТАЛЬ, -і, мл. -і, -ей, лс. (спец.).
Верхняя частка калоны, слупа або піляс
тры. II ярым. капітальны, -ая, -ае.
КАПІЯВАЦЬ ад. капіраваць
КАПІШЧА, -а, мл. -ы, -аў л. Язычніцкі
храм, культавае збудаванне.
КАПЛІЦА, -ы, мл. -ы, -ліц, лс. Невялікі
царкоўны або касцельны будынак з абра
замі без алтара; малельня. Ц ламяла/, кап
лічка, -і, ДА^-чцы, мл. -і, -чак, лс. Ц лрым.
каплічны, -ая, -ае.
КАПЛЎН, -А, мл. -Ы, -бў м. Пакладаны
певень, якога адкормліваюць на мяса.
КАПЛЯ, -і, мл. -і, -пель, лс. Тое, што і
кролдя.
КАПНУЦЬ ад капаць
КАПНЎЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; зак. 1. ад. капаць. 2. лерал.
Унікнуць у што-н. 7адьк/ калл/ — злоййзе/а
лебаробк/ / х/бы рамолліу.
КАПбТ', -а, М -пбце, л/л. -ы, -аў, м.
(спец.). Адкідная накрыўка розных ме
ханізмаў А^. аў/ламаб/дя. Ц лрым. капбтны,
-ая, -ае.
КАПбТ^, -а, АТ -пбце, мл. -ы, -аў л/.
(уст.). Жаночае плацце свабоднага пак
рою; род халата.
КАПРАЛ, -а, мл. -ы, -аў м. Воінскае
званне малодшага камандзіра ў арміях не
каторых краін, а таксама асоба, якая мае
гэта званне. Ц лрь/м. капральскі, -ая, -ае.
КАПРОВЫ ад капёр
КАПРОН, -у, м. Штучнае валакно вы
сокай трываласці, а таксама тканіна з гэ
тага валакна. Ц лрь/м. капронавы, -ая, -ае.
Аалролазыя лал чох/.
КАПРІЯЗ, у; мл ы, аў м І. Беспад
стаўнае, але настойлівае жаданне, патра
баванне чаго-н., недарэчная задума, дзі
вацтва. Дз/цячы к. 2. лерал., чаео. Што-н.
нечаканае, выпадковае ў той ці іншай
сферы жыцця. А^ мобы. А^. лрь/робы. Ц лрым.
капрызны, -ая, -ае. Халрызлае лабзор <?.
КАПРЙЗА, -ы,ДЗ^-у, Т-ам,м.;Д^-е,
У-ай (-аю), лс., мл. -ы, -рйз / -аў (разм.).
Капрызны чалавек, капрызнае дзіця.

КАПРЫЗІЦЬ, -рьіжу, -рйзіш, -рызіць;
лезак. Паводзіць сябе капрызна, быць
капрызным. II зак. пакапрызіць, -рыжу
-рьізіш, -рЫзіць.
КАПРЫЗНІК, -а, мл і, аў м (разм )
Капрызны чалавек, капрыза. Ц лс. кап
рызніца, -ы, мл. -ы, -ніц.
КАПРЫЗНІЧАЦЬ, аю, -аеш, ае; ле
зак. Тое, што і калрыз/ць.
КАПРЁІЧЫА, лескд., л. (спец.). Вір
туозны музычны твор, які вызначаецца
жывасцю, нечаканымі і арыгінальнымі
пераходамі.
КАПСУЛА, -ы, мл. -ы, -сул, лс. 1. Аба
лонка з жэлаціну, крухмалу або іншага
рэчыва для вадкіх ці парашкападобных
лекаў Лалйод у календах. 2. Назва злу
чальнай абалонкі ў розных органаў або іх
частак (спец.). 3. Частка касмічнага ля
тальнага апарата. Ц лрь/м. капсульны, -ая,
-ае.
КАПСУЛЬ, -я, мл. -і, -яў м. У патронах,
снарадах: каўпачок з выбуховым рэчывам,
якое загараецца ад удару. Ц лрь/м. капсуль
ны, -ая, -ае.
КАПТАН / КАФТАН, -а, мл -ы, аў м
Даўнейшая двухбортная мужчынская і
жаночая верхняя адзежына з доўгімі по
ламі і падоўжанымі рукавамі. Ц лрь/м. кап
танны, -ая, -ае / кафтанны, -ая, -ае.
КАПТЎР, -А, мл. -Ы, -бў м. 1. Дзіця
чы або жаночы вязаны галаўны ўбор, які
завязваецца пад падбародкам; капар. 2.
Невялікі дах, заслона, навес над чым-н. Ц
лрым. каптўрны, -ая, -ае.
КАПТЎР ад. коптур.
КАПЎСНІК, -у / -а, м. 1. -у, зб Капуснае
лісце. 2. -а, мл. -і, -аў, лерал. Вечарынка ў
акцёраў студэнтаў і іншых з аматарскімі
нумарамі жартаўліва-парадыйнага харак
тару. Олуйэлцк/к.
КАПЎСНІЦА, -ы, мл. -ы, -ніц, лс. Белы
матылёк, вусень якога есць капусту.
КАПУСНІШЧА, а, мл ы, -нішч / аў,
л. Поле, з якога сабрана капуста.
КАПЎСТА, -ы, ДА/ -сце, лс. 1. Агарод
ная расліна, лісце якой звіваецца ў кача
ны, а таксама самі качаны. Д7а/лкабаць
калусму. 2. Вараная страва з крышанага
качана гэтай расліны. АЛска гарачай калусжы. О Марская капуста — марскія во
дарасці, якія ўжыв. як ежа і як лячэбны
сродак. II лрь/м. капусны, -ая, -ае.
КАПЎТ, лескд., м., у злач. зык., каму-чаму (разм.). Канец, гібель. усяму л/хому.
КАПЎХА, -і, ДАТ -пўсе, мл. -і, -пўх, лс.
(разм.). Жанчына, якая ўсё робіць маруд
на, вяла.
КАПУЦЙН', а, мл ы, аў, м Манах
рымска-каталіцкага
францысканскага
ордэна, які носіць плашч з капюшонам. Ц
лс. капуцынка, -і, ДА? -нцы, мл. -і, -нак. Ц
лрь/м. капуцынскі, -ая, -ае.
КАПУЦЁІН , а, мл -ы, аў м Род аме
рыканскіх малпаў з шырокімі насамі і
доўгімі валасамі на галаве ў выглядзе ка
пюшона.
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КАПЦЁР, -а, лін. -ы, -аў л/. (разм.).
Службовая асоба ў арміі, у абавязкі якой
уваходзіць захаванне і выдача маёмасці,
абмундзіравання і інш. Ц лрым. капцёрскі,
-ая, -ае.
КАПЦЁРКА, -і, ДА/ -рцы, мя. -і, -рак,
лс. (разм.). Склад маёмасці ў вайсковай
часці, а таксама на будоўлі, у цэху гаражы.
КАПЦОВЫ ад капец
КАПЦЮР ал. кіпцюр
КАПЦЮРНЫ ал. кіпцюр
КАПШЎК, -А, мя. -ц -бў м. Мяшочак
для тытуню, які сцягваецца шнурком; кі
сет. /іась/лаўл/ахоркі у к.
КАПЁІЛ, -А, мя. -ьі, -бў, м. 1. Кавалак
дрэва ў форме ступні, на якім шавец ро
біць абутак. 2. Адзін з драўляных брус
коў якія ўстаўляюцца ў палазы і служаць
апорай для кузава саней. 0 Інуць на свой
капыл (разм.) — рабіць па-свойму не слу
хаючы думкі іншых. Усё (усе) на адзін ка
пыл (разм.) — аднолькава, аднолькавымі,
падобна, падобнымі (парабіць, зрабіць,
атрымацца).
КАПЫЛЛЕ, -я, я., зб. Капылы.
КАПЁІТ, -А, А/-пыцё, мя. -ы, -бў м. Ра
гавое ўтварэнне на канцы ног у некаторых
млекакормячых. Ц ламялы/, капытбк, -ткА,
мл. -ткі, -ткбў, м. II лрым. капытны, -ая, -ае.
Лл/раб каль/тянь/х (наз.).
КАПЫЦІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ціц
ца; лезак. Спатыкацца (пра каня). Ц зак.
скапыціцца, -ціцца.
КАПАЛА, -ы, -пАл, лс. Вялікая музыч
ная група выканаўцаў — хор у спалучэнні
з аркестрам, ,2/зярлсаўяая харавая к.
КАПЮШОН, а, мя ы, аў, м Адкідны
галаўны ўбор, прымацаваны ззаду да каў
няра верхняга адзення. /7аліл/о з калюм/ояам. II лрь/м. капюшонны, -ая, -ае.
КАПЯЛЮШ, капелюшА, мя. капелю
шы, капелюшбў м. Галаўны мужчынскі
ўбор з палямі, жаночы — розных фасонаў
Саламяны к. Ц ламяны/. капялюшык, -а, мя.
-і, -аў м. II лрыл/. капялюшны, -ая, -ае.
КАПЯЛЮШНІК, а, л/л і, аў, л/ Май
стар па вырабе капелюшоў Ц лс. капя
люшніца, -ы, мл. -ы, -ніц.
КАПЯНУЦЬ ая капАць
КАРА, -ы, лс. Суровае пакаранне за
правіннасць. X за злачь/нсл/ва.
КАРА, -ьі, лс. 1. Паверхневая частка
ствала, галін і кораня дрэвавых раслін.
X бярозы. 2. чаао або якая. Верхні цвёрды
слой на чым-н. -Ледзяная к. О Зямная ка
ра — верхняя цвёрдая абалонка Зямлі. Ка
ра вялікіх паўшар'яў галаўнога мозга; кара
галаўнога мозга — паверхневы слой галаў
нога мозга ў вышэйшых пазваночных і ча
лавека. II лрь/м. каравы, -Ая, -бе.
КАРАБАТЫ, -ая, -ае. Няроўны, пагну
ты, скрыўлены. Хардбаляія бо/ака. Ц коз.
карабАтасць, -і, лс.
КАРАБАЦІЦЦА, 1 і 2 ас. неўжыв., -ціц
ца; лезок. Рабіцца карабатым, выгінацца,
скрыўляцца. Фанера ял солцы карабаціцца.

II зак пакарабаціцца, -ціцца і скарабаціцца,
-ціцца.
КАРАБАЦІЦЬ, -бАчу, -бАціш, -бАціць;
лезак. 1. м/тло. Рабіць карабатым. 2. лерак.,
каао (мяло). Выклікаць непрыемнае па
чуццё. II зак. пакарабАціць, -бАчу -бАціш,
-бАціць; -бАчаны (да 1 знач.) і скарабаціць,
-бАчу, -бАціш, -бАціць; -бАчаны (да 1
знач.).
КАРАБЕЙНІК, -а, л<н. -і, -аў, л,. (уст.).
Дробны гандляр, які разносіў па вёсках
тавары (мануфакгуру галантарэю, дроб
ныя рэчы і інш.).
кАРАБЁЛ, -а, л/л. -ы, -аў м. (разм.).
Тое, што і караблебудаўнік.
КАРАБЁЛЬ, -блй, л/л. -блц -блёў м. 1.
Вялікае марское судна. 2?аенны к. Акіянскі
к. 2. Лятальны апарат. Хасл/ічны к. 0 Спа
ліць свае караблі (кніжн.) — рашуча пар
ваць з мінулым. II лал/янм/. караблік, -а, мл.
-і, -аў, л/. (да 1 знач.). Лускаць папяровыя
караблікі. II лрь/м. карабельны, -ая, -ае (да 1
знач.). О Карабельны лес — лес з высокіх
мачтавых дрэў прыгодных для караблебу
давання.
КАРАБЁЛЫПЧЫК, а, мя і, аў м 1.
Уладальнік карабля; марак (уст.). 2. Тое,
што і карабяебу^ауя/к (разм.).
КАРАБІН, -а, мя. -ы, -аў л/. Вінтоўка з
пакарочаным ствалом. Ц лрь/м. карабінавы,
-ая, -ае.
КАРАБІН, -а, мя. -ы, -аў м. Механічная
зашчапка, зажым. Х^ лазоўка.
КАРАБІНЁР, а, мл ы, аў м Е У За
ходняй Еўропе і Расіі да сярэдзіны 19 ст.:
узброены карабінам салдат-стралок. 2.
Жандар у Італіі. Ц лрь/м. карабінерны, -ая,
-ае. X. полк.
КАРАБКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца,
лерал. Падымацца, чапляючыся нагамі і
рукамі за пгго-н.; караскацца. X ла узго
рак. X. ла брэва. Ц зак. ускарАбкацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
КАРАБЛЕБУДАВАННЕ, я, я Будаван
не суднаў а таксама навука аб іх будаван
ні. II лрым. караблебудаўнічы, -ая, -ае
КАРАБЛЕБУДАЎНІК, А, мя ь бў, м
Спецыяліст па караблебудаванні.
КАРАБЛЕВАДЖЭННЕ, я, я Май
стэрства кіравання ходам карабля, а так
сама шэраг навуковых дысцыплін і пра
ктычных прыёмаў на якіх яно заснавана.
Л/амс/лзрсл/оа караблеваджэння.
КАРАБЛЕКРУШЭННЕ, я, я Гібель
карабля ў моры. 77ацярлець к.
КАРАБОК, -бкА, мя. -бкц -бкбў м.
(разм.). Невялікая стандартная каробка
для запалак. X. залобак. Ц лрь/л/. карабкбвы,
-ая, -ае.
КАРАВАЙ, -я, л/я. -і, -яў м. Вясельны
абрадавы пірог круглай формы або вялі
кая булка, спечаная для якой-н. урачыс
тасці, свята, %с/яаваць даразаем. Ц лрь/л/.
каравайны, -ая, -ае.
КАРАВАН, -а, мя. -ы, -аў, м. 1. Група
ўючных жывёл, якія перавозяць грузы і
людзей (у пустыні, у стэпе). X. вярблюдаў.
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2. Група суднаў якія ідуць адно за адным. Ц
лрь/м. караванны, -ая, -ае.
КАРАВЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ее; ле
зак. Тое, што і караецца.
КАРАВІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -віцца;
лезак. Станавіцца каравым ад бруду (у 1
знач.); каравець.
КАРАВОКІ, -ая, -ае. З карымі вачамі.
КАРАВЎЛ, -а, мл. -ы, -аў, м. 1. Вай
сковая ўзброеная варта. Выклікаць к. 2.
Абавязкі па ахове чаго-н. //есці к. У^яць
каао-н. лаб к. 3. у злая. выкл. Заклік на да
памогу пры небяспецы (разм.). ^./Ратуй
це/ 0 Узяць на каравул — аддаць пашану
асобым ружэйным прыёмам. Ц лрь/м. каравўльны, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.). X. началь
нік. Змяніць каравульных (наз.).
КАРАВЫ, -ая, -ае. 1. Каляны ад за
сохлай гразі. Харавая ануча. 2. Нягладкі,
скрыўлены, шарахаваты, загрубелы. Ха
равыя рукі. 3. леран. Няскладны, няўмелы,
груба выкананы. Харавыя выразы. Ц наз.
карАвасць, -і, лс.
КАРАВЯК, -ў, м. (разм.). Каровін гной
(у 2 знач.). Харавякол/ з алінаю абмазваюць
яблыні.
КАРАГАЧ, -А і (пра драўніну і зб.) -ў, л/н.
-ы, -бў, м. Паўднёвае дрэва ці куст сямей
ства вязавых; бераст. Ц лрь/л/. карагачавы,
-ая, -ае.
КАРАГОД, -а, Л/ -дзе, л/н. -ы, -аў, л/. 1.
Калектыўны танец у славянскіх народаў удзельнікі якога з песнямі ходзяць па
крузе (звычайна ўзяўшыся за рукі), а так
сама ўдзельнікі такога танца. Ладзіць к.
Хрулсыцца ў караедзе. 2. Круг, утвораны
людзьмі, якія ўзяліся за рукі падчас гуль
ні, танца і пад. Дзеці сп/аліў к. вакол ёлкі. Ц
лрь/м. карагодны, -ая, -ае.
КАРАЁД, -а, М -дзе, л/н. -ы, -аў, м.
Дробны жук-шкоднік, які грызе драўніну
і кару дрэў.
КАРАЗІЙНЫ ал карозія
КАРАІМЫ, -аў абз. -ім, -а, м. Народ
насць цюркскай моўнай групы, якая жы
ве ў Крыме, Заходняй Украіне, Польшчы,
а таксама ў Літве. Ц зк. караімка, -і, ДА/
-мцы, мн. -і, -мак. II лрь/м. караімскі, -ая,
-ае.
КАРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў м. (разм.)
Задняя частка шыі ў жывёлы і чалавека,
б Браць (узяць) за карак — прыцягнуць да
адказнасці. Гйаць у карак — прымушаць
хутка рабіць што-н, падганяць. Сядзець
на карку — быць на ўтрыманні ў каго-н.,
жыць на чые-н. сродкі.
КАРАКАЛПАКІ, -аў, <?&). -пік, -а, м.
Народнасць цюркскай моўнай групы,
якая складае асноўнае карэннае насель
ніцтва Рэспублікі Каракалпакстан, што
ўваходзіць у склад Узбекістана. Ц ж. каракалпАчка, -і, ДА/-чцы, мн. -і, -чак. Ц лрь/м.
каракалпАкскі, -ая, -ае.
КАРАКАЦІЦА, -ы, мн. -ы, -ціц, ж. 1.
Марскі малюск з групы галаваногіх, які
пры небяспецы выпускае фарбавальнае
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рэчыва. 2. леран. Пра няўклюднага чала
века з кароткімі нагамі (разм.).
КАРАЮ, -аў абз. карАк, -а, м Народ
насць, якая складае асноўнае карэннае
насельніцтва Камчацкага краю. Ц ж?. ка
рачка, -і, ДЛ^-чцы, мн. -і, -чак. Ц лрым. ка
ракскі, -ая, -ае.
КАРАКУЛІ, -ляў абз. каракуля, -і, ж.
Неразборлівыя, няўмела ці няўдала напі
саныя літары. У счытку абны к.
КАРАКУЛЬ, -ю, л*. Каштоўныя шкуркі
ягнят каракульскіх авечак. Ц лрым. караку
левы, -ая, -ае. каракулевае футра.
КАРАКУЛЬСКІ, -ая, -ае. У выразе: ка
ракульская авечка — каштоўная парода
авечак, шкуркі ягнят якой ідуць на выраб
каракулю і каракульчы.
КАРАКУЛЬЧА, -й, ж. Мех са шкурак
неданошаных ягнят каракульскіх авечак.
77алілю з каракульчы. Ц ярым. каракуль
човы, -ая, -ае.
КАРАКУЛЯВОД, -а, М дзе, мн. -ы, -аў,
з*. Спецыяліст па каракуляводстве.
КАРАКУЛЯВОДСТВА, а, н Развядзён
не каракульскіх авечак як галіна жывёла
гадоўлі. II ярым. каракуляводчы, -ая, -ае.
КАРАКУРТ, -а, М -рце, за*, -ы, -аў лс
Ядавіты павук, распаўсюджаны ў пусты
нях Сярэдняй Азіі і ў стэпах Крыма.
КАРАЛ, -а і -у, мн. -ы, -аў лс 1. -а. Мар
ская жывёліна, якая жыве нерухомымі ка
лоніямі на скалах; род паліпаў 2. -у. Вап
навае дакладанне некаторых відаў гэтых
жывёлін — чырвоны, ружовы або белы ка
мень, які пасля апрацоўкі выкарыстоўва
ецца як упрыгожанне. 77ацеркі з караляў. Ц
ярылс каралавы, -ая, -ае. Ааралаяыя рыфы.
КАРАЛАВЫ, -ая, -ае. І. ал. карал. 2. Яр
ка-чырвоны, колеру карала. ТСалік каралаваеа колеру.
КАРАЛЁВА, -ы, лін. -ы, -лёў ж. 1. ал.
кароль. 2. Жонка караля (у 1 знач.). 3. У
шахматах: тое, што і ферзь (разм.). 4. леран., чоао. Пра жанчыну, якая вылучаецца
як лепшая сярод іншых. X лрыадмюсцс
бялю.
КАРАЛЁВІЧ, -а, мн. -ы, -аў лс (уст.;
нар.-паэт.). Сын караля (звычайна ў каз
ках).
КАРАЛЁЎНА, -ы, мн. -ы, -лёвен і
-лёўнаў ж. Дачка караля (звычайна ў каз
ках).
КАРАЛЁЎСКІ ал. кароль.
КАРАЛЁЎСТВА, -а, мн. -ы, -аў я. Дзяр
жава, на чале якой стаіць кароль (у 1
знач.).
КАРАЛІ, -яў абз. караля, -і, ж. Пацеркі
з каралавых або іншых каштоўных камянёў.
КАРАЛЬНЫ, -ая, -ае (афіц.). Які пад
лягае пакаранню, цягне за сабой пакаран
не. ўчынак. II наз. каральнасць, -і, ж.
КАРАМБОЛЬ, -ю, лс У більярдзе: ры
кашэтны ўдар шара, які адскочыў ад дру
гога шара, па трэцім. Звабіць к. Ц ярым. ка
рамбольны, -ая, -ае.

348
КАРАМЁЛЬ, -і, лін. -і, -ей і -яў ж. 1. зб.
Іатунак цвёрдых цукерак, ледзянцовых
ці з начынкай. Лебзянцовая к. 2. Палены
цукар для падфарбоўвання кандытарскіх
вырабаў 3. Падпражаны солад для пад
фарбоўвання піва. II ярым. карамельны,
-ая, -ае.
КАРАМЁЛЬКА, -і, ДА/ -льцы, лін. -і,
-лек, ж. (разм.). Адна цукерка карамелі.
КАРАН -а, лс (з вялікай літары). Свя
шчэнная кніга, у якой змяшчаюцца дог
маты і палажэнні мусульманскай рэлігіі.
КАРАНАВАЦЬ, -нўю, -нўеш, нўе;
-нўй; -навіны; зак. і незак., каео (Таню/
Правесці (праводзіць) цырымонію кара
нацыі.
на царства. Ц звар. каранавацца,
-нўюся, -нўешся, -нўецца; -нўйся. Ц наз.
каранаванне, -я, н.
КАРАНАРНЫ, -ая, -ае (спец.). Які мае
адносіны да сасудаў што сілкуюць сар
дэчную мышцу.
кровазварот.
КАРАНАСТЫ, ая, ае 1. Які мае тоў
стыя, моцныя карані.
буб. 2. Невысокі,
моцнага целаскладу, шыракаплечы; кар
жакаваты. каранастая ф/еура. Ц наз. кара
настасць, -і, ж.
КАРАНАЦЫЯ, і, мн. -і, -цый, ж ўра
чыстая цырымонія ўскладання кароны на
манарха, які ўступае на прастол. Ц лрылі.
каранацыйны, -ая, -ае.
КАРАНДАШ, -А, мн. -ьі, -бў м. Тое, што
і аловак. .Каляровыя каранбаіаы. 0 Браць на
карандаш — звяртаць на што-н. увагу за
пісваць для памяці. II крыле карандашны,
-ая, -ае.
КАРАНЁВЫ ал корань
КАРАНІЦЦА, І і 2 ас. не ўжыв., -ніцца;
незак. 1. Пускаць карані. 2. у чылс Мець
сваёй асновай, крыніцай. .Прычына кара
ецца ў інтым. 3. у кім-чым. Быць уласці
вым каму-, чаму-н., знаходзіцца ў кім-,
чым-н. Любоў ба малой рабзімы караніцца
ў кожным з нас.
КАРАННІК, -а, мн. -і^ -бў м. Сярэдні
конь у тройцы, які запрагаецца ў аглоб
лі ў адрозненне ад прысцяжных. У гэтай
тройцы к. быў самым набзейным канём.
КАРАНТЁІШ, -А, мн -й, -бў м (разм )
Пра чалавека малога росту
КАРАНЦЙІ, -у мн -ы, аў м 1. Часовая
ізаляцыя заразных хворых і асоб, якія бы
лі ў кантакце з такімі хворымі. 2. Санітар
ны пункт для агляду людзей і грузаў якія
прыбылі з заражанай мясцовасці. Ц лрым.
каранцінны, -ая, -ае.
КАРАНЯПЛОД, а, 3/ дзе, мн ы,
-аў м. Расліна з тоўстым мясістым кора
нем, якая ідзе ў ежу або на корм скаціне. Ц
нрым. караняплодны, -ая, -ае.
КАРАПЎЗ, -а, мн. -ы, -аў м. (разм.,
жарт.). Пра малое дзіця. Ц лаліяніа.-ласк.
карапўзік, -а, мн. -і, -аў м
КАРАСКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
незак. (разм.). Падымацца, чапляючыся
нагамі і рукамі за што-н. .К на брэеа. Ц зак.
ускараскацца, -аюся, -аешся, -аецца.

КАРАСЬ, -й, ле. -і^ -ёў м. Прэснавод
ная рыба сямейства карпавых з чырвана
ватымі плаўнікамі. Ц крылі, карасёвы, -ая,
-ае і карасіны, -ая, -ае. .Карасёвая клака.
КАРАТ, -а, 3/-рАце, мн. -ы, -аў м. Мера
масы каштоўных камянёў роўная 0,2 гра
ма. II нрым. карАтны, -ая, -ае.
КАРАТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак., іато
(разм.). Бавіць час так, каб ён праходзіў
незаўважна.
вечары. Ц зак. скаратаць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
КАРАТКА... (ад. каротка...). Першая
састаўная частка складаных слоў; ужыв.
замест «каротка...*, калі націск у дру
гой частцы слова падае на першы склад,
напр.: каратканогі, караткахвосты.
КАРАТКАВАТЫ, -ая, -ае Крыху кара
цейшы, чым трэба. .Караткаватыя рука
вы.
КАРАТКАХВАЛЕВЫ, -ая, -ае Які пра
цуе на кароткіх радыёхвалях. .Караткахва
левая рабыёстанцыя.
КАРАТКАХВОСТЫ, ая, -ае 3 карот
кім хвастом. X заяц.
КАРАТКАШЭРСНЫ, -ая, -ае 3 карот
кай шэрсцю. караткашэрсная нароба аве
чак.
КАРАТЫСТ, а, М -сце, мн -ы, -аў м
Спартсмен, які займаецца каратэ.
КАРАТЭ, нескл., н. Спартыўная бараць
ба, якая выкарыстоўвае эфектыўныя пры
ёмы японскай сістэмы самаабароны без
зброі, заснаванай на ўдарах рукамі і на
гамі па найбольш уразлівых месцах цела
чалавека.
КАРАЦЁЛЬКА, -і, ДМ -льцы, мн. -і,
-лек, ж. Сорт морквы з кароткім акруг
лым коранем; мышатка.
КАРАЦЁЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе; не
зак. Станавіцца карацейшым, менш пра
цяглым у прасторы або ў часе. 77аб восень
бні карацеюць.
КАРАЦІН, -у м. (спец.). Аранжаважоўты пігмент, які спрыяе ўтварэнню ў
арганізме вітаміну А. У моркве многа ка
раціну.
КАРАЦІЦЬ, -рачў, -рбціш, -рбціць; не
зак., іато. Рабіць карацейшым. X іатаны.
КАРАЦЬ, -ёю, -ёеш, -Ае; незак., каго-іато і без бал. Падвяргаць пакаранню
каго-н.
за злачынства. Ц зак. пакарйць,
-Аю, -Аеш, -Ае; -Аны.
КАРАЧАЕЎЦЫ, -аў абз. -чАевец, -чАеўца, м. Адзін з народаў які насяляе Карачаева-Чаркескую Рэспубліку што ўвахо
дзіць у склад Расійскай Федэрацыі. Ц ж.
карачаеўка, -і, ДЗ/-чАеўцы, мн. -і, -чАевак.
II лрым. карачаеўскі, -ая, -ае.
КАРАЧКІ У выразах: на карачкі; на ка
рачках (разм.) — поза, у якой чалавек ста
іць, апіраючыся адначасова на абедзве ру
кі і нагі. Станавіцца на карачкі. /7аўзці на
карачках.
КАРБАНАД, -у Л/-нАдзе, м. Свіное фі
ле спецыяльнага прыгатавання. Ц лрым.
карбанадны, -ая, -ае
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КАРБЙ, -у М-дзе, лі. (спец.). Злучэн
не вугляроду з некаторымі металамі і ме
талоідамі. X. кальцыю. II ярым. карбідавы,
-ая, -ае.
КАРБОЛАВЫ, ая, ае Які змяшчае
ў сабе карболавую кіслату. X рас/лбор. О
Карболавая кіслата — ядавітая вадкасць
з характэрным пахам, якая скарыстоўва
ецца як антысептычны і дэзынфекцыйны
сродак; раствор фенолу.
КАРБОЛКА, -і, ДМ -лцы, лс. (разм.).
Карболавая кіслата. Ц лрь/м. карболачны,
-ая, -ае,
КАРБЎНКУЛ, а / у лін ы, аў м 1.
-а. Гнойнае запаленне скуры і падскурнай
клятчаткі. 2. -у. Каштоўны камень чырво
нага колеру; чырвоны гранат (уст.). Ц лрь/м.
карбункулёзны, -ая, -ае (да 1 знач.).
КАРБЮРАТАР, а, лін
ы, аў л?
(спец.). Прыбор, у якім адбываецца кар
бюрацыя. II ярым. карбюратарны, -ая, -ае.
КАРБЮРАЦЫЯ, і, лс (спец) Утварэнне гаручай сумесі з вадкага паліва і
паветра ў рухавіках унутранага згарання. Ц
лрым. карбюрацыйны, -ая, -ае.
КАРГА, -і^ ДАТ карзё, мл. -і, корг /
кбргаў лс. (разм., лаянк.). Пра злую,
шкодную старую. Старая к.
КАРДАМОН, -у м. 1. Трапічная раслі
на сямейства імбірных. 2. Насенне гэтай
расліны, якое ўжыв. як вострая прыправа.
II лрым. кардамонавы, -ая, -ае.
КАРДАН, -а, мл. -ы, -аў, м. 1. Механізм,
што служыць для перадачы вярчэння па
між валамі, размешчанымі пад вуглом
адзін да аднаго. 2. Вал у такім механізме.
II лрь/м. карданны, -ая, -ае. X мехал/зм. А?,
зал.
КАРДАНАЖ, -у, м., зб. Вырабы з кардону (каробкі, футляры, дзіцячыя цацкі і
пад.). II ярым. карданажны, -ая, -ае.
КАРДОН', -у м. Тоўстая цвёрдая папе
ра. Л/ст карболу. II лрь/м. кардОнны, -ая, -ае
/кардонавы, -ая, -ае
КАРДО№, -а, мл. -ы, -аў, м. 1. Пагра
нічны або загараджальны атрад; пост ахо
вы. 2. Месца, дзе знаходзіцца такі атрад ці
пост, варта. 3. Дзяржаўная мяжа, граніца
(разм.). .Жыць за каралам. Ц лрым. кар
дОнны, -ая, -ае.
КАРДОНКА, -і, ДАТ -нцы, мл. -і, -нак,
лс. (разм.). 1. Каробка з кардону. 2. Невя
лікі кавалак кардону. .Выразяць сомалец/к з
карболк/.
КАРДЫЁЛАГ, -а, мл. -і, -аў м. Урач —
спецыяліст па кардыялогіі.
КАРДЫНАЛ, -а, мл ы, аў м 1. Вы
шэйшы пасля Папы Рымскага духоўны сан
у каталіцкай царкве, а таксама асоба, якая
мае гэты сан. 2. Невялікая пеўчая птушка
сямейства аўсянкавых з ярка-чырвоным
(колеру кардынальскай мантыі) пер'ем,
якая водзіцца ў Амерыцы. Ц лрь/м. карды
нальскі, -ая, -ае (да 1 знач.). X сал.
КАРДЫНАЛЬНЫ, ая, -ае Галоўны,
асноўны, самы істотны. Харбылальлыя пе
рамелы ў ерамабсліяе.

КАРДЫЯ... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: 1) які мае адно
сіны да сэрца, напр.: корбыяера^/я, карбыясклероз, кар^ь/лслазА/, кяр^ь/ясл^ь/мулял/ар; 2) які мае адносіны да кардыялогіі,
напр.: карбь/ялеўралае/чль/, кяр<3ыяцэл/яр,
кяр^ыях/руре/я.
КАРДЫЯГРАМА, ы, мл -ы, -цэАм, лс
Графічны паказ работы сэрца. ^Зряйць кярВыя^ряму. II лрым. кардыяграмны, -ая, -ае.
КАРДЫЯЛОГІЯ, -і, лс Раздзел меды
цыны, які займаецца хваробамі сардэчнасасудзістай сістэмы і іх лячэннем. Ц лрь/м.
кардыялагічны, -ая, -ае. X цэлтр.
КАРДЭБАЛЁТ, -у 3/ -лёце, м., зб. Ар
тысты балета, якія выконваюць масавыя і
групавыя танцы (у адрозненне ад салістаў
балета). Ц лрым. кардэбалетны, -ая, -ае.
КАР'ЁР', -у, м. Самы хуткі бег каня.
Дусц/ць кяля ў к. (кяріерям). 0 3 месца ў
кар'ер — адразу без падрыхтоўкі. Ц лрь/м.
кар'ёрны, -ая, -ае.
КАР'ЁР , -а, мл. -ы, -аў, м. Месца ад
крытай здабычы карысных выкапняў а
таксама месца, дзе капаюць гліну пясок і
пад. II лрым. кар'ёрны, -ая, -ае.
КАР'ЁРА, -ы, мл. -ы, -ёр, лс. 1. Высокі
сацыяльны і службовы статус, дасягнуты
дзейнасцю ў якой-н. галіне; вядомасць,
слава. Зраб/ць кар 'еру. X ле ялірымдляся. 2.
Род дзейнасці; прафесія, занятак. Ярл/ыс/лычлля к. II лрым. кар'ёрны, -ая, -ае.
КАР'ЕРЁІЗМ, -у, м. Пагоня за кар'ерай
(у 1 знач.), імкненне любымі спосабамі да
сягнуць асабістага поспеху ў якой-н. сфе
ры дзейнасці, не зважаючы на інтарэсы
іншых. Слулсбооы к. II лрь/м. кар'ерысцкі,
-ая, -ае.
КАР'ЕРЫСТ, -а, З/ сце, мл ы, -аў м
Чалавек, які імкнецца зрабіць кар'еру (у
I знач.) і клапоціцца толькі пра асабісты
поспех, не зважаючы на інтарэсы іншых.
II лс. кар'ерыстка, -і, ДМ-тцы, мл. -і, -так.
II лрь/м. кар'ерысцкі, -ая, -ае. Ліар <брыс//к/я
ллалы.
КАРЖАК, -А, мл. -і^ -бў м. (разм.). Су
каваты ствол дрэва; корч.
КАРЖАКАВАТЫ, -ая, -ае 1. Пра дрэ
ва: нізкі, з тоўстым сукаватым ствалом. X
бўб. 2. Невысокі, шыракаплечы, моцнага
целаскладу (пра чалавека, яго постаць). Ц
лаз. каржакаватасць, -і, лс.
КАРЗІНА, -ы, мл. -ы, -зін, лс. 1. Тое,
што і качолка. 2. Гандола аэрастата. 3. У
баскетболе: сетка на абручы, у якую закід
ваюць мяч. II лрым. карзінны, -ая, -ае (да 1
знач.).
КАРКАВІНА, -ы, мл. -ы, -він, лс. Час
тка тушы, якая прылягае да карка. Ц лрым.
каркавінны, -ая, -ае.
КАРКАС, -а, мл. -ы, -аў, м. Унутраная
апорная частка збудавання, канструкцыі,
на якой трымаюцца астатнія часткі. X ка
рабля. II лрь/м. каркасны, -ая, -ае.
КАРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезак. 1.
Пра варону: ствараць гукі, падобныя на
«кар-кар». 2. лерал. Прадказваць няўда
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чу няшчасце, бяду (разм.). Аол/ць табе к. Ц
зак. накаркаць, -аю, -аеш, -ае (да 2 знач.).
7/акаркаў бябў ла саам еалаеу. Ц аблаяр.
каркнуць, -ну, -неш, -не; -ні (да 1 знач.). Ц
лаз карканне,-я,л.
КАРЛІК, -а, мл. -і, -аў м. 1. Чалавек
вельмі малога росту. 2. Пра рэч, прадмет і
інш. вельмі малога памеру. Сасла-к. Дзярлсаеа-к. Ц лрым. карлікавы, -ая, -ае. Харл/каеыя (Зрэзы. Харл/каеае лраблрыеметеа.
КАРЛІКАВАСЦЬ, -і, лс І. ад карлікавы
2. Хвароба, якая выклікаецца паражэннем
залоз унутранай сакрэцыі і выражаецца ў
ненармальна малым росце (спец.).
КАРЛІКАВЫ, -ая, ае 1. ал карлік 2.
У назвах парод жывёл, відаў раслін, якія
вызначаюцца малымі памерамі. Харл/каеая алтылола. Хар.л/казал бяроза. Ц лаз.
карлікавасць, -і, лс.
КАРМА, -ы, мл. -ьі, -бў лс. Задняя час
тка судна, процілеглая носу. X. карабля. Ц
лрь/м. кармавы, -бя, -бе. Хормаеое злела.
КАРМА... (ал. корма...). Першая састаў
ная частка складаных слоў; ужыв. замест
«корма...», калі націск у другой частцы
слова падае на першы склад, напр.: кармакухля, кармарэзка, кармасклаб, карма
цэх.
КАРМАВЫ ал корм
КАРМАВЫ , -Ая, бе І. ал карма 2. у
злач. лаз. кармавы, -бга, мл. -ыя, -ых. Мат
рос, які працуе на карме; рулявы.
КАРМАКУХНЯ, -і, мл -і, -хань, лс
Спецыяльнае памяшканне на ферме для
прыгатавання корму жывёле і птушцы.
КАРМАНЬЁЛА, -ы, лс. Французская
народная рэвалюцыйная песня-танец.
КАРМІЛЕЦ, -льца, мл. -льцы, -льцаў
м. (разм.). Тое, што і карм/цеяь.
КАРМІЛІЦА, -ы, мл -ы, -ліц, лс
(разм.). Тое, што і карм/целька.
КАРМІН, -у м. Ярка-чырвоная фарба,
якая здабываецца з насякомага кашанілі.
II ярым кармінавы, -ая, -ае / кармінны, -ая,
-ае.
КАРМІНАВЫ / КАРМІННЫ, ая, ае
1. ал. кармін. 2. Ярка-чырвоны, пунсовы,
колеру карміну.
КАРМІЦЕЛЬ, -я, мл -і, яў, м Той, хто
корміць, забяспечвае пражыткам. Ц лс.
карміцелька, -і, ДМ-льцы, мл. -і, -лек.
КАРМІЦЕЛЬКА, і, ДМ льцы, мл -і,
-лек, лс. 1. ал. карміцель. 2. Жанчына,
якая корміць грудзьмі чужое дзіця.
КАРМІЦЦА, кармлюся, кбрмішся, кбрміцца; лазак. 1. Есці, атрымліваць корм;
насычацца. Хол/ кормяцца ла лузах. 2. чым
і без бал. Мець за сродак для пражыцця;
харчавацца. %лля корм/цца рыбам. X. сзаем лрацам. 3. чым, з чаео, ла м/то. Здабы
ваць сродкі для існавання, пражыцця. X.
лаляеаллем. Ц зак. пакарміцца, -кармлюся,
-кбрмішся, -кбрміцца (да 1 знач.) /пракар
міцца, -кармлюся, -кбрмішся, -кбрміцца
(да 3 знач.); лаз. пракорм, -у м. (да 3 знач.)
/ пракармлённе, -я, л. (да 3 знач.).
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КАРМІЦЬ, кармліб, кбрміш, кбрміць;
кбрмлены; незя/с., к?яео ^/ял/р?. 1. чым і без
бял. Даваць ежу, корм.
бз//р/. Лярд к.
кярояу. 2. Выкормліваць дзіця сваім ма
лаком.
немяу^я. 3. лерян. Забяспечваць
неабходным для пражыцця, утрымліваць.
е/ро/л. 0 Карміць абяцанкамі — абяцаць
зрабіць што-н., але не выканаць. Ц зяк.
накарміць, -кармліб, -кбрміш, -кбрміць;
-кбрмлены (да 1 і 2 знач.), пакарміць, -кар
мліб, -кбрміш, -кбрміць; -кбрмлены (да 1
і 2 знач.), пракарміць, -кармліб, -кбрміш,
-кбрміць; -кбрмлены (да 3 знач.); нлз. пра
корм, -у, л;. (да 3 знач.) / пракармлённе, -я,
н. (да 3 знач.). Ц няз. кармлённе, -я, н. (да і
і 2 знач.).
КАРМУШКА, -і, ДАІ -шцы, мн. -і,
-шак, зк. Е Карыта, скрынка і пад., у якія
кладуць корм для жывёлы, птушак. 2. ле
ряя. Пра месца, дзе можна пажывіцца, на
быць што-н. для сябе незаконным споса
бам (разм., неадабр.). Ц лрым. кармушачны,
-ая, -ае.
КАРНАВАЛ, -у, мн. -ы, -аў, м. Іуляннемаскарад з песнямі, танцамі [першапачат
кова вясенняе — у Італіі]. /Тяяяеобн/ к. Ц
лрым. карнавальны, -ая, -ае. Хярняядльняе
к/эсце.
КАРНАВУХІ, -ая, -ае. З абрэзаным або
пакалечаным вухам.
/соні. Ц няз. карна
вухасць, -і, зк.
КАРНЁТ', -а, М -нёце, мн. -ы, -аў м.
(уст.). У царскай арміі: афіцэрскі чын у
кавалерыі, роўны падпаручніку пяхоты, а
таксама афіцэр, які меў гэты чын.
КАРНЁТ, -а, Л/ -нёце, мн. -ы, -аў; м.
Духавы медны музычны інструмент у вы
глядзе ражка.
КАРНІЗ, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Гарызан
тальны выступ у верхняй частцы будынка,
над вокнамі, дзвярамі. 2. Прыстасаванне
над акном звычайна ў выглядзе папяроч
нага бруса, на якое вешаюць шторы, пар
цьеры. II нрым. карнізны, -ая, -ае.
КАРНІК, -а, мн. -і, -аў м. Той, хто ка
рае; удзельнік карнага атрада. Ц лрым.
карніцкі, -ая, -ае
КАРНІШбН, а / у, мн ы, аў м 1.
-а. Маленькі, зняты хутка пасля цвіцен
ня агурок, прызначаны для марынавання.
2. -у. Гатунак такіх агуркоў Ц лрь/м. каркішбнны, -ая, -ае
КАРНЫ, -ая, -ае. Які мае сваёй мэтай
караць каго-н. Лерныя меры. X. я/лряб.
КАРОБКА, -і, ДМ -бцы, мн. -і, -бак,
зк?. 1. Невялікая скрынка (з кардону, дрэ
ва, пластмасы і пад.), а таксама такая ж
скрынка з якім-н. таварам, наборам якіх-н.
прадметаў X. лячэння. 2. Каркас будын
ка. X. бзеаяц/ляаярхобяея бомя. О Каробка
хуткасцей — у розных машын: механізм
для змены хуткасці і напрамку руху. Ча
рапная каробка — тое, што і чэрял (у 1
знач.). II лямян/н. каробачка, -і,
-чцы,
мн. -і, -чак, зк?. (да І знач.). Ц лрь/м. ка
робачны, -ая, -ае.
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КАРОБЧАТЫ, -ая, -ае (спец.). Які мае
выгляд каробкі, карабка. Хяробчятяе схі
ленне.
КАРОВА, -ы, мн. -ы, -рбў, зк?. Буйная свойская жывёліна, якая дае малако;
самка быка, а таксама некаторых парод
буйной рагатай жывёліны (лася, аленя,
зубра). О Марская карова — вымерлае
воднае млекакормячае атрада сірэн. 0
Дойная карова — пра крыніцу матэрыяль
ных даброт, якой звычайна карыстаюцца
несумленныя людзі ў асабістых мэтах. Як
карова языком злізала кл<?о-/нн/о (разм.,
жарт.) — хутка і бясследна знік, як і не бы
ло. II лямян/я. караўка, -і, ДМ* -рбўцы, мн.
-і, -рбвак, зк?. II лрь/м. каровін, -а. А". рык.
КАРОЗІЯ, -і, зк?. (спец.). Разбурэнне
металаў пад уздзеяннем асяроддзя — віль
гаці, хімічных рэчываў і пад. X. зк?ялезя. Ц
лрь/м. каразійны, -ая, -ае.
КАРОЛЬ, каралй, мн. каралі^ каралёў м.
1. Адзін з тытулаў манарха, а таксама асо
ба, якая носіць гэты тытул. Тслянск/ к. 2.
лбрян., чяео або як/. Манапаліст у якой-н.
галіне прамысловасці і гандлю. 3. леран.,
чаао або як/. Пра таго, хто вылучаецца ся
род іншых у якой-н. галіне дзейнасці, хто
дасягнуў дасканаласці.
лемзязку. 4. Га
лоўная фігура ў шахматнай гульні. 5. Іг
ральная карта, на якой намалявана муж
чынская фігура ў кароне. Ц зк?. каралёва,
-ы, мн. -ы, -лёў (да 1 знач.). Ц нрым. каралёўскі, -ая, -ае.
КАРОМЫСЕЛ, -ела, мн. -слы, -слаў м.
1. Драўляная дуга з выемкамі або кручкамі
на канцах для пераносу на плячах вёдзер
з вадой і іншых грузаў. 2. Рычаг у некато
рых механізмах, напр., у вагах. 0 Дым ка
ромыслам (разм.) — вялікае ажыўленне;
шум, беспарадак.
КАРОНА, -ы, мн. -ы, -рбн, зк?. 1. Галаў
ны ўбор манарха з каштоўнымі ўпрыго
жаннямі, які з'яўляецца сімвалам улады
манарха. Дярскяя к. 2. леран. Улада, пер
шынство ў чым-н. .Барацьба за карону, ба
рацьба за іялхмяп/нук? карону. 3. Тое, што
і крона'. 4. Светлы арэол вакол Сонца,
бачны ў час сонечнага зацьмення (спец.).
Сонечная к. 5. у знач. лрысл. каронай. Ва
кол галавы (пра жаночую прычоску). У/язк?ыць касу каронам, б Карона з галавы не
зваліцца (не спадзе) (разм.) — гонар не бу
дзе закрануты, аўтарытэт не пацерпіце Ц
лрь/м. каронны, -ая, -ае (да 1 знач.).
КАРОНІСТЫ, -ая, -ае. Які мае вялікую
карону (у 3 знач.), галінасты. Хярон/с/ляе
брэеа. II наз. кароністасць, -і, зк?.
КАРОНКА, -і, ДА/-нцы, мн. -і, -нак, зк.
1. Знешняя частка зуба. 2. Артапедычная
канструкцыя, мікрапратэз, які пакрывае
частку сапсаванага зуба з мэтай яго за
хавання. 77ясл/яе/^ь каронку. Ц лрь/м. ка
ронкавы, -ая, -ае.
КАРОННЫ, -ая, -ае. 1. У манархічных
краінах: дзяржаўны, урадавы (уст.).
суб.
.Каронныя земл/. 2. Найбольш удалы, леп
шы. X. нумар канцэрна.

КАРОСЛІВЫ, -ая, ае 1. Які выкліка
ецца каростай. А^. сеерб. 2. у знач. наз. ка
рослівы, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Хворы на
каросту.
КАРОСТА, -ы, ДМ -сце, зк?. Заразная
хвароба скуры ў чалавека і жывёл, якая
суправаджаецца моцным свербам. Ц лрым.
кароставы, -ая, -ае. О Кароставы клешч —
паразіт жывёльнага паходжання, які з'яў
ляецца ўзбуджальнікам каросты.
КАРОТКА... (а таксама каратка...) Пер
шая састаўная частка складаных слоў са
знач. кароткі, напр.: к?яро/лкямел/рязк?ны,
кярол/кячясоеы.
КАРОТКАМЕТРАЖНЫ, ая, ае 3 не
вялікай колькасцю метраў плёнкі ў адроз
ненне ад поўнаметражнага. А^ян/кяльны к.
%?й/ьм.
КАРОТКАТЭРМІНОВЫ, ая, ае Які
працягваецца кароткі тэрмін, дазваляецца
на кароткі час.
еоблуск. Хярял/кя/лэрм/ноеяя лязыка. Ц няз. кароткатэрміновасць,
-і, зя?.
КАРОТКАХВАЛЯВІК, левікА, мн ле
вікі^ -левікбў м. Радыёаматар, які працуе
на кароткіх хвалях (радыёхвалі ад 10 да 200
метраў).
КАРОТКАЧАСОВЫ, ая, ае Які пра
цягваецца нядоўгі час.
бозк?бзк?.
лерялыняк. II няз. кароткачасовасць, -і, зк?.
КАРОТКІ, -ая, -ае; -так, -тка. І. Невялі
кі па даўжыні; яроц/д. доўгі. Хяроп/кяя су
кання. Лябстлрыачыся коря/лкя (прысл.). 2.
Непрацяглы ў часе; лроц/л. доўгі. Хярол/кяя нярябя.
бзень. быс/лул/ць корял/кя
(прысл.). 3. Сціслы, нешматслоўны. Хярол/кяе л/сьмо. Ябкязяць кяря/лкя (прысл.).
4. Рашучы, хуткі, суровы.
убяр. ТТрысуб
еоряеям к. 5. Які вымаўляецца хутка, ад
рывіста (пра гукі, склады). 6. Які харак
тарызуецца няпоўнай формай. Якясныя
лрымен/н/к/ у клро/нкяй <%мрме. 0 Кароткая
памяць у кяео (неадабр.) — дрэнная, сла
бая памяць (звычайна ў таго, хто не хоча
помніць, прыпомніць што-н.). Кароткі за
вароткі у кяео (разм.) — пра таго, хто дзей
нічае рашуча, не задумваючыся. Кароткі
розум — пра слабы, невялікі розум. На ка
роткай назе хпю з к/м — у добрых, сяброў
скіх адносінах з кім-н. Рукі кароткія у кяео
(разм.) — няма магчымасці, сілы зрабіць
што-н. II лямян/я. кароценькі, -ая, -ае (да
1—3 знач.; разм.). Ц няз. кароткасць, -і, зк?.
КАРОЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Памяш
канне, хлеў для кароў і быкоў.
КАРП, -а, мн. -ы, -аў, м. Прэснаводная
рыба сямейства карпавых, якая разво
дзіцца ў штучных вадаёмах; культурная
разнавіднасць сазана. ^7/ос/лряны к. Ц ярь/м.
карпавы, -ая, -ае.
КАРПАНІНА, -ы, зк?. (разм.). Марудлі
вая, малапрадукцыйная работа. 7?е рябоп/я, я пкмьк/ к.
КАРПАННЕ 27/. корпацца, корпаць.
КАРПАРАГЙЎ, а, мн -ы, аў м
(разм.). Від адпачынку, мерапрыемства
забаўляльнага характару, у якім прыма-
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юць удзел члены ці супрацоўнікі адна
го прадпрыемства, арганізацыі, фірмы і
пад.; вечарынка. ТУаеаеобл/ к. Ц лрым. кар
паратыўны, -ая, -ае. Т^арлара/ль/улал еечарь/лка.
КАРПАРАТЕГЎНЫ, -ая, -ае 1. ал. карпаратыў. 2. Вузкагрупавы, замкнуты ў ме
жах карпарацыі. Аарларал/ыўлыя /лл/арэсь/. II лаз. карпаратыўнасць, -і, ж.
КАРПАРАЦЫЯ, і, мл. -і, -цый, ж. 1.
Група асоб, аб'яднаных прафесійнымі або
саслоўнымі інтарэсамі. Рабь/ебям/чадьлая
k. 2. Адна з форм манапалістычнага аб'яд
нання. II лрым. карпарацыйны, -ая, -ае.
Аарлараць/йль/я /я/лдрэсы.
КАРПАТЛІВЫ, -ая, -ае 1. Старанны,
руплівы, дбайны. X сулрацоўл/к. 2. Які
патрабуе шмат увагі, стараннасці, цяр
плівасці. Харлдлм/бля лраца. Ц маз. карпат
лівасць, -і, ж.
КАРПАЦЦА ал. корпацца.
КАРПАЦЬ ал. корпаць.
КАРПАЧ, -А, мл. -Ы, -бў л*. (разм., зневаж.) Той, хто марудна робіць якую-н. ра
боту.
КАРПЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; лазак,
(разм.). 1. лаб чым і баз бал. Старанна,
цярпліва і доўга займацца чым-н. X. каб
рукал/сам. 2. лерак. Жыць у пакутах, цяж
кіх умовах. Лось л/ак карлам ўсе зжыцца.
КАРПУСНЫ ал корпус
КАРСАР, -а, мл. -ы, -аў, л*. Марскі раз
бойнік, пірат. II лрым. карсарскі, -ая, -ае.
КАРСТ, -у Л/ -сце, .м. (спец.). Сукуп
насць з'яў звязаных з растварэннем пры
роднымі водамі горных парод і ўтварэн
нем у іх пячор, правалаў паглыбленняў і
інш. II лрым. карставы, -ая, -ае. Аарсліабыя
ўл/еарэлл/. Аарс/лаеыя лячорь/.
КАРТ, -а, Л/ -рце, мл. -ы, -аў, л*. Гонач
ны мікралітражны аўтамабіль з матацык
летным рухавіком і без кузава.
КАРТА, -ы, ДАТ кАрце, .мн. -ы, карт, лс.
l. Зменшаны чарцёж зямной паверхні,
зорнага неба або паверхні якой-н. пла
неты. Теаера^/члая к. X. А/есяца. тісліралам/члая к. 2. Адзін з цвёрдых папяровых
лісткоў якія складаюць калоду для гульні і
адрозніваюцца паміж сабой па намалява
ных на іх умоўных фігурах або ачках ча
тырох масцей. .Жадоба карп?. 3. мн. Гульня
пры дапамозе калоды такіх лісткоў .Гульня
у каржы. 4. Бланк для запаўнення якімі-н.
звесткамі. Салал/орлая к. б Зблытаць кар
ты — разладзіць, парушыць чые-н. планы,
намеры. І карты ў рукі — пра таго, хто мае
ўсе магчымасці, умовы для чаго-н. Карта
біта — пра чый-н. правал, пройгрыш. Рас
крыць карты — перастаць трымаць у тай
не свае планы і намеры. Ставіць на карту
ылло — рызыкаваць чым-н., спадзеючыся
на выгаду, выйгрыш. Ц лрым. карцёжны,
-ая, -ае (да 3 знач.) / картачны, -ая, -ае (да
2 і 3 знач.).
КАРТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; незяк., мяло (разм.). Перамеш

ваць карты ў калодзе. Ц няз. картаванне,
-я, н.
КАРТАВІНКА, -і, ДА/ -нцы, лс. Злёгку
картавае вымаўленне. 7аеарь/ць з карл/ае/лкай.
КАРТАВІЦЬ, -тАўлю, -тАвіш, -тАвіць;
незяк. Вымаўляць нячыста, няправільна
гукі «р» або «л».
КАРТАВЫ, -ая, -ае. З нячыстым, няп
равільным вымаўленнем гукаў («р» або
«л»). Хяржяеяе бз/ця. Жарл/аеае еь/маўделне. II няз. картавасць, -і, ле.
КАРТАГРАФАВАЦЬ,
фўю, -фўеш,
-фўе; -фўй; -фавАны; незяк., мяло. Нано
сіць на геаграфічную карту. Ц няз. карта
графаванне, -я, н
КАРТАГРАФІЯ, -і, лс. Навука аб скла
данні геаграфічных карт, а таксама само
складанне іх. Ц лрым. картаграфічны, -ая,
-ае.
КАРТАТЭКА, -і, ДА/-тЭцы, мн. -і, -тЭк,
лс. Сістэматызаваны збор картак з якой-н.
даведачнай ці ўліковай інфармацыяй. .Ж.
зямелснямл/жяряжуры. Ц лрь/м. картатэчны,
-ая, -ае.
КАРТ-БЛАНШ, нескл , м (кніжн )
Неабмежаваныя паўнамоцтвы, дадзеныя
якой-н. асобе, поўная свабода ў дзеяннях.
КАРТКА, -і, ДАТ-тцы, мн. -і, -так, лс. 1.
Прамавугольны лісток паперы або кардону для запісу якіх-н. звестак. Хяжллолсняя к. Л/чбь/ ня карліках. 2. Фатаграфічны
здымак (разм.). 7^ бля ласеебчалля. 3. Пас
ведчанне, уліковы дакумент і пад. ў вы
глядзе невялікага ліста цвёрдай паперы.
У?/косая к. 2?/з/жняя к. О Банкаўская пла
цежная картка — плацежны інструмент,
які забяспечвае доступ да банкаўскага
рахунку і правядзенне безнаяўных пла
цяжоў за тавары і паслугі, атрыманне на
яўных грашовых сродкаў і ажыццяўленне
іншых аперацый. Ц ламялм/. картачка, -і,
ДАТ-чцы, мн. -і, -чак, лс. Ц лрым. картачны,
-ая, -ае (да 1 і 3 знач.). Хяржячняя с/сжэмя.
КАРТАВЫ ад. корт'
КАРТОГРАФ, -а, мн. -ы, -аў м. Спецы
яліст па картаграфіі.
КАРТЎЗ, -А, мн. -іА, -бў м. Мужчынскі
галаўны ўбор з аколышкам і цвёрдым ка
зырком. II лрым. картузны, -ая, -ае.
КАРТЫНГ, -а, м. Гонкі на аўтамабілях
тыпу карт як від спорту
КАРТЫНГІСТ, а, мн ы, аў м Спарт
смен, які займаецца картынгам.
КАРТЭЖ, -у, мн. -ы, -аў, м. Урачыстае
шэсце, працэсія. .Вясельны к. Ц лрь/м. кар
тэжны, -ая, -ае.
КАРТЭЛЬ, -я, мн. -і, -яў м. 1. Аб'яд
нанне буйных прадпрыемстваў якой-н.
галіны прамысловасці, якія захоўваюць
камерцыйную і вытворчую самастой
насць, арганізаванае з мэтай рэгулявання
вытворчасці, забеспячэння панавання на
рынку кантролю над цэнамі і атрымання
манапольных прыбыткаў 77а%млаеь/ к. 2.
Пісьмовы выклік на дуэль (уст.). Ц лрь/м.

КАР-КАР
картэльны (да 1 знач.), -ая, -ае. .Жарліэльлае аб^яблалле.
КАРУМПАВАНЫ, ая, ае Прасякну
ты карупцыяй. Жорумлаеаль/л элемеяжь/. Ц
ляз. карумпаванасцю -і, лс.
КАРЎНАЧНІЦА, -ы, мл -ы, -ніц, лс
Жанчына, якая вырабляе карункі.
КАРЎНД, -а, А/ -дзе, м. Вельмі цвёрды
мінерал, разнавіднасцямі якога з'яўляюц
ца рубін, тапаз, сапфір. Ц лрь/м. карўндавы,
-ая, -ае.
КАРЎНКІ, -аў. Ажурныя вырабы з іль
няных, шаўковых і іншых нітак для аздо
бы бялізны, адзення і пад. Ц лрь/м. карунка
вы, -ая, -ае.
КАРЎПЦЫЯ, -і, лс. Подкуп хабарам,
прадажнасць службовых асоб, дзяржаў
ных чыноўнікаў і палітычных дзеячаў .Ба
рацьба з карулцыяй. II лрь/м. карупцыйны,
-ая, -ае.
КАРУПЦЫЯНЕР, а, мл -ы, -аў м
Дзяржаўны чыноўнік, палітычны або гра
мадскі дзеяч, замешаны ў карупцыі.
КАРУСЕЛЬ, -і, мл. -і, -ей / -яў лс. Спе
цыяльная пляцоўка з сядзеннямі ў форме
конікаў экіпажаў лодак і інш., якая кру
ціцца вакол сваёй восі і служыць для ка
тання. II лрь/м. карусёльны, -ая, -ае.
КАРЦАР, -а, мл. -ы, -аў м. Памяшкан
не для часовага адзіночнага зняволен
ня (у турмах, канцлагерах і інш.). Ц лрь/м.
карцарны, -ая, -ае. X рэлсь/м.
КАРЦЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ціць; лё
зах. (разм.). 1. безас., з /л%?., са злуч. «каб»
і без бал. Пра неадольнае жаданне зрабіць
што-н.; хацецца; не цярпецца. АТле кар
цець сказаць. Сь/лу карцела, каб хліо быў
лабач. 2. Не даваць спакою, непакоіць,
хваляваць. 77е еучоба карц/ць, а лаезбка у
еораб.
КАРЦЕЧ, -ы, лс. 1. Артылерыйскі сна
рад, начынены круглымі кулямі для маса
вага паражэння жывой сілы праціўніка на
блізкай адлегласці (уст.). 2. Буйны шрот
для паляўнічага ружжа. Ц лрь/м. карцёчны,
-ая, -ае.
КАРЦЁЖНІК, -а, мл. -і, -аў, м. (разм.).
Заўзяты гулец у карты. Ц лс. карцёжніца,
-ы, мл. -ы, -ніц. II лрь/м. карцёжніцкі, -ая,
-ае.
КАРЦІНА, -а, мл. -ы, -цін, лс. 1. Твор
жывапісу, выкананы фарбамі. Т&трц/лы
М/7СЛ//7К/7 А/. Сае/цкаеа. 2. Тое, што мож
на бачыць, уяўляць у канкрэтных вобра
зах. Т^арц/лы лрыробы. 3. Адлюстраванне
чаго-н. у літаратурным творы. 7^ бйлеы.
.Ж. лсыцця сялял. 4. Агульны стан, выгляд
чаго-н. Т&пл/члая к. здхбрредлля. 5. Частка
акта ў драматычным творы, якая патрабуе
самастойнай дэкарацыі. Друзай к. лерм/аеа
акліа. 6. Кінакарціна, кінафільм (разм.).
У к/лал/эа/лрь/ /бзе лоеая к. Ц ламялм/. кар
цінка, -і, ДА/ -нцы, мл. -і, -нак, лс. (да
1—3 знач.). II лрь/м. карцінны, -ая, -ае (да 1
знач.). Жорц/ллая галерэя.
КАРЦІННЫ, -ая, -ае. 1. 27/. карціна.
2. лерал. Вобразны, выразны, які стварае

КАР-КАР
ўражанне сваёй знешняй прыгажосцю.
Ялрц/ннля /юза. Ц нлз. карціннасць, -і, лс.
(да 2 знач.).
КАРЧАВАЦЬ, -чўю, -чўеш, -чўе; -чуй;
-чавАны; незлк., м/ню. Выкопваць з карэн
нем.
нн/. II наз. карчаванне, -я, н. Ц лрь/лі.
карчавАльны, -ая, -ае (спец.). Алрчлелльнля Лілінынл.
КАРЧАГА', -і, ДАТ -чАзе, Лін. -і, -чАг,
лс. (разм.). Пень, вывернуты з карэннем;
корч. II ллліянм/. карчажка, -і, Д3/-жцы, Лін.
-і, -жак, лс.
КАРЧАГА", -і, ДЛ/-чАзе, мн. -і, -чАц лс.
1. Тое, што і лм%?лрл (уст.). 2. Гляк для мазі
(разм.). II лрылі. карчажны, -ая, -ае.
КАРЧАЖЫНА, -ы, лін -ы, жын, лс
(разм.). Тое, што і карчазе'.
КАРЧАК, -А, Лін. -і^ -бў, Лі. (разм.). Вы
вернуты з зямлі корч. /?ыцяў пазу лб к.
КАРЧАКАВАТЫ, ая, ае 1. З вялі
кай колькасцю карчоў; карчысты (разм.).
Алрчлклел/мля блрлел. 2. Пра чалавека, яго
постаць: каржакаваты (разм.). 7&ўсніы,
к. бзябзькл сядзеў на елнку Ц наз. карчака
ватасць, -і, лс.
КАРЧАНЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак.
(разм.). Моцна азябшы, траціць адчуваль
насць. //бе/ карчанеюць на холадзе. Ц зак.
закарчанёць, -ёю, -ёеш, -ёе / скарчанёць,
-ёю, -ёеш, -ёе.
КАРЧМА, -ы, лін. кбрчмы / (з л/ч. 2, 2, 4)
карчмы, корчмаў, лс. (уст.). Заезны дом з
начлегам у дарэвалюцыйнай Беларусі, ва
Украіне і ў Польшчы. Ц нрым. карчомны,
-ая, -ае.
КАРЧМАР, -а, лін. -ьі, -бў, лі. (уст.).
Гаспадар карчмы. Ц лс. карчмарка, -і, ДЗ/
-рцы, лін. -і, -рак. II ярым. карчмарскі, -ая,
-ае.
КАРЧЫСТЫ, -ая, -ае. З вялікай коль
касцю карчоў пнёў II нлз. карчыстасць, -і, лс.
КАРЧЭЎЕ, -я, н., зб. Карчы, пні.
КАРШАК ал. коршак.
КАРШАКОВЫ ал коршак
КАРШЎН, -А, Лін. -ы, -бў, Лі. Вялікая
драпежная птушка сямейства ястрабі
ных з доўгімі крыламі і загнутай дзюбай.
0 Каршуном наляцець — злосна і хутка на
кінуцца, напасці на каго-н. Ц дрылі, каршу
новы, -ая, -ае. Хлрм/уноеля бзюбл.
КАРЫ', -ая, -ае. Карычневы (пра колер
вачэй). Ллрыя сачы.
КАРЬР, -аў. 1. Сані для перавозкі бяр
вення. 2. Вялікія калёсы для перавозкі
грузаў
КАРЙДА, -ы, 3/-дзе, лс. Масавае відо
вішча ў Іспаніі і ў некаторых іншых краі
нах: бой тарэадора з быком.
КАРЫЕС / КАРЫЁЗ у лі Паступовае
разбурэнне цвёрдай тканкі косці зуба. Ц
дрылі, карыесны, -ая, -ае / карыёзны, -ая, -ае.
КАРЫКАТЎРА, -ы, мн. -ы, -тўр, лс. І.
Малюнак, на якім намаляваны хто-н. або
што-н. у скажоным, падкрэслена смеш
ным выглядзе. X. ял еулынлёў. 2. дсрля.
Смешнае, недасканалае падабенства да
каго-, чаго-н. /эліы клецкам — к. лл ўмен
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не м/ыць. II дрылі, карыкатурны, -ая, -ае (да
1 знач.).
КАРЫКАТУРНЫ, ая, ае 1. ал ка
рыкатура. 2. лерлл. Смешны, недарэчны,
прыдатны для карыкатуры. Й'. еыалжЗ. Ц
нлз карыкатурнасць, -і, лс.
КАРЫКАТУРЫСТ, -а, 3/ -сце, лін. ы,
-аў, лі. Мастак, які малюе карыкатуры. Ц лс.
карыкатурыстка, -і, ДА/-тцы, Лін. -і, -так. Ц
лрьім. карыкатурысцкі, -ая, -ае.
КАРЦІНКА, -і, ДЗ/ -нцы, лін. -і, -нак,
лс. Чорны дробны сушаны вінаград без
костачак. Ц дрылі, каронкавы, -ая, -ае.
КАРЫСЛІВЕЦ, -ліўца, лін
ліўцы,
-ліўцаў, м. (разм.). Тое, што і клрыс/лллюбец.
КАРЫСЛІВЫ, ая, ае 1. Заснаваны на
карысці, які мае на ўвазе выгаду, карысць,
йлрысл/еыя нлліеры. Хлрысл/еля рлзеллсл/елсць. 2. Які імкнецца да асабістай вы
гады, нажывы. 3^. чллляек. Ц нлз. карыслі
васць, -і, лс.
КАРЫСНЫ, ая, ае І. Які прыно
сіць карысць. йлрыснля кн/ел. Хлрыснля
злўелел. 2. Які складае частку цэлага, вы
карыстоўваецца непасрэдна па прызна
чэнні (спец.). Хлрыснля нломчл. Ц нлз. ка
рыснасць, -і, лс. (да 1 знач.).
КАРЫСТАЛЬНІК, -а, мн. і, аў м. Асоба або ўстанова, якая карыстаецца чым-н.
X. лерслнлльнлел клмн 'ю/длрл. 3^. ллслуе.
КАРЫСТАЛІОБЕЦ, бца, мн. бцы,
-бцаў лі. Карыслівы чалавек.
КАРЫСТАЛЮБІВЫ, ая, ае Тое, што
і клрысл/бы.
КАРЫСТАЛЙЭБНЫ, ая, ае Тое, што і
клрь;с?яллюб/#ь/.
КАРЫСТАЛЙЭБСТВА, а, н Імкненне
да асабістай выгады, прага да нажывы.
КАРЫСТАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
незлк., чылі. І. Выкарыстоўваць для сва
ёй патрэбы. 3^ елзллі. X. елрлбсклм б/бл/яніэклм. 2. Выкарыстоўваць што-н. у сваіх
інтарэсах, атрымліваць выгаду карысць з
чаго-н. 3^ еынлбклм. 3^ чулсом блбрл/лом.
3. Мець што-н. (аўтарытэт, павагу права
і інш.). 3^. носнехллі. 3^. ўс/м/ нрлелм/. Ц злк.
пакарыстацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца (да
1 і 2 знач.). II нлз. карыстанне, -я, н. (да 1
знач.).
КАРЙСЦЬ, -і, лс. 1. Добрыя, спрыяль
ныя вынікі для каго-, чаго-н. Лрынесц/ к.
рлбз/ме. 2. Матэрыяльная выгада для ка
го-, чаго-н.; прыбытак. Мець к. сл селем
прлцы. 0 Гаварыць на карысць клас-члес —
служыць доказам, пацвярджэннем дадат
ных якасцей каго-, чаго-н. На карысць
клео-члео — 1) са станоўчымі вынікамі для
каго-, чаго-н. Снрлел еырлміыллся нл клрысць /?л&ллн/кл; 2) дзеля чыёй-н. выгады,
карысці. Зменл месцл с^улсбь/ нлмідял яліу
нл клрь/сць.
КАРЫТА, -а, 3/ -рьіце, лін. -ы, -ріАт /
-аў, н. Прадаўгаватая пасудзіна, збітая з
дошак або выдзеўбаная з дрэва, якая звы
чайна выкарыстоўваецца для кармлення
жывёлы. Зб/ць к. б Застацца ля разбітага

карыта — ні з чым, страціўшы ўсё набы
тае. II нлмянін. карытца, -а, лін. -ы, -аў н. Ц
ярым. карытны, -ая, -ае.
КАРЫФЁЙ, -я, лін. -і, -яў, лі. (высок.).
Выдатны дзеяч у якой-н. галіне. 3^ сусее/ннлм л//нлрлн!дры.
КАРЫЦА, -ы, лс. Высушаная пахучая
кара з галінак карычных дрэў ужыв. як
прыправа. Ц нрым. карычны, -ая, -ае.
КАРЫЦЦА, карўся, кбрышся, кбрыцца; незлк. (разм ). Падпарадкоўвацца чы
ёй-н. волі, уладзе; пакарацца.
КАРЫЦЬ', карў, кбрыш, кбрыць; кбраны; незлк., іп/нл. Абчышчаць дрэва ад ка
ры; акорваць. X. лсзрбк/.
КАРЫЦЬ^, карў, кбрыш, кбрыць; кбраны; незлк., клас (нпно? (разм.). Папракаць,
дакараць. Абн/ць яел к.
КАРЫЧНЕВА-... Першая састаўная
частка складаных слоў са знач.: карычне
вы, з карычневым адцейнем; карычневы
ў спалучэнні з іншым, асобным колерам,
напр.: клрычнебл-злллц/стны, клрычнеелчыреоны, клрычнеел-м/зры і інш.
КАРЁІЧНЕВЫ, -ая, ае 1. Цёмны,
буравата-жоўты (колеру жолуда або ка
рыцы). Хлрычнееле нля/ню. 2. у зялч. нлз.
карычневыя, -ых. Аб людзях, групах лю
дзей, арганізацыях, блізкіх да фашызму
фашысцкай ідэалогіі.
КАРЫЯТЫДА, -ы, ДА/ дзе, мн. -ы,
-тйд / -аў лс. Калона, апора ў будынку ў
выглядзе жаночай фігуры.
КАРЗ, леек/!., н. 1. Баявое пастраенне
пяхоты ў форме чатырохвугольніка, якое
прымянялася ў еўрапейскіх арміях да кан
ца 19 ст. галоўным чынам для адбіцця атак
кавалерыі. 2. нязлі. У форме чатырохву
гольніка. Ллўнер к.
КАРЭЙКА, -і, ДЗ/ -рбйцы, лс. Свіная
або цялячая грудзінка спецыяльнага пры
гатавання.
КАРЭЙЦЫ, -аў, лбз. -рбец, -рбйца, лі.
Народ, які складае асноўнае насельніцтва
Карэйскага паўвострава. Ц лс. карэянка,
-і, ДА/-нцы, лін. -і, -нак. Ц лрым. карэйскі,
-ая, -ае.
КАРЭКТАР, -а, Лін. -ы, -аў Лі. Работнік
выдавецтва, газеты або друкарні, які чы
тае і правіць карэктуру. Ц нрым. карэктар
скі, -ая, -ае. //лрлбл ўклрэк/млрсклй (наз ).
КАРЭКТНЫ, -ая, -ае. Ветлівы, тактыч
ны, далікатны. Хлрэк/ннля злўелел. йлрэк/янл (прысл.) нлеобз/ць сябе. Ц нлз. ка
рэктнасць, -і, зк.
КАРЭКТЎРА, -ы, лс. Выпраўленне па
мылак на адбітку друкарскага набору, а
таксама сам гэты адбітак. %/лілць клрэклі)ру. II нрьаі. карэктурны, -ая, -ае.
КАРЭКТЁІЎ, -тьіву, лін. -тывы, -тьіваў
Лі. (кніжн.). Частковая папраўка, змянен
не чаго-н. .%есц/ клрэк/лыеы ўруклн/с.
КАРЭКЦІРАВАЦЬ, рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны; незлк., мпно. 1. Уносіць
карэктывы, папраўкі ў што-н.
нрлек/н
нлснілноеы. леонь лрніыяеры/. 2. Выпраў
ляць памылкі ў карэктуры.
лр/ныку/і. Ц
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скарэкціраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны (да 1 знач.) / адкарэкціраваць,
-рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны (да 1
знач ). II //ез. карэкціраванне, -я, я. / карэк
ціроўка, -і, ДМ -рбўцы, лін. -і, -рбвак, ж.
(да І знач.); ярым. карэкціровачны, -ая, -ае
(да 1 знач.).
КАРЭКЦІРОЎШЧЫК, а, дж і, аў,
м. 1. Той, хто ажыццяўляе карэкціроўку.
Дётчык-к. 2. Лятальны апарат або іншае
спецыяльнае прыстасаванне, з якіх вядзец
ца карэкціроўка артылерыйскага агню.
КАРЭКЦЫЯ, -і, ж. (спец.). 1. Вы
праўленне, частковае змяненне чаго-н.
зроку. 2. Унясенне паправак у дзеянне
вымяральных прыбораў, рэгулятараў у за
лежнасці ад змен умоў іх эксплуатацыі.
траекторый налёту самалёта.
КАРАЛЫ', -аў, абз. -рбл, -а, м. Народ,
які складае карэннае насельніцтва Рэс
публікі Карэлія, што ўваходзіць у склад
Расійскай Федэрацыі. Ц ж. карэлка, -і, ДМ
-лцы, мн. -і, -лак. II лрым. карэльскі, -ая,
-ае. X. нароб. О Карэльская бяроза — від
бярозы з прыгожай узорыстай драўнінай
на зрэзе.
КАРЭЛЫ, -ая, -ае. Пакрыты слоем за
сохлай гразі; брудны. Гарэлая суконка. Аду
рэлыя рук/. II наз. карэласць, -і, ж.
КАРЭЛЯТЫЎНЫ, ая, ае (кніжн)
Які знаходзіцца ў карэляцыі з чым-н.; су
адносны. .Карэлятыўныя ланяцц/.
КАРЭЛЯЦЫЯ, і, мн і, цый, ж
(кніжн.). Узаемная сувязь, суадноснасць
прадметаў паняццяў або з'яў. Ц лрым. ка
рэляцыйны, -ая, -ае
КАРЭНІШЧА, а, н 1. Падземнае сцяб
ло шматгадовых травяністых раслін, якое
адрозніваецца ад кораня наяўнасцю неда
развітага лісця. 2. Асноўны, галоўны ко
рань дрэва, які з'яўляецца працягам ства
ла. II ярым. карэнішчавы, -ая, -ае.
КАРЭННЕ, -я, н., зб. 1. Карані (ал. ко
рань у 1—3 знач.). 2. Падземныя часткі
некаторых раслін (пятрушкі, сельдэрэю і
інш.), якія ўжыв. як прыправа.
КАРЭННЫ, -ая, -ае. 1. Спрадвечны,
пастаянны (пра жыхароў пэўнай мясцо
васці). А. м/нчан/н. 2. Рашаючы, самы іс
тотны, які датычыцца асноў чаго-н. А.
пералом у срамабск/м жыцц/. Аіарэнньуя
змены. 3. Які мае адносіны да кораня сло
ва; каранёвы. Адрэяяля частка слаба. О
Карэнныя зубы — пяць задніх зубоў з кож
нага боку верхняй і ніжняй сківіц. 0 Ка
рэнным чынам — поўнасцю, зусім.
КАРЭНЬЧЫК ал корань
КАРЭСПАНДАВАЦЬ,
дўю,
дўеш,
-дўе; -дўй; -давАны; незак. (кніжн.). 1. На
кіроўваць куды-н. карэспандэнцыю (у З
знач.; уст.). 2. з чым. Адпавядаць чаму-н.,
суадносіцца з чым-н.
КАРЭСПАНДЭНТ, -а, Д/ -нце, лж -ы,
-аў, м. 1. Тбй, хто знаходзіцца ў перапісцы
з кім-н. 2. Аўтар карэспандэнцый у газе
це, часопісе, на радыё, тэлебачанні. Улас
ны к. Спецыяльны к. 77азам/татнь/ к. .Ваен

ны к. II ж. карэспандэнтка, -і, ДМ-тцы, мн.
-і, -так. II лрым. карэспандэнцкі, -ая, -ае.
КАРЭСПАНДЭНЦЫЯ, і, мн і, цый,
ж. 1. Паштовая перапіска паміж асоба
мі або ўстановамі. 2?есц/ карэспандэнцыю.
2. зб. Пісьмы, паштова-тэлеграфныя ад
праўленні. Дастаўка карзспанбэнцы/. За
казная к. 3. Паведамленне пра падзеі, да
сланае адкуль-н. у газету, часопіс. 77аслаць
карэспандэнцыю ў *Аячэрн/ М7нсю>.
КАРЭТА, -ы, ДМ-рбце, мн. -ы, -рбт, ж.
Закрыты з усіх бакоў чатырохколы конны
экіпаж на рысорах. О Карэта хуткай да
памогі — спецыяльная аўтамашына, якая
высылаецца для неадкладнай медыцын
скай дапамогі. 0 (Прыйшоўся) як вол да
карэты (разм.) — пра таго, хто аказаўся ў
недарэчных абставінах. Ц ламянм/. карЭтка,
-і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж. Ц лрым. ка
рэтны, -ая, -ае.
КАРЭТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, ж.
1. ел. карэта. 2. Рухомая частка некаторых
машын, механізмаў, апаратаў (спец.). А.
вязальнай л/ам/ыны. Ц лрым. карэтачны, -ая,
-ае.
КАРЭЦ, -рцА, мн. -рцы, -рцбў, м. Драў
ляны або металічны коўш (у 1 знач.) з руч
кай для зачэрпвання вады, квасу і пад.;
конаўка. Ц прым. карцовы, -ая, -ае.
КАРЭЦЬ, -рбю, -рбеш, -рбе; незак. Ра
біцца карэлым, каравым (ад гразі).
КАРЭЯНКА ал. карэйцы.
КАСА, -ы, мн. -ы, кас, ж. 1. Аддзяленне
ў банку і іншых установах, дзе праводзяц
ца грашовыя аперацыі; памяшканне, дзе
знаходзіцца гэта аддзяленне. Разл/чыцца ў
касе. Амлетная к. Маеаз/нная к. 2. Наяўныя
грошы ўстановы, прадпрыемства. Збаць
касу. 3. Апарат, на якім адціскаюцца квіт
кі з указаннем атрыманай сумы, а таксама
кабінка, месца, дзе знаходзіцца гэты апа
рат і работнік, які яго абслугоўвае. Яыб/ць
у касе булку хлеба. 4. У друкарскай справе:
скрынка з наборам друкарскага шрыфту
(уст.). Заборная к. Ц лрым. касавы, -ая, -ае.
КАСА', -ы, мн. кбсы /(зл/ч. 2,3, 4) касы,
кос, ж. Доўгія заплеценыя разам валасы.
Улажыць касу сакол галавы. Расллесц/ касу.
КАСА , -ьі, мн. кбсы /' (з л/ч. 2, 3, 4) касы,
кос, ж. Ручная сельскагаспадарчая пры
лада, якая складаецца з доўгага загнутага
ляза, насаджанага на касільна, і служыць
для скошвання травы, збожжа і пад. кля
паць касу. 0 Найшла каса на камень — су
тыкнуліся розныя непрымірымыя погля
ды, інтарэсы, характары. Хоць касою ка
сі — вельмі многа. Ц ламянм/. кбска, -і, ДМ
-сцы, мн. -і, -сак, ж.
КАСА-*, -ьі, мн. кбсы / (зл/ч. 2, 3, 4) касы,
кос, ж. Доўгая вузкая паласа, што цягнец
ца ад берага; мыс. Намыўная к.
КАСА", -ы, мн. кбсы / (з л/ч. 2, 3, 4) касы,
кос, ж. (разм.). Селязёнка.
КАСА... (а таксама коса...). Першая сас
таўная частка складаных слоў, ужыв. за
мест «коса*, калі націск у другой частцы
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слова падае на першы склад, напр.: касаплечь/, касароты, касавок/.
КАСАБОКІ, -ая, -ае. З касым, кры
вым бокам. .Касабокая хатка. Ц наз. каса
бокасць, -і, ж.
КАСАБОЧЫЦЦА,
чуся,
-чышся,
-чыцца; незак. (разм.). Станавіцца каса
бокім, крывым. 77аркан касабочыцца. Ц
зак. скасабочыцца, -чуся, -чышся, -чыцца.
КАСАВАРОТКА, і, ДУГ тцы, мн і,
-так, ж. Мужчынская кашуля са стаячым
каўняром, які зашпільваецца збоку.
КАСАВАЦЬ, касўю, касуеш, касўе;
касўй; касавАны; незак., м/то. 1. Закрэс
ліваць, выкрэсліваць. .К. нап/санае. 2.
Спыняць, адмяняць дзеянне чаго-н. .К.
пастанову. .К. м/люб.
бамову. 3. Апра
тэстоўваць рашэнне суда ў касацыйным
парадку (спец.). Ц зак. скасаваць, -сўю,
-сўеш, -сўй; -саваны (да 2 і 3 знач.). Ц наз.
касаванне, -я, н. (да 1 і 2 знач.).
КАСАВІЛЬНА, -а, мн. -ы, -аў, н. (разм.).
Тое, што і кассё.
КАСАВІЦА, -ы, ж. Час касьбы. Разгар
нулася самая к.
КАСАВОКАСЦЬ, і, ж Стан вачэй,
пры якім зрэнкі накіраваны ў розныя бакі.
КАСАВОКІ, -ая, -ае. З касымі вачамі,
які мае касавокасць.
КАСАВЎРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыц
ца; незак. (разм.). 1. на каео-м/то. Глядзець
скоса.
на бззбры каб/нета. 2. перан., на
каео-м/то. Адносіцца з падазрэннем, не
дружалюбна. II зак. скасавурыцца, -руся,
-рышся, -рыцца (да 1 знач.).
КАСАВУРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; не
зак., м/то (разм.). Глядзець коса, убок
(пра вочы). Рока касавурыць. Ц зак. скасавўрыць, -ру, -рыш, -рыць; -раны.
КАСАГОР, -а, мн. -ы, -аў, м. Схіл гары,
пагорка. Забірацца (Завялося па камян/сть/м касаеоры.
КАСАЛАПЫ, -ая, -ае. Які пры хадзе
ставіць ступні наскамі ўсярэдзіну або ў
бакі. л/ябзвебзь. Ц наз. касалапасць, -і, ж.
КАСАТКА', -і, ДМ-тцы, мн. -і, -так, ж.
Народная назва вясковай ластаўкі.
КАСАТКА\ -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так, ж.
Буйная драпежная млекакормячая жывё
ліна сямейства дэльфінавых, падобная на
кіта.
КАСАЎЁ, -А, л/н. -ц -ёў, н. (разм.). Тое,
што і кассё.
КАСАЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. 1. Аб
скарджанне і перагляд судовага рашэння,
якое яшчэ не ўступіла ў законную сілу вы
шэйстаячай судовай інстанцыяй па скар
зе бакоў або пратэсце пракурора (спец.).
АТ. лрысубу. 77абаць на касацыю. 2. Заява з
просьбай аб пераглядзе або адмене судо
вага рашэння (разм.). 77абаць касацыю. 3.
Адмена выбараў або прызнанне іх несап
раўднымі ў выніку парушэння выбарчага
закона. Ц лрым. касацыйны, -ая, -ае.
КАСАЧ', -А, мн. -ы, -бў, м. Травяністая
расліна з доўгімі мечападобнымі лістамі і
вялікімі кветкамі жоўтага, сіняга або фія-
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летавага колеру. Ц ярым. касачбвы, -ая, -ае.
Сямсмс/л^а касачовых (наз.).
КАСАЧ,
мл. -ьі, -бў м. Цецярук-самец, які ў адрозненне ад самкі мае ў хвас
це доўгае выгнутае пер'е. Ц лрь/м. каса
човы, -ая, -ае.
КАСЁКАНС, -а, мл. -ы, -аў м. Адна з
трыганаметрычных функцый — секанс
дадатковага вугла.
КАСЁТА, -ы, ДА/ -сёце, мл. -ы, касёт,
ж. 1. Святлонепранікальны футляр для
засцярогі святлоадчувальных матэрыялаў
(фота-, кінаплёнкі і пад.). 2. Стандартная
па форме прылада, кантэйнер, у які змя
шчаюцца якія-н. дэталі, матэрыялы. 2*омбазая к. 3. Плоская закрытая каробка для
магнітафоннай стужкі. Ц лрь/м. касётны,
-ая, -ае. А маалйлафал.
КАСЁЦ, касцА, мл. касцьі, касцбў, м.
Той, хто косіць траву збажыну.
КАСІЛКА, -і, ДА/ -лцы, мл. -і, -лак, ж.
Сельскагаспадарчая машына для касьбы.
КАСЙІЬНА, -а, мл. -ы, -аў л. Тое, што
і кассё.
КАСІР, -а, мл. -ы, -аў м. Службовая
асоба, якая распараджаецца касай, выдае
і прымае грошы, каштоўныя паперы, пра
дае білеты; работнік кАсы (у 1 і 3 знач.).
II лс. касірка, -і, ДАТ -рцы, мл. -і, -рак
(разм.). II лрым. касірскі, -ая, -ае.
КАСЙЦГД, каціўся, кбсішся, кбсіцца;
лезак. І. (7 /2ас. леулсы#.). Станавіцца ка
сым (у 1 знач.), крывіцца. Дохлы косяццд.
2. ла каео-м/?яо. Глядзець коса, убок. Аэль
кос/цца ламам/ылу. 3. лерал., ла каао-млло.
Адносіцца да каго-н. неадабральна, неда
верліва, з падазрэннем (разм.). Ц зак. па
касіцца, -каціўся, -кбсішся, -кбсіцца (да
1 і 2 знач.) і скасіцца, скаціўся, скбсішся,
скбсіцца (да 1 і 2 знач.).
КАСІЦЬ', кашў, кбсіш, кбсіць; кбшаны; лезак. 1. м//ло. Зразаць траву касой^
або касілкай. А аліаяу. 2. лерал., каео
(мллр). Нішчыць, забіваць у вялікай коль
касці. Лмроба косіць людзей. Дамла лае
алуда і касіла. Ц зак. скасіць, скаціў, скбсіш,
скбсіць; скбшаны. Ц лаз. кашэнне, -я, л. (да
1 знач.) / касьба, -ьі, лс. (да 1 знач.).
КАСІЦЬ , кашў, кбсіш, кбсіць; лезак.
1. м/л!О. Рабіць касым, крывым; перакош
ваць. А рол/. 2. млло і чь/м. Глядзець коса,
убок. Хбль касіў сокам ла кучу калклдылы.
з. Быць касавокім, касым. Дееае еока ко
сіць. II зак. скасіць, скаціў, скбсіш, скбсіць;
скбшаны (да 1 знач.) і пакасіць, -кашў,
-кбсіш, -кбсіць; -кбшаны (да 1 знач.).
Скасіць еуеа/1 ха/лы. Дохлы лакасіла (бе
зас.).
КАСКА, -і, ДА/ -сцы, мл. -і, -сак, лс.
Засцерагальны галаўны ўбор (звычайна
металічны) у выглядзе шлема. Салдацкая
к. 77алсарлая к. Ц лрым. касачны, -ая, -ае.
КАСКАД, -а, Л/ -дзе, мл. -ы, -аў м. 1.
Натуральны або штучны вадаспад з уступамі. 2. лерал., чаео. імклівая, нястрым
ная плынь чаго-н. А слоў. 3. Акрабатыч
ны прыём, які імітуе падзенне з чаго-н. (з
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каня, веласіпеда, турніка і інш.; спец.). 4.
У аперэце: хуткі танец, які суправаджаец
ца спевамі. 5. У тэхніцы: група паслядоўна
звязаных і аб'яднаных у адну сістэму ад
натыпных прыстасаванняў збудаванняў
і пад. (спец.). X ейрдэлекл/раслідлцый. Ц
лрым. каскадны, -ая, -ае. Азскай/ыя элек/лрастлалцы/.
КАСКАДЗЁР, -а, мл. -ы, -аў, м. Артыст,
які ў кінафільмах выконвае складаныя
і небяспечныя для жыцця трукі. Ц лрь/м.
каскадзёрскі, -ая, -ае.
КАСКЁТКА, -і, ДА/-тцы, мл. -і, -так, лс.
Лёгкі мужчынскі галаўны ўбор з казыр
ком і аколышкам.
КАСЛАЎКА, -і, ДАТ -лаўцы, мл. -і, -ла
вак, лс. (разм.). Пасма валасоў травы, лёну і пад.
КАСМА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: 1) які мае адно
сіны да космасу да касмалогіі, напр.: кас
мафізік#, касмахімія, касмахралалоеія; 2)
які мае адносіны да касманаўтыкі як да
навукі, напр.: касмайялоеія, касмаме^ыцыла, касмалсіхалоеія; 3) які мае адносіны
да касмічных палётаў да знаходжання ча
лавека ў космасе, напр.: касмаа/Зкрь/б&льлік, касмалла^альл/к^ касмаллаоалле, касмалрахо<3зец, касмацэл/лр.
КАСМАГОНІЯ, -і, лс. (спец.). Вучэнне

аб паходжанні касмічных цел і іх сістэм.
X Солечлай сіс/лэмы. Ц лрым. касмаганічны,
-ая, -ае.
КАСМАДРОМ, -а, мл ы, аў м Пля
цоўка з комплексам спецыяльных збуда
ванняў і тэхнічных сродкаў для запуску
касмічных караблёў і штучных спадарож
нікаў Зямлі. II лрым. касмадромны, -ая, -ае.
КАСМАЛОГІЯ, -і, лс. Вучэнне пра Сус
вет як пра адзінае цэлае. Ц лрым. касмала
гічны, -ая, -ае.
КАСМАНАЎТ, -а, А/-нАўце, мл. -ы, -аў,
м. Спецыяліст, удзельнік палёту ў космас.
II лс. касманаўтка, -і, ДА/-тцы, мл. -і, -так.
II лрым. касманаўцкі, -ая, -ае.
КАСМАНАЎТЫКА, -і, ДА/ -тыцы, лс.
Тэорыя і практыка палётаў у космас. Дасяалеллі касмалаул/ык/.
КАСМАПАЛІТ, -а, АТ-ліце, мл. -ы, -аў
м. Паслядоўнік касмапалітызму Ц лс. кас
мапалітка, -і, ДА/-тцы, мл. -і, -так. Ц лрь/м.
касмапалітычны, -ая, -ае.
КАСМАПАЛІТЫЗМ, у, м 1. Ідэя
сусветнага грамадзянства, якая ставіць
агульначалавечыя інтарэсы і каштоўнас
ці вышэй за інтарэсы асобнай нацыі або
ўвогуле адмаўляе паняцце нацыянальных
традыцый і нацыянальнай культуры. 2.
Ідэалогія, светапогляд, згодна з якім усе
народы належаць да адной супольнасці,
заснаванай на агульнай маралі. Ц лрым.
касмапалітычны, -ая, -ае.
КАСМАТЫ, -ая, -ае. 1. З доўгай густой
поўсцю; лахматы. А. сабака. Хасма/лая
/аалка. 2. З доўгімі валасамі; валасаты.
Адсмаліля аалаяа. Ц лаз. касматасць, -і, лс.

КАСМАЦІЦЬ, -мАчу -мАціш, -меціць;
лезак., каао-м/ло (разм.). Рабіць касма
тым, лахматым. А. валасы. Ц зак. раскас
маціць, -мАчу -мАціш, -меціць; -мечаны.
КАСМАЧЫ, -бў (разм.). Доўгія ўзлах
мачаныя пасмы валасоў
КАСМЕТАЛОГІЯ, і, лс Раздзел меды
цыны, які займаецца лячэбнай касметы
кай. II лрым. касметалагічны, -ая, -ае.
КАСМЕТОЛАГ, а, мл і, аў м Спе
цыяліст па касметалогіі.
КАСМЁТЫКА, -і, ДА/-тыцы, лс. 1. Ву
чэнне аб сродках і метадах паляпшэння
знешняга выгляду чалавека. 2. Сродкі і
спосабы догляду скуры твару цела і інш.,
якія выкарыстоўваюцца для падтрымання
іх здаровага стану і прыгожага выгляду.
Дэкара/лыулая к. ТТал/уральлая к. АТаеаз/л
касмеліык/. Ц лрым. касметычны, -ая, -ае.
КАСМЕТЫЧКА, -і, ДА/ чцы, мл і,
-чак, лс. (разм.). 1. Невялікая сумачка для
прадметаў касметыкі. 2. Спецыялістка па
касметычным доглядзе твару цела.
КАСМІЧНЫ, ая, ае 1. ад космас 2.
лерал. Грандыёзны, велізарны. Азсм/члыя
маы/л/абы.
КАСМЫК, -А, мл. -і^ -бў м. (разм.). Тое,
што і касмыль.
КАСМЫКАВАТЫ, ая, ае (разм) Які
выступае касмыкамі, складаецца з касмы
коў Аасмыказа/лая кудзеля. Ц лаз. касмы
каватасць, -і, лс.
КАСМЫЛІНА, -ы, мл. -ы, -лін, лс. Пас
ма, касмыль (воўны, валасоў).
КАСМЫЛЬ, -А, мл. -і^ -ёў м. (разм.).
Скудлачаная пасма валасоў воўны і пад.
Аасмыл/ паласаў. А кудзелі. Ц ламялм/. кас
мылёк, -лькА, мл. -лькц -лькбў м.
КАСНІК, -А, мл. -ц -бў м. 1. Вузкая па
лоска тканіны; істужка, якую ўплятаюць
у касу'. Заяязаць касл/к/ балл/ам. 2. лерал.
Тое, што нагадвае сабой істужку мае фор
му вузкай палоскі. Ц лал/яла/, каснічок,
-чкА, мл. -чкі^ -чкбў, м. (да 1 знач.). Ц лрь/м.
каснічны, -ая, -ае (да 1 знач.).
КАССЁ, -А, мл. кбссі і (з л/ч. 2, 2, 4) кас
сі^ кбссяў л. Ручка ў касе^; касільна.
КАСТА, -ы, ДА/ кАсце, мл. -ы, каст /
-аў, лс. 1. У краінах Усходу: грамадская
група, адасобленая паходжаннем, родам
заняткаў і прававым становішчам сваіх
членаў А. брахмалау. 2. лерал. Замкнутая
грамадская групоўка, якая ахоўвае сваю
адасобленасць і свае саслоўныя і група
выя прывілеі (неадабр.). Ц лрым. каставы,
-ая, -ае.
КАСТАВАСЦЬ, -і, лс. Каставая замкну
тасць, адасобленасць. Саслоулая к.
КАСТАЁДА, -ы, ДА/ -дзе, лс. Хвароба,
звязаная з паступовым разбурэннем кас
цявой тканкі.
КАСТАНЬЁТЫ, -ньёт, абз. -а, -ы, лс.
Ударны музычны інструмент — дзве злу
чаныя між сабой драўляныя ці пластма
савыя пласцінкі, якімі рытмічна пастук
ваюць, надзеўшы на пальцы. Ц лрь/м. кас
таньетны, -ая, -ае.
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КАСТАПРАЎ, -рбва, мн. -рбвы, -рбваў,
м. (уст.). Лекар, які ставіць на месца вы
віхнутыя косці або правільна складае пе
раламаныя.
КАСТАРЭЗ, -а, лін. -ы, -аў, м. Майстар
разьбы па косці. Ц лрылі. кастарэзны, -ая,
-ае. Хасліарэзнае масл/ацл/ва.
КАСТбР, -у м. Суконная шарсцяная
тканіна з густым ворсам. Ц лрым. кастора
вы, -ая, -ае.
КАСТРА, -ьі, ж. Тое, што і кастрыца. Ц
лрым. кастрбвы, -ая, -ае.
КАСТРАТ, -а, Л7 -рбце, .мн. -ы, -аў, м.
Той, каго кастрыравалі; скапец.
КАСТРУБАВАТЫ, -ая, -ае. Шурпаты,
нягладкі. .Каструбаватая бом/ка. Ц наз. кас
трубаватасць, -і, лс.
КАСТРУЛЯ, -і, мн. -і, -рўль, лс. Пасу
дзіна, звычайна цыліндрычнай формы, з
ручкамі і крышкай для прыгатавання ежы
метадам варкі. Ц памяне.-ляск. каструлька,
-і, ДМ -льцы, лін. -і, -лек, лс. Ц лрылі. кастрўльны, -ая, -ае.
КАСТРАВЫ, -ая, -ае. З кастрой, кас
трыцай. .Кастрывая кубзеля. Ц ноз. кас
трывасць, -і, лс
КАСТРЫРАВАЦЬ, -рую, -руеш, руе;
-руй; -раваны; зак. і незяк., каео (мяло/
Выразаць (выразаць) палавыя залозы; па
лягчэць (лягчаць). II наз. кастрацыя, -і, лс. і
кастрыраванне, -я, н
КАСТРЫЦА, -ы, лс. Адходы лёну і ка
напель, якія атрымліваюцца пасля пера
цірання і трапання. Ц ярым. кастрЫчны,
-ая, -ае / кастрыцавы, -ая, -ае.
КАСТРЫЧНІК, а, лі 1. Дзясяты месяц
каляндарнага года. 2. (з вялікай літары).
Рэвалюцыя 1917 года, а таксама яе гадаві
на 7 лістапада (25 кастрычніка па старым
стылі). Сая/яа .Кастрычніка. Ц ярым. кас
трычніцкі, -ая, -ае. Лас/ярь/чн/цкй святы.
КАСТРЫШЧА, -а, лін -ы, -аў н Тое,
што і военім/ча.
КАСТЫЛЬ, -А, мн. -ц -ёў, .м. (спец.). 1.
Апора для чалавека без ног або з хворымі
нагамі; мыліца. 2. Металічны шпень, які
забіваецца ў шпалу для прымацавання да
яе рэйкі. II лрым. кастыльны, -ая, -ае.
КАСТЭЛЯНКА, -і, ДМ-нцы, мн. -і, -нак,
лс. Жанчына, якая ведае бялізнай у бальні
цы, інтэрнаце, доме адпачынку і пад.
КАСТЭТ, -а, М-тЗце, мн. -ы, -аў м. Ха
лодная зброя ў выглядзе металічнай плас
цінкі, якая надзяваецца на пальцы і заціс
каецца ў кулаку. Выцяць кдс/йэнпзм. Ц лрым.
кастэтны, -ая, -ае.
КАСЦЁЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Назва ката
ліцкага храма. II лрым. касцельны, -ая, -ае.
.Касцельныя залпы.
КАСЦЁР', -стрб, мн. -стрьі, -стрбў м.
Складзеныя пэўным парадкам папілава
ныя і паколатыя дровы. Скласці стразы ў к.
КАСЦЁР, -стрб, мн. -стрьі, -стрбў м.
Тое, што і воанім/чо (у 1 знач ). Распаліць к.
II лрым. кастрОвы, -ая, -ае.
КАСЦІСТЫ, -ая, -ае. 1. З шырокі
мі буйнымі касцямі. .Касцістая %)/еура.

2. З вялікай колькасцю дробных касцей.
Лкунь — рыба касціспіая. Ц наз. касцістасць,
-і, лс.
КАСЦЙ)М, а, мн ы, аў, м 1. Муж
чынскае (пінжак і штаны) ці жаночае (жа
кет і спадніца) верхняе адзенне. Лажыць
к. 2. (часцей з азначэннем). Адзенне спе
цыяльнага прызначэння. Спартыўны к.
Маскарадны к. Ц ламянм/. касцюмчык, -а,
мн. -і, -аў, м. II лрь/м. касцюмны, -ая, -ае.
КАСЦЮМЁР, -а, мн. -ы, -аў м. Спецы
яліст па тэатральных касцюмах; работнік
касцюмернай. Ц лс. касцюмерка, -і, ДМ
-рцы, мн. -і, -рак.
КАСЦЮМЁРНЫ, -ая, ае 1. Які мае
адносіны да тэатральных і маскарадных
касцюмаў звязаны з іх вырабам, падрых
тоўкай і захоўваннем. .Касцюмерная ліамстзрня. 2. у знач. наз. касцюмерная, -ай,
мн. -ыя, -ых, лс. Аддзел у тэатры, дзе за
хоўваюцца касцюмы, ці майстэрня, дзе
яны рыхтуюцца. Ўтрымаць касцюм у кас
цюмернай.
КАСЦЮМІРАВАНЫ, ая, -ае І. Адзеты ў тэатральны або маскарадны касцюм.
Касцюміраваныя вучні. 2. Які праходзіць,
адбываецца з удзелам людзей у маскарад
ных касцюмах. Касцюміраванае выступ
ленне.
КАСЦЮМІРАВАЦЬ, -рую,
руеш,
-руе; -руй; -раваны; зак. і незак., каео
ёшто). Адзець (адзяваць) у тэатральны або
маскарадны касцюм. Ц звар. касцюміравац
ца, -руюся, -рўешся, -рўецца. Ц наз. касцю
міраванне, -я, н.
КАСЦЯВЫ ел. косць
КАСЦЯК, -А, мн. -і^ -бў м. 1. Тое, што і
шкілет. 2. леран. Асноўная, важная частка
чаго-н. К. ареан/зацы/.
КАСЦЯНЁЦЬ, ёю, ёеш, ёе; незак 1.
(7/2 ас. неўлсыв.). Ператварацца ў косць,
станавіцца косцю. Роеі ў цяляці касцяне
юць. 2. леран. Станавіцца нерухомым, дзе
равянець ад холаду. /Тое/ пачынаюць к. аб
хдлабў. II зак. закасцянёць, -ёю, -ёеш, -ёе /
акасцянець, -ёю, -ёеш, -ёе.
КАСЦЯНІЦЫ, -ніц, абз. -ніца, -ы, лс.
Лясная травяністая ягадная расліна ся
мейства ружакветных, а таксама яркачырвоныя кіслыя ягады гэтай расліны. Ц
лрым касцянічны, -ая, -ае.
КАСЦЯНКІ, -нак, абз. -нка, -і, ДА/
-нцы, лс. (разм.). Тое, што і касцян/цы. Ц
лрым. касцяначны, -ая, -ае / касцянкавы,
-ая, -ае.
КАСЦЯНЫ, -бя, -бе. 1. ал. косць. 2.
Здабыты, прыгатаваны з касцей жывёлы.
клем. касцяная мука.
КАСЫ, бя, бе / КбСЫ, ая, ае 1.
Размешчаны, накіраваны пад вуглом да
гарызантальнай паверхні, не адвесны. .К.
прамень.
почырк. 2. Скрыўлены, несі
метрычны. Ласая рама. Ласыя бзверы. 3.
Касавокі. Ласая бзяўчына. 4. Размешчаны
не пасярэдзіне, а збоку. Л. каўнер. Ласая
засцелска. 5. леран. Недружалюбны, па
дазроны (пра позірк, погляд). Ласыя ло-

КАС-КАТ
зірк/. Лбса (прысл.) елябзець на каео-н. О
Касы вугал — вугал, які большы або мен
шы за прамы. Касы парус (спец.) — трох
вугольны парус, б Касы сажань у плячах
(разм.) — шыракаплечы, магутнага складу
(пра чалавека).
КАСЫНКА, -і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак,
лс. Хусцінка трохвугольнай формы, якую
носяць на галаве або шыі. Ц ламянм/. ка
сыначка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, лс. Ц
лрым касыначны, -ая, -ае.
КАСЯК, -б, мн. -ц -бў, м. Тое, што і су
мнік. II лрым. касячны, -ая, -ае.
КАСЙІС, -б, мн.
-бў м. Чарада пту
шак, рыб. Л. журавоў. II лрым. касачны,
-ая, -ае / касяковы, -ая, -ае.
КАТ, кбта, М кбце, мн. кбты, -аў, м. 1.
Асоба, якая прыводзіць у выкананне смя
ротны прыгавор, учыняе кару, катуе. 2. пе
рон. Жорсткі мучыцель, прыгнятальнік. Ц
лрылі. катаўскі, -ая, -ае (да 2 знач.).
КАТАВАЛЬНЯ, -і, мн. -і, -яў лс. Месца
катаванняў. Ц лрым. катавальны, -ая, -ае.
КАТАВАСІЯ, -і, лс. 1. Песнапенне, што
выконваецца абодвума клірасамі, якія
выходзяць на сярэдзіну царквы. 2. леран.
Беспарадак, неразбярыха (жарт.).
КАТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавбны; незок., каео ^што). Моцна і балю
ча біць, жорстка мучыць. Л^ но болыце. 77е
кату// сябе. II зок. скатаваць, -тўю, -тўеш,
-тўе; -тўй; -тавбны. Ц ноз. катаванне, -я, н.
У фашысцкім лазеры смерці было нечалаве
чае катаванне любзем.
КАТАКЛІЗМ, -у, мн. -ы, -аў м. (кніжн.).
Нечакана рэзкі пералом, разбуральны пе
раварот (у прыродзе, грамадстве).
КАТАКбМБЫ, -аў, абз. -а, -ы, лс. Пад
зямеллі, пячоры з вузкімі і доўгімі хадамі
[першапачаткова служылі сховішчам для
першых хрысціян у Старажытным Рыме].
II лрым. катакомбны, -ая, -ае.
КАТАЛАГІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, -зўе;
-зўй; -завбны; зок. і незак., ішло. Скласці
(складаць) каталог чаго-н. Ц наз. каталагі
зацыя, -і, лс.
КАТАЛАЖКА, -і, ДМ-жцы, мн. -і, -жак,
лс. (разм.). Турма, месца зняволення. Тра
ліць у коліалалску.
КАТАЛІЗ, -у м. (спец.). Узбуджэнне хі
мічнай рэакцыі або змяненне яе хуткасці
пад уздзеяннем каталізатара. Ц лрым. ка
талізны, -ая, -ае.
КАТАЛІЗАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
Рэчыва, якое паскарае ход хімічнай рэак
цыі. II лрылі. каталізатарны, -ая, -ае.
КАТАЛІК ал. католік.
КАТАЛІКбС, -а, м. Тытул патрыярха ў
армяна-грыгарыянскай, а таксама ў гру
зінскай праваслаўнай царкве.
КАТАЛІЦЫЗМ, у, м і КАТАЛІЦТВА,
-а, н. Адзін з асноўных кірункаў хрысці
янства з царкоўнай арганізацыяй, якую
ўзначальвае Папа Рымскі. Ц лрым. ката
ліцкі, -ая, -ае.
КАТАЛІЧКА ел. католік.

КАТ-КАТ
КАТАЛОГ, -а, М -лбзе, лін. -і, -аў м
Спіс, сістэматызаваны пералік якіх-н.
аднародных прадметаў (кніі; экспанатаў
тавараў і пад.). X чосол/соў. X ^ытычной
л/торот^ры. Зорны к. II лрым. каталожны,
-ая, -ае.
КАТАЛЬ, -А, лік. -і^ -ёў м. (уст.). Рабочы,
які займаецца падвозам грузаў на тачцы.
КАТАМАРАН, -а, мн. -ы, -аў, л. 1. Па
руснае або маторнае судна з двух пара
лельных карпусоў злучаных між сабой
агульнай палубай. 77осозкырскі к. 2. Невя
лікае прагулачнае судна з парным сядзен
нем, якое працуе па прынцыпе веласіпе
да; водны веласіпед. Ц ярым. катамаранны,
-ая, -ае.
КАТАНГЕНС, -а, мя. -ы, -аў м. (спец.).
Трыганаметрычная функцыя, роўная ад
носкам косінуса да сінуса.
КАТАПУЛЬТА, -ы, ДА/ -льце, мя. -ы,
-льт /' -льтаў зк. І. У старажытнасці: пры
стасаванне для кідання на вялікую адлег
ласць камення, бочак з запаленай смалой
і пад., якое прымянялася пры асадзе крэ
пасцей. 2. Механізм для паскарэння стар
ту самалёта з палубы карабля (спец.). 3.
Аўтаматычнае прыстасаванне для выкід
вання з самалёта лётчыкаў касманаўтаў з
далейшым спускам на парашуце (спец.). Ц
лрым. катапўльтны, -ая, -ае.
КАТАПУЛЬТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; -тавАны; злк. і незок., коео-тто
(спец.). Выкінуць (выкідаць) з самалё
та пры дапамозе катапульты (у 3 знач.). Ц
зврр. катапультавацца, -тўюся, -тўешся,
-тўецца; -тўйся. Лётчык катапультаваў
ся.
КАТАР, -у мл. -ы, -аў м. Запаленне слі
зістай абалонкі якога-н. органа. X строўн/ко. II ярым. катаральны, -ая, -ае.
КАТАР , -а, мл. -ы, -аў м. 1. Невялікае
вяслярнае або самаходнае судна для тран
спартных, спартыўных і прамысловых
мэт. X на лойвобныккрылох. 2. Малы ваен
ны карабель спецыяльнага або дапамож
нага прызначэння. 76рлейны к. Ц ярым.
катарны, -ая, -ае
КАТАРАКТА, -ы, ДА/ -кце, зк. Памут
ненне крышталіка вока, якое выклікае
аслабленне і страту зроку .Вылечыць ката
ракту. II ярым. катарактны, -ая, -ае.
КАТАРГА, -і, ДА/ -рзе, зк. 1. Цяжкія
прымусовыя работы для зняволеных у
турмах ці ў іншых месцах зняволення
ўзмоцненага рэжыму Саслаць ла катаргу.
2. я^рал. Пра цяжкую працу невыноснае
жыццё. //е работа, а к. Ц ярым. катаржны,
-ая, -ае. Хатарзкная яраца.
КАТАРЖАНІН, -а, мл. -жАне / (з л/ч. 2,
3, 4) -жАніны, -жАн, м. Чалавек, які адбы
вае катаргу або які быў на катарзе. Ц зк. ка
таржанка, -і, ДА/-нцы, мн. -і, -нак. Ц ярым.
катаржанскі, -ая, -ае
КАТАРЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Тое, што
і катарзкан/н. Ц зк. катаржніца, -ы, мн. -ы,
-ніц. II ярым. катаржніцкі, -ая, -ае.
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КАТАСТРАФІЧНЫ, ая, -ае Які з'яў
ляецца катастрофай, вядзе да катастрофы.
Аатястроф/чное стоновлочо. Ц ноз. катас
трафічнасць, -і, зк.
КАТАСТРОФА, -ы, мн -ы, -рбф, зк І.
Падзея з трагічнымі вынікамі, раптоўнае
вялікае бедства. Дорозкноя к. Аейцыйноя
к. 2. Значная змена, якая цягне за сабой
рэзкі пералом у грамадскім або асабістым
жыцці. .Нацыянальная к. Сямейная к. 3.
Нечаканая і грандыёзная падзея ў гісторыі
планеты, якая робіць уплыў на яе далей
шае існаванне (спец.). 7^срыя катастроф.
II ярым. катастрофны, -ая, -ае.
КАТАФАЛК, -а, мн. -і, -аў м. 1. Тран
спартны сродак для дастаўкі труны з це
лам нябожчыка. 2. Высокая падстаўка для
труны. II ярым. катафалкавы, -ая, -ае.
КАТАХ, -А, мн. -і^ -бў м. Суквецце з па
тоўшчанай воссю, на якой шчыльна ся
дзяць кветкі; насенне. X кукурузы. Лотах/
вярбы. II я&мянм. каташок, -шкА, мн. -шку
-шкбў м. II ярым. каташны, -ая, -ае.
КАТАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца; не
зок. 1. Ездзіць на чым-н., у чым-н. дзеля прагулкі. X но кон/. X но лызкох. 2.
Шмат разоў ездзіць куды-н., раз'язджаць
(разм.). Л. зо бзярзкоўны кошт. Ц ноз. ка
танне, -я, н.
КАТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; незок. 1.
коао (/ото). Вазіць на чым-н. дзеля пра
гулкі, забавы. X но дойцы. X но мом/ыне.
2. м/то. Апрацоўваць шляхам пракаткі
(спец.). Л. л/стоеое зколезо. Ц ноз. катанне,
-я, н.
КАТЛАВАН, -а, мн. -ы, -аў м. Паглыб
ленне ў зямлі для закладкі фундамента
якога-н. збудавання. Ц ярым. катлаванны,
-ая, -ае.
КАТЛАВІНА, -ы, мн. -ы, -він, зк. Па
глыбленне, упадзіна на паверхні зямлі або
на дне мора, акіяна. Ц ярым. катлавінны,
-ая, -ае.
КАТЛЁТА, -ы, ДА/ -лёце, лт. -ы, -лёт,
зк. Засмажаны кусок мяса з рабрынкай
(адбіўная катлета) або кулінарны выраб
авальнай ці круглай формы з рыбнага,
мяснога фаршу кашы і гд. Хотлеты з ця
ляціны. А/бныя котлеты. Ц памяне. катлётка, -і, ДА/ -тцы, мн. -і, -так, зк. Ц ярым.
катлётны, -ая, -ае.
КАТОД, -а, Л/ -дзе, мн. -ы, -аў м.
(спец.). Адмоўны электрод; яроціл. анод. Ц
ярым. катодны, -ая, -ае.
КАТОК', -ткА, мн. -ткі^ -ткбў м. Пакры
тая лёдам гарызантальная пляцоўка для
катання на каньках.
КАТОК, -ткА, мн. -ткі^ -ткбў м. 1. У бу
даўніцтве: машына са стальнымі валкамі
для ўшчыльнення і выраўноўвання грун
ту дарожных пакрыццяў і інш. 2. Круглая
драўляная калодка, па якой перакочва
юць цяжкія прадметы. Лерокочеоць бяр
венне но коткох.
КАТОК, -ткА, мн. -ткі^ -ткбў м. 1. ал.
кот. 2. Ласкавы зварот да хлопчыка. Ан(Зрэйко, мой коток, йояомозкы мне.

КАТОК*, -ткА, мн. -ткц -ткбў м. Сук
вецце дробных кветак у выглядзе малень
кіх пушыстых шарыкаў (на вярбе, лазе і
інш.).
КАТОЛІК, а, лж. і, аў ; КАТАЛІК, А,
мн. -і^ -бў м. Той, хто прыняў каталіцтва і
прытрымліваецца ўсіх абрадаў каталіцкай
царквы. II зк. каталічка, -і, ДА/-чцы, мн. -і,
-чак.
КАТОРЫ, -ая, -ае, зойм. 1. яыт. і ойносны. Які іменна, які з некалькіх, які па
парадку. Л. сыну еой? Л. роз ейзет у /76лоцк? Розьм/ косу, которой учсро кос;у. 2.
неозноч. Не першы, не адзін, а некалькі.
X роз йў я аэтым лесом. X еой чокоем сыно но лобыўку. X. чос нямо боброео нойврр
3. неозноч., часцей мн. Іншыя, некаторыя
(разм.). Хзторыя ўзко лрыехоя/, о которыя
ям/чэўборозе.
КАТОРЫ-НЁБУДЗЬ, -ая-нёбудзь, -аенёбудзь, зойм. неозноч. Які-небудзь, хтонебудзь з некалькіх, з многіх.
КАТОЎНЯ, -і, мн. -і, -яў зк. (разм.).
Тое, што і котое&льня.
КАТРЫНКА, -і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак,
зк. Пераносны механічны арган у выгля
дзе металічнай скрынкі, на якім ігралі
вандроўныя музыканты. О Завесці катрын
ку (разм., неадабр.) — пачаць дакучлівую
размову гаварыць адно і тое ж. Ц нрым.
катрыначны, -ая, -ае.
КАТРЫНШЧЫК, -а, мн -і, -аў м. Ван
дроўны музыкант з катрынкай.
КАТУРХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незок.,
коео-інто (разм.). Штурхаць каго-н., пры
мушаць ачнуцца, прыйсці да памяці. X
сыно рон/цой.
КАТЎХ, -А, мн. -і^ -бў, м. І. Невялікі хлеў
або адгароджанае месца ў хляве. X йля сві
ней. 2. нброн. Пра цёмны, малы пакой або
хату (разм.). Сем еойоў зкыву ў аэтым котуху. II ломячы/. катушбк, -шкА, мн. -шкі^
-шкбў м.
КАТЎШКА, -і, ДА/ -шцы, мн. -і, -шак,
зк. (спец.). Цыліндр для намотвання дро
ту нітак, лёскі і пад. Ц нрым. катушачны,
-ая, -ае.
КАТЭГАРЫЧНЫ, -ая, -ае Безумоўны,
рашучы, які не дапускае пярэчанняў X
зоеой. Хятэеорычное лотробовонне. Хзтзеорычноя йўмко. X ойкоз. Ц ноз. катэга
рычнасць, -і, зк.
КАТЭГОРЫЯ, і, мн і, рый, зк 1. У
філасофіі: асноўнае паняцце, якое адлюс
троўвае найбольш істотныя сувязі і адно
сіны рэальнай рэчаіснасці і пазнання. X
чосу. X формы / зместу. 2. У навуковай
тэрміналогіі: родавае паняцце, якое аба
значае разрад з'яў прадметаў ці найбольш
агульную іх прымету, /ромотычныя котэеоры/. X робу. Лсторычныя котэеоры/. 3.
Ірупа асоб, аднародных прадметаў з'яў
аб'яднаных агульнасцю якіх-н. прымет.
Розныя котэеоры/ л/ойзей. Ц лрым. катэга
рыяльны, -ая, -ае (да і знач.; кніжн.).
КАТЭДЖ, -а, мн. -ы, -аў м. Індывіду
альны гарадскі ці сельскі жылы дом (звы-
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чайна двухпавярховы) з зямельным учас
ткам. з мансарбам.
КАТЭТ, -а, Л7-тэце, мн. -ы, -аў, м У ма
тэматыцы: старана прамавугольнага трох
вугольніка, якая прымыкае да яго прамога
вугла.
КАТЭХІЗІС, -а, лін. -ы, -аў лс Кароткі
выклад хрысціянскага веравучэння ў пы
таннях і адказах.
КАЎБАСА / КІЛБАСА, -й, мн. -6Асы /'
(з ліч. 2, 2, 4) каўбасіА, кілбасй, -бАс, ж.
Прадукт харчавання з асоба прыгата
ванага фаршу ў кішачнай або штучнай
абалонцы. Дораная, бэн&жюндя /с. Ц лрь/м.
каўбасны, -ая, -ае / кілбасны, -ая, -ае. Хаўбаснь/я еь/рабы.
КАЎБАСНІК / КІЛБАСНІК, а, лш і,
-аў лс Той, хто вырабляе або прадае каў
басу II лс. каўбасніца, -ы, лін. -ы, -ніці кіл
басніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
КАЎБОЙ, -я, мн. -і, -яў лс На паўночнаамерыканскім захадзе: конны пастух,
які аб'язджае статкі вярхом. Ц лрь/м. каў
бойскі, -ая, -ае.
канялюм/.
КАЎБОЙКА, -і, ДАТ -ббйцы, мн. -і,
-ббек, лс. Верхняя мужчынская клятчас
тая сарочка асобага крою з адкладным
каўняром.
КАЎЗАЛЬНАСЦЬ, -і, ж. (кніжн.). 1. ал.
каўзальны. 2. У філасофіі: тое, што і лрычыннасць.
КАЎЗАЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які ад
носіцца да прычынна-выніковых адносін,
да выражэння гэтых адносін; прычынны.
.Каўзальная сувязь зЗ/ў. Ц наз. каўзальнасць,
-і, лс.
КАЎКАЗЕЦ, -зца, лін. -зцы, -зцаў лс
Ураджэнец, жыхар Каўказа. Ц лс. каўказка,
-і, ДА^-зцы, мн. -і, -зак. Ц лрым. каўказскі,
-ая, -ае.
КАЎНЁР, -нярА, мн. -нярьі, -нярбў
м. Верхняя, часцей прышыўная частка
адзення, што прылягае да шыі. Дрыжыць
к. [І намяняе каўнёрьж, -а, лін. -і, -аў лс Ц
лрым. каўняровы, -ая, -ае.
КАЎПАК, -А, мн. -і^ -бў м. 1. Іалаўны
ўбор конусападобнай, авальнай або ін
шай формы.
лодара. 2. Накрыўка такой
формы над чым-н. 71/кляны к. Ц ламянм/.
каўпачбк, -чкА, мн. -чкі^ -чкбў м Ц лрым.
каўпачны, -ая, -ае (да І знач ) і каўпакбвы,
-ая, -ае (да 2 знач.; спец.). Хаўлакоеая лен
(тэхнічная печ з награвальным і засцера
гальным каўпаком).
КАЎСТЫК, -у лс Тэхнічная назва едкіх
шчолачаў. Ц лрылс каўстычны, -ая, -ае. .Каў
стычная соба.
КАЎТЎН, -ў, м. 1. Хвароба скуры на га
лаве, пры якой валасы зблытваюцца і злі
паюцца ў камяк.
марудна еылечеаецца.
X і ў канем быеае. 2. мн. -ьі, -бў. Валасы
(разм., пагард.). /Трычаа/ы семе каў/луны. Ц
лрым. каўтўнны, -ая, -ае (да 1 знач.).
КАЎЧЎК, -ў, м. Эластычнае рэчыва,
якое здабываецца з млечнага соку некато
рых трапічных раслін або штучным споса
бам і выкарыстоўваецца для вырабу гумы.

Натуральны к. Сінтэтычны к. Ц лрым. каўчўкавы, -ая, -ае.
КАЎЧУКАНОС, -а, мн. -ы, -аў, м. Раслі
на, з млечнага соку якой здабываецца каў
чук. II лрым. каўчуканосны, -ая, -ае.
КАЎЧЭГ, -а, мн. -і, -аў м. І. У біблей
скай міфалогіі: судна, у якім Ной вырата
ваў людзей і жывёл ад Сусветнага патопу.
2. У праваслаўнай царкве: скрынка для
захоўвання некаторых асабліва каштоў
ных рэчаў; скарбонка. Ц лрым. каўчэжны,
-ая -ае (да 2 знач).
КАЎШОВЫМ, коўш.
КАФЕДРА, -ы, .мм. -ы, -федр і -аў, ж. 1.
Узвышэнне для лектара, прамоўцы. Лек
тар лабняўся на ка^ебру. 2. У вышэйшай
школе: аб'яднанне спецыялістаў вучэб
ных дысцыплін, якія адносяцца да адной
галіны навукі.
хіміі.
беларускам молы
/л/таратуры. 3. Пасада епіскапа, які кіруе
епархіяй. Ц ярым. кафедральны, -ая, -ае (да
2 і 3 знач.; спец ). О Кафедральны сабор —
галоўны сабор у горадзе, у якім богаслу
жэнне вядзе епіскап.
КАФЕІН, -у, м. Рэчыва, якое здабыва
ецца з кававых зярнят, чайнага лісця і ска
рыстоўваецца ў медыцыне як стымулятар
дзейнасці цэнтральнай нервовай сістэмы.
II ярым. кафеінавы, -ая, -ае.
КАФЕЙНІК, -а, мн. -і, -аў м. Пасудзіна
для варкі або падачы кавы.
КАФЁЙНІЦА, ы, мн ы, -ніц, ж. 1.
Банка для захоўвання кавы. 2. Ручны
млынок для размолвання кававых зерняў
КАФЁЙНЫ, ая, ае І. ел. кофе 2. Ко
леру кофе, цёмна-карычневы.
КАФЁЙНЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Невялікая
кавярня, якая спецыялізуецца на прода
жы розных гатункаў кавы.
КАФЕТЭРЫЙ, -я, мн і, -яў, м Кафэ з
сістэмай самаабслугоўвання.
КАФЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, ж. (разм.).
Адна плітка кафлі.
КАФЛЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Кераміч
ны выраб у выглядзе пліткі для абліцоўкі
сцен, камінаў і пад. Ц нрым. кафляны, -ая,
-ае. Дагуляная сцяна. X. цэх.
КАФТАН аі. каптан.
КАФЭ, нескл., н. Невялікі рэстаран, дзе
падаюць каву; чай, закускі і пад.
КАФЭШАНТАН, -а, мн -ы, -аў м. Ка
фэ або рэстаран з адкрытай сцэнай для
выступленняў артыстаў якія выконваюць
нумары забаўляльнага характару.
КАФЯВАРКА, -і, ДА/-рцы, мн. -і, -рак,
ж. Тое, што і каеаеарка. Ц лрым. кяфявАрны, -ая, -ае.
КАФЯМбЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і,
-лак, ж. Тое, што і кавамолка. Электрыч
ная к.
КАХАНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м.
(разм.). 1. Любы, каханы (у 2 знач.). 2.
Тое, што і палюбоўнік.
КАХАНКА, -і, ДА/-нцы, мн. -і, -нак, ж.
1. Любая, каханая (у 2 знач.). 2. Тое, што і
палюбоўніца.

КАТ-КАЦ
КАХАННЕ, -я, н. Вялікае сардэчнае па
чуццё да пэўнай асобы іншага поду. 77іерм/ае к. 77рызнацца у каханн/.
КАХАНЫ, -ая, -ае. 1. Які выклікае ка
ханне, да якога накіравана каханне.
хлопец. 2. у знач. наз. каханы, -ага, мн. -ыя,
-ых, м. Той, каго кахаюць. Ц ж. каханая,
-ай, мн. -ыя, -ых.
КАХАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца; не
зак. Кахаць адзін аднаго.
КАХАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак., каеом/то і без Лал. Мець вялікае сардэчнае па
чуццё да асобы іншага поду
КАХЕЦІНЦЫ, -аў абз -нец, нца, м
Назва грузінаў якія жывуць у Кахеціі —
гістарычнай вобласці Усходняй Ірузіі. Ц ж.
кахецінка, -і, ДМ-нцы, мн. -і, -нак. Ц лрым.
кахецінскі, -ая, -ае.
КАЦАВЁЙКА, -і, ДМ -вёйцы, мн. -і,
-вёек, ж. (разм.). Кароткая кофта на ваце,
футры або на падкладцы.
КАЦЁЛЬНЫ, -ая, -ае 1. ел. кацёл 2. у
знач. наз. кацельная, -ай, мн. -ыя, -ых, ж.
Памяшканне, дзе знаходзяцца паравыя
катлы, кацельныя ўстаноўкі.
КАЦЁЛЬНЯ, -і, л/н. -і, -яў ж. Тое, што і
кацельная (ел. кацельны).
КАЦЁЛЫПЧЫК, -а, мн -і, аў м
(разм.). Спецыяліст па абслугоўванні і эк
сплуатацыі катлоў
КАЦЁЛ, катлА, мн. катльі, катлбў м.
1. Вялікая металічная пасудзіна круглай
формы (для награвання вады, прыгата
вання ежы і пад.), Наліць еабы ў к. 2. Пра
харчаванне з агульнай кухні. Ротны к.
Леульны к. 3. Закрытая пасудзіна для пе
ратварэння вады ў пару. 77араеы к. 4. ле
ран. Поўнае акружэнне воінскай групоўкі.
Мінскі *кацёлі>. Ц лрь/м. катловы, -ая, -ае
(да 1—3 знач.) / кацельны, -ая, -ае (да З
знач.). .Кацельнаяўстаноўка.
КАЦЁЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, ж.
l. Драўляны кружок, круг 2. лбран. Пра
поўную, невялікага росту жанчыну дзяў
чыну (разм., жарт.). Ц лрь/м. кацёлкавы,
-ая, -ае (да 1 знач.).
КАЦІНЫ ал кот
КАЦІРАВАЦЦА, -руюся, -руешся, -руецца; -руйся; незак. І. (7 / 2ас. неўжые.).
Цаніцца, ацэньвацца (пра тавары, каш
тоўныя паперы, валюту; спец.). 2. (7 / 2
ac. не ўжые.). Быць у абароце на біржы
(спец.). 3. Атрымліваць, мець тую або ін
шую ацэнку ў вачах грамадства: цаніцца,
прызнавацца значным. *7олаеек з еебамі
каціруецца ўсюбы.
КАЦІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
зак. і незак., м/то (спец.). Вызначыць
(вызначаць) цану (курс) якіх-н. каштоў
ных папер, тавараў замежнай валюты. Ц
ноз. каціроўка, -і, ДМ -рбўцы, ж.; лрым.
каціровачны, -ая, -ае
КАЦІЦЦА', качўся, кбцішся, коціц
ца; незак. 1. Рухацца, верцячыся ў адным
напрамку а таксама ехаць, пасоўвацца
(пра сродкі перамяшчэння на колах). З
зары коціцца камень. Тйілёсы каціліся ла ба-

КАЦ-КАШ
ролевы. 2. (7 /2ас. неўлсь/е.). Струменіцца,
цячы (пра ваду, пот і пад.). Абцяцца дзялі.
77бт арабоЛ/ /сяліўся ЛЯ П/СарЬ/. 3. заа. каціся
(каціцеся). Ідзі (ідзіце) адсюль (разм.). Ля^/^еся, лакуль цярпенне не лолнула/
КАЦІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., коціцца;
незяк. Нараджаць дзіцянят (пра некато
рых жывёл — авечку казу, кошку і інш.).
II зяк. акаціцца, акбціцца.
КАЦІЦЬ, качў, кбціш, кбціць; незяк. 1.
каео-м/то. Рухаць, перамяшчаць што-н.,
прымушаючы каціцца па якой-н. паверх
ні, а таксама рухаць, везці што-н. на ко
лах.
бервяно.
/лянку. 2. Хутка ехаць
(разм.).
ня еелас/лебзе.
КАЦЙЭША, -ы, л/н. -ы, -цк5ш, лс. У Вя
лікую Айчынную вайну: народная назва
рэактыўнага мінамёта, устаноўленага на
аўтамабілі.
КАЦЯЛОК, -лкА, л/н. -лкі? -лкбў л/. 1.
Невялікі кацёл, пасудзіна для варкі ежы
і для яды з яго. Солбацк/ к. 2. Цвёрды
мужчынскі капялюш з акруглым верхам і
вузкімі палямі. 3. Галава (разм., пагард.).
ТТййосьц/ к. не зарыць. Ц ярым. кацялковы,
-ая, -ае (да 1 знач.).
КАЦЯНЯ / КАЦЯНЁ, нАці, л/н нАты,
-нйт, н. Дзіцяня кошкі.
КАЧАВАЦЬ, качўю, качўеш, качўе; качўй; незяк. Весці неаседлы лад жыцця, пе
раязджаць з месца на месца; вандраваць. Ц
няз. качаванне, -я, н.
КАЧАВ&І, -ая, -ае. Які не мае аселасці,
звязаны з частай пераменай месца жыхар
ства; вандроўны; лроц/л. аселы. Аачаеыя
ллямёны.
КАЧАГАР, -а, л/н. -ы, -аў л/. Рабочы, які
абслугоўвае топкі паравых катлоў Ц ярым.
качагарскі, -ая, -ае.
КАЧАГАРКА, -і, ДМ -рцы, л/н. -і, -рак,
лс. Памяшканне, дзе знаходзяцца топкі
паравых катлоў. Ц лрь/л/. качагарны, -ая,
-ае.
КАЧАЛКА', -і, ДМ-лцы, л/н. -і, -лак, лс.
Крэсла з выгнутымі палазамі, на якіх яно
качаецца.
КАЧАЛКА , -і, ДМ-лцы, л/н. -і, -лак, лс.
1. Драўляны валік для раскачвання цеста.
2. Прыстасаванне для разгладжвання бя
лізны качаннем (устар.).
КАЧАН, -А, л/н. -ы, -бў л/. Плод капус
ты: шчыльна звітыя ў галоўку капусныя
лісты. II лрь/л/. качанны, -ая, -ае / качановы,
-ая, -ае.
КАЧАНЯ / КАЧАНЁ, -нйці, л/н. -нДты,
-нАт, н. Птушаня качкі.
КАЧАР, -а, л/н. -ы, -аў, л/. Самец качкі. Ц
ярым. качаравы, -ая, -ае.
КАЧАРГА, -і? ДА/ -рзё, л/н. качаргі /
(з л/н. 2, 3, 4) качаргі? -чбргаў, лс. Тоўсты
жалезны прут, сагнуты на канцы, для пе
рамешвання паліва ў печы, выграбання
попелу. II ламянм/. качарэжка, -і, ДМ-жцы,
л/н. -і, -жак, лс. II лрь/м. качарговы, -ая, -ае.
КАЧАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца; не
зак. 1. Тое, што і кац/цца' (у 1 знач.), але
абазначае рух, які адбываецца ў розны час

358
і ў розных напрамках. Мячык качаецца ла
лабазе. 2. Пераварочвацца, перакульвац
ца з боку на бок (пра чалавека, жывёлу).
X. ў /лраее. Лань качаецца ла зямл/. Дзец/
качаюцца ў снезе. 3. Ляжаць без справы,
без сну (разм.).
ба ран/цы ў лолску. 4.
Быць хворым (разм.). ТТэлы л/есяц качала
ся з лай/лай наеом (разм.). Ц наз. качанне,
-я, н.
КАЧАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. 1. каео-м/то. Тое, што і каціць (у 1 знач.), але
абазначае рух, які адбываецца ў розны час
і ў розных напрамках. X. бочкі.
бярвен
не. 2. м/то. Размякчаючы ў руках і рухаю
чы па якой-н. паверхні, надаваць чаму-н.
акруглую форму. X клецкі. Л?. /парыкі з
нластыл/ну. 3. м/то. Паварочваць з боку
на бок у чым-н. сыпкім, вязкім.
рыбу ў
л/уцэ. 4. мяло. Разгладжваць пры дапамозе
качалкі, качалак. X абрусы. 5. м/то. Рабіць
пракатку (спец.).
ліставое лсалеза. 6.
Падкідваць каго-н. на руках, выражаючы
радасць, захапленне і пад. (разм.). Ц зак.
пакачаць, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны (да 2—4 і 6
знач.), выкачаць, -аю, -аеш, -ае; -аны (да З
1 4 знач.) /скачаць, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны (да
2 знач.). II наз. качанне, -я, н.
КАЧАЧНІЦА, -ы, л/н. -ы, -ніц, лс. Ра
ботніца, якая даглядае качак на птушка
ферме.
КАЧКА, -і, ДМ -чцы, л/н. -і, -чак, лс.
Вадаплаўная птушка сямейства качыных
3 шырокай пляскатай дзюбай і кароткімі
шырока расстаўленымі лапкамі. ТТрыдяцелі бзікія качкі. Ц лал/янм/. качачка, -і, ДМ
-чцы, л/н. -і, -чак, лс. Ц лрым. качаны, -ая,
-ае.
КАЧКАНОС, -а, л/н. -ы, -аў л/. Яйца
ноская млекакормячая жывёліна, у якой
пярэдняя частка галавы выцягнута і за
канчваецца шырокай дзюбай, падобнай
на качыную (водзіцца ў Аўстраліі і Тасма
ніі).
КАЧЎЛКА, -і, ДМ-лцы, л/н. -і, -лак, лс.
1. Драўлянае кола, якое качаюць дзеля за
бавы. 2. Драўляны прадмет цыліндрычнай
формы, з дапамогай якога ставяць у печ і
вымаюць з печы вялікія чыгуны. Ц лрь/м.
качулачны, -ая, -ае.
КАЧАЛІ, -яў. Тое, што і арэлі. Ц лрь/м. ка
чэльны, -ая, -ае.
КАЧЭЎЕ, -я, л/н. -і, -яў, н. Стаянка ка
чэўнікаў а таксама мясцовасць, па якой
качуюць. А", аленяводаў.
КАЧЭЎНІК, -а, л/н. -і, -аў, л/. Чалавек,
які вядзе качавы лад жыцця; вандроўнік.
II лс. качэўніца, -ы, л/н. -ы, -ніц. Ц лрь/м. ка
чэўніцкі, -ая, -ае.
КАША, -ы, л/н. -ы, каш, лс. 1. Густая
страва са звараных круп. .Манная к. Аўся
ная к. 2. леран. Разрэджаная маса чаго-н.,
падобная з выгляду на гэту страву. Снее пе
ратварыўся ў кам/у. 3. леран. Беспарадак,
неразбярыха. Уяео ў еалаве к. б Бярозавая
каша — розгі або дубец, рэмень і пад. За
варыць кашу — распачаць якую-н. непры
емную, клапатлівую справу. Кашы не зва

рыш з кім — не дагаворышся з кім-н., не
зробіш справу. Мала кашы еў — малады,
нявопытны, недастаткова дужы. Ц лал/янм/.
кАшка, -і, ДМ-шцы, лс. (да 1 знач.).
КАШАВАР, -а, л/н. -ы, -аў, л/. Повар у
вайсковай часці. Ц лс. кашаварка, -і, ДМ
-рцы, л/н. -і, -рак.
КАШАВАРЫЦЬ, ру, рыш, рыць; не
зак. (разм.). Быць кашаварам.
КАШАЛЁК, -лькА, л/н. -лькі? -лькбў л/.
Невялікая, звычайна скураная сумачка
для грошай. ТТоеь/ к. Ц лрь/м. кашальковы,
-ая, -ае.
КАШАЛОТ, -а, М -лбце, л/н. -ы, -аў
л/. Род зубатых кітоў з вялікай галавой. Ц
лрь/м. кашалотавы, -ая, -ае
КАШАЛЬ, -шлю, л/. Сутаргавы выдых
з хрыпам і шумам (пры захворванні ды
хальных шляхоў). Л/оцны к.
КАШАМІР /' КАШМІР, -у, л* Тонкая
шарсцяная або напаўшарсцяная тканіна.
II лрь/м кашаміравы, -ая, -ае і кашміровы,
-ая, -ае.
КАШАНІЛЬ, -і, лс. Агульная назва не
каторых відаў насякомых, з цела самак
якіх здабываюць чырвоную фарбу кармін.
II лрь/м. кашанілевы, -ая, -ае і кашанільны,
-ая, -ае.
КАШАРА, -ы, л/н. -ы, -ш&р, лс. Вялікі
затон, агароджанае месца на полі, дзе ле
там трымаюць жывёлу.
КАШАЧЫ ал. кошка
КАШЛАТЫ, -ая, -ае. 1. Пакрыты гус
той доўгай поўсцю ці валасамі; калматы.
сабака. Лам/латыя далаем. 2. З густым
веццем, шырокімі лапкамі; разгалісты.
Хам/латая елка. Ц наз. кашлатасць, -і, лс.
КАШЛАЦІЦЬ, -лёчу -лацілі, -лаціць;
-лачаны; незак., каео-м/то (разм.). Касма
ціць, кудлаціць.
КАШЛЯЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак. Пе
раносіць прыступ кашлю; хварэць на ка
шаль. II абнакр. кашлянуць, -нў, -нёш, -нё;
-нём, -няцё, -нўць; -ні?
КАШМА, -ы, л/н. кбшмы / (з л/ч. 2, 2,
кашмы, кбшмаў лс. Вялікі кусок лямцу, а
таксама посцілка з такога лямцу. Ц лрь/м.
кашмовы, -ая, -ае.
КАШМАР, -у л/н. -ы, -аў л/. 1. Цяжкі,
жудасны сон. 2. Што-н. жахлівае, агіднае,
непрыемнае. Йам/мары л//нулаеа лсыцця. Ц
кашмарны, -ая, -ае.
сон. Хам/морная ноч.
Хам/л/арнае набеор 'е.
КАШМІР ал. кашамір.
КАШМІРОВЫ ал кашамір
КАШМІРОЎКА, -і, ДМ-рбўцы, л/н. -і,
-рбвак, лс. (разм.). Кашміровая хустка.
ТТрыеолсая к.
КАШНО, нескл., н. Вузкі шалік на шыю.
Мужчынскае к.
КАШОВЫ ал кош
КАШПО, нескл., н. Дэкаратыўная ваза
для кветкавага гаршка.
КАЛЕГАВАЦЬ , -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
незак. 1. Мець тую ці іншую цану грашо
вую вартасць. Хн/еа кам/туе дзесяць рублёў.
2. Абыходзіцца ў якую-н. суму, затрачвац-
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ца на што-н. Аблачынак каштуе мне бораеа. 3. лерам. Патрабаваць якіх-н. намаган
няў ^аслебаванне каштавала мне шмат
збороуя.
КАПГГАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; незлк., што (разм.). Спрабаваць
на смак ежу, пітво. 7С варэнне. Ц зак. пакаш
таваць, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй; -тавАны. Ц
маз. каштаванне, -я, н.
КАІПТАН', -а і -у, мн. -ы, -аў, м. 1. -а
Дрэва сямейства букавых з пладамі ў вы
глядзе буйнога арэха, а таксама плод гэ
тага дрэва. Развалісты к. Дазбіраць каф
танаў. 2. -у, абз. Драўніна гэтага дрэва. Ц
лрым. каштанавы, -ая, -ае. каштанавая
алея.
КАПІТАН, -а, лі. Пра масць коней:
светла-каштанавы, рыжаваты.
КАШТАНАВЫ, -ая, -ае. 1. аі. капітан.
2. Колеру каштана, чырванавата-карычневы. каштанавыя задаём.
КАШТАРЙС, -а, лін. -ы, -аў лі. Фінан
савы дакумент для вызначэння і плана
вання выдаткаў і прыбыткаў Скласці к. Ц
лрым каштарысны, -ая, -ае.
КАШТОЎНАСЦЬ, -і, зк. 1. аі. каштоў
ны. 2. лін. -і, -ей. Каштоўная рэч, з'ява.
Захаванне каштоўнасцей. Духоўныя каш
тоўнасці.
КАШТОЎНЫ, -ая, -ае 1. Які дорага
каштуе, мае вялікую цану X камень. 2.
Які мае важнае, істотнае значэнне, каш
тоўныя ларабы. X дакумент. Ц наз. каштбўнасць, -і, зк. X навуковай працы.
КАШЎЛЯ, -і, лін. -і, -шўль, зк. Сарочка,
рубашка. [І лрым. кашўльны, -ая, -ае.
КАШЧАВЫ, -ая, -ае. Схуднелы, высах
лы, з выступаючымі касцямі. кашчавыя
рукі. II наз. кашчавасць, -і, зк.
КАШЧУНСТВА, -а, н. Блюзнерства,
зневажальныя адносіны да таго, чым да
ражаць, што паважаюць як святыню
(першапачаткова рэлігійную). Ц лрым. кашчўнскі, -ая, -ае
КАШЧЎНСТВАВАЦЬ, -вую, -вуеш,
-вуе; -вуй; незак. Блюзнерыць, праяўляць
кашчунства да каго-, чаго-н.
КАШЧЭЙ, -я, м. 1. (з вялікай літары).
У рускіх народных казках: злы і худы ста
ры, уладальнік багацця.
бессмяротны.
2. лерак. Пра вельмі худога і скупога чала
века (разм).
КАШАЛЬ, -шалА, мн. -шалу -шалеў
м. Вялікая кашолка, звычайна з лучыны.
3/іазкыць сухія ^рыбы ў к. С Плесці кашалі
з лапцямі (разм., неадабр.) — гаварыць без
толку, малоць бязглуздзіцу
КАШЭННЕ ая. касіць'
КАШАЧЫ аі кошка'
КАЭФІЦЫЕНТ, -а, М -нце, мн ы,
-аў м. 1. Лікавы (або літарны) множнік у
алгебраічным выразе. 2. Адносная велі
чыня, якая колькасна вызначае якую-н.
уласцівасць фізічнага цела.
целлалравобнасці. О Каэфіцыент карыснага дзеяння
(ккд) — адносіны колькасці карыснай ра
боты, выкананай якім-н. механізмам, да

колькасці скарыстанай ім энергіі. Ц лрым.
каэфіцыёнтны, -ая, -ае.
КАЙЭК, нескл., м. (разм.). Канец, смерць.
Думала, улсо к. бубзе.
КАЙР, -а, мн. -ы, -аў, м. Паганяты са
бак або аленяў запрэжаных у нарты.
КАЙТА, -ы, ДА? каібце, мн. -ы, каібт,
зк. Асобнае жылое памяшканне на судне.
.Капітанская к. Ц лрым. кабтны, -ая, -ае.
КАЙТ-КАМПАНІЯ, і, мн і, ній, зк
Агульнае памяшканне на судне для стала
вання, адпачынку і пад.
КАЯЦЦА, кАюся, кАешся, кАецца; кАйся; незак. 1. Прызнавацца ў грахах, спавя
дацца ў царкве. 2. Прызнаваць сваю віну
памылку перад кім-н.
ў сваіх учынках.
Сын каяўся, што не так зрабіў. Ц зак. па
каяцца, -кАюся, -кАешся, -кАецца; -кАйся.
КВАДРА, -ы, мн. -ы, -аў зк. Кожная з
чатырох фаз Месяца. Ц лрым. квадравы,
-ая, -ае.
КВАДРАТ, -а, М -рАце, мн. -ы, -аў м.
1. Роўнастаронні прамавугольнік, а так
сама прадмет або ўчастак такой формы.
X стала. 2. У матэматыцы: здабытак ад
памнажэння якога-н. ліку на самога сябе.
Дзевяць — еэта к. трох. 3. У матэматыцы:
паказальнік ступені, роўны двум. Умесці
шэсць у к. І) лрым. квадратны, -ая, -ае. X.
бвор. А", корань.
КВАДРАТЎРА, -ы, зк. У матэматыцы:
вылічэнне плошчы або паверхні фігуры.
О Квадратура круга — 1) невырашальная
задача ператварэння круга ў роўнавялікі
квадрат; 2) наогул невырашальная задача.
КВАДРЙІА, -і, ДМ -рйзе, мн. -і, -рйц
зк. Двухколавая антычная калясніца, зап
рэжаная чацвёркай коней у адзін рад.
КВАДРЫЛЬЁН, -а, мн. -ы, -аў м. Назва
ліку ў выглядзе адзінкі з пятнаццаццю ну
лямі, а ў некаторых краінах — з дваццац
цю чатырма нулямі. Ц лрым. квадрыльённы,
-ая, -ае.
КВАЗІ... (кніжн.). Першая састаўная
частка складаных слоў; тое, што і ілзкэ...
(у 1, 2 І4знач.), напр.: квазіактыўны, ква
зівучоны, квазікласічны, квазімаенітны,
квазінавуковы, квазілолюс, квазісалраўбны,
квазіспецыяліст, квазізорка, квазіімлульс,
квазічасціца.
КВАКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Ут
вараць гукі, падобныя на «ква-ква*. Ц абнакр. квакнуць, -ну, -неш, -не; -ні. Ц наз.
кваканне,-я,н
КВАКЕР, -а, мн. -ы, -аў м. Паслядоўнік
адной з пратэстанцкіх рэлігійных сектаў,
якая адвяргае царкоўныя абрады (у З ША,
Англіі і некаторых іншых краінах). Ц лрым.
квакерскі, -ая, -ае.
КВАКТАННЕ ал квахтаць
КВАКТАЦЬ ал квахтаць
КВАКТУХА ал. квахтуха.
КВАКША, -ы, мн. -ы, -аў зк. Дрэвавая
жабка.
КВАЛІТАТЫЎНЫ, ая, -ае (кніжн )
Якасны. X. метаб. Ц наз. квалітатыўнасць,
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КВАЛІФІКАВАНЫ, -ая, -ае 1. Які мае
кваліфікацыю (у 2 знач.); вопытны.
спецыяліст. 2. Які патрабуе спецыяльных
ведаў .Кваліфікаваная праца. Ц наз. кваліфі
каванасць, -і, зк.
КВАЛІФІКАВАЦЬ, -кўю, кўеш, кўе;
-кўй; -кавАны; зак. і незак. 1. каао (што).
Устанавіць (устанаўліваць) ступень чыёй-н. падрыхтоўкі, годнасці да якой-н.
працы, дзейнасці. X. спецыяліста. 2. каео-што. Ацаніць (ацэньваць), вызначыць
(вызначаць) якім-н. чынам. Як к. такія
лавобзіны?Ц наз. кваліфікацыя, -і, зк. Вы
сокая к. рабочых.
КВАЛІФІКАЦЫЯ, і, зк 1. ал. квалі
фікаваць. 2. Прафесія, спецыяльнасць.
Дабыць кваліфікацыю слесара. Ц лрым. ква
ліфікацыйны, -ая, -ае. кваліфікацыйная
камісія.
КВАНТ, -а, М-нце, мн. -ы, -аў м. У фі
зіцы: найменшая колькасць якой-н. энер
гіі.
энерай. X святла. Ц лрым. квантавы,
-ая, -ае. квантавая тэорыя, квантавая
электроніка.
КВАНТЫТАТЁІЎНЫ, -ая, ае (кніжн)
Колькасны. II наз. квантытатыўнасць, -і, зк.
КВАПІЦЦА, -плюся, -пішся, -піцца;
незак., на каао-што. Пасягаць на што-н.,
мець жаданне завалодаць чым-н.
на чузкое бабро. Ц зак. паквапіцца, -плюся, -піш
ся, -піцца.
КВАРТА, -ы,
-рце, мн. -ы, кварт і
-аў, зк. І. Даўнейшая мера аб'ёму вадкіх і
сыпучых рэчываў (розная ў розных кра
інах). 2. Металічная пасудзіна з ручкай,
роўная прыблізна гэтай меры. 3. У музы
цы: чацвёртая ступень гамы, а таксама ін
тэрвал, які ахоплівае чатыры ступені. Ц ла
мянш. квартачка, -і,^3/-чцы, мн. -і, -чак,
зк. (да 2 знач.). Ц лрым. квартачны, -ая, -ае
(да 2 знач.) і квартавы, -ая, -ае (да 1 знач.).
КВАРТАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Частка
горада, абмежаваная некалькімі перакры
жаванымі вуліцамі. Новы к. 2. Чацвёр
тая частка года (3 месяцы). Ц лрылі. квар
тальны, -ая, -ае. квартальная справаздача.
КВАРТЭТ, -а, Л^-тбце, мн. -ы, -аў м. 1.
Ансамбль з чатырох выканаўцаў бакаль
ны к. Струнны к. 2. Музычны твор для ча
тырох галасоў або для чатырох інструментаў. II лрым. квартэтны, -ая, -ае.
КВАРЦ, -у, м. 1. Мінерал, адна з крыш
талічных разнавіднасцей крэменязёму.
2. Апраменьванне кварцавай лямпай з
лячэбнымі мэтамі (разм.). Прызначаць
хвораму к. II лрым. кварцавы, -ая, -ае. О
Кварцавая лямпа — электрычная лямпа ў
выглядзе невялікага балона з кварцавага
шкла, якая дае ўльтрафіялетавыя прамяні.
КВАРЦАВАЦЬ, -цўю, -цўеш, -цўе;
-цўй; -цавАны; незак., што. Апрамяняць
кварцавай лямпай. X? медыцынскія інструменты. II наз. кварцавАнне, -я, н.
КВАС, -у мн. -й, -бў, м. Кіславаты на
пітак, прыгатаваны на вадзе з хлеба з со
ладам, а таксама з фруктаў ягад. X. з калі
ны. 0 Перабівацца з хлеба на квас — жыць
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бедна, галадаючы. Ц ламянм/. квасбк, -скў,
м. II лрь/м. квасны, -ая, -ае. 0 Квасны па
трыятызм (уст., неадабр.) — няправільнае,
агульнае ўсхваленне ўсяго свайго, нават
адсталых форм жыцця і побыту, і ганьба
ванне ўсяго чужога.
КВАСАВАРНЯ, -і, лі//, -і, -рань і -рняў
лс. Прадпрыемства, дзе вараць і гатуюць
квас.
КВАСІЦЬ, квАшу, квАсіш, квасіць; ква
шаны; незак., м/то. Даводзіць да стану
браджэння, акісляць. Л". капусту. Ц зак.
заквасіць, -квАшу, -квасіш, -квасіць; -ква
шаны. II наз. квашанне, -я, н.
КВАТАРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; незак. (разм.). 1. Часова жыць у ка
го-н., наймаючы кватэру. 2. Размяшчацца
на пастой (пра войска).
КВАТАРАНТ, -а, Л/-нце, мн. -ы, -аў м.
Тое, што і кватэранаймальнік. Ц лс. квата
рантка, -і, ДА/ -тцы, лін. -і, -так. Ц лрым.
кватаранцкі, -ая, -ае.
КВАТАР'ЕР, -а, мн. -ы, -аў м. Ваенна
служачы, які пры пераводзе вайсковай
часці пасылаўся ўперад для падрыхтоўкі
кватэр для вайскоўцаў Ц ярым. кватар'ер
скі, -ая, -ае.
КВАТЭРА, -ы, мн. -ы, -тбр, лс. 1. Асоб
нае жылое памяшканне ў доме, якое скла
даецца з аднаго або некалькіх пакояў, кух
ні і інш. і мае асобны ўваход. 7рохлакаебля
к. 77ераехаць у новую кватэру. 2. Памяш
канне, якое часова наймаецца ў каго-н.
для жылля. ^ь/ць не прыватнай кватэры.
3. мн. Месца размяшчэння войск у насе
леным пункце. Размясіцца на зімнія ква
тэры. /алоўная к. (штаб галоўнакаман
дуючага; уст.). II ламянм/. кватэрка, -і, ДА/
-рцы, мн. -і, -рак, лс. (да 1 і 2 знач.). Ц лрым.
кватэрны, -ая, -ае. Хі?а/лзрнаеразмям/чэнне
войск.
КВАТЭРАНАЙМАЛЬНІК, а, мн і,
-аў м. Той, хто наймае кватэру. Ц лс. кватэ
ранаймальніца, -ы, л/н. -ы, -ніц.
КВАТЭРКА' ел. кватэра.
КВАТЭРКА, -і, ДА/ -рцы, л/н. -і, -рак,
лс. Даўнейшая мера вадкіх або сыпкіх рэ
чываў роўная чацвёртай частцы кварты (у
1 знач.). II лрь/м. кватэркавы, -ая, -ае.
КВАХТАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., квбхча;
квахчы і КВАКТАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв.,
квбкча; квакчы; незак. Пра курэй і самак
некаторых птушак: ствараць кароткія,
адрывістыя гукі. Ц наз. квахтанне, -я, н. і
квактанне, -я,н.
КВАХТЎХА і КВАКТЎХА, і, тўсе, мн
-і, -тўх, лс. Курыца, якая выседжвае або
выводзіць куранят.
КВАЧ', -А, мн. -ьі, -бў, м. Вялікі памазок
з пакулля, рагожы і пад. для размазвання
чаго-н. на якой-н. паверхні.
КВАЧ , -А, м. Дзіцячая гульня, па пра
вілах якой адзін з удзельнікаў дагнаўшы
другога, павінен дакрануцца да яго.
КВАШАНІНА, -ы, лс. (разм.) Халадзец,
студзёны
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КВАШАНЫ, -ая, -ае. Атрыманы ў вы
ніку квашання; кіслы. Хватаная капуста.
КВЕТА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносіны
да кветкі (у 1 знач ), кветак, напр.: кветаеб (жук), кветалісцік.
КВЕТАЛОЖА, -а, мн. -ы, -ж, н. (спец.).
Расшыраны верх кветаножкі, на якім
размешчаны пялёсткі, песцікі і тычынкі
кветкі.
КВЕТАНОЖКА, і, ДА/ жцы, мн -і,
-жак, лс. (спец.). Частка сцябла, на якой
размешчана кветка.
КВЕТАНОСНЫ, ая, -ае (спец) Які
мае кветкі. .Кветаносныя расліны.
КВЕТАЧНІЦА, ы, л/н -ы, -ніц, лс
Прадаўшчыца кветак.
КВЁТКА, -і, ДА/ -тцы, л/н. -і, -так, лс.
1. Орган размнажэння ў раслін з венчы
кам з пялёсткаў вакол песціка і тычынак.
Ўль/лкаванне кветак. 2. Травяністая раслі
на, якая прыгожа і пахуча цвіце. 77аля#ыя
кветкі. Сабовыя кветкі. Ц ламянм/. -лася.
квётачка, -і, ДА/ -чцы, мн. -і, -чак, лс. Ц
лрым. кветачны, -ая, -ае.
КВЁТКА.. Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносіны
да кветак (у 2 знач.), напр.: кветкавобства, кветкавобчы.
КВЕТКАВОД, а, М дзе, мн ы, -аў м
Спецыяліст па кветкаводстве.
КВЕТКАВОДСТВА, а, н Вырошчван
не кветак як галіна садаводства. 7рэбаразвіваць к. II прь/м. кветкавбдчы, -ая, -ае.
КВЁТНІК, -а, л/н. -і, -аў, м. Градка,
клумба, агародзік, дзе растуць кветкі. А
пераб вокнамі. Ц лрь/м. квётнікавы, -ая, -ае.
КВЁЦЕНЬ, -і, лс., зб. Кветкі (на дрэвах,
раслінах, лузе і пад.); цвіценне. А еабоў.
КВІЕТЁІЗМ, у, л/ (кніжн) Пасіўна-сузіральныя, абыякавыя адносіны да
жыцця. II лрь/м. квіетычны, -ая, -ае.
КВІНТА, -ы, ДА/ -нце, мн. -ы, -аў лс.
1. Пятая ступень гамы, а таксама інтэр
вал, які ахоплівае пяць ступеней. 2. Самая
высокая па тоне струна некаторых струн
ных інструментаў. 0 Павесіць нос на квінту
(разм., жарт.) — зажурыцца, засумаваць.
КВІНТЭСЁНЦЫЯ, і, лс (кніжн ) Ас
нова, самая сутнасць чаго-н. А ападан
ня. А лабзеі.
КВІНТЭТ, -а, А/-т$це, мн -ы, аў, л/ 1.
Ансамбль з пяці выканаўцаў А цымбаліс
таў. 2. Музычны твор для пяці галасоў або
для пяці інструментаў. А А/ікалая Алабава.
II лрым. квінтэтны, -ая, -ае.
КВІТ, -А, А/квіцё, мн. -ьі, -бў м. (разм.).
Квітанцыя. Лам/товы к. Ц лрь/л/. квітбвы,
-ая, -ае.
КВІТА, у знач. вык. (разм.). Усё, даволі;
ніякай размовы. Заплаціла і к. /к., бзябзька А/ікіта/
КВІТАНЦЫЯ, і, мн і, цый, лс Афі
цыйная распіска ў атрыманні ад каго-н.
грошай або іншых каштоўнасцей. Ц лрь/л/.
квітанцыйны, -ая, -ае.

КВІТАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца; не
зак. (разм.). Разлічвацца, расквітвацца.
КВІТНЕЦЬ, ёю, ёеш, ёе; незак 1.
Знаходзіцца ў спрыяльных для развіцця
ўмовах, паспяхова развівацца. .Жыццё нам/а бубзе к. 2. Мець прыгожы выгляд, быць
здаровым. Дзяўчына кеітнее.
КВІТОК, -ткА, мн. -ткі^ -ткбў м. 1. Бі
лет, талон. Дабыць к. у тэатр. 2. Чэк. Ўт
рымаць у касе к. 3. Квітанцыя, распіска
(разм.). II лрь/л/. квіточны, -ая, -ае.
КВІТЫ, у знач. еык. (разм.). У разліку
разлічыліся. Цяпер мы з табой к.
КВОЛІЦЦА, -люся, -ліліся, -ліцца; не
зак. (разм.). Адчуваць сябе нездаровым,
слабым; стагнаць. А на ноеі.
КВОЛЫ, -ая, -ае. 1. Фізічна слабы,
хваравіты. Хволае бзіця. Хворае збароўе. 2.
Далікатны, маладзенькі, які слаба разві
ваецца (пра расліны, грыбы і пад.). Хволыя парасткі. Дбалыя сыраелскі. 3. Невя
лікі па сіле, інтэнсіўнасці, напружанасці.
А еолас. X плач. 4. Недастаткова моцны;
нетрывалы. .Кволае крэсла. 5. перан. Ня
значны, малы. Хеолыя спадзяванні. Ц наз.
кволасць, -і, лс.
КВОРУМ, -у л/н. -ы, -аў м. (афіц.).
Найменшая колькасць членаў сходу, дас
татковая для прызнання яго правамоц
ным.
КВОТА, -ы, ДА/квбце, мн. -ы, квот, лс.
(спец.). Доля, норма чаго-н. дапушчаль
нага ў сістэме падаткаў вытворчасці, збы
ту, уезду ў краіну і пад. /міграцыйная к. Ха
батковая к. II прым. квотны, -ая, -ае.
КВЭЦАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., ка
ео-м/то і без бал. (разм.). І. і чым. Мазаць,
размазваць; пэцкаць. А сцяну фарбай. А
халат. 2. леран. Дрэнна, безгустоўна ма
ляваць. II наз. квЭцанне, -я, н.
КВЯЦІСТЫ, -ая, -ае 1. Пакрыты квет
камі. квяцістая сеналсаць. X верас. 2. З
узорам у кветкі; яркі, каляровы, квяціс
тая тканіна. 3. перан. Залішне напышлі
вы (пра мову, стыль і пад.). А стыль. Ц наз.
квяцістасць, -і, лс
КЁІЛІ, -яў абз. -я, -і, лс. 1. толькі мн.
Гульня, у якой драўляныя або пластмаса
выя слупкі, якія ставяцца ў рад, збіваюцца
шарам з пэўнай адлегласці. 2. Драўляныя
або пластмасавыя слупкі для гэтай гульні.
II прым. кёгельны, -ая, -ае.
КЕДР, -а і -у мн. -ы, -аў м. 1. -а. Хвой
нае вечназялёнае дрэва, ^малайскі к. 2.
-у. Драўніна гэтага дрэва. Ц прым. кёдравы,
-ая, -ае. Хебравыя арэхі.
КЕДРАЎКА, -і, ДА/ -раўцы, мн. -і, -равак, лс. Лясная птушка атрада вераб'іных,
якая харчуецца кедравымі арэшкамі.
КЕДРАЧ, -ў, мн. -ы, -бў м. (разм.). Тое,
што і кеброўнік.
КЕДРОЎНГК, -у, мн. -і, -аў м. Лес з кед
равых дрэў
КЁДЫ, -аў абз. кед, -а, А/-дзе, м. Спар
тыўны абутак з матэрыі на мяккіх рабрыс
тых гумавых падэшвах. Ц прым. кёдавы,
-ая, -ае.
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КЕЙФ 27?. кайф.
КЕЙФАВАЦЬ а/? кайфаваць
КЕКС, -а, лін. -ы, -аў, л*. Кандытарскі
выраб са здобнага цеста, пераважна з ра
зынкамі. II дрылі, кёксавы, -ая, -ае.
КЕЛЁЙНЫ, -ая, -ае. 1. а/?, келля. 2. ле
рам. Тайны, сакрэтны, скрыты ад іншых.
.Келейныя спробы. .Вырашаць лытонне ке
лейна (прысл.). II наз. келейнасць, -і, м?. (да
2 знач.).
КЁЛІХ, -а, лін. -і, -аў л;. Пасудзіна для
віна ў выглядзе вялікай, звычайна высо
кай чаркі.
КЁЛЛЯ, -і, мн. -і, -яў ж. Асобны пакой
манаха ў манастыры. Ц нрым. келёйны, -ая,
-ае. Келейнае жыццё.
КЁЛЬМА, -ы, лін. -ы, кёльм і -аў ж.
Тое, што і кельня.
КЕЛЬНЕР, -а, лін. -ы, -аў л;. У некато
рых краінах: афіцыянт, слуга ў атэлі. Ц ж.
кёльнерка, -і, ДА^-рцы, лін. -і, -рак. Ц лрым.
кельнерскі, -ая, -ае.
КЁЛЬНЯ, -і, мн. -і, -яў ж. Прылада
муляра, тынкоўшчыка ў выглядзе трохву
гольнай лапаткі для набірання і нанясен
ня раствору на цэглу.
КЁЛЬТЫ, -аў обз. кельт, -а, М-льце, м.
Ірупа старажытных плямёнаў індаеўра
пейскай моўнай сям'і, якія насялялі тэры
торыю Заходняй Еўропы. Ц лрым. кёльцкі,
-ая, -ае.
КЁМІЦЬ, кемлю, кёміш, кёміць; не
зак., што і без бал. (разм.). Разумець,
разбірацца, цяміць. Ц зак. скеміць, -млю,
-міш, -міць.
КЁМЛІВЫ, -ая, -ае. Які ўсё хутка і лёг
ка разумее; здагадлівы.
бучаны Ц наз.
кемлівасць, -і, ж.
КЁМНЫ, -ая, -ае (разм.). Тое, што і
кемл/яы. II наз. кёмнасць, -і, ж.
КЕМПІНГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяль
на абсталяваны лагер для аўтатурыстаў. Ц
лрым. кемпінгавы, -ая, -ае.
КЕНАФ, -у, м. Аднагадовая травяністая
расліна сямейства мальвавых, з лубянога
валакна якой атрымліваецца тэкстыльная
сыравіна.
КЕНГУРУ, нескл., м. Аўстралійскае
сумчатае млекакормячае з доўгімі заднімі
і кароткімі пярэднімі нагамі, якое пера
мяшчаецца скачкамі. Ц нрым. кенгуровы,
-ая, -ае / кенгурыны, -ая, -ае. .Кенгурыныя
скачкі.
КЕНТАЎР, -а, мн. -ы, -аў, м. У стара
жытнагрэчаскай міфалогіі: істота з тула
вам каня, галавой і грудзьмі чалавека.
КЁПІКІ, -аў (разм.). Насміханне, кпі
ны. 0 Кепікі строіць (разм.) — насміхацца
3 каго-н.
КЁПКА, -і, ДАТ -пцы, мн. -і, -пак, ж.
Мужчынскі галаўны ўбор з казырком без
аколышка. Ц ярым. кёпачны, -ая, -ае.
КЁПСКІ, -ая, -ае. 1. Не такі, як трэба,
якога хацелася б; дрэнны.
малаток.
Кепска (прысл.) дроблена акно. 2. у знач.
сык. кёпска каму. Пра цяжкі душэўны або
фізічны стан. ,Дз/цяц/ стала к.

КЕРАГАЗ, -а, мн. -ы, -аў м. Награваль
ны газавы прыбор, род бясшумнага пры
муса. II лрым. керагазавы, -ая, -ае.
КЕРАМІКА, -і, ДЛТ-міцы, ж. 1. зб. Вы
рабы з абпаленай гліны, гліняных суме
сей. Мастацкая к. 2. Ганчарная вытвор
часць, ганчарнае майстэрства. Займацца
керамікай. Ц ярым. керамічны, -ая, -ае.
КЁРНЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Слясарны
інструмент у выглядзе стальнога стрыж
ня з загартаваным канічным вастрыём,
які ўжыв. для разметкі дэталей. Ц ярым.
кёрнерны, -ая, -ае.
КЕРХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(разм.). Хваравіта пакашліваць; перхаць.
КЁСАР, -а, мн. -ы, -аў м. (уст.). Манарх,
уладар [славянская перадача старажытнарымскага імя Цэзар]. 0 Кесару — кесара
ва! — няхай той, каму належыць права кі
раваць, карыстаецца гэтым правам.
КЕСАРАЎ, -ава. У выразе: кесарава ся
чэнне (спец.) — аперацыя рассячэння
брушной сценкі і маткі ў цяжарнай жан
чыны для нараджэння дзіцяці (робіцца
пры немагчымасці нармальных родаў).
КЕСОН, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Во
данепранікальная камера, якую выкарыс
тоўваюць пры падводных будаўнічых ра
ботах. [І ярым. кесонны, -ая, -ае. .Кесонныя
роботы. О Кесонная хвароба — захвор
ванне, якое ўзнікае пры хуткім выхадзе
з асяроддзя з павышаным атмасферным
ціскам у асяроддзе з больш нізкім ціскам.
КЕТА, -ы, /[ЛГ кёце, ж. Марская пра
мысловая рыба сямейства ласасёвых. Ц
ярым. кётавы, -ая, -ае. Аетоеоя /кро.
КЕТГЎТ,
-гўце, м. (спец.). Ніці,
якія атрымліваюць з кішак дробнай рага
тай жывёлы (скарыстоўваюцца пры хірур
гічных аперацыях для ўнутраных швоў). Ц
ярым. кетгутны, -ая, -ае.
КЕТМЕНЬ, -я, мн. -і, -яў м. У Сярэд
няй Азіі: сельскагаспадарчая прылада ты
лу матыкі для акучвання пасеваў капання
і чысткі арыкаў. Ц ярым. кетмённы, -ая, -ае.
КЕФАЛЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Марская
прамысловая рыба з падоўжаным і сплюс
нутым з бакоў целам. Ц ярым. кефалевы,
-ая, -ае / кефальны, -ая, -ае.
КЕФІР, -у; м. Густы кісламалочны напі
так, які вырабляюць з каровінага малака,
заквашанага на спецыяльных грыбках. Ц
прым. кефірны, -ая, -ае. .Кефірныя ерыбк/.
КЕШКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
незок. (разм.). Доўга і марудна рабіць
што-н.; корпацца. Прыйшлося боўео к. з
машынай. Ц наз. кёшканне, -я, н.
КІБЕРНЕТЫК, -а, мн і, аў, м Спецыяліст па кібернетыцы.
КІБЕРНЕТЫКА, -і, ДА/-тыцы, ж На
вука аб агульных заканамернасцях пра
цэсаў кіравання і перадачы інфармацыі ў
машынах, жывых арганізмах і грамадстве.
II ярым. кібернетычны, -ая, -ае.
КІБІТКА, -і, ДАТ -тцы, мн. -і, -так, ж.
1. Крытая дарожная павозка ў качэўнікаў.
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2. Пераноснае жыллё ў качэўнікаў; юрта. Ц
нрым. кібітачны, -ая, -ае.
КІВАЦЦА, -аюся, -Аешся, -Аецца; не
зак. 1. Рытмічна, хістацца з боку ў бок або
зверху ўніз. /ол/нк/ к/ео/оццо на еетры. 2.
Ісці з цяжкасцю, хістаючыся (ад стомы,
хваробы і пад.). ^Тебзь к/еоеццо стары бзябок. II абнакр. кіўнуцца, -нўся, -нёшся,
-нёцца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся (да
I знач.). II наз. ківанне, -я, н.
КІВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. 1. што.
Рухаць з боку ў бок або зверху ўніз; хіс
таць.
слупок. 2. чым. Утвараць хісталь
ныя рухі чым-н. Сосны к/ео/оць сердалі
кам/.
казой. 3. Лёгкім нахілам галавы
выказваць знак прывітання, адабрэння
і пад. 4. Рухам галавы, пальца падзываць
каго-н. да сябе, падаваць якія-н. знакі. 0
Нечага (няма чаго) на бога ківаць (разм.) —
не варта апраўдвацца, звальваць віну на
іншых. II обнокр. кіўнуць, -нў, -нёш, -нё;
-нём, -няцё, -нўць; -ні? Ц наз. ківанне, -я, н.
КІВЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. У некаторых
еўрапейскіх арміях у 18—19 стст.: цвёрды
высокі галаўны ўбор з брылём (у 1 знач.)
цыліндрычнай або конусападобнай фор
мы. II нрым. ківерны, -ая, -ае.
КІВОК, кіўкА, мн. кіўкі? кіўкбў м. Нахіл
галавы ў знак прывітання, згоды і пад.
КІВбТ, -а, А/ -вбце, мн. -ы, -аў м. За
шклёная створкавая рама або шафка для
абразоў.
КІГІКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незок. Аб
зывацца іукамі, падобнымі на «кі-гі». Ц
обнокр. кігікнуць, -ну -неш, -не; -ні. Ц ноз.
кігіканне, -я, н
КІДАЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Спарт
смен, які кідае дыск, кап'ё, молат і інш.
II ж. кідальніца, -ы, мн. -ы, -ніц. Ц прым.
кідальніцкі, -ая, -ае.
КІДАЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для
кідання. Адольныя спартыўныя ярылобы.
КІДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не
зок. 1. ел. кінуцца. 2. чым. Кідаць у каго-,
што-н. або адзін у аднаго.
снежкам/. 3.
перон., к/м-чым. Нядбайна адносіцца да
каго-, чаго-н., не шанаваць каго-, што-н.
(разм.).
добрым/ нроцоўн/ком/. ТУельео
к. ерошом/. 4. Жыць у пастаянных клопа
тах, у горы, бедна; гадавацца без належ
нага догляду (разм.). Дэлое лето к/боеццо
селян/н. то ў нол/, то но еосноборцы. 7ок /
к/боеццо бебноя с/рото без боцькоў. 0 Асою
ў вочы кідацца (разм., неадабр.) — быць
вельмі назойлівым.
КІДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незок. 1. ел.
кінуць. 2. што. Складаць у стог (сена, са
лому).
стос 0 Кідаць грошы на вецер —
неашчадна расходаваць, дарэмна траціць.
II ноз. кідАнне, -я, н.
КІДКІ, -ая, -ае. 1. Які рэзка кідаецца
ў вочы; яркі. Х/бкоя сукенко. 2. Ахвочы,
схільны да чаго-н.; падатлівы. Де еельм/ к.
но розмоеы. II ноз. кідкасць, -і, ж.
КІЁК, кійкА, мн. кійкі? кійкбў, м. Невя
лікі кій; тое, што і к/й. Л^ояерц/ся но к. Ц

ЮЁ-КІН
лаліятн. кіёчак, -чка, лін. -чкі, -чкаў, лі. Ц
дрылі, кіёчны, -ая, -ае.
КІЁСК, -а, ліл. -і, -а% лі Невялікая бу
дыніна для дробнага гандлю; шалік, /азетны к.
КІЗЙІ, -у лі. Паўднёвае дрэва або куст
з сакавітымі кіславата-салодкімі чырво
нымі пладамі, а таксама самі плады гэ
тай расліны. II дрылі, кізілавы, -ая, -ае / кі
зільны, -ая, -ае.
ШЭЙК, -ў, лін. -і^ -бў, лі. Іной з дамеш
кай саломы, які ў паўднёвых краінах вы
сушваецца ў выглядзе цаглін і скарыстоў
ваецца як паліва. II дрылі, кізяковы, -ая, -ае.
былі.
КІЙ, кія, лін. кіі^ кіёў лі. 1. Прамая тон
кая палка. .Бярозавы н. 2. Доўгая прамая
палка з патанчэннем на канцы для гульні
ў більярд. 0 Не кіем дык палкай; ці кіем ці
палкай (разм.) — усё роўна, тое самае.
КІЛА, -ьі, лін. кілы, кіл і -аў лс. 1. Тое,
што і ерыжа (разм.). 2. Хвароба крыжа
кветных раслін, пры якой на карэнні
ўтвараюцца нарасці.
КІЛА,.. Першая састаўная частка скла
даных слоў якая адпавядае па знач. сло
вам «тысяча», «у тысячу разоў», напр.: кілаеольт, кілакалорыл, кілатона.
КІЛАВАТ, -а, АТ -вбце, лін. -ы, -аў лі.
Адзінка вымярэння магутнасці электрыч
нага току роўная 1000 ват.
КІЛАВАТ-ГАДЗІНА, -ы, лс Адзінка вы
мярэння энергіі электрычнага току роў
ная рабоце, што выконваецца за 1 гадзіну
пры магутнасці току ў 1 кілават.
ШЛАГРАМ, -а, лін. -ы, -грАм і -аў лі.
Асноўная адзінка масы ў Міжнароднай
сістэме адзінак, роўная 1000 грамаў Ц
дрылі, кілаграмовы, -ая, -ае.
КІЛАМЁТР, -а, лін. -ы, -аў, лі. Адзінка
даўжыні, роўная 1000 метраў Ц дрылі, кіла
метравы, -ая, -ае.
КІЛАМЕТРАЖ, -у, лі. Працягласць ча
го-н. у кіламетрах. Ц дрылі, кіламетражны,
-ая, -ае.
КІКС, -у лі. Няўдалы ўдар кіем па шары
ў більярднай гульні.
КІКСАВАЦЬ, -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй;
незак. Няўдала ўдараць кіем па більярд
ным шары.
КІЛБАСА ал. каўбаса.
КІЛБАСНІК ал каўбаснік
КІЛБАСНЫ ал каўбаса
КІЛЕЧНЫ ал кілька
КІЛЗАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак., каао
(^ато). Класці цуглі ў рот каню.
стаен
ніка. II зак. закілзаць, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны.
КІЛІМ, -а, лін. -ы, -аў лі. Шарсцяны
бязворсавы дыван ручной работы. 7алі
ткуць кілімы бараеія. Ц дрылі, кілімавы, -ая,
-ае.
КІЛІШАК, -шка, лін. -пікі, -шкаў, лі.
Шкляная чарка на ножцы. /7оўны к. Ц
дрылі, кілішачны,-ая, -ае.
КІЛО, нескл., н. (разм.). Тое, што і кіла^ралі. Лупіць к. яблыкаў.
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КІЛЬ, -я, лін. кілі^ -ёў лі. Падоўжны
брус, які праходзіць па ўсёй даўжыні суд
на ў сярэдзіне яго днішча. Ц дрылі, кілявы,
-Ая, -бе.
КІЛЬВАТАР, -а, лін. -ы, -аў лі. (спец.).
Хвалевы струмень ззаду судна, якое руха
ецца. 0 Ісці ў кільватары — адзін за адным,
тым жа курсам (пра судны). Ц дрылі, кіль
ватарны, -ая, -ае. ХІльзатарная калона.
КЙІЬКА, -і,
-льцы, лін. -і, -лек, зк.
Невялікая прамысловая рыба сямейства
селядцовых. Ц дрылі, кілечны, -ая, -ае.
дроліысел.
КІМАНО, нескл., н. Японскае нацыя
нальнае адзенне свабоднага крою з вельмі
шырокімі рукавамі.
КІМБЕРЛІТ, -у, М-ліце, лі. Магматыч
ная горная парода, якая ўтрымлівае алмазы. II дрылі, кімберлітавы, -ая, -ае.
КІМВАЛ, -а, лін. -ы, -аў лі. Старадаў
ні музычны інструмент, які складаецца з
дзвюх медных талерак. Ц дрылі, кімвальны,
-ая, -ае. зеон.
КІНА... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач.: які мае адносіны да
кінематаграфіі, да кіно, напр.: кінаадератар, к/наалябач, кіназала, кіназбыліка,
кіназорка, кінакадр, кінакаліебыя, кінакаліера, кіналіастацтба, кінаданараліа, кі
наплёнка, кінадраліыслоеасць, кінарэжы
сёр, кінасетка, кінасцэнарый, кінасюжэт,
кінафестываль, кінахроніка, кіначасопіс,
кінаэкран.
КІНААКЦЁР, -а, лін. -ы, -аў лі. Артыст
кіно. II ж. кінаактрыса, -ы, лін. -ы, -рьіс. Ц
дрылі, кінаакцёрскі, -ая, -ае.
КІНААМАТАР, а, лін ы, аў лі. 1.
Аматар кіно. 2. Чалавек, які здымае кіно
як аматар, непрафесіянал. Ц дрылі, кіна
аматарскі, -ая, -ае.
КІНААПАРАТ, -а, Л^-рАце, лін. -ы, -аў
лі. Апарат для здымак і паказу кінафіль
маў
КІНАВАР, -ы, ж. (спец.). Мінерал чыр
вонага колеру розных адценняў (сярніс
тая ртуць), сыравіна для атрымання ртуці,
а таксама фарба з гэтага мінералу Ц дрылі,
кінаварны, -ая, -ае.
КІНАЗДЫМКА, -і, ДА/ -мцы, лн -і,
-мак, ж. Здымка на кінематаграфічную
стужку.
КІНАЗНАЎСТВА, -а, н Навука, якая
даследуе кіно як мастацтва, сродак асветы
і інфармацыі. Ц дрылі, кіназнаўчы, -ая, -ае.
X факультэт.
КІНАКАРЦІНА, ы, лін ы, цш, ж
(разм.). Мастацкі фільм.
КІНАЛОГІЯ, -і, ж. Навука, якая выву
чае сабак, іх развядзенне і догляд за імі. Ц
дрылі, кіналагічны, -ая, -ае.
КІНАМЕХАНІК, а, лін -і, -аў лі Спе
цыяліст па дэманстрацыі кінафільмаў
КІНАПЕРАСОЎКА, -і, ДМ-сбўцы, лін
-і, -сбвак, ж. (уст.). Перасовачная ўстаноўка для дэманстрацыі кінафільмаў
КІНАПЛЁНКА, -і, ДМ -нцы, лін -і,
-нак, ж. Плёнка для кіназдымкай.

КІНАПРАКАТ, у
кАце, лі Дэман
страванне кінафільмаў на экранах кіна
тэатраў клубаў. II дрылі, кінапракатны, -ая,
-ае.
КІНАРЫНАК, -нку лін -нкі, -нкаў лі
Купля і продаж фільмаў рознымі краінамі.
КІНАСТУЖКА, -і,
-жцы, лін. -і,
-жак, ж. Кінематаграфічная стужка.
КІНАТЭАТР, -а, лін. -ы, -аў лі. Тэатр для
дэманстрацыі кінафільмаў
КІНАФІКАВАЦЬ, кўю, кўеш, кўе;
-кўй; -кавАны; зак. і незак., іато. Аргані
заваць (арганізоўваць) кінатэатры дзе-н.,
а таксама абсталяваць (абсталёўваць) для
паказу кінафільмаў X. сяло. X о/колу. Ц ноз.
кінафікацыя, -і, ж
КІНАФЙІЬМ, -а, лін ы, аў лі Твор
кінамастацтва, прызначаны для дэман
страцыі на экране; кінакарціна.
бля (За
рослых.
КІНГСТОН, -а, лін. -ы, -аў лі. (спец.).
Клапан, што закрывае адтуліну ў падвод
най частцы судна. Ц дрылі, кінгстонны, -ая,
-ае.
КІНДЗЮК, -А, лін. -ц -бў лі. (разм.).
Страўнік. II дрылі, кіндзючны, -ая, -ае.
КІНЕМАТАГРАФІСТ, а,
сце, лін
-ы, -аў лі. Спецыяліст па кінематаграфіі,
работнік кіно. II ж. кінематаграфістка, -і,
ДМ -тцы, лін. -і, -так. II дрылі, кінематагра
фісцкі, -ая, -ае.
КІНЕМАТАГРАФІЯ, -і, ж 1. Род мас
тацтва, творы якога ствараюцца з дапамо
гай кіназдымкі. X. беларусі. 2. Іаліна куль
туры і прамысловасці, якая займаецца
выпускам і кінапракатам фільмаў Ц дрылі,
кінематаграфічны, -ая, -ае.
КІНЕМАТОГРАФ, а, лі Тое, што і кіно
II дрылі кінематаграфічны, -ая, -ае
КІНЕМАТЫКА, -і,
-тыцы, ж. Раз
дзел механікі, які вывучае рух цел без улі
ку іх масы і ўздзеяння на іх сіл. Ц дрылі, кі
нематычны, -ая, -ае.
КІНЕСКОП, а, лін ы, аў лі. Пры
ёмная электронна-прамянёвая трубка
тэлевізара, якая дае відарыс. Ц дрылі, кіне
скопны, -ая, -ае
КІНЁТЫКА, -і, ДЛ/ -тыцы, ж. Раздзел
механікі, які ўключае дынаміку і статыку
II дрылі, кінетычны, -ая, -ае.
КІНЖАЛ, -а, лін. -ы, -аў лі. Колючая
зброя ў выглядзе клінка, вострага з двух
бакоў і звужанага на канцы. Ц дрылі, кін
жальны, -ая, -ае. ўбор.
КІНЖАЛЬНЫ, ая, -ае 1. ал кінжал 2.
Які дзейнічае, робіцца на вельмі блізкай
адлегласці (спец.).
ааонь.
КІНО, нескл., н. 1. Тое, што і кінафільлі.
77аалябзець цікавае к. 2. Тое, што і к/нематаерафія. 3. Кінатэатр (разм.). Ц дрылі, кі
ношны, -ая, -ае (разм.).
КІНОЛАГ, -а, лін. -і, -аў лі. Спецыяліст
па кіналогіі.
КІНОШНІК, а, лін -і, -аў лі (разм)
1. Работнік кінематаграфіі. 2. Аматар ха
дзіць у кіно. II ж. кіношніца, -ы, лін. -ы,
-ніц.
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КІНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-нься; зак. 1. Хутка рынуцца куды-н. А^. ка
баламоеу. А^. ка еораеа. А^. за к/м-н. 2. Пас
пешліва, імкліва пачаць якое-н. дзеянне.
А', ў спрэчку. А^. баламаеа^ь. 3. Праявіць
моцнае імкненне да каго-н. у выражэнні
якіх-н. пачуццяў. А^ ка мыю. 4. Напасці,
накінуцца на каго-, што-н. Сабака к/нууся
ка кезкаамааа. 5. Скокнуць з вышыні. А^.
з бераеа у рэчку. 0 Кінуцца ў вочы — стаць
асабліва прыметным. Ц кезак. кідацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
КІНУЦЬ, -ну, -неш, -не; кінь; -нуты;
зак. 1. каео-м//ло і чым. Штуршком рукі
(рук) прымусіць што-н. ляцець (упасці).
А^. кал/ень. А^. снежкай у каео-н. 2. н/шо.
Тое, што і еык/нуць (у 1 знач.). 3. леран.,
каео-м/то. Хутка перамясціць, накіраваць,
паслаць куды-н. А^ атраб ка выкананне забання. 4. Зірнуць, хутка паглядзець (у спа
лучэнні са словамі «погляд», «позірк»). А^
лоз/рк ка каза-, м/то-н. 5. Сказаць, выка
заць што-н. рэзка, нечакана; звярнуцца
да каго-н. А^. кшчу. А', заўеаеу. 6. каео-м/то
і /н^&. Пайсці ад каго-, чаго-н.; пакінуць.
Аалсуць, ён к/'нуў жонку. 7. Перастаць ра
біць што-н., займацца чым-н. А^ курыць.
А^. вучобу. 8. м/шо. Працягнуць ніткі праз
бёрда (спец.). А^. у бёрба. 9. безас., каеом/то у м/то. Ахапіць, працяць чым-н. А^. у
гарачку. А^. у сок. 10. зле. кінь(це), таксама
з /м%?. Ужыв. ў знач. спыні(це), не трэба,
хопіць (разм.). АЗкьце спрачацца/ Ц кезак.
кідаць, -аю, -аеш, -ае. Ц каз. кіданне, -я, к.
КІПА, -ы, мк. -ы, кіп, ж. 1. Вязка або
пачак якіх-н. прадметаў, складзеных адзін
на адзін; стос. А?, сшыткаў. 2. Вялікая ўпа
ковачная мера (спец.). А^ бавоўны.
КІПАРЁІС, а / у, л/н. ы, аў м 1. а
Паўднёвае вечназялёнае хвойнае дрэва
сямейства кіпарысавых. 2. -у. Драўніна гэ
тай расліны. роблены з к/ларысу. Ц крым.
кіпарысавы, -ая, -ае / кіпарысны, -ая, -ае.
КІПЕНЬ, -ю, м. Вада ў час кіпення; вар.
КІПЕЦЬ, -пця, мк. -пці, -пцяў м.
(разм.). Тое, што і к/лцюр. Ц лрым. кіпцевы,
-ая, -ае.
КІПЁЦЬ, -плк5, -піш, -піць; -пім, -піцё, -пАць; -пі; лезак. 1. Даходзіць да стану
кіпення; закіпаць. баба к/л/ць лры 766° ла
7/эльс/ю. 2. (7/ 2 ас. не ўжые.). Булькаць,
клекатаць ад пары, якая ўтвараецца пры
награванні (пра вадкасці). Малако к/л/ць.
%йн/к к/л/ць. 3. (7 / 2ас. не ўжые.), леран.,
аб чаео і без бал. Віраваць, клекатаць (пра
вадкасці ў халодным стане). бозера к/лела
абрыбы. 4. (7/ 2ас. не ўжые.), лерак. Разві
вацца, праяўляцца з сілай, бурна. Работка
к/л/ць. 77янае/сць к/лела ў сэрцы. 5. керал.,
чым і без бак. Быць узрушаным, ахопле
ным якім-н. пачуццём. 7ак / к/к/ць чалавек
злосцю. А/кела (безас.) у /лой час у бум/ь/. Ц
зак. закіпёць, -пліб, -піш, -піць; -пім, -піцё, -пАць; -пі (да 1, 2 і 4 знач.) / ускіпаць,
-пліб, -пііп, -піць; -пім, -піцё, -пАць; -пі"
(да 4 знач.). Ц лаз. кіпённе, -я, к.

КІПРЫЁТЫ, -аў, абз. -ёт, -а, М-ёце, м.
Жыхары Рэспублікі Кіпр. Ц ж. кіпрыётка,
-і, ДА/-тцы, мл. -і, -так. Ц лрь/м. кіпрыёцкі,
-ая, -ае.
КІПЎЧЫ, -ая, -ае. 1. Бурлівы, пеністы.
А^. еабаслаб. 2. лерак. Напружаны, дзейны.
А/лучая бзейласць. Ц лаз. кіпучасць, -і, лс.
(да 2 знач.).
КІПЦЙЭР / КАПЦЙР, -А, мл ы, бў,
м. 1. Востры загнуты рагавы прыдатак на
пальцах птушак, многіх паўзуноў і млека
кормячых. 2. Пазногаць (разм ). 0 Пака
заць кіпцюры — пра пагрозу Трапіць у кіп
цюры каму — аказацца, быць пад уладай
каго-н. II камлям/, кіпцік, -а, мл. -і, -аў, м.;
крым кіпцікавы, -ая, ае Ц лрь/м кіпцюрны,
-ая, -ае / капцюрны, -ая, -ае.
КІПЦЮРАСТЫ, ая, ае 3 вялікімі і
вострымі кіпцюрамі. Ц яаз. кіпцюрастасць,
-і, ж.
КІПЯЦІЛЬНІК, а, мя і, аў, м Элек
транагравальная прылада ў выглядзе спі
ралі для кіпячэння вады.
КІПЯЦІЦЦА, -пячўся, -пяцішся, -ля
піцца; -пяцімся, -пеціцёся, -пяцйцца; ке
зак. 1. (7 / 2 ас. ке ўжые.). Награвацца да
кіпення. 2. (7 / 2 ас. неўжь/6.). Варыцца ў
кіпячай вадзе. 3. лерак. Іарачыцца, зла
вацца (разм.). 7ы барэмна не к/ляц/ся. Ц зак.
закіпяціцца, -пячўся, -пяцішся, -пяціцца;
-пяцімся, -пеціцёся, -пяцАцца (да 1 і 2
знач.).
КІПЯЦІЦЬ, -пячў, -пяціш, -ляціць;
-ляцім, -пеціцё, -ляцяць; -пячбны; не
зак., м/то. 1. Награваючы, даводзіць да
кіпення; гатаваць. А^. малако. 2. Трымаць,
варыць у кіпені; стэрылізаваць. Ц зак. за
кіпяціць, -пячў, -пяціш, -ляціць; -ляцім,
-пеціцё, -пяцйць; -пячбны (да 1 знач.). Ц
наз кіпячэнне, -я, к
КІПЯЧОНЫ, ая, ае Такі, які кіпеў
А/лячонае малако.
КІРАВАЛЬНАСЦЬ, і, ж. Здольнасць
паддавацца кіраванню (пра механізм, ма
шыну). Деёкая к. мам/ь/ны.
КІРАВАННЕ, -я, н. 1. ал. кіраваць. 2.
Дзейнасць органаў дзяржаўнай улады.
Сазаны бзяржаўнаеа к/раеання. 3. Сукуп
насць прыбораў пры дапамозе якіх кіру
юць механізмам. Лў/лама/лычнае к. 4. У
граматыцы: сінтаксічная сувязь, якая вы
ражаецца ў тым, што адно слова патрабуе
пасля сябе дапаўнення (у 3 знач.) у пэў
ным склоне. Дзеяслоўнае к.
КІРАВАЦЦА, -рўюся, -рўешся, -рўецца; -рўйся; незак. 1. чь/м. Накіроўваць
сваю дзейнасць, працаваць у адпавед
насці з чым-н., у залежнасці ад чаго-н.
лраей/ам. А^ перабачым/ /баям/. 2. Браць,
трымаць кірунак, рухацца куды-н. А^. на
А7/НСК. А^ на бл/жэйм/ую еёску.
КІРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
незак. 1. к/м-чым. Карыстаючыся пры
борамі, рулём і пад., рэгуляваць ход, рух
каго-, чаго-н. А^. канём. А^ мажорнай лобкай. 2. к/м-чым. Быць на чале чаго-н. А^.
кра/най. К. заробам. 3. к/м-чым. Накіроў
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ваць чыю-н. дзейнасць, быць кіраўніком
каго-, чаго-н. А^ курсавойрабол/ай с/лубэнта. А^. аркестрам. 4. Тое, што і к/раеацца (у
2 знач.; разм.). Аароеы кіруюць ба стаеоў.
5. лерак. Быць пабуджальнай прычынай,
лапаткам чаго-н. Мной к/раеала пачуццё
жалю. 6. У граматыцы: патрабаваць пасля
сябе пэўнага ўскоснага склону. Ц наз. кіра
ванне, -я, н. (да 1—3 знач.) / кіраўніцтва, -а,
н. (да 2 і 3 знач.).
КІРАСА, -ы, мн. -ы, -рАс, ж. Латы, ме
талічны панцыр на спіну і грудзі.
КІРАСІР, -а, мн. -ы, -аў, м. Коннік цяж
кай кавалерыі, які даўней насіў кірасу. Ц
лрь/м. кірасірскі, -ая, -ае.
КІРАЎНІК, -А, л/н. -і^ -бў, м. Асоба, якая
кіруе кім-, чым-н. А", еытеорчаеа аб^бнання. II ж. кіраўніца, -ы, мн. -ы, -ніц. Ц лрь/м.
кіраўніцкі, -ая, -ае.
КІРАЎНІЦТВА, а, к 1. ал кіраваць 2.
Падраздзяленне якой-н. установы, буйная адміністрацыйная адзінка. А^ слраеам/
Лбм/н/страцы/ 77рэз/бэн/ля Рэслубл/к/ бела
русь. 3. зб. Кіраўнікі. Змяніць к/раўнпрлеа.
II лрь/л/. кіраўніцкі, -ая, -ае (да 2 і 3 знач.) /
кіраўнічы, -ая, -ае (да 2 знач.).
КІРГІЗЫ, -аў, абз. -гіз, -а, м. Народ
цюркскай моўнай групы, які складае ка
рэннае насельніцтва Рэспублікі Кыргызстан. II ж. кіргізка, -і, ДА/-зцы, мн. -і, -зак.
II лрь/м. кіргізскі, -ая, -ае.
КІРЗА, -ы, ж. Заменнік скуры: насыча
ная спецыяльным хімічным рэчывам тка
ніна з кручаных нітак. Ц лрь/м. кірзавы, -ая,
-ае. Атрзаеыя бол/ы.
КІРКА, -і, ДА/ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
Ручная прылада — прадаўгаваты, завос
траны з двух канцоў малаток для драблен
ня цвёрдай пароды або лёду. Ц лрь/м. кірка
вы, -ая, -ае.
КІРМАШ, -ў, мн. -ы, -бў, м. 1. Вялікі
продаж тавараў які праводзіцца ў пэўную
пару года ў вызначаным месцы і часта звя
заны з выстаўкай. бясенн/ Ў7ейлць/еск/ /с. 2.
лерян. Шумнае, ажыўленае зборышча лю
дзей (разм.). II лрь/м. кірмашовы, -ая, -ае.
КІРМАШОВЕЦ, -шбўца, мн -шбўцы,
-шбўцаў, м. Удзельнік кірмашу.
КІРОЎЦА, -ы, л/н. -ы, -аў, м. Той, хто
кіруе аўтамабілем або іншым транспарт
ным сродкам. А^. тралейбуса.
КІРПА, -ы, мн. -ы, кірп / -аў, ж. (разм.).
Пра кароткі і задраны ўгору нос.
КІРПАНОСЫ, ая, ае 3 кароткім і
задраным носам. А/рланосая бзяўчынка. Ц
наз. кірпанбсасць, -і, ж.
КІРПАТЫ, -ая, -ае. 1. Кароткі і задра
ны ўгору (пра нос). 2. Тое, што і кірпаносы.
II наз. кірпатасць, -і, ж.
КІРЎНАК, -нку мн. -нкі, -нкаў, м. 1.
Узяты напрамак куды-н. Эм/алонузяўк. на
ўсхоб. 2. леран., чаео або як/. Шлях развіц
ця, накіраванасць якога-н. дзеяння, з'явы
і пад. А^. ваеннай лал/тык/. Таеорка /м/ла у
рознь/х кірунках. 3. Ірамадская, навуковая,
літаратурная і пад. плынь; групоўка, шко
ла. Літаратурныя кірункі.
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ЮРЎЮЧЫ, -ая, ае 1. Такі, якому на
лежыць кіраўніцтва (у 1 знач.), які кіруе,
дае прынцыповыя ўказанні.
цэнтр. 2.
Такі, якім трэба кіравацца. А/руючыя ўказянн/.
КІРХА, -і, ДАГ-рсе, мн. -і, кірх / -аў ж.
Лютэранская царква.
ШРЁІЛІЦА, -ы, ж. Адна з дзвюх ста
раславянскіх азбук, якая лягла ў аснову
рускага, беларускага, украінскага і іншых
алфавітаў.
/ алаеол/ца. Ц //рыл/. кір^цііцкі,
-ая, -ае / кірылічны, -ая, -ае. Х/рыл/цкае
л/сьмо. Хфь/л/чныя л/сьмоеыя ламн/к/.
КІСА, -ы, ж. (разм.). Ласкальная назва
кошкі. II ламянм/. кіска, -і, ДАІ кісцы, лін.
-і, -сак, ж.
ЮСЁЛЬ, -сяліб, мн. -сялі^ -сялёў м.
Студзяністая страва з аўсянай мукі або
ягаднага соку заваранага на крухмале.
з журае/н. Аўсяны к. 0 Дзясятая вада на кі
сялі — пра вельмі далёкага родзіча. Ц лрым.
кісельны, -ая, -ае.
КІСЁТ, -а, АІ-сёце, мн. -ы, -аў .м. Ма
ленькі мяшочак для табакі, які зацягваец
ца шнурком. II ярым. кісётны, -ая, -ае.
КІСЛАМАЛОЧНЫ, -ая, -ае Пра пра
дукты: прыгатаваны з малака (са смятан
кі, сыроваткі) шляхам сквашвання. X. сыр.
КІСЛАРОД, -у АТ-дзе, л*. Хімічны эле
мент, празрысты бясколерны газ, які ўва
ходзіць у склад паветра і неабходны для
дыхання і гарэння. Ц ярым. кіслародны,
-ая, -ае. ХІсларобнае еаяабаяне (востры не
дахоп кіслароду ў арганізме; спец.).
КЙСЛА-САЛбДЮ, -ая, -ае Які мае ад
начасова і кіславаты і саладкаваты смак.
ХІсла-саяабкІя яблык/.
КІСЛАТА, -ьі, ДМ -лацё, ж. 1. ад. кіс
лы. 2. л///. кіслаты, -лбт. Хімічнае злучэн
не, якое змяшчае вадарод, здольны за
мяшчацца металам пры ўтварэнні солей.
Азотная к. Саляная к. Ц ярым. кіслотны,
-ая, -ае.
КІСЛІНКА, -і, ДМ -нцы, ж. Кіславаты
прысмак у чым-н. Сл/бы з кіслінкай.
КІСЛІЦА, -ы, ж. Травяністая расліна з
белымі кветкамі, у лісцях якой знаходзіц
ца шчаўевая кіслата. Ц лрым. кіслічны, -ая,
-ае.
КІСЛІЦЬ, -ліб, -ліш, -ліць; -лім, -ліцё,
-лйць; кіслены; незак., м/то. Рабіць кіс
лым.
бсрм/ч.
КІСЛОТНАСЦЬ, -і, ж Ступень змя
шчэння кіслаты ў чым-н.
алебы. 77аеым/аная к. с/яраун/каеаеа соку.
КІСЛОТНЫ ад кіслата
КІСЛЫ, -ая, -ае. 1. Які мае своеасаблі
вы смак, падобны на смак лімона, жура
він. X ябяык. X. сок. 2. Які закіс у выні
ку браджэння, прыгатаваны квашаннем.
ХІслае .малако. ХІслая капуста. 3. неран.
Які выражае незадаволенасць; паніклы
(разм.).
настрой.
зараз /паару. 4. Які
змяшчае кіслату (у 2 знач.; спец.). Аселая
алеба. Ц наз. кіслата, -ы, ДМ-лацё, ж.
КІСЛЯК, -а, л/н. -і^ -бў л/. (разм., па
гард.). Тое, што і кісляціна (у 2 знач.).
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КІСЛЯЦІНА, -ы, ж. (разм.). 1. Што-н.
вельмі кіслае. 77е сліеа, а к. 2. неран. Вялы,
нудны чалавек.
КІСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; кіс, кісла;
-ні; незак. 1. (7 І 2 ас. не ўжыз.). Рабіцца
кіслым ад браджэння. Смятана кісне ў
цёплым месцы. 2. неран. Быць паніклым,
вялым (разм.). 7/е к. трэба, а суріёзна займацца чым-н. ц/каеыл/. Ц зак. пракіснуць,
-не; -кіс, -ела (да 1 знач.).
КІСТА, -й, ДМ -сцё, л/н. кістй, кіст І
кістаў ж. (спец.). Пухліна, звычайна на
поўненая вадкай масай. Ц нрым. кістозны,
-ая, -ае (спец.).
ЮСЦЁНЬ, -цянй, мн. -цяні^ -цянёў
м. Даўнейшая зброя ў выглядзе кароткай
палкі, на адным канцы якой падвешваўся
металічны шар ці іншы цяжар для наня
сення ўдараў а на другім была пятля для
надзявання на руку. Разбойнік з кісцянём.
КІСЦЬ, -і, мн. -і, -ей /' -яў ж. Частка
рукі, якая складаецца з запясця, пясці і
пальцаў Ц лрым. кісцевы, -ая, -ае (спец.).
ХІсцееае раненне.
КІСЯЯ, -і^ ж. Празрыстая тонкая тка
ніна. II лрым. кісейны, -ая, -ае. Х/сейная су
кенка.
КГГ, -А, Мкіцё, мн. -й, -бў м. 1. Вя
лікая марская млекакормячая жывёліна,
знешне падобная на рыбу. Зубатыя кіты.
2. часцей мн., лерак. Пра чалавека, які
мае выключна важнае значэнне ў якой-н.
сферы дзейнасці. Хіты назук/. Хіты сучас
най касманаўтыкі Ц лрым. кітбвы, -ая, -ае
(да 1 знач.). X зус.
КГГ, -у Мкіце, м. Замазка для акон.
КІТАБЫ, -аў абз. кітАб, -а, м. Кнігі, на
пісаныя ў 16 ст. на беларускай мове араб
скім пісьмом. II лрым. кітабны, -ая, -ае.
КІТАБОЕЦ, -ббйца, л/н. -ббйцы,
-ббйцаў м. Судна для кітабойнага про
мыслу.
КІТАБОЙ, -я, мн. -і, -яў л/. Марак, які
займаецца промыслам кітоў.
КІТАБОЙНЫ, -ая, -ае. Звязаны з про
мыслам кітоў. ХІтабойная флатылія. X
промысел.
КІТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; незак., м/то. Замазваць кітам. Ц
зак. закітаваць, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны І пакітаваць, -тўю, -тўеш, -тўе;
-тўй; -тавАны. Ц наз. кітаванне, -я, н. І кі
тоўка, -і, ДМ-тбўцы, ж.
КІТАІСТ, -а, АГ-сце, мн. -ы, -аў м. Спе
цыяліст па кітаістыцы. Ц ж. кітаістка, -і,
ДА^-тцы, мн. -і, -так.
КІТАІСТЫКА, -і, ДЛІ-тыцы, ж. Сукуп
насць навук аб кітайскай культуры, гісто
рыі, літаратуры, мове.
КІТАЙЦЫ, -аў, абз. -тАец, -тАйца, м.
Народ, які складае асноўнае насельніцтва
Кітая. II ж. кітаянка, -і, ДМ -нцы, мн. -і,
-нак. II лрым. кітайскі, -ая, -ае.
КІТАЛОЎНЫ, -ая, -ае. Тое, што і кіта
бойны.
КІТАЯНКА ал кітайцы
КІТОВЫ ал. кіт'

КІТОЎКА ал. кітаваць.
КІЎ, ківа, мн. ківы, ківбў м. (разм.).
Тое, што і к/еок. 77е баім/ся к/еа, лабаім/ся
кія (прымаўка).
КГЎНЎЦЦА ал. ківацца.
КІЎНУЦЬ ал ківаць
КІЦЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў м. Форменная
аднабортная куртка са стаячым каўняром.
II лрь/м. кіцельны, -ая, -ае.
КІШАЧНАДЫХАЛЬНЫЯ, ых Клас
марскіх жывёл з чэрвепадобным целам;
распаўсюджаны ў цёплых морах, жывуць
на дне, харчуюцца расліннымі і жывёль
нымі астанкамі.
КІШАЧНАПОЛАСЦЕВЫЯ, -ых Наз
ва аднаго з найбольш прымітыўных тыпаў
мнагаклетачных беспазваночных жывё
лін, у якіх поласць выконвае функцыі кі
шэчніка (медузы, паліпы і інш.).
КІШКА, -і, ДМ -шцы, мя. -і, -шак, ж.
1. Эластычная трубка — частка органаў
стрававання ў чалавека, жывёлін. 7бнкая
к. 2. Гумавая або брызентавая трубка для
падачы вады (разм.). 77ажарная к. б Кіш
ка тонка (тонкая) у кяао (разм.) — не ха
пае сіл, сродкаў і пад., каб зрабіць што-н.
Кішкі марш іграюць (разм., жарт.) — пра
моцнае адчуванне голаду. Ц лрь/м. кішачны,
-ая, -ае (да 1 знач.).
КІШЛАК, -А, мл. -ц -бў м. Паселішча
вясковага тыпу ў Сярэдняй Азіі. Ц лрым.
кішлАчны, -ая, -ае.
КІШМА, лрысл. У выразе: кішма кішэць
(разм.) — пра суцэльную масу: кішэць.
КІШМІШ, -у м. Гатунак салодкага ві
награду без костачак, а таксама разынкі
з гэтага вінаграду. Ц лрым. кішмішны, -ая,
-ае.
КІШЭННІК, -а, мл -і, -аў, м (разм)
Кішэнны злодзей. ТТечакана злазілі кім/энніка.
КІШЭНЬ І КІШЭНЯ, -і, мя -і, -ей І
-яў, ж. 1. Частка адзення (штаноў паліто,
пінжака) у форме прышытага або ўшыта
га мяшочка для дробных рэчаў Сукенка з
к/'/яэяям/. Ай/ыць к/м/эн/. 2. Асобнае аддзя
ленне ў партфелі, чамадане і пад. X. у еаслабарчай сумцы. 3. Паглыбленне, выемка
(спец.). X л/оўстай кім/кі. 0 Біць па кішэ
ні — уводзіць у выдаткі. За словам у кішэнь
не лазіць — быць знаходлівым, дасціпным
у размовах. Класці сабе ў кішэнь — пры
свойваць чужыя грошы. Набіць кішэнь —
нажыцца. Не па кішэні каму — надта до
рага. Пустыя кішэні ў каео — няма грошай.
II ламянм/. кішэнька, -і, ^?АГ -ньцы, мн. -і,
-нек (да 1 і 2 знач.). Ц лрым. кішэнны, -ая,
-ае. ХІм/энныя ером/ы. ХІм/энныярасхобы. X
алобзей.
КІШАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -шышь,
незак. 1. Мітусліва рухацца ў розных на
прамках (пра вялікую колькасць каго-н.).
Мільёны пчол кім/аць на канюм/ыне. 2. кім.
Быць перапоўненым мноствам жывых ру
хавых істот, базарная нлом/ча кім/эла пару
бам.
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КІШЭЧНІК, а, мл. і, аў, м. Частка
стрававальнай сістэмы чалавека і жывёл,
якая пачынаецца за страўнікам і закан
чваецца прамой кішкай; сукупнасць кі
шак.
КІЯСКЁР, -а, мл. -ы, -аў .м. Прадавец у
кіёску II лс. кіяскёрка, -і, ДМ -рцы, лін. -і,
-рак (разм.).
КЛААКА, -і, ДМ клаацы, лін. -і, клаАк,
лс. 1. Падземны канал для сцёку нечыстот.
2. лбрал. Пра амаральнае, разбэшчанае
асяроддзе (кніжн.). 3. Вывадная адтуліна,
агульная для кішэчніка і мочапалавых ор
ганаў (у земнаводных, паўзуноў птушак,
некаторых рыб і аднапраходных млека
кормячых; спец.). II лрым. клаакальны,
-ая, -ае (да 3 знач.) / клаачны, -ая, -ае (да
I знач.).
КЛАБЎК, -А, мл. -і^ -бў м. Высокі галаў
ны ўбор з пакрывалам, які носяць права
слаўныя манахі.
КЛАВЕСЙі, -а, мл. -ы, -аў м. Даўней
шы клавішна-струнны шчыпковы музыч
ны інструмент, папярэднік фартэпіяна. Ц
лрым. клавесінны, -ая, -ае.
КЛАВІКОРДЫ, -аў. Даўнейшы клавіш
на-струнны ўдарны музычны інструмент.
II лрым. клавікордны, -ая, -ае.
КЛАВІШ, -а, мл -ы, -аў м / КЛАВІ
ША, -ы, мл. -ы, -віш, лс. 1. Пласцінка ў
музычным інструменце (фартэпіяна, бая
не і інш.), якую націскаюць пальцам для
атрымання гуку. Алае/м/ы раяля. 2. На
канечнік рычажка ў розных механізмах,
які прыводзіцца ў рух пальцамі. Алае/м/ы
камл )о/лцрлай клае/я/луры. Ц /рым. клавіш
ны, -ая, -ае. Алае/м/лыя мкуярумел/яы.
КЛАВІЯТЎРА, -ы, лс. 1. Сістэма клаві
шаў А^. раяля. 2. Прыстасаванне, якое даз
валяе ўводзіць інфармацыю ў камп'ютар.
Хамл 'ю/нлрлля к. Ц лрым. клавіятўрны, -ая,
-ае.
КЛАДАЎШЧЫК, -А, мл -і^ -бў м Ра
ботнік склада. Ц ж. кладаўшчыца, -ы, мл.
-ы, -чыц. II /рым. кладаўшчыцкі, -ая, -ае.
КЛАДКА, -і, ДМ -дцы, мл. -і, -дак, лс.
1. ал. класці. 2. Частка якой-н. пабудо
вы — тое, што зложана з цэглы, каменю
(спец.). С//мралсы/ялля к. 3. Дошка, жэр
дкі або некалькі пален, прыстасаваныя
для пераходу цераз рэчку канаву гразкае
месца і пад. 5. Невялікі драўляны памост
на беразе рэчкі для паласкання бялізны,
чэрпання вады. 6. Адкрадванне яец нася
комымі, птушкамі.
КЛАДОЎКА, -і, ДМ" -дбўцы, мл. -і,
-дбвак, зк. Памяшканне для захавання
прадуктаў харчавання, садавіны, гародні
ны і пад.
КЛАК, -А, мл. -ц -бў, м. Тое, што і мыле. Ц
лрым. клаковы, -ая, -ае.
КЛАКЁР, -а, мл. -ы, -аў, м. Чалавек, на
няты для апладзіравання артыстам або іх
асвістання, каб зрабіць уражанне поспеху
або правалу спектакля.
КЛАКСАН, -а, мл. -ы, -аў м. Ранейшая
назва прыстасавання для падачы гукаво

га сігналу ў аўтамабілі, матацыкле і інш., а
таксама сам сігнал. Дбц/слуць лс к.
КЛАН, -а, мл. -ы, -аў м. 1. Род, рада
вая абшчына [першапачаткова ў кельцкіх
народаў] (спец.). 2. лерлл. Адасобленая
групоўка людзей, якія лічаць сябе лепшы
мі, прывілеяванымі ў якіх-н. адносінах. Ц
лрым. клАнавы, -ая, -ае. Алдлабля дбмезкаЯбЛДСЦЬ.
КЛАНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; злк.
і лезлк., клео-млло (спец.). Ажыццявіць
(ажыццяўляць) біялагічнае капіраванне
метадам геннай інжынерыі. А^. расл/лы. Ц
ллз. кланіраванне, -я, л
КЛАНЯЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца;
лезлк. 1. каму-чаму. Рабіць паклоны ў знак
прывітання, павагі, удзячнасці. X бацькоўскдму бому. 2. каму У пісьме або праз
каго-н. перадаваць прывітанне. Агаляйся
аб майео /мя ўсім рослым. 3. лерлл., каму і
лераб кім. Звяртацца з просьбай, уніжана
аб чым-н. прасіць (разм.). Аазкламу б/орлкрл/лу лрыхойз/ццл к. II злк. пакланіцца,
-лангбся, -лбнішся, -лбніцца.
КЛАПАН, -а, мл. -ы, -аў м. 1. Дэталь
у кампрэсарах, рухавіках унутранага зга
рання і інш., якая закрывае праход па
ры, газу або вадкасці. Злсцерлелльлы к. 2.
Частка полага органа ў выглядзе складкі ў
сэрцы, якая не дае рухацца крыві ў адва
ротным напрамку. Сарбэчлы к. 3. Нашыў
ка з куска матэрыі, якая прыкрывае кішэ
ню або шво на адзенні. Ц лрым. клапанны,
-ая, -ае.
КЛАПАТАЦЬ, -пачў, -пбчаш, -пбча;
-пачй; лезлк. (разм.). Вельмі старанна,
настойліва і рупліва займацца чым-н.
А", клдя с/лала. II злк. паклапатаць, -пачў,
-пбчаш, -пбча; -пачы.
КЛАПАТЛІВЫ, ая, -ае 1. Уважлівы,
старанны. А^. елсллЭлр. 2. Які патрабуе
клопатаў турбот. Хлалалм/еая слрлел. Ц
ллз. клапатлівасць, -і, зк.
КЛАПАТЎН, -А, мл. -й, -бў м. (разм.).
Клапатлівы чалавек. Ц зк. клапатўха, -і,
ДМ-тўсе, мл. -і, -тўх.
КЛАПАЦІЦЦА, -пачўся, -пбцішся,
-пбціцца; лезлк. 1. лл к/м-чым, клдя каеочаео. Старанна і дбайна займацца чым-н.;
працаваць над чым-н.; працаваць над
чым-н. X лл слрлее. А", клдя елсллйтрк/. 2.
без блл. і з бабал. Непакоіцца, турбавац
ца з выпадку чаго-н. Л/сллбыля лачала к.,
бзе каао ллслбз/^ь. 3. лб к/м-чым і яра клео-м/л!о. Праяўляць клопат аб кім-, чым-н.
А^. лрл ўнукаў. II злк. паклапаціцца, -пачўся,
-пбцішся; -пбціцеся.
КЛАПІНЫ ад. клоп
КЛАПАТНЫ, -ая, -ае (разм.). Тое, што
і клллллм/бы. II ллз. клапотнасць, -і, зк.
КЛАПбЎНІК, у м Расліна сямей
ства крыжакветных з непрыемным пахам,
ужыв. ў народнай медыцыне як сродак ад
клапоў
КЛАРНЁТ, -а, М -нёце, мл. -ы, -аў м.
Драўляны духавы музычны інструмент у
выглядзе трубкі з клапанамі і невялікім
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раструбам на другім канцы. Ц лрым. кларнётны, -ая, -ае.
КЛАРНЕТЫСТ, -а, А/ сце, мл ы, аў
м. Музыкант, які іграе на кларнеце.
КЛАС, -а, мл. -ы, -аў м. 1. У навуковых
і іншых класіфікацыях: сукупнасць прад
метаў з'яў аб'яднаных на аснове якіх-н.
агульных якасцей; катэгорыя, разрад,
падраздзяленне. Дазеы кдлслўрасл/л у блліал/цы. А^. ллўзулоў. А^ м/лллосцлў. 2. Вя
лікая група людзей, аб'яднаных аднолька
вымі адносінамі да сродкаў вытворчасці,
да размеркавання грамадскага багацця і
агульнасцю інтарэсаў. Рабочы к. 3. Пад
раздзяленне вучняў пачатковай і сярэд
няй школы, якое адпавядае году навучан
ня. Д7бс/лы к. 4. Падраздзяленне вучняў
мастацкай або іншай спецшколы, якія
вывучаюць пэўны прадмет. X цымблллў.
X. зкыеал/су. 5. Памяшканне ў школе, дзе
займаюцца вучні. Рамолл! класа. 6. Ірупа
вучняў якія вучацца сумесна. Дэузклы к.
7. Мера якасці, ступень, узровень чаго-н.;
кваліфікацыя. Слецыял/слі еысокаеа класа.
Даказаць л/зк/ к. зульл/. Ле/мчык лерм/ааа
класа. II лрым. класавы, -ая, -ае (да 2 знач.)
і класны, -ая, -ае (да 3—6 знач.). Хласаеае
^рамабс/лза. Аласлы кіраўл/к. Аласлы ла
кей. Аласлая бысцылл/ла.
КЛАСАВЫ, -ая, -ае. 1. ал. клас. 2. Які
ўласцівы, адпавядае ідэалогіі якога-н.
грамадскага класа. Алёсавая лалйлыка. X
лабыхоб. II лаз. класавасць, -і, зк.
КЛАСІК, -а, мл. -і, -аў м. 1. Выдатны,
агульнапрызнаны дзеяч навукі, мастац
тва, літаратуры. Алас/к/ беларускай лйяара/луры. 2. Прадстаўнік класіцызму ў мас
тацтве. 3. Спецыяліст у галіне класічнай
філалогіі (старажытнагрэчаская і лацін
ская мовы і літаратуры).
КЛАСІКА, -і,
-сіцы, зк., зб. Узор
ныя, агульнапрызнаныя творы літаратуры
і мастацтва, якія з'яўляюцца каштоўнас
цю для нацыянальнай і сусветнай культу
ры. Рыбалле класік/.
КЛАСІФІКАВАЦЬ, -кўю, -кўеш, -кўе;
-кўй; -кавАны; зак. і лезак., каео-м//ло.
Размеркаваць (размяркоўваць) па гру
пах, разрадах, класах і пад. па характэр
ных прыкметах або якасцях. Ц таксама зак.
раскласіфікавАць, -кўю, -кўеш, -кўе; -кўй;
-кавАны. II лаз класіфікаванне, -я, л. / кла
сіфікацыя, -і, зк.
КЛАСІФІКАЦЫЯ, і, зк 1. ал класіфі
каваць. 2. Сістэма, па якой што-н. раскла
сіфікаваў. А^. лаеук. X. м/лералаў. А", расл/л. II лрым. класіфікацыйны, -ая, -ае.
КЛАСІЦЫЗМ, -у м Стыль і кірунак у
літаратуры і мастацтве 17 — пачатку 19 ст.,
заснаваны на перайманні антычных узо
раў і звязаны з сістэмай строгіх правіл у
перадачы рэчаіснасці. Аалолы класіцызму.
II лрым. класічны, -ая, -ае. А^. зкыеал/с.
КЛАСІЧНЫ, -ая, -ае 1. ал. класіцызм
2. Які з'яўляецца класікам (у 1 знач.);
створаны класікам, класікамі, беларускі к.
л/сьмелл/к. Руская клас/члая /п/ларалгура.
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3. Які мае адносіны да старажытнай грэка-рымскай культуры; антычны. Хлас/чная траасбь/я. Алас/чныя мось/. 4. Звязаны
з вывучэннем антычных моў і літаратур.
Хлас/чная ф/лалоа/я. 5. Тыповы, характэр
ны. нрь/клаб.
КЛАСНЫ, -ая, -ае. 1. ад. клас. 2. у зняч.
няз. класны, -ага, л;.; класная, -ай, лс.
Класны кіраўнік (разм.). 3. Які мае пэўны
клас, разрад (пра судна і гд.; спец.). 4. Які
мае высокую ступень чаго-н.; які паказвае
клас (у 7 знач.). сталявар. X спартсмен.
Хяясняя гульня.
КЛАСЦІ, кладў, кладзеш, кладзё; кла
дзём, кладзяце, кладуць; клаў, клАла; кла
дзі; незяк. 1. каео-што. Надаваць ляжачае
становішча каму-, чаму-н. або змяшчаць
куды-н. у такім становішчы.
бз/ця у кялыску. 2. Змяшчаць, засоўваць куды-н.
рэчы ў чяліжЗян. 3. Адпраўляць на лячэн
не, змяшчаць (у клініку, шпіталь і пад.).
7^ хярраеа ў бяльн/цу. 4. што. Накладваць,
наносіць на паверхню чаго-н.
%шрбу
ня сцены. 7^. нявязку ня рану. 5. што. На
кладваць (страву, корм); дадаваць унутр
чаго-н.
кашу ў ніяяерк/. А^. нрь/нряеу ў
страсу. 6. што. Рабіць адбітак на чым-н.
штамп. 7. што. Узводзіць, будаваць,
сцены з цэалы. 8. што. Рабіць, праклад
ваць, укладваць. А". паблоеу. А^ мост. 9. (7
/ 2 яе. не ўмые.), што. Адкладваць (яйцы)
для захавання патомства (пра насяко
мых). А^. л/чынк/. 10. перан., што. Адда
ваць, траціць. А^. с/лы ня бубаеанне хаты. 0
Класці галаву (жыццё) зя каео-што — па
міраць, аддаваць жыццё за каго-, што-н.;
ахвяроўваць сабой. Ц зяк. пакласці, -кладў,
-кладзеш, -кладзё; -кладзём, -кладзяце,
-кладуць; -клАў -літа; -кладзі^ палажьшь,
-лажу, -лбжыш, -ложыць; -лбжаны /
скласці, складў, складзёш, складзё; скла
дзём, складзяцё, складўць; склаў, -літа,
складзі; складзены (да 7 знач.). Ц няз.
клйдка, -і, ДЛ^-дцы, лс. (да 7 знач.).
КЛАСЦІСЯ, кладўся, кладзешся, кла
дзецца; кладзёмся, кладзяцеся, кладўцца;
клаўся, клалася; кладзіся; незяк. 1. Пры
маць ляжачае становішча. 7^ ня лолсак. 2.
Укладвацца, размяшчацца для сну, адпа
чынку. А^ жЗяячыць. 3. Адпраўляцца на ля
чэнне. А^. ў шп/таль. 4. (7 / 2 ас. неўлсые.).
Пакрываць, засцілаць сабою што-н.,
распаўсюджваючыся па паверхні. 7умян
кляўся ў н/з/не. Снее клабзецца ня пал/. 5.
(7/2 яе. не ўжые.). Браць які-н. напра
мак (пра самалёт, карабель). 6. (7 / 2яе. не
ўмые.). Добра паддавацца кладцы. Дзела
бобра кладзецца ў сцяну. 7. перан. Свабод
на, лёгка выкладацца, выказвацца (пра
думкі, словы і пад.), ^рязы лёёка клабуцца ня паперу. 8. (7 / 2 яе. неўлсые.), перан.,
ня каео-што. Станавіцца чыім-н. доўгам,
абавязкам, заняткам і пад. 7%янер усе клоПаты НЯ еаСПабарЦЫ КЛабўцЦа НЯ ЗІЯ/ЯЧЫНЫ

плечы. II зяк. пакласціся, 1 і 2 ас. не ўжыв.,
-кладзецца (да 1—4 знач.).
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КЛАЎНАДА, -ы, Л/ -дзе, лс. 1. Жанр
цыркавога мастацтва, заснаваны на бу
фанадзе і гратэску. 2. Частка цыркавога
спектакля — клоўнская сцэнка. Ц нрым.
клаўнадны, -ая, -ае.
КЛЁІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., клеіцца;
незяк. 1. Рабіцца ліпкім, клейкім. ^46 смялы пальцы клеяцця. 2. Паддавацца склей
ванню. 77апера бобра кле/цца. 3. перан.
(звычайна з адмоўем). Паспяхова разві
вацца, атрымлівацца (разм.). Зліузыкяйу
яео не кле/цца.
КЛЁІЦЬ, клёю, клеіш, клёіць; клёены;
незяк., што. Рабіць што-н., змацоўваю
чы пры дапамозе клею. 7^. паперу. Ц зяк.
склёіць, склею, склёіш, склёіць; склёены.
II няз. клёпка, -і, ДМклёйцы, лс. / клёенне,
-я, н.; прьш. клёільны, -ая, -ае.
КЛЕЙ, -ю, мн. кляі^ кляёў, м. Ліпкае
рэчыва для трывалага змацавання (склей
вання) чаго-н. Сталярны к. Ц нрым. клея
вы, -Ая, -бе. Алеяеая фарба.
КЛЕЙКАВІНА, -ы, лс. Бялковае рэчы
ва, якое знаходзіцца ў зерні пшаніцы. Ц
прым. клейкавінны, -ая, -ае
КЛЁЙКІ, -ая, -ае. Які склейвае, кле
іцца; ліпкі. А^. л/сток. Алемк/я рук/. Ц няз.
клейкасць, -і, лс.
КЛЕЙМАВАЦЬ, кляймўю, кляймўеш,
кляймўе; кляймўй; клеймаваны; незяк.,
кяео-мпно. 1. Ставіць кляймо на каго-,
што-н. X лсыеёлу. А", /нкян/ну. 2. перан. Су
рова асуджаць; ганьбіць. А^. нжЗня/іынчыкяў санны. А", еульн^яёў. Ц зяк. заклеймаваць,
-кляймўю, -кляймўеш, -кляймўе; -кляй
мўй; -клеймаваны. Ц няз. клеймаванне, -я, н.
КЛЁЙСТАР, -у м. Клей з мукі або крух
малу. Зеярыць к. II нрым. клейстарны, -ая,
-ае.
КЛЕКАТАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., клякбча; незяк. 1. Ствараць клёкат, крычаць
падобна некаторым птушкам. 77я л/пе
клякочя бусел. 2. Бурліць, шумна кіпець.
У трубах клекатала баба. 3. нерян. Бурна
праяўляцца (пра пачуцці). ТУя бўшы ў лес
клекатал/ апеў / абурэнне Ц няз. клекатанне,
-я, н.
КЛЁНЧЫЦЬ, -чу -чыш, -чыць; не
зяк. 1. Станавіцца на калені. 2. нерян.
Настойліва прасіць, выпрошваць што-н.
7/ясніойл/ея ўеасорсаць, к. застацца. Ц зяк.
уклёнчыць, -чу, -чыш, -чыць; -чаны (да 1
знач.) / выкленчыць, -чу, -чыш, -чыць; -ча
ны (да 2 знач.). Укленчыць нераб абразам/.
Выкленчыць у мац/ ерошам. Ц няз. клёнчанне,
-я, н.
КЛЕПТАМАН, -а, мн. -ы, -аў м. (спец.).
Чалавек, які хварэе на клептаманію. Ц лс.
клептаманка, -і, ДА7-нцы, мн. -і, -нак.
КЛЕПТАМАНІЯ, -і, лс. (спец.). Псіхіч
нае захворванне, якое заключаецца ў не
адольным імкненні да крадзяжу.
КЛЕРК, -а, мн. -і, -аў, м. Канторскі слу
жачы ў некаторых краінах.
КЛЕРЫКАЛ, -а, мн. -ы, -аў м. Пры
хільнік клерыкалізму; член клерыкальнай
партыі.

КЛЕРЫКАЛІЗМ, -у, м Ідэалагічная і
палітычная плынь, якая імкнецца ўзмац
ніць уплыў царквы на грамадска-палітыч
нае і культурнае жыццё. 77рых/^ьн/к/ клерыкал/зму. II нрым. клерыкальны, -ая, -ае.
КЛЁТКА , -і, 27А7-тцы, мн. -і, -так, лс.
1. Памяшканне з металічных або драўля
ных прутоў для птушак і жывёлін. А^. бля
нянуеяяў. 2. Спосаб складання некаторых
матэрыялаў (дроў дошак, цэглы і пад.) у
выглядзе чатырохвугольніка. Склясц/ бошк/ ў клетку. 3. Квадрат, усякі чатырохву
гольнік, начэрчаны на паверхні чаго-н.
Алетк/шахматнай бошк/. Сн/ытяк/ў клет
ку. О Грудная клетка — частка тулава, якая
складаецца з рэбраў грудзіны, пазванкоў
і змяшчае ў сабе сэрца, лёгкія, стрававод.
II лямянм/. клётачка, -і, ДА7 -чцы, мн. -і,
-чак. II лрым. клётачны, -ая, -ае.
КЛЁТКА, -і, ДА/ -тцы, мн. -і, -так, лс.
Элементарная адзінка будовы жывога ар
ганізма, якая складаецца з ядра, прата
плазмы і абалонкі. 7/ерсосая к. Ц памянш.
клётачка, -і, ДМ-чцы, мн. -і, -чак. Ц лрым.
клётачны, -ая, -ае. 7&!етдчнаеяс{ро.
КЛЕЦЬ, -і, мн. -і, -ей / -яў, лс. 1. Трады
цыйная сялянская будыніна для захаван
ня збажыны, маёмасці; свіран. 2. Шахта
вы ліфт. 3. Асноўная частка пракатнага
стана.
КЛЕШЧ, кляшчА, мн. кляшчы, кляшчбў м. Невялікая членістаногая жывёлі
на атрада павукападобных, якая паразітуе
на целе чалавека, жывёлы, а таксама на
раслінах. Ц лрь/м. клешчавы, -Ая, -бе.
КЛЕШЧАВІНА, -ы, лс. Алейная раслі
на сямейства малачаевых, з насення якой
атрымліваюць рыцыну. Ц лрь/м. клешча
вінны, -ая, -ае.
КЛЁШНЫ, -аў. 1. Металічныя шчып
цы. Аасальск/я к. 2. Драўляная частка ха
мута, якая складаецца з дзвюх кляшчын.
3. У ваеннай справе — акружэнне ворага з
двух бакоў Узяць у к.
КЛЕШЧЫНА, -ьі, мн. кляшчыны / (з
л/ч. 2, 2, 4) клешчыны, кляшчын, лс. Ад
на з дзвюх драўляных частак хамута, якія
сцягваюцца пад шыяй каня супоняй.
КЛЁК, -у, м. (разм.). 1. Розум, развага. У
еэтаеа чаласека к. ёсць. 2. Жыццёвая сіла;
сокі. 77ельал лс цягнуць з чалавека апошн/ к.
0 Не мець клёку ў галаве (разм., пагард.) —
пра чалавека, у якога няма розуму.
КЛЁКАТ, -у, М -каце, м. 1. Перарывіс
тыя крыкі, характэрныя для некаторых
птушак. А^. бусла. 2. Іукі, якія ўтвараюцца
пры кіпенні, бульканні вадкасцей. А^. сабы
ў трубах.
КЛЁН, -а / -у м. 1. -а, мн. клёны, -аў /
кляньі, -бў Дрэва сямейства кляновых з
шырокімі, у большасці відаў фігурнымі
лістамі. 2. -у. Драўніна гэтай расліны. 77ачоўк/ з клёну. II ламянш. клёнік, -а, мн. -і,
-аў, м. (да 1 знач.). Ц нрым. кляновы, -ая, -ае.
КЛЁННІК, -у м., зб. Зараснік клёну;
кляновы лес.
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КЛЁПКА', -і, ДА/-пцы, мл. -і, -пак, ж.
Кожная асобная дошчачка для бакавых
сценак бочкі і пад. Хлелкі ў бочцы рассох
ліся. 0 Клёпкі ў галаве не хапае (не стае)
(разм., пагард.) — пра дурнаватага, з дзі
вацтвамі чалавека. Ц ярым. клёпачны, -ая,
-ае.
КЛЁПКА^ ая. кляпаць.
КЛЁЦКІ, -цак, абз. клёцка, -і, ДА/
-ццы, лс. Галушкі з мучнога цеста або дра
най бульбы, звараныя ў вадзе або малацэ.
КЛЁШ, -а, м., таксама ярым., ялам.
Асаблівы крой спадніцы, штаноў, расшы
раны ўнізе. ДТырокі к. Слабліца к. Ц ярым.
клёшны, -ая, -ае.
КЛІЁНТ, -а, А/ -нце, мя. -ы, -аў м. 1.
Пастаянны наведвальнік, пакупнік або
заказчык. /Табзейлы к. %)ірмы. 2. Асоба,
якая карыстаецца паслугамі адваката,
натарыуса, крэдытнай установы і пад.
бляха. II лс. кліёнтка, -і, ДА/ -тцы, мя. -і,
-так. II ярым. кліёнцкі, -ая, -ае.
КЛІЕНТУРА, -ы, лс., зб. Кліенты. 77асл/аяллая к. ў цырулья;. Ц лрым. кліентурны,
-ая, -ае.
КЛІЗМА, -ы, мя. -ы, клізм і -аў, лс. 1.
Увядзенне якой-н. вадкасці ў кішэчнік
праз прамую кішку з мэтай лячэння або
дыягностыкі. 27ас/лабіць клізму. 2. Пры
стасаванне для такога ўвядзення вадкасці.
Рызілаеая к. II ярым. клізменны, -ая, -ае.
КЛІК, -у мя. -і, -аў м. 1. Кліч, вокліч
(высок.). Рабаслы к. .%зчыс/яы к. 2. Крык
некаторых дзікіх птушак. .Лсбябзіяыя клік/.
КЛІКА, -і, ДА/ кліцы, мя. -і, клік, лс.
(пагард.). Ірупа, шайка людзей, якія зай
маюцца непрыгожымі, непрыстойнымі
справамі. X ія/ярыалялу.
КЛІКАЦЬ, клічу клічаш, кліча; кліч;
яезяк. 1. каео (мяло). Голасна зваць, пра
сіць прыйсці, адгукнуцца.
яа рачу
лак. 7^. бабулю. 2. каео (м//ло). Запрашаць
з якой-н. мэтай.
яа вяселле.
яа ^рачысл/ы еечар. 3. каео-мляо. Заклікаць да
якіх-н. дзеянняў.
лароб яа барацьбу. 4.
каео (мяло) кім або (пры пытанні) як. На
зываць якім-н. імем, мянушкай (разм.). Ц
зак. паклікаць, -лічу, -лічаш, -ліча; -ліч;
-ліканы (да 1 і 2 знач.). Ц аблакр. клікнуць,
-ну, -неш, -не; -ні (да 1 і 2 знач.). Ц лаз.
кліканне, -я, я.
КЛІКУНСТВА, -а, я. Нервовае істэрыч
нае захворванне жанчын, якое выражаец
ца ў сутаргавых прыпадках і вішчанні. Ц
лрым. клікунскі, -ая, -ае.
КЛІКУША, -ы, мя. -ы, -кўш, лс. Жан
чына, хворая на клікунства.
КЛІМАКС, -у м. (спец.). Тое, што і клімакл/эрый.
КЛІМАКТЭРЫЙ, ю, м (спец) Пе
рыяд угасання функцый палавой сістэмы
з набліжэннем старасці. Ц лрь/л/. клімактэ
рычны, -ая, -ае.
лерыяб.
КЛІМАТ, -у 3/-маце, м. 1. Метэарала
гічныя ўмовы, уласцівыя пэўнай мясцо
васці ў залежнасці ад геаграфічных абста
він. Аалл/ылелл/альлы к. 2. лерал. Станові

шча, умовы існавання чаго-н. А/іжларобяы лаліл/ычлы к. Збароеы к. у сям 7. Ц лрь/м.
кліматычны, -ая, -ае (да 1 знач.).
КЛІН, -а, мя. -ы, -бў, м. 1. Завостраны
ўнізе і расшыраны ўверсе кусок дрэва або
металу якім расколваюць або заціска
юць што-н. Дубовы к. Забіць к. у лалела. 2.
Вузкая трохвугольная ўстаўка ў сукенцы
і іншым адзенні, -%/лая/ць к. у сарочку. 3.
лерал. Частка войск, якая, расколваючы
фронт праціўніка, паглыбляецца ў яго раз
мяшчэнне вузкім трохвугольнікам. 4. чаео
або як/. Пра ўсё, што мае трохвугольную,
завостраную з аднаго боку форму. ^Жураўяілы к. 5. Частка зямельных угоддзяў якая
вылучаецца па якой-н. прымеце (па відзе
пасеваў мясцовасці і пад.; спец.), Лраеы
к. Лзімы к. X сенакосу. 0 Забіць (загнаць)
клін — раз'яднаць, зрабіць варожым. Куды
ні кінь — усюды клін — за што ні вазьмі
ся, чаго-н. не хапае, усё не ладзіцца. Свет
клінам (не) сышоўся ла к/м-чым (разм.) —
хто-н. або што-н. не з'яўляецца адзіным,
ёсць і іншыя. II ломячы/, клінбк, -нкА, мя.
-нкі^ -нкбў м. (да 1, 2, 4 і 5 знач.). Ц лрь/м.
клінавй, -Ая, -бе (да 1 знач.; спец.). Хлілаеое злучэнне.
КЛІНАВАТЫ, -ая, -ае. Тое, што і клілалабоблы.
КЛІНАВАЦЬ, -нўю, -нўеш, -нўе; -нўй;
-навАны; незак., мяло (разм.). Забіваць
клін; закліноўваць.
КЛІНАПАДОБНЫ, ая, ае Які мае
форму кліна. 7&/ілалабоблая барада.
КЛІНАПІС, -у м. Спосаб пісьма стара
жытных народаў Пярэдняй Азіі, клінапа
добныя знакі якога наносілі на гліну або
камень. Заеілолскі к. Ц лрь/м. клінапісны,
-ая, -ае. X лабліс.
КЛІНІКА, -і, ДА/-ніцы, мн. -і, -нік, ж.
Стацыянарная лячэбная ўстанова, у якой
лячэнне хворых спалучаецца з навуковадаследчай і вучэбнай работай. Ц лрь/м. клі
нічны, -ая, -ае.
КЛІНІЦЫСТ, а, А/ сце, мн ы, аў,
м. Урач, які працуе ў клініцы. Ц ж. кліні
цыстка, -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так.
КЛІНІЧНЫ, ая, ае І. ал клініка 2.
Які мае адносіны да лячэбнага ўздзеян
ня, які патрабуе або паддаецца лячэнню
(спец.). 3^. еылабак.
КЛІНКЕР, -у м. (спец.). Вельмі моц
ны вогнетрывалы і воданепранікальны
штучны камень, а таксама абпаленая да
спякання цэментная сыравіна. Ц лрым.
клінкерны, -ая, -ае.
КЛІНОК, -нка, мл. -нюц -нкбў м. 1. ел.
клін. 2. Вострая частка халоднай зброі;
лязо. 3. Трохвугольная торбачка для пры
гатавання сыру. II лрь/м. клінковы, -ая, -ае
(да 2 і 3 знач.).
сыр.
КЛІП, -а, мл. -ы, -аў м. Тое, што і еібэакліл.
КЛІПЕР, -а, мл. -ы, -аў м. Быстраход
нае паруснае або парусна-паравое судна. Ц
лрым. кліперны, -ая, -ае.

КЛЁ-КЛУ
КЛІПСЫ, -аў абз. кліпс, -а, м. і кліпса,
-ы, ж. Заціскныя завушніцы. Ц лрым.
кліпсавы, -ая, -ае
КЛІР, -а, м. 1. У хрысціянскай царкве:
сукупнасць свяшчэннаслужыцеляў і царкоўнаслужыцеляў аднаго храма. 2. Цар
коўны хор.
КЛІРАС, -а, мл. -ы, -аў м. Месца для
пеўчых у царкве на ўзвышэнні перад алта
ром, з левага і правага боку Царскіх дзвя
рэй. Сляяаць ла клірасе. Ц лрым. клірасны,
-ая, -ае.
КЛІЧ, -у мл. -ы, -аў м. (высок.). Заклік
да чаго-н. «Усе ла ўборку ^абжаю.^ — лралесся к.
КЛІЧКА, -і, ДА/-чцы, мл. -і, -чак, ж. 1.
Імя, якое даюць свойскай жывёле. 2. Мя
нушка чалавека (для жарту насмешкі, у
канспіратыўных мэтах). Арыўблая к. X рэеалюцыялбра.
КЛІЧНІК, -а, мл. -і, -аў м. Знак прыпын
ку (!), які ставіцца ў канцы клічнага сказа.
КЛІЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які выражае за
клік, загад і розныя пачуцці.
сказ. Алічлая /лл/алацыя. 2. Які выражае зварот да
асобы, прадмета (пра форму склон назоў
ніка, напр.: браце, бружа, куме).
ск/юл.
КЛІШЫРАВАЦЬ, рую, руеш, -руе;
-руй; -раваны; зак. і лезак., /ал/о (спец.).
Вырабіць (вырабляць) клішэ. 7^. збымак.
II лаз. клішыраванне, -я, л. і клішыроўкамі,
ДА/-рбўцы, ж.
КЛІШЭ, леек//., л. (спец.). 1. Рэльефны
рысунак, чарцёж і пад. на метале, зробле
ныя для паліграфічнага ўзнаўлення ў дру
ку. А/ел/алічлае к. 2. Збіты выраз, фраза,
/а/лоеае к.
КЛОН, -а, мл. -ы, -аў м. (спец.). Іенетычна аднароднае патомства расліны або
жывёліны, якое ўтварылася шляхам бяс
полага, пераважна вегетатыўнага, размна
жэння.
КЛОП, клапА, мл. клапы, клапбў, м. Насякомае-паразіт, якое корміцца кроўю ча
лавека і жывёл або сокам раслін. Ц лрь/м.
клапіны, -ая, -ае.
КЛОПАТ, -у 3/-паце, мл. -ы, -аў м. 1.
Неспакойная думка пра што-н. або дзей
насць па ажыццяўленні чаго-н. 7^. лра еяселл/я рабол/ы. Хлолал/ы ла бобраўларабкаеалл/ еораба. аб бабрабыце сям 7*. 2. Увага
да патрэб і запатрабаванняў каго-н.
лра
жыхароў оеск/. 3. Неспакойны, трывожны
стан; хваляванне.
аб сэрца ле абсл/улае.
/7е хочацца рабіць любзям клола/лу.
КЛОЎН, -а, мл. -ы, -аў м. Цыркавы артыст-комік. II лрым. клбўнскі, -ая, -ае.
КЛУБ', -а, мл. клўбы, -аў, м. 1. Уста
нова, грамадская арганізацыя культур
на-асветнага, палітычнага, спартыўнага
і іншага характару. Сельскі к. 777ахмал/лы
к. 2. Будынак, памяшканне для такой ар
ганізацыі. Селля ў клубе цікаеы калцэрл/. Ц
лрь/м. клубны, -ая, -ае.
КЛУБ , -А, мл. клубьі, -бў м. Лятучая
шарападобная маса пылу дыму і пад. Хлубы лылу за аў/ламабілем.

КЛУ-КНІ
КЛУБ, -А, мн. клубы, -бў, м. Верхняя
частка бядра. Дыбіць наеў з клуба.
КЛЎБЕНЬ, -бня, мн. -бні, -бняў м
Патоўшчаная мясістая частка сцябла або
кораня расліны. Алубн/ бульбы. Ц нрым.
клубневы, -ая, -ае. Алубнееыя расліны.
КЛУБІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -біцца;
незак. Узнімацца клубамР. 77ыл клубіцца
даб кады/далі/.
КЛУБНІЦЫ, -ніц, абз. -ніца, -ы, зк.
Шматгадовая травяністая расліна з салод
кімі чырвонымі ягадамі, а таксама ягады
гэтай расліны. Ц дрылі. клубнічны, -ая, -ае.
КЛУБНІЧНІК, -у, лі., зб. Травяністыя
кусты клубніц.
КЛУБНІЧЫНА, ы, мн. ы, чын, ж.
Адна ягада клубніц; клубніца.
КЛУБНЯПЛОДЫ, аў, абз. -лбд, а, Л/
-дзе, лі. Харчовыя, кармавыя і тэхнічныя
расліны, якія ўтвараюць на падземных
сцёблах клубні.
КЛУБОК, -бкА, лік. -бкц -бкбў лі. 1.
Зматаныя шарыкам ніткі, шпагат і пад.
пражы. 2. деран. Што-н. заблытанае, у
чым цяжка разабрацца. 7С заеабкаеых сунярэчнасцей. 3. Невялікі клуб^, тое, што
і клуб\ ^ьім клубкам/ кляўся яя страсе. 0
Клубок у горле — пра пачуццё сутаргава
га, хваравітага сціску ў горле. Разматаць
клубок — разблытаць якую-н. складаную
справу. II нрым. клубковы, -ая, -ае і клу
бочны, -ая, -ае.
КЛУМАК ал. клунак.
КЛЎМБА, -ы, лік. -ы, клумб / -аў, ж.
Градка для кветак у выглядзе якой-н. за
мкнутай фігуры. Аруаляя к. Ц дрылі. клумба
вы, -ая, -ае.
КЛЎНАК, -нка, лік. -нкі, -нкаў /
КЛЎМАК, -мка, лік. -мкі, -мкаў, лі. Дроб
ныя рэчы, звязаныя хусткай, абрусам,
кавалкам матэрыі або складзеныя ў тор
бу. 77я2руз/ць клункі яя кялесь/. Ц яяліяям/.
клўначак, -чка, лія. -чкі, -чкаў / клумачак,
-чка, Лія. -чкі, -чкаў лі.
КЛЁІГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яезяк.
(разм.). Марудна ісці; клыпаць.
КЛЫК, -А, лія. -ц -бў Лі. Тое, што і /кол.
КЛЫКАСТЫ, -ая, -ае. Тое, што і /клясты. II яяз. клыкастасць, -і, я.
КЛЁШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яезяк.
(разм.). Ісці марудна, накульгваючы, пе
равальваючыся з нагі на нагу.
КЛЫШАНОГІ, ая, ае (разм) Тое,
што і кясяляяь/. II яяз. клышаногасць, -і, ж.
КЛЮЧ', -0, лія. -ы, -бў лі. 1. Металіч
ная прылада для адмыкання і замыкання
замка.
аб клец/. 2. Прылада для завінчвання і адвучвання гаек, адкаркоўвання
чаго-н., для заводкі чаго-н. і пад. баечны к.
А^. бля механічнай цяцк/. 3. дбран. Тое, што
служыць для разгадкі, разумення каго-,
чаго-н., для авалодання чым-н.
іаы^ру.
II даліяніа. ключык, -а, лія. -і, -аў, лі. (да 1 і 2
знач.). II дрылі, ключавы, -Ая, -бе.
КЛЮЧ , -А, лія. -й, -бў, лі. (спец.). Знак
у пачатку нотнага радка, які вызначае вы
шыню нот. Дясояы к. Скрыпічны к.
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КЛЮЧ , -А, лія. -ы, -бў лі. Чарада пту
шак (гусей, жураўлёў і пад.) у палёце.
еусей ўзяў яялрямяк яя лоуйзеяь.
КЛЮЧ", -А, Лія. -ьі, -бў Лі. (спец.). Вер
хні камень, якім заканчваецца арка, скля
пенне. II нрым. ключавы, -Ая, -бе.
КЛЮЧАВЫ, Ая, бе 1. ад ключ',
ключ". 2. дбран. Найбольш значны, важны
ў ваенных ці эканамічных адносінах. Алючяяыя лряблемы наробнай еясля^ярк/. Ал/очаеыя ляз/цы/ еойск.
КЛЮЧНІК, -а, лія. -і, -аў, Лі. (уст.). Слу
га ў панскім маёнтку у распараджэнні
якога знаходзіліся прадукты харчаван
ня і ключы ад месцаў іх захоўвання. Ц ж.
ключніца, -ы, Лія. -ы, -ніц.
КЛЮЧЫКІ, -аў. Тое, што і лерміяцее/л.
КЛЮЧНІЦА, -ы, лія. -ы, -чьіц, ж. Пар
ная трубчастая косць плечавога пояса ча
лавека і хрыбетных жывёл, якая злучае ла
патку з грудной косцю. II ярым. ключычны,
-ая, -ае.
КЛЮШКА, -і, ДЗ/ -піцы, лін. -і, -шак,
ж. Спартыўны снарад у выглядзе пал
кі з загнутым канцом для гульні ў хакей,
гольф. II лрылі. клюшачны, -ая, -ае.
КЛЮШНЯ, -і, лін. -і, -шань / -шняў
ж. Канечная частка ножкі рака і ракапа
добных, якая нагадвае клешчы. Ц лрылі.
клюшневы, -ая, -ае
КЛЯВЁЦ, кляўцА, лін. кляўцы, кляўцбў,
лі. Малаток са сплюснутым канцом для
насякання млынавых камянёў, для кля
пання кос.
КЛЯЙМО, -А, лін. клёймы / (з л/н. 2, З,
4) кляймі, клёймаў, н. 1. Пячатка, знак,
які ставяць, выпальваюць на кім-, чым-н.
А^. на кан/. А", на сукне. 2. леран., чаао або
якое. Знак, сведчанне чаго-н. (звычайна
ганебнага).
еаньбы. 3. Прылада, якой
кляймуюць. II дрылі, кляймбвы, -ая, -ае (да
1 знач.).
КЛЯКСА, -ы, лін. -ы, клякс / -аў лі. Чар
нільная пляма. 77асабз/ў кляксу.
КЛЯМАР, -а, лін. -ы, -аў лі. Сагнутая
пад вуглом жалезная скаба для змацаван
ня драўляных частак пабудовы. У^яць у
клямары сцяну. II ярым. клямарны, -ая, -ае.
КЛЯМКА, -і, ДЛ/ -мцы, мн. -і, -мак,
ж. Прыстасаванне, з дапамогай якога
зачыняюць і адчыняюць дзверы. Ц дрьілі.
клямачны, -ая, -ае
КЛЯНІНА, -ы, лін. -ы, -нін, ж. (разм.).
Драўніна клёну.
КЛЯНОВІК, -у м. (разм.). Кляновы
сок. Частавалі нас кляное/кам.
КЛЯНОВЫ ад клён
КЛЯПАЛЬШЧЫК, а, мн і, аў, м
Спецыяліст па кляпанні, па кляпальных
работах. II ж. кляпальшчыца, -ы, мн. -ы,
-чыц.
КЛЯПАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае / кляпліб,
клеплеш, клёпле; кляпАны; незак., мяло.
1. Злучаць часткі чаго-н. пры дапамозе
заклёпак. 2. Ударамі малатка вастрыць ля
зо касы. II наз. кляпанне, -я, н. (да 2 знач.) /
клёпка, -і, ДЛ^-пцы, ж. (да 1 знач.).

КЛЯСЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Альбом для
марак. II лрым. клясерны, -ая, -ае.
КЛЯСЦІ клянў, клянёш, клянё; кля
нём, кленяце, клянўць; кляў клялА, -лб;
кляні; незак., каео-м/то. Пасылаць пра
клёны; праклінаць. Ц наз. кляцьба, -й, ж.
КЛЯСЦІСЯ, клянўся, клянёшся, кля
нецца; клянёмся, кленяцёся, клянўцца;
клйўся, клялАся, -лбся; кляніся; незак.
1. чым і без бал. Даваць клятву; урачыс
та абяцаць што-н.; прысягаць. клянёмся
Рабз/му аббрахаць. X у еернасц/ сябрам.
2. Праклінаць каго-н. Ц зак. паклясціся,
-клянўся, -клянёшся, -клянёцца; -кля
нёмся, -кленяцёся, -клянўцца; паклаўся,
-клялАся, -лбся; -кляніся.
КЛЯТВА, -ы, лін. -ы, -аў, ж. Урачыстае
абяцанне, запэўненне. ў службе. Ц дрылі,
клятвенны, -ая, -ае.
КЛЯТВАПАРУШАЛЬНІК, а, мн. -і,
-аў, лі. Той, хто парушае клятву. Ц ж. клят
вапарушальніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
КЛЯТВАПАРУШЭННЕ, -я, н Пару
шэнне дадзенай клятвы.
КЛЯТЧАСТЫ, -ая, -ае Які мае ўзор,
рысунак у клетку' (у 3 знач.). клятчастае
каіанэ.
КЛЯТЧАТКА, -і,
-тцы, лін. -і, -так,
ж. 1. Арганічнае рэчыва, з якога склада
ецца абалонка клетак расліны. 2. Рыхлая
падскурная злучальная тканка ў арганізме
чалавека і жывёлы. Ц нрым. клятчатачны,
-ая, -ае.
КЛЯЎЗА, -ы, мн. -ы, кляўз / -аў ж. 1.
Дробязная прыдзірлівая скарга; нагавор,
паклёп (разм.). Сорамна займацца кляў
зам/. 2. Прыдзірлівы дробны судовы іск
(уст.). II дрым. кляўзны, -ая, -ае.
КЛЯЎЗНІК, -а, мн. -і, -аў м. (разм.).
Той, хто займаецца кляўзамі. Ц ж. кляўзні
ца, -ы, мн. -ы, -ніц. II нрым. кляўзніцкі, -ая,
-ае.
КЛЯЎЗНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(разм.). Займацца кляўзамі; нагаворваць,
паклёпнічаць. Ц зак. накляўзнічаць, -аю,
-аеш, -ае.
КЛЯЦЬБА, -ы, ж. 1. ад. клясці. 2. Сло
вы лаянкі, якімі выказваюць пажаданне
зла, няшчасця каму-н.; праклён.
КЛЯЧА, -ы, мн. -ы, кляч / -аў ж. (па
гард.). Пра худога, заезджанага каня.
КЛЯШТАР, -а, мн. -ы, -аў м. Каталіцкі
манастыр. Ц нрым. кляштарны, -ая, -ае.
КМЕН, -у, м. Травяністая расліна ся
мейства парасонавых, а таксама яе насен
не, што скарыстоўваецца як прыправа. Ц
дрым. кмёнавы, -ая, -ае /кмённы, -ая, -ае.
КНЕХТ, -а, 4/ -хце, лін. -ы, -аў м.
(спец.). Тумба на палубе судна або на пры
стані для замацавання троса, каната.
КНІГА, -і, ДЛ/ кнізе, мн. -і, кніц ж. 1.
Друкаванае (даўней таксама рукапіснае)
выданне ў выглядзе пераплеценых разам
аркушаў з якім-н. тэкстам і ілюстрацыя
мі. Л". ееріааў. А", адаеябанняў. 2. Сшытыя
разам чыстыя або разлінееныя лісты па
перы для якіх-н. запісаў
зад/саў актаў
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^ромо^зялскдео столу. А^. божкаў. 3. Адна
з некалькіх вялікіх частак літаратурнага
твора. Рдмдлу трохкл/елх. Ц лал/ялм/.-лоск.
кніжачка, -і, ДА/-чцы, мн. -і, -чак, ж. (да
1 і 2 знач.), кніжка, -і, ДА/ -жцы, мн. -і,
-жак, лс. (да 1 і 2 знач.) / кніжыца, -ы, мн.
-ы, -жыц, лс. (да 1 і 2 знач.; разм.). Ц лрым.
кніжны, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.). А^. к/ёск.
Ан/лсная оыс/лаоа. Ан/лсная ооклайса.
КНІГА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносіны
да кніг (у 1 знач.), напр.: кл/еоеы^оеец, кл/едеы&мецтед, кл/еаеы^очо, кл/еоеол^оль.
КННАВЫДАВЁЦТВА, а, лж ы, -аў,
н. Кніжнае выдавецтва. Ц /^ым. кнігавыдавёцкі, -ая, -ае.
КНІГАГАНДАЛЬ, длю, м Гандаль кні
гамі. II лрым. кнігагандлёвы, -ая, -ае. Ал/еоеомЗлёяыя ореол/зоцы/.
КНІГАДРУКАВАННЕ, я, н Друка
ванне і выданне кніг Ц лрым. кнігадрука
вальны, -ая, -ае
КНІГАЗНАЎСТВА, -а, л Навука аб
кнізе і кніжнай справе, аб працэсах стварэння, распаўсюджвання і выкарыстання
твораў пісьменнасці і друку ў грамадстве. Ц
лрым. кнігазнаўчы, -ая, -ае.
КНІІАЛЙЗБ, -а, мл -ы, аў м Аматар
і знавец кніг Ц лрь/л/. кнігалюбскі, -ая, -ае.
КНІГАНОША, -ы, ДА/-у, Т ам, м.;ДА/
-ы, Т-ай (-аю), лс., мл. -ы, -нёш. (гіст.). 1.
Прадавец кніг або бібліятэчны работнік,
якія разносілі кнігі па дамах. 2. Чалавек,
які займаўся дастаўкай кніг праз мяжу не
легальным шляхам.
КНІГАРНЯ, -і, мл. -і, -рань / -рняў лс.
Кніжны магазін.
КНІГАСХОВІШЧА, а, мл ы, -вішч /
-аў л. 1. Памяшканне для захоўвання кніг
і іншых друкаваных выданняў у бібліятэ
цы, кніжным магазіне. 2. Буйная грамад
ская бібліятэка.
КНІГАЎКА, -і, ДА/ -гаўцы, мл. -і, -гавак, лс. Птушка сямейства сяўцоў якая
жыве на балотах, сырых дугах. Ц лрым.
кнігаўчын, -а, -ы.
КНІЖКА, -і, ДА/-жцы, мл. -і, -жак, лс.
1. ал. кніга. 2. У складзе назвы некаторых
дакументаў у выглядзе сшытых разам ліс
ткоў з тэкстам і месцам для афіцыйных
запісаў Дряцоўлля к. 3. Асобны нумар тоў
стага часопіса. Сакде/цкдя к. чосол/со <?77ояымя^. 4. Адзін з чатырох аддзелаў страў
ніка жвачных жывёл, слізістая абалонка
якога ўтварае складкі, падобныя на лісты
паўразгорнутай кнігі (спец.).
КНІЖНІК, -а, мл. -і, -аў м. 1. Знавец і
аматар кніг Заўзяты к. 2. Перапісчык або
друкар; выдавец кніг (уст.). 3. Пра ада
рванага ад жыцця чалавека, які кіруецца
ў сваёй дзейнасці ведамі, набытымі з кніг
(іран.). II лс. кніжніца, -ы, мл. -ы, -ніц (да
1 знач.).
КНІЖНЫ, -ая, -ае. 1. ал. кніга. 2. Які
апіраецца на веды з кніц не падмацава
ны жыццёвым вопытам. Хл/зкль/я ее^ы. 3.
Характэрны для пісьмовага літаратурнага

тэксту не ўласцівы жывой мове. А^. стыль.
II лаз. кніжнасць, -і, лс. (да 2 і 3 знач.).
КНІКСЕН, -а, мл. -ы, -аў м. Пачцівы
паклон з прысяданнем перад старэйшым;
рэверанс (у 1 знач.). о^об/ць к.
КНОПКА, -і, ДА/ -пцы, мл. -і, -пак, лс.
1. Тонкі кароткі цвічок з шырокай плос
кай плешкай, якім прымацоўваюць па
перу тканіну і пад. да чаго-н. цвёрдага. 2.
Невялікі акруглы выступ, які служыць для
замыкання электрычнага ланцуга і пры
вядзення ў дзеянне розных механізмаў на
цісканнем на яго. А^. л/%)тл. 3. Металічная
або пластмасавая засцежка, якая склада
ецца з дзвюх частак, што ўваходзяць ад
на ў адну. ТТольлатк/ ля кломлях. 4. Пра
чалавека маленькага росту (разм., жарт.).
0 Націснуць на ўсе кнопкі — выкарыстаць
усе магчымасці для дасягнення чаго-н. Ц
лдмялм/.-лдск. кнопачка, -і, ДА/-чцы, мл.
-і, -чак, лс. II лрым. клёпачны, -ая, -ае (да
1—3 знач.).
КНОРАЗ, -а, мл. -ы, -аў, м. (разм.). Тое,
што і кль/р.
КНОТ, -а, Л/ кнбце, мл. кнатй, -бў м.
Спецыяльная стужка або шнурок, якія
служаць для гарэння ў газавай лямпе,
свечцы і пад. Ц лрь/м. кнотавы, -ая, -ае.
КНЫР, -А, мл. -ы, -бў м. Самец свінні.
КНЯГІНЯ, -і, мл. -і, -гінь, лс. Жонка
князя.
КНЯЖНА, -ы, мл. -ьі, -жбн, лс. Тое,
што і клязёўлд.
КНЯЖЫЦЬ, -жу -жыш, -жыць; лезок.
Правіць княствам. Ц ляз. княжанне, -я, л.
КНЯЗЁЎНА, -ы, мл. -ы, -зёвен / -аў, лс.
Незамужняя дачка князя.
КНЯЗЬ, -я, мл. князі^ -ёў м. 1. Права
дыр войска і правіцель феадальнай манар
хічнай дзяржавы або асобнага ўдзельнага
княства. 77олацк/ к. 2. Тытул такіх асоб,
які перадаваўся ў спадчыну або прысвой
ваўся царом як узнагарода, а таксама асо
ба, якая мела такі тытул. Ц лаеор^. князёк,
-зькА, мл. -зькі^ -зькбў м. II лрым. княжац
кі, -ая, -ае. А'. лдлдц.
тытул.
КНЯСТВА, -а, мл. -ы, -аў, л. 1. Феадаль
нае ўпаданне на чале з князем. 77/лское к.
2. У складзе назвы некаторых сучасных
дзяржаў А". Д/хтэлм/тэмл.
КОБАЛЬТ, -а, Л/-льце, м. Хімічны эле
мент, серабрыста-белы метал з чырвана
ватым адлівам. Ц лрым. кобальтавы, -ая,
-ае. А^. сллоў.
КОБЗА, -ы, мл. -ы, кобз / -аў, лс. Ста
радаўні ўкраінскі шчыпковы струнна- му
зычны інструмент.
КОБРА, -ы, мл. -ы, кобр / -аў, лс. Вялі
кая ядавітая змяя сямейства аспідаў, якая
пры небяспецы прымае своеасаблівую
позу падымаючы пярэднюю частку це
ла вертыкальна над зямлёй і расшыраю
чы шыю ў выглядзе дыска (пашырана ў
Афрыцы, Азіі, Паўднёвай і Цэнтральнай
Амерыцы).
КОВАНЫ ад. каваны
КОВАЧНЫ ад каваць

КНІ-КОК
КОВЫ, -аў (паэт.). Тое, што і окоеы.
КОД, -а, А/ -дзе, мл. -ы, -аў, м. Сістэ
ма ўмоўных абазначэнняў сігналаў якія
перадаюць інфармацыю. 7эле2ра%)лы к.
^7/чёоеы к. О Генетычны код (спец.) — па
слядоўнасць размяшчэння матэрыяльных
носьбітаў спадчыннасці (генаў), якая пе
радаецца ад пакалення да пакалення. Ц
лрь/л/. кбдавы, -ая, -ае.
КОДЛА, -а, мл. -ы, -аў, л. (разм.). 1.
Дом, сяліба. 2. Сям'я, род. СўсеЭ лрыехоў
з уеш сяла/ кодлам. 3. лердл. Ірупа людзей,
аб'яднаных чым-н. (пагард.). Лороэкое к.
КОДЭКС, -а, мл. -ы, -аў м. 1. Сістэма
тызаваны звод законаў. Тр/зл/й^зялск/ к. 2.
лерал., чаео або як/. Сукупнасць асноўных
правіл, прынцыпаў поглядаў. А/ордльль/ к.
3. Старадаўні рукапіс у пераплёце (спец.).
77ереамелтлы к.
КОЖНЫ, -ая, -ае, (мл. ўжыв. толькі ў
спалучэннях колькасных лічэбнікаў з на
зоўнікамі, а таксама пры словах у форме
мл. са значэннем д<3з.), здам. азлач. Усякі;
адзін з усіх, узяты асобна. Холслля сям ^я.
А", йзель. Аолсль/я Дзее ежЗз/лы. Аолслыя л/рь/
<3л/. А/д к. (Ззель. А/юкламу (наз.) ле лдл/рдл/м/ сказяць. А", (наз.) тякумее.
КОЗАГАДОВЕЦ, -дбўца, мл. -дбўцы,
-дбўцаў, л/. Спецыяліст у галіне козага
доўлі.
КОЗАГАДОЎЛЯ, -і, ЛС. Развядзенне коз
як галіна жывёлагадоўлі. Ц лрь/л/. козага
доўчы, -ая, -ае.
КОЗАЧКА^ каза
КОЗЛІК, -а, л/л. -і, -аў, м. 1. ал. казёл. 2.
Тое, што і казёл (у 6 знач.).
КОЗЛЫ, -аў. 1. Сядзенне для фурмана
ў перадку экіпажа. 2. Падстаўка для піла
вання дроў у выглядзе бруса на чатырох
ножках, збітых крыж-накрыж. 77/лоеоць
(Зроеы ла козлах. 3. Спосаб састаўлення
вінтовак. Састае/'ць е/лтоўк/ у к.
КОЗЫР, -а, л/л. -ы, -аў, л/. 1. Карта той
масці, якая лічыцца старшай у гульні.
2. лерал. Тое, што можа даць перавагу ў
чым-н. 2?ь/б/'ць усе козыры. 0 Хадзіць козы
рам (разм.) — паводзіць сябе ганарліва. Ц
лрь/л/. казырны, -ая, -ае.
КОЗЫТ, -у, А/-зыце, л/. Адчуванне лёг
кага нервовага раздражнення, якое выклі
каецца дотыкам да скуры. Лаяцца козыту.
КОК', -а, л/л. -і, -аў, л/. Повар на судне.
КОІС, -а, л/. Мужчынская прычоска —
начэсаная або закручаная пасма валасоў
над ілбом. 77рычоска з кокал/.
КОК* ал. кокі.
КОКА-КОЛА, -ы, .ж. Безалкагольны га
зіраваны танізуючы напітак.
КОКАН, -а, л/л. -ы, -аў, л/. Ахоўная аба
лонка, у якой вусень ператвараецца ў ку
калку. Л7оўкое/члы к. Ц лрь/л/. коканавы,
-ая, -ае.
КОКІ, -аў, а<Эз. кок, -а, л/. (спец.). Ша
рападобныя бактэрыі. II лрыл/. кбкавы,
-ая, -ае.
КОКЛЮШ, -у, л/. Інфекцыйная (пера
важна ў дзяцей) хвароба, якая выражаец-

кок-ком
ца ў прыступах сутаргавага кашлю. Ц ярым.
кбклюшны, -ая, -ае.
КОКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; здк.
(разм.). 1. што. Стукнуўшы, разбіць. X
еозу. 2. клас. Забіць, знішчыць. Д ерртоеоео. II казак, кбкаць, -аю, -аеш, -ае.
КОКС, -у; м. Від цвёрдага паліва, якое
атрымліваецца з каменнага вугалю або
торфу шляхам моцнага награвання без
доступу паветра. Ц лрым. кбксавы, -ая, -ае.
КОЛ, калА, мл. кальі, калбў, м. Завост
раная на канцы палка, шост. *7осоць кля
новы к. С Хоць кол на галаве чашы каму —
пра ўпартага, няўступчывага чалавека, які
не паддаецца ўгаворам. Ц ламянм/. калОк,
калкА, мн. калкі^ калкбў м., калОчак, -чка,
мн. -чкі, -чкаў м. / кОлік, -а, мн. -і, -аў, м.
КОЛА, -а, мн. -ы, -аў н. 1. Вобад (су
цэльны або са спіцамі), які круціцца на
восі і забяспечвае рух сродкаў перамя
шчэння (калёс, аўтамашын і пад. або
механізмаў). Д бо точк/. Рулявое к. Ма
ладое к. 2. Пра ўсё, што мае форму круга
або кальца. Д каўбасы. 3. лерак. Пералік,
аб'ём чаго-н. Д вобразаў у рамане. X нявы
рашаных лытонняў. 4. лерак., каео. Іаліна,
сфера якой-н. дзейнасці. Д. бзейносц/. Д
агульных /н/ларэсаў. 5. лерам., каео. Ірупа
людзей, аб'яднаных чым-н. агульным. Д
елебакоў тэоліро. Д сяброў. 6. звычайна
мн., лерам., каео або якія. Ірамадскія, прафесійныя групоўкі людзей. Долы беларус
кай /н/яэл/еенцы/. ТТоеукоеыя колы. 0 Ні ў
кола ні ў мяла (разм., неадабр.) — пра няў
мелага, няздатнага чалавека. Пятае кола ў
возе — пра што-н. лішняе, зусім непатрэб
нае. II ломянш. кОлца, -а, мн. -ы, -аў н. (да 1
і 2 знач.). II лрым. кОлавы, -ая, -ае. Д слеб.
КОЛАС, -а, мн. каласы, каласбў м. 1.
Суквецце злакаў і некаторых іншых рас
лін, у якіх кветкі размяшчаюцца ўздоўж
канца сцябла, каласы лшон/цы. 2. Суквец
це з пладамі, насеннем гэтых раслін. Сме
лы к. экытнёеы. II ломянш. каласок, -ска,
мн. -скі^ -скбў, м. II лрь/м. каласавы, -Ая,
-бе. каласавыя куль/луры. Уборко каласа
вых (наз.).
КОЛАТЫ', -ая, -ае. Нанесены колючай
зброяй. Дблотоя рана.
КОЛАТЫ, -ая, -ае. Разбіты на кавалкі.
Д цукар.
КОЛБА, -ы, мн. -ы, колб / -аў, лс. Лаба
раторная шкляная пасудзіна з доўгім гор
лам для хімічных работ. Ц ломянш. колбач
ка, -і, ДМ -чцы, л/н. -і, -чак, лс. Ц лрылі.
кОлбавы, -ая, -ае.
КОЛЕР, -у; мн. -ы, -аў м. 1. Светлавы
тон чаго-н.; афарбоўка. Ашкітны к. Су
кенка колеру марской хвал/. 2. У жывапісе:
адценне фарбы, густата, ступень яе яркас
ці. II лрылі. колерны, -ая, -ае.
КОЛ ЕРА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносіны
да колеру; напр.: колераабчуванне, колера
карэктар, колерамузыка, колераслалучэнне, колераўзнаўленне, колера^а/лаера^ія.
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КОЛЕРАВЫ, -ая, -ае. Звязаны з успрыняццем колеру. .Колеравыя ўралсанн/. О
Колеравая слепата — тое, што і бальтан/ал/.
КОЛЕРАМЎЗЫКА, -і, ДМ -зыцы, лс
Спалучэнне музыкі з колерасветлавымі
эфектамі; святламузыка. Ц лрылі. колерамузьічны, -ая, -ае.
КОЛІ, нескл., м. Шатландская аўчарка.
КОЛІК ел кол
КОЛІКІ, -аў абз. кбліка, -і, ДМ -ліцы,
лс. Востры, рэзкі боль у жываце, у баку.
КОЛІСЬ, лрысл. (разм.). Калісьці, нека
лі ў мінулым. К. / мы был/ малабыя.
КОЛІШНІ, -яя, яе Які быў меў месца
ў мінулым. Колішнія сустрэчы з абнакласн/ком/.
КОЛКА ел. калоць^.
КОЛКАСЦЬ, -і, лс. І. ел. колкі', колкім
2. мн. -і, -ей. З'едлівая насмешка, колкая
заўвага. Разарыць колкасці.
КОЛКІ', -ая, -ае. 1. Які пры дакранан
ні колецца; калючы. Колкія ланкі сасны.
2. леран. З'едлівы, злосны. Аблкія словы. Ц
наз. колкасць, -і, лс. (да 2 знач.).
КОЛКУ, -ая, -ае. Які лёгка колецца.
Хблкія бровы. II наз. колкасць, -і, лс.
КОЛЬКАСЦЬ, -і, лс 1. Велічыня, лік,
аб'ём, маса. Вялікая к. с^рэўу ларку. X алабкаў за суткі. 2. Філасофская катэгорыя,
якая характарызуе прадметы і з'явы на
вакольнага свету з боку велічыні, аб'ёму
ліку ступені развіцця, тэмпаў змянення і
інш. (выкарыстоўваецца ва ўзаемадзеянні
з катэгорыяй якасці). 77ерохоб колькасці ў
якасць. II лрым. колькасны, -ая, -ае.
КОЛЬКІ, Р мн кблькіх, займ і КОЛЬ
КІ, лрысл. 1. займ. і лрысл. лыт. Абазна
чае пытанне пра колькасць чаго-н.: якая
колькасць? як многа? Д. чосу? Д. табе еабоў? Д каштуе часопіс? 2. займ. і лрысл.
азнач. У клічных сказах абазначае вялі
кую колькасць чаго-н.: якая колькасць! як
многа! Д зорак на небе/Д рабасці/3. лрысл.
меры і ступені. Абазначае меру і ступень
чаго-н. Д таео бня зімою. Д ебў, а канца
ўсё няма. 4. займ. і лрысл. абносныя. Ужыв.
як злучальнае слова: а) у даданых дапаў
няльных сказах. Дзеці Дрэнна абчуваюць, к.
лрахобзіць часу; б) у даданых азначальных
сказах і сказах меры і ступені. Вубў пра
цаваць, к. базволіць збсроўе. 5. у знач. ліч.
Выражае няпэўную колькасць, некалькі
(разм.). 77алаэкы ў сумку к. яблыкаў. Зві
лін праз к. пачнецца новы мастацкі фільм.
0 Колькі ёсць духу (сілы) (разм.) — 1) вель
мі хутка (бегчы, ехаць); 2) вельмі моцна
(крычаць, клікаць на дапамогу).
КОЛЬКІ-НЁБУДЗЬ, 1. займ і лрысл
Некалькі, няпэўная колькасць. Уцябе ёсць
к. грошай. 2. лрысл. неазнач. У якой меры,
ступені, наколькі. Ты хоць к. бўмай наб
сваімі ўчынкамі.
КОЛЬТ, -а, 3/ -льце, мн. -ы, -аў м. Рэ
вальвер (а таксама кулямёт або іншая
стралковая зброя) асобай сістэмы.
КОЛЬЦА, -а, мн. кбльцы і (з ліч. 2, 2, 4)
кальцй, кбльцаў н. 1. Прадмет, звычайна

металічны, які мае форму вобада, абруча,
акружнасці. Тальцы о{роту. 7/мнастычныя кольцы. 2. Тое, што мае форму такога
прадмета. Дольцы быму.
КОЛЬЧАТЫ, -ая, -ае. 1. Які складаецца
з кольцаў. Д. лднцуе. 2. Як састаўная час
тка батанічных і заалагічных назваў Доль
чатыя чзрві.
КОЛЮЧЫ, ая, -ае 1. Такі, якім можна
ўкалоць, пракалоць што-н. Діол/очля зброя.
2. Які стварае адчуванне ўколу (уколаў).
Д боль.
КОЛЯДЫ ал. Каляды
КОМ, -а, мн. камй, камбў, м. Кругла
ваты, звычайна зацвярдзелы кавалак яко
га-н. мяккага, рыхлага рэчыва, а таксама
пра што-н. скамечанае, скручанае. Д. зям
лі. Д цеста. Д. паперы. Згарнуць посцілку ў
к 0 Ком у горле; ком падкаціўся (падступіў)
да горла — пра спазмы ў горле пры адчу
ванні моцнай крыўды, радасці і пад.
КОМА', -ы, лс. (спец.). Вельмі цяжкі
стан, які пагражае смерцю і характарызу
ецца парушэннем усіх функцый арганіз
ма. Знахобзіцца ў коме. Ц лрым. каматозны,
-ая, -ае. Д стол.
КОМА, -ы, мн. -ы, -аў лс. (спец.). Не
вялікі (меншы за 1/8 тону) інтэрвал паміж
двума тукамі.
КОМЕЛЫАМ, лрысл. (разм.). Хутка,
паспешліва, неабдумана. Дінууся к.
КОМІ, нескл., ябз. і мн. Народ фінаўгорскай моўнай групы, які складае ас
ноўнае насельніцтва Рэспублікі Комі,
што ўваходзіць у склад Расійскай Федэра
цыі. II лрым. кОмІ, НЯЗМ. ТаЭМІ МОЯО.
КОМІВАЯЖОР, а, мн ы, аў, м
Раз'язны гандлёвы агент якой-н. прыват
най фірмы. II лрылі. коміваяжорскі, -ая, -ае.
КОМІК, -а, мн. -і, -аў м. 1. Акцёр, які
выконвае камічныя ролі. 2. нерол. Чала
век, які ўмее смяшыць, весяліць іншых
(разм.).
КОМІКС, -а, мн. -ы, -аў, м. Невялікая
кніжка з малюнкамі або серыя малюнкаў
з тэкстам лёгкага, звычайна прыгодніцка
га зместу.
КОМІН, -а, мн. кбміны, -аў / каміны,
камінбў м. Труба для адводу дыму з печы.
II лрым. камінны, -ая, -ае.
КОМКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; не
зок., што. 1. Тое, што і комячыць. 2. перон.
Рабіць наспех, скарачаючы, заканчваю
чы. Д боклоб. II зок. скбмкаць, -аю, -аеш,
-ае; -аны (да 2 знач.).
КОМПАС, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыбор
для вызначэння старон свету, у якім на
магнічаная стрэлка заўсёды паказвае на
поўнач. II лрым. кОмпасны, -ая, -ае.
КОМПЛЕКС, у; мн -ы, аў, м 1. Су
купнасць прадметаў з'яў дзеянняў улас
цівасцей, якія складаюць адно цэлае.
Меморыяльны к. Д. ейнностычных лроктыкоеонняў. 2. Сукупнасць цесна звязаных
галін народнай гаспадаркі ці прадпры
емстваў розных галін гаспадаркі. ^4еролромыслоеы к. 77оліўно-энереетычны к.
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73рь/тарь/яльна-еыт#орчь/ /с. ^аенна-лрамыслоеы /с. II лрь/м. кбмплексны, -ая, -ае.
Дбмллексная аўтаматызаць/я.
КОН, -у .мя. -ы, -аў, м 1. Месца, дзе
ставяцца фігуры, якія трэба выбіваць
(пры гульні ў гарадкі, пікара і пад.), або
месца, куды кладзецца стаўка ў азартных
гульнях. 77ачарц/ць к. 77астае/ць ером/ы яд
к. 2. Адна партыя якой-н. гульні. Задняць
а^з/н к. 0 Ставіць на кон — рызыкаваць
сваім жыццём.
КОНАВЯЗНЫ ал канавязь
КОНАВЯЗЬ ал канавязь
КОНАЎКА, -і, ДЛ7 -наўцы, мн. -і, -навак, зк. Металічная пасудзіна з ручкай для
піцця вады. II лрым. конавачны, -ая, -ае.
КОНДАР, -а, лія. -ы, -а% м. Вялікая дра
пежная птушка сямейства грыфаў з голай
галавой і шыяй, якая корміцца пераважна
падлай.
КОНЕГАДОВЕЦ, -дбўца, мн. -дбўцы,
-дбўцаў м. Спецыяліст па конегадоўлі.
КОНЕГАДОЎЛЯ, і, зк. Развядзенне
коней як галіна жывёлагадоўлі. Ц лрь/л/.
конегадбўчы, -ая, -ае. Дбнееа^оўчая еасла^арка.
КОНГК' ал конь
К0НІ1С, -а, мн. -і, -аў, м. Насякомае,
якое скача і стракоча крыламі. Ц лрь/л/.
кбнікавы, -ая, -ае
КОНКА, -і, Д^7 -нцы, мя. -і, -нак, зк*.
(уст.). Да ўвядзення трамвайнага руху: га
радская рэйкавая дарога, па якой хадзілі
вагоны на коннай цязе, а таксама вагон
такой дарогі. Ц лрым. коначны, -ая, -ае.
КОНКУРС, -у, лін. -ы, -аў м. Спабор
ніцтва, мэтай якога з'яўляецца вылучэн
не лепшых удзельнікаў, лепшых работ. Д.
ліузь/каятлау /мя 77. %йкоўскаеа. /163/6/ць
к. яд лелм/у/о л 'ссу. .Вытрымаць к. Ц лрыл?.
конкурсны, -ая, -ае.
КОННА, лрысл. Вярхом, на кані.
КОННА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: 1) які мае адно
сіны да каня, коней, напр.: кояяддр/ль?лсрыйск/, кояядслдр/лыуяы; 2) які ажыццяў
ляецца з удзелам коней, напр.: коннаакрд&і/лычяы, конялйзлсляы, кояядсусязяы;
3) які мае адносіны да конегадоўлі, напр.:
кояядздбойгк/, кояяазлбО(Зс/лбл.
КОННАГВАРДЗЕЕЦ,
дзейна, лм
-дзёйцы, -дзёйцаў, м. 1. Той, хто служыць
у гвардзейскай кавалерыі. 2. Ваеннаслу
жачы лейб-гвардыі коннага палка ў да
рэвалюцыйнай Расіі. II лрым. коннагвардзёйскі, -ая, -ае.
КОННАЗАВОДСТВА, а, я Развядзён
не пародзістых коней на конных заводах.
II лрым. конназаводскі, -ая, -ае.
КОННГК, -а, мя. -і, -аў, м. 1. Той, хто
едзе на кані вярхом; верхавы. 2. Конны
воін, кавалерыст.
КОННГЦА, -ы, лс. Коннае войска, ка
валерыя.
КОННЫ, -ая, -ае. 1. ал. конь. 2. Які
прыводзіцца ў рух коньмі. Донная кас/лка.

3. Які мае адносіны да конніцы; кавале
рыйскі. Д. ўзео/7. Д. апірай.
КОНСКГ ал конь
КОНСУЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Служ
бовая асоба дыпламатычнага ведамства,
якая прадстаўляе і абараняе прававыя і
эканамічныя інтарэсы сваёй дзяржавы і
яе грамадзян перад уладай іншай дзяр
жавы. Тснсрлльнь/ к. 2. У Старажытным
Рыме і ў Францыі (у першыя гады 19 ст.):
тытул вышэйшых службовых асоб, а так
сама асоба, якая мае гэты тытул. Ц лрым.
консульскі, -ая, -ае. Дбнсульск/я лаўномоцП!6Ы.
КОНСУЛЬСТВА, -а, мн. -ы, -аў н. Дып
ламатычнае прадстаўніцтва на чале з кон
сулам (у 1 знач.), а таксама памяшканне,
якое займае гэта прадстаўніцтва. Ц лрым.
консульскі, -ая, -ае.
КОНТР... Першая састаўная частка
складаных слоў якая абазначае процідзе
янне, проціпастаўленне, процілегласць
таму, што выражана ў другой частцы,
напр.: контрудар, контрманеўр, контрлраЛД2ДНЙ7.
КОНТРА, -ы, лс. (разм.). Тое, што і
контррэвалюцыянер.
КОНТРАГЕНТ, -а, 37 нце, мн ы, аў,
м. (спец.). Асоба або ўстанова, якія ўзя
лі на сябе пэўныя абавязкі па дагаворы. Ц
лрым. контрагёнцкі, -ая, -ае.
КОНТР-АДМІРАЛ, а, мн ы, аў, м
Першае адміральскае званне або чын на
флоце, роўнае званню генерал-маёра ў су
хапутных войсках, а таксама асоба, якая
мае гэта званне. Ц лрь/м. контр-адмірАльскі,
-ая, -ае.
КОНТРАТАКА, -і, ДЛ7 -тАцы, мн. -і,
-тАк, лс. Сустрэчная атака, якую аргані
зоўваюць з мэтай адбіць наступаючыя ва
рожыя войскі або перайсці ў наступленне
самім. 77ерамсц/ у контратаку.
КОНТРАТАКАВАЦЬ,
кўю,
кўеш,
-кўе; -кўй; -каваны; зак. і незак., каео
("кала/ Правесці (праводзіць) контратаку.
Д. вораеа.
КОНТРГАЙКА, і, ДА7 йцы, мн і,
-гАек, лс. (спец.). Другая гайка, якая пры
кручваецца за асноўнай для засцярогі яе
ад самаадкручвання пры ўдарах, штур
шках.
КОНТРМАНЕЎР, -у,
-ы, -аў, л,.
Сустрэчны манеўр, манеўр у адказ.
КОНТРНАСТУПЛЕННЕ, я, н Падрыхтаванае ў ходзе абароны наступлен
не ў адказ на наступленне праціўніка. Д.
войск ла^ ЗТаскеоа у снезкн/ 7947 еоВа.
КОНТРРАЗВЕДКА, і, ДА7 дцы, мн -і,
-дак, лс. Спецыяльныя органы дзяржавы
для процідзеяння разведцы праціўніка,
для барацьбы са шпіянажам, дыверсіямі
і пад.
КОНТРРАЗВЕДЧЫК, -а, мн і, аў, м
Работнік контрразведкі. Ц лс. контрразвёдчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
КОНТРРЭВАЛЮЦЫЯ, і, мн і, -цый,
лс. Барацьба праціўнікаў рэвалюцыі су

КОН-КОН
праць дзейнасці рэвалюцыйных улад. Ц
лрь/м. контррэвалюць/йны, -ая, -ае.
КОНТРРЭВАЛЮЦЫЯНЕР, а, мн -ы,
-аў, м. Удзельнік, прыхільнік контррэва
люцыі II лс. контррэвалюцыянёрка, -і, Д37
-рцы, мн. -і, -рак.
КОНТРУДАР, у, мн ы, -аў м ^ар,
які наносяць войскі па арміі праціўніка,
з мэтай яго разгрому і пераходу ў наступ
ленне. ТУанесц/ заразу к. з фланга.
КОНТРЫ У выразе: быць у контрах
(разм.) — быць у непрыязных адносінах з
кім-н., знаходзіцца ў звадцы.
КОНТУР, -у, мн. -ы, -аў, м. Абрыс, лі
нія, якая ачэрчвае што-н. Д. лесу. Д. бу
дынка. II лрь/м. контурны, -ая, -ае. О Кон
турная карта — геаграфічная карта, на
якую нанесены толькі абрысы вадаёмаў і
сушы. Контурная лінія — перарывістая лі
нія з кропак або кароткіх рысак.
КОНУС, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Геаметрыч
нае цела, якое ўтвараецца вярчэннем пра
мавугольнага трохвугольніка вакол аднаго
з яго катэтаў. 2. Прадмет такой формы. Д.
тэрыкона. II лрь/м. конусны, -ая, -ае.
КОНУСАПАДОБНЫ, -ая, ае Які мае
выгляд конуса.
КОНЧАНЫ, -ая, -ае. 1. Вырашаны, за
кончаны. Дончаная справа. 2. Непапраўны
ў сваіх паводзінах, імкненнях і пад. (пра
чалавека). Д^ л^ян/ца.
КОНЧЫК, -а, мн. -і, -аў м. 1. ад. канец.
2. Пра востры ці звужаны канец чаго-н. Д.
/еолк/.
КОНЧЫЦЦА, -чуся, чышся, чыц
ца; зак. 1. (7 / 2 ас. не ўзкыв.). Прыйсці
да канца, спыніцца, завяршыцца чым-н.
ТТавучальны еое) кончыўся. 77/тк/ кончыл/ся.
Тўдьня кончылася перамогай. 2. Памерці ў
пакутах (разм.). Ц незак. канчацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
КОНЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
зак. 1. м/то, а таксама з чым і з /нф. Завяр
шыць, давесці да канца, закончыць. Д.
касьбу. Д. з рамонтам. Д. чытаць. 2. м/то
чым. Зрабіць што-н. у заключэнне, закон
чыць чым-н. Д. артыкул цытатай. Д^ выстулленне закл/'кам/. 3. м/то, з чым і з /нф.
Палажыць канец чаму-н., спыніць што-н.
Д. еулянк/. Д. з л ^нствам. Д. бяз^зейн/чаць.
4. м/то. Завяршыць навучанне дзе-н. Д.
аспірантуру. 5. каео (м/то). Звесці са свету
(разм ) 0 Дрэнна (кепска) кончыць — пра
ганебны канец чыйго-н. жыцця або дзей
насці. Кончыць жыццё — памерці. Ц незак.
канчаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
КОНЬ, канА, мн. кбні / (з л/ч. 2, 3, 4) ка
ні^ кбней, м. 1. Буйная свойская аднака
пытная жывёліна, якая выкарыстоўваец
ца для перавозкі грузаў і людзей, а таксама
для верхавой язды. Дул/ць каня. Давязаць
каня. 77а конях/ (кавалерыйская каман
да для пасадкі на коней). 2. Шахматная
фігура з галавой каня. Аайз/ць канём. 3.
Абабіты скурай брус на чатырох ножках
для гімнастычных практыкаванняў 0 На
кані і пад канём — у самых разнастайных,
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прыемных і непрыемных сітуацыях (па
бываць, быць) Ні па кані, ні па аглоблях
(разм.) — не так, як хацелася (зрабілася,
атрымалася). Ход канём — пра смелае, ра
шучае дзеянне. Ц намяла/. кбнік, -а, мн. -і,
-аў л*. (да 1 знач.). Ц лрым. кбнны, -ая, -ае
(да 1 знач.) / кбнскі, -ая, -ае (да 1 знач.). Д
(Здор. Хісжскля 2рыва.
КОНЮХ, -а, мн. -і, -аў, м. Работнік, які
даглядае коней.
КОПАНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Полаз са ствала дрэва, выкапанага з коранем.
КОПАНКА, -і, ДМ-нцы, мн. -і, -нак, лс.
Выкапаны штучны вадаём, запоўнены ва
дой; сажалка.
КОПАСКЛАДАЛЬНІК, -а, мн і, аў,
м. Сельскагаспадарчая машына для скла
дання сена, саломы ў копы.
КОПАЦЬ, -і, лс. Сажа, якая асядае сло
ем на паверхні чаго-н.; куродым. Д но
сценах.
КОП'ЕПАДОБНЫ, -ая, -ае Які мае
выгляд, форму кап'я.
КОПІЯ, -і, мн. -і, -пій, лс. 1. Дакладнае
ўзнаўленне, паўтарэнне чаго-н., зробле
нае з арыгінала; новы экзэмпляр. X карці
ны. Зняць кеш'ю з ласвебчання аб нордЭлсэнн/. 2. перон. Пра каго-н. (што-н.), вельмі
падобнага да другога (на другое). Сын — к.
свайео бацьк/.
КОПКА ая. капАць.
КОПКА' ая. капА'.
КОПТУР, а / КАПТЎР, -А, м У выра
зе: з коптурам (каптуром) (разм.) — вышэй
краёў; з верхам. Даараць кон/ бульбы з кап
туром.
КОРАБ, -а, мн. карабьі, -бў м. Выраб
з лубу; бяросты, саломы і пад. для заха
вання, пераноскі, упакоўкі чаго-н. 0 Сем
карабоў (нагаварыць, наабяцаць і пад.;
разм., іран.) — вельмі многа.
КОРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў м. 1. Заку
порка для бутэлек. 2. Абцас (уст.). Ц нрым.
коркавы, -ая, -ае.
КОРАНЬ, -я, мн. карані^ каранёў м. 1.
Падземная частка расліны, пры дапамозе
якой яна замацоўваецца ў зямлі і атрым
лівае пажыўныя рэчывы. .Выкалаць куст
з коранем. 2. Частка зуба, ногця, воласа і
пад., якая знаходзіцца ў целе. Д. зуба. 3.
леран. Пачатак, аснова чаго-н. Д зяа. 4. У
граматыцы: асноўная частка слова без су
фікса і прыстаўкі. ТТравмьна вызначыць к.
слова. 5. У матэматыцы: лік, які пры ўзвя
дзенні ў пэўную ступень дае дадзены лік.
Двас{ратны к. Здабыць к. б Пшдзець у ко
рань (разм.) — унікаць у сутнасць якой-н.
справы. Вырваць з коранем — канчатко
ва пазбавіцца ад чаго-н. На корані — пра
расліны: не зжаты, не скошаны. Пад ко
рань — 1) ля самай асновы (ссякаць, зра
заць што-н.). .Высякаць кусты лаб корань;
2) канчаткова (разбураць, знішчаць). Пус
ціць карані — трывала, надоўга абаснавацца дзе-н. У корані — 1) зусім, абсалютна
(не згаджацца з чым-н.); 2) у самай ас
нове, карэнным чынам (змяняць і пад.).
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У коран/ змянілася жыццё. Ц ламянм/. ка
рэньчык, -а, мн. -і, -аў, м. (да 1 і 2 знач.). Ц
лрым. каранёвы, -ая, -ае (да 1, 2 і 4 знач.).
КОРБА, -ы, мн. -ы, корб / -аў лс. Ручка,
якой прыводзяць у рух што-н. Д. калодзе
жа.
КОРДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, корд / -аў
лс. (спец.). Доўгая вяроўка, на якой ганя
юць коней па крузе пры выездзе, абучэн
ні. /Ьняць на кордзе.
КОРЖ, каржА, мн. каржы, каржбў м.
Прэснае, сухое печыва з мукі; праснак.
.Далячы каржоў. Ц ламянм/. кбржык, -а, мн.
-і, -аў м. II //рым. коржавы, -ая, -ае.
КОРЖЫК, -а, мн -і, -аў, м. 1. ад корж
2. Салодкі кандытарскі выраб, від пячэн
ня. II лрым. кбржыкавы, -ая, -ае.
КОРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, лс.
Зацвярдзелы верхні слой чаго-н. Ледзяная
к. II лрым. коркавы, -ая, -ае.
КОРКАВЫ' ая. корка
КОРКАВЫ' ая корак
КОРМ, -у; мн. кармьі, кармбў м. Ежа
жывёлы. II лрым. кармавй, -Ая, -бе. Дарма
выя б)рак/. Дармавыя травы.
КОРМА... (а таксама карма...). Першая
састаўная частка складаных слоў са знач.:
які мае адносіны да корму; кармоў напр.:
кормавытворчасць, кррмазбрабняльн/к, кор
манарыхтоўка, кормаправод, кормалрыаатавальны, кормараздатчык, кормаўборачны.
КОРМНЫ, -ая, -ае. Якога кормяць на
забой; адкормлены. Дррмныя св/нн/.
КОРПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца /
КАРПАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца; не
зак. (разм.). 1. Капацца ў чым-н., пера
біраючы, шукаючы што-н. Д. у ляску. Д. у
паперах. 2. лерак. Рабіць што-н. марудна,
не спяшаючыся або няўмела. Д. ля ставоў
сена. II наз. карпанне, -я, н. / карпанне, -я, н.
КОРПАЦЬ, -аю, аеш, ае /' КАРПАЦЬ,
-Аю, -Аеш, -Ае; незак. (разм.). 1. м/то чым.
Раскопваць, калупаць. Д. зямлю матыкам.
2. корак., м/то. Марудна рабіць што-н. Ц
наз. карпанне, -я, н. / карпанне, -я, н.
КОРПУС, -а, мн. кбрпусы, -аў /карпусьі
/ (з л/ч. 2, 2, 4) кбрпусы, карпусбў м. 1. мн.
кбрпусы, -аў Тўлава чалавека або жывё
ліны. Павярнуцца ўсім корпусам. Лажацца
корпусам улераб. 2. мн. карпусы, -бў Ас
нова, каркас, знешняя абалонка чаго-н.
Д еабз/нн/ка. Д. субна. 3. мн. карпусй, -бў.
Асобны будынак на агульнай пляцоўцы
або асобная частка будынка. Д фабрык/.
Дарлусы бз/цячай бальн/цы. 4. мн. карпу
сы, -бў. Вайсковае злучэнне з некалькіх
дывізій. Стралковы к. Даманбаванне кор
пусам. 5. мн. няма. Сукупнасць асоб адной
прафесіі, якога-н. аднаго афіцыйнага або
службовага становішча. Дыпламатычны
к. Я%нцзрск/ к. 6. мн. карпусы, -бў. У дарэ
валюцыйнай Расіі: сярэдняя ваенна-навучальная ўстанова. Дабэцк/ к. Л/арск/ к.
7. мн. кбрпусы, -аў. Сукупнасць, поўны
збор якіх-н. тэкстаў аб'яднаных нейкай
агульнай прыкметай; электронны рэсурс

(спец.). Д. паэтычных тэкстаў, -/йнев/стычнь/ к. 8. Назва аднаго з размераў дру
карскага шрыфту. II лрым. карпусны, -ая,
-ае (да 2, 3 і 7 знач.) / карпусны, -Ая, -бе (да
4 і 6 знач.). Дорлусны ллуе. .Корпусныя баслебаванн/. Карпусны каманбз/р. О Корпус
ная лінгвістыка — раздзел мовазнаўства,
які займаецца распрацоўкай і стварэннем
корпусаў тэкстаў а таксама іх выкарыс
таннем у якасці інструмента для лінгвіс
тычных даследаванняў.
КОРТ', -у М-рце, м. Баваўняная ткані
на, звычайна цёмнага колеру; для рабоча
га і спартыўнага адзення; «чортава скура*.
II лрь/м. картавы, -ая, -ае. Картовыя м/таны.
КОРТ', -а, М-рце, мн. -ы, -аў м. Пля
цоўка для гульні ў тэніс. %н/сныя корты. Ц
лрым. картавы, -ая, -ае.
КОРУШКА, -і, ДМ -шцы, мн. -і, -шак,
ж. Невялікая марская прамысловая рыба
атрада селядцовападобных. Ц лрым. коруш
кавы, -ая, -ае. Сямейства корум/кавых.
(наз.).
КОРЦІК, -а, мн. -і, -аў м. Афіцэрская
халодная колючая зброя ў форме каротка
га кінжала.
КОРЧ, карчА, мн. карчіА, карчбў м. 1.
Пень, вывернуты з зямлі з карэннем. Са
браць карчы ў кучы. 2. Куст бульбы, цыбу
лі, вывернуты з зямлі (разм.). Выкалаць
бва карчы бульбы. Ц памялы/, кбрчык, -а, мн.
-і, -аў, м.
КОРШАК, -а / КАРШАК, -А, мн карша
кі^ каршакбў, м. Тое, што і ястраб. Ц лрым.
каршакбвы, -ая, -ае.
КОСА... (а таксама каса...). Першая
састаўная частка складаных слоў са знач.
касы (косы) (у 1 знач.), напр.: косаабрэзаны, косапрыцэльны.
КОСІНУС, -а, мн. -ы, -аў м. (спец.).
Трыганаметрычная функцыя вугла ў пра
мавугольным трохвугольніку роўная ад
носкам да гіпатэнузы катэта, прылеглага
да дадзенага вострага вугла.
КбСКА ад касі
КбСКА' м. касАі.
КбСКА , -і, ДА/ -сцы,
-і, -сак, ж.
Знак прыпынку (,), які раздзяляе словы,
групы слоў і сказы. Разбзял/ць коскай абнаробныя члены сказа.
КОСМАС, -у м. 1. Сусвет (Сонечная
сістэма, зоркі, галактыкі і пад.). 2. Пра
стора, якая распасціраецца за межамі
зямной атмасферы на вышыні, большай
за 100 км. /7алёт у к. /4сеаенне космасу. Ц
лрым. касмічны, -ая, -ае. Д. карабель. Д
налёт. Касм/чныя лрамян/. Д век.
КОСНАЯЗЫКАСЦЬ, і, ж 1. Рас
стройства мовы, якое праяўляецца ў ня
здольнасці правільна вымаўляць гукі; не
выразнае вымаўленне. 2. лбран. Няўменне
лёгка, свабодна гаварыць; памылкі ў маў
ленні.
КОСНАЯЗЫКІ, ая, -ае 1. Хворы на
коснаязыкасць (у 1 знач.). 2. Невыразны,
незразумелы (пра мову).
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КОСНЫ', -ая, -ае. Неўспрымальны да
новага, перадавога; адсталы. Доеныя лоаяябы. Д чалавек. Ц ноз. кбснасць, -і, лс.
КОСНЫ' ая косць
КОСТАЧКА, -і, ДМ -чцы, лін. -і, -чак,
лс. 1. ая. косць. 2. Цвёрдае ядро, семя ў не
каторых пладах. Д. лерс/ка. Д. сл/вы. 3. Тое,
што і ///чыкалатка. Урацэ вабы но костачк/. 4. Гібкая пласцінка, што ўшываецца ў
карсет, сукенку і пад. Ц лрь/м. костачкавы,
-ая, -ае (да 2 знач.; спец.). Достачкавыя
ллабы.
КОСТКА, -і, ДМ -тцы, лін. -і, -так, лс.
1. Тое, што і косць (у 1 знач.). Сабака ерь/з
костку. 2. Тое, што і косць (у 5 знач.). 77анской костк/ чалавек. 0 Як костка ў горле
(разм.) — пра таго (тое), што вельмі пера
шкаджае каму-н., даймае каго-н.
КОСЦЬ, -і, .мн. кбсці, касцёй, лс. 1.
Асобная састаўная частка шкілета хры
бетных жывёл і чалавека. Д/ючычная к. 2.
мн. Астанкі цела нябожчыка. 3. зб. Іклы,
біўні некаторых жывёл, якія выкарыстоў
ваюцца для дробных вырабаў. Сяонояоя
k. №рыеолсанн/ з косц/. 4. мн. Кубікі або
пласцінкі з рознага матэрыялу для гульні,
/ўяяцьу косц/. 5. якоя. Пра сацыяльнае па
ходжанне. Лонскоя к. 0 Да касцей — вельмі
моцна (прамокнуць, прамерзнуць і пад.).
Легчы касцьмі — загінуць. Скура ды кос
ці — пра вельмі худога чалавека. Ц ламянм/.
костачка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, лс. (да
l, 2,4 і 5 знач ). 0 Перамываць костачкі ко
му — абгаворваць, пляткарыць. Разабраць
па костачках — вельмі падрабязна. Ц нрым.
касцявй, -Ая, -бе (да 1 знач.), кбсны, -ая,
-ае (да 1 знач.) і касцянй, -Ая, -бе (да З
знач.). Дасцявая тканка. Доеныя хваробы.
Дасцяны 2уз/к.
КбСЫ 2я касы
КОТ, катА, Мкацё, мн. каты, катбў, м.
Свойская жывёліна сямейства кашэчых;
самец кошкі. С/б/рск/ к. 0 Кату па пяту
(разм., жарт.) — вельмі малы ростам. Ку
піць ката ў мяшку (разм.) — набыць што-н.,
не ведаючы яго якасці. Як кот наплакаў
каео-чаео (разм., жарт.) — пра нязначную
колькасць чаго-н. Ц ламянм/.-ласк. кбцік,
-а, мн. -і, -аў, м. / катбк, -ткА, мн. -ткі^
-ткбў, м. II нрым. каціны, -ая, -ае.
КОТЛІШЧА, -а, н (разм) 1. Месца
жыхарства, сяліба. Дн / цяпер на бзебавым
котл/м/чы сябз/ць. 2. неран. Род, сям'я.
Блае/ хяолец, як / ўсе /х к.
КОТНАЯ, -ай. Цяжарная (пра авечку;
казу кошку).
КОЎДРА, -ы, мн. -ы, -аў, лс. Пасцель
ная прыналежнасць, якой накрываюцца.
Цёплая к. Ц лрым. коўдравы, -ая, -ае.
КОЎЗАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
лс. (разм.). Расчышчанае роўнае месца,
пакрытае лёдам, для катання; каток.
КОЎЗАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не
зак. (разм.). 1. Рухацца па слізкай павер
хні; слізгацца. Д. на ледзяной дарозе. 77о2/
коўзаюцца. 2. Катацца па слізкай павер
хні. Дзец/ коўзаюцца на лёбзе. 3. Рухацца,

не сядзець спакойна, ёрзаць. Д. на канале.
II наз. коўзанне, -я, н.
КОЎЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(разм.). 1. Тое, што і коўзацца (у 1 знач.).
776?/ коўзаюць ла мокрым бервяне. 2. Ва
дзіць, соўгаць па якой-н. паверхні. X ану
чай ла лаблозе. Ц наз. кбўзанне, -я, н.
КОЎЗКІ, -ая, -ае (разм.). 1. Зусім глад
кі, які не стварае трэння і на якім цяжка
ўтрымацца; слізкі. Доўзкая сцелска. 2. Які
мае гладкую паверхню і рухаецца шляхам
слізгання. Доўзкм санк/. Ц наз. коўзкасць,
-і, лс.
КОЎКА ал. каваць.
КОЎКІ, -ая, -ае. Які добра паддаец
ца каванню, коўцы. Доўкае лсалеза. Ц наз.
кбўкасць, -і, лс.
КОЎШ, каўшА, мн. каўшы, каўшбў м.
1. Шырокая круглая пасудзіна з ручкай
для чэрпання вадкасці. Зачарпнуць бабы
каўм/ом. 2. Вялікае металічнае прыстаса
ванне ў розных механізмах для зачэрпвання, высыпання, разлівання і пад. Д/цейны
k. X экскаватара. Ц лрым. каўшбвы, -ая,
-ае (да 2 знач.).
КОФЕ, нескл., м. Тое, што і кава. Ц лрым.
кафёйны, -ая, -ае. Дзейная плантацыя.
КОФТА, -ы, ДМ-фце, мн. -ы, кофт, лс.
Верхняе кароткае (звычайна трохі ніжэй
пояса) жаночае адзенне. Модная к. Ц на
мяк///.-ласк. кофтачка, -і, ДМ-чцы, мн. -і,
-чак, лс. II лрым. кбфтачны, -ая, -ае.
КОХЛІК, -у м. (разм.). Тое, што і кок
люш/. II лрь/м. кохлічны, -ая, -ае.
КОЦІК, -а, мн. -і, -а% м. 1. Марская
млекакормячая жывёліна сямейства ву
шастых цюленяў з каштоўным футрам. 2.
Футра гэтай жывёліны. Ц лрым. кбцікавы,
-ая, -ае. Дбц/'кавае %?утра.
КОЦІК, -а, мн. -і, -ай м. Суквецце з
дробных кветачак у некаторых дрэвавых
раслін, якое ападае пасля цвіцення. Дэц/к/
на вербах.
КОЦІК' ал кот
КОШ, кашА, мн. кашьі, кашбў, м. 1.
Сплеценая з лазы, карэння і пад. круглая
пасудзіна ў выглядзе кашолкі для скла
дання і пераноскі чаго-н. Склесц/ к. Дасы
лаць к. бульбы. X грыбоў. 2. Скрыня ў млы
не пад жорнамі, у якую засыпаюць збож
жа для памолу. II лрь/м. кашбвы, -ая, -ае.
КОШАНКА, -і, ДМ -нцы, лс. (разм.).
Зялёная падкормка (сумесь вікі з аўсом,
зялёнае жыта і пад.).
КОШКА , -і, ДМ-шцы, мн. -і, -шак, лс.
l. Свойская млекакормячая жывёліна ся
мейства кашэчых; самка ката. Д з кацяня
там/. Д мыецца — еосц/ бубуць (павер'е).
Д мыо/цы не тавары/// (прыказка). Збробл/вай ком/цы хвост уц/'наюць (прыказка). 2.
Драпежная млекакормячая жывёліна ся
мейства кашэчых (лей тыгр, барс і інш.).
3. мн. Жалезныя шыпы або іншыя пры
стасаванні, якія мацуюцца да абутку для
пад'ёму на слупы, мачты і пад. 4. Невялікі
якар (спец.) 0 На сэрцы (на душы) кошкі
скрабуць — пра трывожны стан, чаканне
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чаго-н. непрыемнага. Чорная кошка пра
бегла лам/лс к/м — сапсаваліся адносіны,
пасварыліся. Ц ламян/а.-ласк. кбшачка, -і,
ДМ -чцы, мн. -і, -чак, лс. Ц лрым. кашачы,
-ая, -ае / кашАчы, -ая, -ае. Дбм/эчыя (і кам/ачыя) ланы. Дям/эчыя (і к/п/ючыя) звычк/.
Сямейства кам/эчых (наз.).
КОШКА, -і, ДМ-шцы, мн. -і, -шак, лс.
(уст.). Раменны бізун з некалькімі хвас
тамі.
КОШТ, -у М-шце, м. Выражаная ў гра
шах вартасць чаго-н. або велічыня затрат
на што-н. Д лал/то. Д. вытворчасці 0 На
чый (які) кошт; за чый (які) кошт — на
чые-н. сродкі, грошы.
КОШЫК, -а, мн. -і, м. Тое, што і ком/ (у
1 знач.); невялікі кош. Ц лрым. кошыкавы,
-ая, -ае.
КПІНЫ, кпін / -аў Злыя жарты з каго-,
чаго-н. II лрым. кпінны, -ая, -ае.
КПІЦЬ, кплю, кпіш, кпіць; кпім, кпіцё, кпяць; незак., з каео-чаео і без бал.
Строіць кпіны, насміхацца. ТУельеа к. з ча
лавека.
КПЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які любіць на
сміхацца з іншых, схільны да кпін. Длл/вая суседка. 2. Які заключае ў сабе кпіны,
насмешку. Д тон. Д выраз твару. Ц наз.
кплівасць, -і, лс.
КРАБ, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Род марскога
рака з дзесяццю нагамі. 2. Мяса гэтай жы
вёліны. 3. Эмблема на форменнай фураж
цы маракоў (разм.). Ц лрым. крабавы, -ая,
-ае (у 1 знач.). Д промысел.
КРАБАЛОЎ, -лбва, мн. -лбвы, -лбвай м.
1. Лавец крабаў 2. Судна для лоўлі крабаў
і перапрацоўкі іх на кансервы. Ц лрым. кра
балоўны, -ая, -ае.
КРАВЁЦ, краўцА, мн. краўцьі, краўцбў
м. Спецыяліст па шыцці адзення. Ц лрым.
кравецкі, -ая, -ае.
КРАП, -аў абз. (разм.) крАга, -і, ДМ
крАзе, лс. 1. Скураныя накладныя халявы
з засцежкамі. 2. Раструбы ў пальчатках.
КРАДЗЁЖ ад. красці.
КРАДЗЕНЫ, -ая, -ае. Здабыты крадзя
жом. Драбзенае бабро. Скул/а чык крабзенаеа (наз.).
КРАДКОМ, лрысл. Скрытна, крадучы
ся, незаўважна для іншых.
КРАДУЧЫСЯ, лрысл. Употай, скрытна,
крадком. .%айсц/ўхатук.
КРАЕВУГОЛЬНЫ, ая, ае (кніжн)
Істотны, вельмі важны. Араевуеольнае лытанне. 0 Краевугольны камень чаео — ас
нова, асноўная ідэя чаго-н.
КРАЁВЫ, -ая, -ае. 1. ал. край'. 2. Які ад
люстроўвае дыялектныя асаблівасці пэў
нага рэгіёна. Тйцебск/ к. слоўнае.
КРАЖ, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Ланцуг не
высокіх гор. Дяс/сты к. 2. Кароткі абрубак
тоўстага бервяна. Дубовы к.
КРАІНА, -ы, мн. -ы, краін, лс. 1. Мяс
цовасць, тэрыторыя, край (у 2 знач.). Тар
ная к. Цёплыя кра/ны. 2. Дзяржава. Робная
к.
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КРАЙ', -ю, мн. краі^ краёў, м. 1. Граніч
ная лінія, канечная частка чаго-н.
услона. 7/ал/ць еябро ба ^<раёў. 2. Вобласць,
мясцовасць, што вылучаюцца па якой-н.
прымеце. Робны к. 77артызанск/ к.
бла
жэнных азёр. ^ёо бачыл/ ў нашых краях.
3. Буяная адміністрацыйна-тэрытары
яльная адзінка. ТТрыморск/ к. О Пярэдні
край — перадавыя пазіцыі. 0 Біць (ліцца)
цераз край — праяўляцца з вялікай сілай.
З краю ў край, ад краю да краю; з краю да
краю — па ўсіх напрамках. Канца-краю не
відаць — пра тое, чаго вельмі многа. Кра
ем вока — мімаходам, вельмі кароткі час
(бачыць каго-, што-н.). Краем вуха — няў
важліва, урыўкамі (слухаць каго-н.). Край
свету — вельмі далёка. На краі магілы (гі
белі) — у непасрэднай блізкасці са смяр
тэльнай небяспекай (быць, знаходзіцца).
Хапіць цераз край — зрабіць або сказаць
што-н. недарэчнае, лішняе. Ц мямлям, кра
ёк, крайкА, мн. крайкі^ крайкбў, м. Ц ярым.
краявы, -Ая, -бе (да 3 знач.) / краёвы, -ая,
-ае (да 3 знач.). зіезб.
КРАЙ , лрыназ. з Р (разм.). Каля, побач
(чаго-н.). 7^. еосц/нца стороеа.
КРАЙНАСЦЬ, -і, мн і, ей, лс 1.
Крайняя ступень чаго-н., празмернае
праяўленне чаго-н. З обной крайнасц/ у
брукую. Розныя крайнасц/ у думках. 2. леран. Што-н. зусім непадобнае, процілег
лае іншаму. Т&зйтрмя казкуць, што крайнасц/ сыхобзяцца. 3. Цяжкае і небяспечнае
становішча. 2/о^ссц/ чалавека бо крайнасц/.
КРАЙНЕ, нрысл. Вельмі, надзвычайна.
X необхобна ехаць.
КРАЙНІ, -яя, -яе. 1. Які знаходзіц
ца на краі чаго-н., найбольш аддалены,
крайняя хата у еёсцы. Арайняя 77бўнач. 2.
Вельмі моцны, надзвычайны, выключны.
Аряйняя лол/рэбо. Драйн/я меры. 3. Най
больш непрымірымы, радыкальны (пра
погляды, кірункі, палітычныя групоўкі і
пад.). л/берал/зм. Аряйн/я лоалябы. 4. Які
нельга адкладваць на потым, апошні (пе
раважна пра час).
тэрм/н. 0 У крайнім
выпадку — калі не будзе іншага выйсця.
Па крайняй меры — ва ўсякім выпадку, не
менш чым.
КРАКАВЯК, -а, м. Польскі нацыяналь
ны танец, а таксама музыка ў рытме гэтага
танца.
КРАКАДЗІЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Буйны
паўзун з тоўстай панцырнай скурай, які
водзіцца ў вадаёмах трапічных краін. Ц
ярь/м. кракадзілавы, -ая, -ае /' кракадзілаў,
-ава. Аракобз/лоеая ферма. Т^ракабз/лоео
скура. Аракабз/лоеа лямпа. 0 Кракадзілавы
слёзы — пра няшчырае, прытворнае спа
чуванне.
КРАКАДЗІЛАВЫ, ая, ае 1. ал кра
кадзіл. 2. Зроблены са скуры кракадзіла.
Арокабз/лаеая сумка.
КРАКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Кры
чаць «кра-кра* (звычайна пра качак і
некаторых іншых птушак). Ц абнакр.
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кракнуць, -ну, -неш, -не; -ні. Ц наз. кракан
не, -я, н.
КРАКЁТ, -а, 3/-кёце, м. Гульня, у якой
драўляныя шары ўдарамі драўляных ма
латкоў праводзяцца праз драцяныя варот
цы. II лрым. кракетны, -ая, -ае. кракетныя
мары. А", малаток.
КРАКІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; зак. і незак., што. Гуляючы ў кра
кет, стукнуць (стукаць) сваім шарам шар
іншага іграка. Ц наз. кракіроўка, -і, ДЗ/
-рбўцы, зк.
КРАЛІСТ, -а, Л/ -сце, мн. -ы, -аў, м.
Спартсмен, які плавае кролем. Ц зк. кра
лістка, -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так.
КРАМА, -ы, мн. -ы, крам / -аў, зк. Ма
газін. Аул/ць у краме. Лака/? крам бы зноў к
нам (прыказка). Ц ламянм. крймка, -і, ДА/
-мцы, -і, -мак, зк. II лрь/м. крамны, -ая, -ае.
КРАМЗАНУЦЬ ал крэмзаць
КРАМЗОЛІ, -яў, абз. крамзбля, -і, зк.
(разм.). Невыразна, непрыгожа напіса
нае; каракулі.
КРАМЗОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; не
зак. (разм.). Няўмела, неакуратна пісаць;
крэмзаць. Аал/ абы-як к., бык лепш не лсаеаць лапару.
КРАМЛЁЎСКІ ал крэмль
КРАМНІК, -а, мн. -і, -аў м. Уладальнік
крамы або прадавец у ёй. Ц зк. крамніца,
-ы, мн. -ы, -ніц. II лрь/м. крамніцкі, -ая, -ае.
КРАМНІНА, -ы, зк. (разм.). Матэрыя
фабрычнага вырабу.
КРАМНЫ, -ая, -ае (разм.). 1. ал. крама.
2. Фабрычнага вырабу, куплены ў краме.
Арамная сукенка.
КРАМОЛА, -ы, мн. -ы, -мбл, зк. 1. Змо
ва, мяцеж, бунт (уст.). 2. перон. Учынкі,
погляды, якія супярэчаць агульнапрыня
тым нормам, агульнаму парадку (разм.).
У еэтым я не бону н/якай крамолы. Ц лрым.
крамольны, -ая, -ае (да І знач.).
КРАМОЛЬНІК, а, мн і, аў, м (уст )
Змоўшчык, бунтаўшчык, а таксама наогул
чалавек, які выступае супраць улады, за
конаў. II лрь/м. крамольніцкі, -ая, -ае.
КРАМОЛЬНІЧАЦЬ, -аю, аеш, ае; не
зак. (уст.). Займацца крамолай (у 1 знач.),
бунтаваць.
КРАМЯНЁЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , ёе;
незак. Станавіцца крамяным, цвярдзець,
налівацца. Лачаны капусты крамянеюць. Ц
зак акрамянёць, -ее
КРАМЯНЁВЫ ал крэмень
КРАМЯНІСТЫ, ая, -ае 1. Усеяны ка
меннем, камяністы. Ардмян/стая бароаа.
2. Які складаецца з крэменязёму. Л. сла
нец. II наз. крамяністасць, -і, зк. (да 1 знач.).
КРАМЯНЫ, -ая, -ае. 1. Пругкі, цвёр
ды, сакавіты. Л. качан капусты. 2. Поў
ны сілы і здароўя (пра чалавека). 3. леран.
Свежы, ядраны. Т^рдмяняе набеоріе. Ц наз.
крамянасць, -і, зк.
КРАН', -а, мн. -ы, -аў м. Прыстасаван
не ў выглядзе трубкі для выпускання вад
касці або газу з рэзервуара або трубапра

вода. Уключыць к. з гарачай сабой. Ц лрым.
кранавы, -ая, -ае / кранны, -ая, -ае
КРАН-, -а, мн. -ы, -аў, м. Механізм для
пад'ёму і перамяшчэння грузаў 7?езкаеы к.
77дб'ёмны к. II лрым. кранавы, -ая, -ае.
КРАНАЛЬНЫ, ая, ае Які кранае,
хвалюе, кранальная карц/на. Ц наз. кра
нальнасць, -і, зк
КРАНАЎШЧЫК, А, мн ь бў, м Ма
шыніст, які абслугоўвае кран^. Ц зк. кранаў
шчыца, -ы, мн. -ы, -чыц. II лрым. кранаў
шчыцкі, -ая, -ае (разм.).
КРАНАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
незак. 1. Зрушвацца з месца, пачынаць
рухацца. Электрычка кранаецца з месца.
2. каео-чаео. Датыкацца да каго-, чаго-н.
Л. рукой пляча таеорыша. Смычок лебзь
кранаўся струн. Ц зак. крануцца, -нўся,
-нёшся, -нёцца; -нёмся, -няцёся, -нўцца;
-ніся.
КРАНАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак., кааотто. 1. Датыкацца, дакранацца да каго-,
чаго-н.; чапаць. Л. рукой. Яельеа к. ябае/тыя расл/ны. 2. Парушаць чый-н. спа
кой, турбаваць; закранаць каго-, што-н.
у гутарцы, прамове. Яна не хацела кранаць
мац/, бараном кранаў лыл/анн/ ўрабл/еасц/
алебы. 3. перан. Хваляваць, расчульваць.
Маё сэрца кранаюць робныя краяе/бы. 4.
Прыводзіць у рух. 77ард#оз кранае еаеоны. Ц
зак. крануць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё,
-нўць; -ні; -нўты.
КРАНШНЭП, -а, мн ы, аў м Вялікая
балотная птушка з доўгай, загнутай уніз
дзюбай; род куліка.
КРАНШТЭЙН, а, мн аў м Выступ
або ўмацаваная ў сцяне касая падпор
ка для падтрымкі балкона, карніза і пад.
іконны керн/з не кранштэйнах.
КРАП, -у, м. 1. Дробныя, іншага коле
ру плямкі, крапіны на чым-н. 2>елы мар
мур з шэрым кролем. 2. Умоўная паметка
на рубашцы ігральнай карты. ТДулерск/ к. Ц
лрым. крапавы, -ая, -ае /краплёны, -ая, -ае
(да 2 знач.).
КРАПАВЫ, -ая, -ае. 1. ал. крап. 2. Тое,
што і марэнавы.
КРАПАСНЫ ал крэпасць'
КРАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. (7 /
2 ас. неўзкые.). Падаць дробнымі кропля
мі (прадождж). Стоўк, бозкбзк. 2. Пакры
ваць крапам што-н. Л чарн/лдм на паперу.
II ноз. крапанне, -я, н
КРАПЁЖ, -пяжў, м., зб. (спец.). 1. Ма
тэрыял (стойкі, шчыты і пад.) для маца
вання горных вырабатак. 2. Дэталі для
змацавання чаго-н. (балты, заклёпкі). Ц
лрым. крапёжны, -ая, -ае. Л. лес.
КРАПІВА, -ы, зк. Травяністая расліна
сямейства крапіўных з тонкімі пякучымі
валаскамі на сцябле і лісці. ТУареоць крал/еы. II лрым. крапіўны, -ая, -ае. О Крапіў
ная ліхаманка — тое, што і крал/ўн/ца (у 1
знач.).
КРАПІЛА, -а, мн. -ы, -аў, м. Пэндзаль
для апырсквання свянцонай вадой пры
царкоўных абрадах.
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КРАПІЛЬНІЦА, -ы, лін. -ы, ніц, ж.
Пасудзіна для свянцонай вады, у якую
мачаюць крапіла.
КРАПІЛЬШЧЫК, а, лін і, -аў, л* Гор
нарабочы, які працуе на крапежных рабо
тах.
КРАПІНА, -ы, .мя. -ы, -пін, ж. Пляма
іншага колеру на чым-н. Матэрыял у кра
тны. II ламянм/. крапінка, -і, ДА/ -нцы, мн.
-і, -нак, ж?.
КРАПІЎНІК, -а / -у м 1. -а, мн -і, -аў
Стракаты матылёк, вусені якога жывуць
на крапіве. 2. -у. Зараснік крапівы.
КРАПІЎНІЦА, -ы, ж. 1. Хвароба, якая
суправаджаецца свербам і з'яўленнем на
скуры пухіркоў падобных да апёкаў кра
півы. 2. Род матылькоў з чорным абрам
леннем крылаў і блакітнымі плямамі на іх.
КРАПІЦЬ, крапліб, крбпіш, крбпіць;
крбплены; незак., каго-н/то. 1. Пырскаць
на каго-, што-н. .К сцены займі. 2. Пыр
скаць свянцонай вадой пры выкананні
некаторых царкоўных абрадаў.
краса
лам. II зак. акрапіць, акрапліб, акрбпіш, акрбпіць; акроплены і пакрапіць, -крапліб,
-крбпіш, -крбпіць; -крбплены.
КРАПЛЕННЕ, -я, н. (спец.). Нанясен
не крапу на што-н.
КРАПЛЁНЫ ад крап
КРАСА, -ьі, ж. 1. Хараство, прыга
жосць; што-н. прыгожае, прывабнае.
асенняга лесу. X беларускага крам?, Дзявочая к. 2. Упрыгожанне, слава чаго-н. X і
гордасць Мінска — сталічныя ларкі і тэат
ры. 3. Пылок на злакавых раслінах, што
красуюць.
КРАСАВАЦЦА,
-сўюся,
-сўешся,
-сўецца; -сўйся; незак. 1. Прыцягваць
увагу, вылучацца сваім хараством. У цэн
тры горай? красуецца позы тэатр. 777бы
кветка, красуецца бачка. 2. (7 і 2 ас. не
ўжые.). Быць на відным месцы; вылучац
ца, віднецца. 77а стале красавалася ваза
з кветкамі. 3. Выстаўляць сябе напаказ,
любуючыся сваёй знешнасцю. .Любіць
бзяўчына к. лераб люстрам. 4. Жыць шча
сліва, паспяхова развівацца. Арасуйся, мол
робны крам/ II зак. пакрасавацца, -сўюся,
-сўешся, -сўецца; -сўйся (да 3 знач.). Ц наз.
красаванне,-я,н
КРАСАВАЦЬ, -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй;
незак. 1. (7 і 2 ас. не ўжыв.). Цвісці (пра
злакавыя расліны). Арасуе жыта. 2. Тое,
што і красавацца (у 4 знач.). Трасун на ра
дасць сынам тваім і ўнукам, барагая бела
русь/ II наз. красаванне, -я, н.
КРАСАВІК, -А, м. Чацвёрты месяц ка
ляндарнага года. II лрым. красавіцкі, -ая,
-ае і красавіковы, -ая, -ае.
КРАСАЛА, -а, мн. -ы, -сіп і -аў, н. Тое,
што і крэсіва.
КРАСАМОЎНЫ, ая, -ае 1. Надзеле
ны красамоўствам.
баклабчык. 2. леран.
Які выразна перадае што-н., сведчыць
наглядна пра што-н. X %?акт. Ц наз. краса
моўнасць, -і, ж.

КРАСАМОЎСТВА, -а, я Уменне гава
рыць прыгожа і пераканаўча; прамоўніцкі
талент. 7?алобаць красамоўствам.
КРАСАЦЬ, -бю, -Аеш, -Ае; незак. Выся
каць агонь крэсівам. Ц абнакр. красанўць,
-нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні
(разм.).
КРАСВОРД, а, М дзе, мн ы, аў,
м. Тое, што і крыжаванка. Ц лрым. крас
вордны, -ая, -ае.
КРАСЁНЦЫ ал. кросны
КРАСІЦЬ, крАшу, крАсіш, крАсіць; не
зак. (разм.). Рабіць прыгожым, упрыгож
ваць. .Ёлку красяць г/рлянбы. Хвароба не
красіць чалавека.
КРАСКА, -і, ДАІ крАсцы, мн. -і, -сак,
ж. (разм.). Палявая кветка. 7?а лузе бага
та красак. II ламянм/.-ласк. красачка, -і,
ДА/-чцы, мн. -і, -чак, ж. Ц лрым. краскавы,
-ая, -ае.
КРАСНЎХА, -і, ДАІ -нўсе, ж. Заразная
дзіцячая хвароба, якая суправаджаецца
чырванаватай высыпкай на целе. Ц лрым.
краснушны, -ая, -ае.
КРАСНЫ, -ая, -ае; -сен, -сна і -снА
(нар.-паэт.). Прыгожы. Яерабзіся к., арабзіся м/часны (з нар.).
КРАСОЎКІ, -сбвак, абз. красбўка, -і,
ДАІ -сбўцы, ж. Шырока распаўсюджаны
від спартыўнага абутку. Ц лрь/м. красовач
ны, -ая, -ае.
КРАСЎН, -А, мн. -Ц, -бў, м. (разм.). Тое,
што і прыгажун. Ц ламянм/. красўнчык, -а,
мн. -і, -аў м.
КРАСЎНЯ, -і, мн. -і, -сўнь, ж. Тое, што
і прыгажуня.
КРАСЦІ, крАду крАдзеш, крАдзе; краў
крАла; крАдзены; незак., каго-м/то і без
бал. Прысвойваць чужое, быць злодзеем.
II зак. украсці, украду укрАдзеш, укрАдзе;
укрАў -рАла; укрАдзены. Ц наз. крадзёж,
-дзяжў, м., крбжа, -ы, ж. і пакража, -ы, ж.
КРАСЦІСЯ, крАдуся, крАдзешся, крАдзецца; крАўся, крАлася; незак. Употай
прабірацца куды-н., стараючыся быць не
заўважаным. Я. паўз агаробы.
КРАТАВІНА, -ы, мн. -ы, -він, ж. (разм.).
Нара крата.
КРАТАВІННЕ, -я, н., зб. (разм.). Кучкі
зямлі, нарытыя кратом.
КРАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Адтуліна на
вяршыні вулкана, праз якую вывяргаец
ца лава, а таксама ўпадзіна, абкружаная
кальцавымі валамі, у ландшафце Месяца
і іншых планет. Ц лрым. кратарны, -ая, -ае.
КРАТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не
зак. 1. Рухацца, скранацца з месца. АТам/ына кратаецца з месца. 2. Варушыцца. У
траве нем/та кратаецца. Ц зак. пакратацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
КРАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. ка
го-м/то. Дакранацца да каго-, чаго-н.; ча
паць.
валасы. 2. м/то і чым. Рухаць, ва
рушыць. X. сена. Я. фіранку. Я. маракенам
рукой. II зак. пакратаць, -аю, -аеш, -ае.
КРАТНЫ, -ая, -ае. У матэматыцы: які
дзеліцца без астатку на які-н. лік. Дзе
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вяць — лік, кратны тром. Ц наз. кратнасць,
-і, ж.
КРАТОВЫ ал. крот
КРАТЫ, -аў. Металічная рашотка на
вокнах, на дзвярах. Я. на бзвярах. 0 За кра
ты — у турму (сесці, пасадзіць і пад.). Ц
крым. кратавы, -ая, -ае.
КРАЎЧЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. (гіст.). У
Рускай дзяржаве да 18 ст.: баярын, які ве
даў царскім сталом, стольнікамі.
КРАЎЧЫХА, -і, ДАІ-чйсе, мн. -і, -чых,
ж. 1. Спецыялістка па шыцці адзення. 2.
Жонка краўца (разм.).
КРАХ, -у м. 1. Разарэнне, банкруцтва,
банка. 2. леран. Правал, поўная няўда
ча. 77а/р/рле^ь к.
КРАХТАЦЬ, крахчў, крэхчаш, крэхча;
крахчьі і КРАКТАЦЬ, кракчў, крэкчаш,
крбкча; кракчыц незак. Утвараць між
вольна ціхія, адрывістыя гукі, стогны (ад
болю, пры няёмкім становішчы і пад.). Ц
абнакр. крахтанўць, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні і крактануць, -нў, -нёш,
-нё; -нём, -няцё, -нўць; -нь Ц наз. крах
танне, -я, н і крактанне, -я, н.
КРАЦІСТЫ, -ая, ае 1. Які ўяўляе са
бой краты, крацістая агаробжа. 2. З кра
тамі. Т^ац/стае акно.
КРАЧКА, -і, ДАІ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
Вадаплаўная птушка сямейства чаек, во
дзіцца па адложыстых узбярэжжах рэк,
азёр і харчуецца рыбай.
КРАЯВІД, -У, М Дзе, мн -ы, аў, м
1. Агульны выгляд якой-н. мясцовасці,
^оявібы 77блаччыны. 2. Малюнак, карці
на, якая адлюстроўвае віды прыроды, а
таксама апісанне прыроды ў літаратурных
творах. Араяе/бы ў творах Якуба Хбласа.
КРАЯВЫ ал. край'
КРАЯЗНАВЕЦ, -нАўца, мн. -нАўцы,
-нАўцаў м. Чалавек, які займаецца выву
чэннем свайго краю, краязнаўствам.
КРАЯЗНАЎСТВА, а, н Вывучэнне
асобных мясцовасцей краіны з пункту
гледжання іх геаграфічных, культурна-гіс
тарычных, эканамічных, этнаграфічных
асаблівасцей. Ц лрь/м. краязнаўчы, -ая, -ае.
КРОВА.. Першая састаўная частка
складаных слой якая адпавядае па знач.
слову «кроў*, напр.: кроваачышчальны,
кровазварот, крованапаўненне.
КРОВАЗВАРОТ, у М рбце, м Бес
перапынны рух крыві па сасудах крывя
носнай сістэмы ў целе чалавека або жы
вёліны.
КРОВАЗЛІЦЦЁ, 4, н Зліццё крыві з
пашкоджаных сасудаў у органы і тканкі.
ўмозг.
КРОВАЗМЯШЭННЕ, я, н Палавая
сувязь паміж блізкімі сваякамі. Ц лрым.
кровазмяшальны, -ая, ае
КРОВАПАДЦЁК, -у, мн і, аў м Сіняк
ад падскурнага кровазліцця, выкліканага
ўдарам і пад. Ц лрым. кровападцёчны, -ая,
-ае.
КРОВАПРАЛІТНЫ, ая, -ае. Які су
праваджаецца кровапраліццем. Арова-
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лрая/тная зайка. II маз. кровапралітнасць,
-і, ж.
КРОВАПРАЛІЦЦЕ, 4, к Забойства,
масавая гібель людзей. 77аз#еаяуць кровалроя/^^я.
КРОВАПУСКАННЕ, я, к Спусканне з арганізма пэўнай колькасці крыві з
лячэбнай мэтай. Ц лрым. кровапускальны,
-ая, -ае.
КРОВАСПЫНЯЛЬНЫ, ая, ае Пры
значаны для спынення кровацячэння.
Ароваслыняльныя сробк/.
КРОВАТАЧЙВЫ, ая, ае Такі, з яко
га вьшзяляецца, цячэ кроў. Ц наз. кровата
чывасць, -і, ж.
КРОВАТАЧЫЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , краватбчыць; незак. Выдзяляць кроў Рана па
чала к.
КРОВАЦЯЧЭННЕ, я, н Выцяканне
крыві з крывяносных сасудаў.
з вены.
КРОІЦЬ, крбю, крбіш, крбіць; крбены;
незак., м/то. 1. Разразаць (матэрыю, футра
і пад.) на кавалкі пэўнай велічыні, выра
заць па мерцы часткі чаго-н.
сукно.
сукенку. 2. Адразаць часткі ад цэлага або
разразаць на кавалкі чым-н. вострым.
змей
лыка. 3. перон. Прыносіць ка
му-н. душэўны боль (разм.). сзрца. Ц зок.
выкраіць, -краю, -краіш, -краіць; -крас
ны (да 1 знач.) / скрйць, скрбю, скрбіш,
скрбіць; скрбены (да 1 знач.). Ц ноз.
крбйка, -і, ДМ^крбйцы, ж. (да 1 і 2 знач.)
/ крой, -ю, м. (да 1 і 2 знач.). Аурсы хройк/
/ мыцця адзення; лрыл/. кроільны, -ая, -ае
(спец.).
стол.
КРОЙ, -ю, м. 1. 2Л. кроіць. 2. Фасон,
пакрой (спец.). Аосцюм прамова /(ро/о.
КРОК, -у, мн. -і, -аў м. 1. Рух нагой пры
хадзьбе, бегу, а таксама адлегласць ад нагі
да нагі пры такім руху. Дз/ця зраб/ла лермыя крок/. Стул/ць но к. улераб. 2. толькі
мн. Іукі, што ўтвараюцца пры хадзьбе. У
кал/боры чуя/ся 2улк/я крок/. 3. звычай
на абз. Тэмп руху пры хадзьбе. /7рыбаўце
кроку/ /йлорк/м крокал/. 4. перон. Дзеян
не, учынак. Ромучы к. .Няпрофільны к. 5.
перон. Этап у развіцці чаго-н. у розе/цц/
навук/. Яовы к. у асваенн/ косм/чной просторы. 0 Адзін крок — зусім блізка. За два
(тры і пад.) крокі — вельмі блізка. Кроку
не ступіць без каео-, чоео-н. — не абысці
ся без чыёй-н. дапамогі. На кожным кро
ку — усюды. Не даваць кроку ступіць — не
даваць самастойна дзейнічаць. Першы
крок — самы пачатковы перыяд якіх-н.
дзеянняў або дзейнасці.
КРОКАМЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыбор
для вымярэння пройдзенай адлегласці ў
кроках. II лрым. крокамерны, -ая, -ае.
КРОКВА, -ы, мн. -ы, -аў ж. Апора, ас
нова для страхі — два брусы, злучаныя
верхнімі канцамі пад вуглом, а ніжнімі
прымацаваныя да бэлек або да верхняга
вянца падоўжных сцен. Ц прым. кроквен
ны, -ая, -ае.
КРОЛЬ, -ю, м. Стыль спартыўнага пла
вання, пры якім робяцца пераменныя
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грабкі паўсагнутымі рукамі. ТТлысц/ кро
лем.
КРОНА, -ы, л/н. -ы, крон, ж. Верхняя
галіністая частка дрэва з яго лісцем. 77аб
кронол// бубоў.
КРОНА, -ы, мн. -ы, крон, ж. Грашовая
адзінка ў Чэхіі, Даніі, Нарвегіі, Швецыі і
некаторых іншых краінах Заходняй Еўро
пы.
КРОП, -у, м. Аднагадовая агародная
травяністая расліна сямейства парасона
вых з вострым прыемным пахам; ужыв.
як прыправа да ежы. Ц лрым. крапавы, -ая,
-ае.
КРОПЕЛЬНІЦА, -ы, мн -ы, -ніц, ж
1. Прыбор, які падаё вадкасць кроплямі
(лякарства ў вену ваду ў расліны і пад.).
2. Бутэлечка з жалабком для налівання
лякарства кроплямі. 3. Тое, што і л/летка.
КРОПЕЛЬНЫ, ая, ае У выглядзе
кропель. Аролельнае ўвядзенне лякарства.
КРОПКА, -і, ДА/ -пцы, мн. -і, -пак, ж.
1. След ад дакранання, уколу чым-н. вос
трым (кончыкам алоўка, іголкі і пад.); ма
ленькая круглая плямка. 7кан/на ў кролк/.
2. Знак прыпынку (.), які аддзяляе ска
зы, а таксама ўжыв. пры скарочаным на
пісанні слоў напрыклад: і пад., і інш.
з коскай (;). Дзее кролк/, або Эвулроліе (:).
Тры кролк/, або мм/аткроліе (...). 3. Месца,
пункт у сістэме, сетцы якіх-н. пунктаў дзе
размешчана што-н. /анблевая к. (магазін,
кіёск і пад.). Асвятляльная к. 4. у знач. сык.
Досыць, канец (разм.). /бз/ — / к. / О Агня
вая кропка — кулямёт, мінамёт, дот і пад.,
размешчаныя на агнявой пазіцыі, б Біць
у адну кропку — накіроўваць свае дзеянні
на што-н. адно. Кропка ў кропку (разм.) —
якраз, дакладна. Папасці ў самую кроп
ку (разм.) — якраз так, як трэба. Ставіць
кропкі над «і* — удакладняць, высвятляць,
не пакідаючы нічога недаказанага. Ц лрым.
кропкавы, -ая, -ае (да 1 знач.; спец.).
КРОПЛЯ, і, мн і, пель, ж 1. Ма
ленькая акруглая часцінка якой-н. вад
касці. X вабы. Аронл/ бажбжу. 2. мн. Раз
ведзенае на чым-н. лякарства, якое пры
маецца па пэўнай колькасці такіх часці
нак. .Вочныя /(роля/. ўнос. 3. абз., перон.,
чаео. Самая нязначная колькасць чаго-н.
(разм.). Малока ў бляшанцы к. 0 Да (апош
няй) кроплі — усё без астатку выпіць, рас
ходаваць, аддаць і пад. Да апошняй кроплі
крыві — ахвяруючы жыццём, змагацца,
біцца, абараняцца. Кропля за кропляй —
паступова, патрошку. Кропля ў моры —
вельмі нязначная колькасць у параўнанні
з чым-н. вялікім. Ні кроплі — ніколькі,
ані Ні кроплі ў рот не браць — зусім не
піць алкагольных напіткаў Як дзве кроп
лі вады — абсалютна, поўнасцю падобны,
супадае. Ц лрь/м. кропельны, -ая, -ае (да 1 і
2 знач.).
КРОС, -у, м. Спартыўны бег або гонкі
па перасечанай мясцовасці з пераадолен
нем перашкод. Ц лрь/м. кросавы, -ая, -ае.
Аросавая /праса.

КРОСНЫ, красён / крбснаў. 1. Ручны
ткацкі станок. 77ас?паб/ць к. 2. Ніцяная ас
нова, якая навіваецца на навой станка. Ц
ламян/а. красёнцы, -аў.
КРОТ, кратА, мн. краты, кратбў м. Не
вялікая млекакормячая жывёліна атрада
насякомаедных, якая жыве пад зямлёй, а
таксама футра гэтай жывёліны. Ааўнбр з
крата. II лрь/м. кратавы, -ая, -ае.
КРОЎ, крывіў Т крбўю / крывёй, ж. 1.
Чырвоная вадкасць, якая рухаецца па
крывяносных сасудах арганізма, жывіць
яго клеткі і забяспечвае абмен рэчываў
Артэрыяльная к. 2. леран. Блізкае кроў
нае сваяцтва. Абной крыз/. 3. Пра пароду
жывёл, /іульбов чыстай крые/, б ІЬрачая
кроў — пра тэмпераментнага чалавека.
Кроў за кроў — помсціць забойствам за
забойства. Кроў з малаком — пра чалавека
з румяным свежым тварам. Кроў іграе (кі
піць) у каео — пра багацце жыццёвых сіл,
энергіі. Кроў ледзянее (стыне) (у жылах) —
пра пачуццё жаху моцнага перапуду
Льецца (прапіваецца) кроў — пра масавае
забойства, звычайна ў час вайны. Плоць
ад плоці, кроў ад крыві (кніжн.) — аб тым,
што створана ўласнай працай і клопата
мі. Псаваць кроў каму — псаваць настрой,
раздражняць. Сэрца кроўю абліваецца —
цяжка каму-н. ад душэўнага болю, пачуц
ця спагады, жалю. Умыцца кроўю — быць
збітым. II лрь/л/. крывяны, -Ая, -бе (да 1
знач.).
ц/ск (ціск крыві ў сасудах).
КРОЎНЫ / (разм ) КРЗЎНЫ, -ая, -ае.
1. Родны па крыві; які паходзіць ад адных
продкаў
брат. броўная рабня. 2. леран.
Вельмі блізкі, цесны, моцны, непарушны,
броўная сувязь л/сьменн/ка з нарогам, кроў
на (прысл.) зац/каўленыў чым-н. 0 Кроўная
крыўда — цяжкая, якая глыбока кранае.
Кроўная помста — помста забойствам за
забойства сваяка як перажытак родава
га ладу. Кроўныя грошы (разм.) — грошы,
нажытыя сваёй працай. Ц ноз. кроўнасць,
-і, ж. (да 2 знач.) / кроўнасць, -і, ж. (да 2
знач.).
КРОХКІ, -ая, -ае. Які лёгка крышыцца,
развальваецца на часткі; ломкі, крохкае
лячэнне. Арохкае брэва. Ц наз. крохкасць,
-і, ж.
КРОЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; незак. 1.
Ісці мерным крокам. ла вул/цы. 2. леран.
Развівацца, рухацца ў пэўным напрамку.
у м/часл/ву/о будучыню.
КРОШКА, -і, ДМ-шцы, л/н. -і, -шак, ж.
1. Маленькая, дробная часцінка чаго-н.
А'. лячэння. Амёбныя кро/ак/. 2. зб. Сыпучае
рэчыва з дробных, раскрышаных часцінак
чаго-н. (спец.). Мармуровая к. 0 Да крош
кі — поўнасцю, зусім расходаваць, аддаць
і пад. Ні крошкі — няма ніколькі. Ц лал/яно/.
крошачка, -і, ДМ-чцы, мн. -і, -чак, ж.
КРУГ, -а, М крўзе, мн. кругц -бў м.
1. Частка плоскасці, абмежаваная ак
ружнасцю, а таксама сама акружнасць.
2. Круглы ўчастак якой-н. паверхні. 3.
Прадмет, падобны па форме на круг ці
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кола. Бырал/аеддьны к. 4. леран., чаао. Пра
замкнуты ланцуг дзеянняў, спраў працэ
саў якімі завяршаецца што-н. Заеярм/ыць
лерм/ы к. м/ахл/а/лнааа слабррн/^/леа. 5.
леран., чаао. Тое, што і /сода (у 4 знач.). X.
Дзейнасці. 6. каао або як/. Сукупнасць, гру
па людзей з агульнымі інтарэсамі, сувязя
мі; кола (у 5 знач.).
знаёмых. Сямейны
к. 7. Больш далёкі, абходны шлях, даро
га і пад. (разм.). 77айм/оў не /лой сцежкай
/ ^раб/ў еяд/к/ к. 0 Кругі пад вачамі ў каза —
сінякі пад вачамі ў каго-н. ад хваробы,
стомы, бяссонніцы. Кругі перад вачамі (у
вачах) — цямнее ў вачах ад слабасці, сто
мы і пад. На круг (разм.) — па прыблізных
падліках. Ц намян/н. кружбк, -жкА, мн. -жкі^
-жкбў м. (да 1—3 знач.). Ц ярым. кругавы,
-Ая, -бе (да 1—3 знач.) і кружны, -Ая, -бе
(да 7 знач.). Аруааеь/я працэсы. Дружная
Зараза. О Кругавая абарона — лінія абаро
ны, якая ўтварае замкнуты ланцуг вакол
якога-н. пункта. 0 Кругавая парука — а)
адказнасць усіх за кожнага і кожнага за
ўсіх; б) узаемнае ўкрывальніцтва, узаем
ная выручка ў нядобрых справах.
КРУГААБАРОТ, -у, М-рбце, м. Працэс,
які заканчваецца зваротам да зыходнага
становішча. X. кал//пялу.
КРУГАВАРОТ, -у, АТ рбце, м 1. Пра
цэс, які бесперапынна перыядычна паў
тараецца. А?. еабь/ ў прыродзе. 2. Увогуле
бесперапынны рух, змяненне чаго-н.
жыцця. X. падзей.
КРУГАВАЯ ал круг
КРУГАГЛЯД, -а, АТ -дзе, м. 1. Прасто
ра, якую можна ахапіць позіркам. 2. леран.
Аб'ём ведаў інтарэсаў. 77а///ь/раць сеой к.
КРЎІАМ, лрысл. У форме круга, утва
раючы круг Сл/аць сакол сл/ада к.
КРУГАПАДОБНЫ, ая, ае Падобны
па форме на круг. Аруаалабобная Дзялянка
лесу. II наз. кругападббнасць, -і, лс
КРУГАСВЕТНЫ, ая, ае Звязаны з
падарожжам, паездкай вакол зямнога ша
ра. Аруеасеел/нае /мазанне.
КРУГЛАГАДОВЫ, -ая, -ае. Які працяг
ваецца ўвесь год. А?, абкорм се/ней. Аруалааабоеая рабол/а экслебыцы/.
КРУГЛАСУТАЧНЫ, ая, ае Які пра
цягваецца бесперапынна на працягу су
так. Аруадасуп/ачнае наадябанне.
КРУГЛАТВАРЫ, ая, ае 3 круглым
тварам. А^. юнак. Ц наз. круглатвАрасць, -і, лс.
КРУГЛЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак. 1.
Станавіцца круглым (у 1 знач.), круглей
шым. 2?очы аб зДз/ўлення круадеюць. 2. Таў
сцець, папраўляцца. Ц зак. акруглёць, -ёю,
-ёеш, -ёе / пакрумёць, -ёю, -ёеш, -ёе.
КРУГЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, лс. (разм.).
Акругласць формы.
КРУГЛЫ, -ая, -ае. 1. Які мае форму
круга, шара, кола або падобны да іх па
форме. А^. мячык. А^. сл/ол. 2. Поўны, аб
салютны (разм.). Аруадая с/рал/а. X. еыбалін/к. 3. Вылічаны без дробавых адзінак.
Аруадыя л/чбы. 4. Увесь, цэлы (у спалучэн
ні са словамі год, дзень, суткі). 0 Круглая

(кругленькая) сума — пра вялікія грошы. Ц
мямлям/.-ляск. кругленькі, -ая, -ае (да 1 і З
знач.; разм.). Ц няз. круглатА, -ьі, ДМ-лацё,
лс. (да 1 знач.).
КРУГЛЯВЫ, -ая, -ае. Круглаваты, ак
руглены. А^. /леар. II няз. круглявасць, -і, лс.
КРУГЛЯК, -А / -ў, мн. -і; -бў, м. 1. -А.
Тоўстае кароткае палена акруглай формы.
Л/Зрэзяць пяру круглякоў аб бервяна. 2. -ў,
зб. Нячэсанае круглае бярвенне як будаў
нічы матэрыял (разм.). Лаліа з л/оўс/лааа
кругляку.
КРУГОМ, лрысд. і нрыняз. 1. нрысл. З
усіх бакоў. А^. лес. А^. л/обз/. 2. нрысл. Робя
чы кругавы рух. Абляцець к. 77яеярнуцця к.
3. нрысл. Поўнасцю. X е/наеал/а. 4. нрыняз. з Р Вакол каго-, чаго-н. А', хян/ы рясл/уць кее/лк/. А^. лесу поле. Лбысц/ к. сн/яля.
КРУЖАЛА, -а, мн. -ы, -аў н. У будаў
ніцтве: драўляная або металічная дуга, па
якой выкладваюць скляпенне, арку і пад.
КРУЖНЫ ад. круг
КРУЖЫЦЦА, кружўся, крўжышся,
крўжыцца; незлк. 1. Рухацца па крузе. А^.
ў елльсе. 2. Лятаючы, рабіць кругі. Бусел
кружыцца наб анязбол/. Сал/адё/л кружыўся
наб еорлбям. 3. Узнімаць снец пыл, месці
(пра мяцеліцу; завіруху і пад.). .Кружыцца
л/яцед/ца. 0 Галава кружыцца ў кдео — а)
пра галавакружэнне; б) хто-н. зазнаўся,
страціў здольнасць цвяроза разважаць. Ц
нлз. кружэнне, -я, н.
КРУЖЫЦЬ, кружў, крўжыш, крўжыць; крўжаны; незлк. 1. кл<?о-м//но. За
стаўляць рухацца па крузе. X. у л/анцы
каао-н. 2. Тое, што і ярузк?ы^^я (у 2 знач.).
Бусел кружыў наб с/нлрой л/няй. 3. Блу
каць, хадзіць, збіўшыся з дарогі. 7ры аабз/ны кружь/ля пя сясонн/ку. 4. Тое, што і
кружыцца (у 3 знач.). 7/а еуд/цы кружылл
мя^ел/^д. II нлз. кружэнне, -я, н.
КРУЖЭЛКА, -і, ДА7 -лцы, мн. -і, -ак,

ж. Дыск з гукавым запісам для прайгра
вальніка, патэфона і пад.
КРУІЗ, -у, мн. -ы, -аў м. 1. Падарожжа
па вадзе, звычайна марское. 2. Турыстыч
ная паездка. А^ нл Тцроле. Ц лрым. круізны,
-ая, -ае.
КРУК, -А, мн. -ц -бў, м. 1. Металічны
ці драўляны стрыжань з загнутым тупым
канцом. 77аеес/ць лад/л/о нл к. 2. Кароткі
металічны прут, загнуты на адным канцы
і прымацаваны другім канцом да каната,
вяроўкі і пад. для падчэплівання і пера
мяшчэння грузаў А^. нлбіёмнлел крлнл. 3.
Зашчэпка на дзвярах у форме загнутага на
канцы металічнага прута, які накідваец
ца на прабой. З^яць бзееры нл к. 4. Лішняя
адлегласць пры хадзьбе кружным шляхам.
0 Крукам галавы (носа) не дастаць (разм.,
неадабр.) — пра вельмі ганарыстага чала
века. Сагнуць у крук каао (разм.) — пры
мусіць падпарадкавацца. Сядзець крукам
(разм.) — вельмі старанна рабіць што-н.
(звычайна седзячы). Ц лрь/л/. крукавй, -Ая,
-бе (спец.).

КРУ-КРУ
КРУМКАЧ, -А, мн. -ьі, -бў м. Вялікая
чорная птушка сямейства крумкачовых,
якая жывіцца пераважна падлай; груган. Ц
лрым. крумкачовы, -ая, -ае / крумкачыны,
-ая, -ае. Сял/ейсл/еа крумклчоеых (наз.).
КРУМКАЧАНЯ / КРУМКАЧАНЁ, -нАці, мн. -няты, -нйт, н. Птушаня крумкача.
КРУП, -у, м. Вострае запаленне гартані,
а таксама некаторых іншых органаў ды
хання. II лрь/л/. крупбзны, -ая, -ае. Арулознлс злллленне лёак/х.
КРУПАДЗЁРКА, -і, ДАТ -рцы, мн. -і,
-рак, ж. Машына для вырабу круп, а так
сама невялікае прадпрыемства, дзе вы
рабляюць крупы.
КРУПЁНЯ, -і, ж. Тое, што і крулн/к.
КРУП (НА, -ы, мн. -ы, -пін, ж. Асобнае
зерне круп 0 Крупіна за крупінай ганяец
ца з дубінай (разм., жарт.) — пра вельмі
рэдкую страву. Ц ллл/янн/. крупінка, -і, ДЛ7
-нцы, л/н. -і, -нак, ж.
КРУП ПІКА, -і, ДАТ -нцы, мн. -і, -нак,
ж. 1. ад. крупіна. 2. Дробная часцінка ча
го-н. А^. снеау. 3. лсрлн. Вельмі малая коль
касць чаго-н. Гоць бы к. набзе/. 77/ крул/нк/
лрлўбы.
КРЎПКА, -і, ДА7 -пцы, мн. -і, -пак, ж.
1. зб. Здробленае ачышчанае ад шалупін
ня зерне пшаніцы як прамежкавы прадукт
пры перапрацоўцы яе ў гатунковую муку.
2. зб. Тое, што і крулы (у 2 знач.); крупкі.
КРЎПНІК, -у, м. Крупяны суп, кру
пеня.
КРУПОЗНЫ ад круп
КРУПЧАК, -А, мн. -і^ -бў, м. (разм.). Ка
бан, хворы на трыхінелёз.
КРУПЧАСТЫ, -ая, -ае. Які складаецца
з крупінак, з дробных часцінак. X. мёб.
КРУПЧАТКА, -і, ДА7 -тцы, ж. Самы
высокі гатунак пшанічнай мукі.
КРЎПЫ, круп. 1. Прадукт харчавання
з цэлых або сечаных зярнят розных куль
тур. /рэчнееыя к. Зварыць кам/у з манных
круп. 2. леран. Снег у выглядзе невялікіх
шарападобных зярнят. Ц ламянм/. крупкі,
-пак. II лрь/л/. крупяны, -Ая, -бе (да 1 знач.).
КРУТАВЁРЦЬ, і, ж (разм ) 1. Дрэн
нае надвор'е з завірухай, мяцеліцай. /Уа
беарэ /с. 2. Вірлівая вада, паводка.
КРУТАДУШНІК, -а, мн -і, -аў, м
(разм.). Тое, што і крыеабум/н/к.
КРУТАСВЁТ, -а, М -свёце, мн. -ы, -аў,
м. (разм.). Пранырлівы, жулікаваты чала
век.
КРУТНУЦЦА / КРУТАНУЦЦА ад кру
ціцца.
КРУТНУЦЬ / КРУТАНУЦЬ ад круціць
КРУТНЯ, -і^ ж. 1. Падман, махлярства.
Зайл/ацца круп/нёй. 2. Справа, якая патра
буе вялікіх турбот і многіх клопатаў.
КРУТЁІ', -Ая, -бе. 1. Абрывісты.
ба
рса рак/. 2. З рэзкім, раптоўным змянен
нем напрамку. Аруп/ыя лаеарол/ы не бароаах. 3. леран. Значны, рашучы. Дружын
змены. 4. Суровы, строгі. X. характар. Ц
нлз. крутасць, -і, ж. / круцізнА, -іА, ж. (да
1 знач.).

КРУ-КРЫ
КРУТНЕ, -ёя, -бе. 1. Даведзены варкай,
замешваннем да пэўнай ступені шчыль
насці, гушчыні. Ачумее яйцо. Арулюе цес
лю. 2. Туга звіты, скручаны. Арутяя лрялся.
КРУХМАЛ, -у м. Белы парашок без
смакавых якасцей, які атрымліваецца з
некаторых раслін (прымяняецца ў хар
човай, хімічнай і іншай прамысловасці).
Бульбяны к. .Кукурузны к. II лрылі. крухмйльны, -ая, -ае. А^ зязоб.
КРУХМАЛІСТЫ, -ая, -ае. Які ўтрымлі
вае ў сабе многа крухмалу Ц няз. крухмаліс
тасць, -і, лс.
КРУХМАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -ле
ны; незяк., мілю. Мачыць у крухмальным
растворы для надання цвёрдасці, глянцу.
X бялізну. А^ ручнікі. II зяк. накрухмаліць,
-лю, -ліш, -ліць; -лены. Ц няз. крухмален
не, -я, н.
КРУЦЁЛЬ, -цялА, лін. -цялі" -цялёў лі.
(разм.). Хітрун, махляр. Ц лс. круцёлька, -і,
ДЛГ-льцы, лін. -і, -лек. Ц лрылі. круцёльскі,
-ая, -ае.
КРУЦЕЛЬСТВА, -а, н. (разм.). Паво
дзіны, дзеянні круцяля; махлярства, ашу
канства. Зяйліяцця круцедьс/лбям.
КРУЦЁЛКА, -і, ДМ -лцы, лін. -і, -лак,
лс. (разм.). 1. Назва розных прыстасаван
няў прадметаў якія круцяцца. 2. Легка
думная, ветраная жанчына. Ц лрым. круцё
лачны, -ая, -ае (да 1 знач.).
КРУЦІЗНА, -ьі, лс. 1. ая. круты'. 2. Кру
тое месца, абрыў. 77я /лякой круцізне цялскя лябняцця.
КРУЦІЦЦА, кручўся, крўцішся, крўціцца; незяк. 1. Вярцецца па крузе або
вакол сваёй восі. Сеербзел круціцця. 2.
Бьшь ахопленым віхравым рухам; кру
жыцца. Сне? круціўся ля с/лряхі. У лязелі
ры круціўся лыл. 3. Пастаянна бьшь дзе-н.,
ля каго-, чаго-н. (разм.). Лястляяння к. ля
мяеязіня. Дзіця круціцця ля бяцькі. 4. Не
спакойна паварочвацца то ў адзін, то ў
другі бок; вярцецца. X ня ліесцы. 5. лерян.
Бьпіь у пастаянных клопатах, турботах
(разм.). //злы бзень кручуся ня кухні. 6. Хіт
рыць, выкручвацца (разм.). Як ні круціся,
я лряўбя ёсць лряўбя. 7. Бьшь у любоўных
адносінах з кім-н.; любіцца (разм.). Ц ябнякр. крутнўцца, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся і крутанўцца, -нўся, -нёшся, -нёцца; -нёмся,
-няцёся, -нўцца; -ніся (да 1 знач.). Ц няз.
кручэнне, -я, н. (да 1 і 3 знач.).
КРУЦІЦЬ, кручў, крўціш, крўціць;
крўчаны; незяк. 1. кяео-мяло. Вярцець па
крузе. А^ сячкярню. А^ крян. 2. чым. Пава
рочваць з боку ў бок. А^ еялябой. 3. мяло.
Звіваючы, вырабляць, скручваць што-н.
А^ л^ряеяслы. А^ ляллросу. 4. кяео-юяю.
Звязваць, сцягваць. А^ рукі нязяб. 5. кяао-мяло і без бял. Уздымаючы, прыдаваць
віхравы рух чаму-н. Лецер круціць лыл. Мя
це/? іця круціць. 6. Хітрыць, не даваць пра
мога адказу (разм.). /^ілы чяляеек лряўбу
не еяеорыць, я круціць. 7. Караючы, цягаць
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за вушы, валасы (разм ). X. сыня зя еухя. 8.
лерян. Распараджацца па-свойму, каман
даваць кім-н. Лілеям круціся ніяк, як хяцеля (разм.). 9. з кім. Быць у любоўных ад
носінах з кім-н. (разм.). 10. мілю. Свідра
ваць дзіркі ў чым-н. 11. лерян., звычайна
безяс. Прычыняць рэзкі боль. .Цэлы бзень
круціць, усё ломіць. II зяк. скруціць, скручў, скрўціш, скрўціць; скрўчаны (да 3 і 4
знач.). II ябнякр. крутнўць, -нў, -нёш, -нё;
-нём, -няцё, -нўць; -ні" і крутанўць, -нў,
-нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні"(да 1 і
2 знач.). II няз. кручэнне, -я, н. (да 1, 3, 5, 8
і 9 знач.). II лрым. круцільны, -ая, -ае (да З
знач.; спец.). Аруі^/льняямяюыня.
КРЎЧА, -ы, лін. -ы, круч і -аў лс. Круты
спуск, абрыў
КРЎЧАНЫ, -ая, -ае. 1. Зроблены скруч
ваннем. Аручяняя лрялся. А^ ябяряняк. 2.
Спіралепадобны, віты. Аручяняя лесеіця. 3. Хворы на шаленства (пра жывёл;
разм.). А^ сябякя. 4. лерян. Заблытаны,
неспакойны. X лёс. Аручяняя боля.
КРУЧКАТВОР, -а, лін ы, аў, м. (не
адабр.). Чалавек, схільны да кручкатвор
ства. II лс. кручкатворка, -і, ДАТ-рцы, лін. -і,
-рак. II лрылі. кручкатворскі, -ая, -ае.
КРУЧКАТВОРСТВА, а, н (неадабр)
Канцылярская валакіта, цяганіна, бюрак
ратычныя прыдзіркі.
КРУЧОК, -чкА, лін. -чкц -чкбў лі. 1.
Металічнае прыстасаванне з загібам на
адным канцы для розных мэт. Дзвярны к.
РЬібялоўны к. 2. Росчырк, завіток на пісь
ме. 77ісяць з крункямі. 3. лерян. Прыдзірка,
зачэпка да каго-н. (разм.). 4. Тое, што і
кручкяпіяор (неадабр.). 5. Мера гарэлкі,
роўная 250 г (уст.). II лрым. кручкОвы, -ая,
-ае (да 1 знач.) і кручОчны, -ая, -ае (да 2
знач.).
КРУЧЭННЕ ел. круціць, круціцца.
КРЎШНЯ, -і, лін. -і, -шань і -шняў лс.
(разм.). Куча камення.
КРУШОН, у лі 1. Сумесь белага ві
награднага віна з ромам або каньяком з
дабаўленнем свежых фруктаў. 2. Прахала
джальны фруктовы напітак. У ніякую слёку м/клянячкя крушону быряліябяля б буту
яб лякупіы. II лрым. крушОнны, -ая, -ае.
КРУШЫНА, -ы, лс. Невялікае лісцевае
дрэва сямейства крушынавых з чорнымі
неядомымі ягадамі, а таксама слабіцель
ная настойка з кары гэтага дрэва. Ц лрым.
крушынавы, -ая, -ае. А^. кусні. Сямейснібя
крушыняяых (наз.).
КРУШЫННІК, у лі Зараснік кру
шыны.
КРУШЭННЕ, -я, н. 1. Няшчасны вы
падак, катастрофа (цягніка, судна і пад ).
77яцярлець к. 2. лерян. Гібель, крах. А^. нябзей і лляняў.
КРЫВА... Першая састаўная частка
складаных слоў якая адпавядае па знач.
слову «крывым, напр.: крыяябокі, крывалі
нейны^ крывяное/.
КРЫВАБОКІ, -ая, -ае. Са скрыўленым
бокам або бакамі. Ц няз. крывабокасць, -і, лс.

КРЫВАВІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , -віц
ца; незяк. Выдзяляць кроў; кроватачыць.
Ряня ярызябіцця.
КРЫВАВІЦЬ, -вёўлю, -вёвіш, -вАвіць;
незяк. 1. кяео-мяло. Біць, разбіваць да кры
ві. X. ноеі яб кялючкі. 2. Тое, што і крыеяв/^і^я (разм.). Ряня крыеяе/^ь.
КРЫВАВЫ, ая, -ае 1. Напоўнены,
пакрыты кроўю, з прымессю крыві. X.
ліязоль. Арыбязяя ряня. 2. Які суправаджа
ецца кровапраліццем, гібеллю многіх лю
дзей. Арывявяе злячынснівя. X. бой. 3. Які
ўчыніў многа забойстваў X кятл. 4. лерян.
Вельмі пакутлівы, цяжкі. Арывявяя лряі^я.
А?, ло/я. II няз. крывавасць, -і, лс.
КРЫВАДУШНІК, -а, лж -і, -аў, л.
Крывадушны, няшчыры, ілжывы чала
век. II лс. крывадушніца, -ы, лін. -ы, -ніц. Ц
лрым. крывадушніцкі, -ая, -ае.
КРЫВАДУШНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае;
незяк. Паступаць няшчыра, праяўляць у
паводзінах ілжывасць, прытворства. Ц няз.
крывадушнічанне, -я, н
КРЫВАДУШНЫ, -ая, -ае Поўны кры
вадушша, няшчыры, ілжывы. X чяляеек. Ц
няз. крывадушнасць, -і, лс
КРЫВАДУШША, а, н Неадпавед
насць слоў учынкаў шчырым пачуццям,
перакананням; няшчырасць.
КРЫВАЖЭРНЫ, ая, -ае Які прагне
крыві, забойстваў; жорсткі, люты. X. брялелснік. А^ еоряе. Ц няз. крыважэрнасць, -і,
лс.
КРЫВАПІВЕЦ, -піўца, мн -піўцы,
-піўцаў м. (пагард.). Бязлітасны, жорсткі
чалавек, прыгнятальнік.
КРЫВАСМОК, -а, мн і, аў, м 1. Ка
жан, які жывіцца кроўю жывёл (жыве ў
Цэнтральнай і Паўднёвай Амерыцы). 2.
лерян. Тое, што і крыеялібец (пагард.).
КРЫВАСОСНЫ, -ая, -ае Які адсмок
твае, адцягвае кроў Арызясосныя нясякомыя.
КРЫВАТОЛКІ, -аў. Неабгрунтаваныя,
няправільныя разважанні, плёткі.
КРЫВАЎКА, -і, ДМ-вАўцы, лс. (разм.).
Крывавы панос; дызентэрыя. Ц лрылі. кры
вавачны, -ая, -ае.
КРЫВАЎНІК, -у, м. Шматгадовая тра
вяністая лекавая расліна з пёрыстымі рас
сечанымі лістамі і моцным пахам. Ц лрым.
крываўнікавы, -ая, -ае.
КРЫВАХАРКАННЕ, я, н Выдзялённе
крыві з макротай пры кашлі.
КРЫВАЦЁК, -у м. Выцяканне крыві з
крывяносных сасудаў Унуліряны к.
КРЫВАШЙП, а, мн ы, -аў м (спец)
Дэталь механізма, якая служыць для пе
раўтварэння вярчальнага руху ў пасту
пальны і наадварот. Ц лрым. крывашыпны,
-ая, -ае.
КРЫВЁЦЬ, -ёю, -ёеш, ёе; незяк
(разм.). Станавіцца крывым. Ц зяк. акрывёць, -ёю, -ёеш, -ёе.
КРЫВІЗНА, -ы, лс 1. ал. крывы 2.
Крывое, сагнутае месца. X. сліяля.
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КРЫВІНКА, -і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак,
ж. (разм.). 1. Кропелька крыві. 2. Пра
роднага па крыві. /эта м? мая /с. 0 Ні кры
вінкі ў твары — пра вельмі бледнага чала
века.
КРЫВІЦКІ ал крывічы
КРЫВІЦЦА, крыўлюся, крывішся,
крьівіцца; незак. 1. Станавіцца крывым,
перакрыўленым. /7аркан пачаў к. 2. Кры
віць губы, рот і пад., выказваючы нязго
ду з чым-н., незадавальненне чым-н. Ц
зак. пакрывіцца, -крыўлюся, -крывішся,
-крывіцца (да 1 знач.) і скрывіцца, скрыў
люся, скрывішся, скрывіцца (да 2 знач.).
КРЫВІЦЬ, крыўлЮ, крьівіш, крывіць;
крьіўлены; незак., іато. 1. Рабіць крывым,
перакошаным, выгнутым. А^. абцасы. 2.
Перакошваць у грымасе (пра твар, губы,
рот і пад.) X. губы. 0 Крывіць душой — га
варыць няшчыра, не так, як падказвае
сумленне. Ц зак. пакрывіць, -крыўлЮ,
-крывіш, -крывіць; -крыўлены і скрывіць,
скрыўлю, скрывіш, скрывіць; скрыўлены.
КРЫВІЧЁІ, -бў, абз. крывіч, -А, .м. Ус
ходнеславянскае племянное аб'яднанне
ў 6—10 стст., якое займала тэрыторыю ў
вярхоўях Заходняй Дзвіны, Дняпра і Волгі. Лблацкія к. Ц лрылі. крывіцкі, -ая, -ае.
Арыеіцкія курганы.
КРЫВЙ, -Ая, -бе. 1. Выгнуты, не пра
мы. Арыеая бедака. X. цеік. Афыеога брэеа
лс еылрастае/а (прыказка). 2. Ненармаль
ны, пакалечаны (пра часткі цела). Афыеая
рука. 3. З пашкоджанай нагой (нагамі);
кульгавы (разм.). Ц лаз. крывізнА, -й, ж.
(да 1 знач.).
КРЫВЯНІСТЫ, ая, ае 3 кроўю, які
змяшчае ў сабе пэўную колькасць крыві;
з кроўю. Арыаяністае .мяса. Ц лаз. крывя
ністасць, -і, лс
КРЫВЯНКА, і, ДА/ нцы, мн. і, нак,
лс. (разм.). Крывяная каўбаса.
КРЫВЯНОСНЫ, ая, ае Які служыць
для кровазвароту. Ары&яносныя сасубы.
КРЫВЯНЙ, Ая, бе 1. ал кроў 2. Які
складаецца з крыві. Арысялая пляма. 3.
Прыгатаваны з крыві, з крывёю. Арь/сялая
каўбаса.
КРЙЕА, -і, ДА/крызе, мн. -і, крыц лс.
Ільдзіна на рацэ, на возеры.
КРЙГА, -і, ДА/ крьізе, мн. -і, крыц
лс. Рыбалоўная сетка, якой ловяць рыбу
ўдвух, ідучы бродам.
КРЫГАЛОМ, -у; .м. 1. Перыяд, калі па
чынае ламацца лёд на рэках. 2. Збудаван
не для засцярогі моста ад крыгаходу.
КРЫГАХОД, -у А/ -дзе, .м. Рух лёду па
цячэнні рэк вясной (у час раставання) і
восенню (у час замярзання). Ц ярым. кры
гаходны, -ая, -ае.
КРЫЖ, -а, .мл. крыжы, -бў, м. 1. Прад
мет хрысціянскага культу ў выглядзе вер
тыкальнага стрыжня з адной або дзвюма
папярочнымі перакладзінамі, на якім,
згодна з Евангеллем, быў распяты Ісус
Хрыстос; сімвал выратавання і збавення
чалавецтва. А", ла купале царкеы. //ацельлы

к. Арыжы ла магілах. 2. У хрысціян: малі
тоўны жэст правай рукой, які сімвалізуе
такі прадмет. 3. Фігура з дзвюх ліній, якія
перасякаюцца пад прамым вуглом. /Да
маляваць к. 4. Знак узнагароды, ордэн у
форме такой фігуры, Георгіеўскі к. 5. Ніж
няя частка хрыбетніка, якая складаецца з
пяці пазванкоў злучаных з касцямі таза
(спец.). 6. леран., абз. Пра цяжкі лёс, які
выпаў на чыю-н. долю. Цярпліва зносіць
к. лакулі. О Таварыства Чырвонага Кры
жа і Чырвонага Паўмесяца — арганізацыя
для аказання дапамогі ваеннапалонным,
хворым, раненым, пацярпелым у вай
ну. 0 Несці крыж — цярпліва пераносіць
пакуты, выпрабаванні. Ставіць крыж ля
к/м-чым (разм.) — лічыць каго-, што-н.
скончаным, больш не існуючым; траціць
усякую надзею на каго-, што-н. Ц памялы/,
крыжык, -а, мл. -і, -аў, м. (да 1, 3 і 4 знач.).
II лрым. крыжавы, -ая, -ае (да 1—5 знач.) і
крыжавй, -Ая, -бе (да 5 знач.; спец.). Арыжоеы юлях. Арыжаеая косць.
КРЫЖАВАНКА, -і, ДА/ нцы, мл і,
-нак, лс. Іульня-задача, у якой фігуру з
перакрыжаванымі радамі клетак патрэбна
запоўніць літарамі так, каб па вертыкалі і
гарызанталі атрымаліся патрэбныя словы;
красворд. II лрым. крыжаваначны, -ая, -ае.
КРЫЖАВАНЫ, ая, ае 1. Размешча
ны крыж-накрыж. Арыжаеаная рыфма
(цераз радок). 2. лерал. Які вядзецца адра
зу з некалькіх бакоў; перакрыжаваны. А^.
агонь.
КРЫЖАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-жўецца; лезак. Размяшчацца крыж-на
крыж; перасякацца. Ц зак. скрыжавацца,
-жўецца. Дініі скрыжаваліся.
КРЫЖАВІК, -А, мл. -і^ -бў м. Павук з
крыжападобным рысункам са светлых
плям на спіне.
КРЫЖАВІНА, -ы, мл -ы, він, ж. 1.
Два брусы, дзве планкі, змацаваныя ў вы
глядзе крыжа. 2. Прыстасаванне на месцы
перасячэння рэйкавых пуцей для пераводу цягніка на другі пуць (спец.).
КРЫЖАВЫ, -Ая, -бе. 1. аі. крыж. 2.
Скрыжаваны, перакрыжаваны. Арыжавыя бароеі.
КРЫЖАДЗЮБ, а, мл ы, аў м Не
вялікая лясная птушка сямейства ўюрко
вых з перакрыжаванымі канцамі дзюбы. Ц
лрым. крыжадзюбавы, -ая, -ае
КРЫЖАК, -А, мл. -і^ -бў, м. (разм.). Тое,
што і крыжаносец.
КРЫЖАКВЕТНЫЯ, ых Сямейства
двухдольных раслін, кветка якіх склада
ецца з чатырох пялёсткаў размешчаных
крыж-накрыж (напр., капуста, бручка).
КРЫЖАНКА, -і, ДА/-нцы, мл. -і, -нак,
ж. Дзікая качка. Ц лрым. крыжанкавы, -ая,
-ае.
КРЫЖАНОСЕЦ, -нбсца, мл. -нбсцы,
-нбсцаў, м. Удзельнік крыжовых паходаў
які першапачаткова насіў на адзенні чыр
воны крыж.
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КРЫЖАПАДОБНЫ, ая, ае Які мае
выгляд, форму крыжа. А^. меч. Ц лаз. кры
жападобнасць, -і, ж
КРЫЖАЧОК, -чкА, м. Беларускі народ
ны парны танец, а таксама музыка да гэ
тага танца.
КРЫЖОВЫ, ая, ае І. ал крыж 2. Які
па форме нагадвае крыж. Арыжоеае скля
пенне. О Крыжовыя паходы — захопніц
кія паходы заходнееўрапейскіх рыцараў у
11—13 стст. на Блізкі Усход.
КРЫЗ, -у, м. (спец.). Востры прыступ
хваробы, які настаў раптоўна, /ілб^ліанічны к.
КРЙЗІС, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Рэзкі, кру
ты пералом у чым-н., абвастрэнне стано
вішча. Духоўны к. Зфабаеы к. 2. Абумоўле
ны супярэчнасцямі ў развіцці грамадства
разлад эканамічнага жыцця. Фінансавы
к. У цісках эканамічнага крызісу. 3. Вос
тры недахоп чаго-н., цяжкае становішча.
З драмамі ў яео к. 4. Пераломны момант у
ходзе хваробы, які вядзе да паляпшэння
або пагаршэння стану.
хваробы. Ц лрылі.
крызісны, -ая, -ае.
КРЫК, -у мн. -і, -аў, м. 1. Моцны, вель
мі рэзкі гук голасу. Улесе начуўся к. 2. На
падкі, папрокі рэзкім голасам. 3. леран.,
чаео. Моцнае праяўленне якога-н. пачуц
ця. А", абчаю. X. буіаы. б Апошні крык мо
ды — пра модную навінку.
КРЬІКЛІВЫ, -ая, -ае 1. Які многа,
часта крычыць. Арыкліеыя бзеці. 2. Пра
рэзлівы, гучны, непрыемна рэзкі. А", еолас.
3. леран. Які прымушае звярнуць на сябе
ўвагу сваёй стракатасцю, яркасцю. Арыкліеыя афім/ы. X. ўбор. II наз. крыклівасць, -і,
ж.
КРЫКЎН, -А, мн. -ьі, -бў, м. (разм.). 1.
Крыклівы чалавек. 2. Пра таго, хто многа
і попусту гаворыць. Ц ж. крыкўха, -і, ДА/
-кўсе, мн. -і, -кўх.
КРЫЛАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Млекакор
мячая жывёліна атрада рукакрылых, род
насная кажану.
КРЫЛАТКА, -і, ДА/ -тцы, мн. -і, -так,
ж. (уст.) Шырокая мужчынская адзежына
ў выглядзе накідкі, плашча з палярынай
(насілі ў 19 — пачатку 20 ст.).
КРЫЛАТЫ, -ая, -ае. 1. Які мае крылы
(у 1—3 знач.). А', лліох. Арылаліая ракета.
2. леран. Акрылены, узнёслы. Арылатая
фантазія. О Крылатыя словы — трапныя,
характэрныя словы, якія сталі хадавымі,
шырокаўжывальнымі. Ц лаз. крылатасць,
-і, ж. (да 2 знач.).
КРЙЛЛЕ, -я, н., зб. Крылы. II лрым.
крыллевы, -ая, -ае.
КРЫЛб, -А, мн. кріАлы і (з ліч. 2, 3, 4)
крылы, крыл і крылаў н. 1. Орган лятання
ў птушак, насякомых, а таксама некато
рых млекакормячых. А^. качкі. А^. кажа
на. 2. Плоская паверхня самалёта, якая
падтрымлівае яго ў паветры. 3. Лопасць
ветранога млына або параходнага вінта.
4. Покрыўка над колам аўтамабіля, ве
ласіпеда і пад. для засцярогі ад пырскаў
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вады і гразі. 5. Бакавы корпус або бака
вая частка пабудовы. Левае к. бальніцы. 6.
Левая або правая частка строю, баявога
парадку войска; фланг 7. Крайняя (левая
або правая) групоўка якой-н. арганізацыі.
0 Апусціць крылы — страціць энергію, ба
дзёрасць. Пад крылом — пад чыёй-н. апе
кай (жыць, знаходзіцца і пад.). Падрэзаць
крылы — перашкодзіць каму-н. шыро
ка разгарнуць сваю дзейнасць. Ц намякні,
крыльца, -а, мн. -ы, -аў н. (да 1 знач.). Ц
прым. крылавы, -ая, -ае (да 1—4 знач.).
КРЫЛЬ, -А, мн. -ь -ёў м. Прамысловая
назва некаторых відаў марскога рачка. Ц
прым. крылевы, -ая, -ае.
КРЫМІНАГЕННЫ, -ая, -ае Які са
дзейнічае росту злачыннасці; здольны
прывесці да злачынстваў. Траліць у крымінаееннае асяроббзе. А^ымінаеенная абста
ноўка. II наз. крымінагеннасць, -і, лс.
КРЫМІНАЛ, -у м. (разм.). Крыміналь
ная справа. 75та лс к./
КРЫМІНАЛІСТ, -а, Л^-сце, мн -ы, аў
м. Спецыяліст у галіне крыміналістыкі. Ц
лс. крыміналістка, -і, ДАТ-тцы, мн. -і, -так.
КРЫМІНАЛІСТЫКА, -і, ЛМ тыцы,
лс. Юрыдычная дысцыпліна, якая выву
чае методыку, тактыку і тэхніку рассле
давання злачынстваў. Ц прылі. крыміналіс
тычны, -ая, -ае. X метаб.
КРЫМІНАЛОГІЯ, і, лс Навука аб
злачыннасці і метадах яе папярэджання. Ц
прым. крыміналагічны, -ая, -ае. Арым/нолаеічныя баслебаванні.
КРЫМІНАЛЬНЫ, -ая, ае Звязаны са
злачынствам; злачынны.
выпабак. Ц наз.
крымінальнасць, -і, лс.
КРЫМІНОЛАГ, -а, мн -і, -аў м Спе
цыяліст па крыміналогіі.
КРЫМПЛЕН, -у, м Сінтэтычная тка
ніна з поліэфірнага валакна. Ц прым. крым
пленавы, -ая, -ае.
КРЫНАЛІН, -а, мн -ы, аў м Шыро
кая спадніца на тонкіх абручах, стальных
або з кітовага вуса (у модзе з першай па
ловы 19 ст.). II прым. крыналінавы, -ая, -ае і
крыналінны, -ая, -ае.
КРЫНІЦА, -ы, мн -ы, ніц, лс 1. Нату
ральны выхад падземных вод на паверхню
зямлі, а таксама вадаём, які ўтварыўся на
месцы выхаду падземных натуральных
вод. Прынесці бабы з крыніцы. 2. леран., чаео. Тое, што дае пачатак чаму-н., служыць
асновай для чаго-н.
святла.
бабра. 3.
Пісьмовыя помнікі, дакументы, на асно
ве якіх пішуцца навуковыя даследаванні
(спец.). Мовазнаўчыя крыніцы. С Біць кры
ніцай — бурна развівацца, квітнець. Жы
вая крыніца — пра тое, што існуе ў сваім
першапачатковым, натуральным стане. Ц
нрым. крынічны, -ая, -ае (да 1 знач.).
КРЫШЦАЗНАЎСТВА, а, н Раздзел
гістарычнай навукі, які займаецца мета
дамі вывучэння і выкарыстання гістарыч
ных крыніц. II нрым. крыніцазнаўчы, -ая,
-ае.
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КРЫПТАГРАФІЯ, і, лс Умоўнае тай
нае пісьмо, зразумелае толькі для дасвед
чаных. II нрым. крыптаграфічны, -ая, -ае
КРЫПТОН, -у м Хімічны элемент,
інертны газ без колеру і паху, які прымя
няецца ў электрычных лямпах і рэклам
ных трубках і дае чысты белы колер. Ц
нрым крыптонавы, -ая, -ае.
КРЫСО, -А, мн. крйсы і (з лін. 2, 2, 4)
крысй, красаў н. Ніжняя частка адзежы
ны, палавіны якой спераду расхінаюцца;
пала. X пінлсака. 0 З-пад крыса (разм.) —
тайна, незаконна.
КРЙССЕ, -я, н., зб. Крысы, полы.
КР&ТЫ, -ая, -ае. Які мае страху дах,
верх. X валак. 7С рынак.
КРЙТЫК, -а, мн і, -аў м 1. Чала
век, які выступае з крытыкай (у 1 знач.)
чаго-н. Патрабавальны к. 2. Спецыяліст,
які займаецца разглядам і ацэнкай літара
турных, музычных, тэатральных і іншых
твораў мастацтва. Літаратурны к. Тэат
ральны к.
КРЁІТЫКА, -і, ДА/-тыцы, лс. 1. Абмер
каванне, разбор чаго-н. з мэтай ацаніць
вартасць. Лб-актыўная к. 2. Літаратурны
жанр, задачай якога з'яўляецца аналіз,
ацэнка, тлумачэнне твораў мастацтва,
навукі, літаратуры. Музычная к. X. і літа
ратуразнаўства. 3. Адмоўнае выказванне
пра што-н., аналіз недахопаў Падвергнуць
крытыцы работу чыноўнікаў. 4. зб. Крыты
кі 0 Не вытрымліваць (ніякай) крытыкі —
быць нікуды не вартым.
КРЫТЫКАВАЦЬ, -кўю, -кўеш, кўе;
-кўй; -кавАны; незак., каво-што. 1. Пад
вяргаць крытыцы (у 1 знач.). 2. Займацца
крытыкай (у 2 знач.).
КРЫТЫКАН, -а, мн ы, -аў м (не
адабр.). Чалавек, які схільны ўсё крыты
каваць, ва ўсіх бачыць адны недахопы. Ц
лс. крытыканка, -і, ДАТ-нцы, мн. -і, -нак. Ц
лрым крытыканскі, -ая, -ае.
КРЫТЫКАНСТВА, а, н (неадабр)
Прыдзірлівая, дробязная, павярхоўная і
тэндэнцыйная крытыка.
КРЫТЫЦЫЗМ, у, м (кніжн) Кры
тычныя адносіны да чаго-н. Дул крыты
цызму. Праявіць к.
КРЫТЫЧНЫ , ая, ае 1. Які заклю
чае ў сабе крытыку (у 1, 2 знач.). кры
тычныя заўвагі. X матэрыял. 2. Здольны
адносіцца да каго-, чаго-н. крытычна, з
крытыкай (у 1 знач.). X. розум. Абносіцца
крытычна (прысл.) ба прапаноў. Ц наз. кры
тычнасць, -і, лс.
КРЫТЙЧНЬР, -ая, ае 1. Пераломны,
які знаходзіцца ў стане крызісу. момант
хваробы. X ўзрост. 2. Вельмі цяжкі, небяс
печны. .Крытычнае становішча. О Кры
тычная тэмпература — тэмпература пераходу цела з аднаго стану ў другі (спец.). Ц
наз. крытычнасць, -і, лс.
КРЫТЭРЫЙ, -ю, мн. -і, -яў м. (кніжн.).
Прыкмета, на аснове якой даецца ацэнка
чаму-н., робіцца класіфікацыя чаго-н. 7^

бля лабзелу твораў мастацтва.

бля вы

значэння лерамолсцаў.

КРЫЎДА, -ы, ДМ -дзе, лс. 1. мн. -ы,
крыўд. Несправядлівы папрок, грубы ўчы
нак, дапушчаная абраза ў дачыненні да
каго-н. Яе зрабіць нікому ніякай крыўбы.
2. Пачуццё горычы, выкліканае неспра
вядлівымі ўчынкамі, паводзінамі. 0 Быць
у крыўдзе на каао — крыўдзіцца. Не даць у
крыўду каго — заступіцца за каго-н., аба
раніць. Не ў крыўду хай будзе сказана — не
варта злавацца на сказанае.
КРЫЎДАВАЦЬ, -дўю, -дўеш, -дўе;
-дўй; незак. Мець на каго-н. крыўду;
крыўдзіцца. Яе трэба к.
КРЫЎДЗІЦЕЛЬ, -я, мн -і, -яў м Той,
хто крыўдзіў крыўдзіць каго-н. Ц лс. крыў
дзіцелька, -і, ДМ-льцы, мн. -і, -лек.
КРЫЎДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца; незак. Адчуваць крыўду прымаць што-н.
за крыўду.
на несправядлівасць.
КРЫЎДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць; не
зак., каго ("што). Рабіць крыўду каму-н. .К
таварыша.
КРЫЎДЛІВЫ, -ая, -ае. Які лёгка крыў
дзіцца, здольны адчуваць крыўду.
па
натуры чалавек. Ц наз. крыўдлівасць, -і, лс.
КРЫЎДНЫ, -ая, -ае. Які заключае ў
сабе крыўду прычыняе крыўду Йрыўбная
ліянушка. Арыўбныя словы.
КРЫЎЛЯКА, і, ДМ -у, Т -ам, м; 2ДМ
-лАцы, Т-ай (-аю), лс., мн. -і, -лАк (разм.).
Чалавек, які крыўляецца; ламака.
КРЫЎЛЯЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. Рабіць грымасы, трымацца ненату
ральна. X. нераб люстэркам. Ц наз. крыўлАнне,-я,н
КРЫХА, -ь ДМ крысё, лс. Нязначная
колькасць, часцінка чаго-н. X хлеба.
КРЫХАБОР, а, мн -ы, -аў, м (не
адабр.). Чалавек, схільны да крыхабор
ства. II прылі. крыхаборскі, -ая, -ае.
КРЫХАБОРНІЧАЦЬ, аю, аеш, -ае;
незак. (неадабр.). Займацца крыхабор
ствам, быць крыхаборам.
КРЫХАБОРСТВА, -а, н (неадабр) І.
Празмерная дробязнасць, скупасць. 2.
Празмерная ўвага да дробязей, што шко
дзіць больш важным агульным пытанням.
II прым. крыхаборскі, -ая, -ае.
КРЫХЎ, прысл. 1. У невялікай коль
касці, нямнога. Узяць к. соя/. Дазбіраць к.
грыбоў. 2. У нязначнай ступені.
паблячыцца.
КРЫЦЬ, крыю, крьіеш, крйе; крый;
крыты; незак. 1. што. Рабіць страху дах.
X хату.
веранбу. 2. каго-што. Рэзка,
груба крытыкаваць, лаяць (разм.). X. не
дахопы. 0 Крый бог (божа) (разм.) — ужыв.
як засцярога ад чаго-н., як забарона ра
біць што-н. недапушчальнае. Няма чым
крыць (разм.) — няма чаго сказаць у адказ,
у апраўданне. Няхай бог крые (разм.) —
ужыв. як пажаданне, пазбаўленне ад ча
го-н. дрэннага. Ц зак. накрыць, -крйю,
-крьіеш, -крые; -крыты (да 1 знач.) і па-
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кр^ць, -крыю, -крыеш, -крьіе; -кр^ты (да
1 знач.).
КРЫЧАЦЬ, -чў, -чьіш, -чыць; -чым,
-чыцё, -чАць; -чьі; незяк. 1. Абзывацца
крыкам (у 1 знач.); паднімаць крык.
яб болю. Арь/члць, м/л/о яэк у Арычяее чу
бяць/2. Гучна гаварыць. Де /лрэбя к., еяеяры слякойня. 3. //я кяао (мяло). Гаварыць з
кім-н. рэзкім тонам, лаяць каго-н.
яя
бзяцей. 4. леряя. Шмат гаварыць пра каго-,
што-н., многа пісаць у друку прыцягваю
чы агульную ўвагу 7як / крычяць еязе/яь/
яб лерямоеях. ^46 /лякой лябзе/ нельея мноея к. С Крычма крычаць (разм.) — вельмі
моцна крычаць (ад страху крыўды і пад.).
Хоць гвалт (каравул) крычы (разм ) — пра
цяжкае бязвыхаднае становішча. Ц ябняяр. кракнуць, -ну -неш, -не; -ні (да 1 і
З знач.).
КРЫШАН, -А, мн. -й, -бў м. Адрэзаны
плоскі кусок чаго-н. ядомага.
сяля.
КРЫШАНКА, -і, ДА/-нцы, ж. (разм.).
Што-н. раскрышанае, здробленае.
з
хлебя з кеяеям.
КРЫШАЧКУ, лрысл. Нямнога, трошкі.
КРЫШКУ, ярысл. Тое, што і крыху.
КРЫШТАЛЕ... (а таксама крьшггаля...)
Першая састаўная частка складаных слоў
са знач.: які мае адносіны да крышталёў
напр.: нрым/л/ялелябобны, крыміналее/бря/я, нрым//лялекерялйкя, крым/л/ялеў/леярэяяе.
КРЫШТАЛІЗАВАЦЦА, 1 і 2 ас не
ўжыв., -зўецца; зяк. і яезяк. 1. Ператва
рыцца (ператварацца) у крышталі. 2. ле
ряя. Набыць (набываць) пэўныя ўстойлі
выя формы (кніжн.). ^?ым/?яял/зуюцця нобыя /бз/. II зяк. таксама выкрышталізавацца,
-зўецца / закрьшггалізавЭцца, -зўецца (да 1
знач ). II яяз. крышталізацыя, -і, лс.
КРЫШТАЛІЗАВАЦЬ, -зўю, -зўеш,
-зўе; -зўй; -завАны; зяк. і яезяк., мяло.
Ператварыць (ператвараць) у крышта
лі. II зяк. таксама закрышталізаваць, -зўю,
-зўеш, -зўе; -зўй; -завАны. Ц яяз. крышта
лізацыя, -і, лс.
КРЫШТАЛЬ, А / іб, м. 1. -я, мн. і^
-ёў Цвёрдае цела, якое мае натуральную
форму шматгранніка. Арымплял/ кеярцу. 2.
-ю. Від шкла. Лязя з кры/я/лялю. Ц лямянм/.
крышталік, -а, мн. -і, -аў л*. (да 1 знач.) Ц
лрым. крышталічны, -ая, -ае (да 1 знач.) /
крыштальны, -ая, -ае.
КРЫШТАЛЬНЫ, ая, ае 1. ал крышталь. 2. леряя. Празрысты, чысты. Арым/ляльяяя еябя. 3. леряя. Беззаганны, без
дакорны (пра лепшыя якасці чалавека, а
таксама пра чалавека з такімі якасцямі).
Ары/д/я&льняе сумлеяяе. Ары/нпі&льняй бу!яы чяляеек. Ц яяз. крыштальнасць, -і, лс.
(да 2 і 3 знач.).
КРЫШТАЛЯ... (ал. крыштале...). Пер
шая састаўная частка складаных слоў;
ужыв. замест «крыштале...*, калі націск
у другой частцы слова падае на першы
склад, напр.: крымплдллолпіыкя, крымяяяля%нз/кя, кры/нп/ялях/мія.

КРЫШТАЛЯГРАФІЯ, -і, ж. Навука аб
крышталях і крышталічным стане рэчыва.
II лрым. крышталеграфічны, -ая, -ае
КРЫШЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
крышыцца; незяк. Драбіцца, рассыпац
ца на дробныя часткі. Лячэнне кры/ныцця. II зяк. скрышацца, скрьішыцца, раскрьпш^пша, -крышыцца ; пакрышацца,
-крьішыцца.
КРЫШЫЦЬ, крышў, крьішыш, кры
шыць; крышаны; незяк. 1. м//ло. Наразаць
дробнымі кавалкамі; здрабняць што-н. X
буряк/. 2. кяео-кпло. Ламаць, разбіваць на
часткі.
крэйбу. 3. леряя., кяео-/ял!о. Зні
шчаць (разм.). X еяроэкыя умяцяеянн/. 4.
Накідваць дзе-н. крошак (разм.). Ле крым/ы ня ляблоеу. Ц зяк. скрышаць, скрышў,
скрышыш, скрышыць; скрьішаны (да І і
2 знач.), раскрышаць, -крышў, -крышыш,
-крышыць; -крышаны (да 2 знач.) / накрьпп^ць, -крышў, -крьішыш, -крьішыць;
-крышаны (да 1 і 3 знач.). Ц няз. крышэнне,
-я, н. (да 1 і 2 знач.).
КРЭАЗОТ, -у, Л? -збце, м. Прадукт су
хой перагонкі драўніны — масляністая
вадкасць з пахам драўніннага дзёгцю,
якая выкарыстоўваецца ў медыцыне і тэх
ніцы. II лрь/м. крэазбтавы, -ая, -ае.
КРЭАТЎРА, -ы, лс., кяао або чыя
(кніжн.). Той, хто займае пасаду дзякую
чы пратэкцыі якой-н. уплывовай асобы і
з'яўляецца паслухмяным выканаўцам яе
волі; стаўленік.
КРЭВЕТКА, -і, ДМ* -тцы, мн. -і, -так,
лс. Невялікі ядомы марскі рак; мяса гэтага
рака. Сялян? з крэее/ляк. Ц лрым. крэвётачны, -ая, -ае. Хрэееяіячняе мясля.
КРЭДА, нескл., н. 1. Сімвал веры ў ка
таліцкай царкве. 2. леряя. Чые-н. перака
нанні, светапогляд (кніжн.).
КРЭДЫТ, -у, 3/ -дыце, м. (спец.). У
прыходна-расходных кнігах: падлік рас
ходаў і даўгоў дадзенай установы. Ц лрым.
крэдытавы, -ая, -ае.
КРЭДЙТ, -у, М-дьіце, мн. -ы, -аў м. 1.
Продаж тавараў з адтэрмінаванай платай
або часовая выдача банкам грошай у доўг
на пэўныя расходы з выплатай за гэта пра
цэнтаў Узяць мэблю ў лрэбы/л. Амкмлны к.
2. звычайна мн. Грашовыя сумы, адпу
шчаныя на пэўныя расходы. Арэбы/лы ня
бубяўн/цпіея. Лрэбы/ны ня сяцыяльную сіве
ру. 3. леряя. Давер'е, аўтарытэт (кніжн.).
Лялйлычны к. Аярыс/ляцця крэбы/лям у
кяео-н. II лрым. крэдытны, -ая, -ае (да 1 і 2
знач.). Арэбы/лныя ялеряцы/.
КРЭДЫТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе;
-тўй; -тавАны; зяк. і незяк., кяео-мяло. Ад
пусціць (адпускаць) каму-н. крэдыты.
кял/л/яльняе бубяўн/ц/лея. Ц няз. крэдыта
ванне, -я, н.
КРЭДЫТАЗДОЛЬНЫ, -ая, -ае Здоль
ны вярнуць тое, што ўзяў у крэдыт. Ц няз.
крэдытаздольнасць, -і, лс.
КРЭДЫТОР, а, мн -ы, аў, м Асоба
або ўстанова, якія даюць грошы або тава
ры ў крэдыт. II лрым. крэдыторскі, -ая, -ае.

КРЫ-КРЭ
КРЭЙДА, -ы, ДАТ -дзе, лс. Мяккі бе
лы вапняк, які ўжыв. для пабелкі, пісан
ня і інш. /7п?яць ^эйбяй ня бомцы. II лрым.
крэйдавы, -ая, -ае.
КРЭЙСЕР, -а, мн. -ы, -аў м. Вялікі
быстраходны баявы карабель. Ряке/лны к.
II лрым. крэйсерскі, -ая, -ае.
КРЭЙСІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; незяк. 1. Плаваць, рабіць рэйсы па
пэўным маршруце. 2. Ажыццяўляць ва
енны нагляд у якіх-н. водах, плаваць з
мэтай разведкі, аховы берагоў правя
дзення асобных баявых дзеянняў і пад. Ц
няз. крэйсерства, -а, н. (да 2 знач.); лрым.
крэйсерскі, -ая, -ае. Хрэмссрскяя эскября.
О Крэйсерская скорасць (спец) — нар
мальная скорасць карабля або самалёта ў
адрозненне ад максімальнай.
КРЭКЕР, -у м. Разнавіднасць сухога
пячэння, якое гатуецца з пшанічнай му
кі і тлушчу на дражджах і доўга захоўвае
свае харчовыя якасці. Ц лрь/м. крэкерны,
-ая, -ае.
КРЭЮНГ, -а / -у м. 1. -у. Перапрацоў
ка нафты і нафтапрадуктаў для атрыман
ня бензіну і іншай сыравіны для хімічнай
прамысловасці. 2. -а, мн. -і, -аў. Спецы
яльная ўстаноўка для такой перапрацоўкі.
II лрым. крэкінгавы, -ая, -ае.
КРЭМ, -у мн. -ы, -аў м. 1. Салодкая
ежа з сумесі ўзбітых вяршкоў шакаладу
фруктовых сокаў і пад., а таксама паў
фабрыкат з гэтых прадуктаў для праслой
вання і ўпрыгожвання пірожных і тортаў
7/Тякялябны к. У?б/ць /с. 7ор/л з зяеярным
крэмял^. 2. Касметычная мазь. 3. Мазь для
чысткі скуранога абутку; вакса, гуталін. Ц
лрь/м. крэмавы, -ая, -ае (да 1 знач.). Хрэмяяяя нячынкя.
КРЭМАВА-... Першая састаўная час
тка складаных слоў са знач.: крэмавы (у 2
знач.), з крэмавым адценнем, напр.: крэмяея-белы, крэмяея-зкоул/ы, крэмдяа-ру
жовы.
КРЭМАВЫ, ая, ае 1. ал крэм 2. Бе
лы з жаўтаватым адценнем. колер.
КРЭМАТОРЫЙ, я, мн і, -яў м Спе
цыяльна абсталяваны будынак для крэма
цыі. II лрь/м. крэматорны, -ая, -ае.
КРЭМАЦЫЯ, -і, ж?. Спальванне тру
паў у спецыяльных печах. Ц лрым. крэма
цыйны, -ая, -ае. Арэмяцыйняя леч.
КРЭМЕНЬ, -ю, мн -і, -яў, м 1. Бель
мі цвёрды мінерал, які першапачаткова
ўжываўся для высякання агню. 2. леран.
Пра чалавека з цвёрдым характарам. Ц
лрь/м. крамянёвы, -ая, -ае (у 1 знач.).
КРЭМЕНЯЗЁМ, -у м Назва двухвокі
су крэмнію, распаўсюджанага ў прыродзе
ў выглядзе крэменю, кварцу горнага хрус
талю, аметысту. Ц лрым. крэменязёмны, -ая,
-ае.
КРЭМЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незяк.,
мяло і без бал. (разм.). Неакуратна, невы
разна пісаць або чарціць. Ц зяк. накрэм
заць, -аю, -аеш, -ае; -аны. Ц ябнякр. крам-
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зануць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць;
-нк II наз. крэмзанне, -я, л.
КРЭМІРАВАЦЬ, -рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; зак. і кезак., каео-мляо.
Падвергнуць (падвяргаць) крэмацыі.
КРЭМЛЬ, крамлі, лік. крамлі^ крам
лёў м. Унутраная гарадская крэпасць у
старажытных рускіх гарадах. Смаленск/ к.
II лрым. крамлёўскі, -ая, -ае. ЛЗрамлёуская
сцяна.
КРЭМНІЙ, -ю, м. Хімічны элемент, які
ўваходзіць у склад большасці горных па
род. II лрым. крэмніевы, -ая, -ае.
КРЭМ-СбДА, -ы, ДМ -дзе, ж. Салодкі
прахаладжальны напітак.
КРЭН, -у, мн. -ы, -аў м. 1. Нахіл на
бок (судна, самалёта). Лаць к. 2. леран.
Змяненне напрамку дзейнасці, паварот
да іншых задач. X. у бок лаеь//аэлля якасц/
лрабукцы/.
КРЭНДЗЕЛЬ, я, мн і, яў м Вітая
здобная булка, якая па форме нагадвае
васьмёрку II лрым. крэндзельны, -ая, -ае.
КРЭбЛ, -а, мн. -ы, -аў м. Нашчадак
першых іспанскіх і партугальскіх кала
нізатараў у Лацінскай Амерыцы. Ц ж.
крэолка, -і, ДА/ -лцы, мн. -і, -лак. Ц лрым.
крэольскі, -ая, -ае.
КРЭП, -у м. 1. Шаўковая або шар
сцяная тканіна з шурпатай паверхняй. 2.
Чорная празрыстая тканіна, а таксама жа
лобная павязка з такой тканіны. Ц лрь/м.
крапавы, -ая, -ае.
КРЭПАСЦЬ', -і, мн. -і, -ей, ж. Умаца
ваны пункт з доўгачасовымі абараняль
нымі збудаваннямі; цвердзь. .Брэсцкая к. Ц
лрь/м. крапасны, -Ая, -бе.
зал.
КРЭПАСЦЬ^ ал. купчая
КРЭПДЭШЫН, у, м Тонкая тканіна з
натуральнага шоўку. Ц лрым. крэпдэшына
вы, -ая, -ае.
КРЭПНУЦЬ, -ну -неш, -не; крэп,
крэпла; -ні; незак. (разм.). Дранцвець, ня
мець ад холаду. Рук/ крэпнуць.
КРЭСІВА, -а, мн. -ы, -аў, н. Кавалак
сталі для высякання агню з крэменю.
КРЭСЛА, -а, мн. -ы, -сёл / -слаў н. 1.
Прадмет мэблі звычайна са спінкай, пры
значаны для сядзення аднаго чалавека.
Драўлянае к. Рассл/ае/ць крэслы бакал скла
ла. 2. Прадмет мэблі з мяккай абіўкай і
ручкамі-падлакотнікамі. Мяккае к. 7^-ло
жак. 3. леран. (звычайна з азначэннем).
Месца работы, пасада (разм.). Заняць м/н/сл/эрскае к. Ц ламянм/. крэсельца, -а, мн.
-ы, -аў н. (да 1 і 2 знач.). Ц лрь/м. крэсельны,
-ая, -ае (да 1 і 2 знач.).
КРЭСЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
незак., м/л/о. 1. Выкрэсліваць, перакрэслі
ваць. X. рукал/с. 2. Праводзіць па чым-н.
рысы, пакідаючы сляды ў выглядзе ліній.
X. мелам на бом/цы. Ц наз. крэсленне, -я, н.
КРЭСЦІ, -яў (разм.). Тое, што і трэфы.
КРЭЎНАСЦЬ ал. кроўны
КРЭЎНЫ ел. кроўны.
КРЭЦІН, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Хворы на
крэцінізм (у 1 знач.). 2. Пра разумова аб
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межаванага, тупога чалавека (лаянк.). Ц ж.
крэцінка, -і, ДА/-нцы, л/н. -і, -нак. Ц лрь/м.
крэцінскі, -ая, -ае (да 2 знач.; разм.).
КРЭЦІНІЗМ, -у, м. 1. Від эндакрынна
га захворвання — адставанне, затрымка
фізічнага і псіхічнага развіцця, абумоўле
ныя парушэннем функцый шчытападоб
най залозы і галаўнога мозга (спец.). 2.
леран. Тупасць, разумовая абмежаванасць.
КРЭЧАТ, -а, мн. -ы, -аў м. Драпеж
ная птушка сямейства сакаліных. Ц лрь/л/.
крэчатавы, -ая, -ае / крэчатаў, -тава, -тавы.
КРЭШЧЭНДА, лрысл. (спец.). У музы
цы: мацней, з паступовым нарастаннем
сілы гуку Музыка вучыць к.
КСЕНАФОБІЯ, -і, ж. (спец.). 1. Хвара
віты, навязлівы страх перад незнаёмымі
асобамі. 2. Нянавісць, нецярпімасць да
чаго-н. чужога, незнаёмага, замежнага.
КСЕНОН, -у м. Хімічны элемент, інер
тны газ без колеру і паху які прымяняецца
ў электратэхніцы і медыцыне. Ц лрь/м. ксе
нонавы, -ая, -ае. Дселолаеая трубка.
КСЕРАГРАФІЯ, -і, ж. (спец.). Адзін са
спосабаў электраграфавання — атрыман
не копій розных адлюстраванняў (даку
ментаў тэкстаў). II лрь/м. ксераграфічны,
-ая, -ае.
КСЕРАКАПІРАВАЦЬ,
рую,
руеш,
-руе; -руй; зак. і лезак. Зрабіць (рабіць)
ксеракопію.
арл/ыкул. Ц лаз. ксерака
піраванне, -я, л.
КСЕРАКОПІЯ, -і, л/л. -і, -пій, ж. Копія,
здымак, атрыманыя шляхам ксераграфіі.
КСЁРАКС, -а / -у, м. 1. -у. Тое, што і
ксераграфія (спец.). 2. -а, мл. -ы, -аў. Раз
навіднасць размнажальнага апарата для
ксераграфічнага электраграфавання, які
выкарыстоўвае магнітны сухі друк. 3. -а.
Адбітак, атрыманы пры дапамозе такога
апарата; ксераграфічная копія (ксерако
пія; разм.). Звабіць к. артыкула. Ц лрь/л/.
ксёраксны, -ая, -ае.
КСЕРАФОРМ, -у, л/. Жоўты парашок,
вяжучы і антысептычны сродак вонкава
га прымянення. II лрь/м. ксераформны, -ая,
-ае.
КСЁНДЗ, ксяндзА, мл. ксяндзы, ксян
дзоў м. Каталіцкі святар.
КСІЛАГРАФІЯ, -і, ж. Гравіраванне на
дрэве, а таксама сама гравюра на дрэве
або адбітак з такой гравюры. Ц лрь/л/. ксі
лаграфічны, -ая, -ае
КСІЛАФОН, -а, мл. -ы, -аў м. Ударны
музычны інструмент, што складаецца з
3—4 радоў драўляных брусочкаў па якіх
удараюць двума драўлянымі малаточкамі.
II лрь/м ксілафонны, -ая, -ае.
КУБ', -а, л/л. кубы, -бў, м. 1. Геаметрыч
нае цела — правільны шасціграннік, усе
грані якога квадраты. 2. У матэматыцы:
здабытак ад множання якога-н. ліку на
самога сябе двойчы, трэцяя ступень лі
ку. Лосел/ — еэта к. беух. 3. Кубічны метр
як мера аб'ёму (разм.).
бфоў. Ц ллл/ялм/.
кўбік, -а, мл. -і, -аў, м. (да 1 знач.). Ц лрь/м.
кубічны, -ая, -ае. X. бабылак.
кораль.

КУБ , -а, мл. кубы, -бў, м. Пасудзіна
цыліндрычнай формы для перагонкі або
кіпячэння вадкасці; тытан. Лераеоллы к. Ц
лрь/м. кубавы, -Ая, -бе.
КУБАВАЯ, -бй, мл. -ьія, -ых, ж. Па
мяшканне, дзе знаходзіцца кіпяцільны
куб.
КУБАВЫ, -ая, -ае. Сіні, з густым яркім
адценнем. Аубаеая фарба.
колер.
КЎБАК, -бка, мл. -бкі, -бкаў, м. 1. Невя
лікая, звычайна з ручкай, гліняная, фар
форавая ці іншая пасудзіна для піцця.
казы. 2. Спартыўны прыз у выглядзе вазы
(звычайна з каштоўнага матэрыялу), што
ўручаецца пераможцу ў спартыўных спа
борніцтвах. 77ердх(?(3ль/ к. Ц лрым. кўбкавы,
-ая, -ае (да 2 знач.). X матч.
КУБАМЕТР, -а, мл. -ы, -аў м. Кубічны
метр. Хул/ць к. браў.
КУБАНКА', -і, ДАТ -нцы, мл. -і, -нак,
ж. (разм.). Шапка кубанскіх казакоў з
плоскім верхам.
КУБАНКА , -і, ДА/ -нцы, ж. (разм.).
Сорт пшаніцы.
КУБАТЎРА, -ы, ж. Аб'ём чаго-н., выра
жаны ў кубічных адзінках.
ллмям/кдлля.
КЎБЕЛ, кўбла, мл. кублы, кублбў м.
Дзежка з вушкамі і векам для захоўвання
прадуктаў і рэчаў Ц ллл/ялм/. кубёлец, -льца,
л/л. -льцы, -льцаў, м.; лрь/л/. кубёлечны,
-ая, -ае. Ц лрь/м. кубельны, -ая, -ае.
КУБІК, -а, мл. -і, -аў, м. 1. ел. куб. 2. Ку
бічны сантыметр як мера аб'ёму (разм.).
Дол куб/к/ боларекай крые/. 3. звычайна мл.
Дзіцячая цацка — набор маленькіх прад
метаў у форме куба з малюнкамі, літарамі
і пад. на гранях. Дз/цячыя куб/к/.
КУБІНЦЫ, -аў абз. кубінец, -нца, м.
Народ, які складае асноўнае насельніц
тва Кубы. II ж. кубінка, -і, ДА/-нцы, мл. -і,
-нак. II лрь/л/. кубінскі, -ая, -ае.
КУБІЧНЫМ куб
КЎБРЫК, -а, л/л. -і, -аў, м. Жылое па
мяшканне для каманды на караблі.
КУВАЛДА, -ы, ДА/-дзе, л/л. -ы, -вАлд /
-аў, ж. Цяжкі кавальскі молат.
КУГАКАЎКА, -і, ДА/ -цы, мл. -і, -вак,
ж. Буйная птушка атрада соў
КУГАКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезак.
(разм ). 1. Плакаць (пра грудное дзіця). 2.
Крычаць (пра саву). Ц лаз. кугаканне, -я, л.
КУГУАР, -а, л/л. -ы, -аў м. Тое, што і
лума.
КУДАХТАЦЬ, -хчу -хчаш, -хча; -хчы;
лезак. Пра курэй: ствараць гукі, падобныя
на «куд-кудах». Ц лаз. кудахтанне, -я, л.
КУДЗЕЛІСТЫ, -ая, -ае. Падобны на
кудзелю, пушысты, лахматы. Хубзел/е/ль/я
л/тк/. II лаз. кудзёлістасць, -і, ж.
КУДЗЕЛІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ліц
ца; лезак. (разм.). Станавіцца падобным
на кудзелю.
КУДЗЕЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
лезак., маме (разм.). Рабіць падобным на
кудзелю.
л/тк/.
КУДЗЕЛЯ, -і, ж. Валакністая частка
лёну, пянькі. II лрь/м. кудзёльны, -ая, -ае.
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КУДЗЕР, -а, мн. -ы, -а% л*. (разм.). Ку
чаравая пасма валасоў; локан.
КУДЗЕРКА, -і, ДА/ -рцы, лін. -і, -рак,
ж. Кучаравыя або накручаныя валасы.
КУДЛАТЫ, -ая, -ае. 1. З доўгімі скал
мачанымі валасамі; лахматы. Аублдждя
едлдед. 2. З доўгай густой поўсцю; касма
ты. сдбдкд. II ядз. кудлатасць, -і, лс.
КУДЛАЦІЦЦА, -лучуся, -лАцішся, -ла
ціцца; нездк. (разм.). Станавіцца кудла
тым. II здк. пакудлаціцца, і і 2 ас. не ўжыв.,
-ціцца, ускудлаціцца, -лАчуся, -лаціліся,
-лаціцца / скудлаціцца, -лАчуся, -лАцішся,
-лаціцца.
КУДЛАЦІЦЬ, -лАчу, -лАціш, -лАціць;
-лАчаны; незд/с., кдео-м/лю (разм.). Рабіць
кудлатым.
едлдсь/. Ц здк. пакудлаціць,
-лАчу, -лацілі, -лаціць; -лАчаны, ускуд
лаціць, -лАчу -лАціш, -лАціць; -лАчаны /
скудлаціць, -лАчу, -лАціш, -лаціць; -лача
ны. II ядз. кудлачанне, -я, я.
КУДЛАЧ, -А, мн. -ьі, -бў .м. (разм.). Пра
чалавека з доўгімі кудлатымі валасамі.
КУДЛЫ, -аў (разм.). Доўгія скалмача
ныя пасмы валасоў.
КУДЁІ, прыся. І. лып/. У якім напрам
ку?, у якое месца? ебзе дў/побус?2. лып/.
На што? для якой мэты? (разм.). X с/лольк/ цукру лдйм^о?3. недзндч. У якое-н. мес
ца, куды-н. (разм.). Аконцы лдймлі ў кіно, д
можд, ям/нэ к. лдЗдл/ея. 4. дбноснде Ужыв.
ў якасці злучніка: а) у даданых сказах мес
ца; б) у даданых дапаўняльных сказах; у
даданых азначальных сказах.
еецер лес,
/лубы ед/ые аясццд. А7ло еебде, к. еябзе еэ/лд
бдроед. Э4?е лдеярнул/ ад/юзы у /лой бок, к.
ндк/рдедўся бдцькд. 5. у зядя. чдсц. (разм.).
У спалучэнні з вышэйшай ступенню пры
метнікаў і прыслоўяў абазначае: значна,
намнога (разм.). 7^/яд сукеякд к. леям/ля
зд /лую. 6. у зялч. ялец. Выражае сумнен
не, немагчымасць чаго-н.
мне бд едс/ 0
Куды каторы — у розныя бакі разляцецца,
разбегчыся. Куды ні кінь вокам (разм.) —
усюды. Хоць куды (у знач. вык.; разм.) —
добры ва ўсіх адносінах, прыгодны да
ўсяго.
КУДЁІ-НЁБУДЗЬ, лрысл. Усё роўна ку
ды; у няпэўнае месца.
лдебзем.
КУДЙ-НІКУДЙ, лрысл У якое-не
будзь месца. Духобз/м лея к.
КУДЫСЬЦІ, лрысл. Невядома куды.
Сыя к. лдйм/оу.
КУЖАЛЬ, -ю, л/. 1. Валакно ачэсана
га лену, а таксама ніткі з такога валакна.
Слрдсц/ к. 2. Палатно з такіх нітак. Дд/лкдць дбрусду з кужалю. Ц лрым. кужэльны,
-ая, -ае. .Кужэльныя я/'/лк/. Аужэльядя кдм/уля.
КУЗАЎ, -зава, мн. -завы, -заваў м. Час
тка павозкі, экіпажа, аўтамашыны і пад.,
якая служыць для размяшчэння людзей
або грузаў. Ц лрым. кузаўны, -Ая, -бе.
КЎЗНЯ, -і, мя. -і, -яў ж. Майстэрня з
горнам для ручной коўкі металу 2. лердя.,
чдао. Месца, дзе ствараецца што-н. вельмі
важнае, істотнае (высок.). .%юбрсйлэл! —

к. мдлдбых слецыял/сжду. Ц лрым. кўзневы,
-ая, -ае.
КУЗЎРКА, -і, ДА/-рцы, мл. -і, -рак, ж.
Тое, што і кдзяукд. Ц лдмялм/.-лдск. кузўрачка, -і, ДА/-чцы, мя. -і, -чак, ж.
КУКАВАЦЬ, -кўю, -кўеш, -кўе; -кўй;
яезяк. 1. Пра зязюлю: ствараць гукі, па
добныя на «ку-ку*. 2. лердн. Цярпець ня
году гараваць (разм.). Ц зяк. пракукаваць,
-кўю, -кўеш, -кўе; -кўй. Ц ядз. кукаванне,
-я, я.
КЎКАЛКА, -і, ДА/-лцы, мл. -і, -лак, ж.
Насякомае на стадыі свайго развіцця, калі
знікаюць лічынкавыя органы і развіваюц
ца органы дарослага насякомага.
КУКАРДА, -ы, ДА/-дзе, мя. -ы, кукАрд
/ -аў ж. Знак устаноўленага ўзору на фор
меннай фуражцы. II лрым. кукардны, -ая,
-ае / кукардавы, -ая, -ае.
КУКАРЭКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яезяк.
Крычаць «ку-ка-рэ-ку». Ц здк. пракука
рэкаць, -аю, -аеш, -ае. Ц ядз. кукарэканне,
-я, я.
КУ-КА-РЭ-КУ, еыкл. ау/сдлердйм. Ужыв.
для абазначэння крыку пеўня.
КЎКІШКІ, -шак У выразах: на кукішках
(сядзець), на кукішкі (сесці) — сагнуўшы
ногі ў каленях і трымаючыся на насках.
КЎКЛА, -ы, мя. -ы, -аў ж. Жаночая
прычоска: сабраныя ў касу і закручаныя
ззаду валасы.
КУ-КЛУКС-КЛАН, -а, м. Тэрарыстыч
ная расісцкая арганізацыя ў ЗША. Ц лрым.
куклукскланаўскі, -ая, -ае.
КУКЛУКСКЛАНАВЕЦ,
наўца, мя
-наўцы, -наўцаў м. Член ку-клукс-клана;
лінчавальнік.
КУКбЛЬ, -ю, м. Аднагадовая травяніс
тая расліна сямейства гваздзіковых — пус
тазелле з цёмна-ружовымі кветкамі і яда
вітым насеннем, якое расце сярод злакаў
КЎКСА, -ы, мя. -ы, -аў ж. Частка ка
нечнасці, якая засталася пасля ампутацыі
або калецтва.
КУКУРУЗА, -ы, ж. Аднагадовая травя
ністая расліна сямейства злакавых з высо
кім і тоўстым сцяблом і ядомымі буйнымі
жоўтымі зярнятамі, сабранымі ў пачаткі, а
таксама зерне гэтай расліны. Ц лрым. кукурўзны, -ая, -ае
КУЛАК", -А, мя. -і^ -бў м. І. Кісць рукі
з прыгнутымі к далоні пальцамі. 2. лердн.
Сканцэнтраваныя ў адным месцы ваен
ныя ўзброеныя сілы для рашаючага ўдару.
Сдбрдць полк у /с. II лдмяям/. кулачбк, -чкА,
мл. -чкі^ -чкбў м. (да 1 знач.). Ц лрым. ку
лачны, -ая, -ае (да 1 знач.).
бом. Ф Ку
лачнае права — панаванне насілля, грубай
сілы.
КУЛАіС, -А, мя. -і^ -бў м. (гіст.) Замож
ны селянін-уласнік, які выкарыстоўваў
батракоў як наёмную рабочую сілу. Ц ж.
кулачка, -і, ДА/-чцы, мя. -і, -чак (разм.). Ц
зб. кулацтва, -а, я. Ц лрым. кулацкі, -ая, -ае.
КУЛАМЕСА, -ы, ж. (разм.). 1. Гразь,
змешаная са снегам, вязкая маса чаго-н.
2. лердн. Бязладдзе, неразбярыха.

КУД-КУЛ
КУЛАН, -а, мя. -ы, -аў, м. Дзікая жывё
ліна, роднасная аслу.
КУЛАЧКІ У выразе: ісці на кулачкі —
удзельнічаць у кулачным баі.
КУЛЁШ, -ляпіў, м. Рэдкая мучная або
крупяная каша з салам.
КУЛЁМ, лрысл. (разм.). 1. Імкліва, пе
ракульваючыся цераз галаву. /Абляцець к.
з едры. 2. Стрымгалоў Х/нуццд к. зд кім-н.
КУЛІ, нескл., м. Чорнарабочы (насіль
шчык, грузчык) у некаторых усходніх кра
інах.
КУЛІК, -А, мн. -і^ -бў м. Невялікая ба
лотная птушка з доўгімі нагамі і доўгай
дзюбай. Абжны к. седе бдло/лд хедл/ць
(прыказка).
КУЛІНАР, -а, мн. -ы, -аў м. І. Спецы
яліст па кулінарыі (у 1 знач.); вопытны,
умелы повар. 2. Чалавек, які добра і смач
на гатуе розныя стравы. Добры к. Ц ж. ку
лінарка, -і, ДЗ/ -рцы, мн. -і, -рак. II лрым.
кулінарскі, -ая, -ае. Аул/ндрскдярдбо/лд.
КУЛІНАРЫЯ / КУЛІНАРЫЯ, -і, ж 1.
Майстэрства прыгатавання ежы. Хурсы
кулінарыі. 2. Магазін гатовых страў і хар
човых паўфабрыкатаў Ц лрым. кулінарны,
-ая, -ае. .Кулінарныя еырдбы.
КУЛІСА, -ы, мн. -ы, куліс, ж. І. Бака
вая плоская частка тэатральнай дэкара
цыі, размешчаная па баках сцэны. Здйсці
зд кулісы. 2. лердн., чдео. Тое, чым пры
крываюць пгго-н., за чым хаваецца што-н.
Зд кулісамі лдлйлычндй бдрдцьбы. 0 За ку
лісамі — а) у тэатральным, акцёрскім ася
роддзі; б) тайна, скрытна, у неафіцыйнай
абстаноўцы. Ц ярым. кулісны, -ая, -ае.
КУЛ^Ч, -А, мн. -іА, -бў м. Салодкі здоб
ны пірог цыліндрычнай формы (па пра
васлаўнай традыцыі выпякаецца да Вя
лікадня). II лрым. кулічны, -ая, -ае. Аулічнде
цес/яд.
КУЛбН", -а, мн. -ы, -аў м. Жаночае
ўпрыгажэнне з каштоўных камянёў ці ін
шага матэрыялу, якое носяць на ланцужку
на шыі. II лрым. кулонны, -ая, -ае.
КУЛб№, -а, мн. -ы, -аў, м. Адзінка вы
мярэння колькасці электрычнасці, элек
трычнага зараду ў Міжнароднай сістэме
адзінак.
КУЛУАРЫ, -аў. 1. Памяшканні па-за
залай пасяджэння (у парламенце, тэатры
і пад.), якія служаць для адпачынку, неа
фіцыйных сустрэч. 2. лердн. Аб неафіцый
ных размовах у дасведчаных палітычных,
грамадскіх колах (кніжн.). Дябомд з кулудрдў. II лрь/м. кулуарны, -ая, -ае. Аулудрныя
рдзмоеы.
КУЛЬ", -А, мн. -ц -ёў, м. Тоўсты сноп ад
борнай саломы, з якой раней рабілі стрэхі.
II лрь/м. кулявы, -Ая, -бе. Аудяедя сд/юмд.
КУЛЬ, -А, мн. -ц -ёў, м. Задняя частка
рыбалоўнай снасці (невада, жака і пад.)
у выглядзе вузкага доўгага мяшка, куды
трапляе рыба пры лоўлі. Ц лрь/м. кульковы,
-ая, -ае.
КУЛЬБА, -ы, мн. -ы, кульб / КУЛЬ
БАКА, -і, ДА/-бАцы, мн. -і, -бАк, ж. (разм.).

КУЛ-КУП
Палка з загнутым верхнім канцом для
апоры пры хадзьбе.
КУЛЬГАВЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; яезак.
Станавіцца кульгавым.
КУЛЬГАВЫ, -ая, -ае. 1. З карацейшай
ці балючай нагой. X. <3зе<3. 2. Са злама
най або карацейшай, чым іншыя, ножкай
(пра рэчы; разм.). Аульеоеоя тобурэтко.
3. Больш кароткі, чым іншы, іншыя (пра
нагу, пра ножку чаго-н.; разм.). Аульеоеоя
каал. II яаз. кульгавасць, -і, лс.
КУЛЬГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; яезак. Г
Хадзіць чыкільгаючы, нясмела ступаючы
на карацейшую ці балючую нагу. 2. Быць
кульгавым, мець карацейшую ці балючую
нагу. 3. перон. Мець недахопы, быць у не
здавальняючым стане (разм.). Уяео ор%ю2ра%мя кульгае. 0 Кульгаць на абедзве нагі
(разм., неадабр.) — мець многа прабелаў
(пра чые-н. веды, пра якую-н. справу, ра
боту). II яаз. кульганне, -я, я.
КУЛЬМІНАЦЫЯ, і, лс 1. Прахо
джанне свяціла праз нябесны мерыдыян
(спец.). 2. Пункт найвышэйшага ўздыму;
напружання ў развіцці чаго-н. X надзей. Ц
нрыл/. кульмінацыйны, -ая, -ае. X. л/омонт.
КУЛЬНУЦЦА ел куляцца
КУЛЬНУЦЬ ал куляць
КУЛЬТ, -у, М -льце, л*. 1. Рэлігійнае
служэнне бажаству і звязаныя з гэтым аб
рады. X. боео Сонцоўязычн/коў. Слулсыцел/
культу (духавенства). 2. перон., каео-чаео.
Сляпое пакланенне каму-, чаму-н., аба
гаўленне каго-, чаго-н. X. асой,/. Ц лрь/л/.
культавы, -ая, -ае (да 1 знач.).
КУЛЬТ... Першая састаўная частка
складаных слоў, якая абазначае: звязаны
з абслугоўваннем і задавальненнем куль
турных патрэб, культурна-асветны, напр.:
культ/шйяяя/к, культпохо^.
КУЛЬТПАХОД, -у, М дзе, мн. ы, -аў,
м. Калектыўнае наведванне тэатра, музея,
кіно і пад.
КУЛЬТУРА, -ы, .мя. -ы, -тўр, лс. 1. толь
кі ойз. Сукупнасць дасягненняў чалавец
тва ў вытворчым, грамадскім і духоўным
жыцці. Лсторыя культуры. А/отэрыяльноя
к. Духоўная к. 2. толькі оіЗз. Адукаванасць,
культурнасць, выхаванасць. 7рол/ой?т#о
еысокой культуры. 3. толькі о<3з. Ступень,
узровень развіцця якой-н. сферы чала
вечай дзейнасці. X. зел/ляробстбо. X. еытеорчос///. X. л/оеы. 4. Сфера чалавечай
дзейнасці, звязаная з мастацтвам, асвет
най дзейнасцю і пад. Роботн/к/ культуры.
Дол/ культуры. 5. толькі о<3з. Развядзенне,
вырошчванне якой-н. расліны; культыва
ванне. X. леяў. X. бульбы. 6. звычайна мн.
Віды раслін, якія разводзяцца, вырошчва
юцца. 7эхя/чяыя культуры. Зерневыя куль
туры. 7. Мікраарганізмы, вырашчаныя
ў лабараторных умовах у пажыўным ася
роддзі (спец.). X. стрэптакокаў. Ц прь/л/.
культўрны, -ая, -ае (да 1—3 знач.). Хультуряыя тро^ы/^ы/ норо^о. А', чолоеек.
КУЛЬТУРАЛОГІЯ, -і, лс Навука, якая
вывучае ўнутраныя заканамернасці раз
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віцця культуры, тэндэнцыі ўзаемадзеяння
культуры і грамадства. Ц лрым. культурала
гічны, -ая, -ае.
КУЛЬТЎРНЫ, ая, ае 1. ал культу
ра. 2. Які знаходзіцца на высокім узроўні
культуры. .Культурнае ерлмжЗстел. Аультурноя еоспо^арко. 3. Які звязаны з пашы
рэннем культуры, асветы. 2?есц/ культур
ную работу. 4. Вырашчаны чалавекам, не
дзікарослы. .Культурныя росл/ны. О Куль
турны слой зямлі — слой зямлі, які ўтва
раецца з арганічных і іншых рэшткаў на
месцах пасяленняў чалавека. Ц наз. куль
турнасць, -і, лс. (да 2 знач.).
КУЛЬТУРОЛАГ, -а, мн. -і, аў л* Спе
цыяліст па культуралогіі.
КУЛЬТУРЫЗМ, -у, м Сістэма фізічных
практыкаванняў (пераважна сілавых),
якія садзейнічаюць развіццю мускулату
ры цела чалавека, фарміраванню пры
гожай фігуры і паставы; занятак такімі
практыкаваннямі.
КУЛЬТУРЫСТ, а, Л/ сце, лін ы, аў
л*. Чалавек, які займаецца культурызмам.
КУЛЬТЫВАВАЦЬ, -тывўю, -тывўеш,
-тывўе; -тывўй; -тывавАны; незок., м/то.
1. Апрацоўваць зямлю культыватарам.
2. Разводзіць, вырошчваць (злакі, рас
ліны). X ноеыя еотунк/ бульбы. 3. перон.
Удасканальваць што-н. якім-н. спосабам;
садзейнічаць развіццю чаго-н. X. процое/тосць. II ноз. культываванне, -я, н. / культы
вацыя, -і, лс. (да 1 знач.). Ц прым. культыва
цыйны, -ая, -ае.
КУЛЬТЫВАТАР, а, л/н. ы, -аў, л*
(спец.). Сельскагаспадарчая прылада для
рыхлення глебы і знішчэння пустазелля і
пад. II прым. культыватарны, -ая, -ае.
КЎЛЯ, -і, л/н. -і, куль, лс. Невялікі свін
цовы або стальны прадаўгаваты снарад
для стральбы з ручной агнястрэльнай
зброі і кулямётаў. 7рос/рук?чоя к. Тіроняйм/ноя к. 0 Адліваць кулі (разм.) — ілгаць,
хлусіць. Вылецець куляй (разм.) — імклі
ва выбегчы адкуль-н. Ц нрым. кулявы, -Ая,
-бе. Хуляеоероненне.
КУЛЯБЯКА, -і, ДМ-бАцы, л/н. -і, -бАк,
лс. Прадаўгаваты вялікі пірог, начынены
мясам, рыбай, капустай і інш. Ц нрым. ку
лябячны, -ая, -ае
КУЛЯВЫ ал. куль'
КУЛЯВБГ а/! куля
КУЛЯМЁТ, -а, А/ -меце, мн. -ы, -аў, м.
Аўтаматычная скарастрэльная зброя для
стральбы кулямі. Ручны к. Стонкоеы к. Ц
лрым. кулямётны, -ая, -ае.
КУЛЯМЁТЧЫК, а, мн і, аў, л/ Стра
лок з кулямёта. Ц лс. кулямётчыца, -ы, мн.
-ы, -чыц.
КУЛЯЦЦА, -Аюся, -яешся, -Аецца;
незок. Пераварочвацца цераз галаву; пе
ракульвацца. II ой/окр. кульнўцца, -нўся,
-нёшся, -нёцца; -нёмся, -няцёся, -нўцца;
-ніся. II ноз. кулянне, -я, н.
КУЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незок., м/то.
Валіць набок; пераварочваць, перакуль
ваць. б Куляць чарку (разм.) — выпіваць.

II о^нокр. кульнуць, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты. Ц ноз. кулянне,
-я, н.
КУМ, -а, мн. -ы, -бў м. Хросны баць
ка ў адносінах да бацькоў хрэсніка і да
хроснай маці. Ц доек. кумбк, -мкА, мн. -мкі,
-мкбў м. (разм.).
КУМА, -ы, мн. -ьі, -бў, лс. Хросная маці
ў адносінах да бацькоў хрэсніка і да хрос
нага бацькі. II лоск. кўмка, -і, ДА/-мцы, мн.
-і, -мак, лс.
КУМАЎСТВА, -А, н. (разм.). 1. Сяб
роўскія адносіны паміж кумамі. 2. перон.
Паблажлівасць у службовых справах сяб
рам або сваякам. Ц прым. кумаўскі^ -Ая, -бе.
КУМАЧ, -ў, м. Баваўняная тканіна яр
ка-чырвонага колеру. II лрь/м. кумачбвы,
-ая, -ае.
КУМЁКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незок.
(разм.). 1. Разважаць, абдумваць. 2. Разу
мець што-н., цяміць, кеміць.
КУМІР, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Статуя языч
ніцкага бажаства; ідал. 2. перон. Той (тое),
хто (што) з'яўляецца прадметам асаблівага
захаплення і пакланення (высок. і іран.).
КУМІРНЯ, -і, мн. -і, -рань / -рняў лс.
Язычніцкая малельня з кумірамі; капішча.
КУМІЦЦА, -млібся, -мііпся, -міцца;
-мімся, -міцёся, -мАцца; незок. (разм.).
Уступаць у кумаўскія адносіны. Ц зок. па
куміцца, -млібся, -мішся, -міцца; -мімся,
-міцёся, -мАцца.
КУМПЯК, -А, мн. -і^ -бў м. 1. Бядровая
частка тушы (звычайна свіной). ЛэмЭлсоны к. 2. Знешні бок верхняй часткі бядра
(разм.). II лрым. кумпАчны, -ая, -ае.
КУМЁІКІ, -аў о(3з. -мйк, -а, м. Народ
насць, якая складае частку насельніцтва
Дагестана. Ц лс. кум&чка, -і, ДА/ -чцы, мн.
-і, -чак. II лрым. кумыцкі, -ая, -ае.
КУМЫС, -у; м. Пажыўны напітак з ма
лака кабылы, вярблюдзіцы. 77/ць к. Ц прым.
кумысны, -ая, -ае.
КУМЫСАЛЯЧЭННЕ, -я, н Лячэнне
кумысам.
КУНЖЎТ, -у, А/ -жўце, м. Аднагадовая
паўднёвая травяністая расліна, з насення
якой здабываюць алей. Ц лрь/м. кунжўтны,
-ая, -ае. X алей.
КУНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, лс. Невялікі
драпежны звярок сямейства куніцавых з
каштоўным футрам, а таксама футра гэта
га звярка. II прым. куніцавы, -ая, -ае.
КУНСТКАМЕРА, ы, мн -ы, -мер, лс
(уст.). Збор гістарычных, мастацкіх і пад.
рэдкасцей, а таксама памяшканне для та
кога збору.
КУНТЎШ, -А, мн. -ьі, -бў, м. Стара
даўняя польская і ўкраінская адзежына ў
выглядзе каптана з шырокімі адкіднымі
рукавамі.
КЎПА, -ы, мн. -ы, куп, лс. 1. Ірупа дрэў
кустоў якія густа растуць. X. кустоў. 2.
Іурт, група (людзей). X людзей. Хол/роб/м/
у купе, то не бол/ць у пупе (з нар.). 3. Вя
лікая колькасць чаго-н., куча (разм.). X
соломы. 0 Да купы (разм.) — у адно месца.
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КЎПАЛ, -а, мл. -ы, -аў, л*. 1. Дах, верх
няе скляпенне ў форме паўшар'я.
цыр
ка. 2. лерак. Пра якую-н. паверхню, прад
мет, што маюць такую форму.
лей?,
ларам/у/ла. Ц лрым. купальны, -ая, -ае. Аулалы/ае леракрыцце.
КУПАЛКА, -і, ДА/-лцы, мл. -і, -лак, ж.
1. Род травяністых раслін сямейства скла
данакветных з дробнымі кветкамі. 2. Ку
пальская песня.
КУПАЛЛЕ, -я, л. (з вялікай літары).
Старажытнае свята летняга сонцастаяння
ва ўсходніх славян, якое святкуецца ў ноч
на 7 ліпеня (24 чэрвеня па старым стылі).
II лрым. купальскі, -ая, -ае. Аральская лоч.
Хулальская кяе/лка.
КУПАЛЬНІК', -а, мл. -і, -аў, м. (разм.).
Жаночы касцюм для купання.
КУПАЛЬНІК^, -у; м. Высокая травяніс
тая расліна сямейства складанакветных з
жоўтымі кветкамі (скарыстоўваецца ў ме
дыцыне).
КУПАЛЬНЯ, -і, мл. -і, -лень / -льняў,
лс. Пабудова на вадзе або ля вады для ку
пання.
КУПАЛЬШЧЫК, а, мл і, аў, м Той,
хто купаецца (у рацэ, возеры, моры). Ц лс.
купальшчыца, -ы, мл. -ы, -чыц.
КУПАРВАС, -у; м. Назва некаторых солей сернай кіслаты. ЛМлы к. .Жалезль/ к. Ц
лрым. купарвасны, -ая, -ае.
КУПАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца; лё
зах. 1. Апусціўшыся ў ваду; абмывацца,
плаваць, асвяжацца. умары. 2. лерал., у
чым, ас? чаео. Мець, скарыстоўваць чаго-н.
залішне многа, цешыцца ад чаго-н. X. у
зразах. X. ў м/часц/.
КУПАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; лёзах.,
каео-м/ліо. Апускаць у ваду для мыцця,
асвяжэння і пад. X <3з/ця. Ц зак. выку
паць, -аю, -аеш, -ае; -аны. Ц збор. купацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца; зак. выкупацца,
-аюся, -аешся, -аецца. Ц лаз. купанне, -я,
л. II лрым. куп&льны, -ая, -ае. X. касцюм.
сезол.
КУПЁЛЬ, -і, мл. -і, -ей, лс. Пасудзіна ў
форме чашы, у якую апускаюць дзіця пры
царкоўным абрадзе хрышчэння. Ц лрым.
купальны, -ая, -ае.
КУПЁЦ, -пцА, мл. -пцЫ, -пцбў м. 1. Ба
гаты гандляр, уладальнік прыватнага ган
длёвага прадпрыемства.
леркай еыыЗы/.
2. Пакупнік (разм.). Злайсц/ кулца ла ліаеар. II ламялм/. кўпчьж, -а, мл. -і, -аў м. (да
1 знач.; разм.). Ц лазе/!. купчЫна, -ы, мл. -ы,
-чын, м. (да 1 знач.; разм.). Ц лс. купчЫха,
-і, ДМ-чЫсе, мл. -і, -чых (да 1 знач.). Ц зй
купёцтва, -а, л. (да 1 знач.). Ц лрым. купёцкі,
-ая, -ае (да 1 знач.).
сал.
КУП'Ё, -А, л., зй Купіны.
КУПЙІА, -а, л. (разм.). Грашовыя срод
кі. Аул/у <5ы, ^ь/ кул/ла ляма.
КЎПІНА, -ы, мл. -ы, -пін, лс. Грудок су
хой, цвёрдай зямлі на нізкім або балоціс
тым месцы, аброслы мохам, травой.
КУПІРАВАНЫ, -ая, -ае. Тое, што і кулэйль/.

КУП'ІСТЫ, -ая, -ае. З купінамі. Аул 7слі&я селалсаць. Ц лоз. куп'істасць, -і, лс.
КУПІЦЬ, купліб, кўпіш, кўпіць; купле
ны; зок. 1. кдео-моло. Набыць за грошы ці
за іншыя каштоўнасці. А', кл/еу. //о б^азарь/
розуму ле кулйд (прыказка). 2. каао ^/ло).
Схіліць на свой бок подкупам, абяцання
мі і пад.; падкупіць. Слрабяйл/бааа чалаве
ка ле к. II лезак. купляць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
лаз. купля, -і, лс. (да 1 знач.) / куплянне, -я,
л. (да 1 знач.).
КУПЛЁТ, -а, л/ -лёце, мл. -ы, -аў, м.
Страфа песні або верша. Ц лрь/м. куплётны,
-ая, -ае.
КУПЛЕТЫСТ, -а, АТ -сце, мл. -ы, -аў
м. Эстрадны артыст, які выконвае саты
рычныя, жартаўлівыя песенькі. Ц лс. куп
летыстка, -і, ДМ-тцы, мл. -і, -так.
КУПЛЁНЫ, -ая, -ае. Не хатняга выра
бу; а набыты за грошы.
КУПОН, -а, мл. -ы, -аў м. 1. Адразны
талон у каштоўных паперах на атрыманне
працэнтаў з іх. 2. Адразны талон на пакуп
ку пэўнага тавару ва ўмовах таварнага дэ
фіцыту (у СССР у 1989—1991 гг). Ц лрь/м.
купонны, -ая, -ае
КУПЧАСТЫ, -ая, -ае. Пра дрэвы, квет
кі: пышны, з густой кронай. Аулчасл/ая
еш/ля. II лаз. купчастасць, -і, лс.
КЎПЧАЯ, -ая, -ае. У выразе: купчая
крэпасць, або купчая, -ай, лс. (гіст.) — да
кумент аб куплі і продажы нерухомай ма
ёмасці і аб праве на валоданне ёю ў дарэ
валюцыйнай Расіі.
КУПЧЁІХА, -і, ДМ -чысе, мл. -і, -чых,
лс. (разм.). 1. ал. купец. 2. Жонка купца.
КУПО, леек//., л. Асобнае памяшканне ў
вагоне пасажырскага цягніка для некаль
кіх пасажыраў
КУПЭЙНЫ, -ая, -ае. Падзелены на ку
пэ. А^. зааол. Ц лаз. купэйнасць, -і, лс.
КУПЙЭРА', -ы, мл. -ы, -пібр, лс. Скара
чэнне, пропуск у тэксце літаратурнага або
музычнага твора. 2?срм/ лас)рукаеаль/ з кулюрам/. II ярым. купюрны, -ая, -ае.
КУПЙРА, -ы, мл. -ы, -пібр, лс. (спец.).
Каштоўная папера — аблігацыя або гра
шовы знак. Сл?ару<5левая к.
КЎРАВА, -а, л. Куродым, сажа ад дыму.
КУРАВЫ, -ая, -ае. (разм.). 1. Які ды
міць. Аўрделя ааяаеео/ка. 2. Пакрыты са
жай ад дыму закуродымлены.
КУРАГА, -ц ДМ -разё, лс. (зб.). Высу
шаныя абрыкосы без костачак. Хамло/л з
курае/.
КУРАГАДОЎЛЯ, -і, лс. Развядзенне ку
рэй як галіна птушкагадоўлі. Ц лрь/л/. курагадбўчы, -ая, -ае.
КУРАЖЫЦЦА, -жуся, -жышся, -жыц
ца; лезак. (разм.). 1. Важнічаць, трымацца
фанабэрыста. 2. Крыўляцца.
КУРАННЁІ а/! курэнь
КУРАНТЫ, -аў. Даўнейшая назва вежа
вага або насценнага гадзінніка, бой якога
суправаджаецца музыкай. Дой курдл/ядў.
КУРАНЯ / КУРАНЁ, -нАці, мл. -нАты,
-нАт, л. Птушаня курыцы. 0 Куранят уво
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сень лічаць (прыказка) — толькі канец
справы пакажа, ці варта было яе пачы
наць. II лал/ял/а. куранятка, -а, мл. -і, -так,
л. II лрь/м. куранячы, -ая, -ае.
КУРАПАТКА, -і, ДМ -тцы, мл. -і, -так,
лс. Дзікая птушка сямейства цецеруко
вых. Гйэрдя к. II лрь/м. курапаткавы, -ая,
-ае.
КУРАРТАЛОГІЯ, і, лс Раздзел меды
цыны, які вывучае лекавыя ўласцівасці
мясцовасці і іх выкарыстанне ў лячэбных
мэтах. II лрь/л/. курарталагічны, -ая, -ае.
КУРАСАДНЯ, -і, мл. -і, -яў лс. (разм.).
Перакладзіна ў куратніку, на якую куры
садзяцца на ноч; седала.
КУРАСЛЁП, -у, м. Народная назва
шматгадовай травяністай расліны сямей
ства казяльцовых з жоўтымі кветкамі.
Расце/ў к. II лрь/м. кураслёпны, -ая, -ае.
КУРАТАР, -а, мл. -ы, -аў, м. Кіраўнік,
апякун. II лрь/л/. куратарскі, -ая, -ае. с/лу(Зэлцкай еруль/.
КУРАТНІК, -а, мл. -і, -аў, м. Памяш
канне для курэй.
КУРАЦІНА, -ы, лс. Мяса курыцы.
КУРГАН, -а, мл. -ы, -бў м. Высокі ста
радаўні надмагільны насып з зямлі ці ка
мення. Ск/%юк/к. II лрь/л/. курганны, -ая, -ае.
КЎТДЫ, -аў, ас)з. курд, -а, м. Народ
іранскай моўнай групы, які жыве ў Паў
днёва-Заходняй Азіі, краінах Блізкага Ус
ходу і ў Расіі. II лс. курдзянка, -і, ДМ -нцы,
мл. -і, -нак. II лрь/м. курдскі, -ая, -ае.
КУІДЗЙЭК, -А, мл. -і^ -бў м. Тлушчавае
дакладанне каля хваста ў некаторых парод
авечак. Ц лрь/л/. курдзючны, -ая, -ае. АдрДзючлыя азечк/.
КУР'ЁР, -а, мл. -ы, -аў, м. 1. Пасыльны
ва ўстанове, які выконвае розныя дару
чэнні. 2. Службовая асоба, якая развозіць
спешныя афіцыйныя даручэнні, сакрэт
ную пошту О Дыпламатычны кур'ер — су
працоўнік Міністэрства замежных спраў
які перавозіць дыпламатычную пошту. Ц
лрь/л/. кур'ёрскі, -ая, -ае.
<ерск/я (Заручэлл/.
КУР'ЁЗ, -у; мл. -ы, -аў л/. Недарэч
ны выпадак, смешнае здарэнне. Ц лрь/л/.
кур'ёзны, -ая, -ае. еь/ла^ак. Ц лаз. кур'ёз
насць, -і, лс.
КУРКОЎКА, -і, ДМ -кбўцы, л/л. -і,
-кбвак, лс. (разм.). Курковая паляўнічая
стрэльба.
КУМЕКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезак.
Пра жураўлёў: ствараць гукі, падобныя на
«курды». II а/Злаяр. курлыкнуць, -ну, -неш,
-не; -ні. II лаз. курлыканне, -я, л.
КУРНОСЫ, -ая, -ае. 1. Кароткі і за
дзёрты (пра нос). 2. З кароткім і задзёр
тым носам.
/леар. Ц лаз. курносасць,
-і, лс.
КУРНУЦЬ ад. курыць.
КЎРНЫ, -ая, -ае. 1. Які абаграваецца
печкай без коміна. Аурлая ха/ла. 2. Які дае
многа дыму, копаці. Аурлая аалаеем/ка.

КУР-КУС
КУРНЯЎКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезак.
(разм.). Пра катоў: ствараць гукі, падоб
ныя на «курняў».
КУРОДЫМ, -у, л* Іусты едкі дым пры
тленні, гарэнні без полымя.
КУРОДЫМЕЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , ее;
лезак. Вылучаць куродым, дымець. Лмаеешко к^робымее. 11 зак. закуродымець, -ее.
КУРОДЫМІЦЬ, млю, -міш, міць;
лезак. Спальваючы што-н., напускаць ку
родыму. А/очл/чок к. II зак. закурадыміць,
-млю, -міш, -міць; -млёны.
КУРОК, -ркА, .мл. -ркі? -ркбў м. Частка
ўдарнага механізма ў ручной агнястрэль
най зброі, /Тоціслуць ла к. Ц ярым. курковы,
-ая, -ае.
КУРОРТ, -а, М -рце, мл. -ы, -аў, м.
Мясцовасць з прыроднымі лекавымі
ўласцівасцямі (мінеральнымі крыніцамі,
гразямі і пад.), прыгодная для пабудовы
санаторыяў дамоў адпачынку; лячэбніц
і пад. Лячыцца і облочыеоць ла курорце. Ц
лрым. курортны, -ая, -ае.
сезол.
КУРОРТНІК, -а, мл. -і, -аў м. (разм.).
Чалавек, які лечыцца, адпачывае на ку
рорце. II зк. курортніца, -ы, мл. -ы, -ніц.
КУРС', -у; мл. -ы, -аў м. 1. Напрамак
руху; мілях (карабля, самалёта і пад.). Са
малёт ўзяў к. ла лоўбзель. 2. лерал. Кірунак
якой-н. палітычнай, грамадскай дзейнас
ці. X ла раззбраелле. Злешлелд/нтычлы к.
3. Цана, па якой прадаюцца (купляюцца)
каштоўныя паперы, валюта. Лалкмллы к.
Змазацца за ўстойлівы к. рубля. 0 У курсе
чазе (быць) і ў курс чаао (увайсці, увес
ці) — пра дасведчанасць у чым-н. Ц лрым.
курсавй, -Ая, -бе. X рух. Аурсаеая табліца.
КУРС , -а, мл. -ы, -аў м. І. Закончаны
цыкл, увесь аб'ём спецыяльнага навучан
ня, якіх-н. працэдур. X сярэбляй школы. X.
ерозелячзлля. 2. Асобная гадавая ступень
адукацыі ў вышэйшай школе і спецыяль
ных навучальных установах, а таксама
група навучэнцаў гэтай ступені. Сколчыць
к. зл улі'еерсі'тэце. Стараста курса. Стубэлт трэцяга курса. 3. Выклад навуковай
дысцыпліны ў вышэйшай школе, у спе
цыяльнай навучальнай установе. .Пра
чытаць к. лекцый ла е/сторьй .Беларус/. Ц
лрым. курсавй, -Ая, -бе. Йўрсоеоя работа
стубэлта.
КУРСАНТ, -а, А/-нце, мл. -ы, -аў м. 1.
Навучэнец курсаў. 2. Навучэнец сярэд
няй або вышэйшай ваеннай навучальнай
установы.
сувораўскага вучылішча. Ц зк.
курсантка, -і, ДА/-тцы, мл. -і, -так. Ц лрым.
курсанцкі, -ая, -ае (да 2 знач.).
КУРСІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; лезак. Рабіць рэгулярныя паездкі,
рэйсы па пэўным маршруце (пра самалёт,
цягнік, аўтобус і пад.). 77ам/эк еоробом і
вёскай курсіруе аўтобус.
КУРСІСТКА, -і, ДА/ -тцы, мл. -і, -так,
зк. (гіст.) У дарэвалюцыйнай Расіі: слухач
ка вышэйшых жаночых курсаў
КУРСІЎ, -сіву; м. Друкарскі нахілены
ўправа шрыфт, падобны да рукапісна
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га почырку. Быбзел/ць цытату курсівам. Ц
лрым. курсіўны, -ая, -ае.
КУРСОЎКА, -і, ДА/ -сбўцы, мл. -і,
-сбвак, зк. Дакумент на права лячэння і
харчавання на курорце, звычайна без за
беспячэння жыллём. II лрым. курсовачны,
-ая, -ае. Аўрсоеочлыя хворыя.
КЎРСЫ ад курс^
КУРТАТЫ, -ая, -ае (разм.). 1. З карот
кім або адсечаным хвастом (пра жывёл),
собоко. 2. лерол. Невялікага росту; ма
лы, кароткі. X чалавек. 3. Цесны (пра
адзенне).
л/лзкачок. 4. лерал. Няпоўны,
абмежаваны (іран.).
калслект. Ц лаз.
куртатасць, -і, зк. (да 1 і 2 знач.).
КЎРТКА, -і, ДА/ -тцы, мл. -і, -так, зк.
Кароткая верхняя вопратка, якая зашпіль
ваецца на гузікі ці на маланку. Ц ломялш.
кўртачка, -і, ДА/ -чцы, мл. -і, -чак, зк. Ц
лрым. кўртачны, -ая, -ае.
КУРТЫЗАНКА, -і, ДА/ нцы, мл і,
-нак, зк. (уст.). Жанчына лёгкіх паводзін,
якая мела апекуноў у арыстакратычным
асяроддзі.
КУРЦІНА, -ы, мл. -ы, -цін, зк. 1. Ірада
для кветак, клумба (уст.). 2. Участак, заса
джаны адной пародай дрэў а таксама гру
па дрэў адной пароды. 3. Частка крапас
нога вала паміж двума бастыёнамі (уст.). Ц
лрым курцінны, -ая, -ае.
КУРЧ, -у; м. Сутаргавае сцягванне
мы піц цела.
КЎРЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца;
лезок. І. Сціскацца ўсім целам (ад болю,
сутаргі, холаду і пад.). об болю. 2. Рабіц
ца няроўным, пагнутым; скручвацца, вы
гінацца. Дяросто курчылося ло оелі.
КЎРЧЫЦЬ, -чу -чыш, -чыць; лезок. 1.
коао (што), звычайна безос. Балюча зво
дзіць мышцы цела. Яго ўсяго кдрчыло. 2.
што. Падгінаць. А^. лольцы ло лозе.
КЎРЫВА, -а, л. (разм.). Табака і наогул
тое, што можна курыць. 7рэбо кул/ць к.
КУРЙЛКА, -і, ДА/-лцы, мл. -і, -лак, зк.
(разм.). Тое, што і кдрыльля.
КУРЫЛЬНЫ ад курыць
КУРЙЛЬНЯ, -і, мл. -і, -лень / -льняў,
зк. Пакой для курэння.
КУРСІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; лезок., коео-што. (кніжн.) Ажыц
цяўляць нагляд і дапамогу
лроі(у. А^.
стубэлтоў.
КЎРЫЦА, -ы, мл. кўры і (з л/ч. 2, 2, 4)
кўрыцы, -рбй, зк. 1. Свойская птушка,
якую разводзяць для атрымання яек і мя
са. 2. Самка птушак атрада курыных.
з
куролятом/. 3. Мяса курыцы; кураціна. 0
Класціся спаць з курамі — вельмі рана. Ку
рам на смех — пра што-н. вельмі недарэч
нае. Куры засмяюць коео — пра таго, хто
робіць што-н. недарэчнае. Куры не клю
юць — вельмі многа (звычайна пра гро
шы). Мокрая курыца — пра растрывожа
нага, спалоханага або бязвольнага, бесха
рактарнага чалавека. Ц ломялш. кўрачка, -і,
ДА/ -чцы, мл. -і, -чак, зк. Ц лрым. курыны,
-ая, -ае. О Курыная слепата — 1) тое, што

і кдрослел; 2) хвароба вачэй, калі чалавек
не бачыць пры слабым святле, асабліва ў
прыцемку
КУРЁІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., кўрыцца; лезок. 1. Слаба гарэць, тлець, вылу
чаючы многа дыму. //о еоелішчы курыліся
еолоеешк/. 77оляросо ле курыццо. 2. чым і
без бол. Вылучаць выпарэнні, лёгкі туман,
пару. Лб летляео бозкбзку лес курыўся лорой. 3. Паднімацца ўверх, кружыцца (пра
дым, туман, пыл і пад.). Зо мошылой ку
рыўся лыд.
КУРЙЦЬ, курў, кўрыш, кўрыць; кўраны; лезок. І. што і без бол. Удыхаць і вы
дыхаць дым якога-н. рэчыва, пераважна
тытуню. А", цыеорэту. 2. што і чым. Спаль
ваць пахучыя рэчывы для атрымання па
хучага дыму. лоболом. II облокр. курнуць,
-нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні;
-нўты (да 1 знач.). Ц лоз. курэнне, -я, л. Ц
лрым. курыльны, -ая, -ае. Аўрыльлоя тобоко.
локой.
КЎРЫЯ, -і, зк. 1. Аб'яднанне некаль
кіх патрыцыянскіх родаў у Старажытным
Рыме (гіст.). 2. Разрад выбаршчыкаў па
дзеленых па нацыянальнай, маёмаснай і
іншых адзнаках, Дерролскоя к. О Папская
(Рымская) курыя — вярхоўны орган, цераз
які Папа Рымскі ажыццяўляе кіраўніцтва
каталіцкай царквой. Ц лрыл/. курыяльны,
-ая, -ае.
КУРЭНЬ, куранА, мл. курані? куранёў
м. 1. У некаторых мясцовасцях Беларусі:
будан (разм.). 2. Жылая хата ў некаторых
месцах Украіны і Прыдоння. 3. Асобная
частка Запарожскага войска, а таксама яе
стан (гіст.). II лрыл/. кураннй, -Ая, -бе (да З
знач.). отомол. Быброцькуроллоео (наз.).
КУРАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -рйць; ле
зок. Тое, што і курыццо (у 1—3 знач.).
КУСАНІК, -а, мл. -і, -аў, м. (разм.). Не
даедзены кавалачак хлеба. чузкых кусол/коў ле ем.
КУСАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца; ле
зок. І. Мець прывычку кусаць (у 1 знач.).
Собоко кусоеццо. 2. Кусаць адзін аднаго;
грызціся (пра сабак, звяроў). 3. лерол.
Крыўдзіць, дапякаць чым-н. 4. лерол.
Мець уласцівасць раздражняць, пячы
скуру (пра крапіву і іншыя расліны; пра
мароз, вецер і інш.), а таксама пра вырабы
з грубай шэрсці. Арол/ео кусоеццо. ДТорсцялоя коўбро кусоеццо.
КУСАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; лезок.,
коео-што. 1. Хапаць, раніць зубамі, джа
лам, прыносячы боль. Собоко кусое. 2. За
хопліваць зубамі, аддзяляць, адкусваць ад
чаго-н.
хлеб. X. яблык. 3. лерол. Крыў
дзіць, дапякаць чым-н. 4. Адразаць кава
лачкамі. X. брот. 5. (7 / 2ос. ле ўлсыб.), ле
рол. Моцна пячы, раздражняць скуру (пра
крапіву і некаторыя калючыя расліны). 0
Кусаць (сабе) локці — шкадаваць аб чым-н.
упушчаным, непапраўным. Ц облокр. куса
нуць -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць;
-ні /куснўць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё,
-нўць; -ні? II лоз. кусАнне, -я, л.

387
КУСАЧКІ, -аў. Шчыпцы для адкусван
ня, адразання дроту цвікоў.
КУСКАВЁІ, -Ая, -бе. Нарэзаны, пако
латы на кускі; у кусках.
цукар.
КУСЛІВЫ, -ая, -ае (разм.). Які мае
здольнасць кусацца, джаліць. Хусл/быя
пчолы. X сабака.
КУСОК, -скА, мн. -сюц -скбў, л*. 1. Ад
рэзаная, адбітая і пад. частка чаго-н.; ка
валак. Лі цэалы. Ді мяса. 2. Наогул частка
чаго-н. Аі зкыцця. 3. Адзінка некаторых
тавараў што выпускаюцца паштучна. X.
жыла. 0 Кусок у горла не лезе — немагчыма
есці ад крыўды, перажыванняў і пад. Ц ломянк/. кусочак, -чка, лін. -чкі, -чкаў, м. (да
1 знач.).
КУСТ', -А, М-сцё, мн. -й, -бў, м. 1. Тра
вяністая расліна з галінамі, якія пачы
наюць расці амаль ад зямлі. А м&л/н. А.
ашэстку. 2. Травяністая расліна, сцёблы
якой растуць пучком. X сун/'ц. б У кусты
(хавацца, упякаць) — ухіляцца ад адказ
насці, ад непасрэднай справы. Ц памятны,
кўсцік, -а, мн. -і, -аў .м. / кустбк, -ткА, мн.
-ткі^ -ткбў м. II лрь/м. куставы, -Ая, -бе /
кустовы, -ая, -ае. Ауспп/быя росл/ны. Аус/яобдя яеобо.
КУСТ, -А, Л/-сцё, лін. -й, -бў м. Аб'яд
нанне якіх-н. прадпрыемстваў арцелей
і пад. II прым. куставы, -Ая, -бе. Аусп/обдя
кораба
КУСТАРЭЗ, -а, мн. -ы, -аў м. Прылада
для падразання і выкарчоўвання кустоў Ц
лрым. кустарэзны, -ая, -ае.
КУСТОЎЕ, -я, н., зб. Кусты (у 1 знач.).
Разраслося к.
КУСЦІСТЫ, -ая, -ае. Які расце гус
та, кустом. Аусц/с/пая лп/лн/цд. Ц наз. кус
цістасць, -і, лс
КУСЦІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ціцца;
незак. Расці кустом, даваць многа бакавых
адросткаў Ц наз. кушчэнне, -я, н.
КУТ, -А, 3/куцё, мн. -ы, -бў, м. 1. Мес
ца, дзе сыходзяцца ўнутраныя бакі прад
мета; частка памяшкання, прастора па
між дзвюма сценамі. З хунта у к. / яечар
птупт (прымаўка). 2. Частка пакоя, якую
здаюць кватарантам у наймы. Зняць сеой
к. 4. перан. Мясцовасць, звычайна глухая.
Далех/ к. /лук/ к. Ц памянта. куточак, -чка,
мн. -чкі, -чкаў, м. II лрым. кутавы, -Ая, -бе
(да 1 знач.).
КУТАС, -А, мн. -ы, -бў, м. Пучок нітак,
звязаных разам на канцы, для ўпрыго
жання чаго-н. /7бяс з култасамт. Ц лрым. кутасбвы, -ая, -ае.
КЎТНІ, -яя, -яе. Які знаходзіцца, раз
мешчаны ў куце. Аултняе акно. О Кутнія
зубы — тое, што і карэнныя зубы.
КЎТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Край
ні карэнны зуб.

КУТОК, -ткА, мн. -ткь -ткбў, м. 1. Тое,
што і хунт. 2. Зацішная, прыгожая, маляў
нічая мясцовасць. Ройсх/ х. на Варачы.
II лямянп/.-.лясх. кутбчак, -чка, мн. -чкі,
-чкаў, м.
КЎТЫ, -ая, -ае. Тое, што і казаны.
КЎФАР, -фра, мн. -фры, -фраў м. Вя
лікая скрынка з векам для захоўвання
тканіны, адзежы, каштоўнасцей. Ц лрым.
кўфравы, -ая, -ае.
КУФЕЛЬ, -фля, мн. -флі, -фляў / КУ
ХАЛЬ, -хля, мн. -хлі, -хляў, м. Спецыяль
ны кубак для піва. Ц лрым. куфельны, -ая,
-ае, куфлевы, -ая, -ае / купальны, -ая, -ае.
КУФЭРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў, м. 1.
Невялікі куфар; тое, што і куфар. 2. Да
рожная скрынка (род чамадана), звычай
на прыгожа аформленая. Ц ярым. куфэрач
ны, -ая, -ае.
КУХАЛЬ ал. куфель.
КЎХАЛЬНЫ ал куфель
КЎХАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Невялікі
круглы праснак у выглядзе піражка з па
глыбленнем у сярэдзіне, куды клалі цыбу
лю, сыпалі мак. Ц лрым. кўханны, -ая, -ае.
КЎХАР, -а, мн. -ы, -аў м. Той, хто гатуе
стравы; повар. Ц лс. кухарка, -і, ДМ -рцы,
мн. -і, -рак. II лрым. кухарскі, -ая, -ае.
КУХАРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; незак.
Гатаваць стравы; быць кухарам, кухаркай.
КЎХНЯ, -і, мн. -і, -хань / -хняў лс. І.
Асобнае памяшканне з печчу, плітой для
прыгатавання ежы, а таксама камплект
мэблі для такога памяшкання. 2. Падбор
страў. беларуская х. 3. леран., абз. Махі
нацыі, інтрыгі, а таксама ўвогуле скрыты,
закулісны бок якой-н. дзейнасці. О Ма
лочная кухня — установа, якая гатуе ма
лочныя сумесі для грудных дзяцей. Ц мя
млям/. куханька, -і, ДМ-ньцы, мн. -і, -нек,
лс. (да 1 знач.). Ц лрь/м. куханны, -ая, -ае (да
1 знач.).
КУХТАЛЬ, -А, мн. -ц -ёў м. (разм.).
Удар кулаком. Даць кухталя.
КУЦЦЯ, -і^ лс. 1. Урачыстая вячэра на
пярэдадні Каляд, Новага года, якая су
праваджаецца варажбою, а таксама дзень,
у які адбываецца гэта ўрачыстасць. 2. Ка
ша з ячных і іншых круп як традыцый
ная абрадавая страва беларусаў і іншых
славянскіх народаў. О Багатая (шчодрая)
куцця — гатавалася перад Новым годам;
была мясная, багатая, каб і год быў бага
ты. Посная (галодная) куцця — гатавалася
напярэдадні Каляд і Вадохрышча без мяса
і жывёльнага тлушчу.
КЎЧА, -ы, мн. -ы, куч, лс. 1. Вялікая
колькасць чаго-н. сыпкага або якіх-н.
прадметаў у беспарадку наваленых адзін
на другі. А ляску. А камення. 2. Счап
ленне людзей, жывёл. А наробу. Яеечк/
зб/л/ся ў кучу. 3. Мноства, вялікая коль

КУС-К'ЯТ
касць (разм ). А хн/е. А непрыемнасцей. А
ером/ай. А бзяцей. Ц ламянм/. кўчка, -і, ДЛ^
-чцы, мн. -і, -чак, лс. (да 1 і 2 знач.).
КУЧАВЁІ, -Ая, -бе. У выразе: кучавыя
воблакі — воблакі ў выглядзе густых белых
клубоў.
КУЧАРАВІСТЫ, -ая, ае Які кучара
віцца, выглядае кучаравым. X. чуб. Ц наз.
кучаравістасць, -і, лс.
КУЧАРАВІЦЦА, 1 і 2 ас. неўжыв., -віц
ца; незах. Пра валасы: віцца, закручвацца
ў кучары, каласы на скронях хучараеяцца.
КУЧАРАВЫ, -ая, -ае. 1. Які завіваецца,
мае завіткі. Аучараеыя валасы. Аучараеая
бзяўчынха. 2. леран. Пра дрэвы: з густой
пышнай кронай, з дробным лісцем. Аучараеыя л/лы. Ц наз. кучаравасць, -і, лс.
КЎЧАРЫ, -аў (разм.). Кучаравыя або
завітыя валасы. Ц ламянм/. кучаравінкі,
-нак, абз. -нка, -і, ДЛ/-нцы, лс.
КЎЧКА, -і, ДА/ -чцы, мн. -і, -чак, лс. 1.
ал. куча. 2. Невялікая група людзей, аб'яд
наных агульнымі інтарэсамі. Лі сяброў
/прымалася асобна.
КЎЧМА, -ы, мн. -ы, -аў, лс. Тое, што і
хучомха.
КУЧМА, -ьі, мн. кўчмы, -аў, лс. 1. Пра
пышныя, густыя валасы. Яа еалаее х. еустых чорных валасоў. 2. леран. Пра густую
зелень. Аронл/расы на кучмаххеоек.
КЎЧНЫ, -ая, -ае. Які характарызуецца
густым размяшчэннем на невялікай тэ
рыторыі. Лучныя ўсхобы морхеы. X. налёт
м/ро/яу. II наз. кучнасць, -і, лс.
КУЧОМКА, -і, ДЛ/ -мцы, мн. -і, -мак,
лс. Шапка футрам наверх. А на еочы на
паўзае. II лрым. кучомачны, -ая, -ае.
КУШ, -а, м. (разм.). 1. Стаўка ў кар
тачнай гульні. Сарваць бобры х. 2. Вялікая
колькасць грошай. Разл/чеаць на еял/к/ х.
КУШНЁР, -нярА, мн. -няріА, -нярбў
м. Майстар, які вырабляе шкуры пуш
ных жывёл на футра. II лс. кушнерка, -і, ДМ
-рцы, мн. -і, -рак. II лрым. кушнерскі, -ая,
-ае.
КУШНЕРНЫ, -ая, ае Звязаны з вы
рабам футра са шкур. Аум/нерная фабрыка.
КУШЧЭННЕ ал кусціцца

КУШЭТКА, -і, ДА/ -тцы, мн. -і, -так,
лс. Невялікая канапа з узгалоўем, але без
спінкі. II лрь/м. кушэтачны, -ая, -ае.
КХМЁРЫ, -аў, абз. кхмер, -а, м. Народ,
які складае асноўнае насельніцтва Кам
боджы. II лс. кхмёрка, -і, ДА/ -рцы, мн. -і,
-рак. II лрь/м. кхмёрскі, -ая, -ае.
КЮВЁТ, -а, М-вёце, л/н. -ы, -аў м. Ка
нава ўздоўж дарогі або чыгункі для сцёку
вады. II лрь/м. кювётны, -ая, -ае.
К'ЯТ, -а, Л/к'Аце, мн. -ы, -аў м. Грашо
вая адзінка ў М'янме (былой Бірме).

ЛАБ-ЛАГ
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ЛАБАВЁІ, -Ая, -бе. 1. Накіраваны ў лоб;
франтальны. Лабавая отоко. Д. ўбор. 2.
Размешчаны ў пярэдняй частцы чаго-н.
Лабавое п/кло оўтомобйм.
ЛАБАГРЭЙКА, -і, ДЛ7 -рбйцы, мн. -і,
-рбек, ж. (гіст.). Жняярка прасцейшай
будовы, што прымянялася для ўборкі ас
ноўных збожжавых культур і вымагала вя
лікага фізічнага напружання ад рабочага,
які працаваў на гэтай машыне (спец.).
ЛАБАЗ, -а, мн. -ы, -аў з*, (уст.). Памяш
канне для гандлю зернем, мукой, а так
сама для захоўвання зерня, мукі; склад
розных тавараў. Мучны л. Ц ярым. лабазны,
-ая, -ае.
ЛАБАЗНІК, -а, мн. -і, -аў м. (уст.). Ула
дальнік лабаза або прадавец у лабазе. Ц
лс. лабазніца, -ы, мн. -ы, -ніц. Ц лрым. ла
базніцкі, -ая, -ае.
ЛАБАН, -А, мн. -ьі, -бў м. Прамысловая
рыба з атрада кефалепадобных.
ЛАБАРАНТ, -а, М -нце, мн. -ы, -аў м.
1. Навукова-тэхнічны супрацоўнік лаба
раторыі, даследчай установы. Сторм/ы л.
2. Памочнік выкладчыка на лабараторных
занятках. 3. Супрацоўнік кафедры, які
выконвае тэхнічную работу. Д. ка^сбры
оеульноео моеазноўстео. Ц лс. лабарантка,
-і, ТУЛІ -тцы, мн. -і, -так. Ц лрым. лаба
ранцкі, -ая, -ае.
ЛАБАРАТОРЫЯ, і, мн і, рый, лс
Спецыяльна абсталяванае памяшканне
для навуковых або тэхнічных доследаў
вучэбных заняткаў а таксама ўстанова, у
якой займаюцца такімі доследамі. Ц лрым.
лабараторны, -ая, -ае.
ЛАБАСТЫ, -ая, -ае. Шыракалобы, з вя
лікім ілбом. Д. чалавек. Ц наз. лабастасць,
-і, лс.
ЛАБАТЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Бязрогі,
які не мае рок ^Таба/лая карова. 2. Тое, што
і лабасты. 3. леран. Круглы, высокі, па
добны на лоб. Д. узгорак. Ц наз. лабатасць,
-і, лс.
ЛАБАЧ, -А, мн. -Ы, -бў м. (разм.). Пра
чалавека з высокім пакатым ілбом.
ЛАБІЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). Нястойкі,
няўстойлівы, рухомы. Д. ціск. 77обЫьндя
тэмпература. Ц наз. лабільнасць, -і, лс.
ЛАБІРЙНТ, а, ЛІ -нце, мн ы, -аў, м
1. У Старажытнай Грэцыі і Егіпце — бу
дынак з мноствам пакояў і складанымі,
заблытанымі хадамі, з якога цяжка было
выйсці. 2. леран. Складанае, заблытанае
становішча, размяшчэнне чаго-н. Д еул/ц. ./7 бумок. 3. Унутранае вуха чалавека
і пазваночных жывёл (спец.). Ц лрым. лабі
рынтавы, ая, -ае
ЛАБІСТ, -а, Л/-сце, мн. -ы, -аў м. Чала
век, які належыць да лобі. Ц лрым. лабісцкі,
-ая, -ае.
ЛАБІСЦКІ ал. лабіст, лобі.

ЛАБІЯЛІЗАЦЫЯ, і, лс (спец) Вы
маўленне некаторых гукаў з акругленнем
выцягнутых губ. II лрым. лабіялізацыйны,
-ая, -ае.
ЛАБІЯЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). Утвора
ны з удзелам губ; губны, 77обмльныя зыч
ныя. II наз. лабіяльнасць, -і, лс.
ЛАБОК, -бкА, мн. -бкц -бкбў м. 1. ал.
лоб. 2. Узвышэнне ў ніжняй частцы жы
вата на месцы зрашчэння пярэдніх касцей
таза (спец.). Ц лрым. лабкбвы, -ая, -ае.
ЛАВА', -ы, мн. -ы, лаў лс. Прадмет ся
лянскай мэблі для сядзення ў выглядзе
шырокай дошкі на ножках. 0 Сесці (тра
піць) на лаву падсудных — пайсці пад суд. Ц
лрым. лАўны, -ая, -ае.
ЛАВА , -ы, лс. І. Расплаўленая вулка
нічная маса, якая вывяргаецца на павер
хню зямлі. ТТйток/ ласы. 2. перон. Імклі
вая, нястрыманая маса каго-, чаго-н.,
суцэльны паток. Ц лрым. лававы, -ая, -ае.
ЛАВА, -ы, мн. -ы, лаў лс. (разм.). Вялікі
абшар, шырокі аднастайны масіў чаго-н.
Л. жыта.
ЛАВА*, -ы, мн. -ы, лаў лс. Баявы па
радак конніцы для адначасовай атакі з
флангаў і тылу, а таксама атрад, пастрое
ны для такой атакі. 77 кізякоў.
ЛАВА, -ы, мн. -ы, лаў лс. Падземная
горная вырабатка з доўгімі забоямі, у якой
здабываюцца карысныя выкапні. Ц лрым.
лАўны, -ая, -ае.
ЛАВАНДА, -ы, ДАТ -дзе, лс. Вечназя
лёная эфіраносная расліна з блакітна-фіялетавымі або сінімі кветкамі. Лірная л. Ц
лрым. лавандавы, -ая, -ае. 77 алей.
ЛАВАЧКА, -і, ДА/ -чцы, мн. -і, -чак, лс.
1. ел. лаўка2. Пра незаконныя жуль
ніцкія махінацыі, а таксама пра людзей —
удзельнікаў такіх махінацый (разм.). Рас
крылі /к лавачку.
ЛАВАЧНЫ' ад лаўка'
ЛАВАЧНЫ <м. лаўка".
ЛАВАШ, -А, .мн. -ьі, -бў, .м. Прэсны
белы хлеб у выглядзе тонкай аладкі або
пласта з пшанічнай мукі, распаўсюджаны
пераважна ў народаў Каўказа і Блізкага
Усходу. II лрым. лавашны, -ая, -ае.
ЛАВЕЛАС, -а, мн. -ы, -аў, м. Спакуснік
жанчын; залётнік.
ЛАВЁЦ, лаўцА, мн. лаўцы, лаўцбў м.
Тбй, хто займаецца лоўляй рыбы, звера як
промыслам. 7/а лаўца / зяер бяжыць (пры
казка). II лрым. лавёцкі, -ая, -ае. 77 промы
сел.
ЛАВІНА, -ы, мн. -ы, -він, лс. 1. Абвал
вялікай масы снегу, лёду з гор. Снелсная л.
2. леран. Імклівая, нястрымная маса каго-,
чаго-н.; суцэльны паток. 77 бойся. Ц лрь/м.
лавінны, -ая, -ае
ЛАВІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
незая. 1. Пра паруснае судна: рухацца суп
раць ветру мяняючы напрамак курсу 2.

леран. Рухацца не прама, абмінаючы пе
рашкоды. Д. лам/лс мам/ынам/. 3. леран.
Умела выходзіць з цяжкага становішча,
ухіляцца ад чаго-н. Д. у лал/тыцы. Ц зая.
злавіраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй (да 2
знач.). II наз. лавіраванне, -я, н.
ЛАВІЦЬ, лаўліб, лбвіш, лбвіць; лбўлены; незак. 1. Хапаць, імкнуцца схапіць
каго-, што-н. на ляту. Д. мяч. 2. Імкнуцца
дагнаць, схапіць таго, хто (тое, што) адда
ляецца, ухіляецца. Д хлопцаў. 3. Намацва
ючы, адшукваючы, браць, затрымліваць.
Д. у цемры матчыну руку. 4. Здабываць
(рыбу звяроў птушак) з дапамогай спе
цыяльных прыстасаванняў Д. еуЭай. 5.
Вышукваць, высочваць каго-, што-н., каб
спыніць, затрымаць; старацца заспець. Д.
дырэктара. Д. такс/. 6. Высочваць, каб
арыштаваць, абясшкодзіць. Д /ал/ёна. 7.
Не прапускаць магчымасці для ажыццяў
лення чаго-н., выбраць зручны момант.
Д колсну/о хеЫ/ну. 8. леран. Успрымаць
слыхам, зрокам, розумам; убіраць у сябе,
паглынаць, затрымліваць. Д. кожнае слоеа. Д. лоадяб. 9. леран. Настройваць радыё
прыёмнік на пэўныя хвалі, прымаць ра
дыёсігналы (разм.). 10. леран., каео ^м/то)
на чым. Раптоўна спыняць увагу на чым-н.
сказаным, зробленым, выкрываць, абві
навачваць. Д. на хлусні б Лавіць на слове —
прымусіць каго-н. зрабіць або паабяцаць
зрабіць што-н. з таго, аб чым было сказа
на. II зак. злавіць, злаўліб, злбвіш, злбвіць;
злбўлены. II наз. лбўля, -і, ж. (да 4,6 знач.).
ЛАГ, л&га, мн. лАгі, лётаў м. (спец.).
Прыбор для вымярэння хуткасці руху
судна і пройдзенай ім адлегласці. Ц лрым.
лАгавы, -ая, -ае.
ЛАГА, -і, ДА^л&зе, л/н. -і, лаг / -аў ж. 1.
Драўляны брус, на які насцілаецца падло
га. 2. Часовая апора пад што-н. у форме
нятоўстага бервяна, жэрдкі. /7ІЕрдкочбоць
бярвенне ло лазах.
ЛАІАВЁІ ал. лог
ЛАГАДНЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак.
Станавіцца лагодным, лагаднейшым.
Стары часам лаеабнеў / пачынаў казку. Ц
зак. палагаднёць, -ёю, -ёеш, -ёе.
ЛАГАПАТ, -а, ЛІ -пАце, мн. -ы, -аў м.
Чалавек з заганамі ў вымаўленні.
ЛАГАПАТЫЯ, -і, ж. (спец.). Заганы ў
вымаўленні (заіканне, картавасць, шапя
лявасць і інш.). II лрь/м. лагапатычны, -ая,
-ае.
ЛАГАПЁД, -а, Л/ -дзе, мн. -ы, -аў м.
Спецыяліст па лагапедыі.
ЛАГАПЕДЫЯ, -і, ж. Раздзел дэфекта
логіі, навука аб недахопах вымаўлення і
іх выпраўленні. Ц лрым. лагапедычны, -ая,
-ае.
ЛАГАРЙФМ, -а, мн ы, аў м У матэ
матыцы: паказчык ступені, у якую трэба
ўзвесці лік-аснову каб атрымаць дадзены
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лік. 7аб/пца лагарыфмаў. Ц лрьш. лагарыф
мічны, -ая, -ае. 77ааарыфм/члая л/лейка (лі
чыльны інструмент).
ЛАГАРЫФМАВАЦЬ, -мўю, -мўеш,
-мўе; -мўй; -мавАны; зак. і лезак. (спец.).
Знайсці (знаходзіць) лагарыфм дадзенага
ліку. II лаз. лагарыфмаванне, -я, л.
ЛАГЕР, -а, мл. -ы, -аў л*. 1. Часовая ста
янка, пасяленне, звычайна пад адкрытым
небам, у палатках. 7урысцк/ л. Разб/ць л. 2.
Месца для ўтрымання вялікай колькасці
ваеннапалонных ці зняволеных людзей.
77 Для баеллалололлых. 3. Часовая стаянка
войска ў палявых умовах, а таксама вой
ска, размешчанае такім чынам; сталае
месцазнаходжанне партызан, паўстанцаў.
4. лерал. Грамадска-палітычная групоўка,
кірунак. 77 мфу. О Піянерскі лагер — выхаваўча-аздараўленчая ўстанова для пія
нераў і школьнікаў у СССЕ Ц ярым. лагер
ны, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.). 77. збор.
ЛАГІЧНЫ, -ая, -ае 1. ал логіка 2. За
канамерны, разумны, паслядоўны, які
адпавядае законам логікі. Л. еыл/к. Л. ўчылак. II лаз. лагічнасць, -і, ж.
ЛАГОДА, -ы, ДА/ -дзе, лс. (разм.). 1.
Прыемны спакой, хараство. 77. ў лесе. 2.
Згода, мір, прыязнасць, лад. .Жыць у лаеобзе.
ЛАГОДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць; лазак,
(разм.). 1. каео-што. Лашчыць, прываблі
ваць. Солца лаеобз/ць зямлю. 2. каму. Дага
джаць, паддобрывацца. 77. старэйшым.
ЛАГОДНЫ, -ая, -ае. Дабрадушны,
ласкавы, прыемны. 77. кастрой. 77аеоблая
ўсмешка. II лаз. лагоднасць, -і, лс.
ЛАГЎНА, -ы, мл. -ы, -гўн, лс. 1. Марскі
заліў аддзелены ад мора пясчанай касой.
2. Унутраны вадаём атола, а таксама ўчас
так мора паміж каралавым рыфам і бера
гам. II лрым. лагўнны, -ая, -ае.
ЛАГЧЁІНА, -ы, мл. -ы, -чын, лс. 1. Ніз
кае месца сярод адхонных схілаў; лог 7сц/
/мачыла#. 2. Нізіна. Лёска злахобз/лася ў
лаечыле. Ц ламялш. лагчынка, -і, ДА/ -нцы,
мл. -і, -нак, лс. II лрь^м. лагчынны, -ая, -ае.
ЛАД', -у А/ -дзе / ў ладў, мл. -ы, -бў
м. 1. Дзяржаўная ці грамадская сістэма.
Дзярлсаўль/ л. Трамабек/ л. 2. Уклад жыц
ця, спосаб жыцця. Бубўем лезь/ л. лсыцця.
3. Згода, парадак, зладжанасць (разм.).
/Дямалабўўхаце. 4. Спосаб, манера, узор.
Да лазы л. 5. Сістэма будовы чаго-н., ут
вораная ўнутранай сувяззю, залежнасцю
суадносных частак, /раматычлы л. моеы.
б Давесці (прывесці) да ладу — прывесці
што-н. у парадак; закончыць паспяхова
якую-н. справу. Дайсці (да) ладу — разаб
рацца, дабіцца толку. На добры лад — так,
як патрэбна; па-сапраўднаму. На свой
лад — па-свойму. На ўсе лады — усебако
ва (абмяркоўваць, разбіраць і пад.). Не ў
лад — нязладжана, нястройна. Не ў ладу;
не ў ладах з кім-чым — быць не ў згодзе,
у дрэнных адносінах. У лад — зладжана,
стройна. (Усе) на адзін лад — (усе) адноль
кавыя.

ЛАД2, -а / -у 3/-дзе / ў ладў, мл. -ы, -бў
м. 1. -у. Спосаб пабудовы гукарада, аргані
зацыя музычных гукаў 2. -а. Папярочнае
дзяленне на грыфе струнных музычных
інструментаў. 3. мл. Клавішы гармоніка,
духавых інструментаў. 77ерайраць лабы. Ц
лрым. лёдавы, -ая, -ае.
ЛАД\ -у, А/ -дзе, м. У граматыцы: сіс
тэма форм дзеяслова, якая выражае ад
носіны дзеяння да рэчаіснасці. ^бееслы л.
Задзелы л. Умоўлыл.
ЛАДАМ, лрысл. 1. Парадкам, як трэба.
Жыццё /бзел. 2. У згодзе, мірна, спакойна.
77ааутарыць л.
ЛАДАН, -у м. Араматычная смала,
якая выкарыстоўваецца для абкурвання
ў час богаслужэння. 0 На ладан дыхаць
(разм.) — быць пры смерці. Ц лрым. ладан
ны, -ая, -ае.
ЛАДАНКА, -і, ДА/-нцы, мл. -і, -нак, эк.
1. Маленькі мяшочак з ладанам або аму
летам, талісманам, які носяць на грудзях
з мэтай засцерагчы сябе ад няшчасця. 2.
Невялікая пасудзіна, у якой спальваюць
ладан.
ЛАДАЧКІ, -аў толькі мл. (дзіц.). 1. ал.
ладкі. 2. Назва дзіцячай гульні, пры якой,
звяртаючыся да дзіцяці са словамі: «Ла
дачкі, ладачкі» і гд., пляскаюць яго да
лонькі адна аб адну.
ЛАДДЗЯ', -ц мл. -і^ лс. (уст.). Вялікая
парусная ці веславая лодка.
ЛАДДЗЯ^, -і^ мл. -і^ -ёй, лс. Шахматная
фігура ў форме вежы, якая ходзіць удоўж
і поперак дошкі па прамой; турА. Ц лрым.
ладзёйны, -ая, -ае. 77абзейлае закалчэллс
ларты/.
ЛАДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца;
лезак. 1. (7 / 2 ас. ле ўлсые.). Ісці на лад,
добра атрымлівацца. У ффме слраеа л. 2.
Наважвацца, рыхтавацца што-н. рабіць
(разм.). 71. слаць.
ЛАДЗІЦЬ', -джу -дзіш, -дзіць; лезак., з
к/м. 1. Жыць у згодзе, ^лы ўсё лсыццё ла
дзяць з суседзям/. 2. з к/м-чым. Прыйсці да
згоды, справіцца з кім-, чым-н. 7?. з дзець
мі. II зак. зладзіць, зладжу зладзіш, зла
дзіць; зладжаны.
ЛАДЗІЦЬ , -джу -дзіш, -дзіць; -джаны;
лезак., што. 1. Рамантаваць, папраўляць,
падрыхтоўваць, рабіць што-н. прыгодным
для карыстання. Л. салі. 2. Рабіць, ства
раць, спраўляць, арганізоўваць. 71. вясел
ле. 3. Настройваць музычны інструмент.
77. баял.
ЛАДКАВАЦЬ, -кўю, -кўеш, -кўе; -кўй;
лезак., што. Прыводзіць у парадак, ула
джваць. 77. рэчы. II зак. уладкаваць, уладкўю, уладкўеш, уладкўе, уладкаваны. Ц
лаз. уладкаванне, -я, л.
ЛАДКІ, -дак, толькі мл. Дзіцячая гуль
ня, пры якой удзельнікі ўдараюць адзін
аднаго спачатку правай далонню аб пра
вую, потым левай аб левую і г.д. б Біць
(пляскаць) у ладкі — выказваць адабрэнне
чаго-н.

ЛАГ-ЛАЗ
ЛАДНА, лрысл. І. Зграбна, прыгожа,
спраўна. 77. лашыты. 2. у злач. сцеярблс.
часц. Ужыв. для выражэння згоды, па
цвярджэння чаго-н., азначае: добра, хай
сабе і так. 77., лрыйбу/
ЛАДНЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Досыць
вялікі, значны, немалы. 77аблая скіба. 2.
Зграбны, прыгожы, спраўны. 77. хдолец. 3.
Добры, зусім здавальняючы. 77аблал хата.
II лаз. ладнасць, -і, ж.
ЛАЕЧНЫ ал лайка'
ЛАЖАННЕ ал. лазенне, лазіць.
ЛАЖбК ал лог
ЛАЖЁІЦЦА ал легчы
ЛАЗ, -а, мл. -ы, -аў м. 1. Невялікая ад
туліна ў чым-н., праз якую можна пралез
ці, пранікнуць куды-н. 77. у ллоце. 2. Ад
туліна ў сценцы апарата, машыны, катла
і пад. для пранікнення ўнутр з мэтай аг
ляду рамонту, запраўкі (спец.). Ц лрым.
лёзны, -ая, -ае.
ЛАЗА, -ы, мл. лбзы, лоз і лозаў лс. І.
Кусты некаторых парод вярбы, вінагра
ду ^/лаераблал л. 2. Доўгае гнуткае галлё
вярбовых кустоў вінаграду; матэрыял з
лазовай драўніны ці кары. Ллесці кошыкі
з лазы. б Даць лазы (разм.) — адсцябаць
розгамі. II лрым. лазовы, -ая, -ае. ТТазоеая
кара. 77 кошык.
ЛАЗАВІК/, -бў, абз. лазавік, -А, м.
(разм.). Лапці з лазы.
ЛАЗАРЭТ, -а, 3/ -рбце, мл. -ы, -аў м.
1. Невялікі ваенны шпіталь. 77алябы л. 2.
Бальніца для бедных (уст.). Ц лрым. лаза
рэтны, -ая, -ае.
ЛАЗАТЫ, ая, -ае У выразе: чорт лаза
ты — пра таго, хто з'яўляецца ўвасаблен
нем зла, несправядлівасці.
ЛАЗЕННЕ, -я, л. Дзеянне паводле знач.
дзеяслова лазіць.
ЛАЗЕНШЧЫК, а, мл і, аў м Работ
нік лазні, які абслугоўвае наведвальнікаў
II лс. лазеншчыца, -ы, мл. -ы, -чыц. Ц лрым.
лазеншчыцкі, -ая, -ае.
ЛАЗЕНЬКА ал. лазня
ЛАЗЕР, -а, мл. -ы, -аў м. (спец.). 1. Ап
тычны квантавы генератар для атрыман
ня вузкага інтэнсіўнага, вельмі моцнага
пучка святла, /млульслы л. 2. Пучок свят
ла, прамень, які атрымліваецца пры да
памозе такога генератара. Зборка лазерам.
ТТячэлле лазерам. Ц лрым. лазерны, -ая, -ае.
77азерлая ўсталоўка. 77. лрамель. 77азерлая
хірзраія.
ЛАЗЕРА.. Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносіны
да лазера (у 2 знач ), напр., лазератэралія.
ЛАЗЕРШЧЫК, -а, лт. -і, -аў, лс (разм.).
Спецыяліст па лазернай тэхналогіі, рабо
це з лазернай тэхнікай.
ЛАЗІНА, -ы / ЛАЗІНА, -ьц мл. -ы, лазін,
лс. Галінка або сцябло лазовага куста, ла
зовы дубец. II лрым. лазінны, -ая, -ае / ла
зінавы, -ая, -ае
ЛАЗІЦЬ, лАжу лАзіш, лАзіць; лезак. 1.
Чапляючыся за што-н., узбірацца на што-н.
або апускацца ўніз. 77. ла брэшах. 2. Пра-

ЛАЗ-ЛАМ
нікаць куды-н. паўзком, сагнуўшыся. Д.
ка<? стол. 3. Уваходзіць у што-н. вадкае. Д.
у еа^у. 4. Забірацца праз што-н. унутр. Д.
у хату праз еокны. 5. Прабірацца куды-н.
скрытна, крадучыся. Л. у чулсы са<3. 6. За
бірацца рукой у што-н., шукаць, намац
ваць Д у куфары. 7. лерак. Хадзіць, сна
ваць дзе-н. (разм.). Д. яд здзеках. 0 Лазіць
па кішэнях — займацца кішэнным крадзя
жом. II ядз. лазенне, -я, я. і лажанне, -я, я.
ЛАЗНЯ, -і, .мя. -і, -яў лс. 1. Спецыяль
нае памяшканне, дзе мыюцца і парацца.
77абу<)а#аць ноеу/о лазню. 2. Мыццё ў такім
памяшканні (разм.). Лдсля малацьбы ^обра сха^з/^ь / у лдзя/д. 3. леран. Наганяй, су
ровая вымова (разм.). 0 Даць (задаць) лазні
(разм.) — даць наганяй, строгую вымову.
II ядмяям. лазенька, -і, ДА/ -ньцы, мя. -і,
-нек, лс. II ярым. лазневы, -ая, -ае / лазен
ны, -ая, -ае.
ЛАЗНЯК, -ў, мя. -і^ -бў, м. Кусты лазы,
лазовы зараснік. .Буяў еусты л. Ц лрь/л/. лаз
няковы, -ая, -ае.
ЛАЗОВЫ ад лаза
ЛАЗЎРАК, -рку м. 1. Тое, што і блак/т.
2. Фарба светла-сіняга колеру. Мдляряы л.
ЛАЗУРЫТ, -у, М -рвіце, мя. -ы, -аў, м.
Мінерал сіняга колеру; выкарыстоўваец
ца для дробных вырабаў упрыгожанняў
прыгатавання фарбаў (ультрамарыну). Ц
ярым. лазурытавы, -ая, -ае.
ЛАЗУТЧЫК, -а, мя. -і, -аў м. Развед
чык (звычайна ў тыле ці ў размяшчэнні
праціўніка); шпіён. 77дс/?дць лдзу/ячыкд. Ц
лс. лазутчыца, -ы, мя. -ы, -чыц. Ц ярым. ла
зутчыцкі, -ая, -ае.
ЛАЙБА, -ы, мя. -ы, лайб / -аў лс. Вя
лікая парусная лодка з косымі парусамі
(звычайна двухмачтавая). Ц ярым. лайба
вы, -ая, -ае.
ЛАЙДАК, -0, мя. -ь -бў м. (разм.). Гуль
тай, бяздзейны, варты пагарды чалавек.
II лс. лайдачка, -і, ДА/ -чцы, мя. -і, -чак. Ц
ярым. лайдацкі, -ая, -ае.
ЛАЙДАЦТВА, -а, я. (разм.). Гультай
ства, бяздзейнасць.
ЛАЙДАЧЫЦЬ, -чу; -чыш, -чыць; яездк.
(разм.). Гультайнічаць, бяздзейнічаць, ухі
ляцца ад работы, ад абавязкаў.
ЛАЙКА', -і, ДА/лАйцы, мя. -і, лАек, лс.
Парода паўночных сабак, якія выкарыс
тоўваюцца для палявання, язды, аховы
статкаў аленяў Яз<Эа яд ланках. Ц ярь/м.
лаечны, -ая, -ае.
ЛАЙКА , -і, ДА/ лАйцы, лс. Гатунак
мяккай (авечай і казінай) скуры. Ц ярь/м.
лайкавы, -ая, -ае. Дайкаеыя яддь*/д/як/.
ЛАЙНЕР, -а, мя. -ы, -аў м. Вялікі акі
янскі пасажырскі параход, а таксама мна
гамесны самалёт. Як/янск/ л. 77д^с/ярдяы л.
II ярым. лайнерны, -ая, -ае / лайнерскі, -ая,
-ае.
ЛАК, -у, мя. -і, -аў м. 1. Раствор смол у
спірце, шкіпінары, алеі і інш., якім пакры
ваюць паверхню прадметаў каб надаць ім
бляск. /7дкры#дць лдкдм. 2. Бліскучы вы
сахлы слой гэтага раствору на паверхні
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якога-н. прадмета. Ддкдбыя туфл/ (са ску
ры, пакрытай лакам). 3. Касметычны сро
дак (фарба для пакрыцця пазногцяў або
раствор для фіксацыі прычоскі). Уыреоны
л. II ярым. лакавы, -ая, -ае. Дакд^ыя фарбы.
ЛАКАЛІЗАВАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв.,
-зўецца; здк. і незак. (кніжн.). Сканцэн
травацца (сканцэнтроўвацца) у пэўным
месцы, спыніцца (спыняцца) у пэўных
межах. Эяйэм/я лдкдл/здздлдся. Ц ядз. ла
калізацыя, -і, лс.
ЛАКАЛІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, -зўе;
-зўй; -завАны; здк. і незак., мяне (кніжн.).
Спыніць (спыняць) пашырэнне чаго-н.,
абмежаваць (абмяжоўваць) што-н. пэў
ным месцам; устанавіць, знайсці. Д. эяйэм/ю. II ядз. лакалізацыя, -і, лс. Ц ярь/м. лака
лізаваны, -ая, -ае /лакалізаваны, -ая, -ае.
ЛАКАЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Мясцо
вы, уласцівы толькі пэўнаму месцу; абме
жаваны. Ддкдльядя лайна. Ддкдльядя сеткд. II ядз. лакальнасць, -і, лс.
ЛАКАМАБІЛЬ, -я, мя. -і, -яў, м. Пара
вая перасоўная або стацыянарная ўстаноўка, якая прыводзіць у рух сельска
гаспадарчыя і іншыя машыны; паравік. Ц
ярь/м. лакамабільны, -ая, -ае.
ЛАКАМАТЫЎ, -тьіва, мя. -тывы, -тываў м. Машына (паравоз, цеплавоз, элек
травоз), якая рухаецца па рэйках і пры
значана для перамяшчэння паяздоў. Ц
ярь/м. лакаматыўны, -ая, -ае.
ЛАКАНЙМ, -у, м. Гранічная і даклад
ная сцісласць выказвання. Д еыралсэння.
II ярь/м. лаканічны, -ая, -ае.
ЛАКАНІЧНЫ, -ая, -ае. Які вызначаец
ца лаканізмам; немнагаслоўны. Д. дЭкдз. Ц
ядз. лаканічнасць, -і, лс.
ЛАКАТАР, -а, мя. -ы, -аў, м. (спец.).
Апарат для вызначэння месцазнаходжан
ня розных аб'ектаў. Дазерны л. Ц ярь/м. ла
катарны, -ая, -ае.
ЛАКАЎТ, -у, 3/ -ўце, мя. -ы, -аў, м. Зак
рыццё прадпрыемства і масавае звальнен
не рабочых як сродак барацьбы з іх патра
баваннямі.
ЛАКАЎТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; здк. і ясздк., каао. Аб'явіць (аб'яў
ляць) лакаўт каму-н., звольніць (зваль
няць) у выніку лакаўту.
ЛАКАЦЫЯ, -і, лс. (спец.). Вызначэн
не месцазнаходжання аб'екта з дапамогай
лакатара, /укдздя л. Ялтыкная л. Ц ярым.
лакацыйны, -ая, -ае.
ЛАКЁЙ, -я, мя. -і, -яў, м. І. Слуга ў пан
скім доме, гасцініцы, рэстаране (уст.). 2.
лерак. Чалавек, які падхалімнічае, выс
лужваецца (неадабр.). Ц ярь/м. лакёйскі,
-ая, -ае. Ддкейск/я л/анеры.
ЛАКЁЙНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
1. Быць, служыць лакеем. 2. леран. Вы
служвацца, падхалімнічаць (неадабр.). Ц
ядз. лакёйства, -а, я. (уст.).
ЛАКІРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
-равАны; яездк., мяло. 1. Пакрываць ла
кам. Д. мэблю. 2. леран. Прыхарошваць,
ідэалізаваць. Д. рэча/снасць. Ц здк. адлакі

раваць, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй; -равАны
(да 1 знач.). Ц ядз. лакіраванне, -я, я. (да 1
знач.) / лакіроўка, -і, ДА/ -ўцы, лс. Ц ярь/м.
лакіровачны, -ая, -ае (да 1 знач.) / лакіра
вальны, -ая, -ае (да 1 знач ), лакіраваны
-ая, -ае / лакіраваны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ЛАКІРОЎКА, -і, ДА/-ўцы, лс. 1. ал. ла
кіраваць. 2. Слой лаку якім пакрыта штон. /Трь/адлсдя л.
ЛАКІРОЎШЧЫК, а, мя і, аў, м 1.
Спецыяліст па лакіроўцы (у 1 знач.). 2. лердя. Пра таго, хто прыхарошвае што-н. Ц
лс. лакіроўшчыца, -ы, мя. -ы, -чыц. Ц ярь/м.
лакіроўшчыцкі, -ая, ае
ЛАКМУС, -у м. (спец.). Фарбавальнае
рэчыва, якое змяняе колер насычанай ім
паперы пад дзеяннем кіслот на чырвоны,
а пад дзеяннем шчолачаў — на сіні колер.
II ярь/м. лакмусавы, -ая, -ае. О Лакмусавая
папера — папера, пакрытая лакмусам. 0
Лакмусавая паперка — сродак выяўлення,
праверкі адносін паміж кім-н. і інш.
ЛАКРЫЦА, ы, лс / ЛАКРЫЧНІК, у,
м. Шматгадовая расліна сямейства бабо
вых, карэнне якой выкарыстоўваецца ў
медыцыне і прамысловасці. Ц ярь/м. лак
рычны, -ая, -ае.
ЛАКТАЦЫЯ, -і, лс. (спец.). Працэс ут
варэння, назапашвання і перыядычнага
выдзялення малака ў жанчын і ў самак
млекакормячых. Ц лрь/м. лактацыйны, -ая,
-ае. Д. лерь/яб.
ЛАКЎНА, -ы, мн. -ы, -кўн, лс. (спец.).
1. Прагал, прапушчанае месца ў якім-н.
тэксце. 2. У бібліятэчнай справе — пропуск, адсутнасць кнігі ў камплекце.
ЛАКЦЯВЫ ал локаць
ЛАМА', -ы, мн. -ы, лам, лс. Паўднёваамерыканская бязгорбая ўючная жывё
ліна сямейства вярблюдаў з каштоўнай
шэрсцю.
ЛАМА', -ы, мн. -ы, -аў м. Будыйскі ма
нах.
ЛАМАВІК, -А, мн. -і^ -бў, м. 1. Перавоз
чык цяжкіх грузаў (разм.). Д. прылез бярозы.
2. Парода дужых коней, на якіх пераво
зяць вялікі груз.
ЛАМАВЫ, -Ая, -бе. Які прызначаны, слу
жыць для перавозкі цяжкіх грузаў. Д конь.
ЛАМАКА, -і, ДА/-мАцы, мн. -і, -мАк, лс.
(разм.). І. Старая або сапсаваная рэч. 2.
леран. Нязграбны, няздатны (пра чалаве
ка, жывёлу звычайна старых).
ЛАМАНЫ / ЛОМАНЫ, ая, ае 1. Па
ламаны, сапсаваны. Д. стол. 2. леран.
Няправільны, скажоны. Таларыць на ла
макам рускай моле. 3. Няроўны, загнуты
пад вуглом. Дамань/я аус/ль/я бролы. О Ла
маная лінія — у матэматыцы: лінія з адрэз
каў прамой лініі, злучаных пад вуглом.
ЛАМАЦЦА, ламлібся, лбмішся, лбміцца; ламіся; незак. 1. (7 / 2 ас. зеычайна не
ўлсыб.). Раздзяляцца, распадацца на час
ткі ад уздзеяння якой-н. сілы. Дбмяцца,
як /мяло, й/ьйз/ны. 2. (7/2 ас. звычайна не
ўлсь/е.). Псавацца, станавіцца непры
годным. Л/а/нына наламалася. 3. (7 / 2 ас.
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яе ўакые.). Парушацца, разбурацца (пра
што-н. прывычнае, запланаванае). %ста
мм лланы ломал/ся. 4. Быць перапоўне
ным мноствам чаго-н., гнуцца пад цяжа
рам. Стол ламаўся ас) ябь?. Тбллелом/цца аб
сл/ў. Халёсы ломяцца аб ^рузу. 5. (7 / 2 ас.
яе ўэкые.), леран. Пра мужчынскі голас у
пераходным узросце: змяняць свой тэмбр
і дыяпазон. 6. Ісці напралом, імкнуцца сі
лай пранікнуць куды-н. (разм.). Ламацца
ў Лазеры С Ламацца ў адчыненыя дзверы —
даводзіць тое, што ўсім вядома. Ц зак. зла
мацца, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв., зломіц
ца (да 1—5 знач.) / паламацца, 1 і 2 ас. не
ўжыв., -ломіцца (да 1—4 знач.).
ЛАМАЦЬ, ламлй, лОміш, лОміць; ламі;
ламаны; лезак. 1. мто. Згінаючы або ўда
раючы з сілай, аддзяляць часткі чаго-н.
або раздзяляць што-н. на часткі. Л. еецце.
Л. лёб. 2. Пашкоджваць часткі цела, косці;
нявечыць, калечыць. Л крылы. Л ное/. 3.
матэ. Разбіваючы, разбураючы, даводзіць
да непрыгоднасці, псаваць. Л стары бом.
4. леряя., м/то. Пераадольваць, знішчаць
што-н. аджыўшае. Л старыя зеыча/. 5. леран., каео-о/то. Рэзка (крута) змяняць. Л
сеем характар. 6. (7 /2 ас. яеўлсые.), лерая.
Выклікаць хваравітае адчуванне ламо
ты. Дбм/ць косці. 0 Ламаць галаву наб чым
(разм.) — біцца над рашэннем якой-н.
задачы, якога-н. пытання. Ламаць шап
ку лераЭ к/м (уст.) — уніжацца, ліслівіць.
II зак. паламаць, -ламліб, -лОміш, -лОміць;
-ламаны (да 2 знач.) / зламаць, зламлй,
злбміш, злОміць; зламі; зламаны (да 1—4
знач.); лаз. паломка, -і, ДА/ -мцы, мя. -і,
-мак, лс. (да 2 знач.). Ц яаз. ламанне, -я, я.
(да 1 і 2 знач.) / лбмка, -і, ДА/-мцы, лс. (да
З і4 знач.).
ЛАМАЧЧА, -а, я., зб. 1. Галлё, сучча,
абламаныя часткі дрэў якія валяюцца ў
лесе. Збіраць л. 2. Ламаныя, непрыгодныя
для карыстання або прыгодныя толькі для
перапрацоўкі прадметы. .Жалезнае л. 4.
лерал. Непатрэбныя рэчы (разм.). 77оўяая
хата л.
ЛАМАЧЫНА, ы, мл -ы, -чын, лс
(разм.). 1. Абломак дрэва (сук, кавалак
нятоўстага ствала, корч, палка і пад.). 2.
Старая або сапсаваная непрыгодная рэч.
/7е стрэльба, а л. 3. лерал. Нязграбны, няз
датны (пра чалавека, жывёлу звычайна
старых). Яяееелаял.
ЛАМБАРД, -а, А/ -дзе, мя. -ы, -аў м.
Крэдытная ўстанова для выдачы грашо
вай пазыкі за пэўны працэнт пад заклад
рэчаў ці рухомай маёмасці. Ц лрым. лам
бардны, -ая, -ае.
ЛАМбТА, -ы, ДА/-мбце, лс. Тупыя пра
цяглыя болі ў касцях, суставах, мышцах. Ц
лрым. ламотны, -ая, -ае.
ЛАМПАДА, -ы, ДА/ -дзе, мл. -ы, -пёд,
лс. Каганец, які выкарыстоўваецца ў
хрысціянскім набажэнстве. Д налаўняецца ялеем / запальваецца лераб абразам?.
II ламяяіа лампадка, -і, ДА/ -дцы, мл. -і,
-дак, лс. II лрым. лампадны, -ая, -ае.

ЛАМПАС, -а, мл. -ы, -аў м. Шырокая
паласа з каляровага сукна, нашытая на
форменныя штаны ўздоўж бакавога шва.
Теяердльскй лад?лосы. Ц лрылг лампасны,
-ая, -ае.
ЛАМПІЁН, -а, мя. -ы, -аў м. (спец.).
Ліхтар з каляровай паперы або шкла для
асвятлення ці ілюмінацыі. Ц лрым. лампі
ённы, -ая, -ае
ЛАНАЛІН, -у м. Тлушч, які атрымлі
ваецца пры прамыўцы воўны, жывёльны
воск; выкарыстоўваецца ў медыцыне, вы
творчасці касметыкі, парфумерыі. Ц лрым.
ланалінавы, -ая, -ае. Ланалінавая змазка.
Ланалінавае мыла.
ЛАНГЁТ', -у А/ -гёце, мя. -ы, -аў м.
Страва з мяса лепшага гатунку нарэзана
га тонкімі прадаўгаватымі кавалкамі. Д з
еарнірам. II лрым. лангётны, -ая, -ае.
ЛАНГЁТ, -а, А/ -гёце, мя. -ы, -аў м.
Павязка з гіпсу якой карыстаюцца пры
зрошчванні пераламаных касцей, або гіп
савая накладка для выпраўлення розных
артапедычных дэфармацый.
ЛАНГЎСТ, -а, мя. -ы, -аў м. Ядо
мы марскі рак з цвёрдым панцырам, без
клюшняў з доўгімі вусікамі.
ЛАНДТАГ, -а, м. Выбарны орган сама
кіравання абласцей і зямель у некаторых
краінах (Аўстрыі, Германіі і інш.).
ЛАНДШАФТ, -у А/ -фце, мя -ы, аў
м. 1. Агульны выгляд мясцовасці; пейзаж.
Раўнінны л. 2. Сукупнасць тыповых пры
кмет якой-н. мясцовасці. Торны л. Ц лрым.
ландшафтны, -ая, -ае. Ланбтафтныя зоны.
ЛАНДЫШ, -а, А/-дышы, мн. -ы, -аў м.
Шматгадовая травяністая расліна з пра
даўгаватымі лістамі і дробнымі белымі
пахучымі кветкамі-званочкамі. Лясны л. Ц
лрым. ландышавы, -ая, -ае. Д. л/'ст.
ЛАНЦЎГ, -А, мн. -ь -бў м. 1. Рад ад
нолькавых металічных звёнаў, паслядоў
на злучаных адно з адным. Д якара. 2.
леран. Суцэльны рад, сукупнасць чаго-н.
Д лтобзем. Торны л. 3. леран. Лінія бай
цоў размешчаных на пэўнай адлегласці
адзін ад аднаго. Реечы ланцугом (прысл.).
4. Устройства з шэрагу злучаных між са
бой элементаў якія ўтвараюць суцэльную
лінію (спец.). Электрычны л. 0 Як з ланцу
га сарваўся (разм.) — пра нястрыманага,
злога чалавека. Ц намята. ланцужок, -жкА,
мя. -жкі^ -жкбў м. (да 1—3 знач.). Ц лрым.
ланцужны, -ая, -ае (да 1 знач.). Д сабака.
ЛАНЦУГОВЫ, -ая, -ае 1. З ланцуга
мі, на ланцугах; які дзейнічае з дапамогай
ланцугоў (у 1 знач.). Ланцуговая перадача.
2. Які ідзе адзін за адным падобна звёнам
ланцуга. Ланцуговая рэакцыя.
ЛАНЦЭТ, -а, А/ -цбце, мн. -ы, -аў м.
Востры з двух бакоў хірургічны нож не
вялікіх памераў Ц лрым. ланцэтны, -ая, -ае.
ЛАНЬ, -і, мн. -і, -ей і -яў лс. Жывёліна
сямейства аленяў якая вылучаецца строй
насцю цела і хуткасцю бегу. Ц лрым. лйнін,
-а, -ы і ланевы, -ая, -ае. Ланіна скура. Ла
невы габавальнік.

ЛАМ-ЛАП
ЛАОСЦЫ, -аў абз. лабсец, -сца, м. Гру
па народаў, якія складаюць асноўнае на
сельніцтва Лаоса і часткова Тайланда. Ц лс.
лабска, -і, ДА/лабсцы, мн. -і, -сак. Ц лрым.
лазскі, -ая, -ае. Лаоская мова.
ЛАПА, -ы, мн. -ы, лап, лс. 1. Ступня
або ўся нага ў некаторых жывёл і птушак.
.Каціная л. 2. Аб руцэ або назе чалавека
(разм.). .Вялізная л. Врыбкія ланы. 3. Галі
на хвойнага дрэва. 77ым<ныя ланы ялін. 4.
Расплюшчаны і загнуты канец у нека
торых інструментах для выдзірання цві
коў а таксама інструмент з такім канцом
(спец.). 5. Шып на канцы бервяна (спец.).
Тўбіць у лалу. 0 Даць у (на) лапу — падку
піць каго-н. (разм.). Налажыць лапу на
што-н. — захапіць што-н., падпарадка
ваць свайму ўплыву (разм.). Папасціся ў
лапы каму-н. — апынуцца ў залежнасці ад
каго-н. (разм.). У лапах каго-н. — быць у
поўнай залежнасці. Хадзіць на мяккіх ла
пах — хадзіць цішком; выслужвацца перад
кім-н. (разм., неадабр.). Ц ламянм/. лйпка,
-і, ДА/-пцы, мя. -і, -пак, лс. (да 1—3 знач.).
II лрым. лйпны, -ая, -ае (да 1, 3 і 4 знач.).
ЛАПАВУХІ, -ая, -ае (разм.). 1. З вя
лікімі адтапыранымі вушамі. Лапавухая
свіння. 2. леран. Някемлівы, малаздольны,
абмежаваны чалавек (лаянк.). Ц яаз. лапавўхасць, -і, лс.
ЛАПАНОСЫ, -ая, -ае (разм.). З шыро
кім пляскатым носам. Ц яаз. лапанбсасць,
-і, лс.
ЛАПАТА, -ы, ДА/-пАце, мл. -ы, -пАт, лс.
Металічная, драўляная і іншая прылада
з дзяржаннем і шырокім плоскім ніжнім
канцом для капання, перамяшчэння ча
го-н. Жалезная л 0 Грэбці грошы лапатай
(разм.) — атрымліваць многа грошай. Ц
дамяла, лапатка, -і, ДА/-тцы, мя. -і, -так,
лс. / лапатачка, -і, ДА/-чцы, мя. -і, -чак, лс.
II лрым. лапатны, -ая, -ае.
ЛАПАТАЦЬ, -пачў, -пбчаш, -пбча; -пачьі; яезак. 1. Удараць па якой-н. паверхні,
ствараючы аднастайныя, прыглушаныя гу
кі; шалясцець. Л. крылам/ ла вабзе. Дбэкбэк
лапоча ла страсе. 2. Хутка, нязвязна гава
рыць, паспешліва расказваць (разм.). Вінаватал. 3. Гаварыць многа, бесперастан
ку аб чым-н. пустым, нязначным; балба
таць (разм.). Яла цэлы бзень бегала ла вёсцы
/ далатала. 4. Незразумела гаварыць, га
варыць на чужой, незнаёмай для каго-н.
мове; невыразна вымаўляць. Дзяўчынка
далатала на сваёй бзіцячай мове. ТТемец
далатаў немата незразумелае. Ц зак. прала
патаць, -пачў, -пбчаш, -пбча; -пачй. Ц наз.
лапатанне, -я, н. ілбпат, -у, А/-лаце, м.
ЛАПАТКА, -і, ДА/ -тцы, мн. -і, -так, лс.
1. Невялікая лапата. 2. Тое, што і лопасць
(у 2 знач.). ./7алатк/ турб/ны. 3. Плоская
шырокая косць трохвугольнай формы ў
верхняй частцы спіны. 4. Плоскі няспелы
стручок гароху ці іншай бабовай расліны.
Лапаткі еароху. 0 Ва ўсе лапаткі (бегчы;
разм.) — вельмі хутка. Палажыць (класці)
на лапаткі — пры дужанні (па)валіць са-

ЛАП-ЛАС
перніка на спіну, а таксама наогул пера
магчы.
ЛАПАТНІК, -а, мн. -і, -аў л*. (разм.). 1.
Той, хто пляце і прадае лапці (уст.). 2. Той,
хто ходзіць у лапцях (пра беднага селяні
на; уст.). 3. Неадукаваны, некультурны,
адсталы чалавек (звычайна як лаянкавае
слова; пагард.). .Вахлак, л. ням/члсны.
ЛАПАТЎН, -А, мн. -й, -бў з*, (разм.).
Той, хто бесперастанку гаворыць, лапоча;
балбатун. Ц зк. лапатуха, -і, ДА/ -тўсе, лін.
-і, -тўх.
ЛАПАЦІЦЬ, -пёчу, -пёціш, -пёціць;
-пёчаны; лезак., мама (разм.). Перамеш
ваць, перасыпаць лапатай. Д. збозкзкл.
ЛАПАЦЬ', -пця, лін. -пці, -пцёй, л*. 1.
Плецены абутак з лыка, бяросты ці вяро
вак. Лазовыя ллл^/. 2. лбрлн. Адсталы, не
культурны чалавек, б Абуць у лапці (разм.,
жарт.) — абдурыць, ашукаць і пасмяяцца з
каго-н. II памятны, лапцік, -а, мн. -і, -аў м.
(да 1 знач.). Ц лрым. лапцевы, -ая, -ае.
ЛАПАЦЬ-, -аю, -аеш, -ае; незак., каао-млло і без (Зал. (разм.). Хапаць, мацаць
рукамі. 7& ланам, не кунйд (прыказка). Ц
лбнлкр. лапнуць, -ну -неш, -не; -ні. Ц наз.
лапанне, -я, н.
ЛАПІДАРНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Сціс
лы, але выразны, зразумелы. .7 е/ныль. Ц
наз. лапідарнасць, -і, зк.
ЛАПІК, -а, лтн. -і, -аў лт. (разм.). 1. Час
тка паверхні зямлі. 3-ллб снееу е/(3нелтся
лал/к/ чорнай зямл/. 2. Тое, што і ла/лка. Ру
кавы каэкутыка бь^лтусеўлан/ках.
ЛАПІНА, -ы, лтн. -ы, -пін, зк. 1. Мес
ца, якое вылучаецца чым-н. на агульным
фоне. ТТан/ньт ееназкац/. 2. Пляма іншага
колеру на поўсці жывёлы, пер'і птушкі. 3.
Невялікі кавалак зямлі (разм.). Мець лата
ку зялтл/.
ЛАПІЦЬ, лёплю, лёпіш, лёпіць; лапле
ны; незак., мт/ло (разм.). Зашываць дзіркі,
ставіць латкі на чым-н. .7 бял/зну.
ЛАПНЫ а/? лапа
ЛАПСАРДАК, -а, лтн. -і, -аў лт. Даўней
шы доўгі яўрэйскі сурдут.
ЛАПТА, -ьі, ДМ-пцё, зк. І. Руская на
родная гульня ў мяч дзвюма камандамі. 2.
Драўляная лапатка, якой б'юць па мячы ў
гэтай гульні. Ц нрьтлт. лаптовы, -ая, -ае.
ЛАПЎШНІК, -у, лт., зб. Зараснік лопуху.
ЛАПУШНЙ, -Ая, -бе. Шыракалісты,
падобны на лісце лопуху. Лллум/ныя куец/к/ло/ядц/.
ЛАПУШЫСТЫ, -ая, -ае. Тое, што ілолумны.
ЛАПУШАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-шьіцца; незык. (разм.). Пышна разрас
тацца. Лынутныццы лте/ль/ нл/онтчу.
ЛАПЦЮЖНІК, а, лтн і, аў лт (разм )
1. Той, хто носіць лапці; селянін-бядняк.
2. лерлн. Тое, што і лллл/лн/к (у 2 і 3 знач.).
II нрьтлт. лапцюжны, -ая, -ае.
ЛАПЦЯВАТЫ, ая, ае (разм) Няз
грабны, нехлямяжы, пазбаўлены прываб
насці.
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ЛАПЧАСТЫ, -ая, -ае. Падобны па фор
ме на лапы. ^Тынчыс/ные лтсце.
ЛАПЧАТЫ, -ая, -ае. 1. Які мае лапы з
перапонкамі. ^Тллнлл^ыя лпіун/к/. 2. Тэх
нічныя інструменты, у якіх часткі маюць
выгляд лапы (спец.). 7. кульжыйлпілр.
ЛАРНЁТ, -а, М -нёце, лтн. -ы, -аў, лт.
(уст.). 1. Род манокля ў аправе. 2. Склад
ныя акуляры ў аправе з ручкай. Ц лрым.
ларнетны, -ая, -ае. 7. м/нурок.
ЛАРОК, -ркё, лтн. -ркі^ -ркбў лт. Гандлё
вая палатка. Ц лрь^м. ларочны, -ая, -ае.
ЛАРОЧНІК, -а, лтн. -і, -аў, лт. (разм.).
Прадавец у ларку. Ц зк. ларбчніца, -ы, лтн.
-ы, -ніц. II лрь/м. ларочніцкі, -ая, -ае.
ЛАРЫНГАЛОГІЯ, і, зк Раздзел меды
цыны, які займаецца вывучэннем захвор
ванняў гартані, іх лячэннем і прафілакты
кай II ярылт. ларынгалагічны, -ая, -ае.
ЛАРЫНГІТ, -у М -гіце, лт. Запаленне
слізістай абалонкі гартані. Ц ярым. ларын
гітны, -ая, -ае.
ЛАРЫНГОЛАГ, а, лтн і, аў лт Урач,
спецыяліст па захворваннях гартані.
ЛАСАВАЦЦА, -суюся, -суешся, -суецца; -суйся; незлк., чым і без бля. Есці
што-н. смачнае, любімае; цешыцца, зада
вальняцца чым-н., атрымліваць асалоду.
7. меблм. Ў/, ляомтн/м ле/янтм тртядолт. Ц злк.
паласавацца, -суюся, -суешся, -суецца;
-суйся.
ЛАСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй; не
злк., клео. Карміць чым-н. смачным, час
таваць ласункамі. 7. цукерклмт. Ц злк. па
ласаваць, -сую, -суеш, -суе; -суй; -саваны.
ЛАСАСЁВЫ ад ласось
ЛАСАСІНА, -ы, зк. Мяса ласося як ежа.
II ярым. ласасінавы, -ая, -ае.
ЛАСАСЦЬ ад ласы
ЛАСЁВЫ ад лось
ЛАСІНА, -ы, зк. 1. Вырабленая скура
лася. 2. Мяса лася як ежа. Тйменля л.
ЛАСІНАВЫ, -ая, -ае. Зроблены з ласі
ны (у 1 знач.). Тлс/нлеля кур/пкл.
ЛАСІНЫ, -ая, -ае. І. ад. лось. 2. толькі
мн. (ласіны, -сін). Шчыльна аблягаючыя
штаны з ласінай скуры як частка парад
най формы некаторых палкоў старой рус
кай арміі (уст.). АТрлетры ўллс/нлх. 3. толькі
мн. (ласіны, -сін). Вузкія штаны да шчы
калаткі з сінтэтычнай эластычнай ткані
ны, якія абцягваюць ногі. Дзяўчынл ў б/і/скучых рузкоеых ллс/нлх.
ЛАСІХА, -і, ДА7 -сісе, мн. -і, -сіх, зк.
Самка лася.
ЛАСІЦА, -ы, мн. -ы, -сіц, зк. 1. Тое, што
і ялскл^. 2. Тое, што і ллс/хл.
ЛАСКА , -і, ДЛ7лёсцы, зк. 1. Выражэн
не любові, пяшчоты; цёплыя адносіны да
каго-н. Млцярынскля д. 2. Ветлівасць, да
лікатнае абыходжанне, прыхільнасць, ла
годнасць, спагада. Дьтхлблцед; /н/яэрнлтял
Амкнуццл лхтнуць длсклй т кдоял/ялм козкнле бз/трт. 0 Бьшь у ласцы (разм.) — карыс
тацца павагай, давер'ем. Дзякуй за лас
ку — шчыра дзякую. Зрабіць ласку — ака
заць паслугу. Калі ласка — ветлівы зварот,

ветлівая просьба або пабуджэнне. Увайсці
(убіцца) у ласку (разм.) — набыць чыю-н.
прыхільнасць.
ЛАСКА, -і, ДЛ7 лёсцы, мн. -і, -сак, зк.
Невялікая драпежная жывёліна сямейства
куніцавых, а таксама яе футра.
ЛАСКАВЫ, -ая, -ае. 1. Поўны ласкі',
пяшчотны. Тлсклеле бз/ця. 7. лоз/рк. 2. лерлн. Мяккі, лагодны. 7. яецер Ц нлз. ласка
васць, -і, зк.
ЛАСКАВЫ, -ая, -ае. Ветлівы, далікат
ны ў абыходжанні, прыязны, добразыч
лівы. 7лсклеь/я лбнос/ны. 0 На ласкавым
хлебе (разм., жарт.) — на пажыццёвай
пенсіі або на чыім-н. утрыманні. Ц нлз.
ласкавасць, -і, зк.
ЛАСКАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Поўны лас
кі', пяшчотны, ветлівы, мілагучны. 7лсклльнляўсмсмлсл. 2. У граматыцы: які ўно
сіць сваёй формай адценне ласкі ў знач.
слова (напр.: елеёрлчкл, нрыеозклньк/).
ЛАСО, нескл., н. Аркан з рухомай пят
лёй на канцы для лоўлі жывёл. /Тлк/нуць л.
ЛАСОСЬ, -я, мн. -і, -яў м. Буйная мар
ская прамысловая рыба з мяккім мясам
ружовага колеру. Ц лрым. ласасёвы, -ая,
-ае. Тлслсееля мрл. Тлслсееля луц/нл. Ся
мейства ялслсееых (наз.).
ЛАСТ, -а, Л7 -сце, мн. -ы, -аў м. 1. Ві
дазмененая пакарочаная канечнасць не
каторых водных жывёл, птушак (цюленяў
пінгвінаў і пад.), пальцы якой злучаны
перапонкай. 2. пераважна мн. Прыстаса
ванне, якое надзяваюць на ногі для паляг
чэння плавання. Ц лрым. ластавы, -ая, -ае.
ЛАСТАНОГІЯ, -іх, лбз. ластанбгае,
-ага, н. Атрад марскіх млекакормячых
(маржы, цюлені) з канечнасцямі ў выгля
дзе ластаў
ЛАСТАЎКА, -і, ДА/ -таўцы, мн. -і, -тавак, зк. 1. Пералётная птушка атрада ве
раб'іных з вузкімі вострымі крыламі, вёр
ткая і хуткая ў палёце. 2>ерлел#ля л. 2>едлерубля л. 2. Гімнастычная фігура, пры якой
пастава цела нагадвае птушку ў палёце. 3.
Ласкавы зварот да асоб жаночага полу. 0
Першая ластаўка — пра першыя прыкме
ты з'яўлення чаго-н. Ц лрым. ластаўчын, -а
(да 1 знач.). 7лс/ллўчынл енязбо.
ЛАСЎН, -ё, мн. -й, -бў м. Той, хто
любіць паласавацца. Ц зк. ласўха, -і, ДА7
-сўсе, мн. -і, -сўх.
ЛАСЎНАК, -нку мн. -нкі, -нкаў м. І.
Што-н. вельмі смачнае; улюбёная страва.
77лчлсллблць бзяцей ллсунклм/. 2. звычай
на мн. (ласуйкі, -аў). Кандытарскія выра
бы, салодкае, прысмакі.
ЛАСЦІК, -у м. 1. Іумка для сцірання
напісанага алоўкам. 2. Баваўняная тка
ніна, якая ўжыв. звычайна на падкладку.
Тлсц/'кояля ллбкллбкл. II ярым. ласцікавы,
-ая, -ае.
ЛАСЫ, -ая, -ае. 1. Вельмі смачны. 7
кусок. 2. нл Н//ЯО і бл члао. Які мае асаблі
вую цягу да чаго-н.; прагны; які выражае
ахвоту, захапленне. 7. бл смя/ллны. 77лаляблць ллсл (прысл.). Д. як колі нл клўблсы
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(прымаўка). 27. //с чужыя лрыласы (пры
маўка). II лаз. ласасць, -і, ж. (да 2 знач.).
ЛАСЯНЯ / ЛАСЯНЁ, -нйці, мл. -нйты,
-нАт, л. Дзіцяня лася.
ЛАСЯЦІНА, -ы, ж. Мяса лася як ежа.
Раз у лсыцці баеялося лакашліаеаі^ь лася
ціны.
ЛАТА', -ы, ДА/ лаце, мл. -ы, лат, ж.
Кавалак тканіны, скуры, якім залатана
дзірка на адзенні, абутку і пад. Ц лаліялш.
латачка, -і, 27^7 -чцы, мл. -і, -чак, ж. Ц
лрым. літны, -ая, -ае.
ЛАТА^, -ы, 27^7 лбце, мл. -ы, лат, ж. Аб
часаная жэрдка, якая кладзецца ўпоперак
крокваў пры крыцці страхі. 77ллажыць ля
жы. II лрым. л&гны, -ая, -ае. 27алілыя цеікі.
ЛАТАК, -А,
-і, -бў м. 1. Адкрыты
жолаб для сцёку ссыпання чаго-н. 2. Паў
круглае або прамавугольнае прыстасаван
не ў выглядзе невялікага жолаба ў млыне
для ссыпання збожжа ў жорны. ЛТіылаеы
л. II лрым. латаковы, -ая, -ае.
ЛАТАНЫ, -ая, -ае. З латкамі, рапара
ваны, лаплены. 27. армяк. Аіэць у ляжалым,
абы меў ходжаным (прыказка).
ЛАТАРЭЯ, -і, мл. -і, -рбй, ж. Арганіза
ваная азартная гульня, падчас правядзен
ня якой частка ўнесеных удзельнікамі
(пакупнікамі) сродкаў ідзе арганізатарам,
а размеркаванне выгод (рэчаў, грашовых
сум і інш.) і страт залежыць ад выпад
ковага выцягвання таго ці іншага білета
або нумара (жэрабя). Трлмоба-рэчаеая л. Ц
лрым. латарэйны, -ая, -ае. 27. бйіелі.
ЛАТАТЫ У выразе: даць (задаць) лата
ты (разм.) — уцячы, кінуцца наўцёкі.
ЛАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; лезак.,
шлю. Зашываць дзіркі, ставячы латкі. 27.
кашулю. II зяк. залатаць, -аю, -аеш, -ае;
-аны. II лаз. латанне, -я, л.
ЛАТАШЫЦЬ, -тапіў, -тбшыш, -тбшыць; -тбшаны; лезак. (разм.). 1. шжо.
Ірваць без разбору псуючы і спусташаю
чы. 27 еарох. 27 яблыкі. 2. шжо. Знішчаць
безразважна, спусташаць. 27. лес. 3. лерал.,
кдео-шжо. Біць, лупцаваць. 27 лосуб. 27зеб
лдчдўл. хлолцаў кульбай. 4. Рабаваць. Ц зак.
златашыць, -тапіў, -тбшыш, -тбшыць;
-тбшаны.
ЛАТКА, -і,27А7-тцы,
-і, -так, ж. Тое,
што і ляжа'. 77ас/лабіць ляжку.
ЛАТНІК, -а, мл. -і, -аў м. (гіст.). Сярэд
невяковы воін у латах.
ЛАТО, лескл., л. Гульня на асобых кар
тах з нумарамі або малюнкамі, удзельнікі
якой закрываюць фішкамі названыя вя
дучым нумары або малюнкі. Туляць у л.
ЛАТбК, -ткб, мл. -ткі^ -ткбў м. І. Ад
крыты прылавак для гандлю на вуліцы. 2.
Тое, што і ляжак (у 2 знач.). АТ/іылаеы л. 3.
Ёмістасць у выглядзе каўша. Ц лрым. лат
ковы, -ая, -ае і латочны, -ая, -ае. 27яжкоеы
еялбдль. 27джочлы слуск.
ЛАТОЧНІК, -а, мл. -і, -аў м. Прадавец
з латка (у 1 знач.). Ц ж. латочніца, -ы, мл.
-ы, -ніц.

ЛАТОЧЫНА, -ы, мл. -ы, -чын, ж. Ніз
кае, часта забалочанае месца. Леечкі слусцжісяўлджочылу.
ЛАТРЎГА, -і, 27Л7-У, Т-ам, м.;27^7-рўзе,
Т-ай (-аю), ж., ліл. -і, -рўг (разм.). 1. Гуль
тай, цяльпук, абібок. 2. П'яніца.
ЛАТЎК, -ў, м. Травяністая расліна, не
каторыя віды якой ужыв. ў ежу (салат),
выкарыстоўваюцца ў медыцыне і інш. Салджлы л. II лрым. латукавы, -ая, -ае. 27джукаеае лісце.
ЛАТЎНЬ, -і, ж. Сплаў медзі з цынкам,
волавам ці іншай прымессю. 27Ісждеяя л. Ц
лрым. латўневы, -ая, -ае і латунны, -ая, -ае.
ЛАТЫ, лат і -аў. Металічныя даспехі,
браня, якія ў старажытнасці засцерагалі
ад халоднай, а ў Сярэднія вякі і ад агня
стрэльнай зброі. II лрым. лйтны, -ая, -ае.
ЛАТЫНІЗАВАЦЦА, зўюся, зўешся,
-зўецца; -зўйся; зак. і лезак. (кніжн.). Зас
воіць (засвойваць) лацінскую мову і куль
туру. II ляз. латынізацыя, -і, ж
ЛАТЫНІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завбны; зак. і лезак. (кніжн.). 1. каео-шжо. Увесці (уводзіць) лацінскую мову
і культуру ў пэўнае асяроддзе. 2. шжо. За
мяніць (замяняць) які-н. алфавіт лацін
скім. II ляз. латынізацыя, -і, ж
ЛАТЫНІЗМ, -а, мл. -ы, -аў, м. Словы
ці моўны зварот, запазычаныя з лацінскай
мовы.
ЛАТЫНІСТ, -а, З/ -сце, мл. -ы, -аў м.
Спецыяліст у галіне лацінскай філалогіі.
ЛАТЁІНЬ, -і, ж. Лацінская мова. О
Вульгарная латынь — народная латынь,
лацінскае прастамоўе (у адрозненне ад лі
таратурнай класічнай латыні).
ЛАТЫФУНДЙСТ, а, 3/ сце, мл ы,
-аў, м. Уладальнік латыфундыі.
ЛАТЫФЎНДЫЯ, і, мл і, дый, ж
Буйное прыватнае зямельнае ўпаданне.
ЛАТЫШКІ, -оў абз. латьіш, -А, м. Народ, які складае асноўнае насельніцтва
Латвіі. II ж. латышка, -і, 2737 -шцы, ліл. -і,
-шак. II лрым. латышскі, -ая, -ае.
ЛАЎКА', -і, 27^7 лАўцы, мл. -і, лавак,
ж. 1. Прыстасаванне для сядзення на не
калькі чалавек у выглядзе дошкі (або до
шак, збітых разам, часцей без спінкі) на
слупках або на ножках у парку, на вуліцы і
пад. 2. Невялікая лава (у 1 знач.) у памяш
канні. 27яжаць лаб лаўкай. 3. Прыстаса
ванне ў вагоне для сядзення або ляжання
пасажыраў 77! лі'жляй лаўцы. 4. Школьная
парта (разм.). Сябзець ля ялошляй лаўцы. Ц
ляліялш. лавачка, -і, 2737-чцы, мл. -і, -чак,
ж. (да 1 знач.). Ц лрым. лавачны, -ая, -ае.
ЛАЎКАЙ -і, 2737лбўцы, мл. -і, лавак, ж.
(разм.). Невялікая гандлёвая ўстанова.
Схабз/цьулаўку. Ц лрым. лавачны, -ая, -ае.
ЛАЎКАЧ, -б, мл. -ы, -бў, м. (разм.). Пра
нырлівы чалавек, які ўмее выгадна ўлад
коўваць свае асабістыя справы; спрытню
га. II ж. лаўкачка, -і, 2737-чцы, мл. -і, -чак.
ЛАЎНЫ ая. лава'.
ЛАЎР, -а і -у, мл. -ы, -аў, м. 1. -а. Паў
днёвае вечназялёнае дрэва, пахучае лісце

ЛАС-ЛАХ
якога ўжыв. як прыправа. 2. -у Драўніна
гэтай расліны. 3. мл. Вянок з лісця гэта
га дрэва як сімвал перамогі, узнагароды.
0 Пажынаць лаўры — атрымліваць пры
знанне сваіх дасягненняў Спачыць на
лаўрах — задаволіцца дасягнутым. Чужыя
лаўры не даюць спакою — аб зайздрасці да
чыйго-н. поспеху. Ц лрым. лаўровы, -ая,
-ае. 27. лях. Сямейсжея лаўровых (наз.). 27.
еялок.
ЛАЎРА, -ы, мл. -ы, -аў, ж. Назва буйных мужчынскіх праваслаўных манасты
роў якія падпарадкаваны найвышэйшай
царкоўнай уладзе — Сіноду. 37ееа-77ячзрскаял.
ЛАЎРАВІШНЯ, -і, мл
і, шань і
-шняў ж. Паўднёвая вечназялёная лека
вая расліна сямейства ружакветных з па
хучым лісцем і пладамі, якія нагадваюць
вішні. II лрылі. лаўравішнёвы, -ая, -ае. 27аўряе/шлееыя краляй.
ЛАЎРЭАТ, -а, 37 -рэаце, мл. -ы, -аў м.
Званне, якое прысуджаецца за выдатныя
заслугі ў галіне навукі, мастацтва і пад., а
таксама асоба, якая мае такое званне. 27.
колкурсу ліялюжаў. Ц ж. лаўрэатка, -і, 2737
-тцы, мл. -і, -так. II лрым. лаўрэацкі, -ая,
-ае. 27. мебаль.
ЛАЎСАН, -у, м. Род сінтэтычнага ва
лакна, а таксама тканіна з гэтага валакна.
II лрым. лаўсанавы, -ая, -ае.
ЛАФЁТ, -а, 37-фёце, мл. -ы, -аў, м. Ста
нок, на якім замацоўваецца ствол арты
лерыйскай гарматы. Ц лрым. лафётны, -ая,
-ае.
ЛАФІТ, -у, 37 -фіце, м. Гатунак чырво
нага вінаграднага віна. Ц лрым. лафітны,
-ая, -ае.
ЛАХАНКА, -і, 2737-нцы, ліл. -і, -нак, ж.
(спец.). Поласць ныркі, якая служыць для
збірання мачы і злучаецца непасрэдна з
мачаточнікам. Ц лрым. лаханачны, -ая, -ае.
ЛАХІ. У выразе: лахі пад пахі (разм.) —
сабраўшы свае пажыткі, выбірацца ку
ды-н.
ЛАХМАНЙ, -бў, абз. лахман, -А, м.
(разм.). Старое, паношанае або падранае
адзенне; рыззё, анучы, кавалкі, абрыўкі.
Ск/ль жы аэжыя л.
ЛАХМАТЫ, -ая, -ае. 1. Які мае доўгую,
густую поўсць; касматы. 27 сабак#. 27ахмажая шалка. 2. Які мае ўскудлачаныя вала
сы. 27 чалавек размахваўрукамі. Ц лаз. лах
матасць, -і, ж.
ЛАХМАЦІЦЦА, -мачуся, -меціш
ся, -маціцца; лезак. (разм.). Станавіцца
лахматым. Ц зак. узлахмаціцца, -мачу
ся, -мацішся, -меціцца і разлахмаціцца,
-мачуся, -мацішся, -меціцца.
ЛАХМАЦІЦЬ, -мачу, -мАціш, -мбціць;
-мачаны; лезак., каео-шжо (разм.). Рабіць
лахматым (у 2 знач.). 27. еояасы. Ц зак. уз
лахмаціць, -мбчу, -мбціш, -мАціць; -меча
ны / разлахмаціць, -мбчу -мАціш, -мбціць;
-мечаны.
ЛАХМОЦЦЕ, -я, л., зб. Старое зноша
нае або падранае адзенне.
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ЛГУННЯ ал. ілгун
ЛАЦВЁЙ, нрысл. (разм.). Лепей, зруч
ЛЕАПАРД, -а, А/ -дзе, мн. -ы, -аў м.
ней, ямчэй. 7. табе, кал/ўсе банамагаю^ь.
ЛАЦІНА... Першая састаўная частка Буйны драпежнік сямейства кашэчых з
складаных слоў са знач. лацінскі, напр.,
плямістай шэрсцю. Ц лрым. леапардавы,
-ая, -ае.
лац/намоўны.
ЛЁБЕДЗЬ, -я, мн. -і, -яў м. Вялікая ва
ЛАЦІНААМЕРЫКАНЦЫ,
аў, абз.
-канец, -кАнца, м Насельніцтва Лацін даплаўная птушка сямейства качыных з
скай Амерыкі. II лс. лацінаамерыканка, -і, доўгай выгнутай шыяй. %рны л. Л. ляц/ць
ЛА7 -нцы, .мя. -і, -нак. Ц лрым. лацінааме к снеау, а аусь — к бажбжу (прыказка), б
рыканскі, -ая, -ае. Ла^/наамбрыканск/я Лебядзіная песня — апошняе праяўленне
кра/ны. 7 варыянт /сланскай месы.
таленту. Ц лрым. лебядзіны, -ая, -ае. Д. лук.
ЛЕБЁДЗЯНЁ / ЛЕБЕДЗЯНЯ, -нАці,
ЛАЦІНІЦА, -ы, лс. Тое, што і лац/нка.
ЛАЦІНКА, -і, ДА^ -нцы, лс. Лацінскі -нЯты, -нАт, н. Птушаня лебедзя.
ЛЕБЯДА, -ьі, ДА7 -дзё, ж. Пустазелле,
алфавіт, лацінскае пісьмо.
ЛАЦІНСКІ, -ая, -ае. Які мае адносі лісце якога звычайна пакрыта мучністым
ны да культуры, рэлігіі і геаграфіі Ста налётам. Ц лрым. лебядовы, -ая, -ае. Сямей
ражытнага Рыма. Лац/нская прыказка. Л.
ства лебябовых (наз.).
ЛЁВА. У выразах: лева руля! лева на
/оры^т. Лац/нская ебра.
ЛАЦІЦЬ, лАчу лАціш, лаціць; лАчаны;
борт! — каманды на караблі, лодцы: пава
незак., м/то. Насцілаць латьР на крок рот налева.
вы. 7 хеку. II здк. налаціць, -лАчу -лАціш,
ЛЕВА... Першая састаўная частка скла
-лаціць; -лачаны / палаціць, -лАчу -лАціш, даных слоў у знач. левы, напр.: левабако
-лаціць; -лачаны. Ц маз. лачанне, -я, я.
вы, левабярэжжы.
ЛЕВАБЯРЭЖЖА, -а, н. Прастора, што
ЛАЦКАН, -а, мя. -ы, -аў, м. Адварот на
грудной частцы паліто, пінжака. Ц ярым. знаходзіцца на левым беразе, прылягае да
лацканны, -ая, -ае.
левага берага ракі. Д. ТТемана.
ЛАШАК, -А, мя. -і^ -бў м. Помесь жа
ЛЕВАБЯРЭЖНЫ, ая, -ае Размешча
рабка і асліцы. II лрым. лашаковы, -ая, -ае.
ны на левым беразе. Девабярээклаяраўн/на
ЛАШЧЫЦЦА,
-шчуся,
-шчышся,
/7рыня^/.
ЛЕВАФЛАНГОВЫ, ая, ае Які знахо
-шчыцца; незак., ба клас і без бал. З лас
каю гарнуцца да каго-н.; старацца лас дзіцца на левым флангу. Д. ўчастак фрон
кай выклікаць ласку ў адказ. 7. ба мац/. Ц ту.
ЛЕВІЯФАН, -а, мл. -ы, -аў м. (кніжн.).
зак. прылашчыцца, -лашчуся, -лашчышся,
-лашчыцца. II лаз. лашчанне, -я, я.
Пра каго-, што-н., хто (што) здзіўляе сва
ЛАШЧЫЦЬ, -шчу -шчыш, -шчыць;
ёй велічынёй, сілай (паводле імя біблей
лезак., каго-м/то. 1. Праяўляць пяшчот скага марскога страшыдлы ці лятаючага
насць, любоў ласку'. 7 бз/ця. 2. Пяшчот дракона).
ЛЁВЫ, -ая, -ае. 1. Размешчаны з боку
на дакранацца да каго-н., чаго-н., гла
дзіць. 7 сабаку. 3. лерал. Песціць, выклі левай рукі, па левы бок. .7 ббраг. 2. Па
каць прыемнае адчуванне. Сонца л. теар. Ц літычна радыкальны ці больш радыкаль
наз. лашчанне, -я, я.
ны, чым іншыя. Тазеты левага к/рунку.
ЛАЯЛЬНЫ, -ая, -ае. Які выражае доб- 3. Пабочны або незаконны ці атрыманы
разычліва-нейтральныя адносіны да каго-,
нелегальным шляхам (пра заробак, тавар
чаго-н.; карэктны. Л". чалазек. Лаяльныя і інш.). .7 рэйс. Левыя 2ром/ы.
ЛЕГАЛІЗАВАЦЦА, -зўюся, -зўешся,
абнос/ны. II наз. лаяльнасць, -і, лс.
ЛАЯНКА, -і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак, лс.
-зўецца; -зўйся; зак. і яезак. Перайсці (пе
1. Абразлівыя, грубыя словы, выразы, да раходзіць) на легальнае становішча. Ц лаз.
коры. Зняеажл/еая л. 2. Сварка. 77ралсыць легалізацыя, -і, ж.
ЛЕГАЛІЗАВАЦЬ, -зўю, -зўеш, зўе;
сек без лаянк/. Ц нрым. лаянкавы, -ая, -ае.
Лаянкавыя слоеы.
-зўй; -завАны; зак. і яезак., каео-м/то. Пе
ЛАЯЦЦА, лАюся, лАешся, лАецца; равесці (пераводзіць) на легальнае стано
лАйся; незак. 1. Гаварыць лаянкавыя сло вішча. II яаз. легалізацыя, -і, ж.
ЛЕГАЛЬНЫ, -ая, -ае. Дазволены завы. 2. з к/м і без бал. Сварыцца, знева
жаць адзін аднаго грубымі, абразлівымі конам. Легальнае стаяов/м/ча. Ц яаз. ле
словамі. II зак. палаяцца, -лАюся, -лаешся, гальнасць, -і, ж.
ЛЕГАТ, -а, А/ -гАце, мя. -ы, -аў м. 1.
-лАецца; -лАйся. Ц наз. лаянне, -я, н.
ЛАЯЦЬ, лАю, лАеш, лАе; лай; лАяны; не Дыпламатычны прадстаўнік Папы Рым
зак., каго-м/то. 1. Называць лаянкавымі скага ў краінах, дзе пашыраны каталі
словамі, ганьбіць. Д. абна абну. 2. Дака цызм. /7амск/ л. 2. Наогул пасол, паслан
раць, рабіць вымову 7/астаўн/к лаяў еуч- нік з рэлігійнай місіяй. Ц /рым. легацкі,
ня за прагул. Ц зак. вылаяць, -лаю, -лаеш,
-ая, -ае.
ЛЕГЁНДА', -ы, ДА7-дзе, мя. -ы, легёнд
-лае; -лай; -лаяны / аблаяць, -лАю, -лАеш,
-лае; -лай; -лаяны. Я. у газеце (адмоўна / -аў ж. 1. Народнае паэтычнае падан
выказацца пра каго-, што-н.).
не аб якой-н. гістарычнай падзеі, асобе і
ЛГАННЕ ад. ілгаць.
інш., што ўспрымаецца як верагоднае. Ся
ЛІАЦЬ ад. ілгаць.
рэдневяковыя легенбы. 2. Выдуманы, пера
ЛГУН а/?, ілгун.
большаны аповед аб чым-, кім-н., вымы

сел пра што-н. неверагоднае. Расказваць
леееябы аб чым-я. 3. Выдуманыя звесткі
пра разведчыка, які выконвае сакрэтнае
заданне.
ЛЕГЁНДА, -ы, ЛА7-дзе, мя. -ы, легёнд
/ -аў ж. (спец.). 1. Сукупнасць умоўных
знакаў і тлумачэнняў да карты, схемы,
плана і пад. 2. Надпіс на манеце.
ЛЕГЕНДАРНЫ, ая, ае 1. Які з'яўля
ецца легендай', мае адносіны да легенды;
вядомы толькі па легендах; казачны. Легенбарная аповесць. 2. перан. Незвычай
ны, небывалы, авеяны славай (высок.).
7 герой. 3. перан. Выдуманы, непраўда
падобны. Легенбарныя чутк/. Ц яаз. леген
дарнасць, -і, ж.
ЛЕГІЁН, -а, мя. -ы, -аў м. 1. Буйное
вайсковае злучэнне ў Старажытным Рыме
(гіст.). 2. Назва асобных вайсковых час
цей у некаторых краінах. 3. перан. Вялікая
колькасць, мноства каго-, чаго-н. О Ор
дэн ганаровага легіёна — французскі ордэн
часоў Напалеона. Ц ярым. легіённы, -ая, -ае
(да 1 і 2 знач.).
ЛЕГІРАВАНЫ, -ая, -ае (спец) Пра ме
тал: такі, у склад якога ўведзены іншыя
металы для надання яму пэўных уласці
васцей. Лег/раеаная сталь.
ЛЕГІЯНЁР, а, мя ы, -аў м 1. Воін,
салдат легіёна (у 1 і 2 знач.). 2. Спартсмен,
які выступае ў замежных клубах (каман
дах) па кантракце. 7тальяяск/л. Ц ярым. легіянёрскі, -ая, -ае.
ЛЁГКА... (ал. лёгка...). Першая састаў
ная частка складаных слоў; ужыв. замест
«лёгка...*, калі націск у другой частцы па
дае на першы склад, напр.: легкаеаеаеы,
легкаобрны.
ЛЕГКАВАЖНЫ, -ая, -ае 1. Які мае не
вялікую ці недастатковую вагу. 7 груз. 2.
перан. Легкадумны, несур'ёзны, павярхоў
ны. 7 еылаб. II яаз. легкаважнасць, -і, ж.
ЛЕГКАВЁРНЫ, -ая, ае Які ўсяму ве
рыць, залішне даверлівы. 7 чалавек. Ц яаз.
легкавёр'е, -я, я. / легкавёрнасць, -і, ж.
ЛЕГКАВУШКА, -і, ДА7 шцы, мя -і,
-шак, ж. (разм.). Легкавая аўтамашына.
ЛЕГКАВЫ, -Ая, -бе. Прызначаны для
перавозкі невялікай колькасці людзей,
ручнога багажу. 7. аўтомаб/ль.
ЛЕГКАДУМНЫ, -ая, -ае. Які дзейнічае
без дастатковага разважання; несур'ёзны.
7. ўчынак. Тезкабумяае рам/энне. Ц яаз. легкадўмнасць, -і, ж. / легкадумства, -а, я.
ЛЕГКАКРЫЛЫ, ая, ае 1. Хуткі ў па
лётах, рухах; з лёгкімі крыламі. Тезкакрылая чайка. 2. неран. Зменлівы, няўстойлі
вы, мімалётны. Легкакрылая радасць.
ЛЕГКАПЛАЎКІ, -ая, -ае (спец.). Які
плавіцца пры параўнальна невысокай
тэмпературы. 7 метал. Ц яаз. легкаплаў
касць, -і, ж.
ЛЕГКАТРАЎНЫ, -ая, -ае (спец.). Які
лёгка засвойваецца органамі страваван
ня. Легкатраўныя лрабукты. Ц наз. легка
траўнасць, -і, ж.
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ЛЁГЧЫ, лАгу ляжаш, лАжа; лАжам,
ляжаце, лягуць; лёц ляглА і лёгла, ляглб і
лёгла; ляж; зак. 1. Прыняць ляжачае ста
новішча. 77. ма сліму. 2. Размясціцца спаць,
адпачываць. 77. ма семе. 3. (712 ас. зеычамма меўжые.). Апусціцца на якую-н. павер
хню, пакрыць сабою што-н. Смее лее ^елай
коўфай. 4. (7 і 2 ас. звычайна //с ужые.),
лерам., ма каео-найо. Распаўсюдзіцца на
каго-н., што-н., стаць чыім-н. абавязкам.
Л^казмасі^ь ляжа ма лрысутмых. Да яео
ллечы ляела еаслаЭарка. 5. (712 ас. зеычайма ме ўжые.). Пралегчы, распасцерціся,
працягнуцца. Т^эмкі ляалі ^оуеіліі ліміяліі.
6. Пра самалёты, судны: прыняць якоен. становішча, узяць які-н. напрамак. 77.
ма зеаротмы курс. О Легчы ў (на) дрэйф —
расставіць парусы так, каб судна застава
лася прыблізна на адным месцы. 0 Легчы
касцьмі — загінуць у баі, памерці. Ц мезак.
лажыцца, лажўся, лажышся, лажацца; ла
жымся, лажыцеся, лажацца (да 1, 2, 4 і 6
знач.).
ЛЕДА... (ел. лёда...). Першая частка
складаных слоў; ужыв. замест «лёда...»,
калі націск у другой частцы слова падае
на першы склад, напр.: ледакол, ледарэз,
ледаспуск, ледасховішча.
ЛЕДАКОЛ, -а, лім. -ы, -аў, лі Магут
нае судна, прыстасаванае для плавання і
пракладвання дарогі інш. суднам у льдах.
?4/лал*мь/л. II ярым. ледакбльны, -ая, -ае.
ЛЕДАРЭЗ, -а, лім. -ы, -аў, л*. 1. Судна,
прызначанае для плавання ў бітых ільдах;
ледакол. 2. Прыстасаванне каля мастоў
плацін, аб якое разбіваецца лёд у час кры
гаходу. II ярым. ледарэзны, -ая, -ае.
ЛЕДАСЁК, -а, лім. -і, -аў, лі. Род сякеры,
кіркі, прызначаны для высякання пры
ступак у лёдзе пры ўзыходжанні на гор
ныя вяршыні. II лрылі. ледасечны, -ая, -ае.
ЛЕДАСТАЎ, -таву лі. Замярзанне ракі,
возера, утварэнне суцэльнага ледзянога
покрыва; перыяд, у час якога назіраецца
такая з'ява. Ц лрылі. ледастаўны, -ая, -ае.
ЛЕДАХОД, -у АТ-дзе, лі. Рух лёду па ця
чэнні (у час раставання і ледаставу на рэ
ках). II лрылі. ледахбдны, -ая, -ае.
ЛЕДЗЯНЁЦ, -нцА, лім. -нцьі, -нцбў лі.
Празрыстая цукерка з застылай сумесі
цукру з фруктовым сокам. Смактаць лейзямцы. II лрылі. ледзянцбвы, -ая, -ае.
ЛЕДЗЯНЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; мезак 1.
(7 / 2 ас. ме ўжые.). Пакрывацца лёдам.
7?а(3а леЭзямее. 2. Станавіцца халодным
як лёд, мерзнуць. 77альцы лейзямеюць. 3.
лерам. Нямець, заміраць ад жаху. Сэрца
ле^зямее. Ц зак. зледзянёць, -ёю, -ёеш, -ёе
/ заледзянёць, -ёю, -ёеш, -ёе Ц маз. зледзянённе, -я, м.
ЛЕДЗЯНІСТЫ, -ая, -ае. Які ператва
рыўся ў лёд, падобны на лёд. 77еЭзяміс/лая
ліаса. II маз. ледзяністасць, -і, ж.
ЛЕДЗЯНІЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ніць;
мезак., каео-што. 1. Замарожваць, пера
твараць у лёд. 2. Пранізваць холадам. Ма

роз л. цела. Страх л. сэрца (перан.). Ц зак.
зледзяніць, -й, -іш, -іць.
ЛЕДЗЯНЫ, -Ая, -бе. 1. ад. лёд. 2. Па
крыты лёдам. 77ей?ямая зорка. 3. Вельмі
халодны. 77е(3зямая еа^а. 4. лерам. Адубелы
ад холаду. ./7е(3зямыя мальцы. 5. лерам. Па
гардліва халодны. 77. позірк.
ЛЕДНІКОВЫ ел. ляднік
ЛЕДЭРЁІН, -у лі. Баваўняная тканіна
з лакавым пакрыццём, якая імітуе скуру.
II лрылі. ледэрынавы, -ая, -ае. 77е<3эрымавыя
вокладкі.
ЛЕЖАБОК, -а, лім. -і, -аў, лі. (разм.). Ча
лавек, які любіць доўга спаць, гультай.
ЛЁЖАНЬ, лёжня, лім. лёжні, лёжняў лі.
(разм.). Абібок, гультай, лодар.
ЛЁЖБІШЧА, -а, лім. -ы, -ішч і -аў, м. 1.
Месца на сушы, дзе ляжаць гуртамі нека
торыя марскія жывёлы. 77. ліарскіх коцікаў.
2. Месца, дзе ляжыць, хаваецца звер. 3.
Лежыва. Ц лрылі. лёжбішчны, -ая, -ае.
ЛЁЖМА, лрысл. У ляжачым станові
шчы; лежачы. 77іць л. 0 Лежма ляжаць
(разм.) — доўга ляжаць, не ўстаючы.
ЛЁЖНЯ, -і, лім. -і, -яў ж. 1. ел. ляжаць.
2. Тое, што і лежбішча (у 1 і 2 знач.).
ЛЁЖЫВА, -а, лім. -ы, -аў, м. След, пакі
нуты зверам, які ляжаў на траве. Зайцава
л.
ЛЕЗГЙНКА, -і,ДАГ-нцы, лім. -і, -нак, ж.
Народны танец лезгінаў а таксама музыка
да гэтага танца.
ЛЕЗГЙІЫ, -аў, а^з. -гін, -а, лі. Народ,
які складае частку насельніцтва Дагеста
на. II ж. лезгінка, -і, ДМ-нцы, лім. -і, -нак.
II лрылі. лезгінскі, -ая, -ае.
ЛЁЗЦІ, лёзу, лёзеш, лёзе; лезь; мезак.
I. Хапаючыся рукамі і чапляючыся на
гамі ўзбірацца, падымацца куды-н. або
спускацца ўніз. 77. ма зару. 77. ма стрэла. 2.
Пранікаць, уваходзіць куды-н. крадучы
ся. 77. ў чужы са<3. 3. Пранікаць, забірацца
куды-н., унутр чаго-н., а таксама выбірац
ца адтуль. 77. ў кішэмю. 77. ў акмо. 77. ў ва<3у.
4. Настойліва ўмешвацца ў чужыя спра
вы, жыццё і пад., дакучаць (разм.). 77. меў
сваю слраву. 5. (712ас. звычайма меўжые.;
звычайна з адмоўем). Змяшчацца, быць
у самы раз (пра абутак, адзенне), карасік
ме лезе ма маеу. 6. Насоўвацца, налазіць,
спаўзаць. 7/Талка лезе ма вочы. 7. Надаедліва прыставаць, звяртацца з чым-н. да
каго-н. (разм.). /7? лезь ты з такім амул
ет малі. 8. Увязвацца ў што-н. непрыемнае.
77. ў &?йку. 9. Настойліва ісці, праходзіць,
рабіць што-н., нягледзячы на забаро
ну перашкоды, цяжкасці. 10. (7 і 2 ас. ме
ўжые.). Выпадаць (пра валасы, поўсць).
II. Імкнуцца стаць кім-н., заняць больш
высокую пасаду (разм.). 77. ў мачальмікі.
12. (7 і2ас. меўжые.). Распаўзацца, ірвац
ца. Сўкемка лезе ла швах. 0 Лезці (перціся)
на ражон (разм.) — рабіць што-н. рызы
коўнае, загадзя асуджанае на няўдачу
Лезці ў душу — ўмешвацца ў чые-н. асабіс
тыя справы, пачуцці, перажыванні.

ЛЕГ-ЛЕК
ЛЁІ, лёяў, ай?. лёя, -і, ж. Нашыўкі з
моцнай тканіны ці скуры на кавалерый
скіх штанах у тых месцах, якія пры яздзе
труцца аб сядло.
ЛЕЙ а/?, леяз.
ЛЕЙБ-... Першая састаўная частка
складаных слоў якая абазначае: які знахо
дзіцца пры манарху, служыць пры двары,
напр.: лейб-ліе(?ык, лей^-евар^ыя.
ЛЕЙБАРЫСТ, а, Л7 сце, лім ы, аў,
лі. Член партыі лейбарыстаў у Вялікабрытаніі і некаторых іншых краінах. Ц ж. лей
барыстка, -і, ДЛ7-тцы, лім. -і, -так. Ц лрылі.
лейбарысцкі, -ая, -ае.
ЛЁЙКА', -і, ДАГлёйцы, лім. -і, лёек, ж.
1. Прыстасаванне ў выглядзе конуса з вуз
кай трубкай для пералівання і фільтраван
ня вадкасцей. 2. Пасудзіна для палівання
раслін з ручкай, носікам і рассейвальні
кам, што дазваляе падаваць ваду ў патрэб
най колькасці. II лрылі. лёечны, -ая, -ае.
ЛЁЙКА, -і, ДМлёйцы, лім. -і, лёек, ж.
Серыя фотаапаратаў бінокляў і інш., якія
выпускаюцца аднайменнай кампаніяй.
ЛЕЙКАПЛАСТЫР, у, лі Пластыр у
выглядзе тканіннай і інш. палоскі з нане
сенай на яе змацавальнай клейкай масай.
II лрылі. лейкапластырны, -ая, -ае
ЛЕЙКАЦЫТЫ, -аў аЭз. -цьіт, АГ-цыце,
лі. (спец.). Састаўная частка крыві — бяс
колерныя клеткі, якія паглынаюць бактэ
рыі і выпрацоўваюць антыцелы. Ц лрылі.
лейкацытны, -ая, -ае і лейкацытарны, -ая,
-ае.
ЛЕЙКОЗ, -у, лі. Пухліннае захворванне
крывятворнай тканкі, пры якім рэзка па
вялічваецца колькасць лейкацытаў (разм.
белакроўе). Ц лрым. лейкозны, -ая, -ае.
ЛЕЙТМАТЫЎ, -тьіву лім. -тьівы,
-тываў лі. 1. Асноўны матыў які паўта
раецца на працягу ўсяго музычнага або
літаратурнага твора. 77. раліама. 2. лерам.
Асноўная думка твора або выказвання,
якая неаднаразова паўтараецца і падкрэс
ліваецца. II лрылі. лейтматьіўны, -ая, -ае.
ЛЕЙТЭНАНТ, -а, А/-нце, лім. -ы, -аў лі.
Афіцэрскае званне або чын у арміі, фло
це, міліцыі, а таксама асоба, якая носіць
гэта званне або мае гэты чын. АГало^шы л.
(першае афіцэрскае званне). Ц лрылі. лей
тэнанцкі, -ая, -ае і лейтэнантаў, -ава
ЛЁЙЦЫ, -аў, а^з. ляйчына, -ы і лейчы
на, -ьі, ж. Рамяні, вяроўкі для кіравання
коньмі ў запрэжцы. 7?ылусці'ць л. (таксама
перан.: аслабіць сілу ўлады над кім-н.).
7рыліаць л. ў руках (таксама перан.: мець
у сваіх руках уладу кіраўніцтва). 0 Ляйчы
на (лейчына) пад хвост папала каліу-м. — аб
неўраўнаважаных, капрызных паводзінах
(разм.). II лрылі. лёйцавы, -ая, -ае.
ЛЕК, -а, лім. -і, -аў лі. Грашовая адзінка
Албаніі.
ЛЁКАР, -а, лім. -ы, -аў лі. (разм.). Док
тар, урач. II ж. лёкарка, -і, ДЛ^-рцы, лім. -і,
-рак. II лрылі. лёкарскі, -ая, -ае.
ЛЁКАРЫХА, -і, ДАТ-рысе, лім. -і, -рых,
ж. (разм.). Жонка лекара.

ЛЕК-ЛЕС
ЛЁКІ, -аў (разм.). 1. Лякарства. 77 аб
кат^/о. 2. Лячэнне. Л". гразям/. Ц прым. лёкавы, -ая, -ае. Т&каяыя рася/ны.
ЛЕКСЁМА, -ы, мн. -ы, -сём, зк. (спец.).
Слова як самастойная сэнсавая адзінка
слоўнікавага складу мовы ў сукупнасці
яго значэнняў і форм. Ц ярым. лексёмны,
-ая, -ае.
ЛЁКСІКА, -і, ДЛ/-сіцы, зк. Слоўнікавы
склад мовы або дыялекту твораў якога-н.
пісьменніка; сукупнасць слоў якія ўжы
ваюцца ў якой-н. сферы дзейнасці. Дыя/іектная л. Л. Якуба коласа. Ц лрым. лек
січны, -ая, -ае.
ЛЕКСІКАГРАФІЯ, -і, зк. Тэорыя і пра
ктыка ўкладання слоўнікаў. Ц лрым. лексі
каграфічны, -ая, -ае
ЛЕКСІКАЛОГІЯ, і, лс Раздзел мова
знаўства, які разглядае і тэарэтычна асэн
соўвае слоўнікавы склад мовы. Ц ярым.
лексікалагічны, -ая, -ае.
ЛЕКСІКОГРАФ, а, мн ы, аў, м Спе
цыяліст у галіне лексікаграфіі; укладаль
нік слоўнікаў.
ЛЕКСІКОЛАГ, -а, мн. -і, -аў м. Спецы
яліст у галіне лексікалогіі.
ЛЕКСІКОН, а / у м 1. а Тое, што і
слоўн/к (у 1 знач.; уст.). 7%ямецк/л. 2. -у За
пас слоў і выразаў; лексіка (кніжн.). Уя20
бебны л.
ЛЁКТАР, -а, мн. -ы, -аў м. Той, хто чы
тае лекцыі. II лрым. лёктарскі, -ая, -ае. 7&ктарскае майстэрства.
ЛЕКТОРЫЙ, -я, мн -і, яў м 1. Уста
нова, якая займаецца арганізацыяй пуб
лічных лекцый, а таксама памяшканне
для пытання публічных лекцый. 2. Цыкл
лекцый, аб'яднаных тэматычна або пры
значаных для пэўнага кола слухачоў
ЛЁКЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. Вуснае
выкладанне вучэбнага прадмета або якойн. тэмы выкладчыкам вышэйшай наву
чальнай установы. ТТрафвсар чытаў лёжцы/
ў ДДУ 2. Частка вучэбнага прадмета, якая
выкладаецца ў вуснай форме. Аўрс лекцыя
ла е/сторы/ .Беларус/. 3. Публічнае пытан
не на якую-н. тэму. 4. Друкаваны курс
публічных пытанняў а таксама запісы па
якім-н. прадмеце выкладання. Лёжцы/ ла
л//лара/л^ры. Ц лрым. лекцыйны, -ая, -ае.
ЛЁМА, -ы, мн. -ы, лем, зк. У матэматы
цы: тэарэма, неабходная толькі для доказу
інш. тэарэмы.
ЛЕМАНТАР, -а, мн. -ьі, -бў м. (уст.).
Буквар. II лрым. лемантарны, -ая, -ае.
ЛЕМЎР, -а, мн. -ы, -аў м. Невялікі
звярок, падобны на малпу з падоўжаны
мі заднімі канечнасцямі, распаўсюджаны
на Мадагаскары і Каморскіх астравах. Ц
лрым. лемуравы, -ая, -ае. Сямейсп?бдлемураяых (наз.).
ЛЕНАВАТЫ, -ая, -ае. Крыху лянівы, з
адзнакамі ленасці. Л хлопец. Ц няз. лена
ватасць, -і, зк
ЛЕНАВАЦЦА, лянўюся, лянўешся, ля
нуецца; лянўйся; незак., з /нф. З ленасцю
адносіцца да справы, ляніва рабіць што-н.
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Л. рана ўчасаць. Ц зак. паленавацца, -ля
нўюся, -лянуешся, -лянуецца; -лянўйся.
ЛЁНАСЦЬ, -і, зк. (разм.). Адсутнасць
жадання працаваць, схільнасць да гуль
тайства.
ЛЕНІНІЗМ, -у м. Вучэнне У.І.Леніна,
якое ўяўляе сабой сістэму філасофскіх,
эканамічных,
сацыяльна-палітычных
поглядаў.
ЛЁНІНСКІ, -ая, -ае. Створаны У.І.Леніным, уласцівы У.І.Леніну які адносіцца
да паслядоўнага ажыццяўлення прынцы
паў ленінізму. Л. стыль.
ЛЁНЧЫК, -а, мя. -і, -аў, м. (спец.).
Драўляная аснова сядла.
ЛЁПЕЙ, прысл. (разм.). Тое, што і леям/.
Уеасцях бобра, й бома л. (прыказка).
ЛЁПЕТ, -у Л/ -пеце, м. 1. Няскладная,
невыразная мова, уласцівая дзецям. Л.
бз/цяц/. 2. лерам. Непераканаўчае, невы
разнае разважанне, тлумачэнне, б Дзіцячы
лепет — пра што-н. вельмі бездапамож
нае, па-дзіцячаму наіўнае.
ЛЁПКА, -і, Л^-пцы, зк. 1. ал. ляпіць. 2.
Пра якасць апрацоўкі, выяўленне аб'ём
насці (скульптуры, малюнка). Дубоўкам л.
3. Тое, што вылеплена. Сцены вызначал/ся
прывозкай лепкай.
ЛЕПРАЗОРЫЙ, я, мя і, яў, м Ля
чэбная ўстанова для хворых на лепру
(праказу).
ЛЁПТА, -ы, ДЛ/-пце, зк. 1. Дробная ма
нета ў Грэцыі. 2. лбрая. Пасільны ўклад у
якую-н. агульную справу. Унесц/ сеа/о леп
ту.
ЛЕПШ, прысл. 1.Быт. ст. да прыслоўя
добра, ручыцца л. за /нтых. 2. у знач. вык.,
каму. Аб паляпшэнні стану хворага. Лвораму стала л. 3. у знач. часц. Служыць
для ўзмацнення просьбы, парады і пад.
/Тойбзем л. бамоў. 77. цярпець самому, чым
бябу зраб/ць бруеому (прыказка). 0 Лепш
(і) не трэба (разм.) — ужыв. для абазна
чэння высокай, найвышэйшай ступені
чаго-н. Лепш позна, як (чым) ніколі —
ужыв. як апраўданне пры запозненым
выкананні чаго-н. Лепш сказаць (у знач.
пабочн. сл.) — дакладней, праўдзівей
кажучы.
ЛЁПШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Ста
навіцца лепшым. II зак. палёпшаць, -аю,
-аеш, -ае; -аны.
ЛЁПШЧЫК, а, мн і, аў м Спецыя
ліст па лепцы. Ц зк. лёпшчыца, -ы, мн. -ы,
-чыц.
ЛЁПШЫ, -ая, -ае. Быт і найвыт. ст. да
прыметніка добры. 77ептыя лтобз/ еытеорчасц/. Самае лелтае насенне. 0 У лепшым
выпадку (разм.) — пры самых спрыяльных
абставінах.
ЛЕПЯТАЦЬ, лепячў, ляпёчаш, ляпёча;
лепячы; незак., тто, пра тто і без бак. 1.
Гаварыць невыразна, нязвязна (пра мову
дзяцей). Дз/ця ляпеча. 2. Мармытаць. 3.
Балбатаць, весці лёгкую несур'ёзную раз
мову. 4. нбран. Утвараць ціхі шум, шолах. Ц

зак. пралепятаць, -лепячў, -ляпёчаш, -ля
пёча; -лепячьі. II маз. лепятанне, -я, н.
ЛЕПЯТЎН, лепетуна, мн. лепетуны, лепетунбў, м. (разм.). Той, хто ляпеча. Ц зк.
лепятуха, -і,ДЛ7-тўсе, мн. -і, -тўх.
ЛЕС, -у, мн. лясы, лясбў м. 1. Масіў
зямлі, зарослы дрэвамі. Дрымучы л. 77есам
(прысл.) /тоў а броў не бачыў (прыказка).
2. зб. Спілаваныя дрэвы як будаўнічы ма
тэрыял. 3. перан. Як выражэнне мноства.
./7. рук. О Чорны лес — лісцевы. Чырвоны
лес — хваёвы. 0 Навука для яго — цёмны
лес — абсалютна незнаёмае, незразуме
лае. Як у лесе — нічога не разумець, не
разбірацца. Ц помянт. лясбк, -скА, мн. -скі^
-скбў, м. (да 1 знач.). Ц прым. лясны, -Ая,
-бе.
ЛЕСА... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач.: 1) які мае адносіны да
лесу (у 1 і 2 знач.), лясной гаспадаркі, ляс
ны, напр.: лесаеабаеольн/к, лесазнаўстеа,
лесанасенны, лесапасабк/, лесаразеябзенне,
лесаўпарабкаеанне, лесаўчастак, лесаап
рацоўчы, лесаеанбаль, лесаматэрыял, леса
павал, лесанарыхтоўшчык; 2) які змяшчае
лес (у 1 знач.), існуе разам з лесам (у 1
знач.), напр.: лесапарк, лесастэп, лесатунбра, лесакустовы, лесаеорны.
ЛЕСААХОВА, -ы, зк. Дзейнасць чала
века, накіраваная на зберажэнне лесу як
прыроднага багацця, гаспадарчы догляд
ляснога масіву барацьбу са знішчальні
камі лесу.
ЛЕСААХОЎНЫ, ая, ае 1. Які накі
раваны на ўсебаковую ахову лесу. Леса
ахоўная станцыя. 2. Які прызначаны для
засцярогі сельскагаспадарчых культур.
Лесаахоўная зона.
ЛЕСАВІК, -А, мн. -і^ -бў м. 1. Чалавек,
які жыве ў лесе, займаецца паляваннем
(разм.). 2. У міфалогіі: чалавекападобная
казачная істота, якая жыве ў лесе і наво
дзіць жахі як нячыстая сіла, лясун.
ЛЕСАВОД, -а, Л/ -дзе, мн. -ы, -аў м.
Спецыяліст па лесаводстве.
ЛЕСАВОДСТВА, а, Л/ е, н Выро
шчванне лясоў а таксама навука аб ляс
ной гаспадарцы. Ц нрым. лесаводчы, -ая,
-ае.
ЛЕСАВОЗ, -а, мн. -ы, -аў м. Від тран
спарту судна або аўтамашына для пера
возкі лесу. II прым. лесавозны, -ая, -ае.
ЛЕСАГАДАВАЛЬНІК, а, мн і, аў м
Месца, дзе вырошчваюць саджанцы драў
няных і кустовых раслін.
ЛЕСАГАНДАЛЬ, -длю, м. Гандаль ле
сам, лесаматэрыяламі.
ЛЕСАЗАВОД, -а, Л/ -дзе, мн. -ы, -аў, м.
Завод па першаснай апрацоўцы лясных
матэрыялаў Ц лрым. лесазаводскі, -ая, -ае.
ЛЕСАНАРЫХТОЎКІ, тбвак, абз а, і,
ДЛ7 -тбўцы, зк. Нарыхтоўка лясных матэ
рыялаў II лрым. лесанарыхтоўчы, -ая, -ае.
ЛЕСАНАСАДЖЭННЕ, я, н 1. Штуч
нае развядзенне лясоў 2. мн. -і, -яў. Учас
так штучна насаджанага лесу.
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ЛЕСАПАЛАСА / ЛЕСАПАЛОСА, -ьі,
л<н. -лбсы і (з л/ч. 2, 2, 4) -ласьі, -лёс, ас.
Паласа лясных насаджэнняў. Ахоўная л.
ЛЕСАПАРК, -у, лм. -і, -аў м. Лясны ма
сіў які знаходзіцца ў зялёнай зоне гарадоў
і выкарыстоўваецца як парк. Ц нрым. леса
паркавы, -ая, -ае.
ЛЕСАПІЛКА, -і, ДМ -лцы, лін. -і, -лак,
лс. 1. Машына для распілоўкі лесу (у 2
знач.). 2. Тое, што і лесян/яьня.
ЛЕСАПІЛЬНЫ, ая, ае 1. Які займаецца распілоўкай лесу (у 2 знач.), выра
бам пілаваных матэрыялаў Д. лазой 2. Які
прызначаны для распілоўкі лесу.
ЛЕСАПІЛЬНЯ, і, мн. і, лень / льняў
лс. Лесапільны завод.
ЛЕСАПРАМЫСЛОВАСЦЬ, і, лс Ляс
ная прамысловасць. Ц нрыл/. лесапрамыслбвы, -ая, -ае.
ЛЕСАПРАМЫСЛОВЕЦ, -лбўца, мн.
-лбўцы, -лбўцаў м. Прадпрыемец у галіне
лясной прамысловасці.
ЛЕСАРАСПРАЦОЎКА, і, ДМ цбўцы,
-цбвак, лс. Высечка і нарыхтоўка лесу (у 2
знач.), а таксама месца, дзе вядуцца такія
работы. II нрым. лесараспрацбўчы, -ая, -ае.
ЛЕСАРЎБ, -а, лін. -ы, -аў лі. Рабочы,
які займаецца валкай лесу. Ц ярым. лесарўбскі, -ая, -ае.
ЛЕСАРЎБНЫ, ая, ае 1. Які мае ад
носіны да лесаруба. -Лесарубная брыедбл. 2.
Які прызначаецца, служыць для валкі ле
су, мае адносіны да яе. Д. /нструмент.
ЛЕСАСЕКА, -і, ДМ -сёцы, лін. -і, -сёк,
лс. Участак высечанага лесу або прызна
чаны для высечкі. II лрым. лесасечны, -ая,
-ае.
ЛЕСАСПЛАЎ, -лАву м Сплаў лесу (у 2
знач.). II ярым. лесасплаўны, -ая, -ае.
ЛЕСАСТЭП, -у м. Прыродная пераход
ная зона паміж стэпам і лесам. Ц ярым. ле
састэпавы, -ая, -ае.
ЛЕСАТУНДРА, -ы, лс. Прыродная пе
раходная зона паміж лесам і тундрай. Ц
ярым. лесатундравы, -ая, -ае.
ЛЁСВІЦА, -ы, мн. -ы, -віц, лс. 1. Збу
даванне ў выглядзе рада прыступак для
пад'ёму і спуску. 77оэк/зрняя л. 2. Перанос
нае прыстасаванне для пад'ёму і спуску;
драбіны. 3. неран. Паслядоўнае размя
шчэнне па ўзыходзячай лініі (прадметаў
асоб і пад.). Терцрх/чнля л. Ц ламянм/. лёсвічка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, лс. Ц лрым.
лесвічны, -ая, -ае.
ЛЁСКІ, -сак. Лёгкая пераносная або
падвесная лесвіца; тое, што і бряб/ны (у 1
знач.).
ЛЕСНІКОЎНА, ы, мн ы, -аў лс
(разм.). Дачка лесніка.
ЛЕСНІКОЎСКІ, ая, ае Звязаны з
асаблівасцямі працы лесніка, прызнача
ны для яго працы. Д. дбдзяздк. Ц ндз. лес
нікоўства, -а, н.
ЛЕСНІЧОЎКА, -і, ДМ ўцы, мн і,
-чбвак, лс. (разм.). Хата лесніка і яго сям'і.
ЛЕСНІЧЫХА, і, ДМ чьісе, мн і,
-чйх, лс. (разм.). Жонка лесніка.

ЛЁТА, -а, Млёце, л/н. лёты, лёт / -аў н.
1. Пара года паміж вясной і восенню. Добз/ рабы лету, д пчолы цзету (прыказка).
2. мн. Іадьі. 0 3 лета ў лета — круглы год.
Колькі лёт, колькі зім — як даўно! (вокліч
пры сустрэчы з кім-н., каго даўно не ба
чыў з кім даўно не сустракаўся). Ц ляск.
лёцейка, -а, н. /лёцечка, -а, н. (да 1 знач.).
II ярым. лётні, -яя, -яе (да 1 знач.). Детн/я
бдлсблсы.
ЛЕТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; не
зак. Знаходзіцца дзе-н. на працягу лета. Д.
зунукдм/ўзёсцы. Ц зак. пералётаваць, -тую,
-туеш, -туе; -туй (разм.).
ЛЕТАЗЛІЧЭННЕ, -я, н Сістэма выз
начэння часу па гадах ад якой-н. важнай
гістарычнай даты. Д. позай ары пачынаец
ца аб 7/араблсэння Арыстозя.
ЛЁТАМ, прыся. У летні час.
ЛЕТАПІС, -у мн. -ы, -аў м. 1. Пагадовы
запіс гістарычных падзей сучаснікам; кні
га з такімі запісамі. Д. Лурамк/. 2. неран.
Тое, што і е/с/пррыя (у 4 знач.). Д. Дял/кай
Айчыннай еайны. Ц нрым. летапісны, -ая,
-ае.
ЛЕТАПІСАННЕ, -я, н Складанне ле
тапісаў.
ЛЕТАПІСЕЦ, -пісца, мн. -пісцы,
-пісцаў м. Складальнік летапісаў
ЛЕТАРГІЯ, -і, лс. (спец.). Несапраў
дная смерць, стан нерухомасці, падобны
на доўгі сон, з адсутнасцю рэакцый на
раздражняльнікі, рэзкім прыгнятаннем
усіх прыкмет жыцця, якія можна выявіць
пры пільным абследаванні. Ц нрым. летар
гічны, -ая, -ае. Д. сон.
ЛЁТАСЬ, прыся. У мінулым годзе.
ЛЕТАШНІ, -ая, -ае. Мінулагодні. Детям/няя тразя.
ЛЁТНІ' ая лета
ЛЁТНР, -яя, -яе (разм.). Цеплаваты,
хатняй тэмпературы (пра ваду). Мыцца
летняй забой.
ЛЁТНІК', -у м., зб. Адналетняя дэкара
тыўная садовая расліна.
ЛЁТНІК?, -а, л/н. -і, -аў м. Летні лагер
для адпачынку аздараўлення дзяцей і мо
ладзі. Лбночызпцьулетн/ку.
ЛЁТНІІР, -а, мн. -і, -аў м. Дарога, якой
ездзяць толькі летам.
ЛЕТУЦЕНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак.
Тое, што і летуцець.
ЛЕТУЦЕННЕ, я, н 1. ая летуцець 2.
Мара пра што-н. прывабнае, жаданае. Ра
мантычнае л.
ЛЕТУЦЕННІК, а, мн -і, -аў, м Тбй,
хто схільны да летуцення, аддаецца лету
ценням. II лс. летуцённіца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ЛЕТУЦЕННЫ, ая, ае 1. Які мае
схільнасць да летуцення, звязаны з лету
ценнем. Летуценная ўсмем/ка. 2. Створа
ны ўяўленнем, марай; фантастычны. .Ле
туценнае м/часце. Ц наз. летуцённасць, -і, лс.
ЛЕТУЦЕЦЬ, -тучў, -туціш, -тупіць;
-туцім, -туціцё, -туцйць; -туці; незак. Ад
давацца марам, марыць. Д аб м/чася/еых
бнях бзяц/нстза. Ц наз. летуцённе, -я, н.

ЛЕС-ЛЁГ
ЛЕЎ', ільвА / (пасля галосных) льва,
мн. ільвй / (пасля галосных) львы, ільвбў
(львоў), м. 1. Буйны драпежнік сямейства
кашэчых з кароткай жаўтаватай поўсцю
(і пышнай грывай у самцоў). Рык /яьза. 2.
неран. Тбй, хто вызначаецца магутнай сі
лай, смеласцю, адвагай. О Марскі леў —
жывёліна сямейства вушастых цюленяў
б Ільвіная доля — самая большая частка
чаго-н. II нрым. ільвіны / (пасля галосных)
львіны, -ая, -ае. Тльз/ны зеў (назва кветкі).
ЛЕўз, лёва, мн. лёвы, лёваў, м. Грашовая
адзінка ў Балгарыі.
ЛЕЎРЭТКА, -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так, лс.
Невялікі пакаёвы сабачка з пароды хартоў
II нрым. леўрэтачны, -ая, -ае.
ЛЕЦІШЧА, -а, мн. -ы, лёцішч / -аў н.
Тое, што і бячдЗ. 77розесц/ зыхябныя но лецйычы.
ЛЁШКА ая ляха
ЛЕШЧ, ляшчА, мн. ляшчы, ляшчбў м.
Прэснаводная рыба сямейства карпавых з
плоскім целам. Ц лрыл/. ляшчовы, -ая, -ае.
ЛЁЯ' ая. леі.
ЛЁЯ , -і, лс. / ЛЕЙ, -я, м., мн. лёі, лёяў.
Грашовая адзінка Румыніі і Малдовы.
ЛЁГАЧНЫ ая лёгкія
ЛЁГКА... (а таксама лёгка...) Першая
састаўная частка складаных слоў у знач.
лёгкі, напр., лёёконран/кальны.
ЛЁГКААТЛЕТ, -а, 3^ -лёце, мн. -ы, -аў
м. Спартсмен, які займаецца лёгкай атле
тыкай. II лс. лёгкаатлётка, -і, ДАТ-тцы, мн.
-і, -так.
ЛЁГКААТЛЕТЫЧНЫ, ая, ае Які мае
адносіны да лёгкай атлетыкі. Деекддтяетычныя снпбсрн/цтзы.
ЛЁГКІ, -ая, -ае. 1. Які мае невялікі ця
жар, мала важыць. Дёекяя сумка. 2. Які
выконваецца, дасягаецца, пераадольваец
ца без вялікай працы, намагання. Леёкля
праца. Дёекая забача. Дёекдя бяроза. Драка
(прысл.) сяброў зндйсц/, бы цялска заказаць
(прыказка). 3. Нязначны, невялікі, слабы
(па велічыні, сіле, ступені праяўлення);
малапрыкметны. Д. зетрык. Д. ботык.
4. Пазбаўлены грузнасці, спрытны, хут
кі. Леёк/я крок/. 5. Не напружаны. Дёакае
быханне. Д. сон. 6. Не суровы. Деакае па
каранне. 7. Пра хваравіты, фізіялагічны
стан: не небяспечны, несур'ёзны. Дёёк/я
робы. Дёекая %)ррма хзаробы. 8. Ужыўчы
вы, памяркоўны. Д. чаяазек. Д. характар.
9. Легкадумны, неглыбокі, несур'ёзны.
Леёк/я абнос/ны ба лсыцця. 10. Які не мае
цяжкага ўзбраення, рухомы. Лёек/я танк/.
О Лёгкая прамысловасць — галіна грамад
скай вытворчасці, якая займаецца выра
бам прадметаў шырокага спажывання.
0 3 лёгкай рукі чыёй (разм.) — пра чыё-н.
удалае пачынанне, прыклад. Лёгкая рука
ў кяао — пра таго, хто прыносіць шчасце,
удачу Лёгка выкруціцца (разм ) — нямно
га страціць. Лётка сказаць (разм.) — ужыв.
тады, калі вельмі цяжка або немагчыма
выканаць што-н. Лёгкі на пад'ём — пра
чалавека, якога лёгка ўгаварыць куды-н.

ЛЁГ-ЛІЗ
пайсці, паехаць і пад. Лёгкі на ўспамін хто
(разм.) — пра таго, хто з'яўляецца ў той
момант, калі пра яго гавораць, думаюць.
Лёгкі на язык (разм.) — гаваркі, які любіць
многа гаварыць. Лёгкі хлеб (разм.) — пра
лёгкую працу, без клопатаў турбот. Ц маз.
лёгкасць, -і, лс. (да 1—9 знач.).
ЛЁГКІЯ, -іх, абз. лёгкае, -ага, н. Орган
дыхання ў чалавека і пазваночных жывёл,
размешчаны ў грудной поласці. Залалемме
лёек/х. II лрым. лёгачны, -ая, -ае.
ЛЁД, лёду ільдў / (пасля галосных) льду,
мл. ільдьі /' (пасля галосных) льды, ільдбў
(льдоў), м. Вада, якая замерзла і перайшла
ў цвёрды стан. 77алярмь/я льбь/. 0 Біцца як
рыба аб лёд (разм.) — жыць у бядзе, да
рэмна дабіваючыся лепшага. Ц ллмялы/.
лядбк, -дкў, м. II лрым. ледзяны, -Ая, -бе.
ЛЦДА... (а таксама леда...). Першая
састаўная частка складаных слоў, якая пі
шацца, калі націск у другой частцы падае
не на першы склад і ўжыв. са знач.: 1) які
мае адносіны да лёду, напр.: лёбаеемератар, лёбазасцяроеа, лёЗдзлбеслячэлле, лё(Здулібдрэлле; 2) які ўтрымлівае лёд, напр.,
лё(3д2рулліабы.
ЛЁК, -у м. Селядзечны расол. Мачаць
хлебу л.
ЛЁН, лёну ільнў / (пасля галосных)
льну мл. ільны і (пасля галосных) льны,
ільнбў (льноў), м. 1. Травяністая раслі
на сямейства лёнавых, са сцёблаў якой
атрымліваюць валакно, а з семя — алей.
Це/туць ільмы. 2. Пасевы, усходы гэтай
расліны. 3. Валакно, якое вырабляецца
са сцёблаў гэтай расліны. ТТрлсц/ л. Ц ламямм/.-ласк. лянбк, -нкў, м. II лрь/м. ільняны
/ (пасля галосных) льняны, -Ая, -бе.
ЛЁНА... Першая састаўная частка скла
даных слоў; тое, што і ільмо..., напр.: лёмаалрацоўчы, леллачым/члльл/к, лёмалрабземме, леллсум/ылкд.
ЛЁНААПРАЦОЎКА ал. ільноапрацоўка.
ЛЁНААПРАЦОЎЧЫ ал. ільноапрацоўчы.
ЛЁНААЧЫШЧАЛЬНІК ал. ільноачы
шчальнік.
ЛЁНААЧЫШЧАЛЬНЫ ал ільноачы
шчАльны.
ЛЁНАВАЛАКНО ал. ільновалакно.
ЛЁНАВОД ал. ільнавод.
ЛЁНАВОДЧЫ ал ільнаводчы
ЛЁНАВЫЯ, -ых, л///. Сямейства двух
дольных раслін з валакністым сцяблом і
алеістым насеннем.
ЛЁНАКАМБІНАТ ал. ільнокамбінат.
ЛЁНАМЯЛКА ал. ільнамялка.
ЛЁНАНАРЫХТОЎКА ал ільнонарых
тоўка.
ЛЁНАПРАДЗЁННЕ ал. ільнопрадзенне.
ЛЁНАСУШЫЛКА ал. ільносушылка.
ЛЁНАТРАПАЛКА ал. ільнотрапалка.
ЛЁНАТРАСТА ал. ільнотраста.
ЛЁНАЎБОРАЧНЫ ал. ільноўборачны.
ЛЁНАЦЕРАБІЛКА ал. ільноцерабілка.
ЛЁНАЧАСАЛКА ал. ільночасалка.
ЛЁН-ДАЎГУНЁЦ, лёну-даўгунцў, ільну-даўгунцў / (пасля галосных) льну-даў-
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ЛІБРЭТА, мескл., м. І. Слоўны тэкст тэ
гунцў, м. Лён з доўгім валакном высокай
якасці, сцяблом да 125 ем у вышыню, з атралізаванага музычна-вакальнага твора.
малым разгалінаваннем.
77. оперы. 2. Кароткі пераказ зместу оперы,
ЛЁН-КУДРАШ, лёну-кудрашу, іль балета, п'есы. 3. План сцэнарыя для бале
ну-кудрашу / (пасля галосных) льну-куд та, кінафільма (спец.).
рашу, м. Расліна з невысокім кусцістым
ЛІБРЭТЫСТ, -а, А/ сце, мм -ы, -аў
сцяблом (31—50 ем), разводзіцца як бага м. Аўтар лібрэта. Ц зк?. лібрэтыстка, -і, ДА/
тая на алей культура.
-тцы, мм. -і, -так. II ярым. лібрэтысцкі, -ая,
ЛЁС', -у, м. 1. Ход жыццёвых падзей,
-ае.
ЛІВАНЦЫ, -аў абз. ліванец, -нца, м.
якія складваюцца незалежна ад волі чала
века; збег акалічнасцей. 77. маслаў к/масце.
Народ, які складае асноўнае насельніцтва
2. Доля. Д7часл/еь/л. .Жамочы л. 3. Развіццё Лівана. II зк?. ліванка, -і, ДА/ -нцы, мм. -і,
чаго-н.; далейшае існаванне, будучыня.
-нак. II лрь/м. ліванскі, -ая, -ае.
77. чалаееірлеа. 0 На волю лёсу (кніжн.) —
ЛІВЕНЬ, ліўню, мм. ліўні, -яў м. Моц
без падтрымкі, без дапамогі звонку.
ны, праліўны дождж. Дясемм/л. Ц лрь/м. ліў
ЛЁС^, -у, мм. (спец.). Рыхлая горная па невы, -ая, -ае.
рода светла-жоўтага колеру на якой фар
ЛІВЕР, -у м. Прадукт з печані, лёгка
міруецца ўрадлівая глеба. Ц ярь/м. лёсавы,
га, сэрца, селязёнкі забойнай жывёлы. Ц
-ая, -ае. 77е'саеь/я алебь/.
лрь/м. ліверны, -ая, -ае. 77/еермая каўбаса.
ЛЁСАПАДОБНЫ, -ая, -ае. Падобны па
ЛІГА', -і, ДА/лізе, мм. -і, ліц зк. 1. Саюз,
сваіх уласцівасцях і выгляду на лёс7 ТТеса- аб'яднанне асоб, арганізацый, дзяржаў
лабобмыя суал/7/к/.
77/еа Нацый (міжнародная арганізацыя ў
ЛЁСКА, -і, ДА/ лёсцы, мя. -і, -сак, лс.
1919—1946 гг). 2. У спорце: група каманд,
Прымацаваная да вудзільна капронавая прыкладна роўных па майстэрстве, якія
(валасяная) нітка з рыбалоўным кручком.
спаборнічаюць паміж сабой. Хамамба еыII ярым. лёскавы, -ая, -ае.
а/зйм/ай л/а/.
ЛЁТ ал. ляцець.
ЛЙА^, -і, ДА/лізе, мм. -і, ліц зк. Музыч
ЛЁТКА, -і, ДЛ/-тцы, мм. -і, -так, лс. Ад ны знак у выглядзе дугі над нотамі, які па
туліна ў доменных печах, праз якую вы казвае, што іх трэба выконваць звязна, без
пускаецца расплаўлены метал ці шлак.
перапынку.
ЛЁТЧЫК, -а, мм. -і, -аў, л/. Спецыяліст,
ЛІІАТЎРА, -ы, зк. (спец.). 1. Прымесь
які кіруе лятальным апаратам. Лаеммы л. Ц медзі ці волава да золата, серабра для на
лс. лётчыца, -ы, л/м. -ы, -чыц. Ц лрь/м. лёт дання ім большай цвёрдасці. 2. Дапамож
чыцкі, -ая, -ае.
ны сплаў які дабаўляецца ў метал у пла
ЛЁХ, -у мм. -і, м. / ЛЁХА, -і, ДА/ лёсе,
вільнай печы. 3. Нітка, якой перавязва
л/м. -і, -аў, лс. (разм.). 1. Падземны ход.
юць крывяносныя сасуды пры аперацыі.
Глыбокая л. 2. Склеп, падзямелле. 77аб ла- 4. Знак, які састаўлены з элементаў двух
лацам змам/ал/ камеммую лёху.
(ці больш) пісьмовых знакаў напр., Лі. Ц
ЛЖЁІВАСЦЬ ад ілжывы
лрь/м. лігатурны, -ая, -ае. ТГ/ал/лурмлс золаЛЖЁІВЫ ад. ілжывы
та. 77 /моўк.
ЛЖЭ... ад. ілжэ...
Л(ДАР, -а, мм. -ы, -аў м. 1. Той, хто ідзе
ЛЖЭВУЧЭННЕ ад. ілжэвучэнне.
першым у якой-н. справе, спартыўным
ЛЖЭСВЁДКА ад. ілжэсведка.
спаборніцтве і інш. 77 л/урм/ру. 2. Кіраўнік
ЛЖЭСВЁДЧАННЕ ад. ілжэсведчанне.
палітычнай партыі, грамадска-палітыч
ЛІБЕРАЛ, -а, л/м. -ы, -аў, л/. 1. Прыхіль най арганізацыі і пад. 77д/н/ль/чмь/я л/бары.
нік лібералізму (у 1 знач.). 2. Член лібе II лрь/м. лідарскі, -ая, -ае.
ральнай партыі. 3. Чалавек, які свабодна
ЛІДАРСТВА, -а, м. Вядучае становішча,
мысліць, вальнадумец. 4. Паблажлівы, па абавязкі лідара (у 1 і 2 знач.). .Барацьба зд
мяркоўны чалавек. Ц лс. лібералка, -і, ДА/ л. ў /лурм/рь/.
ЛІДЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-лцы, л/м. -і, -лак (да 1 і 3 знач.).
ЛІБЕРАЛІЗМ, -у, м. 1. Ідэалагічная і мезак. Быць лідарам (у 2 знач.). 77. у шахпалітычная плынь, якая аб'ядноўвае пры матмым /лурм/рь/. II маз. лідзіраванне, -я, м.
ЛІЗАЦЬ, ліжў, ліжаш, ліжа; ліжы; ліза
хільнікаў дэмакратычных свабод і свабо
ды прадпрымальніцтва. Дрь/мцьты л/бе- ны; мезлк., каао-што. 1. Праводзіць язы
ралізму. 2. Вальнадумства. Арь/тыкаеаць ком па чым-н. 77. талерку. 2. Падбіраю
юмдчы л. 3. Паблажлівасць, памяркоў чы языком есці, піць. Хол/ лізаў разлітае
насць, патуранне. 77 у ацэмцы еебаў. 77. ба мл стале малако. 3. лерам. Дакранацца,
еораеа. II ярь/м. лібералісцкі, -ая, -ае.
пакрываць, абдаваць сабой (пра хвалі,
ЛІБЕРАЛЬНІЧАЦЬ, -аю, аеш, ае; мс- полымя і пад.). Хеалі ліэкуць лясок. Ц абзак. Быць залішне памяркоўным, паблаж махр. лізнуць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё,
лівым у адносінах да каго-н.; патураць.
-нўць; -ні' II маз. лізанне, -я, м.
.Няма чаао л. з еультаям/.
ЛІЗЎН, -а, мм. -ы, -бў м. (разм.). 1. Той,
ЛІБЕРАЛЬНЫ, ая, ае 1. Які мае ад хто любіць лізаць, лізацца. 2. лерам. Ліс
носіны да лібералізму (у 1 знач.). 77/бераль- лівец, падлізнік, падхалім. Ц зк. лізуха, -і,
мая лартыя. 2. Які праяўляе лібералізм (у 2 ДА/-зўсе, л/м. -і, -зўх.
і 3 знач.). 77. лабыхоб ба чаао-м. Ц маз. лібе
ЛІЗУНЁЦ, -нцў, м. Соль у камяках,
ральнасць, -і, зк?. (да 2 знач.).
якая выкарыстоўваецца для падкормлі-
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вання жывёлы. Саль-л. Ц лрь/л/. лізунцбвы,
-ая, -ае.
ЛІК', -у мн. -і, -аў л*. 1. ад лічыць. 2.
Паняцце колькасці, велічыня, пры да
памозе якой праводзіцца лічэнне, //злыя
л/к/. Лростыя л/к/. 3. Колькасць каго-, ча
го-н. Д рйБочых ^зен. 4. Састаў, рад, коль
касць каго-, чаго-н. Лыцьул/кулердймых.
5. Граматычная катэгорыя, якая выражае
адзінкавасць або множнасць. Л/нолсны л.
^з/ночны л. 6. Вынікі гульні, выражаныя
ў лічбах. О Астранамічныя лікі — пра вель
мі вялікія лічбавыя велічыні. Круглыя лі
кі — лікі без дробавых адзінак. 0 Без ліку
(разм.) — вельмі многа, шмат. Ліку няма
(разм.) — вельмі многа, незлічонае мнос
тва каго-, чаго-н. Ц ярым. лікавы, -ая, -ае
(да 1 і 2 знач.).
ЛІЕ?, -у, мн. -і, -аў л*. Твар (уст. / вы
сок.). Д7к/ СВЯ/ЛЬ/Х.
ЛІКБЁЗ, -у л*. (уст.). Навучанне грама
це непісьменных дарослых і падлеткаў. Ц
лрым. лікбезаўскі, -ая, -ае.
ЛІКВІДАВАЦЦА, 1 і 2 ас звычайна
не ўжыв., -дўецца; зак. і незак. Спыніць
(спыняць) сваю дзейнасць. Уг/лановд л/кв/^уецца.
ЛІКВІДАВАЦЬ, -дўю, -дўеш, -дўе;
-дўй; -давёны; зак. і незак., каео-мпяо.
Правесці (праводзіць) ліквідацыю каго-,
чаго-н. /Г. а^зяяенне &знка. Д. запазыча
насць.
ЛІКВІДАТАР, а, мн. ы, аў м. Той,
хто займаецца ліквідацыяй чаго-н. /Г. наежулствдў азары/ на %рнобыльскам ЛЭС. Ц
нрым. ліквідатарскі, -ая, -ае.
ЛІКВІДАЦЫЯ, і, лс. 1. Спыненне
дзейнасці чаго-н. (напр., прадпрыемства,
установы). /Г. %мрмы. 2. Спыненне існа
вання каго-, чаго-н. /Г. нел/сьменндсц/. Ц
нрым. ліквідацыйны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ЛІКЁР, -у; м. Салодкі спіртны напітак з
фруктовых і ягадных сокаў; настой траў. Ц
нрьа/. лікёрны, -ая, -ае.
ЛІЛЁЙНЫ, -ая, -ае. 1. ая. лілія. 2. пе
ран. Пяшчотны і белы, як лілія (уст., вы
сок.). ./йдейныя ^руйз/. II наз. лілейнасць, -і,
лс. (да 2 знач.).
ЛІЛЁЯ, -і, мн. -і, -лёй, лс. (паэт., уст.).
Тое, што і л/д/я.
ЛІЛІПЎТ, -а, Л/-пўце, мн. -ы, -аў м. 1.
Чалавек вельмі маленькага росту; карлік.
2. леран. Пра што-н. вельмі малога паме
ру. С/ланок-л. II лс. ліліпутка, -і, ДА/ -тцы,
мн. -і, -так. II лрым. ліліпўцкі, -ая, -ае (да
1 знач.).
ЛЙІІЯ, -і, мн. -і, -лій, лс. Цыбульная
расліна сямейства лілейных з прамым
сцяблом і буйнымі кветкамі ў выглядзе
звона. .Белая л. Ц лрым. лілёйны, -ая, -ае.
ЛІЛОВА-... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: 1) ліловы, з ліло
вым адценнем, напр.: лмоба-блакйлны, л/лова-с/н/, л/ло(?а-рулсобы, л/довд-чырвоны;
2) ліловы, у спалучэнні з іншым асобным
колерам, напр.: л/дова-#еды, л/дова-с/вы.

ЛІЛОВЫ, -ая, -ае. Светла-фіялетавы,
колеру бэзу ці фіялкі. Д колер. Ц наз. лі
ловасць, -і, лс.
ЛІМАН, -а, мн. -ы, -аў м. Заліў утвора
ны морам у нізоўях ракі, а таксама салёнае
возера паблізу мора, звычайна багатае на
лячэбныя гразі. Ц нрым. ліманны, -ая, -ае.
ЛІМАНАД, -у, 3/-дзе, м. Салодкі безал
кагольны напітак, звычайна з сокам лімо
на. II нрым. ліманадны, -ая, -ае.
ЛІМЁГ, -у, Л/ -міце, мн. -ы, -аў м. Іра
нічная норма. /Г. но эдектрлэнере/ю. /Г. но
вываз л/обороў. Ц лрым. лімітны, -ая, -ае.
ЛІМІТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; зок. і незок., ноло. Устанавіць
(устанаўліваць) ліміт, гранічную норму
чаго-н.
ЛІМбН, -а, мн. -ы, -аў, м. Цытрусавае
вечназялёнае пладовае дрэва, а таксама
кіслы на смак плод гэтага дрэва з тоўстай
пахучай скуркай. Ц нрым. ліманны, -ая, -ае.
Л. колер (светла-жоўты).
ЛІМОННАКІСЛЫ, ая, ае Які змя
шчае ў сабе лімонную кіслату або атрыма
ны з лімоннай кіслаты. /Г. х/н/н.
ЛІМУЗІН, -а, мн. -ы, -аў м. Вялікі
прадстаўнічы легкавы аўтамабіль з зак
рытым кузавам, забяспечаным шкляной
перагародкай. Ц нрым. лімузінны, -ая, -ае.
ЛІМФА, -ы, лс. Бясколерная вадкасць у
целе чалавека і пазваночных жывёл, якая
ўтвараецца з плазмы крыві і запаўняе між
клетачную прастору. II лрым. лімфатычны,
-ая, -ае / лімфоідны, -ая, -ае. /7/м^о/лынноя
СКЖЭМО. Д/М^Й/ЛЫЧНЬ/Я залозы.
ЛІНАГРАВЮРА, -ы, лс 1. Від гравюры
(у 1 знач.) — атрыманне адлюстравання з
плоскай друкаванай формы з лінолеуму
або іншых пластычных матэрыялаў. 7эхн/ко л/немрдв/рры. Займацца л/наеравюрай. 2.
Від гравюры — адлюстраванне, атрыма
нае з плоскай друкаванай формы на ліно
леуме або іншых пластычных матэрыялах.
II лрым лінагравюрны, -ая, -ае
ЛІНАТЁІП, -а, мн. -ы, -аў м. (спец.).
Друкарская машына, якая адлівае набор
цэлымі радкамі. Ц нрым. лінатыпны, -ая,
-ае. Д. набор.
ЛІНГАФОННЫ, ая, ае У выразе: лін
гафонны кабінет — аўдыторыя, абсталя
ваная спецыяльнай апаратурай, якая дае
магчымасць навучэнцам самастойна ава
лодваць замежнай мовай, а таксама куль
турай маўлення роднай мовы.
ЛІНГВАГЕАГРАФІЯ, -і, лс Лінгвіс
тычная геаграфія — раздзел дыялектало
гіі, што вывучае тэрытарыяльнае размя
шчэнне дыялектных з'яў якімі адрозні
ваюцца дыялекты дадзенай мовы. Ц лрым.
лінгвагеаграфічны, -ая, -ае.
ЛІНГВІСТ, -а, Л/ -сце, мн. -ы, -аў м.
Спецыяліст у галіне лінгвістыкі, мова
знавец. II лс. лінгвістка, -і, ДА/-тцы, мн. -і,
-так.
ЛІНГВІСТЫКА, і, ДМ-тыцы, лс На
вука аб мове; мовазнаўства. Ц нрым. лін
гвістычны, -ая, -ае.

ЛІК-ЛІН
ЛІНЁІЦЬ, -нёю, -нёіш, -нёіць; -нёены;
незак., м//ло. Праводзіць на чым-н. пара
лельныя лініі для пісання па іх. Д. лалеру. II зак. налінёіць, -нёю, -нёіш, -нёіць;
-нёены. II наз. лінёенне, -я, н. / лінёўка, -і,
ДА/ -ўцы, лс. (разм.). Ц лрь/м. лінёельны,
-ая, -ае.
ЛІНЁЙКА', -і, ДА/ -нёйцы, мн. -і,
-нёек, лс. 1. Прамая лінія на паперы або
дошцы, якая дапамагае пісаць роўнымі
радкамі. См/ытак у л/нейку. 2. Інструмент,
прылада ў выглядзе планкі для вычэр
чвання прамых ліній, для вымярэння.
Л/ампнабная л. -/7аеары(%)м/чная л. (прыбор
для вылічэнняў). 3. Строй у шарэнгу; збор
(школьны, вайсковы), на якім удзельнікі
выстраены ў шарэнгі. 77аетро/цца ў л/лей
ку. 4. Адна з дарожак унутры лагера, якая
падзяляе яго на прамавугольныя ўчасткі
(спец.). II ламянм/. лінёечка, -і, ДА/ -чцы,
мн. -і, -чак, лс. II лрым. лінёечны, -ая, -ае
(да 1, 2 і 3 знач.).
ЛІНЁЙКА', -і, ДА/ -нёйцы, мн. -і,
-нёек, лс. (уст.). Мнагамесны адкрыты
экіпаж з бакавымі падоўжанымі сядзен
нямі. II ярым. лінёечны, -ая, -ае.
ЛІНЁЙНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае выгляд
лініі, складаецца з ліній, мае адносіны да
лініі (у 1 знач.). Д. арнамент. Д/нейныя ме
ры Эаўлсын/. 2. Тое, што і рэгулярны (у 2
знач.; уст.). Д/нейныя войск/. 3. Які скла
дае аснову баявых злучэнняў флоту. Д.
крэйсер. 4. Прызначаны для абслугоўван
ня лініі сувязі ці шляхоў зносін. Д/нейнля
м/д/цыя. Д манцёр О Лінейная скорасць —
скорасць руху, якая вызначаецца па даў
жыні шляху пройдзенага за адзінку часу.
ЛІНЁЙЧАТЫ, ая, ае Які мае на сваёй
паверхні лініі ў адным напрамку. Д. л/ст. Ц
наз. лінёйчатасць, -і, лс.
ЛІНЁЎКА, -і, ДА/-нёўцы, лс. 1. ад. ліне
іць. 2. Спосаб, характар лінеення. Абсад л.
Д. ў клетачку.
ЛІНЗА, -ы, мн. -ы, лінз / -аў лс. Род ап
тычнага шкла з крывалінейнымі, звычай
на сферычнымі паверхнямі. Былукдая л. Ц
лрым. лінзавы, -ая, -ае.
ЛІНІЯ, -і, мн. -і, -ній, лс. 1. Рыса на
плоскасці, паверхні або ў прасторы. Пра
мая л. Дбманая л. 2. Рыса, якая вызначае
кірунак, мяжу узровень чаго-н. Берагавая
л. Д. гарызонту. 3. Размяшчэнне чаго-н.
у адзін рад. Д. ўмацавання. 4. Шлях (чы
гуначны, водны і інш.) зносін, напрамак
якіх-н. перадач. /Таеетраная л. Трамвай
ная л. 75лезра%)ная л. 5. Паслядоўны рад
продкаў нашчадкаў аб'яднаных кроўны
мі сувязямі. Д. робў. 6. леран. Напрамак,
спосаб дзеянняў думак, поглядаў. Д лавобз/н. 7. леран. Іаліна якой-н. дзейнасці.
Умацаваць ла ерамабскай л/нй. 8. Старая
руская мера даўжыні, роўная 1/10 цалі.
0 Весці (гнуць) сваю лінію (разм.) — да
магацца свайго Ісці па лініі найменшага
супраціўлення — выбіраць найбольш лёгкі
спосаб дзеянняў ухіляючыся ад цяжкас
цей.

ЛІН-ЛІС
ЛІНКАР, -а, лін. -ы, -аў, лі. Скарачэнне:
лінейны карабель; вялікі добра ўзброены
ваенны карабель, прызначаны для буйных баявых аперацый.
ЛІНОЛЕУМ, -у, лі. Трывалы палімерны
матэрыял для пакрыцця падлогі. Ц дрылі,
лінолеумавы, -ая, -ае.
ЛІНУЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -нецца;
зак. Паліцца, хлынуць патокам.
ЛІНУЦЬ, -ну -неш, -не; лінь; зак. 1.
Рэзкім рухам выліць, узліць на што-н.
вадкасць. Л. еобы на рук/. 2. (7 / 2 ас. не
ўлсые.). Пачаць моцна ліцца, хлынуць па
токам (пра дождж, святло, паветра і пад.).
Лінуў болсблс.
ЛІНЧАВАЦЬ, -чўю, -чўеш, -чўе; -чўй;
-чавАны; зак. і незак., каео (м/яо). Падвер
гнуць (падвяргаць) самасуду, так званаму
суду Лінча. II наз. лінчаванне, -я, н.
ЛІНЬ', -А, лін. -і^ -ёў лі. Прэснаводная
рыба сямейства карпавых з тоўстым слі
зістым целам. II поліянш. лінёк, -нькА, лін.
-нькі^ -нькбў, лі.
ЛІНЬ , -А, лін. -і^ -ёў, лі. (спец.). Вель
мі моцны тонкі канат для карабельнай
снасці. II ломянш. лінёк, -нька, лін. -нькі,
-нькбў лі. II нрылі. лінявы, -Ая, -бе.
ЛІНЮЧЫ, -ая, -ае. Які лёгка ліняе,
выцвітае. Д паркаль. Ц наз. лінючасць, -і, лс.
ЛІНЯЛЫ, -ая, -ае. 1. Які страціў пер
шапачатковую афарбоўку; выцвілы. 2. Які
скінуў змяніў сваё верхняе покрыва; вы
лінялы (пра жывёл і птушак).
ЛІНЯЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае; незак.
1. Траціць сваю першапачатковую афар
боўку; выцвітаць. 7кан/на ліняе на сонцы.
2. Скідваць ці мяняць у пэўныя перыяды
сваё покрыва (пра жывёл, птушак). Зайцы
ліняюць. II зак. выліняць, -яе, зліняць, -Ае
(да 1 знач.) і паліняць, -Ае. Ц наз. лінянне,
-я, н. / лінька, -і, ДА^-ньцы, лс. (да 2 знач.).
7?есна#ая л. душных звяроў.
ЛІПА', -ы, лін. -ы, ліп, лс. Лісцевае дрэ
ва сямейства ліпавых з сэрцападобнымі
зубчастымі лістамі і жаўтаватымі духмя
нымі меданоснымі кветкамі. Ц лоліянш.
ліпка, -і, ДМ-пцы, лін. -і, -пак, лс. б Абад
раць як ліпку — аграбіць, адабраць усё
(разм.). II лрым. ліпавы, -ая, -ае. Сямейстпео
л/лоеых (наз.).
ЛІПА2, -ы, лс. (разм.). Пра што-н. пад
робленае, фальшывае, несапраўднае. Ц
нрылі. ліпавы, -ая, -ае. Д/лоеыя ^окуліенніы.
ЛІПЕНЬ, -я, лі. Сёмы месяц каляндар
нага года. II нрылі. ліпеньскі, -ая, -ае.
ЛІПЁЦЬ, -пліб, -піш, -піць; -пім, -піцё, -пАць; -пі; незок. (разм.). 1. Ледзь-ледзь
трымацца (пра каго-, што-н.). Дзебры лебзь
ліняць. 2. Пра вельмі слабае праяўленне
якіх-н. працэсаў пра стан заняпаду ча
го-н. Яеонь лебзь л/л/ць. 0 Ліпець на валас
ку (на павуцінцы) (разм.) — быць у вельмі
ненадзейным, небяспечным становішчы.
ЛІПІНА, -ы, лс. (разм.). Асобнае дрэва
ліпы. Ліпіну е/хор зеол/ў.
ЛІПКІ, -ая, -ае. 1. Які лёгка прыліпае;
клейкі. Ліпкія рук/. Л/нкое лісце. 2. перон.
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Неадчэпны, назойлівы (разм.). Л. чолоеек.
II ноз. ліпкасць, -і, лс.
ЛІПНУЦЬ, -ну, -неш, -не; ліп, ліпла;
-ні; незок. 1. (7 / 2ос. зеычойно неўлсые.),
бо коео-чоео. Прыліпаць, прыставаць.
Трозь ліпне бо обу/пку. 2. перон., бо коео-ноео. Назойліва прыставаць (разм.). ^н ліпне
бо яе. 3. (7 / 2 ос. неўлсые.). Тое, што і зліпоццо. 2?очы ліпнуць.
ЛІПНЯК, -ў, лі. Ліпавы зараснік. Розросся лшлобы л.
ЛІПЎЧКА, -і, ДАТ* -чцы, лін. -і, -чак,
лс. (разм.). 1. Ліпучы, клейкі пластыр,
папера. Л. бля ліук. 2. Засцежка ў выгля
дзе дзвюх рознатэкстурных пласцін, якія
прылепліваюцца адна да адной.
ЛІПЎЧЫ, -ая, -ае (разм.). Тое, што і
ліпкі. II ноз. ліпўчасць, -і, лс.
ЛІРА', -ы, лін. -ы, лір, лс. 1. Старажыт
нагрэчаскі струнны шчыпковы музычны
інструмент, які лічыцца сімвалам паэтыч
най творчасці. Л. песняро. 2. Даўнейшы
народны беларускі струнны смычковы ін
струмент. II прылі. лірны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ЛІРА, -ы, лін. -ы, лір, лс. 1. Грашовая
адзінка ў Турцыі. 2. Ірашовая адзінка ў
Італіі (гіст.).
ЛІРНІК, -а, лін. -і, -аў лі. (гіст.). Ван
дроўны беларускі музьіка-пясняр з лірай'
(у 2 знач.).
ЛІРЙЗМ, -у; лі. 1. Лірычны характар,
лірычны змест чаго-н. Л. поэліы. 2. Чул
лівасць у перажываннях, у настроі; мяк
касць і тонкасць эмацыянальнага пачатку.
Л. белорускоео пейзолсу.
ЛЙ*ЫК, -а, лін. -і, -аў, лі. Аўтар лірыч
ных літаратурных твораў 77оўяюк 7рус —
позні-л.
ЛІРЫКА, -і, ДА/ -рыцы, лс. 1. Адзін з
трох родаў мастацкай літаратуры, у якім
адлюстроўваюцца перажыванні, пачуцці,
настроі паэта. Делорускоя л. 2. Сукупнасць
твораў гэтага роду паэзіі. Л. 2>оебоное/чо. 3.
перон. Чуллівасць, перажыванні, настрой
(разм.). 77ок/ньцелфыісу/ІІ прылі. лірычны,
-ая, -ае. Д/рычноя ноэз/я. Л. нослірой. О
Лірычнае адступленне — у эпічным або лі
ра-эпічным літаратурным творы: прасяк
нутае лірызмам адступленне, афарбаванае
інтымнай звернутасцю аўтара да чытача,
б Лірычнае адступленне — адступленне ад
тэмы (размова і інш.).
ЛІРЙЧНЫ, ая, -ае 1. ел лірыка 2.
Прасякнуты лірызмам (у 2 знач.). Л. /нон.
3. Пра голас спевака: мяккі, прыемны па
тэмбры. Л. /пзнор. II ноз. лірычнасць, -і, лс.
(да 2 і 3 знач.).
ЛІС, ліса, лін. лісы, -бў лі. Самец лісы. Ц
нрылі. лісіны, -ая, -ае. Діс/нояўсмешко (пе
ран.: хітрая).
ЛІСА, -ы, лін. лісы / (з л/ч. 2, 2, 4) лісы,
ліс, лс. 1. Драпежная жывёліна сямейства
сабачых з вострай мордай і доўгім пушыс
тым хвастом, а таксама яе футра. Л. / ў сне
кдрэй лічыць (прыказка). 2. перон. Хітры,
ліслівы чалавек. Ц лрылі. лісіны, -ая, -ае.

ЛІСАХВОСТ, -у, ДА/ -сце, лі. Травяніс
тая кармавая расліна сямейства злакавых
з суквеццем у выглядзе мяцёлкі. Ц лрылі.
лісахвбставы, -ая, -ае.
ЛІСІЦА, -ы, лін. -ы, -сіц, лс. 1. Тое, што
і л/со (у 1 знач.). 2. Тоўстае круглае палена,
якое кладзецца ўпоперак саней пры пера
возцы бярвення (разм.). Ц лоліянш. лісічка,
-і, ДА/-чцы, лін. -і, -чак, лс.
ЛІСІЧКА, -і, ДАТ -чцы, лін. -і, -чак, лс.
1. ел. лісіца. 2. Ядомы пласціністы грыб
жоўтага колеру.
ЛІСЛІВІЦЬ, -ліўлю, -лівіш, -лівіць;
незок., псроб к/м. Крывадушна хваліць
каго-н., дагаджаць каму-н. з карыслівай
мэтай.
ЛІСЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які ліслівіць,
дагаджае каму-н. з карысцю для сябе. Д.
хлопец. 2. Які змяшчае ліслівасць. Дмм/еоя
ўсліешко. 3. Ласкавы, угодлівы, які ўмее
дагадзіць. Д. еолос (разм.). Ц ноз. ліслівасць,
-і, лс.
ЛІСНІК, -у, лі. Тое, што і лослён. Ц лрым.
ліснікавы, -ая, -ае.
ЛІСТ', -А / -у, АТ -сцё, лін. -ьі, -бў /
(разм.) лісці, -яў, лі. 1. -А. Орган паветра
нага жыўлення і газаабмену раслін у вы
глядзе тонкай, звычайна зялёнай пласцін
кі на чаранку. Аляноеы л. 2. -у у зноч. зб.
Лісце. До^роеы л. б Лістам слацца (разм.,
неадабр.) — лісліва дагаджаць. Ц ломянш.
лістбк, -ткА, лін. -ткі^ -ткбў, м. (да 1 знач.).
ЛІСР, -А, 3/-сцё, лін. -ы, -бў, м. 1. Тон
кі плоскі кусок якога-н. матэрыялу. Д.
блях/. Д. лолеры. 2. Пісьмо. Я/ярымоць л.
3. Дакумент, якім што-н. пацвярджаец
ца або загадваецца (спец.). О Выканаўчы
ліст — дакумент на права спагнання паводле рашэння суда. Патульны ліст — ста
ронка ў пачатку кнігі, дысертацыі і пад.,
дзе надрукавана яе назва, б 3 ліста (іграць,
чытаць) — адразу, без папярэдняй пад
рыхтоўкі. II ломянш. лістбк, -ткА, лін. -тюц
-ткбў лі. (да 1 і 2 знач.).
ЛІСТАВЙ', -Ая, -бе. 1. Які мае адносі
ны да ліста', у лістах. Д. ліыпіунь. 2. Па
крыты лісцем. Д. лес.
ЛІСТАВЙ , -Ая, -бе. Які мае форму ліс
тар (у 1 знач.). Д/слшеое лсолезо.
ЛІСТАЖ, -ў, лі. Аб'ём кнігі, брашуры і
пад. ў аркушах. Д. кн/е/. Ц прылі. лістажны,
-ая, -ае.
ЛІСТАПАД, -а / -у, А/-дзе, м. 1. -а. Адзі
наццаты месяц каляндарнага года. 77очо/пок л/слшпобо. 2. -у Ападанне лісця во
сенню, а таксама час гэтага ападання. Ц
прым. лістападны, -ая, -ае (да 2 знач.).
ЛІСТОК'2/1 ліст'
ЛІСТОК, -ткА, лін. -ткі^ -ткбў м. 1.
а/і. ліст\ 2. Бланк для запісу чаго-н. Хон/прольны л.
ЛІСТОТА, -ы, ДА/ -тбце, лс., зб. Тое,
што і лісце.
ЛІСТОЎКА, -і, ДА/ -тбўцы, лін. -і,
-тбвак, лс. Друкаваны або рукапісны ліс
ток з тэкстам (выявай) звычайна злаба-
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дзённага агітацыйна-палітычнага або ін
фармацыйнага зместу. Л. лоўстонцоў.
ЛІСТОЎНІЦА, -ы, мн. -ы, ніц, ж.
Хвойнае дрэва з мяккай ападаючай на зі
му ігліцай і каштоўнай моцнай драўнінай.
С/йрскдял. II лрым. лістоўнічны, -ая, -ае.
ЛІСЦЕ, я / ЛІСЦЁ, А, н, зб. Лісты
раслін. II лрым. лісцевы, -ая, -ае / лісцёвы,
-ая, -ае. Д/сцее/м (^/сцёёол) лай?цмкя.
ЛІСЦЕВЫ / ЛІСЦЁВЫ, -ая, ае 1. ад
лісце. 2. Пра дрэвы з лістамі; лроц/д. хвой
ны. Д/ецеяде брэео. 3. Які складаецца з та
кіх дрэў. Д/сцееь/ лес.
ЛІСЦЯНЫ, -Ая, -бе (разм.). 1. Пра дрэ
вы з лістамі. Д7сцянь/я о^рэеь/. 2. Які склада
ецца з лісця. 777сцянля лдбсц/лко.
ЛІСЯНЯ / ЛІСЯНЁ, нАці, мн нАты,
-нАт, н. Дзіцяня лісы.
ЛІТАВАЦЦА, -туюся, -туешся, -туецца;
-туйся; незак., ноб к/м-чь/м. Берагчы, пра
яўляць літасць, міласэрнасць.
ЛІТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй; не
зак., каза. Берагчы каго-н.; шкадаваць.
ЛІТАГРАФІЯ, і, зк 1. Друкаванне з
плоскай паверхні каменя, на якой зробле
ны малюнак. 2. Прадпрыемства, дзе дру
куюць такім спосабам. 3. Малюнак, зроб
лены такім спосабам. Ц ярым. літаграфскі,
-ая, -ае / літаграфічны, -ая, -ае. Д/тоерофск/ камень. Д7тдерд%)/чнь/ лцртрэт.
ЛІТАРА, -ы, мн. -ы, -тар, зк. 1. Знак аз
букі. 2. У друкарскім наборы — металічны
брусочак з рэльефным відарысам друка
ванага знака (спец.). 0 Літара ў літару —
вельмі дакладна. Ц нрым. літарны, -ая, -ае.
ЛІТАРАЛЬНЫ, ая, ае 1. Тое, што і
йммоўнь/. Д. лердкллб. 2. Дакладны, пра
мы, не пераносны. Д. сэнс. Ц няз. літа
ральнасць, -і, зк.
ЛІТАРАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек,
які прафесійна займаецца літаратурнай
працай; пісьменнік. Ц нрым. літаратарскі,
-ая, -ае.
ЛІТАРАТУРА, -ы, мн. -ы, -тўр, зк. 1.
Сукупнасць мастацкіх твораў пісьменнас
ці, якія маюць грамадскае і пазнавальнае
значэнне. /Тазукоедя д. А/ел/уярнллл. 2. Від
мастацтва, характэрнай рысай якога з'яў
ляецца стварэнне мастацкіх вобразаў пры
дапамозе слова. .Беларуская мастацкая л.
3. Сукупнасць твораў якой-н. галіны ве
даў па якім-н. спецыяльным пытанні.
/7ал/тычная л. 7эхн/чнля л. Ц лрым. літаратўрны, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.). Д/торотурныя ломн/к/. Д/тярятурнь/я колы.
ЛІТАРАТУРАЗНАВЕЦ, -нАўца, лн.
-ніўцы, -наўцаў, л. Спецыяліст у галіне
літаратуразнаўства.
ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА, а, н Навука
аб мастацкай літаратуры, яе тэорыі, гісто
рыі і літаратурнай крытыцы. Ц нрым. літа
ратуразнаўчы, -ая, -ае
ЛІТАРАГЎРНЫ, ая, ае 1. ад літарату
ра. 2. Які адпавядае нормам літаратурнай
мовы Д. стыль О Літаратурная мова —
унармаваная форма агульнанароднай мо
вы, пісьмовыя і вусныя нормы якой з'яў

ляюцца агульнаабавязковымі. Ц нлз. літа
ратурнасць, -і, зк. (да 2 знач.).
ЛІТАСЦІВЫ, -ая, -ае. Схільны да лі
тасці; спагадлівы. Д/тосц/еое сэрцд. Ц ноз.
літасцівасць, -і, зк
ЛІТАСЦЬ, -і, зк. Добрыя, велікадуш
ныя адносіны; міласць, спагада. 0 Без лі
тасці — 1) жорстка, строга, сурова; 2) не
міласэрна, не шкадуючы.
ЛІТАЎРЫ, -аў обз. -а, -ы, зк. Ударны
музычны інструмент у выглядзе двух паў
шар'яў абцягнутых скурай, б Біць у літаў
ры — святкаваць перамогу.
ЛІТАЎРЫСТ, -а, А/-сце, лт. -ы, -аў, м.
Музыкант, які іграе на літаўрах.
ЛІТОГРАФ, -а, мн. -ы, -аў м. Спецыя
ліст у галіне літаграфіі.
ЛІТОЎКА', -і, ДА/ -тбўцы, мн. -і,
-тбвак, зк. Від касы з доўгім палатном і
высокім касільнам.
ЛІТОЎКА' ал. літоўцы.
ЛІТОЎЦЫ, -аў, обз. -тбвец, -тбўца, м
Народ, які складае асноўнае насельніцтва
Літвы. II зк. літбўка, -і, ДА/ -тбўцы, мн. -і,
-тбвак. II лрым. літоўскі, -ая, -ае.
ЛІТР, -а, мн. -ы, -аў м. Адзінка вы
мярэння аб'ёму і ёмістасці, роўная 1000
ем', а таксама колькасць вадкасці такога
аб'ёму. II лрым. літрбвы, -ая, -ае.
ЛІТРАЖ, -ў, м. Умяшчальнасць пасу
дзіны ў літрах. Д. боко. II лрым. літражны,
-ая, -ае.
ЛІТРОЎКА, -і, ДА/ -рбўцы, мн. -і,
-рбвак, зк. (разм.). Бутэлька ёмістасцю ў
адзін літр. І) ярым. літровачны, -ая, -ае.
ЛІТУРГІЯ, -і, зк. Хрысціянскае наба
жэнства, у час якога робяць прычасце;
імша, абедня. Ц лрым. літургічны, -ая, -ае /
літургійны, -ая, -ае. Д/туре/чнь/я слёзы. Д/туре/йнь/ еос?.
ЛЕТЫ, -ая, -ае. Выраблены ліццём. Д/тоя сталь.
ЛІЎНЕВЫ ал лівень
ЛІЎРЭЯ, -і, мн. -і, -рбй, зк. Форменная
вопратка з галунамі для швейцараў лаке
яў фурманаў. II лрым. ліўрэйны, -ая, -ае. Л.
лакам.
ЛІФ, -а, мн. -ы, -аў м. Верхняя частка
жаночай сукенкі. Ц лрь/м. ліфны, -ая, -ае /
ліфавы, -ая, -ае.
ЛІФТ, -а, А/-фце, мн. -ы, -аў м. Пад'ём
ная машына з кабінай для перамяшчэння
людзей, грузаў у шматпавярховых дамах,
шахтах і пад. Ц лрь/м. ліфтавы, -ая, -ае.
ЛІФЦЁР, -а, мн. -ы, -аў м. Работнік,
які абслугоўвае ліфт. Ц зк. ліфцёрка, -і, ДЗ/
-рцы, мн. -і, -рак. II лрым. ліфцёрскі, -ая,
-ае.
ЛІФЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Прадмет жа
ночай бялізны, які аблягае грудзі; станік. Ц
лрь/л/. ліфчыкавы, -ая, -ае.
ЛІХА, -а, н. 1. Няшчасце, зло, бяда. Да
ўсякага л. лрь/еь/кнуць мозкна. 2. У фальк
лоры: нячыстая сіла, чорт. 0 Ведаць, па
чым фунт ліха (разм.) — пазнаць, як цяжка
жыць у горы, нястачы. Да ліха (разм.) —
вельмі многа. Ліха яго бяры (разм.) — ад

ЛІС-ЛІЦ
носіцца абыякава да чаго-н. Не памінай
(не памінайце) ліхам (разм.) — не ўспамінай(успамінайце) блага. Як на (тое) ліха
(разм.) — не ў пару, не да месца.
ЛІХАДЗЕЙ, -я, мн. -і, -яў м. Той, хто
чыніць ліха (у 1 знач.), зло, бяду. Ц зк. ліхадзёйка, -і, ДА/ -дзёйцы, мн. -і, -дзёек. Ц
лрь/л/. ліхадзёйскі, -ая, -ае.
ЛІХАЛЕЦЦЕ, -я, н. Час вялікай няго
ды, няшчасця і гора. 77ердзкыя/ тленнае/?.
ЛІХАМАНКА, -і, ДА/ -нцы, зк. 1. Хва
равіты стан, які суправаджаецца гарачкай
і дрыготкай. 7рэсц/'сл як у л/камянцы. 2.
леран. Узбуджаны, трывожны стан, пра
змерна паспешлівая дзейнасць. Л/рзказая
л. З.рдзм. Трасца (малярыя).
ЛІХАМАНКАВЫ, ая, ае 1. Які бы
вае пры ліхаманцы (у 1 знач.). 7/ стан. 2.
леран. Вельмі ўсхваляваны, нервовы, пра
змерна паспешлівы. Д/хаманкаеая дзей
насць. II наз. ліхаманкавасць, -і, зк. (да 2
знач.).
ЛІХАЦТВА, -а, н. Паводзіны ліхача, за
лішняя адвага, безразважнасць, празмер
нае маладзецтва. За я. за рулём айнраюць
лраеы.
ЛІХАЧ, -а, мн. -ы, -бў, м. 1. Рамізнік з
франтаватым экіпажам на добрым кані
(уст.). Лапяць л/хача. 2. Шафёр, вадзіцель,
які грэбуе правіламі бяспекі язды. З л/ак/л/
л/качом боязна ехаць. Ц лрь/л/. ліхацкі, -ая,
-ае.
ЛІХВЯР, -А, л/н. -ьі, -бў, м. Чалавек, які
пазычае грошы пад вельмі высокія пра
цэнты. II зк. ліхвярка, -і, ДА/ -рцы, л/н. -і,
-рак. II лрь/м. ліхвярскі, -ая, -ае.
ЛІХВЯРСТВА, -а, н. Занятак, дзей
насць ліхвяра.
ЛІХЕ -ая, -бе. 1. Які можа ці здольны
прычыніць бяду, нядобры, злы, дрэнны.
Д. чалавек. 2. Звязаны з цяжкім жыц
цём, перажываннямі. Д/хдя еабз/на. Ц наз.
ліхасць, -і, зк
ЛІХТАР, -а, л/н. -ы, -аў, м. (спец.). Гру
завое несамаходнае судна, прызначанае
для пагрузкі і разгрузкі вялікіх суднаў ці
мясцовых перавозак. Ц лрь/л/. ліхтарны,
-ая, -ае.
ЛІХТАР, -б, л/н. -ьі, -бў, м. 1. Асвятляль
ны прыбор у выглядзе шклянога футара
ла. Лўл/чнь/ л. Злектрь/чнь/ л. 2. Шкляны
праём у даху а таксама зашклёны выступ
у будынку. 3. Сіняк, кровападцёк пад во
кам (разм.). II лдл/янм/. ліхтарык, -а, л/н. -і,
-аў, л/. (да 1 і 2 знач.). Ц лрь/л/. ліхтарны, -ая,
-ае (да 1 знач.).
ЛІХТАРШЧЫК, -а, мн -і, аў м (уст)
Той, хто наглядае за дзейнасцю і спраў
насцю ліхтароў (у 1 знач.). II зк. ліхтаршчы
ца, -ы, л/н. -ы, -чыц.
ЛІХТУГА, -і, ДА/-тўзе, зк. (разм.). Ня
шчаснае здарэнне, вялікая бяда.
ЛІЦЕЙНЫ
ліць'
ЛІЦЕЙНЯ, -і, л/н. -і, -яў, зк. Майстэр
ня, цэх, дзе адліваюць металічныя вы
рабы.

ЛІЦ-ЛОБ
ЛІЦЕЙШЧЫК, а, лж і, аў, м. Ра
бочы — спецыяліст па ліцейнай справе. Ц
ярым. ліцёйшчыцкі, -ая, -ае.
ЛІЦЕР, -а, лік. -ы, -аў л*. (спец.). Даку
мент на права бясплатнага або льготнага
праезду па чыгунцы ці іншых шляхах зно
сін (звычайна мае спецыяльнае літарнае
абазначэнне). Ц ярым. ліцерны, -ая, -ае. Д
білет.
ЛІЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
льёцца і ліёцца; ліўся, лілАся, -лбся; ліся;
незяк. 1. Цячы струменем. 7?аба льецца з
крана. 2. нерак. Распаўсюджвацца ў павет
ры (пра святло, пах і пад.). 3. нерак. Лёгка
і свабодна цячы (пра мову, гутарку і пад.);
плаўна разносіцца, раздавацца (пра гукі і
пад.). Льецца заморка. Лілася песня.
ЛІЦЦЁ, -А, н. 1. ел. ліць^. 2. зб. Літыя
металічныя вырабы. %/еуннаел.
ЛІЦЬ', лью, льеш, лье; льём, льяцё,
льюць ілій, ліёш, ліё; ліём, ліяцё, ліібць;
ліў, лілА, лілб; лі; літы; незак. 1. мяло. На
хіляючы што-н. напоўненае, прымушаць
цячы якую-н. вадкасць Л. бабу на рукі. 2.
(7/2 ас. звычайна не ўжыв.). Вельмі моц
на цячы, ісці (разм.). Дбжйж лье як з сяб
ра (аб праліўным дажджы). 3. нерак. Рас
паўсюджваць (гук, святло, пах). Сонца лье
цяпло.
ЛІЦЬ , лью, льеш, лье; льём, льяцё,
льюць / лію, ліёш, ліё; ліём, ліяцё, лпбць;
ліў, лілА, лілб; лі; незак., мяло. Вырабляць
што-н. з расплаўленага рэчыва. Л. еарматы. II зак. выліць, -лью, -льеш, -лье; -літы;
вылі. II наз. ліццё, -А, н.; лрым. ліцёйны, -ая,
-ае і ліццёвы, -ая, -ае. Ліцейная #ь//л#орчасць. Ліцейны цэх. Ліццееае красаванне.
ЛІЦЭІСТ, -а, Л/-сце, лін. -ы, -аў, м Вы
хаванец ліцэя. II лрым. ліцэісцкі, -ая, -ае.
ЛІЦ5Й, -я, мн. -і, -яў, м. 1. Сярэдняя
навучальная ўстанова з паглыбленым вы
вучэннем асобных прадметаў у некаторых
краінах Заходняй Еўропы, Беларусі, Расіі
і інш. 2. еіст. Прывілеяваная мужчынская
навучальная ўстанова ў дарэвалюцыйнай
Расіі. II нрым. ліцэйскі, -ая, -ае.
ЛІЦЭНЗІЯ, -і, мн. -і, -зій, лс. (спец.).
1. Дазвол на права выкарыстання чаго-н.,
на права вырабу якой-н. прадукцыі. Датэнтная л. II крым. ліцэнзійны, -ая, -ае. Лі
цэнзійнае паеабненне.
ЛІ*ЧБА, -ы, мн. -ы, -аў лс. 1. Знак для
абазначэння ліку. рабскія лічбы (1, 2, 3 і
гд.). Рьонскія лічбы (І, II, III і гд.). 2. Па
казчык чаго-н., выражаны ў лічбах; сума,
падлік. II лрым. лічбавы, -ая, -ае. Л. коб.
ЛІЧБАВАННЕ, я, н 1. ад лічбаваць 2.
Лічбавае абазначэнне чаго-н.
ЛІЧБАВАЦЬ, бўю, бўеш, -бўе; бўй;
-бавАны; незак., што. 1. Абазначаць ліч
бамі; нумараваць. Л. старонкі. 2. Пера
водзіць інфармацыю ў двайковы код з
дапамогай электронных сістэм. Ц наз. ліч
баванне, -я, н. Л. старонак кн/е.
ЛІЧБАВЫ, -ая, -ае. 1. Абазначаны ліч
бамі, выражаны ў лічбах. Лічбавыя баныя.
Л. вынік. 2. Які пераводзіць інфармацыю
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ў двайковы код з дапамогай электронных
сістэм; прызначаны для апрацоўкі, заха
вання, перадачы і пад. такой інфармацыі.
О Лічбавая вылічальная машына — вылі
чальная машына, якая пераўтварае велі
чыні, прадстаўленыя ў выглядзе набору
лічбаў
ЛІЧНІК, -а, мн. -і, -аў м. У матэматы
цы: лік у простых дробах, які стаіць над
рысай і паказвае, з колькіх долей склада
ецца дроб; лроціл. назоўнік. У спробе З/б л.
.3, о назоўнік б.
ЛІЧЙЛКА, -і, ДА/-лцы, мн. -і, -лак, лс.
(разм.). У дзіцячых гульнях: вершык з лі
чэннем, які вымаўляецца нараспеў і якім
суправаджаецца размеркаванне ўдзельні
каў гульні.
ЛІЧЕіЛЬНІК, а, мн -і, -аў м Апа
рат для аўтаматычнага падліку чаго-н. Д
электрычнай энергіі.
ЛІЧЙЛЬНІКІ, -аў (уст.). Простая пры
лада для падліку ў выглядзе чатырохву
гольнай рамы з нанізанымі на папяроч
ныя металічныя пруткі рухомымі костач
камі. канторскія л.
ЛІЧЫЛЬШЧЫК, а, мн і, аў м Асо
ба, якая робіць падлік каго-, чаго-н. Д лералісу насельніцтва. Ц лс. лічыльшчыца, -ы,
мн. -ы, -чыц.
ЛІЧЫНКА', -і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак,
лс. Адна з першых стадый развіцця не
каторых жывёльных арганізмаў (чарвей,
насякомых, рыб), якія адрозніваюцца па
відзе і будове ад канчаткова сфармірава
най жывёліны. II лрым. лічынкавы, -ая, -ае.
ЛІЧЫНКА , -і, ДА/ нцы, мн і, -нак,
лс. (спец ). Частка затвора вінтоўкі, якая
замыкае канал ствала.
ЛІЧЫЦЦА, лічўся, лічышся, лічыцца;
незок. 1. кім-чым. Расцэньвацца якім-н.
чынам, успрымацца як-н. Д. лепшым еаспабаром. 2. з кім-чым. Браць пад увагу
улічваць што-н. Д. з бомкамі членаў ка
місіі. 3. чым і без бал. Весці ўзаемны ўлік
(паслуц пазык, прэтэнзій і пад.). ТУе бубзем
з аэтым л. 4. Знаходзіцца, быць дзе-н. Д.
ў аблачынку. 5. (7 і 2 ас. не ўжыв.). Выра
жацца ў якой-н. колькасці. Дахобы лічацца
ў мільёнах рублёў. 6. Размяркоўваць паміж
сабой ролі ў гульні, карыстаючыся лічыл
кай (разм.). 77. лераб гульнёй. Ц зак. палі
чыцца, палічўся, палічышся, палічыцца
(да 2 і 6 знач.).
ЛІЧЫЦЬ, лічў, лічыш, лічыць; лічаны;
незак. 1. Называць лікі ў паслядоўным па
радку. Д. ба ста. 2. Вызначыць колькасць,
суму чаго-н. Д. ^рошы. 3. каео-што. Пры
маць у разлік, пад увагу. Далі не л. некалькіх
бзён нелаеобы, май быў бобры. 4. каео-м/то.
Рабіць якія-н. заключэнні, прызнаваць,
успрымаць, расцэньваць, балота лічылі
непрахобным. Д каео-н. бобрым чалавекам.
0 Лічыць ні за што — зусім не лічыцца з
кім-н., не паважаць каго-н. Ц зак. злічЫць,
злічў, злічыш, злічыць; злічаны (да 1 і 2
знач.) і палічЫць, -лічў, -лічыш, -лічыць;

-лічаны (да 2 і 4 знач.). Ц наз. лічэнне, -я, н.
(да 1 і 2 знач.) і лік, -у (да 1 і 2 знач.).
ЛІЧЭБНІК, а, мн і, аў м У грама
тыцы: часціна мовы, якая абазначае коль
касць або парадак прадметаў пры іх лічэн
ні. колькасныя лічэбнікі. Зборныя лічэбнікі.
ЛІШАЙ', -й, мн. -шаі^ -шаёў, м. Назва
хваробы скуры з дробным свярбячым сы
пам. Стрыгучы л. Лускаваты л. Ц лрым. лі
шайны, -ая, -ае
ЛІШАЙ , -А, мн. -шаі^ -шаёў і ЛІ
ШАЙНІК, -у мн. -і, -аў м. Расліна ніжэй
шага тылу якая складаецца з грыба і во
дарасці, утвараючы адзін арганізм; расце
на глебе, камянях і кары дрэў Ц нрым. лі
шайнікавы, -ая, -ае.
ЛІШАК, -шку, л/н. -шкі, -інкаў м. Штон. лішняе, тое, што перавышае якую-н.
норму меру. Л. хлеба. ТТраца акупілася з
лішкам. 0 3 лішкам — зверх якой-н. нормы.
ЛІШКА, -і, ДА/ -шцы, л/н. -і, -шак, ж.
1. Тое, што і лішак. 2. Няцотны лік (разм.).
Тўляць у цот і лішку.
ЛІШКАВЫ, -ая, -ае. Які перавышае
патрэбнасць, норму; збыткоўны. Лішка
вая рабочая сіла.
ЛІШНЕ, лрысл. Вельмі многа, празмер
на, залішне. 77а фронце не бубзеш л. спаць.
77е было патрэбы л. еаварыць.
ЛІШНІ, -яя, -яе. 1. Збыткоўны, які
перавышае адпаведную колькасць, праз
мерны. Лішнія ерошы. Лішнія турботы. 2.
Непатрэбны, бескарысны. Лішнія рэчы.
3. Дадатковы, пабочны. Сказаць л. раз не
шкобзіць. 0 Без лішніх слоў — не размаўля
ючы доўга.
ЛІШНІЦА, -ы, ж. (разм.). І. Празмер
насць, лішак. У хаце лішніцы не было. 2.
Лішняе. Сказаць лішніцу.
ЛІШТВА, -ы, мн. -ы, -аў ж?. 1. Наклад
ная планка вакол дзвярнога ці аконнага
праёма. Фігурная л. 2. Металічная наклад
ная пласцінка з шчылінай для ключа на
дзвярах, шуфлядах і пад. 3. Тое, што і плін
тус. 4. Падгорнутая або нашытая палоска
матэрыі для аддзелкі, падрубкі. Ц ламянш.
ліштвачка, -і, ДА/ -чцы, мн. -і, -чак, ж?. Ц
прым. ліштвянАі, -Ая, -бе.
ЛІЙНА, -ы, мн. -ы, ліАн, ж. Павойная
кустовая або дрэвавая расліна, пашыра
ная галоўным чынам у трапічных і субтра
пічных лясах. II лрым. лійнавы, -ая, -ае. Д.
лес.
ЛОБ, ілба і (пасля галосных) лба, мн.
ілбьі і (пасля галосных) лбы, ілббў (лбоў),
м. Верхняя надвочная частка твару чала
века або морды жывёлы. Абкрыты л. 0 Лоб
у лоб (разм.) — насустрач адзін аднаму іс
ці, сыходзіцца і пад. У лоб — 1) з фронту,
франтальным ударам. Атакаваць праціў
ніка ў л.; 2) залішне прамалінейна (разм.).
Спытаць у л. Ц ламянш. лаббк, -бкА, мн.
-бкі^ -бкбў л/. II прым. лббны, -ая, -ае. Лоб
ная косць.
ЛОБЗІК, -а, мн. -і, -аў м. Тонкая вузкая
пілка ў рамцы для выпілоўвання ўзораў Ц
лрым. лобзікавы, -ая, -ае.
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ЛОБІ, нескл., н. Група прадстаўнікоў
эканамічна моцных структур, якія аказва
юць уплыў на палітыку дзяржавы. Ц дрылі,
лабісцкі, -ая, -ае.
ЛОБНЫ', -ая, -ае У выразе: лобнае
месца — узвышэнне, з якога ў старажыт
насці аб'яўляліся царскія ўказы і на якім
адбываліся пакаранні смерцю.
ЛбБНЬР 271 лоб
ЛОГ, -у, Млбгу /лагў, лін. лагц лагбў лі.
Шырокі доўгі яр з адхоннымі схіламі, /сц/ лоеам. Спусціцца ў л. Ц памянш. лажёк,
-жкА, лін. -жкі^ -жкбў, лі. II прьа/. лагавы,
-Ая, -бе. /7аеаеыя /прасы.
ЛОіАВА, -а, лін. -ы, -аў, н. 1. Паглыб
ленне ў зямлі, якое служыць жыллём зве
ру. каўнас л. 2. неран. Месца размяшчэн
ня варожых сіл (разм.). Фашысцкае л. 3.
леран. Убогае жыллё; неахайная пасцель
чалавека (разм.).
ЛОГАВІШЧА, -а, л/н. -ы, -ішч і -аў н. 1.
Тое, што і /іоеаса. 2. Тое, што і лежня. т7.
цюленяў.
ЛОГІК, -а, л/н. -і, -аў, л/. Спецыяліст па
логіцы.
ЛОГІКА, -і, ДМ -гіцы, ж. 1. Навука аб
законах і формах мыслення. Дыялектыч
ная л. 2. Ход разважанняў вывадаў /?ыбатная л. 3. Унутраная заканамернасць
чаго-н. Д надзей. Ц нрыл/. лагічны, -ая, -ае.
ЛОДАР, -а, л/н. -ы, -аў, л/. (разм.). Тбй,
хто не хоча працаваць; гультай.
ЛОДАРНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае; незак
(разм.). Ухіляцца ад працы, гультаяваць. Ц
наз. лодарнічанне, -я, н.
ЛОДАЧКА, -і, ДМ-чцы, л/н. -і, -чак, ж.
1.2Л. лодка. 2. звычайна л/н. Адкрытыя жа
ночыя туфлі без раменьчыка і зашпількі.
Яна прыгожа прытупвала ссанні песенька//
лодачкам/.
ЛОДАЧНІК, -а, л/н. -і, -аў л/. Чалавек,
які займаецца перавозкай на лодцы; той,
хто плавае на лодцы. Ц ж. лодачніца, -ы,
л/н. -ы, -ніц.
ЛОДЖЫЯ, -і, л/н. -і, -джый, ж. 1. Род
балкона, паглыбленага ў фасад будынка.
Аса/пэра з лоджыям/. 2. Адкрытая гале
рэя, якая прымыкае да будынка. Ц нрыл/.
лбджыевы, -ая, -ае
ЛОДКА, -і, ДМ-дцы, л/н. -і, -дак, ж. 1.
Невялікае судна. Веславая л. Маторная
л. 2. Назва некаторых відаў ваенных суд
наў 77а^со^ноял. Ц намянш. лОдачка, -і, ДМ
-чцы, л/н. -і, -чак, ж. (да 1 знач.). Ц нрыл/.
лОдачны, -ая, -ае. Лодачная станцыя.
ЛОЖА', -ы, л/н. -ы, лож, ж. 1. Месца ў
глядзельнай зале, аддзеленае перагарод
кай для невялікай колькасці асоб, а так
сама наогул месца (у зале пасяджэнняў на
стадыёне), прызначанае для прадстаўні
коў СМІ, гасцей і інш. Тэатральная л. 2.
Аддзяленне масонскай арганізацыі, а так
сама месца яе тайных сходаў Масонская л.
ЛОЖА, -а, л/н. -ы, -аў, н. 1. Месца для
спання, пасцель (уст.). 2. Паглыбленне ў
грунце, па якім цячэ водны паток. Л. рак/.

0 Пракрустава ложа (кніжн.) — мерка, пад
якую сілком падганяюць што-н.
ЛОЖА, -ы, л/н. -ы, лож, ж. Драўля
ная частка ружжа, да якой прымацаваны
ствол. Л. ружжа.
ЛОЖАК, -жка, л/н. -жкі, -жкаў, л/. Мэб
ля для спальні — доўгая рама з ножкамі і
дзвюма спінкамі, на якую кладуцца мат
рац і пасцельныя рэчы. Ц нрыл/. лОжкавы,
-ая, -ае.
ЛОЗУНГ, -а, л/н. -і, -аў л/. 1. Заклік,
зварот, які выражае кіруючую ідэю, палі
тычнае патрабаванне. Даявы л. 2. Плакат
з такім заклікам. Дэманстранты несл/ ло
зунг. 3. Вядучы, галоўны прынцып ча
го-н. II нрыл/. лозунгавы, -ая, -ае.
ЛОЙ, лбю, л/. Нутраны тлушч (аве
чы, ялавічны). Мазаць бліны лоем. Ц нрыл/.
лОевы, -ая, -ае.
ЛОКАН, -а, л/н. -ы, -аў л/. Кучаравая ці
завітая пасма валасоў
ЛОКАЦЬ, лбкця, л/н. лбкці, лбкцяў л/.
1. Месца згібу рукі, дзе злучаецца плеча
вая косць з касцямі перадплечча. Ў^яць
за л. .Блізка л., бы не ўкус/а/ (прыказка). 2.
Старадаўняя мера даўжыні, роўная пры
блізна 0,5 м. 0 Кусаць (сабе) локці — шка
даваць аб чым-н. упушчаным, непапраў
ным. Пачуццё локця — пачуццё сяброў
ства і ўзаемнай падтрымкі. Ц нрым. лОкцевы, -ая, -ае (да 1 знач.) і лакцявй, -ая, -бе
(да 1 знач.).
ЛОКШЫНА, -ы, ж. Выраб з пшаніч
най мукі ў выглядзе тонкіх высушаных
палосак цеста, а таксама страва, прыгата
ваная з такога вырабу. Ц нрым. локшынавы,
-ая, -ае.
ЛОМ', -а, мн. дамы, -бў л/. Металічны
завостраны стрыжань, якім разбіваюць,
ломяць што-н. цвёрдае. Аалоцьлёбломам.
II намянш. лбмік, -а, мн. -і, -аў м.
ЛОМ , -у, м., зб. Ломаныя ці прыгодныя
толькі для перапрацоўкі (пераважна мета
лічныя) прадметы, «Жалезныя. Збураць л. 2.
Тое, што і ламачча (у 1 знач.). Ц нрыл/. лама
ны, -ая, -ае.
ЛОМКА, -і, ДМ-мцы, ж. 1.2л. ламаць.
2. спец. Фізічныя і псіхічныя расстройствы, якія развіваюцца ў хворых на нар
каманію і алкагалізм праз некаторы час
пасля спынення прыёму наркотыкаў ал
каголю або памяншэння іх дозы.
ЛОМКІ, -ая, -ае. 1. Які лёгка ломіцца,
крохкі.
лёб. 2. Няўстойлівы, перамен
лівы (пра голас). Ц наз. ломкасць, -і, ж. Л.
воласу.
ЛОНА, -а, н. 1. Улонне. 2. уст. Грудзі
ці чэрава жанчыны як сімвал мацярын
ства. Мацярынскае л. 3. перан., чаео. Нетры
зямлі, вады. 4. неран. Тое, што з'яўляец
ца прытулкам, прыстанішчам для каго-,
чаго-н. 0 У лона чаео, у знач. нрыназ. з Р
(кніжн.) — у сферу якой-н. дзейнасці. У
лона царквы. Ц нрым. лённы, -ая, -ае (да 1
знач.; спец.). ./Тонкаезрашчэнне.
ЛОПАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Шырокі
плоскі канец чаго-н. Д. злела. 2. Рабочая,

ЛОБ-ЛОТ
плоскай формы частка суднавых колаў
грабных і паветраных вінтоў. //. кола тур
біны. II крым. лопасцевы, -ая, -ае.
ЛОПАТ 2л. лапатаць.
ЛОПАЦЕНЬ, -патня, мн. -патні, -патняў, м. 1. Тбй, хто многа гаворыць, лапоча
(разм., пагард.). 2. Няроўнасць у адкляпа
най касе. /7ершы раз кляпаў касу / наенаў
лопатняў.
ЛОПАЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-ецца; незак. 1. Даваць трэшчыны, ірвац
ца з трэскам, надзімаючыся разрывацца і
знікаць. «7еб лопаецца, ///клянка лопаецца.
2. перан. Цярпець крах, поўную няўда
чу (разм.). .Лопаюцца планы. 0 Лопацца са
смеху (разм.) — знемагаць ад смеху.
ЛОПАЦЬ', 1 і 2 ас. не ўжыв., -ае; незак.
Лапатаць крыламі (пра птушак). Ц абнакр.
лёпнуць, -не. Ц наз. лапанне, -я, н.
ЛОПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., што
(разм.). Прагна есці. Ц зак. злапаць, -аю,
-аеш, -ае. Місу крупені злопаў.
ЛОПНУЦЬ', -ну, -неш, -не; -ні; зак. 1.
Даць трэшчыну; трэснуўшы, разламац
ца, разадрацца, парвацца. Допнуу ^ра%нн.
Лапнула струна. 2. перан. Пацярпець поў
ную няўдачу; крах (разм.). Гопнулі набзе/. 0
Лопнуць са смеху (разм.) — зайсціся моц
ным смехам Цярпенне лопнула (разм ) —
няма больш сіл цярпець, вытрымка скон
чылася. II незак. лёпаць, -аю, -аеш, -ае.
ЛОПНУЦЫ 2л лопаць'.
ЛОПУХ, -у мн. -і, -аў м. Травяністая
расліна сямейства складанакветных з буйным шырокім лісцем і ўчэпістымі калю
чымі галоўкамі, а таксама ліст гэтай рас
ліны; дзядоўнік. II нрым. лёпухавы, -ая, -ае.
ЛОІД, -а, А/-дзе, мн. -ы, -аў м. У Англіі: вышэйшы дваранскі наследны тытул
або тытул вышэйшых службовых асоб, а
таксама асоба, якая носіць гэты тытул. Дканцлер. Д. -мэр.
ЛОСКАТ, -у, 3/ -каце, м. (разм.). Тое,
што і козыт. II нрым. лоскатны, -ая, -ае.
ЛОСЬ, ласА, мн. ласц -ёў, м. Буйная
жывёліна сямейства аленевых з шырокі
мі разгалістымі рагамі (у самцоў). Ц прым.
ласіны, -ая, -ае / ласёвы, -ая, -ае. 7/ас/нае
мяса. Ласёвая шкура.
ЛОТ', -а, 3/лёце, мн. -ы, -аў м. Наві
гацыйны прыбор для вымярэння глыбіні
мора з борта судна, /ўчны л. Ц прым. лота
вы, -ая, -ае.
ЛОТ, -а, Л/лбце, мн. -ы, -аў м. Руская
мера вагі, роўная 12,8 г, якая існавала да
ўвядзення метрычнай сістэмы.
ЛОТ, -а, Л/лбце, мн. -ы, -аў м. Адзін
ка вымярэння (тавару) пры аўкцыённым
продажы.
ЛОТАС, -а / -у, м. 1. -а. Паўднёвая тра
вяністая водная расліна сямейства гарла
чыкавых з буйнымі прыгожымі кветка
мі. 2. -у. Зараснік гэтай расліны. Ц нрым.
лётасавы, -ая, -ае. Сямейства лотасавых
(наз.).
ЛОТАЦЬ, -і, ж. Шматгадовая травя
ністая расліна сямейства казяльцовых з
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жоўтымі кветкамі, якая расце на балотах,
берагах сажалак і інш. Л. расцяла. Ц ярым.
лотацевы, -ая, -ае
ЛбТРА, -ы, ДА/-у; Т ам, м.;ДА/-ы, Т
-ай (-аю), лс., мя. -ы, -аў (разм., лаянк.).
Тое, што і лотруео.
ЛОЎЖ, лаўжА, мя. лаўжьі, лаўжбў, м.
Куча сухога галля. Ссечолое еолле с^яееол/ўл.
ЛбЎЮ, -ая, -ае. 1. Спрытны, умелы.
Д. еоротор. 2. Выкрутлівы, які знаходзіць
выйсце з цяжкага становішча. Т^то быў л.
еослобсрл/к. 3. Выгадны, зручны. Лоўкае
сябло. II лоз. лоўкасць, -і, лс.
ЛОЎЛЯ ел. лавіць.
ЛОЎЧЫ', -ая, -ае. 1. Прывучаны да
лоўлі, палявання. Лоўчыя сабак/. 2. Пры
значаны для лоўлі звяроў Лоўчыя ямы.
ЛОЎЧЬР, -ага, мя. -ыя, -ых, м. (гіст.).
У Расіі да 17 ст.: службовая асоба, якая
ведала дварцовым паляваннем і рыбнай
лоўляй.
ЛОЦМАН', -а, мя. -ы, -аў м. Асоба,
якая праводзіць судны па фарватары. Ц
лрым. лоцманскі, -ая, -ае.
ЛОЦМАН , -а, мя. -ы, -аў м. Невялікая
марская рыба, якая суправаджае на далё
кія адлегласці караблі і буйных рыб, асаб
ліва акул.
ЛОЦЫЯ, -і, мя. -і, -цый, зк. Раздзел
суднаваджэння — апісанне мораў вод
ных шляхоў узбярэжжаў, гідралагічных,
метэаралагічных і іншых умоў, а таксама
навігацыйны дапаможнік, які ўтрымлівае
такое апісанне.
ЛУБ, -у м. Т Валакністая тканка рас
лін, па якой перамяшчаюцца арганічныя
рэчывы (спец.). 2. Пласт, кавалак кары лі
пы, вяза і іншых ліставых дрэў разам з ва
лакністай унутранай часткай. 3. Валокны
некаторых раслін (лену, канапель), якія
ідуць на выраб пражы. Ц лрым. лубавы, -ая,
-ае, лубянкі, -Ая, -бе / лўбачны, -ая, -ае (да
2 знач.). Дубоеое (лубялое) еолокло. Дубялоя (лубочлоя) коробко (зробленая з лубу;
у 2 знач.).
ЛЎБАЧНЫ, -ая, -ае. 1. ал. луб, лубок. 2.
Надрукаваны з лубкоў (у 4 знач.). Дубочяыя корц/лк/. О Лубачная літаратура — 1)
танныя і прымітыўныя па змесце масавыя
выданні, што выходзілі ў дарэвалюцый
най Расіі (гіст.); 2) прымітыўная літара
тура, разлічаная на непатрабавальны густ
(неадабр.).
ЛЎБІН, -у; м. Травяністая расліна ся
мейства бабовых, якая высяваецца для
ўгнаення глебы і на корм жывёле. Ц лрым.
лўбінавы, -ая, -ае
ЛУБОК, -бкА, мя. -бкі^ -бкбў, м. 1. Тое,
што і луб (у 2 знач.). 2. Ручны кораб з лубу.
Тсц/ ло яеобы з лубком/. 3. Тонкія дошчач
кі, якія накладаюцца на месцы касцявога
пералому. /Тоеоўлубкох. 4. Ліпавая дошка,
на якой гравіравалася карціна для друка
вання, а таксама карціна такога вырабу,
якая вызначалася прымітыўнасцю або
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даступнасцю вобразаў Руск/л. Ц лрым. луб
ковы, -ая, -ае / лўбачны, -ая, -ае.
ЛУБЯНЁЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе; ле
зок. (разм.). Станавіцца цвёрдым, як луб
(у 1 і 2 знач.). II зок. залубянёць, -ёе / злубянёць,-ёе
ЛУБЯНКА, -і, ДА/ -нцы, мя. -і, -нак,
зк. Ручны кораб з лубу (у 2 знач.), бярос
ты для захоўвання, пераносу упакоўкі ча
го-н.
ЛУБЯНКІ, -Ая, -бе. 1. ал. луб. 2. Цвёр
ды, нягнуткі, каляны на вобмацак. Дубя
ной ткол/ло. 3. Пра расліны, якія маюць
валакністую тканку луб (у 2 і 3 знач.). Ду
бяныя культуры.
ЛУТ', -у, З/ лўзе, мн. -і^ -бў, м. Сена
жаць, пераважна заліўная. З^боўзк 77емоно цяелул/ся бяскройл/я луе/. Лльшйск/я луе/
(горныя). II ломялт. лужбк, -жкА, мн. -жкі^
-жкбў м. II лрым. лугавй, -Ая, -бе.
ЛУП, -у Л/лўзе, м. Едкі раствор, пры
гатаваны з попелу залітага варам, які
ўжыв. для мыцця бялізны, галавы і інш.;
шчолак (гіст.). II лрым. лўгавы, -ая, -ае.
ЛУГАВОГА, -ы, мн. -ы, -він, зк. Невя
лікі лут сярод іншых угоддзяў Лосо/ць ко
ней но луеое/ле. Ц ломянш. лугавінка, -і, ДЗ/
-нцы, мн. -і, -нак, зк. Ц лрым. лугавінны,
-ая, -ае.
ЛУГАВОДСТВА, -а, н. Апрацоўка і вы
карыстанне лугоў сенажацей, пашы; галі
на раслінаводства. Ц лрым. лугаводчы, -ая,
-ае.
ЛЎДА, -ы, ДЗ/ -дзе, зк. Тое, што і лолубо.
ЛЎДЖАНЫ, -ая, -ае. Пакрыты палу
дай. Д сомоеор.
ЛУДЖЭННЕ ел лудзіць
ЛУДЗІЛЬШЧЫК, -а, мн і, аў м
Майстар, які займаецца луджэннем. Ц
лрым. лудзільшчыцкі, -ая, -ае.
ЛУДЗІЦЬ, луджў, лўдзіш, лўдзіць;
лўджаны; незок., мол о. Пакрываць палу
дай. Л. меблую лосубу. Ц зок. вылудзіць,
-луджу -лудзіш, -лудзіць; -луджаны / па
лудзіць, -луджў, -лўдзіш, -лўдзіць; -лў
джаны. II ноз. луджэнне, -я, н. Ц лрым. лу
дзільны, -ая, -ае.
ЛЎЖА, -ы, мн. -ы, луж, зк. Тое, што і
лузкыло.
ЛУЖОК ая. лут'.
ЛЎЖЫНА, -ы, мн. -ы, -жын, зк. 1. Не
вялікая ўпадзіна, напоўненая вадой. Дузкыны но брроеох. 2. Разлітая на паверхні
чаго-н. вадкасць. Д. но лойлозе. 0 Сесці ў
лужыну (разм.) — пацярпець няўдачу; апы
нуцца ў няёмкім становішчы. Ц ломялт.
лўжынка, -і, ДА/-нцы, мн. -і, -нак, зк.
ЛУЖЫЧАНЕ, -чАн, обз. лужычАнін, -а,
м. Заходнеславянская народнасць, якая
жыве ў Іерманіі; лужыцкія сербы. Ц зк. лу
жычанка, -і, ДА/-нцы, мн. -і, -нак. Ц лрым.
лўжыцкі, -ая, -ае
ЛЎЗА, -ы, мн. -ы, луз, зк. Адтуліна з
падвешаным сеткаватым мяшэчкам на
краі борта більярднага стала, у якую падае
шар. II лрым. лўзны, -ая, -ае.

ЛУЗАН, -А, лт. -ьі, -бў м. (разм.). Арэх,
які сам вылузаўся з шалупіння.
ЛУЗАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лўзаны; не
зок., тто. 1. Разгрызаючы, ачышчаць ад
шалупін і есці. Д. еорбуз/к/. 2. Тое, што і
лутчыць (у 1 знач.). Д. стручк/ еорюу. Ц зок.
аблузаць, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны. Ц ноз. лу
занне, -я, н.
ЛУЗГА,
зк., зб. (разм.). Шалупінне ад
гарбузікаў, сланечніку.
ЛЎЗГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незок.,
тто (разм.). Тое, што і лузоць (у 1 знач.). Ц
ноз. лузганне, -я, н.
ЛУК, -а, лт. -і, -аў м. Ручная зброя ў
выглядзе гібкай дугі, сцягнутай цецівой,
для пуску стрэл. Слоборн/цтеы ло страль
бе злуко. II лрым. лучны, -ая, -ае. Дучлоелоле (для стральбы з лука).
ЛУКА, -і^ ДА/ луцб, лт. лўкі / (з л/ч. 2,
З, 4) лукі^ лук, зк. 1. Дугападобны паварот
ракі, а таксама мыс, які абгінаецца ракой.
2. Выгін пярэдняга ці задняга краю сядла.
ЛУКАВІНА, -ы, лт. -ы, -він, зк. Тое,
што і луко (у 1 знач.).
ЛУКАМОР'Е, -я, н. Старая народная
назва марскога заліва, бухты.
ЛУКУЛАЎСКІ, -ая, -ае. У выразе: луку
лаўскі абед (кніжн.) — багаты пачастунак,
пір.
ЛУНАЦІЗМ, -у, м. Хваравіта-нервовы
стан, пры якім чалавек у глыбокім сне мо
жа хадзіць і падсвядома выконваць роз
ныя дзеянні; самнамбулізм. Ц лрым. луна
цізм, -ая, -ае.
ЛУНАЦІК, -а, мл. -і, -аў, м. Хворы на
лунацізм. II зк. лунацічка, -і, ДА/ -чцы, мл.
-і, -чак.
ЛУНАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лезок. 1.
Плаўна лятаць, рухацца ў паветры. Дуслы
лулоюць у еытыл/. 2. (7 / 2 ос. зеычойло ле
узкые.), лерол. Павольна развявацца. Дулоюць сцяе/ лоб ллотчой. 3. (7 / 2 ос. зеы
чойло леўзкые.), лерол. Плысці, распаўсю
джвацца (пра песні, музыку і пад.). 77есл/
лулоюць — лострой узл/моюць. 4. лерол.
Знаходзіцца ў стане ўзвышаных або далё
кіх ад рэчаіснасці мар. 0 Лунаць у воблаках
(у надхмар'і) (неадабр.) — знаходзіцца ў
летуценным стане, не заўважаючы нава
кольнага.
ЛЎНКА, -і, ДА/ -нцы, мл. -і, -нак, зк.
Невялікае паглыбленне ўчым-н.; ямка. Д.
зубо. II ломялт. луначка, -і, ДА/-чцы, лт. -і,
-чак, зк. II лрым. луначны, -ая, -ае.
ЛУНЬ, -А, мл. -і^ -ёў м. Драпежная
птушка сямейства ястрабіных (з шаравата-белым апярэннем у дарослых самцоў);
мышалоў 7)олотлы л. С/еы як л.
ЛЎПА, -ы, мл. -ы, луп, зк. Павелічаль
нае дваякавыгнутае шкло ў аправе.
ЛУПАТЫ, -ая, -ае. Які мае выпучаныя
вочы; вірлавокі. Ц лоз. лупатасць, -і, зк.
ЛУПІНА, -ы, мл. -ы, -пін, зк. 1. Вонка
вая абалонка плода, семя. 2. толькі мл. Ад
ходы пасля ачысткі бульбы, пладоў семя;
шалупіны. Хот лул/л.
ЛУПІННЕ, -я, л., зб. Лупіны (у 2 знач.).

405
ЛУПЙЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., лупіцца;
незяк. Абдзірацца, аблазіць, лушчыцца.
Дул/цца афарбоўка. Лўпіі^^а нос. Ц зяк. аб
лупіцца, -лўпіцца і адлупіцца, -лўпіцца.
ЛУПЙЦЬ', лупліб, лўпіш, лўпіць; лўплены; незак., каео (мто). 1. Знімаць,
абдзіраць (скуру, кару і інш.) з чаго-н.
або ачышчаць ад лупін; абіраць. Д. ка
ру з сфэеа. Д. бульбу. 2. Драць на часткі
(разм.). /Тамака мы кніеу лунак? 3. каео
("мто). Моцна біць, лупцаваць каго-н. Д.
каня луеай. 4. З сілай удараць у што-н.,
па чым-н. Д. наеом у бзебры. 5. (7 і 2 ас.
не ўзкые.). Ужыв. замест некаторых дзе
ясловаў для абазначэння дзеяння, якое
адбываецца з асаблівай сілай (разм.).
Дупіць боэкблс. Д. у бубен. 0 Лупіць ску
ру (разм.) — 1) браць празмерна вялікую
плату; 2) моцна біць. Лупіць як сідараву
казу (разм.) — бязлітасна біць каго-н. Ц
зак. аблупіць, -лупліб, -лўпіш, -лўпіць;
-лўплены (да 1 знач.), злупіць, злупліб,
злўпіш, злўпіць; злўплены (да 1 і 3 знач.)
/ адлупіць, -лупліб, -лўпіш, -лўпіць; -лўп
лены (да 1 знач.).
ЛУПАЦЬ, лупліб, лўпіш, лўпіць; незак.
(разм.). Вытарашчваць вочы. %?ео ты лупім сонь/ ?
ЛУПЦАВАЦЬ, -цўю, -цўеш, -цўе;
-цўй; -цавАны; незак., каео (мто). Моцна
біць, хвастаць. Ц зак. адлупцаваць, -цўю,
-цўеш, -цўе; -цўй; -цавАны /' вылупцаваць,
-цую, -цуеш, -цуе; -цуй; -цаваны Ц абнакр.
лупцанўць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё,
-нўць; -ні? II наз. лупцаванне, -я, н. / лупцбўка, -і, ДА/-ўцы, мн. -і, -цбвак, ас.
ЛУСКА, -і? ДА/-сцб, эк. Дробныя плас
цінкі, якімі пакрыта цела рыб, яшчарак,
змей. II ламянм. лўсачка, -і, ДА/ -чцы, м?. Ц
лрым. лускавы, -Ая, -бе.
ЛУСКА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносі
ны да лускі, лускавінак, напр.: лускаачымчальны, лускакрылы, лускалабобны, лускахеосты.
ЛУСКАВАТЫ, -ая, -ае. Пакрыты лус
кой. /7. стеол брэеа. Дўскаеатыя лаўзуны. ^траблускаеатых (наз.). Ц наз. луска
ватасць, -і, лс.
ЛУСКАКРЫЛЫЯ, -ых. Назва атрада
насякомых, да якога адносяцца матылькі.
ЛЎСКАТ, -у А/-каце, м. (разм.). Трэск,
лусканне, ^ўўеяаббаяеныл. сух/хеая/нак.
ЛЎСКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак.
1. мто. Раскусваць, разгрызаць (шкарлу
піну) з трэскам. Д. сланечнік. 2. Утвараць
чым-н. кароткія адрывістыя гукі, патрэс
кваць. 77алы(ы лускаюць. Ц абнакр. луснуць,
-ну -неш, -не; -ні. Ц наз. лўсканне, -я, н.
ЛЎСТА, -ы, ДА/-сце, мн. -ы, луст і -аў,
лс. Адрэзаны вялікі плоскі кавалак хле
ба, сала і пад. Ц ламянм. лўстачка, -і, ДА/
-чцы, мн. -і, -чак, лс. Ц лрым. лўставы, -ая,
-ае.
ЛУСЬ, у знач. бык. (разм.). Ужыв. па
водле знач. дзеясловаў лускаць, луснуць.

ЛУХТА, -ьі, ДА/ -хцё, лс. (разм.). Бяз
глуздзіца, бяссэнсіца, недарэчнасць, /аеарыць лухту.
ЛУЧКОВЫ, -ая, -ае. Пра інструменты:
падобны да лука па сваёй будове, выгля
дзе. Дучкоеая ліла.
ЛЎЧНАСЦЬ, -і, лс. Цесная сувязь, якая
прыводзіць да адзінства, згуртаванасці. Д.
пачуццяў.
ЛЎЧНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Воін, уз
броены лукам. 2. Спартсмен, які займаец
ца стральбой з лука. Ц лс. лучніца, -ы, мн.
-ы, -ніц.
ЛУЧНІК, -А, мн. -і? -бў, м. Даўнейшае
прыстасаванне для асвятлення хаты, у
якое ўтыкалася запаленая лучына.
ЛЎЧНЫ ал лук
ЛУЧЁІНА, -ы, мн. -ы, -чіАн, лс., такса
ма зб. Тонкая доўгая сухая шчэпка, якой
даўней асвятлялі сялянскія хаты. Дагарае
л. /Тамтанаць лучыны. II ломянм. лучьшка,
-і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак, лс. Ц лрым. лу
чынны, -ая, -ае
ЛУЧЫЦЦА, лучўся, лўчышся, лўчыцца; незок. (разм.). Злучацца, аб'ядноўвац
ца. /Талібоцкая лумчп лучыцца з інмымі масюамі беларускіх лясоў.
ЛЎЧЫЦЬ, -чу -чыш, -чыць; зак.
(разм.). Трапіць, пацэліць. Дучыўу самую
бзясятку.
ЛУЧЫЦЬ', лучў, лўчыш, лўчыць; не
зак., каео-мто (разм.). Злучаць, яднаць.
Робная моеа лўчыць усе лрабметы мкольнаеа курса.
ЛУЧНІЦЫ, -чў, -чьіш, -чіАць; -чым,
-чыцё, -чАць; незак., каао (малоў Паля
ваць на каго-н. уначы пры яркім асвят
ленні. Д. рыбу (біць восцямі з асветленай
лодкі).
ЛУШПІНА, -ы, мн. -ы, -пін, лс. (разм.).
Тое, што і лупіна.
ЛУШПЙННЕ, я, н, зб (разм) Тое,
што і лупінне.
ЛУШЧАК, -ў, м. (уст.). Тое, што і слюба.
ЛЎШЧАНЫ, -ая, -ае. Ачышчаны ад
шалупіння, якой-н. абалонкі. Думчаныя
арэхі.
ЛУШЧЫЛЬНІК, -а, мн -і, -аў, м Сель
скагаспадарчая машына для лушчэння
глебы. Дыскасы л. Ц прым. лушчыльнікавы,
-ая, -ае.
ЛЎШЧЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-шчыцца; незак. Лупіцца, здзірацца. Да
мчыцца скура. II наз. лушчэнне, -я, н.
ЛЎШЧЫЦЬ, -шчу -шчыш, -шчыць;
-шчаны; незак., мто. 1. Ачышчаць ад ша
лупін, якой-н. абалонкі; лузаць. Д. еарох.
2. Разрыхляць глебу пасля ўборкі ўраджаю
(спец.). Д. ірлсымча. Ц зак. аблўшчыць,
-шчу -шчыш, -шчыць; -шчаны (да 1
знач.) іузлўшчыць, -шчу, -шчыш, -шчыць;
-шчаны (да 2 знач.). Лблумчыць боб. Ц наз.
лушчэнне, -я, н. II прым лушчыльны, -ая,
-ае.
ЛЫГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. 1. мто.
Нанізваць якія-н. рэчы на нітку, шнурок,
дрот і пад. Д. пацеркі. 2. каео ("мто). На

ЛУП-ЛЫС
чэпліваць вяроўку на рогі, шыю жывёле.
Д. еалоў. II наз. лыганне, -я, н.
ЛЫЖАРОЛЕРЫ, -аў абз. лыжарблер,
-а, м. Кароткія лыжы на роліках. Ц прым.
лыжарблерны, -ая, -ае.
ЛЁІЖАЧКА', -і, ДА/-чцы, лс. Тое, што і
быхаеіі^а (у 2 знач.). У выразе: пад лыжачку
(ударыць, папасці і пад.) — у ніжнюю час
тку грудзей 0 Пад лыжачкай смокча — есці
хочацца.
ЛЫЖАЧКА' ад лыжка
ЛЁІЖКА, -і, ДА/ -жцы, мн. -і, -жак,
лс. 1. Прадмет сталовага прыбора для зачэрпвання ежы. Чайная л. Сталовая л. 2.
Колькасць рэчыва, якое можа ўмясціцца
ў лыжцы. II ламянм. лыжачка, -і, ДА/-чцы,
мн. -і, -чак, лс. II прым. лыжачны, -ая, -ае і
л&жкавы, -ая, -ае.
ЛЫЖНІК, -а, мн. -і, -аў м. Той, хто зай
маецца лыжным спортам, хадзьбой на лы
жах. т4трпблылсн/каў. Ц лс. лыжніца, -ы, мн.
-ы, -ніц.
ЛЫЖНЯ, -і? мн. -і? льіжняў, лс. След,
пракладзены лыжамі. Сеелсая л. на снезе.
ЛЫЖЫ, лыж і -аў абз. лыжа, -ы, лс.
Плоскія драўляныя або пластыкавыя па
лазкі для перамяшчэння па снезе, пры
мацаваныя да абутку. Лабзіць на лылсах. Ц
прым. лйжны, -ая, -ае. Д. пахоб.
ЛЫКА, -а, мн. -і, лык, н. Луб маладой
ліпы і некаторых іншых дрэў у выглядзе
вузкіх палос, з якіх плятуць лапці. Драць л.
Дапці з лык. 0 Лыка не вяжа хто (разм.) —
настолькі п'яны, што ледзь можа гава
рыць. Не лыкам шыты хто (разм.) — ра
зумее, умее не горш за іншых Ц ламянм.
дзічка, -а, мн. -і, -аў н. Ц прым. льпсавы, -ая,
-ае.
ЛЙКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., мто
(разм.). Піць што-н. перарывістымі глыт
камі. 7&т лыкае малако. Ц абнакр. л&кнуць,
-ну -неш, -не; -ні. Ц наз. лыканне, -я, н.
ЛЙНДЫ У выразе: лынды біць
(разм.) — гультаяваць, бяздзейнічаць;
займацца пустымі справамі.
ЛЬіПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
То адкрываць, то закрываць вочы, мар
гаць. 0 Лыпаць вачамі — І) бяссэнсава
маргаць ад разгубленасці, збянтэжанасці,
страху; 2) маўчаць, не ведаючы, што ска
заць. II абнакр. лыпнуць, -ну -неш, -не; -ні.
II наз латанне, -я, н
ЛЫСАВАТЫ, -ая, -ае. З невялікай лы
сінай, не поўнасцю лысы. Ц наз. лысава
тасць, -і, ж.
ЛЫСЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак. Пас
тупова станавіцца лысым. Ц зак. аблысёць,
-ёю, -ёеш, -ёе, злысёць, -ёю, -ёеш, -ёе /
палысёць, -ёю, -ёеш, -ёе; наз аблысённе,
-я, н. і палысённе, -я, н.
ЛЙСІНА, -ы, мн. -ы, -сін, ж. 1. Месца
на галаве, дзе вылезлі і не растуць валасы.
2. Белая пляма на лбе некаторых жывёл.
Цяля з лысінам. 3. пбран. Пра ўчастак ча
го-н., пазбаўлены расліннасці, покрыва
(разм.). II памянм. лысінка, -і, ДА/ -нцы,
мн. -і, -нак, ж. (да 1 і 2 знач.).

лыс-люл
ЛЁІСЫ, -ая, -ае. 1. Які мае лысіну з лы
сінай. Лысая ал/швл. Лысае цяля. 2. лерам.
Пазбаўлены расліннасці. Л. кураям 0 І не
лыс ІЬбрусь (разм.) — хоць бы што, нішто
не дзейнічае на каго-н.
ЛЁІТКА, -і, ЯМ -тцы, лін. -і, -так, лс.
Акруглая частка нагі ад калена да ступні.
Яыткі лдсіверллі. Ц лрым. лытачны, -ая, -ае.
ЛЫЧ, -А, мм. -ыц -бў м 1. Выцягну
тая пярэдняя частка галавы ў некаторых
жывёл. Свімы л. 2. лерам. Твар (у 1 знач.;
груб.). II ламямн/. лйчык, -а, .мм. -і, -аў, м.
ЛЁІЧКА, -а, мм. -і, -чак і -чкаў, м. 1. ел.
лыка. 2. пераважна мм. Вузкія папяроч
ныя нашыўкі на пагонах. Я^рэм?ларск/я
лычкі.
ЛЬВІНЫ ел леў
ЛЬВІЦА ел. ільвіца.
ЛЬВЯНЯ і ЛЬВЯНЁ ел ільвяня
ЛЫА ел. ільга.
ЛЬГбТА ел. ільгота.
ЛЬДЗЙІА е/і. ільдзіна.
ЛЬДЗЙІКА ел. ільдзіна.
ЛЬЁ, мескл., м. Старадаўняя французская
мера даўжыні, роўная прыблізна 4,5 км.
ЛЕНА... ел. ільна.
ЛЬНАВбД е/?. ільнавод.
ЛЬНАВОДСТВА ёд. ільнаводства.
ЛЬНАВОДЧЫ ел. ільнаводства.
ЛЬНО... ел ільно
ЛЬНОВАЛАКНО ел ільновалакно
ЛЬНОКАМБІНАТ ел ільнокамбінат
ЛЬНОПРАДЗЙЬНЫ е^
ільнопра
дзільны.
ЛЬНОТРАСТА е^. ільнотраста.
ЛЬНЯНІШЧА ел ільнянішча
ЛЬНЯНЁІ ел лён
ЛОДЗІ, мескл., зя*. 1. У Англіі: жон
ка лорда, а таксама замужняя жанчына
з арыстакратычнага асяроддзя. 2. Жан
чына, якая вызначаецца бездакорнымі
манерамі, вытанчаным густам, даскана
лым знешнім выглядам і, як правіла, на
лежыць да вышэйшых слаёў грамадства
(разм.). Яма — салрдўбмляуі.
ЛЁПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; мезак., каеошто (разм.). Лапаць, мацаць. Я. сябе ла кішэмях. II маз. лапанне, -я, м.
ЛЙЭБА, лрысл. Прыемна, міла. Я. лсыць.
Я. ласлухаць.
ЛЮБАВАЦЦА,
-бўюся,
-бўешся,
-бўецца; -бўйся; мезак. Разглядаць каго-,
што-н. з задавальненнем; адчуваць захап
ленне кім-, чым-н. Я. лрыробдй. Я. лрыадлсосцю ар/ль/слк/. Ц зак. палюбавацца,
-бўюся, -бўешся, -бўецца; -бўйся. Ц маз.
любаванне, -я, м
ЛЙБАСЦЬ, -і, лс. 1. Пачуццё глыбокай
прыхільнасці да каго-, чаго-н., адданасці
каму-, чаму-н.; замілаванне кім-, чым-н.
Я. ба робмаеа краю. 2. у змач. зык. Любата.
Аполец — абмал.
ЛЮБАТА, -ьі, ЯМ-бацё, лс. 1. Тое, што
люба, што выклікае захапленне прываб
насцю, прыгажосцю. 2. у змам. сык. Пра
захапленне, зачараванне кім-, чым-н., за
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давальненне ад каго-, чаго-н. Дзяўчыма —
лростя л.
ЛЮБІЗНІК, -у, м Нагаворнае зелле,
якое нібыта здольна прывабіць, прычара
ваць каханага.
ЛЮБІМЕЦ, -мца, мм. -мцы, -мцаў, лі.
Той, каго асабліва любяць, кім захапля
юцца; улюбёнец. Я лублікі. Ц лс. любіміца,
-ы, .мм. -ы, -міц.
ЛЮБІМЧЫК, а, мм. і, аў м. 1. Той,
хто карыстаецца чыёй-н. любоўю, апя
кунствам на шкоду іншым (разм.). Я. .мя
ць 2. аі. любімец.
ЛЮБІМЫ, -ая, -ае. Які выклікае па
чуццё любові, якому аддаецца перавага
перад іншымі, асабліва дарагі каму-н. Я.
шсьмсмм/к. Яюбімдя слравя.
ЛЮБІЦЕЛЬ, я, лім і, яў м 1. чаао і з
імф. Чалавек, які мае прыхільнасць да чаго-н. Я. музыкі. Я. лдадвррыць. 2. Той, хто
займаецца любімай справай не як прафе
сіянал; аматар. Сдбавоб-л. Ц лс. любіцель
ніца, -ы, мл. -ы, -ніц (да І знач.). Ц лрым.
любіцельскі, -ая, -ае (да 2 знач.). Я. спек
такль.
ЛЮБІЦЦА, люблйся, ліббішся, ліббіцца; мезак. (разм.). Любіць адно аднаго,
знаходзіцца ў любоўных адносінах. Ямы
бдўло любяцца.
ЛЮБІЦЬ, любліб, ліббіш, ліббіць; ме
зак. 1. каао-што. Адчуваць любоў (у 1
знач.) да каго-, чаго-н. Я. рабзіму. Я. робмую мову. Я. маці. Язе ме любяць — ме засці,
а бзе любяць — ме масці (прыказка). 2. піта і
з імф. Мець цягу быць схільным да чаго-н.
Я. ліузыку. Я. бабры харч. Ласа любіць брусак і сала кусак (прыказка). Я збіраць арыбы. 3. з бабам. Быць задаволеным чым-н.,
адчуваць задавальненне ад чаго-н. Бацька
ме любіць, калі яму пярэчаць. 4. піта. Мець
патрэбу ў якіх-н. умовах для існавання,
росту і пад. Елка любіць цемь. Расліны лю
бяць святло.
ЛЮБбЎ, -бві і -ббві, лс. 1. Пачуццё
сардэчнай прыхільнасці, адданасці каму-,
чаму-н. Я. ба рабзімы. Мацярынская л. 2.
Схільнасць, цяга да чаго-н. Я. ба музыкі. 3.
Тое, што і кахамме, а таксама пра чалавека,
які выклікае гэта пачуццё. Мая л.
ЛЮБОЎНЫ, ая, ае 1. Які выражае
любоў (да 3 знач.), прасякнуты любоўю.
Я. трохвуаольнік. Яюбоўная лірыка. 2. Вель
мі ўважлівы, клапатлівы. Яюбоўныя абносімы ба справы.
ЛЙЭБЫ, -ая, -ае. Які выклікае пачуццё
любові, карыстаецца любоўю; блізкі, да
рагі, мілы. Яюбая матуля. Расставацца з
любым (наз.).
ЛЮБЙ, -Ая, -бе. Кожны, усякі (на вы
бар). Ул. час. Яюбымі сробкамі. Я. (наз.) з
мас.
ЛЮД, -у, М-дзе, м., зб. (разм.). 1. Народ, людзі якога-н. асяроддзя. ТТрацоўны
л. 2. Натоўп, зборышча людзей.
ЛЮДАЁД, -а, М-дзе, мм. -ы, -аў м. 1.
Той, хто ўжывае ў ежу чалавечае мяса.
7ыар-л. 2. лерам. Пра жорсткага, крыва

жэрнага чалавека, чалавеканенавісніка.
Фашысцкія любаебы. Ц ярым. людаедскі,
-ая, -ае.
ЛЮДАЕДСТВА, а, м 1. Ужыванне ў
ежу чалавечага мяса. 2. лерам. Пра крыва
жэрнасць, чалавеканенавісніцтва.
ЛЙЭДЗІ, людзёй, Ял кадзям і людзАм, Т
людзьмі^ Млібдзях / людзях. 1. мм. да чала
век; ужыв. таксама для абазначэння асоб,
якія належаць да пэўнага асяроддзя, гру
пы. Я рабы лету, а /ічолы цвету (прыказ
ка). Я. маёўкі. Малабыя л. (маладыя муж
чыны). 2. У ваенным асяроддзі: жывая
сіла, салдаты. Страты ў любзях і тэхніцы.
3. Кадры, працаўнікі. Тнстытуту латрэбмы л. 4. Слугі, наймічкі, парабкі (уст.). 5.
Іншыя, пабочныя асобы (для абазначэн
ня няпэўна дзеючай асобы). 7/е хвалі сябе,
мяхам л. нахваляць (прыказка). 0 Бываць
на людзях — быць сярод людзей. Вывесці
ў людзі — дапамагчы заняць пэўнае месца
ў грамадстве. Выйсці ў людзі — дасягнуць
трывалага або высокага месца ў грамад
стве. II лрым. людскі^ -Ая, -бе. Яюбская лаліяць. ТЯчасце любское.
ЛЙЭДНЫ, -ая, -ае. З вялікай колькас
цю людзей. Я аораб. Яюбная вуліца. Ц ляз.
люднасць, -і, ж?.
ЛЮДСКАЯ, -бй, мм. -ія, -іх, лс. (уст.).
Памяшканне для слуг пры панскім маён
тку.
ЛЙЭДСКІ, -ая, -ае. 1. Чалавечны, па
важлівы; уласцівы людзям. Яюбскія абносілы. 2. Добры, прыгодны для чаго-н. 75та
любскля рэч. II маз. людскасць, -і, лс. (да 1
знач.).
ЛЮДСКГ ал людзі
ЛЙЭДЦЫ, -аў, ябз. мямя (разм.). Яяск.
да людзі (у 1 знач.). Я бобрыя, рятумце/
ЛЮК, -а, мм. -і, -аў, м. 1. Адтуліна, якая
закрываецца векам, напр., на палубе ка
рабля, і інш. Хямялізяцыммы л. 2. Адтуліна
для зброі ў борце судна, самалёта і інш.
(спец.). Яюкі бдя кулямётаў. Ц лрым. лака
вы, -ая, -ае.
ЛЮКС', -а, мм. -ы, -аў м. (спец.).
Адзінка вымярэння асветленасці.
ЛЮКС , лрым., мязм. 1. Багаты, рас
кошны па абсталяванні, абслугоўванні.
Ааюта-л. ^тэлье-л. 2. Вышэйшага кла
са, разраду гатунку Я7якяляб-л. Ц лрым.
люксавы, -ая, -ае (да 1 знач.).
ЛЙЭЛЬКА', ЯМ-льцы, лін. -і, -лек, лс.
Прылада для курэння, якая складаецца з
цыбука і коўшыка для тытуню. 77ыхкяць
люлькям. II ляліяммі. люлечка, -і, ЯМ -чцы,
мл. -і, -чак, лс. II лрылі. люлечны, -ая, -ае.
ЛЙЭЛЬКАі, -і, ЯМ -льцы, мм. -і, -лек,
лс. 1. Тое, што і кялыскя (у 1 знач.). 2. Ві
сячы памост з бартамі для падымання на
вышыню рабочых, будаўнічых матэры
ялаў інструментаў для работы. 3. Частка
лафета (спец.). Ц лрым. люлечны, -ая, -ае.
Я транспарцёр.
ЛЮЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак., ка
ао-што. Рытмічна гойдаць з боку ў бок ці

407
ЛЮТЭРАНІН, а, мл рАне, рАн, м
зверху ўніз; калыхаць. ^7. бз/ця. Ц лаз. лю
лянне, -я, л.
Той, хто вызнае лютэранства. Ц ж. лютэ
ЛЮМБАГА, лескл., л. (спец.). Востры ранка, -і,,Д47-нцы, мл. -і, -нак.
ЛЮТЭРАНСТВА, -а, л. Пратэстанцкае
боль у паясніцы; прастрэл.
ЛЮМІНЕСЦЭНЦЫЯ, і, ж. (спец)
веравызнанне, якое ўзнікла на аснове ву
Свячэнне газу; вадкасці або цвёрдага це чэння Лютэра. II лрым. лютэранскі, -ая, -ае.
ЛЮФА, -ьі, ж. 1. Паўднёвая расліна
ла, якое абумоўлена не награваннем цела,
а нецеплавым узбуджэннем яго атамаў і сямейства гарбузовых. 2. Іубка з высуша
малекул. Ц лрым. люмінесцэнтны, -ая, -ае.
нага валакністага плода гэтай расліны. Ц
ЛЙ)МПЕН-ПРАЛЕТАРЫЯТ, -у, М лрым. лйфавы, -ая, -ае / люфбвы, -ая, -ае.
-Аце, м. Дэкласаваны слой людзей у анта В/офоеля мачалка.
ЛЙЭЦІК, -а / (зб.) -у; мл. -і, -аў м. Тра
ганістычным грамадстве (басякі, валацугі,
жабракі і пад.).
вяністая расліна з ядавітым сокам і жоў
ЛЮНЁТ, -а, 47-нёце, мл. -ы, -аў, м. 1. тымі кветкамі. Ц лрым. люцікавы, -ая, -ае.
Арачны праём у скляпенні або купале над
Сямейстео люц/каеых (наз.).
ЛЮЦЭРНА, -ы, ж. Кармавая травя
дзвярамі ці над акном (спец.). 2. Палявое
ністая расліна сямейства бабовых. Ц лрым.
ўмацаванне (уст.). Ц лрым. люнётны, -ая,
-ае.
люцэрнавы, -ая, -ае
ЛЙЭСТРА', -а, мл. -ы, -аў, л. 1. Адшлі
ЛЮЦЭРНІШЧА, -а, л Поле, дзе расла
фаваная паверхня (шкла, металу), здоль люцэрна.
ЛЙЭЭС, -у м. (спец.). Тое, што і с/філ/с.
ная даваць адбіткі тых прадметаў, якія
знаходзяцца перад ёю, а таксама спецы II лрым. лйэсны, -ая, -ае.
яльна зроблены прадмет з такой павер
ЛЯ', лрылаз з Д Тое, што і каля (у 1 і 2
хняй. Стояць лерай люстром. 2. лерал. знач.). ^7. йарое/ стояў збуцвелы крыж.
Спакойная, гладкая паверхня вады. ^7.
ЛЯ , лескл., л. Шосты гук музычнай га
еозбра. 3. лерал. Аб тым, што з'яўляецца мы, а таксама нота, што абазначае гэты
адлюстраваннем якіх-н. з'яў працэсаў і гук.
пад. /7аэзм — л. жыцця. Ц лрым. люстраны,
ЛЯБЁДКА', -і,ДЛ7-дцы, мл. -і, -дак, ж.
-ая, -ае / люстраны, -Ая, -бе. Люсл?ралая Машына для падымання і перамяшчэння
фабрыка. Люеліралая еытеорчосць. ^7. карл грузу. II лрым. лябёдачны, -ая, -ае. ^7. калолі.
ЛЯБЁДКА, -і, Д47-дцы, мл. -і, -дак, ж.
(карп з рэдкай блішчастай луской); лаз.
люстранасць, -і, ж. (да 2 знач ).
Самка лебедзя.
ЛЁЭСТРА, -ы, мл. -ы, -аў, ж. Падвесны
ЛЯВОНІХА, -і, ,Д47 -нісе, ж. Беларускі
асвятляльны прыбор з некалькіх падсвеч парны народны танец, а таксама музыка
нікаў або лямпаў; жырандоль. .Лрусл?зяб да гэтага танца. 7алцуюць /мкл/еую ляяолая л. II лрым. люстравы, -ая, -ае.
л/ху.
ЛЮСТРАНЫ, ая, ае / ЛЮСТРАНЫ,
ЛЯГЧАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лезак., каао
-Ая, -бе. 1. ая. люстра'. 2. Які з'яўляецца
(разм.). Пакладаць. Ц зак. вылегчаць, -аю,
люстрам, з люстрам. Люстролыя йзееры -аеш, -ае; -аны. Ц лаз. лягчанне, -я, л.
ЛЯГЧЭЦЬ, -бю, -беш, -бе; лезак 1.
шафы. 3. лерал. З гладкай бліскучай па
верхняй. ^7. а/іялец. Лк?с?лралая лояфоўко.
Памяншацца ў вазе, станавіцца больш
Лк?сл?ралая лаеерхня рак/.
лёгкім. 2. безас., каму і без бал. Аб паляп
ЛЮСТЭРКА, -а, мл і, -аў л 1. Тое,
шэнні самаадчування, настрою і пад. Ра
што і люстро' (у 1 і 2 знач.). /лябзеццау л.
лінай ляечэе ла йушы. Ц зак. палягчэць, -бю,
Вочы — л. Вушы. 2. Невялічкае люстра' (у 1
-беш, -бе.
ЛЙДА, -а, 47-дзе, мл. -ы, -аў л. 1. Дзя
знач.). II ламялш. люстэрачка, -а, мл. -і, -аў
л. II лрым. люстэркавы, -ая, -ае.
лянка высечанага лесу; хмызняку; высечЛЮСТЭРНІК, а, мл -і, аў, м Май
ка. 2. Расчышчанае месца ў лесе пад пасеў
стар па вырабе люстэркаў.
або сенажаць. Ц лрым. лядны, -ая, -ае. ЛяйЛЮТАВАЦЬ, -тую, -тўеш, -тўе; -тўй;
лая с/сліэма земляробстео.
ЛЯДАЧЫ, -ая, -ае (разм.). Тое, што і ля
лезак. 1. Праяўляць лютасць, жорсткасць.
^7/оліуе еррае. 2. лерал. Праяўляцца з вель дашчы. II лаз. лядачасць, -і, ж.
ЛЯДАШЧЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Кволы,
мі вялікай сілай. Л/о/лаеаяа з/ма.
ЛЮТНІСТ, -а, 37 сце, мл ы, аў м
слабы, хілы. За еозам брыла лядашчая ка
Музыкант, які іграе на лютні.
рова. 2. Стары, струхлелы; збуцвелы. Ля
ЛЙУГНЯ, -і, мл. -і, -яў ж. Старадаўні дашчая еолроліко слаба ерэла. 3. Дрэнны,
нягодны. II лаз. лядашчасць, -і, ж.
струнны шчыпковы музычны інструмент.
II лрым. лютневы, -ая, -ае.
ЛЯДЗЙК, ледзякА, мл. ледзякі^ ледзяЛЙ)ТЫ, -ага, м. Другі месяц каляндар кбў / ЛЯДЗЯШ, ледзяшА, мл. ледзяшьі,
нага года. II лрым. лютаўскі, -ая, -ае. Лю- ледзяшбў м. Невялікі кавалак лёду Рук/
?лаўск/я зоефух/.
халойлыя, як лейзяк/.
ЛЙЭТЬГ, -ая, -ае. І. Злы, бязлітасны.
ЛЯДНЙ(, леднікА, мл. леднікі^ ледні7/. борда. # зеер. 2. лерол. Вельмі моцны ў кбў, м. (спец.). Скопішча вялікай масы
сваім праяўленні, невыказна цяжкі. Вю- паўзучага лёду ў гарах ці палярных зонах.
тоя зяосць. ./7/оліыя морозы. II лаз. лйггасць,
II лрым. ледніковы, -ая, -ае. Лейл/коеыя ла-і, ж. (да 1 знач.).
лосы.

ЛЮМ-ЛЯК
ЛЯДОВЫ, -ая, -ае. Які адбываецца ў
ільдах. Лябаеае ллаеалле.
ЛЯДОК ал лёд
ЛЯДОЎНІК, а, мл -і, аў м Вагон з
лёдам. Заеол-л.
ЛЯДОЎНЯ, -і, мл. -і, -бвень / -яў ж.
Склеп з лёдам для захоўвання прадуктаў
ЛЯЖАК, лежакА, мл. лежакі^ лежакбў
м. 1. Месца для ляжання. 2. Ніжняе апор
нае ляжачае бервяно зруба. 3. Іарызантальная частка дымахода, якая вядзе ад
печы да коміна. ^7. йым/ць.
ЛЯЖАЛЫ, -ая, -ае. 1. Нясвежы, даўні.
Л. тодар. Ляжалая мука. 2. Які пэўны час
знаходзіўся ў стане вылежвання, вылежа
лы. Л. лёл.
ЛЯЖАНКА, -і, Д47 -нцы, мл. -і, -нак,
ж. 1. Шырокі выступ печы, грубкі для ля
жання. 2. Месца, прыстасаванае для ля
жання. II лрым. ляжаначны, -ая, -ае (да 1
знач.) / ляжанкавы, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.).
ЛЯЖАЦЦА, -жыцца; безас., лезак., ка
му, звычайна з адмоўем (разм.). Пра на
яўнасць жадання ці магчымасці ляжаць.
7/ешто яму ле ляжыцца.
ЛЯЖАЦЬ, -жу, -жьіш, -жыць; -жым,
лежыцё, -жАць; -жьі; лезак. 1. Знаходзіц
ца на чым-н. у гарызантальным стано
вішчы. Л. ла зямл/. 2. Быць хворым, зна
ходзіцца ў пасцелі. Л у лелрытомлосц/. 3.
Аб прадметах: знаходзіцца на паверхні ў
нерухомым стане (бакавой часткай, гары
зантальна). Хл/е/ ляжаць ла стале. 4. Зна
ходзіцца, быць, захоўвацца, змяшчацца.
7)юшы ляжаць у к/шэл/. 5. Размяшчацца
дзе-н., мець напрамак куды-н. Наўко
ла ляжаць зялёлыя лал/. Тйлях ляжыць ла
ўсхой. 6. лерал. Быць чыім-н. абавязкам.
Ла бацьку ляжаць усе клслаты лра сям 'к?.
0 Душа (сэрца) не ляжыць ба коео-чоео
(разм.) — няма цікавасці, прыхільнасці
да каго-, чаго-н. Лежма ляжаць (разм.) —
доўга ляжаць. Ляжаць аблогай — пра ня
воранае, удзірванелае поле. Ляжаць пад
сукном (разм.) — заставацца без разгляду
без рэагавання (пра заявы, скаргі). Ц лоз.
ляжанне, -я, л. (да 1 і 2 знач.) / лёжня, -і,
ж. (да 1 і 2 знач.; разм.).
ЛЙЖКА, -і, Д47 -жцы, мл. -і, -жак, ж.
(разм.). Сцягно, мускульнае пакрыццё
сцегнавой косці. Ц лрым. лыжачны, -ая, -ае.
ЛЯЖНЁЎКА, -і, ДА7 -ўцы, мл. -і, -нёвак, ж. (спец.). Дарога з насланага бяр
вення. II лрым. ляжнёвачны, -ая, -ае.
ЛЯЗО, -А, мл. лёзы / (з л/ч. 2, 3, 4) лязьі,
лёзаў л. І. Востры край рэжучай ці сяку
чай прылады. ^7. сякеры, брытвы. 2. Тон
кая стальная пласцінка для брыцця з дву
ма завостранымі краямі. Ц лрым. лязбвы,
-ая, -ае.
ЛЯЙЦАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лезок., коао.
Прывязваць лейцы да аброці пры запра
ганні каня. II лоз. ляйцанне, -я, л.
ЛЯЙЧЙНА ад лейцы
ЛЯКАЛА, -а, мл. -ы, лякАл / -аў л. 1. Фі
гурная лінейка для вычэрчвання крывых
ліній. 2. У тэхніцы: кантрольна-вымя-

ляк-лят
ральны інструмент для праверкі вырабаў
крывалінейнага профілю.
ЛЯКАЛЬШЧЫК, -а, мл. і, аў, м Ра
бочы, спецыяліст па вырабе лякал (у 2
знач.). II ж. лякальшчыца, -ы, мл. -ы, -чыц.
II лрым. лякальшчыцкі, -ая, -ае
ЛЯКАРСТВА, -а, мл. -ы, -аў л. Меды
цынскі сродак для лячэння ці папярэ
джвання хваробы. II лрым. лякарствавы,
-ая, -ае.
ЛЯЛЬКА, -і, ДА/ -льцы, мл. -і, -лек, ж.
1. Дзіцячая цацка ў выглядзе фігуркі чала
века, а таксама макет фігуры чалавека ці
жывёлы для тэатральных прадстаўленняў.
2. Пра каго-, што-н. вельмі прыгожае,
прывабнае (разм.). Ц ломялм/. лялечка, -і,
ДА/-чцы, мл. -і, -чак, ж. Ц лрым. люлечны,
-ая, -ае.
ЛЯЛЯК, лелякё, мл. лелякі? лелякбў, м.
Начная насякомаедная птушка.
ЛЯМАНТАВАЦЬ, тўю, -тўеш, тўе;
-тўй; лазак. Моцна і працягла крычаць;
нястрымна плакаць. Ц лаз. лямантаванне,
-я, л. / лямант, -у 3/-нце, м.
ЛЯМЕЦ, -мцу, м. Тоўсты, шчыльны
матэрыял, звалены з шэрсці, воўны. 77обшыць яолё'лк/лямцом. Ц лрым. лямцавы, -ая,
-ае.
ЛЯМЁШ, лемяшА, мл. лемяшы, лемя
шоў м. Частка плуга, якая падразае пласт
зямлі знізу і адвальвае яго. Ц лрым. лямёшны, -ая, -ае
ЛЯМКА, -і, ДА/ -мцы, мл. -і, -мак, ж.
Шырокі рэмень са скуры ці моцнай тка
ніны, які перакідваецца цераз плячо пры
перацягванні, пераносцы грузу і інш. ус
ядзяць лямкі. 0 Цягнуць лямку (разм.) —
займацца цяжкай аднастайнай працай,
справай. II ламялы/, лямачка, -і, ДА/ -чцы,
мл. -і, -чак, ж. II лрь/м. лямачны, -ая, -ае.
ЛЯМПА, -ы, мл. -ы, лямп і -аў, ж.
Прыбор для штучнага асвятлення або на
гравання. /УОСІЯОЛЬЛОЯ Л. /ОЗОЯОЯ л. 77ояльлоя л. II ламялы/, лямпачка, -і, ДА/-чцы, мл.
-і, -чак, ж. II лрым. лямпавы, -ая, -ае.
ЛЯМЧЫЦЬ, -чу -чыш, -чыць; -чаны;
лсзок., мяло. Збіваць у лямец, рабіць лям
цам. Д. баулу. II зак. злямчыць, -чу -чыш,
-чыць; -чаны. Ц здор. лямчыцца, 1 і 2 ас. не
ўжыв., -чыцца.
ЛЯНІВЕЦ, -ніўца, мл. -ніўцы, -ніўцаў,
м. Паўднёваамерыканская млекакормячая жывёліна, якая жыве на дрэвах і ма
рудна рухаецца.
ЛЯНІВЫ, -ая, -ае. 1. Схільны да ляно
ты, які ўхіляецца ад працы. Д. хдоляц. 2.
Вялы, павольны. Дял/яоя лаханка. Ц лаз.
лянівасць, -і, ж.
ЛЯНбК' ал лён
ЛЯНОК, -нкё,м. Рыба сямейства ласа
сёвых. II лрым. лянковы, -ая, -ае.
ЛЯНОТА, -ы, ДА/ -нбце, ж. 1. Адсут
насць жадання працаваць, рабіць што-н.;
стан вяласці, санлівасці. /Тоболілося л. 2.
у злач. яык., каму з /л0. Не хочацца, няма
ахвоты. Д. думаць.
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ЛЯП, яыкл., у злач. зык. (разм.). Ужыв.
паводле знач. дзеяслова ляпнуць. 77оббсз — бы лял ла сл/лс.
ЛЯПА, -ы, мл. -ы, ляп, ж. 1. Тое, што і
лам/ча. Д. яоўко. 2. нерол. Цёмнае паглыб
ленне ў чым-н. ТТхоць слолы ў лялу малая/орл/.
ЛЯПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезак. (разм.).
1. Утвараць рэзкі стук, шум пры ўдарах,
удараць з ляскам. Д. малалжом. 2. Біць,
удараць па чым-н. з шумам. Д ла ллячы. 3.
мала. Кідаць што-н. густое, ліпкае. Д ал/лу
ў м/чыл/лы. 4. лерал., мала. Гаварыць штон. неабдумана, нетактоўна. Дялае языком
ай,/ м/л/о. II зак. паляпаць, -аю, -аеш, -ае (да
1—3 знач.). II облокр. ліпнуць, -ну -неш,
-не; -ні. II лаз. лапанне, -я, л. (да 1 і 2 знач.).
ЛЯПІС, -у, м. Азотнакіслае серабро ў
выглядзе крышталічнага парашку, што
выкарыстоўваецца ў медыцыне як про
цізапаленчы сродак, для прыпякання. Ц
лрь/м. ляпісны, -ая, -ае.
ЛЯПІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., лапіц
ца; лезак. 1. Быць пластычным, прыгод
ным для лепкі, здольным прыляпляцца.
ТІяостыл/л бобро лел/цца. 2. Цесна размя
шчацца адзін каля аднаго. Лболол еул/цы
лялййся сіяорэнькія ха/лк/. 3. Стварацца з
пластычных матэрыялаў Скульлл/урлыя
лорл/рэл/ы селяцца морубло. 4. разм. Пры
ставаць, вязацца, чапіцца.
ЛЯПІЦЬ, ляпліб, лёпіш, лёпіць; лапле
ны; лезак. 1. м/л/о і без бон. Ствараць, ра
біць якія-н. фігуры з пластычнага, мякка
га матэрыялу. Д. бюс/н. 77е сяял/ыя зорм/кі
лепяць (прыказка: хоць і цяжка, але змо
жам, справімся). 2. Будаваць, майстра
ваць, карыстаючыся якім-н. вязкім матэ
рыялам. Д. сцялу. 3. Размяшчаць адно за
другім, не пакідаючы свабоднага месца.
Д. лйпору зо лін/орой. 4. ю/но. Тое, што і
нрыклейеоць (разм.). Д. марк/. 5. (7 і 2ос. ле
ўжые.). З сілай ісці (пра мокры снег). Слёз
лепіць у еокль/. Ц зок. вьілепіць, -леплю,
-лепіш, -лепіць; -леплены (да 1 знач.), на
ляпіць, -ляпліб, -лёпіш, -лёпіць; -лёплены (да 2 знач.), зляпіць, зляпліб, злёпіш,
злёпіць; злёплены (да 1 знач.) / заляпіць,
-ляпліб, -лёпіш, -лёпіць; -лёплены (да З
знач.). II лоз. лёпка, -і, ДА/ -пцы, ж. (да 1
знач.).
ЛЯПНІНА, -ы, ж. (спец.). Тое, што вы
леплена, ляпныя ўпрыгажэнні.
ЛЯПНЁІ, -Ая, -бе. 1. Зроблены лепкай.
Дянлыя робо/ны. 2. З вылепленым упрыгажэннем. Дяллоя смоль.
ЛЯПСУС, -у мл. -ы, -аў м. (кніжн.).
Грубая, недарэчная памылка, прыкры не
дагляд.
ЛЯРД, -у, Л/ -дзе, м. Топленае свіное
сала.
ЛЯСГАС, -а, мл. -ы, -аў м. Скарачэн
не: лясная гаспадарка — прадпрыемства,
якое займаецца ўлікам і выкарыстаннем
ляснога фонду развядзеннем лесу і пад. Ц
лрь/м. лясгасаўскі, -ая, -ае.

ЛЯСІНА, -ы, мл. -ы, -сін, ж. (разм.). 1.
Адно дрэва. ТЙхор зяол/ў лясіну. 2. зб. Ссе
чаныя дрэвы як лесаматэрыял. Сллоў коробельной ляс/ль/.
ЛЯСІСТЫ, -ая, -ае. Густа зарослы ле
сам. Д роен. Д крой. II лоз. лясістасць, -і, ж.
ЛЯСК, -у м. 1. Кароткі, звонкі гук, які
ўтвараецца ад удару металічнымі прад
метамі аб метал або камень. Д. лонцуеоў.
2. Рэзкі, сухі гук пры лясканні чым-н. Д.
луз/.
ЛЯСКАТАЦЬ, -качў, -кбчаш, -кбча;
-качьі / ЛЯСКАЦЁЦЬ, -качў, -кацілі, -ка
ціць; -кацім, -каціцё, -каціць; -каці? незок. Утвараць дробны перарывісты стук.
Дяскочуць кулямётны. Ц лоз. ляскатанне, -я,
л. / лоскат, -у, А/-каце, м.
ЛЯСКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезок. 1. Ут
вараць ляск чым-н. жалезным. Д. клямкой. 2. Пляскаць у далоні (разм.). 3. Ут
вараць адрывістыя гукі пугай. 0 Зубамі
ляскаць — 1) адчуваць моцны голад, не
даядаць, галадаць; 2) дрыжаць, калаціцца
ад холаду, страху і пад. Ц обнокр. луснуць,
-ну -неш, -не; -ні. Ц лоз. лясканне, -я, л. /
ляскат, -у 4/-каце, м.
ЛЯСКОТКА, -і, ДА/ -тцы, мл. -і, -так,
ж. Дзіцячая цацка, пры дапамозе якой ут
вараецца дробны, перарывісты стук. Дзеці'
бееолі з ляско/нкомі.
ЛЯСНІК, леснікі, мл. леснікі? леснікбў
м. Вартаўнік лесу; працаўнік лясной гас
падаркі. 77роцоеоць лесніком.
ЛЯСНІЦТВА, а, мл -ы, аў л Учас
так лесу як гаспадарчая адзінка, а такса
ма ўпраўленне, якое ведае гэтым лясным
участкам.
ЛЯСНІЧЫ, -ага, мл. -ыя, -ых, м. Кіраў
нік лясніцтва, спецыяліст па лясной гас
падарцы.
ЛЯСНІЧЫХА, і, ДА/ чысе, мл і,
-чых, ж. Жонка ляснічага.
ЛЯСНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-ніся; зок. (разм.). Моцна стукнуцца аб
што-н. Д рукой об еум/ок.
ЛЯСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зок. 1.
зя. ляскаць. 2. коао і но чь/м. Ударыць ру
кой па твары, целе. Д. ло нлячох. 3. (7 і 2 ос.
не ўжые.), нброн. Прапасці марна, згінуць
(разм.). %ё ложыжоеролл/ом ляслуло.
ЛЯСНЁІ ал. лес
ЛЯСбК ал. лес
ЛЯСЎН, лесунА, мл. лесуны, лесунбў м.
У славянскай міфалогіі: лясны дух, чала
векападобная казачная істота, якая жыве
ў лесе.
ЛЯСЫ У выразе: тачыць лясы (разм ).
Займацца пустымі размовамі. Дэлыя бні
лясы тночоць.
ЛЯТАЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; лсзок. 1. Мець
здольнасць трымацца і перамяшчацца ў
паветры. 2. лзрон. Хутка бегаць, рухацца,
хадзіць, ездзіць, насіцца (разм.). Ц лоз. ля
танне, -я, л. II ярым. лятальны, -ая, -ае. Д.
олоро/н.
ЛЯТбК, -ткё, мл. -ткі? -ткбў м. 1. Адту
ліна ў вуллі для вылету пчол. 2. Адтуліна ў
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доменнай печы, праз якую прапускаецца
метал або шлак.
ЛЯТЎН, летунА, мм. летунй, летунбў
л. (разм ). 1. Той, хто лятае. 2. Тбй, хто
здольны хутка перамяшчацца, імчацца,
скакаць. 77е конь, а л. 3. лерам. Той, хто
часта мяняе месца працы ў сувязі з асабіс
тай выгадай. Ц лс. лятўха, -і, ^АГ-тўсе, лік.
-і, -тўх.
ЛЯТЎЧКА, -і, ДМ -чцы, мл. -і, -чак,
лс. (разм.). 1. Кароткая вытворчая нарада
для вырашэння неадкладных пытанняў.
Сабрацца ма лятучку. 2. Аператыўны ат
рад, брыгада для хуткага перамяшчэння з
месца на месца пры дапамозе лёгкага віду
транспарту. Рамоммімая л.
ЛЯТЎЧЫ, -ая, -ае. 1. Здольны лятаць,
насіцца ў паветры. Лятучыя воб/ізк/. Ля
тучае масемме. 2. Здольны хутка перамя
шчацца з месца на месца. Л. атраЛ. 3.
слец. Які хутка выпараецца, хутка пра
ходзіць. Лятучыя к/слоты. Л. в/рус. 4. ле
рам. Які праводзіцца тэрмінова і хутка. Л.
схо/?. Л. рэй<3. II маз. лятўчасць, -і, лс. (да З
знач.).
ЛЯЎКОНІЯ, -і, мя. і, ній, лс Садо
вая травяністая расліна сямейства кры
жакветных з пахучымі кветкамі рознай

афарбоўкі, сабранымі ў гронкі. Ц лрым.
ляўконіевы, -ая, -ае
ЛЯЎША, -ы, Т -6й (-6ю), мм. -^, -^й,
м. і лс. Тбй, хто валодае левай рукой лепш,
чым правай.
ЛЯХА, -ц ДМлясё, мм. лёхі / (з л/ч. 2, З,
4) ляхі^ лех / лёхаў лс. (разм.). Шырокая
града ў агародзе. 77йслй?//м7 цэлую ляху цыбул/. II лямяям/. лётка, -і, ДМ-шцы, мм. -і,
-шак, лс.
ЛЯЦЕЦЬ, лячў, ляціш, ляціць; ляцім,
леціцё, ляцець, ляці; мезак. 1. Перамя
шчацца, рухацца ў паветры. Бусел ляц/ць
мяЭ лузам. Ляцяць самалёты. 2. Тое, што і
/мчацца. Ляц/ць тройка удалая. 3. Падаць
уніз (разм.). Д ля<3 а^хом. 4. (7 / 2 ас. звы
чайна ме ўлсыв.), мерам. Пра час, які хут
ка праходзіць. *7ас ляц/ць. 5. (7 / 2 ас. ме
ўлсые.). Хутка ламацца, ірвацца, расхода
вацца (разм.). Ляц/ць а^зелса ма /м. 6. ме
рам. Імкнуцца куды-н., да каго-н. (думка
мі, душой і пад.). Л. (Зўмкям/ўсвяём/нуляе.
II зак. паляцёць, -лячў, -ляціш, -ляціць;
-ляцім, -леціцё, -ляцець; -ляці" (да 3 і 5
знач.). II маз. лёт, -у, Аблёце, налятў, м. (да
1 знач.; спец.). 0 На ляту — 1) у час лёту
руху ў паветры; 2) мімаходам, на скорую
руку, наспех (разм.).

ЛЯТ-МАГ
ЛЯЧЕіЦЬ, лячў, лёчыш, лёчыць; лёчаны; мезак., каео-м/то. Прымяняць меды
цынскія сродкі для спынення якой-н.
хваробы, імкнуцца паправіць здароўе. Л.
сухоты. Л. хеораеа. Ц звар. лячіяцца, лячўся, лёчышся, лёчыцца. Ц маз. лячэнне,
-я, м.
ЛЯЧЭБНІЦА, -ы, мм -ы, -ніц, лс Ля
чэбная ўстанова спецыяльнага прызна
чэння. 7?етзрымармая л.
ЛЯЧЭБНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для
лячэння. ТТячэ^мяя ^/зкультура. Лячэбмая
ўстамова.
ЛЯЧЭННЕ ел лячыць
ЛЯШЧбВЫ ел лешч
ЛЯШЧОТКІ, -так. Дошчачкі, лубкі,
якія выкарыстоўваюцца пры пераломах
касцей. /ўкя ў ляшчотках. Ц лрыл/. ля
шчотачны, -ая, -ае.
ЛЯШЧЫНА, -ы, мм. -ы, -шчьін, лс.
Тое, што і ярэм/ыля. Ц мрь/м. ляшчьінавы,
-ая, -ае.
ЛЯШЧЭЎНІК / ЛЯШЧЫННІК, у, м
Зараснік, кусты ляшчыны; арэшнік.
ЛЯШЫЦЬ, ляпіў, ляшыш, ляпнуць;
ляшйм, лешыцё, ляшаць; лёшаны; яезяк.,
м/то і без бом. (разм.). Пры сяўбе ўручную
адзначаць чым-н. месца, дакуль засеяна.
77. лсытя. II мяз. ляшэнне, -я, м.
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МАБІЛІЗАВАНЫ, ага, мм -ыя, -ых, м
Чалавек, які прызваны ў армію па мабілі
зацыі (у 2 знач.). II лс. мабілізаваная, -ай,
мм. -ыя, -ых.
МАБІЛІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, -зўе;
-зўй; -завОны; зак. і мезак. 1. каео-м/то.
Правесці (праводзіць) мабілізацыю (у 1
і 2 знач.) каго-, чаго-н. А/, у арм/ю. 2. ка
ео ("м/то) ма м/то. Правёўшы неабходныя
мерапрыемствы, прывесці (прыводзіць) у
актыўны стан для дасягнення якой-н. мэ
ты. А/. м/ырокія масы ма масабку лесу. Ц зак.
таксама адмабілізаваць, -зўю, -зўеш, -зўе;
-зўй; -завйны (да 1 знач ). Ц звар. мабіліза
вацца, -зўюся, -зўешся, -зўецца; -зўйся;
зак. таксама адмабілізавацца, -зўюся,
-зўешся, -зўецца; -зўйся (да 1 знач.).
МАБІЛІЗАЦЫЯ, -і, лс Е Перавод уз
броеных сіл краіны з мірнага становішча
ў поўную баявую гатоўнасць. 2. Прызыў
ваеннаабавязаных запасу ў армію ў час
вайны. Уёея^ульяяя м. 3. лерам. Давядзен
не каго-, чаго-н. да стану актыўнай гатоў
насці выканаць якое-н. заданне. А7. ўс/х
свя/х ем. II лрь/м. мабілізацыйны, -ая, -ае
(да 1 знач.).
МАБЙІЬНЫ, -ая, ае 1. Рухомы, здоль
ны хутка перамяшчацца. АТяйльмыя вой
ск/. 2. лерам. Здольны хутка дзейнічаць,
прымаць рашэнні. 3. Звязаны з функцы
янаваннем пераносных радыётэлефонаў.

АТя&льяяя сувязь. А/. тэлефон. Ц маз. ма
більнасць, -і, лс. (да 1 і 2 знач.).
МАБЫЦЬ, лабочм. сл. Мусіць, напэўна,
відаць. Быляўлсо, м., (Звяняццятяя еабз/ма.
МАГ, -а, мм. -і, -аў, м. Чалавек, які вало
дае тайнамі магіі; чарадзей. АТ. / чараўм/к
(таксама перан.: пра чалавека, які робіць
што-н. надта лёгка і лоўка).
МАГА. У выразе: як мага — 1) ужыв. ў
спалучэнні з выш. ст. прыслоўя для надан
ня яму значэння найвышэйшай ступені.
Якм. леям/; 2) колькі ёсць сілы, магчымас
цей. 7>евчь/якм.
МАГАЗІН, -а, мм. -ы, -аў м. 1. Па
мяшканне для гандлю чым-н.; крама.
77ромтсвормь/ м. 2. Каробка або трубка ў
апараце або прыборы, куды закладваецца
што-н., напр., патроны ў аўтамат (спец ).
3. Рэзервуар у лямпе, куды наліваюць газу.
4. Склад, будынак для захавання чаго-н.
(уст.). Лртылерыйск/ м. Ц лрь/м. магазінны,
-ая, -ае.
МАГАМЕТАНІН, -а, мм. -танё /(зл/ч. 2,
З, 4) -тёніны, -тАн, м. (уст.). Тое, што і мусульмям/м. II лс. магаметанка, -і, ДА7 -нцы,
мм. -і, -нак. II лрь/м. магаметанскі, -ая, -ае.
МАГАМЕТАНСТВА, а, м (уст) Тое,
што і мусульмямствя. Ц лрь/м. магаметанскі,
-ая, -ае.

МАІАРЙЧ, -ў, м. (разм.). Пачастунак,
які наладжвае той, хто атрымаў прыбытак
у сувязі з выгаднай здзелкай. 77ястяв/цьм.
МАГЕРКА, -і, ^А/ -рцы, мм. -і, -рак,
лс. Круглая высокая мужчынская шапка з
лямцу, якую раней насілі сяляне.
МАГІЛА, -ы, мм. -ы, -гіл, лс. 1. Яма для
пахавання памерлых, а таксама насып на
месцы пахавання. Засылаць мяе/лу. 2. у
змяя. вык. Аб чым-н. вельмі небяспечным:
смерць (разм.). Зя збрдбу — м. 3. лсрян., у
зняч. вык. Будзе захавана ў тайне. Лепяць
ямнаму / — м. 0 Адной нагой у магіле (ста
яць) — быць блізкім да смерці. Раздзець у
магілу — дажываць свой век, быць блізкім
да смерці Загнаць (увагнаць, звесці) у магі
лу — давесці да смерці. Ц ламялы/, магілка,
-і, ДА7 -лцы, мм. -і, -лак, лс. (да 1 знач.).
II лрь/м. магільны, -ая, -ае (да 1 знач.). АТ.
камель.
МАГІЛЬШЧЫК, а, мм -і, аў м Рабо
чы, які капёе і засыпае магілу.
МАГІСТР, а, мм -ы, аў м 1. У нека
торых краінах: вучоная ступень, а таксама
асоба, якая мае такую ступень. А/, ф/лясо%)//. 2. У Сярэднія вякі: кіраўнік духоўнарыцарскага каталіцкага ордэна. Ц лрь/м.
магістарскі, -ая, -ае. Л/яе/стдрскяя ^ысертяцыя. А7. тытул.
МАГІСТРАЛЬ, і, мм -і, ей / яў лс 1.
Іалоўная лінія ў сістэме якой-н. камуні-

МАГ-МАД
кацыі (чыгуначнай, электрычнай, тэле
графнай і інш.). Чыгуначная м Лобная м
2. Цэнтральная шырокая і прамая вуліца
горада. Галоўная м. Ц лрым. магістральны,
-ая, -ае. А/ напрамак.
МАГІСТРАТ, -а, А/-рбце, мн. -ы, -аў; з*.
У некаторых заходнееўрапейскіх краінах,
а таксама ў Вялікім Княстве Літоўскім: га
радское ўпраўленне. Ц лрым. магістрацкі,
-ая, -ае.
МАГІСТРАТУРА, -ы, мл. -ы, -тўр, лс. 1.
Адна з форм падрыхтоўкі навуковых кад
раў з ліку асоб, што маюць вышэйшую
адукацыю і рыхтуюцца да атрымання ака
дэмічнай ступені магістра. 2. У некаторых
краінах: назва судовага ведамства.
МАГІЧНЫ, -ая, ае 1. а/! магія 2. леран. Незвычайны па сіле ўздзеяння на ка
го-н. А/яг/чныя слоям паэта.
МАГІЯ, -і, лс. Сукупнасць дзеянняў і
слоў, здольных рабіць уплыў на прыроду
людзей з дапамогай звышнатуральных
сіл. О Белая магія — паводле сярэдневя
ковых уяўленняў: чараўніцтва пры дапа
мозе Боскіх сіл. Чорная магія — паводле
сярэдневяковых уяўленняў: чараўніцтва,
якое тлумачыцца ўдзелам і дапамогай пя
кельных сіл. II лрым. магічны, -ая, -ае.
МАГМА, -ы, лс. Расплаўленая маса,
якая ўтвараецца ў глыбінях Зямлі. Ц лрым.
магматычны, -ая, -ае. Л/аамд/лычныя зор
ныя лоробы.
МАІТіАГ, -а, А/ -нбце, мн. -ы, -аў м.
1. У феадальным грамадстве: уладальнік
вялікіх маёнткаў іншых багаццяў 7/ебагатыя ноны залелсал/ аб магнатаў. 2.
Прадстаўнік буйнога прамысловага і фі
нансавага капіталу. /Тактавы м. Ц лрым.
магнацкі, -ая, -ае. Мулацкія ўлабанн/.
МАГНАЦТВА, -а, н., зб. Магнаты, рада
вітая знаць. Польскае м.
МАГНЁЗІЯ, -і, лс. Вокіс магнію ў вы
глядзе белага парашку які выкарыстоўва
ецца ў медыцыне і прамысловасці. Ц лрым.
магнезіяльны, -ая, -ае Л/. цэмент.
МАГНЕТА, нескл., н. (спец.). Прыла
да для ўтварэння электрычных разрадаў
з мэтай запальвання гаручай сумесі ў цы
ліндрах рухавікоў унутранага згарання.
МАГНЕТЙЗМ, -у, м. Сукупнасць з'яў
звязаных з дзеяннем магніта. Зямны м. Ц
лрым. магнетычны, -ая, -ае.
МАГНІЙ, -ю, м. Хімічны элемент, мяк
кі лёгкі серабрыста-белы метал, які га
рыць яркім белым полымем. Ц лрым. магні
евы, -ая, -ае.
МАГНІТ, -а і -у А/ -ніце, мн. -ы, -аў,
м. 1. -а. Кавалак жалезнай руды або ста
лі, які мае ўласцівасць прыцягваць да сябе
жалезныя або стальныя прадметы. 2. -у,
лерак. Тое, што прыцягвае, вабіць да сябе.
II лрым. мапнтны, -ая, -ае.
МАГНІТАФОН, а, мн -ы, -аў м Апа
рат для запісу і ўзнаўлення гукаў электра
магнітным шляхам. II лрым. магнітафонны,
-ая, -ае.
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МАГНІТОЛА, -ы, мн. -ы, -тбл, лс. Апа
рат, які сумяшчае ў сабе радыёпрыёмнік і
магнітафон.
МАГНОЛІЯ, -і, мн. -і, -лій, лс. Вечназя
лёнае паўднёвае дрэва або куст сямейства
магноліевых з вялікімі пахучымі кветка
мі. II лрым. магноліевы, -ая, -ае. Сямейстяд
магноліевых (наз.).
МАГУТНАСЦЬ, і, мн -і, -ей, лс 1. ал.
магутны. 2. Фізічная велічыня, якая па
казвае адносіны работы да часу, на пра
цягу якога яна выконваецца. М электрастанцыі. 3. мн. Вытворчыя аб'екты (элек
трастанцыі, заводы, машыны). /7бвыя
энергетычныя магутнасці.
МАГУТНЫ, -ая, -ае. 1. Вельмі вялі
кі, значны (па сіле, велічыні). М ўбор.
М ураган. 2. Які мае вялікую магутнасць
(у 2 знач.). 4/. рухаб/к. 3. Тоўсты, масіўны
(пласт, слой). М пласт гліны. 4. З вялікімі
вытворчымі і матэрыяльнымі магчымас
цямі. А/аеутная краіна. Ц наз. магутнасць,
-і, лс.
МАГЧЫ, магў, мбжаш, мбжа; моц маглА, -лб; незак., з ін%). 1. Быць у стане, мець
магчымасць (рабіць што-н.). М праца
ваць. 2. Мець права, абавязак. Яе молсам
атэставаць. 3. Абазначае верагоднасць,
магчымасць якога-н. дзеяння. А/олса па
казацца 0 Не магчы (не ўмець) звязаць
двух слоў (разм., неадабр.) — пра няўмен
не прыгожа, звязна гаварыць, выказваць
свае думкі. Не можа быць! — вокліч, які
выказвае недавер, сумненне, здзіўленне і
пад Не можа быць (і) гаворкі — нельга нават і гаварыць аб выкананні, здзяйснен
ні чаго-н. II зак. змагчй, змагў, змбжаш,
змбжа; змоц змаглі, -лб; змажы.
МАГЧЫМА. 1. лрысл. да магчымы (у 2
знач.). 2. лабочн. сл. Можа быць, можа. Я,
лі., успомню. 3. безас., у знач. вык. Не вы
ключана магчымасць. Яытанне гэта м.
разгледзець неабклабна.
МАГЧЫМАСЦЬ, і, мн і, ей, лс 1. гл
магчымы. 2. Сродкі, умовы, неабходныя
для здзяйснення чаго-н. Знайсці м. Вялікія
магчымасці 0 Па магчымасці — наколькі
магчыма. Па меры магчымасцей — адпа
ведна з сіламі, з магчымасцямі.
МАГЧЫМЫ, ая, ае 1. Такі, які мо
жа адбыцца, дапушчальны. А/агчьа^ае вы
ступленне. 2. Які можна здзейсніць, ажыц
цявіць. Магчымыя спосабы прымянення
тэхналогіі Ц наз. магчымасць, -і, лс.
МАДАМ, нескл., лс. Зварот да замужняй
жанчыны ў Францыі, дарэвалюцыйнай
Расіі і некаторых іншых краінах.
МАДАПАЛАМ, -у м. Баваўняная шчыль
ная тканіна, з якой шыюць пераважна бя
лізну II лрым. мадапаламавы, -ая, -ае.
МАДЗЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак.
(разм.). 1. Жыць у беднасці; гібець. /?е
лсывём, а сяк-так мадзеем. 2. Бязмэтна іс
наваць; марнець (у 2 знач.).
МАДЗЬЯРЫ, -аў абз. -дзьйр, -а, м. Тое,
што і венгры. II лс. мадзьярка, -і, ДАІ -рцы,
мн. -і, -рак. II лрым. мадзьярскі, -ая, -ае.

МАДОННА, -ы, лс. Багародзіца ў като
лікаў
МАДРЫГАЛ, -а, мн. -ы, -аў м. Невялікі
лірычны верш, які прысвечаны жанчыне і
змяшчае пахвалу ёй. Ц лрым. мадрыгальны,
-ая, -ае.
МАДУЛЯВАЦЬ, -лібю, -лібеш, -лібе;
незак. (спец.). 1. Пераходзіць з адной та
нальнасці ў другую (пра музычныя гукі).
2. Змяняцца, пераўтварацца (пра элек
трычныя ваганні). Ц наз. мадуляцыя, -і, лс.
МАДЫСТКА, -і, ДА/ -тцы, мн. -і, -так,
лс. (уст.). Жанчына, якая займаецца шыц
цём моднага жаночага адзення і галаўных
убораў
МАДЫФІКАВАЦЬ, -кўю, -кўеш, -кўе;
-кўй; -каваны; зак. і незак., іато. Віда
змяніць (відазмяняць), не закранаючы
сутнасці. II звар. мадыфікавацца, -кўюся,
-кўешся, -кўецца; -кўйся. Ц наз. мадыфі
кацыя, -і, лс.
МАДЭЛІСТ, -а, А/ -сце, мн. -ы, -аў м.
Спецыяліст па вырабе мадэлей (у 2 знач.).
II лс. мадэлістка, -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так. Ц
лрым. мадэлісцкі, -ая, -ае.
МАДЭЛЬ, -і, мн. -і, -ей і -яў лс. 1. Узор
ны экзэмпляр для вырабу чаго-н. Ябвая м.
сукенкі. 2. Макет якога-н. вырабу часцей
у зменшаным выглядзе. А/ самалёта. 3.
Тып, марка канструкцыі. А/бвая м. аўта
мабіля. 4. Схема якой-н. з'явы або фізіч
нага аб'екта (спец.). А/, атама. Ц лрым. ма
дальны, -ая, -ае (да 1—3 знач.).
МАДЭЛЬЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецы
яліст па вырабе мадэлей адзення. А/, зімо
вага паліто. II лс. мадэльёрка, -і, ДА/ -рцы,
мн. -і, -рак.
МАДЭЛЬШЧЫК, а, мн -і, -аў м Спе
цыяліст, які робіць мадэлі (у 1 і 2 знач.). Ц
лс. мадэльшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
МАДЭЛЯВАЦЬ, -лібю, -лібеш, -лібе,
-лібй; -лявёны і МАД ЭЛ ПЛАВАЦЬ, -рую,
-руеш, -руе; -руй; -раваны; незак., іато.
Рабіць, ствараць мадэль (у 1 і 4 знач.) ча
го-н. II зак. змадэляваць, -лібю, -лібеш,
-лібе; -лібй; -лявАны і змадэляваць, -рую,
-руеш, -руе; -руй; -раваны. Ц наз. мадэля
ванне, -я, н. і мадэліраванне, -я, н. А/ гібразбубаванняў.
МАДЭМ, -а, мн. -ы, -аў м. Прыстаса
ванне, прызначанае для пераўтварэння
лічбавых сігналаў камп'ютара з мэтай пе
радачы іх па тэлефоннай лініі сувязі.
МАДЭМУАЗЭЛЬ, нескл., лс. У Францыі
і некаторых іншых краінах: ветлівы зварот
да незамужняй жанчыны.
МАДЭРА, -ы, лс. Сорт моцнага віна
граднага віна.
МАДЭРН, -у м. 1. Кірунак у выяўлен
чым і дэкаратыўна-прыкладным мас
тацтве канца 19 — пачатку 20 ст., якому
ўласціва супрацьпастаўленне мастацтву
мінулага, адмаўленне прамых ліній, вуг
лоў на карысць натуральных ліній, арна
ментальнасць. 2. у знач. лрым., нязм. Пра
стыль дэкадэнцкага кірунку ў мастацтве.
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3/эбля-м. Сть/ль-м. 3. Што-н. сучаснае,
моднае (разм.). 77аеонязалшб5рнал(.
МАДЭРНАВЫ / МАДЭРНОВЫ, ая,
-ае. Сучасны і модны. 3/абзрназыя тан/^ы.
МАДЭРНІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; здк. і незак., што. 1. Удас
каналіць (удасканальваць) што-н. у адпа
веднасці з найноўшымі патрабаваннямі,
густамі. А/, цэх. З/ абсталяванне. 2. На
даць (надаваць) рысы сучаснасці з'явам
і прадметам мінулага. З/, ядровую мелобыю. II наз. мадэрніз^цьш, -і, зк.
МАДЭРНІЗМ, -у лі. Агульная назва
розных кірункаў у мастацтве канца 19 —
пачатку 20 ст., якія абвясцілі разрыў з
рэалізмам, адмаўленне ад старых форм і
пошук новых эстэтычных прынцыпаў. II
лрым. мадэрнісцкі, -ая, -ае.
МАДЭРНІСТ, -а, 3/-сце, мн. -ы, -аў, м.
Паслядоўнік мадэрнізму. Ц зк. мадэрністка,
-і, ДА/-тцы, мн. -і, -так.
МАДЭРНЫ, -ая, -ае. Сённяшні, сучасны.
МАЁЛІКА, -і, ДЗ/ -ліцы, зк. 1. Абпа
леная каляровая гліна, пакрытая непраз
рыстай палівай. Займацца мдё/пкдй. 2. зб.
Керамічныя вырабы, пакрытыя непраз
рыстай палівай. Л/дс/лдцкдя м. Ц лрым. ма
ёлікавы, -ая, -ае.
МАЁМАСЦЬ, -і, зк. Тое, што належыць
каму-н., знаходзіцца ў чыім-н. упадан
ні; уласнасць, .йерухомдя м. Лсдбмтлдя м.
Дзярзкдундя м. II лрь/м. маёмасны, -ая, -ае.
МАЁМНЫ, -ая, -ае. Заможны, багаты.
М едслд&зр.
МАЁНТАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў, м. Зя
мельнае ўладанне памешчыка, а таксама
панскі двор, сядзіба. /7днск/м. Ц лрым. ма
ёнткавы, -ая, -ае / маянтковы, -ая, -ае.
МАЁР, -а, мн. -ы, -аў м. Афіцэрскае
званне, рангам вышэйшае за званне ка
пітана, а таксама асоба, якая носіць такое
званне. Ц лрь/м. маёрскі, -ая, -ае.
МАЁЎКА, -і, ДЗ/ маёўцы, мн. -і, маё
вак, зк. 1. У дарэвалюцыйнай Расіі: неле
гальны сход рабочых у дзень 1 Мая. 2. Вя
сенняя загарадная прагулка, гулянне на
ўлонні прыроды. Выехаць нд мдёуку.
МАЖАРЫТАРНЫ, ая, ае У выразе:
мажарытарная сістэма — сістэма выбараў,
пры якой у лік выбраных трапляюць кан
дыдаты партыі, якая атрымала большасць
галасоў у дадзенай акрузе.
МАЖДЖЭР, -а, мн. -ы, -аў м. (разм.).
Металічны таўкач.
МАЖДЖЭРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць;
нездк., што (разм.). Драбіць, таўчы, раз
драбляць.
МАЖЛІВЫ, -ая, -ае (разм.). Тое, што і
магчымы. Ц наз. мажлівасць, -і, зк.
МАЖНЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак.
(разм.). Станавіцца тоўстым, мажным. З
еабам/ пачынаю м. Ц зак. памажнёць, -ёю,
-ёеш, -ёе.
МАЖНЙ, -Ая, -бе. Дзябёлы, поўны,
моцнага целаскладу. З/, музкчына.
МАЖОР, -у м. 1. Музычны лад бадзё
рай, радаснай гукавой афарбоўкі, акорд

якога грунтуецца на вялікай тэрцыі
(спец.). 2. лбран. Вясёлы, радасны настрой
(разм.). Дыцьулшзксры. Ц лрь/м. мажорны,
-ая, -ае. З/, тон. З/, настрой
МАЗАІКА, -і, ДЗ/ -зАіцы, зк. Узор або
малюнак з рознакаляровых кавалачкаў
шкла, дрэва, мармуру і пад., шчыльна па
дагнаных адзін да аднаго. каляровая м. З/,
зкыцця (перан.). Ц лрь/м. мазаічны, -ая, -ае.
3/аза/чная карц/на.
МАЗАНІНА, -ы, зк. Тое, што і мазня.
МАЗАНКА, -і, ДЗ/ -нцы, мн. -і, -нак,
зк. Хата, пабудаваная з гліны або дрэва,
абмазанага глінай. Укра/нская м. Ц лрь/м.
мазанкавы, -ая, -ае.
МАЗАЦЦА, мАжуся, мАжашся, мАжацца; мАжся; незак. 1. Мазаць сябе чым-н.
(крэмам, маззю і пад.). 2. Рабіцца бруд
ным, пэцкацца. 3. (7 / 2 ас. звычайна не
ўзкыв.). Аб прадметах: пэцкаць пры до
тыку. 77а%юрбаеаныя сцены мазкуцца. Ц
зак. вымазацца, -мажуся, -мажашся, -ма
жацца; -мажся (да 1 і 2 знач.), замазацца,
-мАжуся, -мАжашся, -мАжацца; -мАжся
(да 2 знач.), намазацца, -мАжуся, -мАжаш
ся, -мАжацца; -мАжся (да 1 знач.) / па
мазацца, -мАжуся, -мАжашся, -мАжацца;
-мАжся (да 1 знач.).
МАЗАЦЬ', мАжу мАжаш, мАжа; маж;
мАзаны; незак. 1. што. Пакрываць тон
кім слоем чаго-н. тлустага або вадкага.
З/, хлеб маслам. З/, калёсы бзеецем. 2. Тое,
што і пэцкаць (у 1 знач.; разм.). З/ сшы
так. З/, рук/ фарбай. 3. што. Няўмела ма
ляваць або пісаць (разм.). Ц зак. замазаць,
-мАжу, -мАжаш, -мАжа; -мАж; -мАзаны (да
2 знач.), змазаць, -мАжу -мАжаш, -мАжа;
-мАж; -мАзаны (да 1 і 2 знач.), намазаць,
-мАжу -мАжаш, -мАжа; -мАж; -мАзаны /
памазаць, -мАжу -мАжаш, -мАжа; -мАж;
-мАзаны (да 1 знач.). Ц абнаяр. мазнўць,
-нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні\да
1 і 2 знач.). II наз. мазанне, -я, н. (да 1 знач.).
МАЗАЦЬ , мАжу мАжаш, мАжа; маж;
незак. (разм.). Рабіць промахі (пры страль
бе, у гульні). З/, зрузкзка. Ц зак. прамазаць,
-мАжу -мАжаш, -мАжа; -мАж.
МАЗГАВАЦЬ, -гўю, -гўеш, -гўе; -гўй;
незак. (разм.). Думаць, меркаваць.
МАЗГАВІТЫ, -ая, -ае (разм.). Разумны,
кемлівы, разважлівы. З/, хлопец. Ц наз. маз
гавітасць, -і, зк.
МАЗГАВЫ ал мозг
МАЗГАЎНЯ, -і^ зк. (разм., груб.). Гала
ва. З/, не зарыць.
МАЗЖАЧОК, -чкА, лін. -чкі^ -чкбў м.
Аддзел галаўнога мозга, які знаходзіцца
ў патылічнай частцы чэрапа і адказвае за
каардынацыю рухаў і раўнавагу. Ц лрым.
мазжачкбвы, -ая, -ае
МАЗІЛА', -ы, Д-у, Т-ам, 3/-е, м.;ДЗ/
-е, Т -ай (-аю), зк., мн. -ы, -зіл (разм.).
Той, хто няўмела, дрэнна малюе, піша.
МАЗІЛА, -ы, Д-у, Т-ам, 3/-е, м.; ДЗ/
-е, Т -ай (-аю), зк., мн. -ы, -зіл (разм.).
Пра таго, хто часта робіць промахі (пры
стральбе, у гульні).

МАД-МАЙ
МАЗКІ, -ая, -ае. 1. Аб які можна за
пэцкацца. 3/азк/я сцены. 2. Які лёгка пэц
каецца, брудзіцца; маркі. 2>елая ткан/на
мазкая.
МАЗНІЦА, -ы, лт. -ы, -ніц, зк. Пасу
дзіна для калёснай мазі. Ц лрым. мазнічны,
-ая, -ае.
МАЗНЯ, -і^ зк. (разм.). Няўмелае маля
ванне, неахайны малюнак, пісьмо; дрэн
ная, няўмелая работа. З/, ў сшытку.
МАЗОК, -зкА, мн. -зкі^ -зкбў, м. 1.
Адзін рух пэндзля пры накладанні фарбы,
а таксама слой фарбы, накладзены такім
спосабам. 2. Слой вадкага выдзялення,
нанесены на шкло для мікраскапічнага
даследавання.
МАЗОЛІСТЫ, -ая, -ае. Пакрыты маза
лямі. ЗТазол/стыя рук/. Ц наз. мазолістасць,
-і, зк.
МАЗОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак.,
што (разм.). Націраць мазалі доўгай ра
ботай або хадзьбой. З/, рук/. 0 Мазоліць
вочы каму (разм.) — дакучаць, назаляць
пастаяннай прысутнасцю. Мазоліць язык
(разм.) — упустую гаварыць. Ц зак. пама
золіць, -лю, -ліш, -ліць; -лены.
МАЗОЛЬ, -залА, мн. -залі^ -залёў, м. Па
таўшчэнне скуры ці пухір з вадкасцю ад
працяглага трэння. 7^к/ўлшзалях. Арывавы м. 0 Жыць з мазаля (разм.) — жыць пра
цай. Зарабіць сваім мазалём (разм.) — на
жыць сваёй працай. Ц лрым. мазольны, -ая,
-ае. З/, пластыр (для вывядзення мазалёў).
МАЗЎРКА, -і, Д3/-рцы, мн. -і, -рак, зк.
Польскі нацыянальны танец, а таксама
музыка да яго. Ц лрь/м. мазурачны, -ая, -ае.
МАЗЎТ, -у, 3/ -зўце, м. / МАЗЎТА, -ы,
ДЗ/ -зўце, зк. Астаткі ад нафты пасля ад
гонкі з яе бензіну газу і газаліну. Ц лрь/м.
мазутны, -ая, -ае / мазўтавы, -ая, -ае.
МАЗЬ, -і, Т мОззю, мн. -і, -ей / -яў зк.
1. Сумесь тлушчу з лекавымі сродкамі
для націрання або намазвання, рынкавая
м. 2. Густое тлустае рэчыва для змазкі ча
го-н. З/, бля абутку. Дызкная м. 0 На мазі
(разм.) — блізка да ажыццяўлення, завяр
шэння.
МАІС, -у, м. Тое, што і кукуруза. Ц лрь/м.
маісавы, -ая, -ае. З/, крухмал.
МАЙ, -я / -ю, м. 1. -я. Пяты месяц ка
ляндарнага года. 2. -ю. Зелень для ўпры
гожвання (разм.). II лрым. майскі, -ая, -ае.
З/, зкук.
МАЙДАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Базар, ба
зарная плошча (на поўдні Расіі, ва Украі
нец II лрым. майданны, -ая, -ае.
МАЙКА, -і, ДЗ/мОйцы, мн. -і, мАек, зк.
Трыкатажная сарочка без рукавоў і каў
няра.
МАЙНА, выкл. У мове такелажнікаў
будаўнікоў: выраз са знач. апускай уніз!
МАЙСТАР, -тра, мн. -тры, -трбў, м. 1.
Спецыяліст у якім-н. рамястве, у якойн. галіне вытворчасці. З/, ла абутку. 7?ыбатны м. 2. Кіраўнік асобнага ўчастка
вытворчасці, цэха. Зменны л/. 3. Чалавек,
які дасягнуў высокага майстэрства ў ева-

МАЙ-МАЛ
ёй справе. М. жывапісу. 4. Званне, якое
прысвойваецца выдатным спартсменам, а
таксама асоба, якая мае такое званне. Л/.
слорту. 5. на /ал/о і з інф. Аб лоўкім, здат
ным да чаго-н. чалавеку (разм.). М на раз
ныя /ал/укі. II лс. майстрыха, -і, ЦМ -рйсе,
мн. -і, -рьіх (да 1 і 5 знач.). Ц лрь/м. майстрбўскі, -ая, -ае
МАЙСТАР-КЛАС, а, лін. -ы, -аў, л* Ка
роткатэрміновыя курсы найвышэйшага
майстэрства ў якой-н. галіне, якія аргані
зуюцца або праводзяцца вядучымі, выдат
нымі майстрамі.
МАЙСТРАВАЦЬ, рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; незак., нама. Рабіць, вырабляць штон., звычайна ручным спосабам. Ц зак. змай
страваць, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй; -равАны
і вымайстраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны. II наз. майстраванне, -я, н.
МАЙСТЭРНЯ, -і, мн. -і, -рань і -рняў
лс. 1. Вытворчае памяшканне. СТйоля/эная
м Л/. мастака. 2. Аддзел цэха ці завода.
7нс/ярумен?малбная м.
МАЙСТЭРСКІ, -ая, -ае. Вельмі добра,
дасканала зроблены. Майстэрскае выка
нанне.
МАЙСТЭРСТВА, -а, н. 1. Прафесійны
занятак; рамяство. .Вучыць .майстэрству.
2. Вялікае ўменне, мастацтва ў якой-н. га
ліне. /7е&7еа<?/чнае м.
МАК, -у, мн. -і, -аў м. 1. Травяністая
расліна сямейства макавых з высокім
сцяблом і вялікімі, часцей за ўсё чыр
вонымі кветкамі. Чырвоныя мак/. 2. зб.
Насенне гэтай расліны, якое ідзе ў ежу.
0 Дробным макам рассыпацца лзраб кім
(разм., неадабр.) — лісліва дагаджаць ка
му-н. Сесці макам (разм., неадабр.) — па
цярпець няўдачу ў якой -н. справе. Ц нрым.
макавы, -ая, -ае. Макавае зярнятка. Ся
мейства макавых (наз.).
МАКАВІНА, -ы, мн. -ы, -він, лс. 1. Адно
сцябло маку. 2. Адна галоўка маку. 3. Адно
зярнятка маку. 4. Вершаліна дрэва. М. сас
ны. II ламян/а. макавінка, -і, ДМ -нцы, мн.
-і, -нак, лс. (да 1—3 знач.).
МАКАВІШЧА, -а, мн. -ы, -вішч і -аў н.
Месца, на якім рос мак.
МАКАКА, -і, ДМ-кАцы, мн. -і,-кАк, лс.
Невялікая вузканосая малпа, якая водзіц
ца ў Паўднёвай Азіі і Паўночнай Афрыцы.
МАКАРАНІЗМ, -а, мн. -ы, -аў м. (спец.).
Замежнае слова або выраз, які пранік у
родную мову ў нязменным выглядзе. Ц
нрым. макаранічны, -ая, -ае. М. стыль.
МАКАРОНА, -ы, лс. Харчовы прадукт
з прэснага цеста ў выглядзе тонкіх труба
чак. II нрым. макаронны, -ая, -ае. Макарон
ная фабрыка.
МАКАРОНІНА, -ы, мн. -ы, -рбнін, лс.
Адна трубачка макароны.
МАКАРОННІК, -у, м Запяканка з ма
кароны.
МАКАЎКА, -і, ДМ -каўцы, мн. -і, -ка
вак, лс. 1. Плод маку: каробачка, дзе
знаходзіцца насенне. 2. Купал царквы
(разм.). Зіхацелі царкоўныя макаўкі. 3.

412
Верхняя частка, вяршыня чаго-н. (разм ).
Сухая м. брэва. 4. Канец кораня конскага
хваста.
МАКАЦЁР, -катрА, мн. -катрьі, -катрбў,
м. Гліняная пасудзіна, вузкая ўнізе і шы
рокая зверху у якой звычайна труць мак,
ільняное, канаплянае семя і інш.
МАКЕДОНЦЫ, -аў абз. -нец, -нца, м.
Паўднёваславянскі народ, які складае ас
ноўнае насельніцтва Македоніі. Ц лс. ма
кедонка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак. Ц лрым.
македонскі, -ая, -ае.
МАКЁТ, -а, М-кёце, мн. -ы, -аў л/. Ма
дэль, папярэдні ўзор чаго-н. М. кнігі. Ц
нрыл/. макётны, -ая, -ае.
МАКЕТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе;
-тўй; незак. Рабіць папярэдні ўзор, макет
чаго-н. М. зборнік артыкулаў.
МАКІНТОШ, а, мн ы, аў м Лёгкае
летняе паліто з непрамакальнай тканіны.
МАКІЯЖ, -у м. Падкрэсліванне пры
гажосці і своеасаблівасцей, а таксама
маскіроўка асобных недахопаў твару з да
памогай касметычных сродкаў Ц лрым. ма
кіяжны, -ая, ае
МАКЛЕР, -а, мн. -ы, -аў, л/. Пасрэднік
пры заключэнні гандлёвых і біржавых
здзелак. Ц ярым. маклерскі, -ая, -ае.
МАКНЎЦЬ ал мачаць
МАКОЎНІК, -у л/., зб. Макавыя сцёб
лы. Сноп макоўніку.
МАКРА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. вялікі, буйны,
напр.: л/акраклід/а/л, макраструкл/ура,
макрацэфалія.
МАКРАВАТЫ, -ая, -ае. Крыху мокры,
вільготны. Макраватае сена.
МАКРАКОСМ, -у, м. Сусвет, увесь свет,
космас; свет вялікіх велічынь; лроціл. мік
ракосм.
МАКРАМЭ. 1. нескл., н. Мастацкі вы
раб з плеценых нітак. Рабіць м. 2. нескл.,
н. Мастацтва такога пляцення. Займацца
л/. 3. лрым., нязл/. Пра вырабы: сплецены
з такіх нітак. Лбяс м.
МАКРАСКАПІЧНЫ, ая, ае Бачны
простым вокам.
МАКРАТА, -ы, ДМ -рацё, лс. Вільгот
насць, сырасць.
МАКРОТА, -ы, ДМ-рбце, лс. Слізістыя
выдзяленні з лёгкіх або дыхальных шляхоў. Ха/ааль з макротай. Ц лрым. макротны,
-ая, -ае.
МАКРОЦЦЕ, -я, н. Тое, што і макрата.
МАКРЁІЦА, -ы, мн. -ы, -рыц, лс. 1. Не
вялікая ракападобная жывёліна з вялікай
колькасцю ножак, якая жыве ў сырых мес
цах. 2. толькі абз. Аднагадовае пустазелле
з паўзучым сцяблом і дробнымі белымі
кветачкамі, якое расце ў сырых месцах. Ц
лрым. макрыцавы, -ая, -ае (да 2 знач.).
МАКРЫЧНІК, -у, м. Тое, што і макрыца
(у 2 знач.).
МАКРЭЛЬ, -і, мн. -і, -ей, лс. Тое, што і
скумбрыя. II лрым. макрэлевы, -ая, -ае. Ся
мейства макрэлевых (наз.).

МАКРЭЦ, -рацА, м. Мокры лішай на
нагах у коней і буйной рагатай жывёлы.
МАКРЭЦЬ, -Эю, -Эеш, -Зе; незак. Ста
навіцца мокрым, вільготным. II зак. зма
крэць, -Зю, -эеш, -Зе.
МАКРЭЧА, -ы, лс. (разм.). Сырасць,
дажджлівае надвор'е.
МАКСІ. 1. нескл., н. Спадніца, сукенка,
паліто і пад. максімальнай даўжыні. Цяпер
моба на м. басіць м. 2. лрым., нязм. Максі
мальна доўгі (пра спадніцу сукенку палі
то). Слабніце-м.
МАКСІМАЛІЗМ, -у м Празмерная,
без уліку рэальных умоў крайнасць у якіхн. патрабаваннях, поглядах. Ц лрь/м. максі
малісцкі, -ая, -ае.
МАКСІМАЛІСТ, -а, М-сце, мн. -ы, -аў
м. Прыхільнік максімалізму. Ц лс. максіма
лістка, -і, ДМ-тцы, мн. -і, -так.
МАКСІМАЛЬНЫ, -ая, -ае Самы боль
шы сярод іншых, найбольшы; лроціл. мі
німальны. .Максімальная хуткасць. Ц наз.
максімальнасць, -і, лс
МАКСІМУМ, у, мн ы, -аў м 1. Най
большая велічыня, колькасць чаго-н.;
лроціл. мінімум. Л/. намаганняў. 2. у знач.
лрысл. Самае большае, не больш як. Ха/атуе л/. ляцьбзясят рублёў. 3. у злая. лрым.,
нязл/. Тое, што і максімальны (ужыв. пасля
азначаемага слова). Лраарама-м.
МАКУЛАТУРА -ы, лс. 1. Непрыгодная
папера, кнігі і інш., прызначаныя для пе
рапрацоўкі. 2. леран. Бяздарныя, не маючыя вартасці літаратурныя творы. Ц лрым.
макулатурны, -ая, -ае.
МАКЎХА, -і, ЦМ-кўсе, лс. Рэшткі семя
(ільнянога, сланечнікавага і пад.) пасля
выціскання з яго алею. Ц лрым. макўхавы,
-ая, -ае.
МАКЎШКА, -і, ДМ-шцы, мн. -і, -шак,
лс. 1. Вяршыня чаго-н.; верхавіна. 2. Верх
няя частка галавы, макаўка. //Галка сябзела на самай маку/ацы. 11 лрым. макушачны,
-ая, -ае.
МАЛА, прыся. 1. Нямнога, у невялікай
колькасці. 4/. зраб/ў. М л/обзей. Л/. пасу. 2.
Недастаткова, менш, чым патрэбна. У па
коі м. (безас., у знач. вык.) святла. 0 Мала
таго (разм ), у знач. лабочн. ся. — акрамя
таго. Мала што (разм.) — не мае значэння,
што з таго.
МАЛА... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач. малы, мала, напр.: ма
лаалкагольны, малакаларыйны, маланясчаны, малатлусты, малавоблачны, малалессе,
маланяобны, малафарматны, малапавярхо
вы, малавьралсаны, малабасяебаваны, малабзейсны, маланаселены, малаабгрунтава
ны, малаабўкаваны, малабойны, малазабяс
печаны, малалрыстойны, маласпрактыка
ваны, малалатрыманы, малаўжываны.
МАЛАВАЖНЫ, ая, ае Няважны,
нязначны. Малаважная акалічнасць. Ц наз.
малаважнасць, -і, ж.
МАЛАВАТЫ, -ая, -ае (разм.). Недас
татковы па памеры, велічыні, колькасці.
М. клас. %равікі малаватыя.
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МАЛАВЕР, -а, л/н. -ы, -аў, .м. Той, хто
мала верыць у што-н. Ц лс. малавёрка, -і,
ДА/-рцы, л/н. -і, -рак.
МАЛАВЁРНЫ, -ая, -ае. Які недастат
кова верыць у каго-, што-н. Ц //ез. малавёр'е, -я, //.
МАЛАВОДДЗЕ, -я, //. 1. Нізкі ўзровень
вады ў рэках, азёрах і пад. Летняе л/. 2. Не
дахоп вады, апалкаў арашэння.
МАЛАГА, -і, ДА/ -лАзе, лс. Гатунак дэ
сертнага вінаграднага віна.
МАЛАГАБАРЫТНЫ, ая, ае Невялі
кіх памераў. А/алааабарь/тная л/эбля. Ц //ез.
малагабарытнасць, -і, лс.
МАЛАДАСВЕДЧАНЫ, -ая, ае Недас
таткова эрудзіраваны, падрыхтаваны ў
якой-н. галіне. Ул/атэл/ать/цы ён л/. Ц нез.
маладасведчанасць, -і, лс.
МАЛАДЗЁНЬКІ ал. малады
МАЛАДЗЕЦ, малайцА, л/н. малайцы,
-бў л/. 1. Статны, атлетычнага складу
малады чалавек. Брады л/. 2. у знач. зык.
Ужыв. для выказвання пахвалы, адабрэн
ня. Л/., м/то у часлрыйм/оу. 3. звычайнал/н.
Тое, што і л/аломчык (у 2 знач.; пагард.).
Эсэсаўскія л/алам^ы рабадал/ дёск/.
МАЛАДЗЕЦКІ, -ая, -ае (разм.). Уласці
вы малайцу (у 1 знач.); удалы, хвацкі. А/,
акаляў.
МАЛАДЗЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак.
Станавіцца маладзейшым. А/, аб м/часця. /^есельн/ц/нее л/алабзее (павялічваецца
працэнт маладых). Ц зак. памаладзёць, -ёю,
-ёеш, -ёе.
МАЛАДЗЁЖНЫ ад моладзь
МАЛАДЗІК, -А, л/. Месяц (у 1 знач.) у
першай квадры. Ц нел/янм/.-леск. маладзі
чок, -чкА, л/. II лрь/л/. маладзіковы, -ая, -ае.
АБдлабз/кобая нядзеля.
МАЛАДЗІКОМ, лрысл. (разм.). Калі
настане маладзік, у перыяд маладзіка.
МАЛАДЗІЦА, -ы, л/н. -ы, -дзіц, ж. Ма
ладая замужняя жанчына. Сляяал/ л/елебз/цы / бзяуча/лы.
МАЛАДЗІЦЦА, -ладжўся, -лбдзішся,
-лбдзіцца; незак. Прымаць захады, каб
выглядаць больш маладым. .Жанчына усё
я/ачэ л/алабзілася.
МАЛАДЗІЦЬ, -ладжў, -лбдзіш, -лбдзіць; незак., каео-н/л/о. Надаваць больш
малады выгляд. 77рь/чоске л/алабзіла лсанчыну.
МАЛАДЖАВЫ, -ая, -ае. Які выглядае
маладзей за свае гады. 4/. /язе//. Ц нез. ма
ладжавасць, -і, ж.
МАЛАДНЯК, -ў, л/. 1. Маладыя жывё
лы, птушкі. Аолеасны л/. 2. Малады лес.
/рыбы ў л/алабняку яы/чэ не раслі. 3. Мала
дыя людзі, моладзь (разм.). Дарослыя алябзелі, як весяліўся л/.
МАЛАДОСЦЬ, -і, лс. 1. Юнацкі ўзрост,
маладыя гады жыцця. 2. Нядаўняе, непра
цяглае існаванне чаго-н. З/, краіны. б Дру
гая маладосць — прыліў новых сіл у пажы
лыя гады. Не першай маладосці — немала
ды, пажылы.

МАЛАДУХА, -і, ДА/ -дўсе, л/н. -і, -дўх,
лс. (разм ). 1. Тое, што і л/алабзіца. 2. Ма
ладая, нявеста, а таксама дзяўчына, якая
дасягнула шлюбнага ўзросту.
МАЛАДУШНАСЦЬ, і, лс Адсутнасць
цвёрдага духу мужнасці.
МАЛАДУШНІЧАЦЬ, аю, -аеш, ае;
незе/с. Праяўляць маладушнасць, нера
шучасць. II зак. змаладушнічаць, -аю, -аеш,
-ае.
МАЛАДУШНЫ, -ая, -ае. Слабаволь
ны, нерашучы, труслівы, не стойкі духам.
А/, чалавек.
МАЛАДЗІ, -бя, -бе. 1. Юны, які не да
сягнуў сталага ўзросту. А/алабое пакаленне.
2. Уласцівы маладому ўзросту, маладым
людзям. А/, забор. А/алабая бум/а. 3. Які
нядаўна пачаў расці, існаваць, нядаўна
ўтварыўся. А/алабое брэуца. 4. Які нядаўна
вырас, свежы. А/алабая бульбе. 5. Нядаў
на прыгатаваны (аб напітках, прадуктах).
А/алабое ліда. 6. у знеч. нез. маладй, -бга,
л/., маладая, -бй, лс., л/н. маладая, -ьіх.
Жаніх і нявеста пасля заручын і ў час вя
селля. Л/нм/ееецьл/елебых. Ц лал/яно/.-ласк.
маладзёны^, -ая, -ае (да 1 і 3 знач.).
МАЛАЕЗДЖАНЫ, ая, ае 1. На якім
мала ездзілі. А/ конь. 2. Па якім рэдка, ма
ла ездзяць. А/олаезблсаная бороеа.
МАЛАЗЯМЕЛЛЕ, -я, н. Недастатковая
колькасць зямлі для вядзення сельскай
гаспадаркі.
МАЛАЗЯМЕЛЬНЫ, ая, ае Які не мае
дастатковай колькасці зямлі для апрацоў
кі. Л/. селянін. II нез. малазямёльнасць, -і, лс.
МАЛАІСТОТНЫ, -ая, ае Недастат
кова істотны; малаважны. А/. %?акт. Ц нез.
малаістотнасць, -і, лс.
МАЛАЙЦАВАТЫ, ая, ае 1. Удалы,
спрытны. А/, хлопец. 2. Бравы, заліхвацкі.
А/, еыеляб. II нез. малайцаватасць, -і, лс.
МАЛАЙЦЫ, -аў абз. -лАец, -лАйца,
л/. Ірупа народнасцей і плямён, якія жы
вуць на астравах Малайскага архіпелага. Ц
лс. малайка, -і, ДА/ -лАйцы, л/н. -і, -лАек. Ц
лрь/л/. малайскі, -ая, -ае.
МАЛАЙЧЫНА, -ы, Д у, Т -ам, А/ -е,
л/.; ДА/ -е, Т -ай (-аю), лс., л/н. -ы, -чын
(разм.). Тое, што і л/алабзец (у 1 і 2 знач.).
МАЛАКА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. малако, напр.:
л/олакаеонны, л/алаказаеоб, л/алаканраеоб,
л/алакаабсос, л/едекеўтосрэнно.
МАЛАКАВОЗ, -а, л/н -ы, -аў л/ 1. Аў
тамашына з цыстэрнай для перавозкі ма
лака. 2. Тбй, хто займаецца перавозкай
малака. Ц лрым. малакавозны, -ая, -ае (да
1 знач.).
МАЛАКАГОННЫ, ая, ае (спец) Які
садзейнічае багатаму выдзяленню малака.
Бручка — л/. карл/.
МАЛАКАЛІБЕРНЫ, ая, -ае Тое, што і
бробно/сол/бс^нь/.
МАЛАКАМЕР, -а, л/н. -ы, -аў л/. Пры
бор для вымярэння аб'ёму малака. Ц лрь/л/.
малакамёрны, -ая, -ае

МАЛ-МАЛ
МАЛАКАСОС, -а, л/н. -ы, -аў л/. (разм.,
пагард.). Пра маладога чалавека, які не
ведае жыцця, не можа яшчэ стала разва
жаць.
МАЛАКО, -А, А/ -лацб і -лакў, н. 1. Бе
лая вадкасць, якая выдзяляецца груднымі
залозамі жанчын і самак млекакормячых
для выкармлівання дзяцей. А/ацярынскае
л/алако. 2. Такая вадкасць, якую атрым
ліваюць ад кароў коз і іншых жывёл, як
прадукт харчавання. Хазінае л/. Аем/е з л/елакол/. кіслае л/. 3. Белаваты сок некато
рых раслін. А/інбольнае л/. Ц ласк. малачкб,
-А, н. II лрым. малбчны, -ая, -ае. А/олочная
лрол/ыслоеасць. А/, стал/ак. А/, сун.
МАЛАКРОЎЕ, -я, н. Хваравіты стан,
які характарызуецца памяншэннем коль
касці чырвоных крывяных цельцаў гема
глабіну ў крыві. Адараць на л/.
МАЛАКРОЎНЫ, -ая, -ае 1. Які хварэе
на малакроўе. А/алакроунае бзіця. 2. Блед
ны ад малакроўя. А/, тдар.
МАЛАКУЛЬТУРНЫ, -ая, ае 3 нізкім
узроўнем культуры, адсталы ў культурных
адносінах. А/ чалазек.
МАЛАЛЕТАК, -тка, л/н. -ткі, -ткаў л/.
і МАЛАЛЕТКА, -і, ДА/ -тцы, л/н. -і, -так,
лс. (разм.). Дзіця, маленькі хлопчык або
дзяўчынка.
МАЛАЛЕТНІ, -яя, -яе. Якому нямнога
год, дзіцячага ўзросту. А/, сь/н.
МАЛАЛЕЦТВА, -а, н. (разм.). Тое, што
і л/аленстда.
МАЛАЛІКІ, -ая, -ае. Невялікі па коль
касці. II наз. малалікасць, -і, лс.
МАЛАЛІТРАЖКА, і, ДА/ жцы, л/н і,
-жак, лс. (разм.). Малалітражны аўтама
біль.
МАЛАЛІТРАЖНЫ, -ая, ае 1. Які мае
невялікі літраж, змяшчае мала вадкасці.
А/, бак. 2. З цыліндрамі невялікага літра
жу які расходуе мала гаручага. А/, аутал/абіль.
МАЛАЛЮДНЫ, -ая, ае 3 невялікай
колькасцю людзей, не вельмі людны. А/алал/обная дёска. Ц наз. малалюднасць, -і, лс.
МАЛАМЕРНЫ, -ая, -ае. Невялікага
памеру, няпоўнай меры. А/, абутак.
МАЛАНАДЗЕЙНЫ, -ая, -ае Такі, на
якога нельга спадзявацца, які не выклікае
давер'я. А/, чалавек.
МАЛАНКА, -і, ДА/ -нцы, л/н. -і, -нак,
лс. 1. Імгненны разрад атмасфернай элек
трычнасці ў выглядзе яркай ломанай лініі.
Бліснула л/. 2. Тэрміновы выпуск бюлетэ
ня, газеты, кнігі і інш., а таксама вельмі
тэрміновая тэлеграма. 3. Від засцежкі,
якая хутка зашморгваецца. Ц //рым. ма
ланкавы, -ая, -ае (да 1 знач ).
МАЛАНКААДВОД, а, А/ дзе, л/н ы,
-аў л/. Вертыкальны металічны стрыжань,
злучаны провадам з зямлёй, які служыць
для аховы будынкаў ад прамых удараў
маланкі; громаадвод. Ц лрь/л/. маланкаад
водны, -ая, -ае.
МАЛАНОШАНЫ, ая, ае Пра воп
ратку абутак, якія насілі нядоўгі час.

МАЛ-МАЛ
МАЛА-ПАМАЛУ, лрысл. Паступова,
патроху. Л/. разеаеарь/л/ся.
МАЛАПІСЬМЁННЫ, ая, -ае 1. Які
не ўмее добра пісаць і чытаць. 2. Выка
наны недастаткова пісьменна, з памыл
камі. 77ра/лакол лал/салы малал/сьмелла
(прыся.). II лаз. малапісьмённасць, -і, ж.
МАЛАПРАДУКТЫЎНЫ, -ая, ае Не
дастаткова прадуктыўны, які рэдка выка
рыстоўваецца. М суфікс. II лаз. малапра
дуктыўнасць, -і, ж.
МАЛАПРАДУКЦЫЙНЫ, ая, ае 1.
Які прьшосіць мала вынікаў 3/алалрабукцыйлая лраца. 2. Які дае недастатковую
колькасць прадукцыі.
зкыеёла. II лаз малапрадукцыйнасць, -і, ж.
МАЛАПРЫДАТНЫ, ая, ае Недас
таткова прыдатны для выкарыстання.
3/длалрыбатллая зллыя. Ц лаз. малапры
датнасць, -і, ж.
МАЛАРАЗВІТЫ, -Ая, бе 1. Які не да
сягнуў поўнага фізічнага развіцця. 3/ала/юзбйлыя мускулы рук. 2. Які не дасягнуў
высокага ўзроўню развіцця. З/аларазе/тлая
лрамыслоеасць. 3. Які не мае шырокага
кругагляду; недастаткова адукаваны. З/,
чалаеек. II лаз. маларазвітасць, -і, зк.
МАЛАРОСЛЫ, -ая, -ае. Невялікага
росту. М хлолец. Ц ллз. маларосласць, -і, зк.
МАЛАСІЛЬНЫ, ая, ае Які мае невя
лікую магутнасць, сілу; слабы. З/ рухае/к.
II ллз. маласільнасць, -і, зк.
МАЛАСОЛЬНЫ, ая, ае Мала, ела
ба прасолены. З/, агурок. Ц ллз. мала
сольнасць, -і, зк
МАЛАСЯМЁЙНЫ, -ая, ае Які мае
невялікую сям'ю. Тл/лзрлалі бля маласямейль/х (наз.). II ллз. маласямейнасць, -і, зк.
МАЛАТАБОЕЦ, -ббйца, мл. -ббйцы,
-ббйцаў лт. Каваль, рабочы ў кузні, які
працуе молатам.
МАЛАТАВІШЧА, а, мл. -ы, аў л
Дзяржанне, ручка молата, малатка.
МАЛАТАРНЯ, -і, ліл. -і, -рань / -рняў,
зк. Машына для абмалоту розных сель
скагаспадарчых культур.
МАЛАТОК, -ткА, мл. -ткі^ -ткбў лт. Ін
струмент, прызначаны для забівання ча
го-н., кляпання і пад. ў выглядзе металіч
нага або драўлянага бруска, насаджанага
на ручку пад прамым вуглом. 0 3 малатка
(прадаць, пайсці) — быць прададзеным з
аўкцыёну. II лллтялм/. малаточак, -чка, лтл.
-чкі, -чкаў, лт. II ярым. малаткбвы, -ая, -ае.
МАЛАТОЧАК, -чка, лтл. -чкі, -чкаў лт.
1. ал. малаток. 2. Назва розных ударных
прыстасаванняў у некаторых механізмах і
інструментах. З/. у раялі. 3. Адна са слыха
вых костачак сярэдняга вуха.
МАЛАХАЙ, -я, лтл. -і, -яў лт. 1. Шапка з
шырокімі навушнікамі, падбітая футрам.
2. Шырокі сялянскі кафтан без пояса.
МАЛАХІТ, -у, 3/-хіце, лт. Непразрысты
мінерал ярка-зялёнага колеру. Ц лрым. ма
лахітавы, -ая, -ае. 3/алах/ілаеая м/каілу.лка.
МАЛАХОДЖАНЫ, -ая, -ае. Такі, па якім
рэдка ходзяць. З^зллхойжюлыя сцеэкк/.
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МАЛАЦІЦЬ, -лачў, -лбціш, -лбціць;
-лбчаны; лёзах. 1. мяло і без бал. Выбіваць
зерне з каласоў З/. лм/ал/цу. 2. Стукаць,
біць у што-н. (разм.). З/ех/лаўбзберылт&лоц/ць. 3. мяло. Разбіваць, ламаць (разм.). М
лосуб. 4. лерал. Хутка гаварыць, лапатаць
(разм.). Як лалле лт., л/чоеа ле зразумеем/. Ц
лаз. малацьба, -ьі, зк. (да І знач.).
МАЛАЦЬБІТ, -А, З/ -біцё, лтл. -ы, -бў,
лт. Той, хто малоціць (у 1 знач.). 3/олацьб/ліам мара есц/. Ц зк. малацьбітка, -і, ДЗ/
-тцы, лтл. -і, -так.
МАЛАЧАЙ, -ю, лт. Травяністая расліна
сямейства малачаевых з ядавітым белым
сокам. II лрь/лт. малачаевы, -ая, -ае. З/, сок.
Сялтейс/яба лтд/іачаеяых (наз.).
МАЛАЧАЙНІК, -у лт. Тое, што і малалай. II лрь/м. малачайнікавы, -ая, -ае.
МАЛАЧКО ал. малако.
МАЛЁБЕН, -бну, л/л. -бны, -бнаў, л/.
Кароткае набажэнства за чыё-н. здароўе,
поспехі і пад. Служыць лт.
МАЛЁКЎЛА, -ы, лтл. -ы, -кул, зк. Най
меншая часцінка рэчыва, якая захоўвае
ўсе яго асноўныя хімічныя ўласцівасці. З/,
скланяецца з а/лалтаў. Ц лрым. малекулярны,
-ая, -ае. Л/а^екууілрлал еаеа.
МАЛЁЛЬНЫ ал. маліцца
МАЛЁЛЬНЯ, -і, л/л. -і, -лень / -льняў,
зк. Памяшканне для рэлігійных сходаў
службы і малітваў (звычайна ў сектантаў і
нехрысціян).
МАЛЁЛЫІІЧЫК, а, л/л і, аў л/ Той,
хто моліцца. II зк. малельшчыца, -ы, л/л. -ы,
-чыц.
МАЛЁНЕЧКІ, -ая, -ае. Вельмі малень
кі. З/, хлолчык с/лаяўу ку/ло*/ку.
МАЛЁННЕ, -я, л. 1. ал. маліцца, маліць.
2. л/л. -і, -яў Шчырая просьба.
МАЛЁНСТВА, -а, л. Дзіцячы ўзрост,
дзяцінства. ІУчасл/еае л/.
МАЛЁНЬЮ, -ая, -ае. 1. Нязначны па
велічыні, памерах, колькасці. 3/алелькая
хал/ка. М мароз. З/, аліраб. 2. Нязначны,
які не мае істотнага значэння. 3/алельк/я
лелрыемласц/. 3. Тое, што і малалеліл/. ^7іоб/ць сеа/х л/алельк/х (наз.).
МАЛЕСКІН, -у, л/. Шчыльная баваўня
ная тканіна звычайна цёмнага колеру для
рабочай, спартыўнай вопраткі. Ц лрь/м. ма
лескінавы, -ая, -ае. З/, дадалі.
МАЛЁЧА, -ы, зк. (разм.). 1. зб. Дроб
ныя істоты; драбяза. 2. Маленькае дзіця,
дзіцяня. Яе сл/ць л/.
МАЛЁК, -лькА, л/л. -лькі^ -лькбў, л/. Ма
ленькая рыбка, якая нядаўна выйшла з ік
ры. Яалае/цьлталькоў.
МАЛІБДЭН, -у л/. Хімічны элемент,
светла-шэры цвёрды метал. Ц лрь/м. маліб
дэнавы, -ая, -ае
МАЛІНЫ, -лін, абз. -а, -ы, зк. 1. Паў
хмызняковая расліна сямейства ружа
кветных з салодкімі чырвонымі ягадамі, а
таксама самі яе ягады. .Яясль/я л/. Сабоеыя
л/. Яе бь/ць кал/ле мал/лаю (прыказка). 2.
толькі абз. Аб чым-н. вельмі прыемным
(разм ). Яе жыццё, а маліла. Ц лрыл/. ма

лінавы, -ая, -ае (да 1 знач.). 3/алілаеае еарэлле.
МАЛІНАВЫ, -ая, -ае 1. ал маліны 2.
Цёмна-чырвоны, падобны да колеру спе
лых малін.
МАЛІНАЎКА', -і, ДЗ/ -наўцы, л/л. -і,
-навак, зк. Невялікая пералётная пеўчая
птушка сямейства драздовых шэра-зеленаватага колеру з рыжымі грудзьмі.
МАЛІНАЎКА', -і, ДЗ/ -наўцы, л/л. -і,
-навак, зк. Гатунак летняй яблыні, а так
сама яе буйныя ружаватыя кісла-салодкія
плады.
МАЛІНАЎКА', -і, ДЗ/ -наўцы, зк. На
стойка, прыгатаваная з ягад маліны.
МАЛІННІК, -у, л/., зб. Зараснік з кустоў
маліны.
МАЛІТВА, -ы, л/л. -ы, -аў, зк. 1. У веру
ючых: тэкст, які чытаецца, калі звяртаюц
ца да Бога ці святых, Чыліаць маліліеу. 2.
Маленне, звяртанне з малітвай да Бога,
святых. З/, сколчылася. Ц лрыл/. малітвены,
-ая, -ае / малітоўны, -ая, -ае. З/, слеў.
МАЛІТВЕННІК і МАЛІТОЎНІК, а,
л/л. -і, -аў, л/. Зборнік малітваў
МАЛІЦЦА, малібся, мблішся, мбліцца; лезак. 1. Звяртацца з малітвай да Бога,
святых. З/, лераб абразам/. 2. лерал., ла каео-а/ліо. Вельмі моцна любіць, абагаўляць
каго-, што-н. З/, ла еыла. Ц зак. памаліцца,
-малібся, -мблішся, -мбліцца (да 1 знач.).
II лаз. малённе, -я, л. (да 1 знач.). Ц лрь/м. малёльны, -ая, -ае (да 1 знач.). З/, бол/.
МАЛІЦЬ, маліб, мбліш, мбліць; лезак.,
каао (м/лір). Надта прасіць, выказваць
просьбы. З/, аб лам/лаеаллі. Ц лаз. малённе,
-я, л.
МАЛОДЗІВА, -а, л. Вадкасць, якая вы
дзяляецца груднымі залозамі ў жанчын і
самак млекакормячых перад родамі і не
калькі дзён пасля родаў Ц лрыл/. малодзіў
ны, -ая, -ае.
МАЛОДШЫ, ая, ае 1. Меншы па
гадах у параўнанні з кім-н., самы малод
шы па ўзросце. З/, бралі. З/, ў сям?. 2. Ні
жэйшы чынам, ніжэйшы па службовым
становішчы. З/, лаеукоеы сулрацоўлік. З/,
лейліэлаллі. 3. Пачатковы, ніжэйшы (пра
клас, курс і пад.). Дасліаўл/к малобм/ых
класаў.
МАЛОЙЧЫК, а, мл і, аў м 1. Ма
лады чалавек, маладзец (у 1 знач.; уст.). 2.
Чалавек амаральных паводзін, які заслу
гоўвае асуджэння (пагард.). Фашысцкія
малойчык/.
МАЛОКІ, -аў, абз. малбка, -і, ДЗ/
-лбцы, зк. Семявыя залозы і семявая вад
касць рыб.
МАЛОЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
мёлецца; лезак. Раздрабняцца на муку,
размолвацца. Сухое жытла бобра мелецца.
МАЛОЦЬ, мяліб, мёлеш, мёле; мя
лі; мблаты; лезак., ішло. 1. Раздрабняць
зерне, ператвараючы ў муку. З/, жыліа. 2. лерал. Балабоніць, гаварыць абышто (разм.). З/, лухліу. 0 Малоць языком
(разм., неадабр.) — балбатаць няспынна,
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гаварыць абы-што. Ц зак. змалоць, змялн5, змёлеш, змёле; змялі; змблаты (да 1
знач.).
МАЛОЧАНЫ, -ая, -ае. Абмалочаны.
Малочанае збожжа.
МАЛбЧНА-ВАСКОВЫ, -ая, ае Пра
ступень спеласці збажыны: якая вызна
чаецца светла-жоўтым колерам. Малочнаеаскоеая спеласць.
МАЛОЧНАСЦЬ, -і, ж. Здольнасць да
ваць тую ці іншую колькасць малака. М.
кароў.
МАЛОЧНІК, а, мн. -і, -аў, з* 1. Зба
ночак, у якім малако падаецца на стол. 2.
Мужчына, які прадае малако і малочныя
прадукты (разм.).
МАЛОЧНІЦА', ы, мн. -ы, -ніц, ж.
Прадаўшчыца малака і малочных пра
дуктаў.
МАЛОЧНІЦА^, -ы, ж. Грыбковае за
хворванне слізістай абалонкі.
МАЛОЧНЫ, -ая, -ае 1. ел. малако 2.
Які дае многа малака. Малочная карова.
3. Звязаны з перапрацоўкай малака. М.
заяоб. 4. Які выдзяляе малако. Малочньо?
залозы. 5. Прызначаны для малака. Ма
лочныя бітоны. 6. Выкармлены малаком.
Малочныя парасяты. 7. у знач. наз. ма
лочнае, -нага, н. Ежа з малаком або з ма
лака. 2?н харчуецца толькі валочным. О
Малочны брат або малочная сястра — аб
няродных людзях, выкармленых малаком
адной жанчыны. Малочныя зубы — зубы ў
дзяцей, якія выпадаюць пасля шасцігадо
вага ўзросту 0 Малочныя рэкі з кісельнымі
берагамі (разм.) — матэрыяльна забяспе
чанае жыццё.
МАЛПА, -ы, мн. -ы, малп і -аў, ж. 1.
Млекакормячая жывёліна атрада прыма
таў якая па будове цела з'яўляецца самай
блізкай да чалавека. /Шыраканосыя малпы.
2. перон. Пра чалавека, які крыўляецца
(разм.). II намяно/. малпачка, -і,
-чцы,
лін. -і, -чак, ж. II лрым. малпавы, -ая, -ае
і малпін, -а. Мдлллоы занаеебн/к. Малпіна
Гутра.
МАЛПАВАЦЬ, -пўю, -пўеш, -пўе;
-пўй; незок. (разм.). Крыўляцца, пе
раймаць чые-н. рухі, міміку і пад. Ц ноз.
малпаванне, -я,н.
МАЛПАПАДОБНЫ, -ая, ае Які з вы
гляду нагадвае малпу Л/. теар. Ц ноз. мал
пападобнасць, -і, ж.
МАЛПОЎНЯ, -і, мн. -і, -яў ж. Памяш
канне для малпаў
МАЛПЯНЯ і МАЛПЯНЁ, -н*ці, мн
-нАты, -нйт, н. Дзіцяня малпы.
МАЛЙ, -Ая, -бе. 1. Нязначны па ве
лічыні, памерах; невялікі. Малая зала. 2.
Нязначны па колькасці, часе. Л/. атраб.
77ромм/оўлм/чэм. чос. 3. Меншы, чым пат
рэбна. Малыя божы. 4. Які не мае істотнага
значэння; малаважны. Малая слроео, м. і
клопат. 5. Які займае нязначнае службо
вае становішча. 6. Тое, што і малалетні.
Малыя Дзеткі — малыя і бебкі (прыказ
ка). 7. у зноч. ноз. мал^!, -бга, м., малйя,

-бй, ж., мн. малйя, -ьіх. Дзіця. /7абеезці
малых у наколу. 0 Ад малога да вялікага —
усе да аднаго, абсалютна ўсе. Без малога
(разм.) — амаль (не), чуць (не). З малых
гадоў — з дзяцінства. Самае малое — най
менш.
МАЛЁІШ, -А, мн. -ы, -бў м. (разм.).
Маленькі хлопчык. Ц ж. малышка, -і, ДМ
-шцы, мн. -і, -шак. II нрым. малышовы, -ая,
-ае.
МАЛЬБЁРТ, -а, АТ -рце, мн. -ы, -аў, м.
Падстаўка для падрамніка з палатном,
на якой мастакі пішуць карціны. Ц лрым.
мальбёртны, -ая, -ае. /Школа мальбертнага
ЖЫбОН/су.
МАЛЬВА, -ы, мн. -ы, -аў ж. Травяніс
тая расліна сямейства мальвавых з вялі
кімі яркімі кветкамі. Шыреоныя мяльцы. Ц
нрым. мальвавы, -ая, -ае. Сямейства мальбойых (наз.).
МАЛЙЭНАК, -нка, мн. нкі, -нкаў м 1.
Карціна, ілюстрацыя (звычайна фарбамі).
Хніжка з малюнкам/. 2. леран. Тое, што
можна ўявіць у канкрэтных вобразах. Малюнк/ робнаеа /(раю. 3. У літаратуры: апі
санне жыццёвых з'яў. Лнаеябанне бае яркі
м. жыцця барэбалюцыйнай ееск/. Ц нрым.
маланкавы, -ая, -ае.
МАЛЙЭСЕНЬКІ, -ая, -ае Вельмі ма
ленькі. АТ. еожык.
МАЛЙСК, -а, мн. -і, -аў м. Беспазва
ночная жывёліна, мяккае цела якой па
крыта ракавінай. Аварскія малюск/. Ц лрым.
малюскавы, -ая, -ае.
МАЛЯВАЛЬНЫ, ая, -ае. 1. Які слу
жыць для размалёўвання (спец ). М. /пра
гаралі. 2. Прызначаны для малявання. З/,
альбом.
МАЛЯВАЛЬШЧЫК, а, мн і, аў м
Мастак, які валодае майстэрствам малюн
ка (у 1 знач.).
МАЛЯВАНЫ, -ая, -ае. 1. Створаны фар
бамі. 2. Пафарбаваны. Маляваныя бзееры.
МАЛЯВАЦЬ, -лібю, -лтбеш, -лібе; -лібй;
-лявАны; незак., каео-а/то. 1. Адлюстроў
ваць фарбамі. АТ. карціну. 2. Пакрываць
фарбай. АТ. паркан. 3. неран. Расказваць
пра што-н., апісваць што-н. Л/. сялян
скі былі. II зак. намаляваць, -лібю, -лібеш,
-лк5е; -лк5й; -лявАны. Ц наз. маляванне, -я,
н. .%юк малявання.
МАЛЯР, -А, мн. -^, -бў м. Рабочы, які
фарбуе будынкі, памяшканні, парканы і
пад. II нрым. малярскі, -ая, -ае.
МАЛЯРНЫ, -ая, -ае. Звязаны з рабо
тай маляра. Малярныя рабо/лы.
МАЛЯРЫК, -а, мн. -і, -аў м. (разм.).
Чалавек, які хварэе на малярыю.
МАЛЯРЁІЯ, -і, ж. Інфекцыйнае за
хворванне, якое перадаецца некаторымі
відамі камароў і суправаджаецца прысту
памі ліхаманкі (у 1 знач.). Ц нрым. маля
рыйны, -ая, -ае. М камар.
МАЛЯЎКА, -і, ДМ -лАўцы, мн. -і,
-лАвак, ж. 1. Тое, што і малёк. 2. перон.
Пра чалавека маленькага росту або пра
дзіця (разм., іран.).

МАЛ-МАН
МАЛЯЎНІЧЫ, ая, ае Вельмі прыго
жы, захапляючы сваёй прыгажосцю. /7анямонне — м. кумок беларус/. Ц наз. маляў
нічасць, -і, ж
МАМА, -ы, мн. -ы, мам, ж. Тое, што
і мац/ (у 1 знач.). Ц доек. мамачка, -і, ДМ^
-чцы, мн. -і, -чак, ж., мАмка, -і, ЛАГ-мцы,
л/н. -і, -мак, ж., мамўля, -і, мн. -і, -мўль,
ж. (разм.) / мамўся, -і, мн. -і, -мўсь, ж.
(разм.). II нрыл/. мАмін, -а.
МАМАПЙГА, -і, ДАІ -льізе, ж. Каша з
кукурузнай мукі або з кукурузных круп.
МАМАНТ, -а, М -нце, мн. -ы, -аў, м.
Вымерлая млекакормячая жывёліна ся
мейства слановых з доўгай поўсцю і вялі
кімі загнутымі біўнямі. Ц нрыл/. мамантавы,
-ая, -ае. Л/. б/зень.
МАМАЧКА, -і, ДМ-чцы, л/н. -і, -чак, ж.
1. ал. мама. 2. у знач. еыкл. Ужыв. для пера
дачы здзіўлення, спалоху, ,4х, м./
МАМЕНТАЛЬНЫ, ая, ае Вельмі хут
кі, імгненны. М. збыл/ак. ^Зрабіць маментальна (прысл.). Ц наз. маментАльнасць, -і,
ж.
МАМКА, -і,
-мцы, мн. -і, -мак, ж.
1. ал. мама. 2. Жанчына, якая корміць
грудзьмі чужое дзіця. Ц лрым. мамчын, -а
(разм.). Мамчына хустка. 0 Мамчын сынок
(іран.) — распешчаны хлапчук, малады
чалавек.
МАНА, -ьі, ж. Хлусня, няпраўда.
МАНА... (ал. мона...). Першая састаўная
частка складаных слоў ужыв. замест «мо
на...», калі націск у другой частцы падае
на першы склад, напр.: л/ана%м?іона, манабраГ/я, л/ананлан.
МАНАГАМІЯ, -і, ж. (спец.). Форма
шлюбу; пры якой адзін мужчына можа
ўтвараць сям'ю толькі з адной жанчынай;
аднашлюбнасць. Ц нрыл/. манагамны, -ая,
-ае / манагамічны, -ая, -ае.
МАНАГРАМА, -ы, мн. -ы, -рАм, ж.
Вязь з дзвюх або некалькіх літар. Ц нрыл/.
манаграмны, -ая, -ае.
МАНАГРАФІЯ, і, мн і, фій, ж На
вуковы твор, што даследуе адно якое-н.
пытанне, асвятляе адну тэму. Ц нрыл/. ма
награфічны, -ая, -ае.
МАНАЛІТ, -у; Л/ -ліце, л/н. -ы, -аў, м.
1. Суцэльная каменная глыба, а таксама
прадмет, высечаны з яе. 2. Кавалак глебы
з непарушаным структурным складам, які
паказвае будову глебы ў вертыкальным
разрэзе (спец.). Ц нрыл/. маналітны, -ая, -ае.
А/анал/піная калона.
МАНАЛІТНЫ, ая, ае 1. ал маналіт 2.
неран. Моцна згуртаваны, з'яднаны. Ма
налітная армія. II наз. маналітнасць, -і, ж.
МАНАЛОГ, -у, мн. -і, -аў, м. Гаворка
адной асобы, звернутая да слухачоў або
да самога сябе. Сцэнічны м. М. /аплата. Ц
нрым. маналагічны, -ая, -ае.
МАНАПАЛІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; зак. і незак., што. Устана
віць (устанаўліваць) манаполію на што-н.
М. знешні аанбаль. Ц наз. манапалізацыя, -і, ж.

МАН-МАН
МАНАПАЛІСТ, -а, Л/ -сце, лік. -ы, -аў,
лі. 1. Чалавек, прадпрыемства, што карыс
таюцца манаполіяй у якой-н. галіне. 2.
Прадстаўнік манапалістычнага капіталу. Ц
нрым. манапалісцкі, -ая, -ае.
МАНАПЛАН, -а, .мя. -ы, -аў, лі. Сама
лёт, які мае адну пару крылаў, размешча
ных у адной плоскасці.
МАНАПОЛІЯ, і, лін. і, лій, лс. 1.
Выключнае права на вытворчасць або
продаж чаго-н., а таксама выключнае
права карыстання чым-н. Дзярлсаўная лі.
2. Буйное капіталістычнае аб'яднанне,
якое ўзнікла на падставе канцэнтрацыі
вытворчасці і капіталу з мэтай панаван
ня ў пэўнай галіне гаспадаркі і атрымання
найбольшага прыбытку. Ц дрылі. манапа
лістычны, -ая, -ае / манапольны, -ая, -ае
(да 1 знач.). Манапалістычны капітал.
Л/анадольнае драеа.
МАНАРХ, -а, лія. -і, -аў, лі. Асоба, якая
ўзначальвае манархію (цар, кароль, імпе
ратар і інш.). II дрылі. манаршы, -ая, -ае.
Л/анарн/ая ў/іаба.
МАНАРХІЗМ, -у, лі. Палітычны кіру
нак, які прызнае манархію адзінай фор
май дзяржаўнай улады. Ц дрылі. манар
хісцкі, -ая, -ае.
МАНАРХІСТ, -а, 4/-сце, лія. -ы, -аў, лі.
Прыхільнік манархізму. Ц лс. манархістка,
-і, ДМ -тцы, лія. -і, -так. Ц дрылі. манар
хісцкі, -ая, -ае.
МАНАРХІЯ, -і, лія. -і, -хій, лс. Форма
дзяржаўнага кіравання, пры якой вярхоў
ная ўлада належыць адной асобе — ма
нарху а таксама дзяржава з такой фор
май кіравання. О Абсалютная манархія —
дзяржава, у якой уся ўлада належыць
толькі манарху. Канстытуцыйная манар
хія — форма дзяржаўнага ладу, пры якім
улада манарха абмежавана канстытуцыяй.
Саслоўная манархія — форма феадальнай
дзяржавы, пры якой улада манарха спа
лучаецца з органамі саслоўнага прадстаў
ніцтва дваран, духавенства і гараджан. Ц
дрылі, манархічны, -ая, -ае
МАНАРЭЙКА, -і, ДМ -рЗйцы, лж. -і,
-рЭек, лс. (спец.). Падвесны аднарэйка
вы чыгуначны пуць. Ц дрылі, манарэйкавы,
-ая, -ае. Манарэйкавая бароеа.
МАНАСКІ ад манах
МАНАСТЫР, -6, лія ьі, -бў, лі 1. Рэ
лігійная абшчына манахаў або манашак,
якая ўтварае царкоўна-гаспадарчую ар
ганізацыю. А/улСЧЫНСКІ ЛІ. .ЖАНОЧЫ лі. 2.
Тэрыторыя, царква і жылыя памяшканні
такой абшчыны, б Падвесці пад манастыр
каао (разм.) — паставіць каго-н. у вельмі
непрыемнае, цяжкае становішча. Ц дрылі,
манастырскі, -ая, -ае.
МАНАТКІ, -аў (разм.). Дробныя рэчы,
пажыткі. Збіраць свае лі.
МАНАТОННЫ, -ая, -ае Вельмі адна
стайны па тоне, інтанацыі. Л/. голас. Ц яаз.
манатоннасць, -і, лс.
МАНАТЫП, -а, лія. -ы, -аў, лі. Набор
ная машына, якая адлівае набор асобнымі
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літарамі. Ц дрылі, манатыпны, -ая, -ае. Л/.
дабор.
МАНАХ, -а, лія. -і, -аў лі. Член царкоў
най абшчыны, які даў абяцанне весці ас
кетычны лад жыцця. ,Жыць ліанохалі (так
сама перан.). II лс. манашка, -і, ДМ-шцы,
лія. -і, -шак. II дрылі, манаскі, -ая, -ае. Л/.
ўклаб лсыцця (таксама перан.: суровы, ас
кетычны). Л/анаская оодра/дка.
МАНІА, нескл., я. Трапічнае пладовае
дрэва сямейства сумахавых, а таксама яго
салодкі духмяны плод. Ц дрылі, мангавы,
-ая, -ае.
МАНІАЛбіДНЫ, ая, ае 1. У выразе:
мангалоідная раса (спец.) — раса людзей з
жаўтаватай скурай, прамымі чорнымі ва
ласамі, вузкімі вачамі, малым носам і некаторымі іншымі прыметамі. 2. Які мае
адносіны да такой расы, які мае прыметы
такой расы. М тын лідару.
МАНГАЛЫ, -аў абз. -гбл, -а, лі. Народ,
які складае асноўнае насельніцтва Манго
ліі. II лс. мангблка, -і, ДА/-лцы, лія. -і, -лак.
II дрылі, мангольскі, -ая, -ае. Мангольскія
длялісны.
МАНГУСТ, а, лін -ы, аў лі і МАН
ГУСТА, -ы, ДМ -сце, лін. -ы, -аў, лс. Дра
пежная млекакормячая жывёліна сямей
ства мангуставых з пушыстым хвастом,
некаторыя віды якой знішчаюць змей і
грызуноў
МАНДАЛІНА, -ы, лін. -ы, -лін, лс.
Струнны шчыпковы музычны інструмент
з авальным корпусам. Ц дрылі, мандалінны,
-ая, -ае.
МАНДАЛІНІСТ, а, М сце, лін ы, -аў,
лі. Музыкант, які іграе на мандаліне. Ц лс.
мандаліністка, -і, ДМ-тцы, лін. -і, -так.
МАНДАРЫН', -а, лін ы, аў лі Буйны
чыноўнік у феадальным Кітаі. Ц дрылі, ман
дарынскі, -ая, -ае.
МАНДАРЫНУ, -а, лін. -ы, -аў лі. Цытру
савае пладовае дрэва сямейства рутавых, а
таксама яго кісла-салодкі духмяны плод. Ц
дрылі, мандарынавы, -ая, -ае. М. сірод.
МАНДАТ, -а, М -дАце, лін. -ы, -аў, лі.
Дакумент, які пацвярджае тыя або іншыя
правы і паўнамоцтвы прад'яўніка. Дэпу
тацкі лі. II дрылі, мандатны, -ая, -ае. Ман
далінай каліісія.
МАНДРЁІЛ, -а, лін. -ы, -аў, лі. Вялікая
малпа сямейства павіянаў
МАНЁЖ, -а, лін. -ы, -аў лі. 1. Абгаро
джанае месца або спецыяльнае вялікае
памяшканне для верхавой язды і конных
практыкаванняў 2. Арэна цырка. 3. Не
вялікая пераносная загародка для дзяцей,
якія пачынаюць хадзіць. Ц даліяніа. манёжык, -а, лін. -і, -аў, лі. (да 3 знач.). Ц дрылі,
манёжны, -ая, -ае. Манелсная язба.
МАНЕЖЫЦЦА,
-жуся,
-жышся,
-жыцца; незак. (разм.). Манернічаць,
крыўляцца.
МАНЕЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; не
зак., каео. 1. Аб'язджаць каня па правілах
манежнай язды (спец.). 2. деран. Мучыць,
таміць (разм.).

МАНЕКЁН, -а, лін. -ы, -аў лі. Фігура ў
выглядзе чалавечага тулава для прымеркі і
паказу адзення. Ц дрылі, манекённы, -ая, -ае.
МАНЕКЕНШЧЫК, а, лін -і, -аў лі Ча
лавек, які дэманструе на сабе адзенне но
вых фасонаў II лс. манекеншчыца, -ы, лін.
-ы, -чыц. II дрылі, манекёншчыцкі, -ая, -ае.
МАНЁР, -а, лі. (разм.). Спосаб дзеян
ня, лад, узор. 7акім ліанерам. 27а козы лі.
Лапцік на лі. бабачкі, б На адзін манер — на
адзін лад. На свой манер — па-свойму не
так, як іншыя.
МАНЁРА, -ы, лін. -ы, -нёр, лс. 1. Спо
саб дзеяння, прыём, тая або іншая асаблі
васць паводзін. М. задорыць. 2. толькі лін.
Знешнія формы паводзін. Дрэнныя ліанеры.
МАНЁРКА, -і, ДМ-рцы, лін. -і, -рак, лс.
1. Паходная металічная пляшка з накрыў
кай. 2. Круглая бляшанка (разм.). Ц дрылі,
манёрачны, -ая, -ае.
МАНЁРНІЧАЦЬ, -аю, аеш, -ае; не
зак. (разм.). Ненатуральна паводзіць сябе;
крыўляцца.
МАНЁРНЫ, -ая, -ае. Ненатуральны,
пазбаўлены прастаты. М. стыль. 11 наз. манёрнасць, -і, лс.
МАНЁТА, -ы, ДМ -нёце, лін. -ы, -нёт,
лс., таксама зб. Металічны грашовы знак.
Залатая лі 0 Адплаціць (плаціць) той жа
манетай — адказаць тым жа, такімі ж ад
носкамі. Прыняць за чыстую манету —
палічыць праўдай, успрыняць усур'ёз.
II дрылі, манётны, -ая, -ае О Манетны
двор — прадпрыемства, якое вырабляе ме
талічныя грошы, медалі і пад.
МАНЁЎР, -а, лін. -ы, -аў лі. 1. Пера
мяшчэнне баявых сіл з мэтай нанесці
ўдар праціўніку, тібхобнь/ лі. М. партызан.
2. неран. Прыём з мэтай ашукаць, пера
хітрыць каго-н. Яесклабаны лі. 3. толькі
лін. Тактычныя заняткі вялікай колькасці
войск або флоту ва ўмовах, блізкіх да ба
явых. Асеннія ліанеўры. 4. толькі лін. Пе
рамяшчэнне вагонаў і паравозаў на чыгу
начных пуцях пры састаўленні цягнікоў Ц
дрылі, манеўровы, -ая, -ае (да 4 знач.). М.
дараеоз.
МАНЕЎРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; незак. 1. Рабіць манеўр, манеўры (у
1, 3 і 4 знач.). 77араеозліане)руе. 2. Лавіра
ваць, абыходзіць перашкоду. Л/. сяроб пераімкоб. 3. деран. Дзейнічаць так, каб ашу
каць каго-н.; хітрыць (разм.). .Няма чаеолі.
4. деран., чым. Умела распараджацца чымн., выкарыстоўваць што-н. АТ. тэхнікам. Ц
зак. зманеўраваць, -рўю, -рўеш, -рўе (да 1 і
2 знач.). II наз. манеўраванне, -я, н.
МАНЕЎРАНЫ, -ая, ае 1. Які вядзец
ца з прымяненнем манеўра (у 1 знач.), без
доўгачасовых умацаванняў. Манеўраная
вайна. 2. Здольны хутка мяняць напрамак
руху. АТ. крэйсер. Ц наз. манёўранасць, -і, лс.
(да 2 знач.).
МАНЖЭТА, -ы, ДМ -жЭце, лін. -ы,
-жЭт, лс. Прышыты ці прышпілены аб
шлаг рукава кашулі, блузкі і інш. Ц нрым.
манжЭтны, -ая, -ае.
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МАНІЦЬ, маніб, мйніш, маніць; лезак.
МАНІЗМ, -у л*. Філасофскае вучэнне,
якое лічыць асновай свету толькі адзін Абманваць, хлусіць, гаварыць няпраўду. Ц
пачатак — матэрыю або дух. Т/абукоеь/ ма- зак. зманіць, зманіб, зманіш, змАніць, на
/лзрыял/сл/ь/лль/ л/. Т^эал/с/ль/чль/ м. II лрь/м. маніць, -маніб, -мАніш, -маніць / паманіць,
маністычны, -ая, -ае.
-маніб, -мАніш, -маніць.
МАНІШКА, -і, ДЛ/ -шцы, мл. -і, -шак,
МАНІКЁЭР, -у, лі. 1. Чыстка і паліроўка
ногцяў на пальцах рук. Зфай'ць м. 2. Пра ж. Белы нагруднік, прышыты або пры
шпілены да мужчынскай кашулі, а такса
пакрытыя лакам, адпаліраваныя ногці.
ма ўстаўка на грудзях у жаночай сукенцы.
77рь/еажь/ л*. II лрым. маніторны, -ая, -ае.
II лрь/м. манішкавы, -ая, -ае.
3%/л/кмрль/я лажл/^ь/.
МАНІЯ, -і, ж. 1. Псіхічнае расстрой
МАНІКЮРША, ы, мл ы, -кібрш / аў,
ства, якое характарызуецца павышанай
ж. Спецыялістка па манікюры.
МАНІПУЛЯВАЦЬ, лібю, -лібеш, -лібе;
псіхічнай актыўнасцю, узбуджанасцю
-лібем, -лібеце, -лібюць; лезак. Рабіць ма (спец.). 2. Выключная засяроджанасць
ніпуляцыі. Умела м. рычажкам/.
свядомасці, пачуццяў на якой-н. адной
МАНІПУЛЯТАР, а, мл ы, аў, м 1.
ідэі. Лі. аял/каец/. Лі. лрасле^аеалля. 3. ле
Цыркавы артыст, які робіць розныя фо рал. Хваравітая неадольная цяга да чаго-н.
кусы з дапамогай лоўкасці рук; фокуснік.
Лі. л/саць еерм/ь/. II лрь/м. маніякальны, -ая,
2. Чалавек, які займаецца падробкай, роз -ае. Лі. с/лал.
МАНКІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
нымі махінацыямі (неадабр.). 3. Назва не
каторых прыстасаванняў для выканання
-руй; зак. і лезак. (уст.). Нядбайна аднес
складаных рухаў дзеянняў, падобных на ціся да каго-, чаго-н., пагрэбаваць (грэ
дзеянні рук (спец.). Ц лрь/м. маніпулятар баваць) чым-н. Лі службовым/ абавязкам/.
МАННА, -ы, ж. 1. Ежа, якая, паводле
скі, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.) / маніпулятар
ны, -ая, -ае (да 3 знач.). Л/ал/луля/ларск/ біблейскага падання, падала з неба іў
лрыём. З^ал/луля/ларская мах/лацыя. Хал- дзеям у час іх вандравання па пустыні. 2.
Крупы, зробленыя з дробна размолатай
с/лрукць/я мал/луля/ларлаеа л/ь/лу.
МАНІПУЛЯЦЫЯ, і, мл і, цый, ж
пшаніцы. 0 Манна нябесная — 1) што-н.
1. Складаны прыём, дзеянне над чым-н. вельмі патрэбнае, доўгачаканае; 2) багац
пры рабоце рукамі, ручным спосабам. 2. це падазронага паходжання.
МАННЫ, -ая, -ае. 1. Зроблены з дроб
лерал. Махлярства, махінацыі, падробка.
МАНІСТ, -а, 3/-сце, мл. -ы, -аў м. Па на размолатай пшаніцы. Л/аллыя круль/.
слядоўнік манізму.
2. Прыгатаваны з манных круп. З^аллая
МАНІСТЫ, -аў 1. Упрыгажэнне з па кам/а.
МАНОКЛЬ, -я, мл. -і, -яў, м. Аптычны
церак, манет, каштоўных камянеў якое
жанчыны носяць на шыі. 2. Што-н. нані прыбор для аднаго вока, які ўстаўляецца ў
занае на нітку. 3^. /ль/л/улю.
вачніцу замест акуляраў Л/. ла м/лдрку.
МАНОМЕТР, -а, мл. -ы -аў, м. Прыла
МАНІТОР', -а, мл. -ы, -аў, м. (спец.).
Апарат, прызначаны для вывядзення гра да для вымярэння ціску вадкасці або газу.
фічнай і тэкставай інфармацыі. Л/лоеака- II лрь/м. манаметрычны, -ая, -ае / маномет
лальль/я м/7л/лл?ры. М камл)о/лара. С/лу- равы, -ая, -ае. Л/аламел/рь/чль/я еь/мярэлл/.
Л/аломе/лраеь/ здеоб.
(Млы м. II лрь/м. маніторны, -ая, -ае.
МАНПАНСЬЁ, леек?/., л. Гатунак ле
МАНІТОР^, -а, мл. -ы, -аў м. (гіст.). Від
браніраваных караблёў з буйнакалібер дзянцоў
МАНСАРДА, -ы, ДЛІ-дзе, мл. -ы, -сАрд
най артылерыяй для абстрэлу берагавых
аб'ектаў Л/арск/ м. Ц лрь/м. маніторны, -ая,
/ -аў, ж. Жылое памяшканне пад самай
-ае.
страхой дома з нахіленай столлю або сця
МАНІФЕСТ, а, Л/ сце, мл ы, аў м
ной. Дом з малсар/Зай. Ц лрь/л/. мансардавы,
1. Урачысты пісьмовы зварот вярхоўнай -ая, -ае.
МАНСІ, леек//., м і ж / МАНСІЙЦЫ,
улады да народа. 2. Пісьмовая адозва з
выкладам якіх-н. палажэнняў праграмна -аў, дбз. мансіец, -сійца, м. Народ уграга характару. Л//лара/лурль/ м. Л/. <3а ларо- фінскай моўнай групы, які насяляе ХанЭаў сее/лу.
ты-Мансійскую аўтаномную акругу, што
МАНІФЕСТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе; ўваходзіць у склад Расійскай Федэрацыі. Ц
-тўй; лезак. Прымаць удзел у маніфеста ж. мансійка, -і, ДЛІ-сійцы, мл. -і, -сіек. Ц
лрь/м. мОнсі, лязм. / мансійскі, -ая, -ае.
цыі. Л/. ла бул/цах зарава.
МАНІФЕСТАНТ, -а, Л/ -нце, мл ы,
МАНТАЖ, -ў, м. 1.манціраваць. 2.
-аў м. Удзельнік маніфестацыі. Ц ж. мані Злучаныя ў адно цэлае розныя часткі ча
фестантка, -і, ДЛ/-тцы, мл. -і, -так.
го-н. Ў7//лара/лурль/ м. Фал/аераф/чль/ м. Ц
МАНІФЕСТАЦЫЯ, і, мл і, цый, ж
лрь/м. мантажны, -ая, -ае.
МАНТАЖНІК, -а, мл. -і, -аў, м. Спецы
Масавае вулічнае шэсце для выражэння
салідарнасці з чым-н. або пратэсту суп яліст па мантажы канструкцый. Ц ж. ман
тажніца, -ы, мл. -ы, -ніц.
раць чаго-н.
МАНТАЖОР, -а, мл. -ы, -аў, м. Спецы
МАНІЦЫ, -ніц / -аў. Мужчынскія калі
вы канапель, а таксама валакно, якое ат яліст па мантажы (у кінематаграфіі, фа
рымліваецца з іх. II лрь/м. манічны, -ая, -ае. таграфіі). З/. фільма.
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МАНТАЖЫСТ, а, Л/ сце, мл -ы, аў
м. Спецыяліст, які манціруе друкарскі
набор, стэрэатыпы, клішэ. Ц ж. манта
жыстка, -і, ДАТ-тцы, мл. -і, -так.
МАНТАЧ, -А, мл. -ьі, -бў, м. (разм.).
Марнатравец, той, хто транжырыць свае
грошы, маёмасць. Ц ж. мантачка, -і, ДЛ^
-чцы, мл. -і, -чак.
МАНТО, лескл., л. Жаночае паліто (пе
раважна футравае) свабоднага пакрою.
Хо^ікаеае м.
МАНТЎ. 1. лескл., ж. Унутрыскурная
проба для ранняй дыягностыкі туберку
лёзу. 2. лрь/л/., лязм. Які мае адносіны да
такой пробы. Рэакцыя м.
МАНТЫЛЬЯ, -льі, л/л. -льі, -льяў, ж. 1.
У іспанак: карункавая накідка на галаву і
плечы. 2. Кароткая жаночая накідка без
рукавоў
МАНТЫЯ -і, л/л. -і, -тый, ж. 1. Доўгая
шырокая адзежына ў выглядзе плашча.
%рлая м. 2. Складка скуры ў некаторых
беспазваночных жывёл, якая звычайна
ўтрымлівае жабры (спец.). 3. Унутраная
сфера Зямлі, якая знаходзіцца паміж зям
ной карой і ядром (спец.).
МАНУАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які робіцца,
ажыццяўляецца рукамі, уздзеяннем рук.
Л/алуальлая /лзрдл/я.
МАНУМЁНТ, -а, 3/ -нце, л/л. -ы, -аў
м. Архітэктурнае або скульптурнае збуда
ванне ў гонар якой-н. выдатнай падзеі або
знакамітай асобы. З/. Якубу Хіоласу.
МАНУМЕНТАЛІСТ, а, 3/-сце, мл -ы,
-аў м. Скульптар, які займаецца ману
ментальным мастацтвам. Ц ж. манумента
лістка, -і, Д3/-тцы, л/л. -і, -так.
МАНУМЕНТАЛЬНЫ, ая, ае 1. Які
адносіцца да стварэння манументаў пом
нікаў да афармлення архітэктурных збу
даванняў. 2. Велічны, грандыёзны, які
ўражвае сваёй велічынёй, магутнасцю. 3^.
бу^ь/лак. 3. Грунтоўны, глыбокі па змесце.
М. /леер. З^алумелл/альлае ^асле^аеалле. Ц
лаз. манументальнасць, -і, ж.
МАНУСКРЫПТ, а, АТ пце, мл ы,
-аў м. Старажытны рукапіс. Сл/ара<3аулія
малускрь/лл/ь/.
МАНУФАКТЎРА, -ы, мл. -ы, -тўр, ж. 1.
Форма капіталістычнай вытворчасці, для
якой характэрна выкарыстанне ручных
прылад і падзел працы. 2. Фабрыка, пе
раважна тэкстыльная (уст.). 3. зй Тканіна,
тэкстыльныя вырабы (уст.). Ц лрь/м. ману
фактурны, -ая, -ае.
МАНЦЁР, -а, л/л. -ы, -аў м. 1. Збор
шчык і ўстаноўшчык машын, абсталя
вання. З/.-тлурб/лм/чь/к. 2. Спецыяліст па
электраабсталяванні, электраправодцы;
электраманцёр. Ц лрь/м. манцёрскі, -ая, -ае.
МАНЦІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; лезак., лале. Збіраць асоб
ныя часткі ў адзінае цэлае. З/, с/лалок. З/,
фільм. II зак. зманціраваць, -рую, -руеш,
-руе; -руй; -раваны. Ц лаз. манціраванне,
-я, л., мантаж, -ў, л/. / манцірбўка, -і, ДЗ/
-бўцы, ж. А/алл/аж к/лафільма. Ц лрь/м.
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МАРАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Буйны сібір
мантажны, -ая, -ае / манціровачны, -ая,
скі алень з вялікімі рагамі. Ц лрым. марала
-ае. ЗІантажныя работы.
МАНЦІРОЎШЧЫК, -а, мн. і, аў, м
вы, -ая, -ае. М/зрллдеыярое/. 4/. залаеебн/к.
МАРАЛІЗАВАЦЬ, -зўю, зўеш, -зўе;
Спецыяліст па манціроўцы; мантажнік. Ц
-зўй; незак. Прапаведаваць строгую ма
ж. манціроўшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц
МАНЬ^ЖЎРЫ, -аў, абз. -жўр, -а, раль; павучаць. Ц ноз. маралізацыя, -і, ж. /
м Народ, які жыве ў Маньчжурыі. Ц ж. маралізавАнне, -я, н.
МАРАЛІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў м.
маньчжўрка, -і, ДЗ/ -рцы, мн. -і, -рак. Ц
Чалавек, які любіць маралізаваць. Ц ж. ма
лрым. маньчжўрскі, -ая, -ае.
ралістка, -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так.
МАНЬЯК, -а, мн. -і, -аў м Чалавек,
МАРАЛЬ, -і, ж. 1. Сукупнасць прын
апантаны маніяй. Ц ж. маньячка, -і, ДЗ/
цыпаў і норм паводзін людзей між сабой
-чцы, мн. -і, -чак. II лрым. маньяцкі, -ая, -ае.
МАНЬЯЦТВА, -а, л. Хваравітае захап 1 ў адносінах да грамадства. %лаеек еысокай марал/. 2. Лагічны павучальны вывад
ленне якой-н. ідэяй, уласцівае маньяку
МАНЮКА, -і, ДЗ/ -у, Т ам, м.; ДЗ/ з чаго-н. Л/. банк/. 3. Павучанне, натацыя
-нібцы, Т -ай (-аю), ж., мн. -і, -нібк (разм.). %/таць м. Ц лрым. маральны, -ая,
-ае (да 1 знач.). Л/. кодэкс.
(разм.). Той, хто маніць, не кажа праўду;
МАРАЛЬНЫ, ая, -ае 1. ал мараль
хлус, ілгун.
МАПЁД, -а, 3/-дзе, мн. -ы, -аў м. Лёгкі 2. Які адпавядае правілам маралі, яко
матацыкл з педальным прыводам. Ц лрым.
му ўласціва высокая мараль. З/, ўчынак.
мапёдны, -ая, -ае.
З/ абавязак. 3. Звязаны з унутранымі,
МАРА, -ы, мн. -ы, мар, ж. 1. Тое, што душэўнымі перажываннямі. Згаральная
створана ўяўленнем, фантазіяй. ТТрыео- падтрымка. Бысок/ м. бух. О Маральны
жыя мары 2. Прадмет жаданняў імкнен знос — змяншэнне вартасці абсталяван
няў АІ. ўсяео жыцця. 3. Аб чым-н. незвы ня, машын, што знаходзяцца ў эксплуа
чайна прыгожым; вышэйшая ацэнка ча- тацыі, незалежна ад змянення іх фізічнай
прыдатнасці. Ц наз. маральнасць, -і, ж. (да
го-н. (разм.). 27ету%ы/, ям.
МАРАБЎ, нескл., м. Вялікая трапічная 2 знач.).
МАРАПЛАВАННЕ, я, н Плаванне па
птушка сямейства буслоў з тоўстай дзю
морах і акіянах, а таксама майстэрства ва
бай і галавой без пер'я.
МАРАВІІ, -Ая, -бе. Які мае адносіны да дзіць караблі. II лрым. мараплавальны, -ая,
мору выклікае вялікую смяротнасць. Л7а- -ае.
МАРАПЛАВЕЦ, -лАўца, мн. -лАўцы,
раеая лом/асць.
МАРАДЗЁР, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Той, хто -лАўцаў м. Вандроўнік па морах. Ц лрым.
грабіць забітых і раненых на полі бою і зай мараплавальны, -ая, -ае
МАРАТОРЫЙ, -я, мн. -і, -яў м. (спец.).
маецца грабяжом насельніцтва ў месцах
катастроф. Барацьба з марадзёрам/. 2. ле Устаноўленая ўрадам адтэрміноўка выка
ран. Гандляр-спекулянт, які прадае што-н.
нання абавязацельстваў на перыяд дзеян
па непамерна высокіх цэнах (разм.). Ц ж.
ня якіх-н. надзвычайных абставін (вайна,
марадзёрка, -і, ДЗ/ -рцы, мн. -і, -рак. Ц крызіс, стыхійнае бедства і інш.). З/, на
лрым. марадзёрскі, -ая, -ае.
ядзерныя былрабаеанн/.
МАРАФЁТ, -у 3/ -фёце, м. (разм.). У
МАРАДЗЁРСТВА, -а, н. Паводзіны, за
няткі марадзёра.
выразе: наводзіць (навесці) марафет —
МАРАДЗЁРСТВАВАЦЬ, твую, твуеш,
прывесці (прыводзіць) сябе або кватэру
-твуе; -твуй; незак. Займацца марадзёр (хату) у парадак, навесці (наводзіць) гля
ствам.
нец з выпадку свята, урачыстай сустрэчы
МАРАЗІЛКА, -і, ДЗ/ -лцы, мн. -і, -лак,
каго-н.
МАРАФОН, -у м. 1. Спартыўны бег на
ж. (разм.). Камера халадзільніка для хут
кага замарожвання мясных, рыбных і ін дыстанцыю 42 км 195 м, а таксама наогул
шых харчовых прадуктаў
спартыўныя гонкі на доўгай дыстанцыі.
МАРАЗІЛЬНЫ ал марозіць
Лыжны м. 2. лерак. Пра якое-н. спабор
МАРАЗМ, -у м. Стан поўнага ўпадку ніцтва, мерапрыемства, якое праходзіць
псіхафізічнай дзейнасці ў сувязі са старас вельмі доўга. .Шахматны м. Ц лрым. марацю або працяглай хваробай. Старэчы м. Ц фбнскі, -ая, -ае. З/, без. З/, заплыў.
МАРАФОНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў
лрым. маразматычны, -ая, -ае.
МАРАЗМАТЫК, -а, мн
і, аў м
м. Спартсмен, які займаецца марафон
(разм.). Чалавек, які знаходзіцца ў стане скім бегам.
МАРАХОД, -а, 3/ -хбдзе, мн. -ы, -аў м.
маразму. Ц ж. маразматычка, -і, ДА/ -чцы,
мн. -і, -чак.
(гіст.). Мараплавец, вынаходца марскіх
МАРАК, -А, мн. -і^ -бў м. 1. Той, хто слу шляхоў.
МАРАХОДНЫ, -ая, -ае. Які мае адно
жыць у флоце. 2. Чалавек, які добра ведае
мора і марскую справу. Ц ломянм/.-ласк. ма- сіны да мараходства, звязаны з мараход
рачбк, -чкА, мн. -чкц -чкбў м. Ц лрым. ма ствам. 3/орахобнае еучылйача. 3/арахобныя
якасц/ субна. Ц наз. мараходнасць, -і, ж.
рацкі, -ая, -ае
МАРАХОДСТВА, -а, н. Тое, што і ма
МАРАКЁН, -у, м. Тканіна са штучнага
шоўку падобная на крэпдэшын. Ц лрым. раплаванне.
МАРАЧНЫ ал марка
маракёнавы, -ая, -ае.

МАРІАНЕЦ, -нцу, м. Хімічны элемент,
цвёрды метал серабрыста-белага колеру Ц
лрь/м. марганцавы, -ая, -ае.
МАРІАНЦАВАКІСЛЫ, ая, ае У вы
разе: марганцавакіслы калій — цёмна-фі
ялетавае крышталічнае рэчыва, якое рас
пускаеце ў вадзе; марганцоўка.
МАРГАНЦАВЫ, -ая, -ае 1. ал марга
нец. 2. Які змяшчае марганцавую соль. З/,
раствор.
МАРГАНЦОЎКА, і, ДЗ/ -цбўцы, ж
(разм.). Крышталі марганцавакіслага ка
лію, а таксама раствор гэтых крыпггалёў
які выкарыстоўваецца як сродак дэзын
фекцыі.
МАРГАРЫН, -у, м. Харчовы тлушч, які
атрымліваюць з сумесі раслінных і жы
вёльных тлушчаў II лрь/м. маргарынавы,
-ая, -ае. З/, заеоб.
МАРГАРЫТКА, -і, ДЗ/ тцы, мн -і,
-так, ж. Травяністая расліна сямейства
астравых з дробнымі ружовымі, белымі і
чырвонымі кветкамі. Ц лрь/м. маргарытка
вы, -ая, -ае.
МАРГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. 1.
Міжвольна падымаць і апускаць павекі.
З/, вачам/. 2. каму. Падаваць знак рухам
павек, падморгваць. З/ сусебу, каб замоўк.
3. леран. Свяціць мігаючым святлом. Лям
пачка мареае. 4. леран. Упускаць зручны
момант; зяваць (у 2 знач.). Ц абнакр. маргнўць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць;
-ні (да 1—3 знач.) 0 Вокам не маргнуць —
1) не падаць віду; 2) доўга не раздумваць,
не вагацца перад тым, як зрабіць што-н. Ц
наз марганне, -я, н.
МАРДАБОЙ, -ю, м. (разм.). Бойка, ка
латня. Лачаўся стра/аэннь/ м.
МАРДАВАЦЦА,
-дўюся,
-дўешся,
-дўецца; -дўйся; незак. 1. Выбівацца з сіл,
знясільвацца. 2. Мучыцца, пакутаваць
(разм.). З/, наб цяжкай забачай. Ц зак. за
мардавацца, -дўюся, -дўешся, -дўецца;
-дўйся / змардавацца, -дўюся, -дўешся,
-дўецца; -дўйся.
МАРДАВАЦЬ, -дўю, -дўеш, -дўе; -дўй;
незак., каао. 1. Знясільваць цяжкай пра
цай, марыць. З/ на кол/ аб цямна ба цям
ка. 2. Мучыць, прыносіць пакуты (разм.).
3/арбуе бумка. Ц зак. замардаваць, -дўю,
-дўеш, -дўе; -дўй; -давАны /' змардаваць,
-дўю, -дўеш, -дўе; -дўй; -давАны.
МАРДАСТЫ, -ая, -ае (разм.). Тое, што
і морбать/.
МАРДАТЫ, -ая, -ае (разм.). З тоўстым,
вялікім тварам.
МАРДВА, -ьі, ж., зб., абз. мардвін, -а,
м. Народ, які складае насельніцтва Рэс
публікі Мардовія, што ўваходзіць у склад
Расійскай Федэрацыі. Ц ж. мардвінка, -і,
ДЗ/ -нцы, мн. -і, -нак. II лрым. мардоўскі,
-ая, -ае.
МАРДОЎЦЫ, -аў, абз. мардовец,
-дбўца, м. Тое, што і марбеа. Ц ж. мардоўка,
-і, ДЗ/ -дбўцы, мн. -і, -дбвак. Ц лрым. мар
доўскі, -ая, -ае.
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МАРЖАНЯ і МАРЖАНЁ, -нАці, мн.
пасамі і прадметамі ўжытку пры арміі. Ц
лс. маркітантка, -і, ДАТ-тцы, мн. -і, -так. Ц
-нАты, -нйт, н. Дзіцяня маржа.
МАРЖОВЫ ад. морж
нрым. маркітанцкі, -ая, -ае.
МАРКОТА, -ы, ДМ-кбце, лс. Сум, туга,
МАРЖЙХА, -і, ДМ-жысе, мн. -і, -жьіх,
лс. 1.27!. морж. 2. Самка маржа.
журба. Дун/у агарнула м.
МАРЗЯНКА, -і, ДАТ -нцы, лс. (разм.).
МАРКОТНЫ, ая, ае Сумны, туж
Азбука Морзэ: сістэма ўмоўных знакаў лівы, журботны. М позірк. II наз. мар
для перадачы літар і гукаў па тэлеграфе, у котнасць, -і, лс
МАРКОЎНІК, -у, м. 1. зб. Націнне мор
радыёпрыёмах. С/лук мядзянкі.
МАРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
квы. 2. Травяністая расліна сямейства па
1. Знак аплаты паштовых і некаторых ін расонавых з лісцем, падобным да лісця
шых збораў звычайна ў выглядзе чатырох морквы. II ярым. маркоўнікавы, -ая, -ае (да
вугольнай паперкі з абазначэннем цаны 2 знач.).
МАРКОЎНЫ ал морква
і якім-н. малюнкам. Хялекцыя мяряк. 2.
МАРКОЦІЦЦА, -кбчуся, -кбцішся,
Гандлёвы знак, кляймо на вырабах і тава
-кбціцца; незак. Сумаваць, тужыць, жу
рах. Фабрычная м 3. Гатунак, тып вырабу
тавару. М. .марыны. М еіня. 4. Грашовая рыцца. II зак. замаркоціцца, -кбчуся, -кб
адзінка ў Германіі і Фінляндыі да 2002 го цішся, -кбціцца.
да 0 Прымаць (вытрымліваць) марку — пад
МАРКСІЗМ, -у, м. Навуковая сістэ
трымліваць сваю рэпутацыю. Ц памяне,
ма філасофскіх, эканамічных і сацыяль
марачка, -і, ДМ -чцы, .мн. -і, -чак, лс. (да на-палітычных поглядаў распрацаваная
1 знач.). II нрым. марачны, -ая, -ае (да 1—3
К. Марксам і Ф. Энгельсам. Ц прым. мар
знач ). Марачнае яіно.
ксісцкі, -ая, -ае.
МАРКЕР, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Каляро
МАРКСІСТ, -а, Л/ -сце, мн. -ы, -аў м.
вы фламастар, які прымяняецца для вы Паслядоўнік марксізму. Ц лс. марксістка, -і,
дзялення часткі тэксту 2. Прыстасаванне, ДАТ -тцы, мн. -і, -так.
МАРКШЭЙДАР, а, мн ы, аў, м Спе
прызначанае для выдзялення чаго-н.
МАРКЁТЫНГ, -у м. (спец.). Сістэма цыяліст па геадэзічных вымярэннях гор
арганізацыі гаспадарчай дзейнасці, засна ных распрацовак і правільнай эксплуата
ваная на вывучэнні рыначнага попыту,
цыі нетраў II нрым. маркшэйдарскі, -ая, -ае.
магчымасцей збыту прадукцыі, рэаліза
МАРЛЯ, -і, лс. Тонкая баваўняная тка
цыі паслуг
ніна з рэдка пераплеценых нітак, якая
МАРКЁР', -а, мн. -ы, -аў м. Асоба, якая ўжыв. галоўным чынам у медыцыне. Ц
прыслужвае і вядзе падлік пры гульні ў прым. марлевы, -ая, -ае. А/яряееяя нявязка.
МАРМЕЛАД, -у АТ -дзе, м. Цукеркі з
більярд. II нрым. маркёрскі, -ая, -ае.
МАРКЁР , -а, мн. -ы, -аў, м. Сельска фруктова-ягаднага соку жэлейных рэчы
гаспадарчае прыстасаванне, якім право ваў і цукру. II нрым. мармеладны, -ая, -ае.
МАРМОЛЬ, -малА, мн. -малі^ -малёў
дзяцца рысы на ворнай зямлі пры пасеве
або пасадцы. Донны м. Ц нрым. маркёрны, м. (разм.). Нелюдзімы, пануры, негаваркі
-ая, -ае.
чалавек.
МАРКІ, -ая, -ае. 1. Які лёгка робіц
МАРМУР, -у, м. Цвёрды камень крыш
ца брудным (пра тканіну адзенне свет талічнай пароды, які ўжыв. для скульп
лага колеру). М колер. 2. Такі, ад якога турных і архітэктурных работ. Ц нрым. мар
можна забрудзіцца. Маркая праца. Ц наз.
муровы, -ая, -ае.
МАРМУРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе;
маркасць, -і, ле.
МАРКІЗ, -а, мн. -ы, -аў м. У Заходняй
-рўй; -рав&ны; зак. і незак., мане (спец.).
Еўропе: дваранскі тытул, сярэдні паміж Распісаць (распісваць), апрацаваць (ап
графам і герцагам, а таксама асоба, якая рацоўваць) пад мармур. Ц наз. мармурацыя,
мае гэты тытул.
-і, лс.
МАРМУРОЎШЧЫК, а, мн і, аў м
МАРКІЗА', -ы, мн. -ы, -кіз, лс. Жонка
або дачка маркіза.
Спецыяліст па апрацоўцы мармуру.
МАРМЫТАЦЬ, мычў, -мычаш, мы
МАРКІЗА, -ы, мн. -ы, -кіз, лс. Навес
над акном, дзвярыма, балконам для за ча; -мычы; незак. Гаварыць ціха і невыраз
сцярогі ад сонца.
на; бубніць. II наз. мармытанне, -я, н.
МАРКІЗЁТ, -у М-зёце, м. Празрыстая
МАРМЫТЎН, -А, мн. -ьі, -бў, м. (разм.).
тканіна з тонкай кручанай пражы. Ц нрым.
Той, хто пастаянна мармыча. Ц лс. мармы
маркізётавы, -ая, -ае. Л/яркізе/ляяяя сукен туха, -і, ДАГ-тўсе, мн. -і, -тўх.
МАРМЁІШКА, і, ДАТ шцы, мн і,
ка.
МАРКІРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе;
-шак, лс. Прынада для лоўлі рыбы: кру
-рўй; -равуны; зак. і незак., мяло (спец.).
чок, упаяны ў свінцовую драбінку. Дабіць
1. Правесці (праводзіць) баразёнкі мар- рыбу на мярмын/ку.
кёрам^. 2. Паставіць (ставіць) марку (у 2
МАРНА, нрысл. Дарэмна, упустую. АТ.
знач.) на вырабах. Ц наз. маркіраванне, -я,
Анрац/ць час.
МАРНАВАЦЦА, -нўюся, -нўешся,
н. і маркіроўка, -і, ДМ -рбўцы, лс. Ц нрым.
маркіравальны, -ая, -ае
-нўецца; -нўйся; незак. 1. (/ і 2 яе. не
МАРКІТАНТ, -а, М-нце, мн. -ы, -аў, м. ўлсые.). Траціцца без карысці, прападаць.
У 18 — 19 стст.: гандляр харчовымі пры
Марнуюцца сілы. 2. Тое, што і марбаеацца

МАР-МАР
(у 2 знач.). М. ў /нурме. Ц зак. змарнавацца,
-нўюся, -нўешся, -нўецца; -нўйся.
МАРНАВАЦЬ, -нўю, -нўеш, -нўе;
-нўй; -навіны; незак. 1. мяло. Траціць без
карысці, марнатравіць. М. час. 2. каео.
Мучыць, стамляць. М. любзей. Ц зак. змар
наваць, -нўю, -нўеш, -нўе; -нўй; -навіны.
II наз марнаванне, -я, н
МАРНАСЛОЎЕ, -я, н. Пустая размова,
пустаслоўе. Ц прым. марнаслоўны, -ая, -ае.
МАРНАТРАВЕЦ, -рАўца, мн. -рАўцы,
-рАўцаў, м. 1. Той, хто неразумна, марна
траціць што-н. 2. Пра дрэннага чалаве
ка. II лс. марнатраўка, -і, ДМ-рАўцы, мн. -і,
-рАвак. II нрым. марнатраўны, -ая, -ае. Морняліряўняе лсыцце.
МАРНАТРАВІЦЬ, -рАўлю, -рАвіш, -рАвіць; незяк., мяло. Тое, што і мярняяяць (у 1
знач.). М. нябыАляк.
МАРНАТРАЎСТВА, а, н Неразумная,
марная трата чаго-н. Дыкяряняць м.
МАРНЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незяк. 1. За
сыхаць, чахнуць, чэзнуць. Сяб мярнее без
бялсблсу. 2. Гібець, чахнуць (пра чалаве
ка). М. яб нубы. 3. Занепадаць, марна пра
падаць. А/ярнее зямля. Ц зяк. змарнёць, -ёю,
-ёеш, -ёе.
МАРНЫ, -ая, -ае. 1. Дарэмны, беска
рысны. А/ярныя нямяеянні. 2. Змарнелы,
чэзлы, худасочны. М конік /лой лебзь цяене. II няз. марнасць, -і, лс.
МАРОЖАНАЕ, -ага, н. Замарожаная
салодкая ежа са смятанкі, пладова-ягад
нага соку.
МАРОЖАНІЦА, -ы, мн. -ы, ніц, лс
Прыстасаванне для прыгатавання маро
жанага.
МАРОЖАНШЧЫК, а, мн і, -аў, м
Прадавец марожанага. Ц лс. марожаншчы
ца, -ы, мн. -ы, -чыц.
МАРОЖАНЫ, ая, ае 1. Які замарозі
лі. А/яролсяняя рыбя. 2. Папсаваны маро
зам, мёрзлы. А/яролсяняя бульбя.
МАРОЗ, -у, мн. маразы, маразбў м. 1.
Моцны холад, сцюжа. АТ. бярэцця няняч.
Деяццяць ерябусяўмярозу. 2. Вельмі халод
нае надвор'е. 7/мпнчяць мярязы. Ц нямянну.
марОзік, -а, мн -і, -аў м. Ц лрым. марОзны,
-ая, -ае.
МАРОЗАТРЫВАЛЫ, ая, ае Які не
траціць сваіх уласцівасцей ад марозу. АТ.
бе/лон. II няз. марозатрываласць, -і, лс.
МАРОЗАЎСТОЙЛІВЫ, ая, ае Здоль
ны пераносіць моцны мароз. А/ярозяўс/лойяіяь/я рясліны. II няз. марозаўстойлі
васць, -і, лс.
МАРОЗІВА, -а, н. Тое, што і мя/юлсяняе.
МАРОЗІЦЬ, -рбжу, -рбзіш, -рбзіць; не
зяк. 1. Моцна ахалоджваць, замарожваць
што-н. М яблыкі. 2. КЯ30-Н//Л0. Нішчыць
холадам, марозам. А/, /бусякоў. 3. безяс.
Пра марознае, халоднае надвор'е. З /ку
ніцы мярозіць. II лрым. маразільны, -ая, -ае
(да 1 знач.).

МАР-МАР
МАРОКА, -і, Д3/-рбцы, лс. (разм.). Аб
чым-н. блытаным, клапотным. З аэтой
слроеой обно м
МАРОЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; яезяк.,
коео-што (разм.). Уводзіць у зман, ашук
ваць каго-н. М людзей. 0 Марочыць галаву
кому-н. — збіваць з толку, знарок падман
ваць. II зяк. абмарачыць, -чу, -чыш, -чыць;
-чаны, замарачыць, -чу, -чыш, -чыць; -ча
ны / замарачаць, -чў, -чйш, -чйць; -чіАм,
-чацё, -чЗць; -чбны.
МАРОШКА, -і, Д3/-шцы, зк. Балотная
расліна сямейства ружавых з аранжавымі
духмянымі ядомымі ягадамі, а таксама яе
ягады. Слелоя м. Ц ярым. марошкавы, -ая,
-ае.
МАРСЕЛЬЕЗА, -ы, зк. Песня часоў
Французскай буржуазнай рэвалюцыі,
якая стала нацыянальным гімнам Фран
цыі.
МАРСКІад мора
МАРТЫРАЛОГ, -а, мя. -і, -аўм. (спец.).
1. Зборнік сярэдневяковых аповесцей пра
хрысціянскіх мучанікаў 2. Спіс ахвяр без
віны замучаных, пакараных смерцю.
МАРТЫШКА, і, ДАТ -шцы, мя -і,
-шак, зк. Маленькая малпа з доўгімі зад
німі нагамі, доўгім хвастом і вузканосай
мордай. II ярым. мартышчын, -а.
МАРТЗН, -а, мя. -ы, -аў м. Спецыяль
ная плавільная печ для вытворчасці сталі з
чыгуну і стальнога лому Ц лрым. мартэнаў
скі, -ая, -ае. №зр/яэядуск<ія сталь. А/, цэх.
МАРУДА, -ы, Д-у Там, 3/-дзе, м.; ДА/
-дзе, Т-ай (-аю), зк., мн. -ы, -рўд (разм.).
Чалавек, які вельмі павольна ўсё робіць.
МАРУДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць; не
зак. Рабіць што-н. вельмі павольна, доўга
не пачынаць якой-н. справы. А/, з еырошэннем пытання.
МАРУДЛІВЫ, -ая, -ае. Які павольна,
без паспешлівасці робіць што-н. Ц наз. ма
рудлівасць, -і, зк
МАРУДНЫ, -ая, -ае. 1. Павольны,
няспешны, непаваротлівы; лроцй/. хуткі.
Марудная хобо. 3/орубно (прысл.) л/соць.
2. Карпатлівы. Марудная праца. Ц наз. ма
руднасць, -і, зк
МАРФАЛОГІЯ, і, зк (спец) 1. Навука
аб форме і будове арганізмаў М чолоееко.
З/, зкыеёл. З/, росл/н. З/, алебы. 2. Раздзел
граматыкі, які вывучае часціны мовы, іх
катэгорыі і формы слоў Слецыял/ст ла
мор%млое//. Лл/сапне мор%,олое// беларускай
моды. II лрым. марфалагічны, -ая, -ае.
МАРФАНАЛОГІЯ, -і, зк (спец) Раз
дзел мовазнаўства, які вывучае фанала
гічную структуру марфем і выкарыстанне
фаналагічных сродкаў у марфалогіі (у 2
знач ). II лрым. марфаналагічны, -ая, -ае.
МАРФЕМА, -ы, мн. -ы, -фём, зк. У гра
матыцы: частка слова, якая мае лексічнае
ці граматычнае значэнне (корань, пры
стаўка, суфікс і інш.). II лрым. марфемны,
-ая, -ае.
МАРФІН, -у м. Наркатычны і боле
суцішальны сродак, што здабываецца з
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млечнага соку опійнага маку. Ц лрым. мар
фінны, -ая, -ае.
МАРФІНІЗМ, -у, м. Нездаровая цяга да
марфіну як наркотыку
МАРФІНІСТ, -а, 3/-сце, мн -ы, -аў м
Той, хто пакутуе марфінізмам. Ц зк. мар
фіністка, -і, ДЗ/ -тцы, мн. -і, -так. Ц лрым.
марфінісцкі, -ая, -ае.
МАРЦІРА, -ы, мн. -ы, -цір, зк. (гіст.).
Караткаствольная артылерыйская гарма
та. II лрым. марцірны, -ая, -ае.
МАРЦОВЫ У выразах: марцовы кава
лер (разм., жарт.) — стары валацуга, які
любіць заляцацца да жанчын; кот марцо
вы — распуснік, блуднік.
МАРЦЫПАН, -а, мн ы, аў, м Канды
тарскі выраб з міндальнага цеста. Ц лрым.
марцыпанавы, -ая, -ае. 3/орцылоноеыя цу
керкі.
МАРШ, -а / -у мн. -ы, -аў м. 1. -у. Спо
саб строга рытмічнай хадзьбы ў страі.
.Цырыманіяльны м. 2. -у. Пераход войск
паходным парадкам; паход. Імкл/бы м. 3.
-а. Музычны твор. Спартыўны м. Ц лрым.
маршавы, -ая, -ае
МАРШ , яыкл. 1. Каманда, загад ру
хацца ў страі. ДТоеом м./2. Ужыв. як загад
выйсці, пайсці куды-н. З/ обскмь/До бому
м./
МАРШ , -а, мн. -ы, -аў м. Частка лес
віцы паміж дзвюма пляцоўкамі. Лесе/цо ў
тры моршы.
МАРШАВЫ, -ая, ае І. ал марш'. 2.
Які адпраўляецца для папаўнення дзе
ючай арміі з запасных войск. 3/оршоеоя
рото.
МАРШАЛ, -а, мн. -ы, -аў м. Воінскае
званне, вышэйшае за генеральскае, якое
прысвойваецца за выдатныя заслугі ў кі
раўніцтве войскамі, а таксама асоба, якая
мае такое званне. З/, бранятанкавых бойся,
/алоўным. ое/яцы/. Ц лрым. маршальскі, -ая,
-ае.
МАРШАЛАК, -лка, мн. -лкі, -лкаў м.
(гіст.). 1. Вышэйшая службовая асоба ў
Вялікім Княстве Літоўскім і Рэчы Паспалітай. 2. У Беларусі ў 19 ст.: выбраны з ліку
шляхты кіраўнік губерні або павета.
МАРШРЎТ, -у 3/ -рўце, мн. -ы, -аў м.
Шлях руху звычайна вызначаны загадзя.
7урысцк/ м. II лрым. маршрўтны, -ая, -ае.
3/оршрутное такс/.
МАРШЧАК, -А, мн. -ц -бў, м. (разм ).
Тое, што і маршчына.
МАРШЧЫНА, -ы, мн -ы, -чіян, лс
Складка, згіб на скуры твару цела, а так
сама няроўнасць на паверхні чаго-н. Ц
ламянш. маршчынка, -і, ДЗ/ -нцы, мн. -і,
-нак, лс.
МАРШЧЫНІСТЫ, -ая, -ае Пакрыты
маршчынамі. З/ лоб. Ц наз. маршчыніс
тасць, -і, лс.
МАРШЧЫНІЦЦА, 1 і 2 ас звычайна
не ўжыв., -ніцца; незак. Тое, што і мор
шчыцца (у 3 знач.).

МАРШЧЫНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць;
незак., што. Утвараць маршчыны, мор
шчыць. З/, лоб. Авал/ маршчыняць вабу.
МАРШЫРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; незак. Крочыць, ісці маршам' (у 1
знач.), мерным шагам, па-ваеннаму. Ц зак.
прамаршыраваць, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй.
II наз. маршырбўка, -і, ДЗ/-рбўцы, лс. / мар
шыраванне, -я, н.
МАРЫВА, -а, н. Трымцячы слой цёп
лага паветра каля паверхні зямлі; смуга. Ц
лрым. марыўны, -ая, -ае.
МАРЫЙЦЫ, -аў, абз. -рйец, -рййца,
м. Народ угра-фінскай моўнай групы, які
складае асноўнае насельніцтва Рэспублі
кі Марый Эл, што ўваходзіць у склад Ра
сійскай Федэрацыі. Ц лс. марашка, -і, ДЗ/
-рййцы, мн. -і, -рйек. II лрым. марыйскі,
-ая, -ае.
МАРЫЛКА, -і, ДЗ/ -лцы, мн. -і, -лак,
лс. 1. Вадкасць, якой насычаюць драўля
ную паверхню з мэтай афарбоўкі (спец.).
2. Прыстасаванне, у якім мораць насяко
мых (разм.).
МАРЫНАВАЦЬ, нўю, -нўеш, нўе;
-нўй; -навіны; незок., што. І. Кансер
ваваць, нарыхтоўваць што-н. у марына
дзе (у 1 знач.). З/, ерыбы. 2. перон. Знарок
затрымліваць, адкладваць рашэнне, вы
кананне чаго-н. (разм.). З/, спробу. Ц зок.
замарынаваць, -нўю, -нўеш, -нўе; -нўй;
-навіны. II ноз. марынаванне, -я, н.
МАРЫНАД, -у 3/ дзе, мн -ы, -аў м
1. Вадкі соус з воцату, прыпраў і алею. 2.
звычайна мн. Замарынаваныя прадукты. Ц
лрым. марынадны, -ая, -ае.
МАРЫНІСТ, а, 3/ -сце, мн ы, -аў м
Мастак, які малюе марскія краявіды. Ц лс.
марыністка, -і, ДЗ/-тцы, мн. -і, -так.
МАРЫХУАНА, -ы, лс. Наркотык, які
здабываецца з індыйскіх канапель.
МАРЫЦЦА, марўся, мбрышся, мбрыцца; незок. Таміцца, мучыцца.
МАРЫЦЬ, мАру мАрыш, мАрыць; не
зок., лро коео-што, об к/м-чым і з /н%). Ад
давацца марам, думаць пра ажыццяўлен
не чаго-н. вельмі жаданага. З/ об слотконн/. З/, лро ц/коеое лоборолслсо. Ц зок.
памарыць, -ру -рыш, -рыць.
МАРЫЦЬ, марў, мбрыш, мбрыць;
мбраны; незок. 1. коао (што). Труціць,
знішчаць. З/ лрусокоў. 2. коао (што). Му
чыць, мардаваць. З/, еолобом. 3. перон., коео /што). Даводзіць да знямогі. ЗТ смеш
ным/ олоеябонням/. Сон морыць. 4. што.
Трымаць драўніну ў вадзе, у спецыяльным
растворы для надання ёй цёмнага коле
ру і моцнасці (спец.). З/, буб. Ц зок. зама
раць, -марў, -мбрыш, -мбрыць; -мбраны
(да 2 і 3 знач.), памараць, -марў, -мбрыш,
-мбрыць; -мбраны (да 1, 2 і 4 знач.) / ума
рыць, -марў, -мбрыш, -мбрыць; -мбраны
(да 2 і 3 знач.).
МАРЫЯНЕТАЧНЫ, ая, ае 1. З удзелам марыянетак (у 1 знач.). З/, тэотр. 2.
перон. Які не мае самастойнасці, а слепа
выконвае чыю-н. волю. З/, ^об.
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МАРЫЯНЁТКА, і,
тцы, лік -і,
-так, лс. 1. Лялька, якой кіруе акцёр пры
дапамозе спецыяльнага прыстасавання.
%атр марыянетак. 2. яеран. Пра чалаве
ка, урад, які бяздумна дзейнічае па ўказ
цы, па волі іншых.
МАРОНА', -ы, лс. (спец.). Абломкавыя
горныя пароды, якія ўтвараюцца ад пера
мяшчэння ледавіка. Ц ярым. марэнны, -ая,
-ае. Марэнная араба. Марэнныя ўзеррк/.
МАРОНА , -ы, мн. -ы, -рбн, лс. Травя
ністая расліна сямейства марэнавых, з ка
ранёў якой здабываецца чырвоная фарба.
II ярым. марэнавы, -ая, -ае.
МАРЭНГА, ярым., нязм. Чорны з шэ
рым адценнем. .Касцюм м.
МАСА, -ы, мн. -ы, мас, лс. 1. Фундамен
тальная фізічная велічыня, якая вызначае
інертныя і гравітацыйныя ўласцівасці цел
(спец.). Лбз/нка масы. 2. Цестападобнае
бясформеннае рэчыва, густая сумесь. Рас
плаўленая м. чыеуну. Сырковая м. 3. Што-н.
вялікае, якое выступае ў агульных рысах і
ўспрымаецца як цэлае. Румынак уздымаў
ся цёмнай масай. 4. каео-чаео. Мноства,
вялікая колькасць каго-, чаго-н. (разм.).
М нарогу. 5. Шырокія колы працоўнага
насельніцтва. Роля мас.
МАСАВІК, -А, мн. -ц -бў, м. (разм.). Той,
хто вядзе работу з масамі людзей, сярод
мас, а таксама арганізоўвае масавыя гуль
ні, танцы, гутаркі.
МАСАВЫ, -ая, -ае. 1. Такі, у якім
удзельнічае вялікая колькасць людзей. М
гераізм савецк/х во/наў. 2. Які выпускаецца
ў вялікай колькасці. Масавая вытворчасць
/яэлея/зараў. 3. Прызначаны для шыро
кіх колаў насельніцтва. 7аворы масавага
ўлсытку. 4. Які належыць да шырокіх ко
лаў насельніцтва. Л/. чытач. Ц наз. маса
васць, -і, лс.
МАСАЖ, -у м. Расціранне цела з ля
чэбнай, аздараўляльнай мэтай. Л/. твору.
II ярым. масажны, -ая, -ае.
МАСАЖАВАЦЬ, -жўю, -жўеш, -жўе;
-жўй; -жавАны; незак., каео-мто. Рабіць
масаж. М. хеораму руку. Ц наз. масажа
ванне, -я, н.
МАСАЖЫСТ, -а, М-сце, мн. -ы, -аў м.
Спецыяліст па масажы. Ц лс. масажыстка,
-і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. Ц ярым. маса
жысцкі, -ая, -ае.
МАСІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зак. і незак., каео-м/то (спец.).
Сканцэнтраваць (канцэнтраваць) у ад
ным месцы (войскі, авіяцыю, артылерый
скі агонь і пад.). Л/. артылерыю. Ц наз. масі
роўка, -і, ДМ-рбўцы, лс.
МАСІЎ, -сіву мн. -сівы, -сіваў м. 1. Гор
нае ўзвышша аднароднай геалагічнай бу
довы. Торныя масівы. 2. Вялікая прастора,
аднародная па якіх-н. прыметах. Лясныя
масівы. II ярым. масіўны, -ая, -ае.
МАСІЎНЫ, -ая, -ае. 1. ёд. масіў 2.
Цяжкі, вялікі. Масіўнае зразанне. Мас/уная %меура. Ц наз. масіўнасць, -і, лс.

МАСКА, -і, ДМмОсцы, мн. -і, мйсак, лс.
1. Накладка на твар, падобная на звяры
ную морду або чалавечы твар з выразам
для вачэй, а таксама чалавек у такой на
кладцы. ^/аеаеобняя м. АТ. зайца. 2. перон.
Прытворства, якое хавае сутнасць каго-,
чаго-н. 77рыкрыбдцця маскай. 3. Злепак з
гіпсу, зняты з твару нябожчыка. 77йсмяротная м. 4. Засцерагальная накладка на
твар. Сўяроньеозоемя м. 5. У касметыцы:
слой накладзенага на твар лекавага срод
ку крэму і пад. 0 Скінуць маску — паказаць
сваю сапраўдную сутнасць.
МАСКАРАД, -У М^ -Дзе, мн. -ы, -аў м.
1. Баль, вечар, на які прыходзяць у масках
і спецыяльных касцюмах. ТУаваеобні з/. 2.
яеран. Прытворства, падман. Ц ярым. мас
карадны, -ая, -ае.
МАСКАТЭЛЬ, -і, лс., зб. Хімічныя рэ

чывы (фарбы, клей і інш.) як прадмет ган
длю. II ярым. маскатэльны, -ая, -ае. Маска
тэльныя тавары.
МАСКІРАВАЦЬ, -рўю, рўеш, -рўе;
-рўй; -равАны; незок., каео-м/то. 1. Ап
ранаць каго-н. у маскарадны касцюм,
надзяваць маску. 2. Рабіць каго-, пгго-н.
нябачным для каго-н. М толк/. М свой
намер (перан ). Ц зак. замаскіраваць, -рўю,
-рўеш, -рўе; -рўй; -равуны. Ц звор. маскіра
вацца, -рўюся, -рўешся, -рўецца; -рўйся;
зак. замаскіравацца, -рўюся, -рўешся,
-рўецца; -рўйся. Ц наз. маскіроўка, -і, ДМ
-рбўцы, лс. (да 2 знач.). Ц ярым. маскіровач
ны, -ая, -ае (да 2 знач.). М халат.
МАСКІРОЎКА, -і, ДМ -рбўцы, лс. 1.
ел. маскіраваць. 2. мн. -і, -рбвак. Тое, чым
маскіруюць, маскіруюцца. Зняць маскі
роўку.
МАСКІТ, -а, М -кіце, мн. -ы, -аў м.
Крывасоснае паўднёвае насякомае атра
да двухкрылых. II ярым. маскітны, -ая, -ае.
МАСЛА, -а, н. 1. Харчовы тлушч, атры
маны збіваннем смятанкі або смятаны.
Тояленае м. 2. Тлустае рэчыва мінеральна
га паходжання. Змазачнае м. б Масла мас
ленае — пра таўталогію, паўтарэнне ча
го-н. Падліць масла ў агонь — абвастрыць
якія-н. непрыязныя адносіны, пачуцці.
Як па масле — лёгка, без цяжкасцей. Ц
ярым. маслены, -ая, -ае. Масленая пляма.
МАСЛА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. масла, маслены,
напр.: маслаадстойнік, маслабак, маслаём/стасць, маслазаправачны, маслазбюальны, масланаліўны, маслаяомяа, масларасяыляльнік, масласеяаратар, маслафасоеачны.
МАСЛАБОЙКА, -і, ЛМ-ббйцы, лн. -і,
-ббек, лс. Прылада для збівання масла (у
І знач.).
МАСЛАБОЙНЯ, і, мн і, ббень і -яў
лс. Прадпрыемства па вырабе масла (у 1
знач ). II маслабойны, -ая, -ае. М. завоб.
МАСЛАЗАВОД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў
м. Завод, які вырабляе харчовае масла.
МАСЛАРОБ, -а, мн. -ы, -аў м. Спецыя
ліст па вырабе масла.

МАР-МАС
МАСЛАРОБСТВА, -а, н 1. Працэс пе
рапрацоўкі малака ў масла. 2. Галіна ма
лочнай прамысловасці па вырабе харчо
вага масла. II ярь/м. масларобчы, -ая, -ае.
МАСЛЕНІЦА , ы, л/н -ы, -ніц, лс Па
судзіна для падачы на стол сметанковага
масла.
МАСЛЕНІЦА , -ы, лс. 1. (з вялікай літа
ры). Старажытнае славянскае свята про
вадаў зімы, аднесенае на тыдзень перад
Вялікім постам. Святкаваць Маслен/цу.
2. Аб добрым, забяспечаным жыцці. Не
лсыццё, ам. II ярь/м. масленічны, -ая, -ае.
МАСЛЕНЫ, -ая, -ае. 1. ад. масла 2. Які
працуе на масле. АТ. абагравальнік. 3. На
мазаны, насычаны маслам. М б/мн. 4. ле
ран. Ліслівы, падлізлівы. Масленыя словы.
5. леран. Юрлівы (пра вочы, позірк).
МАСЛЁНКА, -і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак,
лс. 1. Вадкасць, якая застаецца пасля збі
вання масла. Наліцца маслёнкі. 2. Пасудзі
на для змазачнага масла.
МАСЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, лс. Аліўка
вае дрэва, а таксама яго плод. Ц ярым. мас
лінавы, -ая, -ае. М. еай. Сямейства маслі
навых (наз.).
МАСЛІЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -ліцца; незак. Блішчаць, ільсніцца
(пра вочы, твар).
МАСЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
незак., м/то. Намазваць харчовым мас
лам, класці масла ў ежу. М. кам/у. Ц зак.
намасліць, -лю, -ліш, -ліць; -лены / па
масліць, -лю, -ліш, -ліць; -лены.
МАСЛЯК, -0, мн. -ь -бў м. Грыб з жоўта-карычневай слізістай шапкай.
МАСЛЯНІСТЫ, -ая, -ае. 1. У склад
якога ўваходзіць масла. Масляністая вад
касць. 2. яеран. Які мае мяккі бляск. Мас
ляністыя вочы. II наз. масляністасць, -і, м?.
МАСНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, лс. Тое,
што і маснічына.
МАСНІЧЫНА, ы, мн ы, -чын, лс
Дошка ў падлозе або ў якім-н. драўляным
насціле.
МАСОН, -а, мн. -ы, -наў м. Паслядоў
нік масонства, член масонскай ложы. Ц
ярь/м. масбнскі, -ая, -ае.
МАСОНСТВА, -а, н. Рэлігійна-філа
софская плынь з містычнымі абрадамі,
якая злучае задачы духоўнага самаўдаска
налення і працу на карысць грамадства. Ц
ярым. масОнскі, -ая, -ае. М рух.
МАСОЎКА, -і, ДМ -сбўцы, мн. -і,
-сбвак, лс. (разм ). 1. У дарэвалюцыйнай
Расіі: тайны сход рэвалюцыйна настро
еных рабочых. Сабрацца на масоўку. 2.
Масавая сцэна (у кіно, тэатры). Яртыст,
заняты ў масоўцы.
МАСТАВАЯ, -бй, мн. -ьія, -ых, лс. Бру
каваная або пакрытая асфальтам пра
езджая частка вуліцы.
МАСТАВІК, -0, мн. -і^ -бў м. (разм.).
Спецыяліст па будаўніцтве мастоў
МАСТАВЫ ад мост
МАСТАДОНТ, -а, М-нце, мн. -ы, -аў м.
Вялізная вымерлая млекакормячая жывё-

МАС-МАТ
ліна атрада хобатных. ТУе чалавек, а л/. (пе
ран.: пра каго-н. вялікага і нязграбнага). Ц
лрь/л/. мастадонтавы, -ая, -ае.
МАСТАК, -А, лін. -і^ -бў, л*. 1. Работнік
мастацтва, жывапісец. А/.-^экора/лор. 2.
Чалавек, які творча працуе ў якой-н. галі
не мастацтва. Л/. слоеа. 3. леран. Тбй, хто
дасягнуў высокай дасканаласці ў якой-н.
справе. М рабіць чучалы лл/у/аак. Ц лс. мас
тачка, -і, ДА/ -чцы, лін. -і, -чак. Ц лрыл/.
мастацкі, -ая, -ае.
МАСТАЎШЧЫК, -А, лік -і; -бў, л/. Тое,
што і л/ос/лабубаўн/к.
МАСТАЦКІ, -ая, -ае. 1. Які мае адно
сіны да мастацтва, да дзейнасці ў галіне
мастацтва. А/аеліацкае зучылндчя. М кіраўн/к л?эал?ра. 2. Які перадае рэчаіснасць
у вобразах. АТасл/ацкая я/ліораліура. 3. Які
адпавядае патрабаванням мастацтва, эс
тэтычны, прыгожы. АТасл/ацкія асабл/еасц/ рал/ана. Л/. еустл. II наз. мастацкасць, -і,
лс. (да 3 знач.).
МАСТАЦТВА, -а, я. 1. Творчая пера
дача рэчаіснасці ў мастацкіх вобразах.
7е<?ры л/ас/лацл/еа. 2. Галіна творчай мас
тацкай дзейнасці. Выяўленчае л/ Сцэнічнае
л/. 3. Уменне, майстэрства, тонкае ведан
не справы. /7еўчае л/. Ваеннае л/ 0 Па ўсіх
правілах мастацтва — вельмі ўмела, памайстэрску.
МАСТАЦТВАЗНАВЕЦ, -нАўца, лм
-нАўцы, -нАўцаў л/. Спецыяліст у галіне
мастацтвазнаўства.
МАСТАЦТВАЗНАЎСТВА, -а, н. Навука
аб мастацтве (у 2 знач.). Ц лрь/л/. мастац
твазнаўчы, -ая, -ае.
МАСТОК ад мост
МАСТЁІТ, -у, А/ -тьіце, л?. Запаленне
малочнай залозы; грудніца. Ц лрыл/. мастьггны, -ая, -ае.
МАСЦІКА, -і, ДА/ -ціцы, лс. 1. Густая
вязкая маса, якая ўжыв. ў тэхніцы, будаў
ніцтве. 2. Сумесь воску з фарбай для наці
рання паркетнай падлогі. 3. Пахучая сма
ла некаторых дрэў. Ц лрым. масцікавы, -ая,
-ае / масцічны, -ая, -ае. АТасцікаеая сл/ала.
МАСЦІСТЫ, -ая, -ае. Добрай, чыстай
масці (пра каня).
МАСЦІТЫ, -ая, -ае. Які заслужыў
сваёй шматгадовай плённай дзейнасцю
павагу і прызнанне. М бучаны. Ц наз. мас
цітасць, -і, лс
МАСЦІЦЦА, машчўся, мбсцішся, мбсціцца; нсза/с. 1. Зручна размяшчацца,
уладкоўвацца. 4/. на еозе. 2. неран. Мець
пэўны намер, намервацца (разм.). Д/ не у
начальнік/ ён л/осціцца ?
МАСЦІЦЬ, машчў, мбсціш, мбсціць;
мбшчаны; незак., мпло. 1. Рабіць насціл з
дошак, бярвення. Л/. лайлоеу. 2. Тое, што
і брукаваць. Л/. брук. 3. Старанна ўклад
ваць, размяшчаць (разм.). А/. л/эблю ў ку
заў. II зак. вымасціць, -машчу, -масціш,
-масціць; -машчаны (да 2 знач.), замас
ціць, -машчў, -мбсціш, -мбсціць; -мбшча
ны (да 1 і 2 знач.) / намасціць, -машчў,
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-мбсціш, -мбсціць; -мбшчаны (да 1 і З
знач.). II наз. машчэнне, -я, н.
МАСЦЬ, -і, л/н. -і, -ёй, лс. 1. Колер
шэрсці ў жывёл. Аань енябой л/асц/. 2. Час
тка калоды ігральных карт, якая адрозні
ваецца колерам і формай ачкоў. Зеанкаеая
л/. б Усіх масцей (неадабр.) — розных відаў,
напрамкаў, поглядаў.
МАТ', -а, Замёце, л/н. -ы, -аў, л/. Прой
грыш у шахматнай гульні. Спёрты л/. Ц
ярым. матавы, -ая, -ае. Матляеш? пазіцыя.
МАТ^, -а, А/мАце, л/. (разм.). Брыдкая
лаянка. Ц нрыл/. мацерны, -ая, -ае.
МАТА, -ы, ДМ мАце, л/н. -ы, мат, лс.
Пляцёнка з саломы, чароту, травы і пад.,
якую звычайна сцелюць на падлогу.
МАТАВА-... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. матавы, напр.:
л/а/лаеа-беяы, л/а/лаеа-блак/7лны, л/атаеал/алочны, л/а/лаеа-серабрыс/лы.
МАТАВІЛА, -а, л/н. -ы, -аў н. 1. Пры
стасаванне для змотвання нітак у маткі.
2. Частка жняяркі, камбайна і пад., якая
нагінае сцябліны збажыны, травы да рэ
жучага апарата.
МАТАВОЗ, -а, л/н. -ы, -аў л/. Лакаматыў
з рухавіком унутранага згарання невялі
кай магутнасці, прызначаны для дапа
можных і манеўровых работ. Ц лрь/л/. мата
возны, -ая, -ае.
МАТАВЫ, -ая, -ае. 1. Без глянцу, бляс
ку. М колер лідару. 2. Паўпразрысты. А/атаеае нікла. Ц наз. матавасць, -і, лс.
МАТАДОР, -а, л/н. -ы, -аў л/. Удзельнік
бою быкоў які наносіць смяротны ўдар
быку.
МАТАЛКА, -і, ДА/-лцы, л/н. -і, -лак, лс.
Прыстасаванне для змотвання чаго-н.
МАТАЛЬШЧЫК, -а, л/н -і, аў л/ Тбй,
хто займаецца матаннем (нітак, пражы і
пад.). II лс. матальшчыца, -ы, л/н. -ы, -чыц.
II лрь/л/. матальшчыцкі, -ая, -ае.
МАТАРЫЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; зак. і незак., іаліа. Аснас
ціць (аснашчаць) маторамі, аўтатранспар
там. М арл/йо. II наз. матарызацыя, -і, лс.
МАТАРЫСТ, -а, А/ -сце, л/н. -ы, -аў л/.
Рабочы, які абслугоўвае маторы. Ц лс. ма
тарыстка, -і, ДА/-тцы, л/н. -і, -так. Ц лрь/л/.
матарысцкі, -ая, -ае.
МАТАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца; не
зак. 1. (7 / 2ас. звычайна неўлсь/е.). Рухац
ца з аднаго боку ў другі, знаходзячыся ў
вісячым становішчы. Вяроўка л/аліаецца.
2. Праводзіць час у раз'ездах, клапоцячыся аб чым-н. (разм.). А/, лараёне.
МАТАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; незак.
1. м/то. Віць, навіваць, накручваць. А/,
ніткі. 2. чыл/. Рухаць з боку ў бок, махаць
чым-н. А/. залатой. 3. Хутка ісці, бегчы
куды-н.; уцякаць, паспешна выбірацца
адкуль-н. (разм., груб.). АТатай абсюль/Ц
зак. наматАць, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны (да 1
знач.); наз. намётка, -і, ДА/-тцы, лс. (да 1
знач.). II абнакр. матнўць, -нў, -нёш, -нё;
-нём, -няцё, -нўць; -нЦда 2 знач.). Ц наз.

матанне, -я, н. (да 1 і 2 знач.). Ц лрь/л/. ма
тальны, -ая, -ае (да 1 знач.).
МАТАЦЬ , -Аю, -Аеш, -Ае; незак., /ал/о
(разм.). Неэканомна, неразумна траціць
грошы, маёмасць. Ц зак. праматаць, -Аю,
-Аеш, -Ае; -Аны / разматаць, -Аю, -Аеш, -Ае;
-Аны. II наз. матанне, -я, н.
МАТАЦЫКЛ, -а, л/н. -ы, -аў, л/. Двух
колая машына з рухавіком унутранага
згарання. А/, з каляскай. Ц лрь/л/. матацыклётны, -ая, -ае. А/, заеоб.
МАТАЦЫКЛІСТ, а, А/ сце, л/н ы,
-аў л/. Яздок на матацыкле. Ц лс. матацык
лістка, -і, ДА/-тцы, л/н. -і, -так. Ц лрь/л/. ма
тацыклісцкі, -ая, -ае.
МАТАЧНІК, а, л/н -і, -аў л/ 1. Най
большая ячэйка ў сотах, у якой выводзіц
ца пчаліная матка. 2. Памяшканне для
матак якога-н. віду свойскай жывёлы. 3.
Расліна, якая выкарыстоўваецца для вы
рошчвання новых раслін (спец.). 4. Учас
так, дзе растуць насеннікі або саджанцы
якіх-н. раслін (спец.).
МАТКА, -і, ДА/ -тцы, л/н. -і, -так, лс. 1.
Тое, што і л/аці. 2. Самка жывёл і насяко
мых, якая выводзіць патомства. 3. Унут
раны палавы орган жанчын і самак жы
вародзячых жывёл, у якім развіваецца за
родак. 4. (звычайна ў прыдатку). Аб тым,
што з'яўляецца самым родным і блізкім.
Зялмя-л/. II лрь/л/. матачны, -ая, -ае (да 2 і
З знач.).
МАТКОВЫ, -ая, -ае. Зматаны ў маткі, у
матках. АТаткоеая лралса.
МАТЛАШЫЦЬ, -лашў, -лбшыш, -лбшыць; -лбшаны; незак. (разм.). 1. /ато.
Ірваць на шматкі, кавалкі. 2. міто. Пры
водзіць у бязладны стан. Вецер л/а/лло/аь/^ь
еадле. 3. Біць, дубасіць, нішчыць. АТатлоа/аць абзін абнаео. Ц зак. зматлашыць, -ла
шў, -лбшыш, -лбшыць; -лбшаны. Ц наз.
матлашэнне, -я, н.
МАТЛЯЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -Аецца; незак. (разм.). 1. Тое, што
і л/ал/ацца (у 1 знач.). /ўкі л/атляюцца як
чулсыя. Вялізна л/а/лляецца на вяроўцы. 2.
Часта рухацца з боку ў бок, хістацца.
МАТЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак., чыл/
(разм.). Тое, што і л/а/ла^ь' (у 2 знач.). А/
надам/. Лань л/апмяе хеастол/. Ц наз. мат
лянне, -я, н.
МАТНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак. Хутка
кінуцца, пабегчы куды-н. /ТеажЗол/ая лостаць л/атнулася цераз Марозу.
МАТНЎЦЬ 27/. матаць'.
МАТНЯ, -і^ л/н. -ц -ёй, лс. Мяшок у
задняй частцы рыбалоўнай снасці, куды
трапляе рыба пры лоўлі.
МАТОК, -тка, л/н. -тку -ткбў, л/. Роў
на зматаныя або навітыя на што-н. ніткі,
дрот і пад. /Вткіўл/атках.
МАТОР, -а, л/н. -ы, -аў л/. Рухавік, ма
шына, якая ператварае які-н. від энергіі
ў механічную. 7Вул/ л/атораў. Ц лрь/л/. ма
торны, -ая, -ае. А/, заеоб.
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МАТОРКА, -і, ДА/-рцы, лін. -і, -рак, ж.
(разм.). Маторная лодка.
МАТОРНЫ', -ая, -ае (спец.). Рухальны
(пра псіхафізіялагічныя працэсы). Маторная намяць. Ц наз. матбрыка, -і, лс.
МАТОРНЬР, ая, -ае 1. ая матор 2.
Які прыводзіцца ў рух маторам. Мажор
ная яма.
МАТРАЦ, -а, мн. -ы, -аў м. Мяккая тоў
стая ватовая падсцілка на ложак або прад
мет такога ж прызначэння са спружын
ным каркасам. Ц нрым. матрацны, -ая, -ае.
МАТРОС, -а, мн. -ы, -аў м. Марак, які
не адносіцца да каманднага саставу; ра
давы флоту. II ярым. матроскі, -ая, -ае. М.
танец.
МАТРОСКА, -і,Г?М-рбсцы,мн. -і, -сак,
лс. 1. Форменная блуза матроса з вялікім
адкладным каўняром спецыяльнага крою,
а таксама жаночая або дзіцячая блуза та
кога ж крою. 2. Тое, што і бесказырка.
МАТРОШКА, і, ДАТ піцы, мн -і,
-шак, лс. Размаляваная драўляная лялька,
у якую ўстаўляюцца такія ж лялькі мен
шага памеру.
МАТРЫЦА, -ы, мн. -ы, -рыц, лс.
(спец.). 1. Увагнутая частка друкарскай
формы, у якой атрымліваюць шрыфты.
Свінцовая м. Пластмасавая м. 2. У матэ
матыцы: сістэма якіх-н. элементаў разме
шчаных у выглядзе прамавугольнай таб
ліцы. 3. Узор, штамп, форма ў серыйнай
вытворчасці аб'ектаў мастацтва і тэхнікі. Ц
ярым. матрычны, -ая, -ае. ЛТ прэс. ЗТ цэх.
МАТРЫЦАВАЦЬ, цўю, цўеш, -цўе;
-цўй; -цавАны; зак. і незак., мяло (спец.).
Зрабіць (рабіць) матрыцу чаго-н. АТ. на
бор. II зак. таксама заматрыцаваць, -цўю,
-цўеш, -цўе; -цўй; -цавАны. Ц ноз. матры
цаванне, -я, н.
МАТРЫЯРХАТ, -у, ЛТ-хАце, м Перыяд
у развіцці першабытнаабшчыннага ладу;
на працягу якога жанчына адыгрывала кі
руючую ролю ў гаспадарчым і грамадскім
жыцці. II ярым. матрыярхальны, -ая, -ае.
МАТЎЗ, -А, мн. -ьі, -бў м. (разм.). 1.
Вяровачка, аборка, тасьма для завязак. 2.
часцей мн. Завязкі ў фартуху; шапцы-вушанцы і пад. Ц ярым. матўзны, -ая, -ае.
МАТЎЛЯ, -і, мн. -і, -тўль, лс. Тое, што і
мама. II ярым. матўлін, -а. Ц ласк. матўлька,
-і, ДАТ-льцы, мн. -і, -лек, лс. (разм.); ярым.
матўльчын, -а (разм.).
МАТУХНА, -ы, лс. (разм.). І. Тое, што і
мац/ (у 1 знач.). 2. Ласкавы зварот да ста
рой жанчыны. 3. Тое, што і матка (у 4
знач.). М.-зямля.
МАТУШКА, -і, ДАТ -шцы, мн. -і, -шак,
лс. Жонка святара, пападдзя.
МАТЧ, -а, мн. -ы, -аў м. Спартыўнае
спаборніцтва ў гульні паміж двума праціў
нікамі або дзвюма камандамі. Футбольны
м. ЛТ.-рэзанні. II ярым. мАтчавы, -ая, -ае.
МАТЧ-ТУРНІР, -у, мн ы, -аў м Спар
тыўнае спаборніцтва, у якім усе ўдзельнікі
сустракаюцца паміж сабой не менш за два
разы.

МАТЧЫН, -а. 1. Які належыць матцы.
Матчына хата. Матчыны зоны ў сзрца алябзяць (прыказка). 2. Уласцівы матцы (у 1
знач.). Матчына ласка. 3. Такі, як у маткі
(у 1 знач.). У Алёс/матчыны вочы. 4. Род
ны; народны. Матчына мова.
МАТЫВАВАНЫ, ая, -ае Які мае ма
тывіроўку; абгрунтаваны. Матываванае
рашэнне. II наз. матываванасць, -і, лс.
МАТЫВАВАЦЬ, -тывўю, -тывўеш,
-тывўе; -тывўй; -тывавАны; зак. і незак.,
што. Прывесці (прыводзіць) матывы, до
вады ў карысць чаго-н. М. свой абказ. Ц
наз. матывацыя, -і, лс., матываванне, -я, н.
/ матывіроўка, -і, ДАТ-рбўцы, лс.
МАТЫВАЦЫЯ, -і, лс 1. ал матыва
ваць. 2. Сістэма довадаў аргументаў на
карысць чаго-н. Ц ярым. матывацыйны,
-ая, -ае.
МАТЫВІРОЎКА, -і, ДМ рбўцы, мн і,
-рбвак, лс. 1. ал. матываваць. 2. Тое, што
і матывацыя (у 2 знач.). Ц ярым. матыві
ровачны, -ая, -ае.
МАГІЛКА, -і, ДАТ -тйцы, мн. -і, -тык,
лс. Ручная земляробчая прылада для рых
лення глебы, акучвання раслін. Ц ярым. ма
тычны, -ая, -ае. Матычнае земляробства.
МАТЫЛЁК, -лькА, мн. -лькі^ -лькбў м.
Насякомае з дзвюма парамі крылаў па
крытых рознакаляровым пылком. .Капус
ны лі. II ярым. матыльковы, -ая, -ае. Сямей
ства матыльковых (наз.).
МАТЫЛІЦА, -ы, лс. 1. мн. -ы, -ліц. Тое,
што і матылёк. 2. Хвароба хатняй жывё
лы, часцей авечак, коз, выкліканая лічын
камі стужачных глістоў.
МАТЙЛЬ, -й, мн. -і^ -ёў м. 1. Тое, што
і матылёк. 2. Лічынка камара, якая слу
жыць прынадай пры лоўлі рыбы, а такса
ма кормам для акварыумных рыб. б Ма
тылі ў вачах (разм.) — пра мігценне перад
вачамі, калі становіцца млосна, дрэнна.
МАТЫЎ, -тьіву мн. -тывы, -тываў м.
Прычына, падстава для якога-н. дзеяння.
Нн кіраваўся асабістым/ матывам/.
МАГІЛА, -тйву мн. -тывы, -тйваў м. 1.
Прасцейшая састаўная частка сюжэта, тэ
ма ў творах мастацтва. 2. Мелодыя, напеў.
Вясёлы м. II ярым. матыўны, -ая, -ае (да 2
знач.; спец.).
МАТЫЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; не
зак., што. Апрацоўваць, рыхліць зямлю
матыкай. Ц наз. матычанне, -я, н.
МАТ&ЛЬ, -я, мн. -і, -яў м. Іасцініца для
аўтатурыстаў. Ц ярым. матальны, -ая, -ае.
МАТЭМАТЫЗАЦЫЯ, і, лс Укараненне матэматычных метадаў у іншыя наву
кі, сферы дзейнасці. М прыродазнаўчых
навук.
МАТЭМАТЫК, а, мн і, -аў м Спе
цыяліст у галіне матэматыкі. Ц лс. матэма
тычка, -і, ДА^-чцы, мн. -і, -чак (разм.).
МАТЭМАТЫКА, -і, ДМ-тыцы, лс. На
вука, якая вывучае колькасныя адносіны,
а таксама прасторавыя формы наваколь
нага свету Вышэйшая м. Ц ярым. матэма
тычны, -ая, -ае. Матэматычная забача.

МАТ-МАЎ
МАТЭРЫЯ, -і, лс. 1. Аб'ектыўная рэ
альнасць, якая існуе па-за чалавечай
свядомасцю і незалежна ад яе. Формы іс
навання матэрыі. 2. Рэчыва, з якога скла
даюцца фізічныя целы прыроды. Губова
матэрыі. 3. Тканіна, матэрыял (у 4 знач.;
разм.). 4. яеран. Прадмет размовы, тэма.
Гутарыць аб высокай матэрыі.
МАТЭРЫЯЛ, -у, мн ы, аў м 1. Прад
меты, рэчывы, з якіх будуецца, выраб
ляецца што-н.; сыравіна. Губаўнічы м. 2.
яеран. Розныя звесткі, крыніцы, якія слу
жаць асновай для чаго-н. А/, бля назірання.
Гістарычны м. 3. звычайна мн. Збор звес
так, дакументаў па якім-н. пытанні. Матэрыялы з <езба. 4. Тканы або трыкатажны
выраб, прызначаны для шытва. АТ. на су
кенку. II ярым. матэрыяльны, -ая, -ае (да 1
знач.).
МАТЭРЫЯЛАЗНАЎСТВА, -а, н Навука аб матэрыялах (у 1 знач.) якой-н. галі
ны вытворчасці. II ярым. матэрыялазнаўчы,
-ая, -ае.
МАТЭРЫЯЛІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш,
-зўе; -зўй; -завЯны; зак. і незак., што.
Увасобіць (увасабляць) у канкрэтныя, рэ
чыўныя формы. II звер. матэрыялізавацца,
-зўюся, -зўешся, -зўецца; -зўйся. Ц наз.
матэрыялізацыя, -і, лс
МАТЭРЫЯЛІЗМ, у; м Навуковы фі
ласофскі кірунак, які ў супрацьлегласць
ідэалізму прызнае першаснасць матэрыі і
другаснасць духоўнага, ідэальнага. Ц лрылі.
матэрыялістычны, -ая, -ае. Матэрыяліс
тычная філасофія. Матэрыялістычнае ра
зуменне з ^яў ярыробы.
МАТЭРЫЯЛІСТ, а, М сце, лін ы,
-аў м. 1. Паслядоўнік матэрыялізму 2.
Чалавек, вельмі практычны па сваіх інта
рэсах, які падыходзіць да ўсяго з пункту
гледжання матэрыяльных выгад для сябе
(разм.). II лс. матэрыялістка, -і, ^АГ -тцы,
мн. -і, -так. II лрым. матэрыялісцкі, -ая, -ае.
МАТЭРЫЯЛІСТЫЧНЫ, ая, ае 1.
ал. матэрыялізм. 2. Вузка практычны, які
адносіцца да рэчаіснасці з пункту гле
джання сваёй выгады. Ц наз. матэрыяліс
тычнасць, -і, лс.
МАТЭРЫЯЛЬНЫ, ая, ае 1. ал ма
тэрыял. 2. Рэчыўны, рэальны ў супраць
легласць духоўнаму. М. свет. 3. Які адно
сіцца да ўзроўню жыцця, даходу заробку
Матэрыяльнае становішча. Ц наз. матэ
рыяльнасць, -і, лс. (да 2 знач.).
МАЎЗАЛЁЙ, -я, мн. -і, -яў м. Вялікае
надмагільнае мемарыяльнае збудаванне.
М. Леніна. II лрым. маўзалейны, -ая, -ае.
МАЎЗЕР, -а, мн. -ы, -аў м. Род аўтама
тычнага пісталета.
МАЎКЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які не любіць
многа гаварыць; немнагаслоўны. М. чала
век. 2. Зразумелы без слоў. Маўклівая зеоба. II наз. маўклівасць, -і, лс.
МАЎЛЁННЕ, -я, н. Вуснае і пісьмовае
валоданне мовай; моўная дзейнасць. Не
выразнае м. II лрым. маўлёнчы, -ая, -ае. М.
аларат.

МАЎ-МАЦ
МАЎЛЯЎ, чясц. (разм.). Паказвае, што
асоба, якая гаворыць, перадае чужыя сло
вы. Складу, п/лю зяняпть/, лрыхобзь, зт., зяўлтря. Дзеб еянярыўся еялубязт/: зт., /ну клад
нязтя ліяк/х рязузтньтх нтяяхяў.
МАЎРЫ, -аў ябз. маўр, -а, л*. 1. Назва
карэннага насельніцтва Маўрытаніі. 2.
Назва мусульманскага насельніцтва Пірэнейскага паўвострава і заходняй часткі
Паўночнай Афрыкі ў сярэдневяковай Еў
ропе (уст.). II лс. маўрытанка, -і, ^Л/ -нцы,
зтн. -і, -нак. II прыз*, маўрскі, -ая, -ае / маў
рытанскі, -ая, -ае
МАЎЧАЛЬНІК, а, зж і, аў, зт. 1. Ма
нах, які даў зарок маўчання. 2. Пра маў
клівага чалавека, а таксама пра чалавека,
які з меркаванняў асцярогі не выказвае
сваёй думкі, адмоўчваецца. Ц лс. маўчальні
ца, -ы, зж. -ы, -ніц.
МАЎЧАНКА, -і, ДА/ -нцы, лс. (разм.).
Дзіцячая гульня, у якой прайграе той, хто
першым загаворыць. 0 Гўляць у маўчан
ку — ухіляцца ад размовы.
МАЎЧАЦЬ, -чў, -чыш, -чыць; -чЫм,
-чыцё, -чАць; -чЫ; незак. 1. Нічога не гава
рыць, не падаваць голасу. Сдухям / лятучы.
2. леран. Не парушаць цішыні, спакою.
Лёска змучыць. 3. аб чым. Захоўваць што-н.
у тайне, не расказваць пра што-н. тіб еэ/ляй спраўлены/з*. Ц наз. маўчанне, -я, н.
МАЎЧКОМ, лрысл. Нічога не кажучы,
захоўваючы маўчанне. Сядзець зт.
МАЎЧОК, -чкА, зт. 1. Маўчанне. 2. у
знач. сык. Ні слова, ні гуку (не гаварыць;
разм.). 7бльк/ лра аэтля зт./
МАЎЧЎН, -А, зтн. -ьі, -бў, зт. (разм.).
Маўклівы, негаваркі чалавек. Ц лс. маўчўха, -і, ДЛ/-чўсе, зтн. -і, -чўх.
МАФІЁЗІ, нескл., зт. Член мафіі.
МАФІЯ, -і, зтн. -і, -фій, лс. Тайная кры
мінальная арганізацыя, сфарміраваная
ў Італіі, якая пазней распаўсюдзіла сваю
дзейнасць і ў іншых краінах.
МАХ', -у, зтн. -і, -аў зт. 1. Адзін хуткі
рух у паветры чым-н., узмах. З/, крыля.
З/, рукі. 2. У спорце: адзін рух нагой, ру
кой або корпусам уперад, назад або ўбок.
З/, уперлі, б Адным махам, за адным махам
(разм.) — адразу за адзін прыём. Даць маху
(разм.) — дапусціць памылку. З усяго маху
(разм.) — размахнуўшыся, з усяе сілы.
МАХ2, быкл., у зняч. сык. (разм.). Ужыв.
для абазначэння хуткага руху (ад дзеясло
ва махнуць — махаць).
МАХАВІК', -А, зтн. -і^ -бў, зт. Кола, якое
забяспечвае раўнамерны рух механізма.
МАХАВЙС, -А, зтн. -і^ -бў, зт. Ядомы
грыб на тонкай ножцы з жоўта-бурай
шапкай.
МАХАВЫ', -Ая, -бе. Які мае адносіны
да махання, прызначаны для яго. ЛТяхяеыя леры.
МАХАВЫ' ал. мох
МАХАЛА, -а, н. У выразах: махалам
не адмахацца (разм.) — ніякімі сіламі не
прымусіць адчапіцца; хоць ты махалам
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махай (разм.) — занадта многа каго-н., не
адбіцца.
МАХАЛЬНІК, -а, зтн. -і, -аў зт. (спец.).
Асоба, якая падае сігналы маханнем.
МАХАОН, -а, зтн. -ы, -аў, зт. Буйны
дзённы матылёк з жоўтымі крыламі ў чор
ныя крапінкі. II лрызт. махабнавы, -ая, -ае.
МАХАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незяк. 1. чызт.
Рабіць узмахі, рухі ў паветры. Л/. рукой кяАту-н. 2. чызт. Трэсці чым-н., пагражаючы
каму-н. Л/. кулякоАт. 3. Хутка ісці, рухацца,
шпарыць (разм.). 77рыймлосязт. ляць кй?язте/лряў ля бялсблсы. Ц ябнякр. махнуць, -нў,
-нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні" Ц няз.
махАнне, -я, н.
МАХЁР, -у зт. Шэрсць коз ангорскай
пароды або выраб з гэтай шэрсці. Ц лрым.
махёравы, -ая, -ае. Л/. мтял/к.
МАХІНА, -ы, зтн. -ы, -хін, лс. (разм.).
Вялікі, грувасткі прадмет.
МАХІНАТАР, -а, зтн. -ы, -аў зт. Чала
век, які займаецца махінацыямі; махляр. Ц
лс. махінатарка, -і, 27Л/-рцы, зтн. -і, -рак. II
лрым махінатарскі, -ая, -ае.
МАХІНАЦЫЯ, і, зтн і, цый, лс Не
сумленны спосаб дасягнення чаго-н.;
махлярства.
МАХЛЯВАЦЬ, -лібю, -лібеш, -лібе;
-лібй; незяк. (разм.). Займацца махляр
ствам; жульнічаць, ашукваць. Ц зяк. змахлявАць, -лібю, -лібеш, -лібе; -лібй. Ц няз.
махлявАнне, -я, н.
МАХЛЯР, -А, зтн. -й, -бў зт. (разм.).
Той, хто займаецца махлярствам, махлюе;
жулік, ашуканец. Ц лс. махлярка, -і, ДА/
-рцы, зтн. -і, -рак. II лрызт. махлярскі, -ая,
-ае. Л/я;омрсктя зеычкт.
МАХЛЯРСТВА, -а, н. (разм.). Падман,
ашуканства з карыслівай мэтай.
МАХНАТЫ, -ая, -ае. 1. Аброслы поў
сцю, валасамі; касматы. З/ зеер. 2. Пра
тканіну: з густым ворсам. Л/. ручнтк. 3.
лерян. З густой ігліцай, з густымі галіна
мі. Мяхнялтыя лялы ялтн. II няз. махнатасць,
-і, лс.
МАХНАЦІЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -ціцца; незяк. (разм.). Рабіцца мах
натым, калмаціцца. Сўкнолячялозт.
МАХНАЦІЦЬ, -нАчу -нАціш, -нАціць;
незяк., мяло (разм ). Рабіць махнатым,
калмаціць.
МАХНЎЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; зяк. 1. ад. махаць. 2. Кінуц
ца куды-н. (разм.). Л/. церяз ллолт. 3. Ад
правіцца, паехаць куды-н. (разм.). Л/. ня
поўдзень. 0 Махнуць рукой ня кяао-мтлто
(разм.) — перастаць звяртаць увагу на ка
го-, што-н.
МАХОР ад. махры.
МАХОРКА, -і, ДА/ -рцы, лс. 1. Травя
ністая расліна сямейства паслёнавых, з
лісця і сцябла якой атрымліваюць тытунь.
2. Тытунь ніжэйшага гатунку з такой рас
ліны. II лрызт. махорачны, -ая, -ае.
МАХРА, -іл, лс. (разм.). Тое, што і зтяхоркя (у 2 знач.).

МАХРАВАТЫ, -ая, -ае. З невялікімі
махрамі. II няз. махраватасць, -і, лс.
МАХРАСТЫ, -ая, -ае. Тое, што і зтяхрыслты.
МАХРОВЫ, -ая, -ае. 1. Пра кветку з вя
лікай колькасцю пялёсткаў Л/. зтяк. 2. Пра
тканіны, вырабы з тканіны з высокім вор
сам. Л/. хялялт. 3. лерян. Ярка выражаны
з боку якой-н. адмоўнай якасці. Л/. рэяк^ьтянер. II няз. махровасць, -і, лс.
МАХРЙ, -бў ябз. махбр, -хрА, зт. 1. Сва
бодна звісаючыя ніткі, шнуркі па краях
якой-н. тканіны, Йўстлкя з зтязрязт/. 2. Пя
лёсткі ў махровых кветках. 3. Тонкія адга
лінаванні кораня расліны.
МАХРАСТЫ, -ая, ае 1. З махрамі 2.
Падобны на шматкі, касмылі па краях ча
го-н. II няз. махрыстасць, -і, лс.
МАЦ, еь/кл., у зняч. зык. (разм.). Ужыв.
са знач. дзеяслова мацаць. Л/ у к/мтэнь, я
кятнллькя як не было.
МАЦА, -ьі, лс. Тонкія сухія праснакі з
пшанічнай мукі, якія выпякаюцца павод
ле яўрэйскага абраду да Вялікадня.
МАЦАВАЛЬШЧЫК, а, лн -і, -аў, л
Ібрнарабочы, спецыяліст па крапяжы.
Тйяхцер-зтяцябддьмтчык.
МАПДВАЦЬ, мацўю, мацўеш, мацўе;
мацўй; мацаваны; незяк., мяло. 1. Трывала
прымацоўваць. Л/. пірос. 2. лерян. Рабіць
моцным, узмацняць. Л/. ябарону кря/ны. 3.
У горнай справе: устанаўліваць крапеж. 4.
Правяраць моц чаго-н. (разм.). Л/. яйкя. Ц
няз. мацаванне, -я, н.
МАЦАК, -А т -ў, зтн. -і^ -бў, зт. (разм.). 1.
-А. Здаровы, моцны чалавек. 2. -ў. Моцны
тытунь, напітак і інш.
МАЦАЦЬ, мАцаю, мАцаеш, мАцае; не
зяк. 1. мяло. Датыкаючыся, распазнаваць
што-н., упэўнівацца ў чым-н. Л/. луды?. 2.
кяео-млло. Шукаць вобмацкам. Л/. рякяў. Ц
няз. мацанне, -я, н.
МАЦЕРКІ, рак т МАЦЯРКІ -рбк
(разм.). Тое, што ізтяц/ (у 1 знач.).
МАЦЕРЫКОВЫ ад мацярык
МАЦЕРЫН ад маці
МАЦЁРЫ, -ая, -ае. І. Сталы, поўны сіл
(пра жывёлу). Л/. еоўк. 2. лерян. Вопытны;
непапраўны, закаранелы. Л/. іял/ён. Л/. бюрякрялт. II няз. мацёрасць, -і, лс.
МАЦІ, 7ДА/ мАці і мАцеры, 7? мАці /
мАцеру; ТмАці т мАцерай, зтн. мАці і мАце
ры, РмАці / мацярэй, ДмАці / мацярАм, У
мАці / мацярАмі, Л/ мАці / мацярАх, лс. І.
Жанчына ў адносінах да сваіх дзяцей. Робняя зт. Л/.-ябз/ночкя. 2. Самка ў адносінах
да яе дзяцей. Ц лрызт. мацярынскі, -ая, -ае
(да 1 знач.) т мацерын, -а (да 1 знач.; разм.).
Л/яцярынскяя любоў. Л/яцерыня ллдйло.
МАЦНАВАТЫ, -ая, -ае (разм.). Даволі
моцны. Л/. згяроз. Л/. чяй.
МАЦНЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незяк.
1. Рабіцца больш моцным, здаровым.
Л/ымцы зтяцнеюць. 2. (7 / 2 яе. зяычяйня не
ўлсыб.). Узнімацца, дзьмуць больш моцна.
7?ецер зтяцнее. 3. лерян. Станавіцца ўстой
лівым. Л/. бухязт. 4. Умацоўвацца экана-
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мічна, арганізацыйна. 766 аб еобў ма/^лее
гаслабарка. 5. (7 / 2ас. звычайла леўзкыв.).
Набірацца моцы ў працэсе прыгатаван
ня (пра віно, чай і пад.).
мацлее, кал/
заворалы ласта/^ь. II зак. памацнець, -бю,
-беш, -бе.
МАЦУНАК, -нку м (разм.). 1. Улас
цівасць моцнага; моц, трываласць. У в/ле
Дзесяць 2рабусаўма/(улку. Л/ороз лаб/рае м.
матзры/. 2. Яда, якой можна падсілка
вацца, падмацаваць сілы. .Жытл/ хлеб —
збаровы Лі.
МАЦЫЁН, -у; м. Прагулка з мэтай ума
звання здароўя або адпачынку. 7?ячэрн/лі.
II лрым. мацыённь!, -ая, -ае.
МАЦЮКАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
незак. (разм.). Лаяцца матамі Ц наз. мацю
канне, -я, н.
МАЦЮКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.,
каео-м/то (разм.). Лаяць матамі
МАЦЯРКГал мацеркі
МАЦЯРЙК, -церыкА, лін. -церыкі^ -церыкбў, м Вялікая частка сушы, якая аб
мываецца морамі і акіянамі; кантынент. Ц
лрым. мацерыковы, -ая, -ае. М. кл/мат.
МАЦЯРЙНСКІ ал маці
МАЦЯРЙНСТВА, а, н 1. Стан жанчыны-маці ў перыяд цяжарнасці, родаў і
кармлення дзіцяці. т4хова мацярылства. 2.
Уіасцівае маці пачуццё да дзяцей, усве
дамленне яе кроўнай сувязі з дзецьмі. 77ачуцце ма^{ярынс/леа.
МАЧА, -ьі, зк. Вадкасць, што выдзяля
ецца ныркамі як прадукт абмену рэчываў.
II лрым. мачавы, -Ая, -бе. А7. лузыр.
МАЧАГОННЫ, ая, ае Які ўзмацняе
выдзяленне мачы. Л7ачаеолль/я сробк/.
МАЧАЛА, -ы, мн. -ы, -чАл / -аў зк. Тон
кія доўгія палоскі з лубянога слоя ліпавай
кары, з якіх вырабляюць рагожу, вяроўкі і
пад. II лрым. мачальны, -ая, -ае.
МАЧАЛІСТЫ, -ая, -ае (разм.). Валак
ністы, падобны да мачалы.
МАЧАЛКА, -і, ДА7 -лцы, мн. -і, -лак,
зк. Жмут мачал або якіх-н. валокнаў для
мыцця, змывання гразі і пад.; наогул мяк
кі выраб, прызначаны для мыцця чаго-н. Ц
лрь/м. мачалкавы, -ая, -ае.
МАЧАНКА, -і, ДА7 -нцы, мн. -і, -нак,
зк. Страва з сала, мяса і каўбасы, падка
лочаная мукой. Л7. — нацыянальная снарада
беларусаў.
МАЧАННЕ, -я, н. Е ал. мачаць. 2. Тое,
што і мачанка.
МАЧАХА, -і, ДМ -часе, мн. -і, -чах /
МАЧЫХА, -і, ДА/ -чысе, мн. -і, -чых, зк.
Няродная маці, жонка бацькі ў адносінах
да яго дзяцей ад папярэдняга шлюбу.
МАЧАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак., мала
1. Апускаць у што-н. вадкае або сып
кае. А7. бульбу ў скваранае сала. 2. Выраб
ляць што-н. апусканнем у які-н. раствор
(спец.). АГ. залалк/. Ц аблакр. макнўць, -нў,
-нбш, -нб; -нём, -няцё, -нўць; -нг Ц наз.
мачанне, -я, н.
МАЧТА, -ы, ДМ-чце, мн. -ы, мачт / -аў
зк. Высокі слуп для парусоў на судне, а

таксама збудаванне ў выглядзе слупа для
розных мэт. II лрым. мачтавы, -ая, -ае. Л/.
лес. М. л/хтор.
МАЧТАВЙ, -бга, мн. -ьія, -ьіх, м. Мат
рос, які нясе службу на мачце.
МАЧТОЎНІК, -у м. Лес, прыгодны для
мачтаў Л/. злахобз/цца лаб лй/ьлай аходай.
МАЧУЛІШЧА, -а, мн. -ы, -ішч / -аў, н.
(гіст.). Месца, дзе мочаць лён, каноплі і
пад.
МАЧЙЛЬНЯ, -і, мн. -і, -лень / -льняў
зк. Тое, што і манул пана.
МАЧЫХА ал мачаха
МАЧЙЦЦА, мачўся, мбчышся, мбчыцца; незак. 1. Рабіцца мокрым, прамакаць
наскрозь. З-за маленькага н/чулачка нязор
ка было м. 2. Выдзяляць мачу. Ц зак. пама
чыцца, -мачўся, -мбчышся, -мбчыцца.
МАЧЙЦЬ, мачў, мбчыш, мбчыць;
мбчаны; незак. 1. каео-а/лю. Рабіць мок
рым, вільготным. Дозкбзк мочыць збозкзка. 2. /ата. Трымаць што-н. у чым-н.
вадкім, прамочваць, насычаць вадкас
цю, каб надаць адпаведныя якасці, улас
цівасці. Л/. лен. II зак. замачыць, -мачў,
-мбчыш, -мбчыць; -мбчаны / намачыць,
-мачў, -мбчыш, -мбчыць; -мбчаны; наз.
замочванне, -я, н. (да 2 знач.), замочка, -і,
ДА7 -чцы, зк. (да 2 знач.) / мачанне, -я, н.
(да 2 знач.). Ц лрым. мачыльны, -ая, -ае.
МАШАСТОВЫ ал мошаст
МАШБЮРО, нескл., н. (гіст.). Машы
напіснае бюро.
МАШКАРА, -ы, зк., зб. Мошкі. Далолінаям.
МАШНА, -ьі, мн. -ы, машбн, зк. 1. Мя
шочак для грошай (уст.). 2. леран. Пра гро
шы, багацце (разм.). 7угаям.
МАШОНКА, -і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак,
зк. 1. Тое, што і ма/ала (уст.). 2. Скурнамышачны мяшочак, у якім знаходзяцца
мужчынскія палавыя залозы. Ц лрь/м. ма
шоначны, -ая, -ае (да 2 знач.).
МАШТАБ, -у мн. -ы, -аў м. 1. Адносі
ны даўжыні лініі на карце, глобусе, чарця
жы і пад. да даўжыні ў натуры. Л7. — бваццаць ляць к/ламел/раў у аблым сантымет
ры. 2. леран. Размах, значэнне. ТУь/рок/ м.
бубаўл/чых работ. У сусветным маа/табе. Ц
лрь/м. маштабны, -ая, -ае.
МАШТАБНАСЦЬ, і, зк Вялікі размах,
глыбіня ахопу чаго-н. Л7. лабзей.
МАШТАК, -А, мн. -і^ -бў, м. Невялікі
моцны конь.
МАШЧЭННЕ ал масціць
МАШЙНА, -ы, мн. -ы, -шын, зк. 1.
Механізм або сукупнасць механізмаў што
выконваюць пэўную работу ператвараю
чы адзін від энергіі ў другі. 77араеая м. 7?язальная м. 2. лзрал. Аб арганізацыі, асобе,
якая дзейнічае падобна механізму беспе
рабойна і дакладна; сістэма. Ваенная м. 3.
Тое, што і аўтамаб/ль. Легкавая м. Ц лрь/м.
машынны, -ая, -ае (да 1 і 3 знач.). А7. ларк.
А7. лераклаб.
1МАШЫНА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. машына, машын
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ны, напр.: мам/ылазабеслячэлле, ман/ыналракатнь/, ма/аь/лаўлабальл/к.
МАШЫНАБУДАВАННЕ, я, н Іаліна
прамысловасці, якая вырабляе машыны
(у 1 знач.). II лрь/м. машынабудаўнічы, -ая,
-ае. А7. завоб.
МАШЫНАБУДАЎНІК, -А,
і; -бў,
м. Спецыяліст па машынабудаванні.
МАШЫНАЗНАЎСТВА, -а, н Навуко
вая дысцыпліна, якая ўключае апісанне
і тэорыю машын і механізмаў тэхнало
гію машынабудавання. Ц лрь/м. машына
знаўчы, -ая, -ае.
МАШЫНАЛЬНЫ, ая, ае Механіч
ны, аўтаматычны. А7. абхаз. Ц лаз. машы
нальнасць, -і, зк
МАШЙНАПІС, у м Друкаванне на
пішучай машынцы, а таксама сам тэкст,
атрыманы ў выніку друкавання. Ц лрь/м.
машынапісны, -ая, -ае. А7. тэкст.
МАШЫНІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; зак. і лезак., /ато (спец.).
Укараніць (укараняць) машыны ў вытвор
часць. II лаз. машынізацыя, -і, зк.
МАШЫНІСТ, -а, Л7-сце, мл -ы, -аў м
Спецыяліст, які працуе на машыне і кіруе
ходам машыны. Л/. ларавоза. Л/. экскава
тара.
МАШЫНІСТКА, і, ДАТ тцы, мл і,
-так, зк. Жанчына, якая працуе на пішу
чай машынцы.
МАШЙНКА, -і, ДМ-нцы, мл. -і, -нак,
зк. Механічная прылада для якой-н. рабо
ты. 77йоучая м. ТТТыць ла ма/аылцы. АТ. бля
стрь/зкк/ валасоў.
МАЙСТРА, лескл., м. Іанаровая назва
вьшатных музыкантаў жывапісцаў шах
матыстаў
МАЙК, -А, мл. -і^ -бў м. Вежа з сігналь
нымі агнямі на беразе мора або вострава,
якія паказваюць шлях караблям. Ц лрь/м.
маячны, -ая, -ае.
МАЯНТКОВЫ ал маёнтак
МАЯНЭЗ, -у, м. Соус з алею, яечнага
жаўтка, воцату, гарчыцы і іншых прыпраў
II лрь/м. маянэзны, -ая, -ае.
МАЯРАТ, -у М -рАце, м. (гіст.). 1. Па
радак атрымання спадчыны, пры якім зя
мельнае ўпаданне пераходзіць старэйша
му сыну або старэйшаму ў родзе. 2. Неру
хомая маёмасць, на якую пашырана такое
права. II лрь/л/. маяратны, -ая, -ае.
МАЯТНІК, -а, мл. -і, -аў м. 1. Стры
жань або ланцуг з цяжарам на ніжнім
канцы, які мерна вагаецца з боку ў бок у
падвешаным стане. ТТасцеллы габз/лл/к з
маятл/кам. 2. Рухомае кольца ў ручным ці
кішэнным гадзінніку, якое рэгулюе ход. Ц
лрь/м. маятнікавы, -ая, -ае.
МАЯЧЫЦЬ, -чу -чыш, -чыць; лезак.
(разм.). Узвышацца над наваколлем. Завобск/я трубы маячыл/ўбалечыл/.
МЕНЕ.. Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач.: 1) у мільён разоў боль
шы за адзінку указаную ў другой частцы
слова, напр.: мееават, мееаеерц, мееаерам,

МЕГ-МЕЛ
мегатона; 2) вялікі, гіганцкі, грандыёзны,
напр.: мегаліт, мегаслора, мегаполіс.
МЕГАФбН, -а, мн. -ы, -а% лі. Рупар для
ўзмацнення гуку. /Азорыць у м. Ц лрым. мегафбнны, -ая, -ае.
МЁД... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач. медыцынскі, напр.:
мебааляб, меббрат, меббалаз/ога, мебслужба.
МЕДАВАР, -а, мн. -ы, -аў м. Спецыя
ліст, які займаецца мёдаварэннем.
МЕДАВАРНЯ, -і, мн. -і, -рань і -рняў
ж. Памяшканне са спецыяльным абста
ляваннем для варэння мёду (у 2 знач.). Ц
ярым. медаварны, -ая, -ае.
МЕДАВУХА, -і, ДМ -вўсе, лс. (разм.).
Лёгкі хмельны напітак з мёду.
МЕДАГОНКА, -і, ДМ -нцы, мя. -і,
-нак, лс. Машына для адпампоўвання мё
ду з сотаў.
МЕДАЗБОР, -у м. 1. Збор пчоламі нек
тару з кветак і час такога збору. 2. Мёд,
сабраны пчоламі. багаты м. Ц ярым. медазббрны, -ая, -ае.
МЕДАЛІСТ, -а, М -лісце, мя. -ы, -аў,
м. Тбй, хто атрымаў медаль у якасці ўзна
гароды за што-н. II лс. медалістка, -і, ДМ
-тцы, мя. -і, -так. II лрым. медалісцкі, -ая,
-ае.
МЕДАЛЬ, -А, мя.
-ёў, м. Знак у вы
глядзе круглай металічнай пласцінкі з
якім-н. рэльефным адбіткам і надпісам,
што выдаецца як узнагарода або ў памяць
аб якой-н. падзеі. М. б^ранць/ска Скарыны.
Залажы м. 77амяжяы м. б Адваротны бок
медаля — адмоўны бок якой-н. справы. Ц
лрым. медальны, -ая, -ае.
МЕДАЛЬЕР, -а, мн. -ы, -аў м. Мастак,
які вырабляе формы для адліўкі і чаканкі
манет і медалёў. Ц лрым. медальерскі, -ая,
-ае.
МЕДАЛЬЕРНЫ, -ая, -ае Які мае ад
носіны да працы медальера. Медальернае
мастацтва.
МЕДАЛЬЁН, -а, мн. -ы, -аў м. Юве
лірны выраб авальнай ці круглай формы
ў выглядзе футлярчыка, унутр якога мож
на ўстаўляць фотаздымак або які-н. таліс
ман. II лрым. медальённы, -ая, -ае.
МЕДАНОС, а і -у, м 1. а, мн -ы, -аў
Меданосная расліна. 2. -у. Збор пчола
мі нектару з кветак, а таксама час такога
збору.
МЕДАНОСНЫ, -ая, -ае 1. Багаты нек
тарам. Л/е^аносныя кветкі. 2. Які ператва
рае нектар у мёд. Меданосныя пчолы. Ц наз.
меданоснасць, -і, ж.
МЕДЗВЕДЗЯНЯ і МЕДЗВЕДЗЯНЁ,
-нАці, мн. -нАты, -нйт, н. Дзіцяня мядзведзя.
МЕДЗЕПЛАВІЛЬНЫ, -ая, -ае Які мае
адносіны да выплаўкі медзі. М. заеоб.
МЕДЗЬ, -і, ж. 1. Хімічны элемент, ме
тал чырванавата-жоўтага колеру, вязкі
і коўкі. Траўленая м. 2. зб. Вырабы з та
кога металу. 3. зб. Грошы з такога металу
(разм.). Рэ/ату атрымаў меббзю. Ц лрым.
мёдны, -ая, -ае імедзянЫ, -Ая, -бе (разм.).
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МЕДЗЯКІ, -бў абз. мядзяк, медзякА, м.
Медныя манеты, грошы. Ўтрымаў цэлую
асмелю медзякоў.
МЕДЗЯНІСТЫ, ая, ае 1. У склад
якога ўваходзіць медзь. Медзяністая сажа. 2. Падобны колерам на медзь. М. ко
лер.
МЕДЗЯНІЦА, -ы, мн ы, -ніц, ж. Сы
сучае насякомае атрада раўнакрылых хо
батных, шкоднік яблыневых і грушавых
дрэў.
МЁДНА... / МЁДНА... Першая састаў
ная частка складаных слоў са знач. медны
(у 1, 2 і 4 знач.), напр.: мсбналракажны,
мебнарубны, мебна-бронзаеы, мебна-буры,
мебна-жоўты, мебна-чыреоны.
МВДНАЛІЦЁЙНЫ, -ая, -ае Які мае
адносіны да ліцця медзі. М. цэх.
МЕДНІК, -а, мн. -і, -аў м. Спецыяліст
па вырабе і рамонце медных рэчаў Ц лрым.
мёдніцкі, -ая, -ае.
М^ДНЫ, -ая, -ае. 1. ад. медзь. 2. Які
мае адносіны да здабычы і апрацоўкі ме
дзі. Мебная прамысловасць. 3. Зроблены
з медзі. Мебныя ^роа/ы. 4. Колеру медзі,
чырвона-жоўты. М твар аб прыморскага
загару. О Медны век — пераходны перы
яд ад неаліту да бронзавага веку калі па
чынаюць з'яўляцца металічныя вырабы з
медзі. 0 Медны лоб (разм., пагард.) — пра
ўпартага, бесталковага чалавека.
МЕДПЕРСАНАЛ, -у, м Медыцынскі
персанал.
МЕДПУНКТ, -а, 3/-кце, мн -ы, аў м
Медыцынскі пункт; амбулаторная лячэб
ніца пры якой-н. установе, прадпрыем
стве. З/, на завобзс.
МЕДСАНБАТ, -а, 3/-бАце, мн. -ы, -аў
м. Медыка-санітарны батальён. Ц лрым.
медсанбатаўскі, -ая, -ае.
МЕДСАНБАТАВЕЦ, таўца, мн таў
цы, -таўцаў м. Супрацоўнік медсанбата.
II ж. медсанбатаўка, -і, ДМ -таўцы, мн. -і,
-тавак (разм.).
МЕДСЯСТРА, -ьі, мн. -сёстры і (з л/ч. 2,
2, 4) -сястры, -сясцёр, ж. Медыцынская
сястра, асоба сярэдняга медыцынскага
персаналу ў лячэбных установах.
МЕДУЗА, -ы, мн. -ы, -дўз, ж. Беспазва
ночная марская жывёліна са студзяністым
целам і шчупальцамі.
МЕДУНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Тра
вяністая расліна сямейства бурачнікавых
з дробнымі пахучымі кветкамі.
МЕДЫК, -а, мн. -і, -аў м. Урач, а такса
ма студэнт вышэйшай медыцынскай на
вучальнай установы. II ж. медычка, -і, ДМ
-чцы, мн. -і, -чак (разм.).
МЕДЫКА-... Першая састаўная час
тка складаных слоў са знач. медыцынскі,
напр.: мебыка-інструментальны, мебыкалра^&ілактычны, мебыка-санітарны, мебыка-фармацэўтычны, мебыка-х/рургічны.
МЕДЫКАМЕНТЫ, аў абз медыка
мёнт, -а, М-нце, м. Лячэбныя сродкі, ля
карствы. II лрым. медыкаментозны, -ая, -ае.

МЁДЫЯ, нескл., мн. Сродкі масавай ін
фармацыі. беларускія м.
МЕДЫЯНА, -ы, мн. -ы, -дыАн, ж. У
геаметрыі: адрэзак прамой лініі, які злу
чае вяршыню трохвугольніка з сярэдзінай
процілеглай стараны.
МЕЖАВАЦЬ, мяжўю, мяжўеш, мяжўе; мяжўй; межавАны; незак. 1. Мець
агульную мяжу быць сумежным (разм.).
2. /ато. Вызначаць межы ўчасткаў пры па
дзеле зямлі. М лал/. II наз. межаванне, -я, н.
МЕЖАВІК, -А, мн. -і^ -бў м. Спецыя
ліст па межаванні; землямер.
МЕЖАВЫ ал. мяжа
МЕЖАНЬ, -і, ж. Перыяд з найбольш
нізкім устойлівым узроўнем вады ў рацэ.
Зімовая м. Ц лрым. мёжанны, -ая, -ае. З/,
лерыяб.
МЕЗАЗОЙСКІ, ая, -ае У выразе: ме
зазойская эра (спец.) — эра геалагічнай
гісторыі Зямлі, якая ідзе за палеазойскай
і папярэднічае кайназойскай эры.
МЕЗАНІН, -а, мн. -ы, -аў м. Надбудова
над сярэдняй часткай невялікага жылога
дома. II лрым. мезанінны, -ая, -ае.
МЕЗЕНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.
Пяты, самы малы палец на руцэ і на назе.
II ламян/а. мёзенчык, -а, мн. -і, -аў м.
МЕЛ, -у м. Тое, што і крэмба. 77/саць ме
лам на бом/цы. белы, як м. Ц лрым. мелавы,
-Ая, -бе. З/ лбрыяб (трэці геалагічны пе
рыяд мезазойскай эры).
МЕЛАВАНЫ, -ая, -ае У выразе: мела
ваная папера — папера, пакрытая белай
клеенай фарбай.
МЕЛАДРАМА, -ы, мн. -ы, -рАм, ж. 1.
Драма з вострай інтрыгай, рэзкім проці
пастаўленнем дабра і зла, перабольшанай
эмацыянальнасцю. 2. леран. Падзея, па
водзіны, афарбаваныя перабольшаным
драматызмам (неадабр.). Ц лрым. меладра
матычны, -ая, -ае
МЕЛАД&ЧНЫ, ая, -ае 1. ад. мело
дыя. 2. Прыемны для слыху мілагучны.
Л/. голас. II наз. меладычнасць, -і, ж.
МЕЛАДЭКЛАМАТАР, -а, мн -ы, аў, м
Артыст, які займаецца меладэкламацыяй.
II лрым. меладэкламатарскі, -ая, -ае.
МЕЛАДЭКЛАМАЦЫЯ, і, ж Дэкла
мацыя вершаў або прозы, якая суправа
джаецца музыкай. II лрым. меладэклама
цыйны, -ая, -ае.
МЕЛАМАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Тбй, хто
вельмі любіць музыку і спевы. Ц ж. мела
манка, -і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак. Ц лрым.
меламАнскі, -ая, -ае.
МЕЛАНЖ, -у, м. (спец.). Пража або
тканіна з сумесі афарбаваных у розныя
колеры валокнаў валакністых матэрыя
лаў II лрым. меланжавы, -ая, -ае. З/, кам
бінат.
МЕЛАНХАЛІЧНЫ, -ая, -ае 1. ад ме
ланхолія. 2. Схільны да меланхоліі, які
выражае меланхолію. З/, характар. 3. Пра
тэмперамент: які характарызуецца пры
гнечаным станам, слабымі валявымі пра
цэсамі. II наз. меланхалічнасць, -і, ж.
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МЕЛАНХОЛІК, а, мн. і, аў, м. 1. Ча
лавек, хворы на меланхолію, схільны да
суму нуды. 2. Чалавек з меланхалічным
тэмпераментам. Ц м?. меланхалічка, -і, ДЛ/
-чцы, лін. -і, -чак.
МЕЛАНХОЛІЯ, -і, ж. Хваравіта-прыгнечаны стан, туга, хандра. Ц ярым. мелан
халічны, -ая, -ае. Л/. настрой.
МЁЛАС, -у, м. (спец.). Агульнае паняц
це меладычнага, песеннага пачатку ў му
зыцы.
МЕЛІСА, -ы, лс. Травяністая меданос
ная расліна сямейства губакветных з жоў
тымі кветкамі і лімонным пахам.
МЁЛІСТЫ, -ая, -ае. Які мае мелі. ЛТел/сл/ая замок#.
МЕЛІЯРАВАЦЬ, рўю, рўеш, рўе;
-рўй; -равАны; зок. і незак., м/то. Правесці
(праводзіць) меліярацыю. М забалочаныя
земл/.
МЕЛІЯРАТАР, -а, мн -ы, -аў, м Спе
цыяліст па меліярацыі. Ц ярым. меліяратар
скі, -ая, -ае.
МЕЛІЯРАЦЫЯ, -і, лс Сістэма мера
прыемстваў, накіраваных на паляпшэнне
зямель шляхам асушэння або арашэння. Ц
ярым меліярацыйны, -ая, -ае.
МЁЛКА, ярысл. 1. Неглыбока. 2. у зняч.
сык. Пра нязначную глыбіню. 7ут зусшм.
МЕЛКА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. мелкі, напр.: мелкаеобны, мелкадонны.
МЕЛКАВОДДЗЕ, я, н 1. Нізкі ўзро
вень вады ў рацэ, возеры і пад. 2. Участак
ракі, возера з невялікай глыбінёй.
МЕЛКАВОДНЫ, ая, ае Неглыбокі,
з нізкім узроўнем вады (пра вадаёмы). Л/.
канал. II наз. мелкаводнасць, -і, лс.
МЁЛКІ, -ая, -ае. 1. Які мае невялікую
глыбіню. Мелкае возера. Мелкае св/офаванне. 2. З нізкімі краямі, з меншай глыбінёй
у параўнанні з іншымі аднароднымі прад
метамі. Мелкая талерка. Ц наз. мелкасць,
-і, лс.
МЕЛОДЫКА, -і, ^?М -дыцы, лс. 1. Ву
чэнне аб мелодыі. 2. Сукупнасць мела
дычных сродкаў уласцівых асобнаму му
зычнаму твору, жанру, кампазіцыі і пад.
М. верм/а.
МЕЛОДЫЯ, -і, мн. -і, -дый, лс. Міла
гучная паслядоўнасць гукаў якая ўтварае
музычнае адзінства; напеў Ц ярым. мела
дычны, -ая, -ае.
МЕЛЬ, -і, Тмёллю, мн. -і, -ей / -яў лс.
Неглыбокае месца ў рацэ або моры, не
бяспечнае для суднаходства. 0 Сесці на
мель — трапіць у нязручнае, цяжкае ста
новішча.
МЁЛЬКАМ, лрысл. Імгненна, нядоўга,
бегла. М. зірнуць.
МЁЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў м. Тое, што і
млынар. II лрь/м. мельніцкі, -ая, -ае.
МЕЛЬНІЧЫХА, -і, ДМ чысе, мн -і,
-чых, лс. (разм.). Жонка мельніка.
МЕЛЬХІЁР, -у, м. Сплаў медзі з ніке
лем і некаторымі іншымі элементамі се

рабрыста-белага колеру. II ярым. мельхіё
равы, -ая, -ае.
МЕМАРАНДУМ, -а, мн. -ы, -аў, м.
(афіц.). Дыпламатычны дакумент, у якім
выказваюцца погляды ўрада дадзенай
дзяржавы па якім-н. пытанні і які ўруча
ецца прадстаўніку іншай дзяржавы.
МЕМАРЫЙЛ, а, мн ы, аў, м 1. Ма
нументальнае скульптурнае збудаваннепомнік на месцы якой-н. падзеі. 2. Спар
тыўнае спаборніцтва, прысвечанае памя
ці выдатнага спартсмена.
МЕМАРЫЯЛЬНЫ, ая, ае Які слу
жыць для ўвекавечання памяці якой-н.
асобы або падзеі. З/, комплекс <?Латыны>.
МЕМБРАНА, -ы, мн. -ы, -рАн, лс.
Пругкая перапонка, тонкая металічная
пласцінка, здольная вагацца. Л/. тэлефо
на. II лрь/м. мембранны, -ая, -ае / мембрана
вы, -ая, -ае.
МЕМУАРЫ, -аў. Нататкі аб мінулых
падзеях, зробленыя сведкамі або ўдзель
нікамі тых падзей. Ц лрь/м. мемуарны, -ая,
-ае.
МЕМУАРЫСТ, -а, Л^ -сце, мн. -ы, -аў
м. Аўтар мемуараў Ц лс. мемуарыстка, -і,
ДА/-тцы, мн. -і, -так. Ц лрь/м. мемуарысцкі,
-ая, -ае.
МЁНА ал. мяняцца, мяняць.
МЕНАВІТА, часц. 1. Ужыв. для пад
крэслівання, узмацнення якога-н. члена
сказа ў знач. якраз так. Ён сказаў м. так.
2. у складзе злуч. Ужыв. перад пералічэн
нем каго-, чаго-н. Д^вт/сяусе, ам.: Алесь,
Рь/еор / Авебар.
МЕНАВЫ, -Ая, -бе. Заснаваны на аб
мене. Л^ еанбаль. Менавая вартасць.
МЕНЕДЖАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спе
цыяліст па кіраванні працэсамі ў розных
сферах чалавечай дзейнасці, арганізацыі
дзейнасці банкаў кампаній, фінансавых
устаноў і пад. 77асфыхтоўка менеджараў.
МЕНЕДЖМЕНТ, -у, А^-нце, л;. (спец.).
Мастацтва кіравання інтэлектуальнымі,
фінансавымі, матэрыяльнымі рэсурсамі.
МЁНЕЙ, лрь/сл. (разм.). Тое, што і
менм/.
МЕНЗЎРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак,
лс. Шкляная пасудзіна з дзяленнямі для
дакладнага адмервання вадкасці. Ц лрь/м.
мензурачны, -ая, -ае.
МЕНІНГІТ, -у, Л^ -гіце, м. Запаленне
абалонкі галаўнога мозга. Ц лрь/м. менін
гітны, -ая, -ае
МЕНСТРУАЦЫЯ, і, мн і, ый, лс
Штомесячны матачны крывацёк у жан
чыны, якая дасягнула палавой спеласці. Ц
лрь/м менструальны, -ая, -ае.
МЕНТАЛІТЭТ, -у, М -тбце, м. Вобраз
мыслення, светаўспрымання, уласцівы
асобе, групе людзей ці этнасу. Яаць/янальны м. А/, беларусаў.
МЕНТАР, -а, мн. -ы, -аў м. (уст.). Нас
таўнік, выхавацель. Ц лрь/м. мёнтарскі, -ая,
-ае. АТ. тон (перан.: павучальны).
МЕНТОЛ, -у, м. Празрыстае крышта
лічнае пахучае рэчыва, якое атрымліва

МЕЛ-МЕР
юць з эфірнага алею мяты. Ц лрь/м. мен
толавы, -ая, -ае.
МЕНТУЗОВЫ ад мянтуз
МЕНУЭТ, -а, Л/ -нубце, мн. -ы, -аў, м.
Старадаўні французскі танец з павольны
мі, плаўнымі рухамі, а таксама музыка да
гэтага танца. Ц лрь/м. менуэтны, -ая, -ае.
МЕНШ, лрысл. 1. Дын/, ст. да прыслоўя
мала. Дебае м. за /"нм/ых. Л/. вебаем/ — мац
нём сл/м/ (прыказка). 2. У спалучэнні з
прыметнікамі і прыслоўямі ўтварае апі
сальную форму ступені параўнання. Л/.
еаварк/. Л/. спакойны. 0 Т^м не менш —
нягледзячы на гэта, аднак, усё ж.
МЕНШАВІЗМ, у, м Плынь у расій
скай сацыял-дэмакратыі пачатку 20 ст.,
якая ўзнікла ў процівагу бальшавізму. Ц
лрь/м. меншавіцкі, -ая, -ае.
МЕНШАВІК, а, мн -ь -бў, м Член
меншавіцкай партыі, паслядоўнік менша
візму. II лс. меншавічка, -і, ДЛ/-чцы, мн. -і,
-чак (разм.). Ц лрь/м. меншавіцкі, -ая, -ае.
МЕНШАСЦЬ, і, мн і, -ей, лс. Мен
шая частка чаго-н. цэлага, якой-н. групы,
о Нацыянальная меншасць — нацыяналь
насць, якая ў колькасных адносінах утва
рае меншую частку ў параўнанні з асноў
най масай насельніцтва краіны.
МЕНШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Ра
біцца меншым, памяншацца, убываць.
^н/ прыкметна менм/аюць.
МЕНШЫ, -ая, -ае. 1. Дым/, ст. да пры
метніка малы (у 1—4 знач.). Трэба чарав/к/ менм/аеа намеру. 2. Самы малады сярод
членаў сям'і. Л/. сын канчае тэхн/кум. 0 Па
меншай меры — не менш чым.
МЕНЙ), нескл., н. Набор страў а такса
ма лісток з іх пералікам і коштам (у стало
вай, рэстаране і пад.).
МЕРА, -ы, мн. -ы, мер, лс. 1. Адзінка
вымярэння. Л/. баўлсын/. Л/. вае/. 2. Ве
лічыня, ступень чаго-н. 3. Дзеянне або
сукупнасць дзеянняў сродкаў для ажыц
цяўлення чаго-н. ТТрыняць рам/учыя ме
ры. ЛТеры сацыяльнай асцярог/, б Знаць
меру — праяўляць умеранасць у чым-н.
У меру — 1) дастаткова, 2) якраз столькі,
колькі і трэба. У адной меры — такі самы,
як і быў раней, без змен. Па меры чаео,
лрыназ. з Р — у адпаведнасці з чым-н., супадаючы з чым-н. 77а меры с/л. 77а меры
маечымасц/.
МЕРАПРЫЕМСТВА, а, мн ы, аў
н. Арганізаванае дзеянне або сукупнасць
дзеянняў аб'яднаных адной задачай. ТД/ан
культурных мерапрыемстваў.
МЕРАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не
зак., чь/м з кш. Параўноўваць сябе з кім-,
чым-н. у якіх-н. адносінах. Л/. стаю. Л/.
ростам з к/м-н. 11 зак. памёрацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
МЕРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак.
1. каео-м/то. Вызначаць велічыню, коль
касць чаго-н. пры дапамозе якой-н. меры.
Л/. тэмпературу. Л/. пакой. 2. м/то. Надзя
ваць што-н. для прымеркі. Л^. чарав/к/. 3.
леран., м/то. Хадзіць, рухацца па якой-н.

МЕР-МЕТ
прасторы ўзад і ўперад або ў адным на
прамку. Л/. еоро^ек/ брук. II зяк. памёраць,
-аю, -аеш, -ае; -аны.
МЕРЗЛАТА, -ы, Д3/-лацё, зк. Прамёр
злая глеба, прамёрзлы стан глебы. 2?ечлоя
II лрым. мярзлотны, -ая, -ае. Мярзлотная
станцыя.
МЕРЗЛАТАЗНАЎСТВА, а, н Навука
пра мёрзлыя тоўшчы ў зямной кары і
мёрзлыя горныя пароды. Ц лрым. мерзла
тазнаўчы, -ая, -ае.
МЁРЗЛЫ, -ая, -ае. Тое, што і мёрзлы. Ц
наз. мёрзласць, -і, зк.
МЁРЗНУЦЬ, -ну, -неш, -не; мёрз,
мёрзла; -ні; незак. 1. Рабіцца вельмі ха
лодным, калець, дубянець. 2. (7 / 2 ос.
звычайна неўзкые.). Гінуць ад марозу; вы
мярзаць. II зак. змёрзнуць, -ну, -неш, -не;
змёрз, змёрзла; -ні.
МЁРКА, -і, ДЛ7-рцы, мн. -і, -рак, зк. 1.
Пэўны размер. Зняць мерку. 2. Прадмет,
які служыць для вымярэння даўжыні. 0
Мераць адной меркай — падыходзіць да
ўсіх і да ўсяго аднолькава, не ўлічваючы
асаблівасцей кожнага.
МЕРКАВАННЕ, -я, лт. -і, -яў, н. 1.
Думка, погляд. Слушме м. 2. Разлік, далушчэнне.
МЕРКАВАЦЦА, мяркўюся, мяркўешся, мяркўецца; мяркўйся; незак. 1. (7 7 2
ас. звычайна не узкые.). Намячацца. 7$ты
будынак мяркуецца лаб знос. 2. Жыць у зго
дзе, мірыцца. 7рэб^ом., зкыеучы у абной ха
це. 3. Раіцца. 37. з мац/.
МЕРКАВАЦЬ, мяркўю, мяркўеш, мяркўе; мяркўй; меркавАны; незак. 1. м/то і
з бабан. Гаварыць, разважаць, абмяркоў
ваць што-н. 37., як зкыць балей. 2. Рабіць
якія-н. вывады, дапушчэнні. АТ ла-сеойму. 3. м/то і з /н%?. Мець намер, план. 37.
наехаць у еёску. 4. лра коео-м/то і аб к/мчым. Ацэньваць якім-н. чынам, рабіць
заключэнне. АТ аб чалавеку.
МЕРКАНТЫЛІЗМ, у м 1. Эканаміч
ная тэорыя і палітыка гандлёвай буржу
азіі Еўропы 16—18 стст., накіраваная на
стымуляванне экспарту для перавышэн
ня яго над імпартам з мэтай прыцягнен
ня грошай у краіну. 2. лерак. Дробязная
ашчаднасць, гандлярства (кніжн.). Ц лрым.
меркантылістычны, -ая, -ае
МЕРКАНТЫЛІСТ, а, Л/ сце, мл ы,
-аў м. Паслядоўнік і прыхільнік меркан
тылізму (у 1 знач.). II лрым. меркантыліс
тычны, -ая, -ае / меркантылісцкі, ая, -ае.
МЕРКАНТЫЛЬНЫ, ая, ае Занадта
ашчадны, своекарыслівы, гандлярскі. Ц
лоз. меркантыльнасць, -і, зк
МЁРКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; мёркнуў
-нула / мерк, -кла; -ні; лезок. 1. Траціць
паступова яснасць, бляск; цямнець. Зорк/ мерклуць. 2. лерол. Траціць сілу славу,
значэнне. Слоям меркле. Ц зок. памёркнуць,
-ну -неш, -не; памёркнуў -нула / памёрк,
-кла; -ні.
МЁРНЫ, -ая, -ае. 1. Рытмічны, роўны.
АТ крок. 2. Які служыць для вымярэння
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чаго-н. З/, созколь. 3. Сярэдні па сіле, па
мерах (разм.). 4/. ў росце. Ц лоз. мёрнасць,
-і, зк. (да 1 і 3 знач.).
МЁРЦІ, 1 і 2 ас. адз. звычайна не ўжыв.,
мрэ, мром, мрацё, мруць; мёр, мёрла,
мёрлі; мручы; лезок. (разм.). Паміраць,
гінуць.
МЕРЫДЫЯН, а, мл ы, аў м Уяўная
лінія, якая праходзіць праз полюсы зям
нога шара і перасякае экватар. Теоеро(%)/члы м. О Нябесны мерыдыян — вялікі
круг нябеснай сферы, які праходзіць
праз зеніт і полюсы свету. Ц лрь/м. меры
дыянны, -ая, -ае / мерыдыянальны, -ая,
-ае. АТерь/бь/яллол ллоскосць. АГерь/бь/ялольлоя л/л/я.
МЕРЫНОС, -а, мл. -ы, -аў л/. Парода
танкарунных авечак. Ц лрь/л/. мерыносавы,
-ая, -ае.
МЁРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
лезок. 1. Намервацца ажыццявіць якое-н.
дзеянне. 4/. ўцякоць. АТ. стрэльнуць. 2. Ім
кнуцца заняць якую-н. пасаду (разм.). АТ.
ў лочольл/к/.
МЁСА, -ы, мл. -ы, мес, зк. 1. У каталіц
кай царкве: літургія. Сколчылося м. 2. Му
зычны харавы твор на тэкст гэтага наба
жэнства звычайна ў суправаджэнні аргана
ці аркестра. 37. комлоз/'торо 77/сл/о.
МЕСІЯ, -і, м. (кніжн.). Пасланец Бога,
які павінен прыйсці на зямлю і вырата
ваць чалавечы род ад зла і пакут. Ц лрым.
месіянскі, -ая, -ае.
МЁСНІЦТВА, -а, л. 1. У сярэдневяко
вай Русі: парадак размеркавання дзяржаў
ных пасад у залежнасці ад знатнасці роду і
ступені важнасці пасад продкаў. 2. Абаро
на толькі сваіх інтарэсаў на шкоду агуль
най справе. ТТрояўляць л/. Ц лрым. мёсніцкі,
-ая, -ае.
МЁСНЫ У выразе: месны склон —
склон, які адказвае на пытанні аб кім? аб
чым?
МЕСТАЧКОВЫ ад мястэчка
МЁСЦА, -а, мл. -ы, -аў л. 1. Прастора,
якая занята або можа быць занята кім-,
чым-н., дзе што-н. адбываецца або раз
мяшчаецца. 77ероеоўеоць з месцо ло месцо. Робочоел/. 7/7 з месцо/(не рухацца!). 2.
Участак на зямной паверхні, мясцовасць.
А/оляўл/чое м. 3. лерол. Становішча, якое
займае хто-н. (у спорце, грамадскім
жыцці, навуцы і пад.). Ломяць лерм/ое м. ў
слоборл/цтяе. 4. Служба, работа, пасада.
Зоколтлое м. 5. Урывак, частка літара
турнага, мастацкага або музычнага твора.
Сомое ц/коеое м. ў ромоле. 6. Адзін прад
мет багажу (спец.). Збоць у боеоз/с тры
месцы. 0 Балючае месца — пра тое, што
ўвесь час хвалюе, мучыць. Да месца —
якраз калі трэба, дарэчы. Душа не на мес
цы — пра адчуванне трывогі, непакою.
На месцы — там, дзе што-н. адбылося
ці будзе адбывацца. Не знаходзіць (сабе)
месца — быць у стане крайняй трывогі.
Паставіць коео-л. на сваё месца — збіць
пыху з каго-н., зрабіць рэзкую заўвагу

каму-н. пра нясціплыя паводзіны. Пус
тое месца (разм., неадабр.) — пра чалаве
ка, ад якога няма ніякага толку. Таптацца
на месцы (разм., неадабр.) — не рухацца
наперад. Цёплае месца (разм.) — аб да
ходнай службе. II лол/ялм. мёсцейка, -а, л.
(да 1 і 2 знач.).
МЕСЦА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносіны
да месца (у 1 знач.), напр.: месцолсыхорстео, месцозлохойжолле, месцолроэкыео лле, месцорозмям/чэлле.
МЕСЦАЖЫХАРСТВА, а, н Месца,
дзе хто-н. пастаянна жыве.
МЕСЦАЗНАХОДЖАННЕ, -я, н Месца, дзе хто-н. знаходзіцца.
МЁСЦАМ, лрысл. Тое, што і месцом/.
МЁСЦАМІ, лрысл. У некаторых мес
цах, дзе-нідзе. Дороео м. ляроўлоя.
МЕСЦАНАРАДЖЭННЕ, я, л Месца,
дзе нарадзіўся хто-н.; радзіма каго-н. 37.
7(/м/к/ Тортлоео.
МЕСЦАПРАБЫВАННЕ, я, л (афіц )
Месца, у якім хто-н. часова знаходзіцца
або пастаянна жыве.
МЁСЦІ, мятў, мяцёш, мяцё; мяцём,
мецяцё, мятуць; мёў мялА, мялб; мя
ці; мёцены; лезок., м/то. 1. Ачышчаць
якую-н. паверхню ад смецця, пылу ве
нікам, мятлой, шчоткай і пад. З/, лолоеу.
А/, еул/цу. 2. (7 / 2ос. зяычойло леўэкые.).
З сілай гнаць, пераносіць што-н. з мес
ца на месца. 2?ецер мяце л/сце. 77очмло м.
(безас.). II зок. падмёсці, -мятў, -мяцёш,
-мяцё; -мяцём, -мецяцё, -мятўць; пад
мёў -мялА, -мялб; -мяці; -мёцены (да 1
знач.).
МЁСЦІЦЦА, мёшчуся, мёсцішся, мёсціцца; лезок. 1. Змяшчацца, знаходзіцца.
2. Умяшчацца, змяшчацца.
МЁСЯЦ, -а, м. 1. Нябеснае цела, спада
рожнік Зямлі. З-зо хморы быллыў м. 2. мл.
-ы, -аў. Дванаццатая частка астранамічна
га года. Лольм/ як м. злохойз/ўся ў м/л/тол/'. Ц
ломялм/.-лоск. мёсячык, -а, м. (да 1 знач.). Ц
лрым. мёсячны, -ая, -ае.
МЁСЯЧНІК, -а, мл. -і, -аў м. Месячны
адрэзак часу; прызначаны для правядзен
ня якога-н. грамадскага мерапрыемства.
А/, бяслек/руху.
МЁТА, -ы, ,Д37 мёце, мл. -ы, мет, зк.
Тое, што і метко (у 2 знач.).
МЁТАД, -у, 3/ -дзе, мл. -ы, -аў, м. 1.
Спосаб пазнання з'яў прыроды і грамад
скага жыцця. 2. Прыём, сістэма прыёмаў
у якой-н. галіне дзейнасці з мэтай пабудо
вы і абгрунтавання сістэмы ведаў 77еро<3оеыя методы еытесрчосц/.
МЕТАДАЛОГІЯ, і, мл -і, -гій, зк. 1.
Вучэнне аб метадзе навуковага пазнан
ня. 7/оеукоеоя м. 2. Сукупнасць найбольш
агульных прынцыпаў палажэнняў і мета
даў якія прымяняюцца ў той ці іншай на
вуцы. З/, е/стсры/. Ц лрым. метадалагічны,
-ая, -ае.
МЕТАДЙСТ, -а, 37 -сце, мл. -ы, -аў м.
1. Спецыяліст па методыцы выкладання
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якога-н. прадмета. 2. Асоба, якая скла
дае расклад заняткаў экзаменаў сочыць
за выкананнем вучэбнай нагрузкі, вядзе
дакументацыю ў вышэйшай навучальнай
установе. Ц лс. метадыстка, -і, ДА/-тцы, мн.
-і, -так. II ярым. метадысцкі, -ая, -ае.
МЕТАДЫЧНЫ, -ая, -ае 1. ад. методы
ка. 2. Планамерны, строга паслядоўны.
Метадычная работа. Ц наз. метадычнасць,
-і, лс.
МЕТАЛ, -у, мн. -ы, -аў, м. Хімічна
простае рэчыва або сплаў якім уласці
вы бляск, коўкасць і добрая праводнасць
цеплыні і электрычнасці. О Высакарод
ныя металы — металы, якія не акісляюц
ца і не ржавеюць (золата, серабро, пла
ціна). Каляровыя металы — усе металы і
іх сплавы, акрамя жалеза і яго сплаваў
Лёгкія металы — металы, якія валода
юць малой шчыльнасцю, ніжэйшай за
шчыльнасць жалеза (алюміній, магній,
натрый і інш.). Цяжкія металы — металы
з вялікай атамнай вагой або шчыльнасцю
(жалеза, ванадый, свінец, ртуць і інш.).
Чорныя металы — жалеза і яго сплавы
(чыгун, сталь). Ц ярым. металічны, -ая,
-ае. Металічныя ^рон/ы. М. еолас (перан.:
звонкі і рэзкі).
МЕРАЛА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. метал, металіч
ны, напр.: метлллбыраб, металадабаўкі,
металаёмістасць, метоланарыхтоўчы, ме
талапакрыццё, металаплавільны, металалсалезабетон, металаяаяяровы, метолаяалімерны, металапластмаса, металацэмент,
металаммло, металападобны, металакамб/нат, металапрадукцыя.
МЕТАЛААПРАЦбЎЧЫ, -ая, -ае Які
мае адносіны да апрацоўкі металаў Мета
лаапрацоўчая прамысловасць.
МЕТАЛАГРАФІЯ, і, ж 1. Навука,
якая займаецца вывучэннем структуры і
фізічных уласцівасцей металаў і сплаваў.
2. Друкаванне з гравіраваных або траў
леных металічных форм з паглыбленым
рысункам (спец.). Ц ярым. металаграфічны,
-ая, -ае (да 1 знач.) і металаграфскі, -ая,
-ае (да 2 знач.).
МЕТАЛАЗНАЎСТВА, -а, н. Навука,
якая вывучае будову і фізічныя ўласцівас
ці металаў і сплаваў Ц ярым. металазнаўчы,
-ая, -ае.
МЕТАЛАЛОМ, -у м. Металічны лом^,
які ідзе на перапрацоўку. Збор метала
лому.
МЕТАЛАНОСНЫ, ая, ае Які мае ў
сваім складзе метал. М пласт. Ц наз. мета
ланоснасць, -і, лс.
МЕТАЛАПРАКАТНЫ, -ая, ае Які мае
адносіны да пракаткі металаў М. завоб.
МЕТАЛАПРАМЫСЛОВАСЦЬ, і, лс
Прамысловаць, якая займаецца вытвор
часцю металаў і вырабаў з іх. Ц ярым. мета
лапрамысловы, -ая, -ае.
МЕТАЛАРЭЗНЫ, ая, ае Які слу
жыць для апрацоўкі металаў рэзаннем. М
станок.

МЕТАЛІСТ, -а, Л/ -сце, мн. -ы, -аў м.
(разм.) 1. Рабочы металапрамысловасці.
2. Выканаўца або прыхільнік рок-музыкі.
МЕТАЛОІД, -у Л/ -дзе, мн. -ы, -аў м.
Устарэлая назва неметала. Ц ярым. мета
лоідны, -ая, -ае.
МЕТАЛУРГ, -а, мн. -і, -аў м. Спецыя
ліст па металургіі.
МЕТАЛУРГІЯ, -і, лс. 1. Навука аб спо
сабах прамысловай вытворчасці металаў
і сплаваў і іх першаснай апрацоўцы. 2.
Прамысловая вытворчасць металаў спла
ваў іх механічная і хімічная апрацоўка.
%рная м. .Каляровая м. Ц прым. металур
гічны, -ая, -ае.
МЕТАМАРФОЗА, -ы, мн. -ы, -фбз, лс.
1. Відазмяненне, пераўтварэнне, пераход
у іншую форму развіцця з набыццём но
вага знешняга выгляду і функцый (спец.).
Л/. вусеня у матылька. 2. Поўная канчат
ковая перамена, змяненне (кніжн.). З /м
адбылася незвычайная м.
МЕТАН, -у м. Прыродны газ без коле
ру і паху які выкарыстоўваецца ў якасці
паліва. II лрым. метанавы, -ая, -ае.
МЕТАНІМІЯ, -і, лс. (спец.). Від тропа:
перанясенне назвы аднаго прадмета на
другі на падставе іх сумежнасці. Ц лрым.
метанімічны, -ая, -ае; наз метанімічнасць,
-і, лс.
МЕТАСТАЗ, -у мн. -ы, -аў м. (спец.).
Развіццё другасных ачагоў захворвання
ў новых месцах арганізма, а таксама сам
такі ачаг Ц ярым. метастатычны, -ая, -ае.
МЕТАТЭЗА, -ы, мн. -ы, -тбз, лс. (спец.).
Адвольная перастаноўка двух гукаў або
складоў у слове. Ц лрым. метатэзны, -ая,
-ае.
МЕТАФАРА, -ы, мн. -ы, -фар, лс. Від
тропа: ужыванне слова або выразу ў пера
носным сэнсе, заснаванае на падабенстве
або параўнанні. Ц лрым. метафарычны, -ая,
-ае.
МЕТАФАРЫЧНЫ, ая, ае 1. ал ме
тафара. 2. Насычаны метафарамі, багаты
на метафары. Л/. стыль. Ц наз. метафа
рычнасць, -і, лс.
МЕТАФІЗІК, а, мн і, аў, м 1. Ідэа
ліст, прыхільнік метафізікі. 2. неран. Ча
лавек, схільны да абстрактных разважан
няў
МЕТАФІЗІКА, -і, ДМ зіцы, лс 1.
Ідэалістычнае філасофскае вучэнне аб
нязменных першаасновах свету, якія
выходзяць за межы вопыту. 2. Недыя
лектычны спосаб мыслення, які раз
глядае з'явы без уліку іх узаемнай су
вязі і развіцця. 3. Што-н. незразумелае,
мудрагелістае, надзвычай абстрактнае
(разм.). II ярым. метафізічны, -ая, -ае (да
1 і 2 знач.).
МЁТКА, -і, ДМ-тцы, лс. 1. ал. меціць'.
2. мн. -і, -так. Распазнавальны знак на
чым-н. /7астатць меткі на бял/зне.
МЁТШ, -ая, -ае. 1. Здольны дакладна
пападаць у цэль. М. стралок. 2. неран. Які

МЕТ-МЕТ
выразна і трапна азначае што-н. Меткае
параўнанне. Ц наз. мёткасць, -і, лс.
МЕТЛЮЖОК, -жкў, м. Травяністая
кармавая расліна сямейства злакавых. М.
лузаем. Ц нрым. метлюжковы, -ая, -ае.
МЕТОДЫКА, -і, ДМ -дыцы, мн. -і,
-дык, лс. Сукупнасць метадаў практычна
га выканання чаго-н., а таксама навука аб
метадах навучання. М беларускай мовы. Ц
нрым. метадычны, -ая, -ае.
МЕТР', -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Адзінка вы
мярэння даўжыні ў метрычнай сістэме
мер, роўная ста сантыметрам. Азартны
м. 77акой баўлсынёй тры метры. 2. Лінейка
такой даўжыні з нанесенымі на ёй дзялен
нямі на сантыметры. Складны м. Ц нрым.
метровы, -ая, -ае.
МЕТР , -а, мн. -ы, -аў, м. У вершаскла
данні: памер верша. Ямбічны м.
МЕТРА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносі
ны да метрапалітэна, напр.: метрабуд,
метрабудаўнік, метравакзал, метратраса,
метралінія, метрастанцыя.
МЕТРАЖ, -ў, мн. -ьі, -бў м. 1. Велічы
ня чаго-н. у метрах. 2. Плошча памяшкан
ня ў квадратных метрах. М. накол.
МЕТРАЛОГІЯ, -і, лс. Навука аб вымя
рэнні фізічных велічынь, метадах і срод
ках забеспячэння іх адзінства і спосабах
дасягнення дакладнасці. Ц нрым. метрала
гічны, -ая, -ае.
МЕТРАНОМ, -а, мн. -ы, -аў м. Прыбор
з маятнікам, які адзначае кароткія пра
межкі часу звычайна выкарыстоўваецца
для вызначэння тэмпу ў музыцы. Ц ярым.
метраномны, -ая, -ае.
МЕТРАНПАЖ, а, мн -ы, аў м
(спец.). Старшы наборшчык друкарні, які
вярстае набор у старонкі або кіруе такой
вёрсткай.
МЕТРАПАЛІТЭН, а, мн ы, аў м Іа
радская электрычная чыгунка, звычайна
падземная. Ц нрым. метрапалітэнны, -ая,
-ае і метрапалітэнаўскі, -ая, -ае (разм ).
МЕТРАПОЛІЯ, і, мн і, лій, лс Дзяр
жава ў адносінах да калоній, якімі яна ва
лодае.
МЕТРДАТЭЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Распа
радчык у рэстаране, які кіруе працай афі
цыянтаў
МЕТРО, нескл., н. Тое, што і метрапалі
тэн. Сустрэцца каля м.
МЕТРОВЫ 2л метр'
МЕТРОЛАГ, -а, мн. -і, -аў м. Спецыя
ліст у галіне метралогіі.
МЕТРОЎКА, -і, ДА/ -рбўцы, мн. -і,
-рбвак, лс. (разм.). 1. Мерка (звычайна
двухметровая), пры дапамозе якой пад
лічваюць што-н. у метрах. 2. Пра дровы,
дошкі і пад. даўжынёю ў адзін метр. Доа/ка-м.
МЁТРЫКА', -і, ДМ-рыцы, лс. Вучэнне
аб вершаскладанні і вершаваных памерах,
а таксама сукупнасць вершаваных паме
раў II нрым. метрычны, -ая, -ае.

МЕТ-МЕШ
МЁТРЫКА, -і, ДА/ -рыцы, лс. Выпіс
ка з метрычнай кнігі аб даце нараджэння.
МЕТРЙЧНЫ', -ая, -ае У выразе: мет
рычная сістэма — агульная назва міжна
роднай дзесятковай сістэмы адзінак, у
аснову якой пакладзены метр і кінаграм.
МЕТРЁІЧНЬР, ая, ае Які звязаны з
запісамі актаў нараджэння, заключэння
шлюбу; смерці. А/е/л/Уь/чмзе лнссс^чйллс.
А/е/м/уь/чядя кч/ая.
МЕТРЁІЧНЬР ад метрыка
МЁТЧЫК, -а, л/ч. -і, -аў, л/. 1. Інстру
мент, якім робяць меткі, знакі. 2. Той, хто
ставіць меткі, знакі на чым-н.
МЕТЁІЛ, -у, л/. Вугляродная група,
якая ўваходзіць у склад многіх арганічных
злучэнняў. II ярым. метылавы, -ая, -ае. А/,
с/лр/я.
МЕТЁІС, -а, л/ч. -ы, -аў л*. Нашчадак ад
шлюбу людзей розных рас'. Ц лс. метыска,
-і, ДА/ -тьісцы, л/ч. -і, -сак. Ц ярым. ме
тысны, -ая, -ае.
МЕТЭА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. метэаралагічны,
напр.: ліе/яэдснллцыя, л/е/лэлцэч/лр, л/счіэаслулс&?, л/е/лэдззойса, л/с/лэ/7ч/73//?/ічч/,
л/б/лэнуА/ось/.
МЕТЭАРАЛОГІЯ, -і, лс. Навука аб зям
ной атмасферы, яе будове, уласцівасцях
і працэсах, што адбываюцца ў ёй. Ц л^ыл/.
метэаралагічны, -ая, -ае. А/с/лэарллаа/ччля
збойка.
МЕТЭАРОЛАГ, -а, л/ч. -і, -аў л?. Спе
цыяліст у галіне метэаралогіі.
МЕТЭАРЁІТ, -а, А/ -рвіце, л/ч. -ы, -аў,
л*. Цвёрдае касмічнае цела, што падае на
Зямлю з міжпланетнай прасторы. Ц л/?ыл/.
метэарытны, -ая, -ае / метэарычны, -ая, -ае
МЕТЭОР, -а, л/ч. -ы, -аў л*. Распале
нае нябеснае цела, якое ўлятае ў зямную
атмасферу з міжпланетнай прасторы. Ц
дрылі, метэорны, -ая, -ае. 4/. <?олсймс.
МЕХ', мёха, лін. мяхі^ мяхбў лі. 1. Тара з
палатна для захоўвання і перавозкі сыпу
чых цел, дробных рэчаў і пад. 77лла/лчячы
лі. 2. Мера для чаго-н. сыпкага. 77іізычыць
лі. бульбы. 0 Біцца за пусты мех (разм.) —
настойліва даводзіць відавочнае, за што
няма патрэбы спрачацца. Нагаварыць мех
з торбай — нагаварыць многа і абы-чаго.
МЕХ^, мёха, лін. мяхі^ мяхоў лі. 1. Пры
стасаванне са скуры для нагнятання па
ветра ў горан у кавальскай справе, а такса
ма для прывядзення ў дзеянне некаторых
музычных інструментаў. 2. У фатаграфіі:
святлонепранікальная частка фатаграфіч
най камеры, падобная на гармонік.
МЕХАНА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. механізм, меха
нічны, напр.: л/ехачб2Й{рлу/нччы, л/ехачазборачны, л/амчл/лэралія, л/ехачдузброечасць.
МЕХАШЗАВАЦЬ, -зўю, -зўеш, -зўе;
-зўй; -заваны; зак. і незяк., ч//лс. Аснас
ціць (аснашчаць) машынамі, механізма
мі, перавесці (пераводзіць) на механічную
цягу энергію. А/, сельскую еяснябярку. Ц
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няз. механізацыя, -і, м?. А/, нря^яёлікіх нряцэсяў.
МЕХАНІЗАТАР, -а, лін. -ы, -аў лі. Спе
цыяліст па абслугоўванні сельскагаспа
дарчых машын. II /і/?ылі. механізатарскі,
-ая, -ае.
МЕХАНІЗМ, -а, лін. -ы, -аў, лі. 1. Унут
раная частка машыны, прылады, апарата
1 пад., якая прыводзіць іх у дзеянне, /ябз/нн/кяеы лі. 2. лбрян. Унутраная сістэма
чаго-н., што вызначае парадак якога-н.
віду дзеяння. Дзярлсяўны лі. /яснябярны лі.
3. чяео. Сукупнасць працэсаў з якіх скла
даецца якая-н. фізічная, хімічная, фізія
лагічная і пад. з'ява. Л/. хілпчняй рэякцы/. Ц
л/?ыл/. механічны, -ая, -ае (да 1 знач.).
МЕХАНІК, -а, лін. -і, -аў лі. Спецыяліст
па механіцы, а таксама асоба, якая назірае
за работай машын.
МЕХАНІКА, -і, ДА/ -ніцы, лс. 1. Раз
дзел фізікі аб руху цел у прасторы і сілах,
якія выклікаюць гэты рух. 7эярэ/нычняя
лі. 2. Галіна тэхнікі, што займаецца пы
таннямі прымянення вучэння пра рух і
сілы для вырашэння практычных задач.
77рыклйбнля лі. 3. лсрдч. Складаная будо
ва, сутнасць чаго-н. (разм.). Лпмр&я лі. О
Нябесная механіка — раздзел астраноміі,
які вывучае рух нябесных цел Сонечнай
сістэмы. II ярым. механічны, -ая, -ае (да 1 і
2 знач.). Л/. рух.
МЕХАНІСТ, -а, А/ -сце, лі//, -ы, -аў, л/.
Паслядоўнік механіцызму.
МЕХАНІЦЫЗМ, -у, лі. Светапогляд,
які зводзіць усю разнастайнасць свету да
механічнага руху матэрыі, а складаныя за
канамернасці развіцця да законаў механі
кі. II лрь/л/. механістычны, -ая, -ае.
МЕХАНІЧНЫ, -ая, ае 1. ал механіка,
механізм. 2. Машынальны, які не рэгулю
ецца свядомасцю; аўтаматычны. А/ехач/чНЛЯрд&мя<2. 3/7ЛОЛ1Ч/^Ь Л/СХ/7Ч/ЧЧ/7 (прЫСЛ.).

МЁЦІЦЬ', мёчу, мёціш, мёціць; мёча
ны; незяк., кяео-м//но. Ставіць на кім-,
чым-н. адметны знак, метку Ц зяк. намёціць, -мёчу -мёціш, -мёціць; -мёчаны
/ памеціць, -мёчу; -мёціш, -мёціць; -мёча
ны. II няз. мётка, -і, ДА/-тцы, лс.
МЁЦІЦЬ , мёчу, мёціш, мёціць; незяк.
1. у КЯ20-МЛ10. Старацца папасці ў каго-,
што-н. Л/. у зе^ря. 2. з /н%?. Мець намер,
намервацца ажыццявіць якое-н. дзеян
не. 4/. укусіць. 3. Імкнуцца заняць якое-н.
становішча, пасаду (разм.). Ц зяк. намеціць,
-мёчу; -мёціш, -мёціць; -мёчаны (да 2
знач.).
МЁЦЦА, мАюся, мАешся, маецца; май
ся; незяк. 1. (7 і 2 яе. зеычямня не улсыс.).
Быць у наяўнасці; знаходзіцца, існаваць.
А/яецця зяняс хярчоў. 2. Адчуваць сябе. Як
еы л/яецеся?3. (712яе. зеычямня неўэкые.),
3 /н%?. Аб тым, што павінна быць. А/еўся
ўчоря лрыехяць. 0 Маецца на ўвазе — мяр
куецца, падразумяваецца.
МЁЦЦА-САПРАНА, нескл, н 1. Жа
ночы голас, сярэдні паміж сапрана і кан
тральта. 2. Спявачка з такім голасам.

МЕЦЬ, маю, мАеш, мАе; меў мёла; май;
незяк. 1. кяео-мпяо. Валодаць кім-, чым-н.
як уласнасцю. А/, сеяюхя/ну. 2. млло. Вало
даць чым-н. А/, нряфесію. 3. У спалучэн
ні з 2? скл. назоўнікаў якія абазначаюць
уласцівасць або стан, азначае: а) дзеянне
па знач. гэтага назоўніка. А/, намер (на
мервацца). А/, яхео/яу (хацець); б) быць,
знаходзіцца ў якім-н. стане. А/, ненрыелінясці. 4. У спалучэнні асабовых форм
з інф. набывае знач.: павінен або намер
ваеце што-н. зрабіць. 0 Вока не мець
(разм.) — быць непрыхільным да каго-н.,
быць незадаволеным кім-, чым-н. Вось
табе і маеш! (разм.) — вокліч з выпадку
чаго-н. нечаканага, дзіўнага, выказван
не расчаравання, здзіўлення. Мець вушы
(разм.) — прыслухоўвацца, слухаць. Мець
зуб яя кяео (разм.) — імкнуцца прычыніць
шкоду непрыемнасць каму-н. Мець ласку
(разм.) — 1) любіць каго-, што-н.; 2) мець
гонар, мець магчымасць (зрабіць, ска
заць і гд.). Мець на прыкмеце — улічваць,
браць пад увагу каго-, што-н. для якой-н.
мэты. Мець руку (разм.) — мець падтрым
ку якой-н. важнай, уплывовай асобы.
Мець слова — атрымліваць дазвол высту
піць дзе-н. Мець справу з к^м-чыл/ — усту
паць у нейкія адносіны, сутыкацца з кім-,
чым-н. (Не) мець за душой чяао (разм.) —
пра наяўнасць (адсутнасць) чаго-н. у ка
го-н. II зяк. займёць, -ёю, -ёеш, -ёе (да 1 і
2 знач.; разм.).
МЕЦЭНАТ, -а, Л/-нАце, ліч. -ы, -аў л/.
Багаты апякун навук і мастацтваў; увогуле
той, хто апякуецца над якой-н. справай.
II лс. мецэнатка, -і, ДА/ -тцы, ліч. -і, -так. Ц
лрылі. мецэнацкі, -ая, -ае.
МЕЧ, мячА, ліч. мячы, мячбў, лі. Стара
даўняя халодная зброя, падобная на вялі
кі нож, востры з абодвух бакоў 0 Падняць
меч чя кяао-ч. — пачаць вайну пайсці су
праць каго-н. Скрыжаваць мячы — пачаць
паядынак, бой, спрэчку.
МЕЧАНОСЕЦ, -нбсца, ліч. -нбсцы,
-нбсцаў, лі. Сярэдневяковы воін, узброе
ны мячом, а таксама слуга рыцара, які на
сіў за ім меч.
МЁЧАНЫ, -ая, -ае. Які мае на сабе
нейкую метку, знак. Мечячыя аўе/. Л/іечячяя бя/нзча.
МЕЧ-РЁІБА, меч-рыбы, ліч. меч-рыбы,
меч-рыб, лс. Драпежная марская рыба ат
рада акунепадобных з адросткам на верх
няй сківіцы, падобным на меч.
МЁШАЛКА, -і, ДА/ -лцы, л/ч. -і, -лак,
лс. Прылада для размешвання чаго-н.
МЕШАНІНА, -ы, лс (разм ) 1. Сумесь
чаго-н. разнароднага. 2. лсрдч. Блытаніна,
адсутнасць яснасці ў чым-н. А/, у аллабе.
МЁШАНКА, -і, ДА/ -нцы, л/ч. -і, -нак,
лс. 1. Кармавая сумесь для жывёлы, пту
шак. 2. Змешаны пасеў кармавых раслін.
МЁШАНЬ', -і, лс. 1. Сумесь. А/, ляску і
а/нчы. 2. Жывёла або расліна, якія атрыма
ны ў выніку скрыжавання дзвюх розных
парод, двух гатункаў; мяшанец (разм.). А/.
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кабылы/ асла. 3. Тое, што і л*ем*яяка. йяофо бяспечаны раснічкамі, якія заўсёды зна
ходзяцца ў руху. АТ. эл/тэл/й.
Л*е*НЯЯ/.
МЁШАНЫ, -і, ж. Паўторнае ворыва.
МІГАМ, лрысл. (разм.). Вельмі хутка.
Ячмень сеял/ на л*ем*ая/.
А/, абвалу.
МЕШКАВАТЫ, -ая, -ае 1. Надта шы
МІГАТЛІВЫ, ая, ае Які мігаціць А/
рокі, падобны на мяшок (пра адзенне). М
яееньчык.
касцюм. 2. лердн. Нязграбны, няспрыт
МІГАЦЁЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
ны, няўклюдны. Л/. хлопец. Ц наз. мешка -гаціць; яезяк. 1. Паказвацца на кароткі
ватасць, -і, зк.
час і знікаць з поля зроку. 2. Свяціць, блі
МЕШКАВІНА, -ы, зк. Тканіна, з якой шчаць няроўным бляскам. АТ/еацяць зорк/.
шыюць мяшкі.
II яяз. мігацённе, -я, я.
МЕШЧАНІН, -а, мн. мяшчане і (з л/ч. 2,
МІГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; яезяк. 1. Хутка
2, 4) мешчаніны, мяшчАн, м. 1. У царскай паднімаць і апускаць павекі. АТ. вяч&м/. 2.
Расіі: асоба, якая належала да гарадско Падаваць знак рухам павек. А/, сябру. 3. (7
га рамесна-гандлёвага саслоўя. 2. перон.
/2 яе. звычайна не ўжыв.), леряя. Свяціцца
Чалавек з дробнаўласніцкімі інтарэсамі, слабым, няроўным святлом. Зорка л*/еяе.
вузкім кругаглядам. Ц зк. мяшчанка, -і, ДА7 4. лерлл. Хутка праносіцца перад вачамі,
-нцы, мн. -і, -нак. II прым. мяшчанскі, -ая, мільгаць. Айкаюць л*ам*ыны. Ц абнакр. міг
-ае.
нуць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць;
МЁД, -у; 3/ мёдзе, м. 1. Салодкае гус
-ні? II ллз. міганне, -я, я.
тое рэчыва, якое выпрацоўваюць пчолы з
МІГІ. У выразах: на мігі, на мігах (гава
нектару кветак. Л/лявыл*. 2. Напітак, пры рыць, перагаворвацца і пад.) — размаў
гатаваны з гэтага рэчыва. Ц лрым. мядбвы, ляць пры дапамозе жэстаў знакаў.
-ая, -ае. 0 Мядовы месяц — першы месяц
МІГРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, рўе / МІГ
сямейнага жыцця.
РЫРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
МЁДАВАРЭННЕ, -я, н. Прамысловы зяк. і лезлк. Перасяліцца (перасяляцца),
выраб мёду як напітку. Ц лрым. медаварны, здзейсніць (здзяйсняць) міграцыю.
-ая, -ае.
МІГРАЦЫЯ, -і, лс Перамяшчэнне,
МЁРЗЛЫ, -ая, -ае. 1. Які зацвярдзеў
перасяленне насельніцтва ўнутры краіны
ад марозу Мерзлая зямля. 2. Сапсаваны ад
або за яе межы, жывёл з адной мясцовасці
марозу Мерзлая бульба. Ц наз. мёрзласць, -і,
ў іншую і гд. 77рдцоўяля з*. А7. рыб. Сезонзк. (да 1 знач.).
яяя л*. жывёл. II лрыл*. міграцыйны, -ая, -ае.
МЁРТВАНАРОДЖАНЫ, ая, -ае Які
МІГРЭНЬ, -і, ж. Прыступ болю ў ад
нарадзіўся мёртвым. Мёртванароджанае
ной палавіне галавы. Ц лрыл*. мігрэневы,
бз/ця. М. лраект (перан.).
-ая, -ае.
МЁРТВЫ, -ая, -ае. 1. Той, які памёр;
МІГЦЁЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
нежывы. М. чалавек. Даваць мёртвага
-ціць; яезяк. 1. Ледзь свяціцца. У акне л*/е(наз.). 2. лбран. Пазбаўлены жыццёвас
цеў скулы аленьчык. 2. Свяціць няроўным
ці; апусцелы. М. твар. Мёртвая вул/ца. О
Мёртвая зона (спец.) — прастора вакол бляскам. Зя лесам м/ецел/ язык/ лолымя. 3.
радыёстанцыі, у якой назіраецца паслаб лерлл. З'яўляцца на кароткі час і зноў зні
ленне або адсутнасць прыёму радыёсігна каць. Лйецел/бул*к/ў сяляве. Ц ллз. мігцённе,
лаў. Мёртвая прастора — прастора, якая не -я, я.
М%ДЗІ 1. нескл., н. Спадніца, сукенка,
прастрэльваецца франтавым агнём. Мёр
твы пункт — стан звёнаў механізма, калі паліто сярэдняй даўжыні. ТУдс/ць м. АТббя
ял м. 2. лрым., нязм. Пра спадніцу сукен
яны знаходзяцца ў імгненнай раўнавазе.
Мёртвы сезон — перыяд застою ў прамыс ку паліто сярэдняй даўжыні. 77ал/то м.
Слябн/^а м.
ловасці, гандлі. Мёртвы пггыль — поўная
М(ДЫЯ, -і, мн. -і, -дый, ж. Ядомы
адсутнасць ветру. Мёртвы якар — нерухо
мы якар, які пастаянна ляжыць на дне і двухстворкавы марскі малюск.
МІЁМА, -ы, мн. -ы, -ём, ж. (спец.).
служыць для ўстаноўкі плывучых маякоў;
бочак, прыпынку суднаў. 0 Ляжаць мёртвым Дабраякасная пухліна з мышачнай ткан
грузам — быць без выкарыстання, зусім не кі. II лрым. міёмны, -ая, -ае.
МІЖ, лрынлз. 1. з Г Выражае прасто
патрэбным. Мёртвая хватка — здольнасць
упарта, неадступна дабівацца свайго. Піць равыя адносіны, ужыв. для ўказання на
прадметы, пасярод якіх або ў прамежку
мёртвую (разм.) — піць запоем.
паміж якімі што-н. знаходзіцца, адбыва
МІ, леек/!., я. Трэці гук музычнай гамы,
ецца. 27яроед е/ецца м/ж лялям/. 2. з Р або
а таксама нота, якая абазначае гэты гук.
Т Выражае аб'ектныя адносіны; служыць
МІГ, -у лтл. -і, -аў; .м. Вельмі кароткі
для ўказання на групу прадметаў або асоб,
прамежак часу, імгненне. Уабз/ял*.
МІГАЛКА, -і, ДА/ -лцы, лін. -і, -лак, зк. у асяроддзі якіх наглядаюцца ўзаемасу
(разм.). 1. Газоўка, лямпачка без шкла. 2. вязі. Слрэчкя м/ж сяброў. 2%ружбя м/ж няЛіхтар, які ўспышкамі падае сігналы тран робал*/. 0 Між іншым — 1) мімаходам, не
звяртаючы асаблівай увагі; 2) дарэчы, к
спарту.
МІГАЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). 1. Звяза слову кажучы. Між (паміж) намі (кажу
ны з працэсам мігання, які служыць для чы) — аб чым-н. такім, чаго не варта гава
мігання. Авальная перапонка вока. 2. За рыць іншым.

МЕШ-МІЗ
МІЖ... прыстаўка. Утварае прыметнікі
са знач.: які адбываецца паміж некалькі
мі аднароднымі прадметамі, аб'ектамі,
напр.: м/жеяробя/, м/жкяятылеятяльяы,
м/жлбллсяы, м/ж/ястытуцк/.
МІЖВЕДАМАСНЫ, ая, -ае. 1. Які
адбываецца паміж рознымі ведамствамі.
А//жеебял*лсяяя лерал/ска. 2. Які аб'ядноў
вае дзейнасць розных ведамстваў. А7/жвебал*ясная кял*/с/я.
МІЖВОЛЬНЫ, -ая, ае 1. Які не зале
жыць ад волі, свядомасці. А/, смех. 2. Вы
падковы, ненаўмысны. А7. свебка. Ц ллз.
міжвольнасць, -і, ж.
МІЖГАРОДНІ, -яя, -яе Які дзейнічае,
існуе паміж гарадамі. А7/жеяро<?яяя тэле
фонная сувязь.
МІЖНАРОДНІК, -а, л*н. -і, -аў, л*
(разм.). Спецыяліст па пытаннях міжна
роднай палітыкі, міжнароднага права,
міжнароднага становішча.
МІЖНАРОДНЫ, ая, ае 1. Які мае
адносіны да знешняй палітыкі, да зносін
паміж народамі і краінамі. А/, ааляб. 2. Які
існуе паміж народамі, распаўсюджваец
ца на многія народы, інтэрнацыянальны.
А//жялроб)я(2я лреяя/злцыя.
МІЖПЛАНЕТНЫ, ая, ае Які знаходзіцца, адбываецца паміж планетамі, у
касмічнай прасторы. А7. лерллёт.
МІЖРАДДЗЕ, -я, л*л. -і, -яў, я. Прасто
ра, адлегласць паміж радамі пасаджаных
або пасеяных раслін. Ц ярым. міжрадны,
-ая, -ае.
МІЖРАДКОВЫ, ая, ае 1. ал. між
радкоўе. 2. Які знаходзіцца паміж радкамі
тэксту.
МІЖРАДКОЎЕ, -я, л*н. -і, -яў. Тое,
што і л*/жряббзе. II лрыл*. міжрадковы, -ая,
-ае.
МІЖРАЁННЫ, ая, -ае 1. Які існуе,
адбываецца паміж раёнамі. А//жряенная
сустрэял. А7/жрлеяяяя сувязь. 2. Агульны
для некалькіх раёнаў А7. л/яяерск/ лдеер.
МІЖРЭБЕРНЫ, -ая, -ае Які зна
ходзіцца паміж рэбрамі. М7жрэберяяя
л*ы*ацд.
МІЖРЭЧЧА, -а, л*я. -ы, -аў, я. Мясцо
васць, прастора паміж дзвюма або некаль
кімі рэкамі. II лрыл*. міжрэчны, -ая, -ае.
МІЗАНСЦЭНА, -ы, л*л. -ы, -сцОн, ж.
Размяшчэнне дзеючых асоб і дэкарацый
на сцэне ў розныя моманты выканання
п'есы. II лрыл*. мізансцэнічны, -ая, -ае.
МІЗАНТРОП, а, л*н. ы, -аў л* Чала
веканенавіснік. Ц ж?. мізантропка, -і, ДА7
-пцы, л*я. -і, -пак.
МІЗАНТРОПІЯ, і, ж. Чалавеканена
вісніцтва, варожыя адносіны да людзей. Ц
лрыл*. мізантрапічны, -ая, -ае.
МІЗАРНЁЦЬ, -ёю, ёеш, -ёе; яезяк 1.
Худнець, траціць належны выгляд. ^Жянчыня яя зачах л*/зяряела. Лйзярнее бўм*я
аэтлея чалавека (перан.). 2. (7 / 2 ас. звы
чайна яе ўжыв.). Рабіцца меншым, менш
значным (разм.). Лаваляк вянбл/ны з кож-

МІЗ-МІЛ
яь/м бяём м/зяряее. II здк. змізарнець, -ёю,
-ёеш, -ёе / памізарнець, -ёю, -ёеш, -ёе.
МІЗЭРНЫ, ая, ае 1. Вельмі малы,
нязначны. М. тэрм/я. Мізэрныя /ятярэсы.
2. Схуднелы, худы, чэзлы. Мізэрнае бз/ця.
А7?ззряь/я расліны. 3. неран. Несамавіты на
выгляд, убогі. Ля еяякя стяяў м. чдляеек. Ц
наз мізэрнасць, -і, лс.
МІКРА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: 1) вельмі малы,
дробны, напр.: мікря/я^яркт, .мікрараён,
м/кря%)мьм, м/крячяс^/якя, м/хряяўтямябмь, .мікравыбух, мікрапрацэс, мікраруха
вік, мікрасіс/нэма; 2) адна мільённая част
ка той адзінкі, што называецца ў другой
частцы слова, напр.: м/кряямяср, м/кряволын, м/крярзятеея.
М!КРААРІАНЙМ, -а, лж ы, аў, л<.
Нябачны простым вокам пераважна ад
наклетачны раслінны або жывёльны ар
ганізм.
МІКРАБІЁЛАГ, а, мн і, аў, м Спе
цыяліст у галіне мікрабіялогіі.
МІКРАБІЯЛОГІЯ, і, лс. Раздзел бія
логіі, які вывучае мікраарганізмы. Ц нрым.
мікрабіялагічны, -ая, -ае
МІКРАКЛІМАТ, у, М маце, м 1.
Асаблівасці клімату на невялікім участку
зямной паверхні. 2. неран. Узаемаадносі
ны, умовы працы ў невялікім калектыве,
сям'і. Маральны м. Ц нрым. мікракліма
тычны, -ая, -ае (да 1 знач.).
МІКРАКОСМ, у м 1. Свет вельмі ма
лых велічынь (атамаў, малекул і гд.); нроц/л. макракосм. 2. У філасофіі: свет чала
века як адлюстраванне Сусвету.
МІКРАЛІТРАЖКА, -і, ДЛ/ жцы, лм -і,
-жак, ж. (разм.). Мікралітражны аўтама
біль.
МІКРАЛІТРАЖНЫ, -ая, -ае Вельмі ма
лы па літражы, меншы за малалітражны.
МІКРАПОРЫСТЫ, ая, ае Пра вы
рабы з рызіны: з мікраскапічнымі порамі.
Мгкрялррыстяя ЛЯбзМ/ОЯ.
МІКРАПРАЦЭСАР, а, мн ы, -аў, м
Прыстасаванне, якое выконвае алгарыт
мічную апрацоўку інфармацыі і прымя
няецца ў электронных вымяральных пры
борах. II ярым. мікрапрацэсарны, -ая, -ае.
2?ь/стяўкя М/крЯЯрЯ/{ЭСЯрЯЯМ тэхя/к/.
МІКРАСКАПІЧНЫ, ая, ае 1. Зроблены, даследаваны пры дапамозе мік
раскопа. М яяял/з. 2. Вельмі малы, які
можна ўбачыць толькі пад мікраскопам.
Мгкряскяшчяыя клетк/. 3. леряя. Вельмі
маленькі, нязначны па велічыні, памерах.
М/кряскял/чяяя бэтя^ь. II няз. мікраска
пічнасць, -і, лс. (да 2 і 3 знач.).
МІКРАСКОП, -а, лж. -ы, -аў, л,. Алтычны прыбор для разглядвання прадме
таў, якія нельга ўбачыць простым вокам.
т4л/лычны м. Здектрояяы м. Ц лрым. мікраскбпны, -ая, -ае. М. аб'ектыў.
МІКРАФОН, -а, мн. -ы, -аў м. Прыбор,
які пераўтварае гукавыя ваганні ў элек
трычныя для ўзмацнення гучання. Элек-
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трябыяям/чяы м. Ц лрьш. мікрафонны, -ая,
-ае.
МІКРАХВАЛЕВЫ, ая, ае Які выка
рыстоўвае электрамагнітнае выпрамянен
не кароткіх радыёхваль.
МІКРАХВАЛЁУКА, -і, мн. -і, -лёвак, лс.
(разм.). Прылада для першаснай тэрміч
най апрацоўкі або прыгатавання ежы.
МІКРОБ, -а, мн. -ы, -аў м. Тое, што і
м/кряяреяя/зм. Луяробятерряыя м/кробы. Ц
лрым. мікробны, -ая, -ае.
МІКРОМЕТР, -а, мн. -ы, -аў м. (спец.).
Інструмент для вымярэння вельмі малых
лінейных памераў Ц лрым. мікраметрычны,
-ая, -ае.
МІКРОН, -а, мн. -ы, -аў м. Адзінка вы
мярэння даўжыні, роўная мільённай част
цы метра. II лрым. мікронны, -ая, -ае.
МІКСЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыстаса
ванне для прыгатавання сумесей, змеш
вання. II лрым. міксерны, -ая, -ае.
МІКСТЎРА, -ы, мн. -ы, -тўр, лс. Вадкі
лекавы сродак з сумесі некалькіх рэчываў
Л/. ж) кямл/о. II лрым. мікстурны, -ая, -ае.
МІЛАВАЦЦА, -лўюся, -дуешся, -лўецца; -лўйся; незяк. Лашчыцца, галубіцца,
абнімацца, праяўляць узаемную любоў.
МІЛАВАЦЬ, -лую, -дуеш, -луе; -луй;
незяк., кяео (мяло/ Дараваць каму-н. віну.
ТУельея м. зябомцу.
МІЛАВАЦЬ, -лўю, -лўеш, -лўе; -лўй;
незяк., кяао (мяло). Песціць, галубіць, пя
легаваць. Л/. (Эз/ця.
МІЛАВІДНЫ, -ая, -ае. З прыемным
на выгляд тварам, прывабны. А/йяейняя
бзяўчыяя. II няз. мілавіднасць, -і, лс.
МІЛАГЎЧНЫ, -ая, -ае. Прыемны на
слых, які прыемна гучыць. Лйлялучяяя ме
лодыя бдльея. II няз. мілагўчнасць, -і, лс.
МЙАСЦІВЫ, -ая, -ае. Які праяўляе
міласць, прыхільнасць, добразычлівасць.
МЙАСЦІНА, -ы, лс. Ахвяраванне жаб
раку, беднаму. 77ряе/ць ммяец/ну.
МІЛАСЦЬ, -і, лс. 1. Добрыя, веліка
душныя адносіны. Змяя/ць еяеўяям. 2. Ах
вяраванне, дар. 0 Ваша (твая, яго) міласць
(уст.) — ужыв. як пачцівы зварот ніжэй
шага да вышэйшага і пры ўпамінанні трэ
цяй асобы. Міласці просім (разм.) — ветлі
вае запрашэнне зрабіць што-н. Па міласці
кяео (іран.) — па чыёй-н. віне або дзяку
ючы камун. Скажы на міласць (разм.) —
выказванне здзіўлення, непаразумення і
пад. з якой-н. прычыны.
МІЛАСЭРНАСЦЬ, -і, лс. Гатоўнасць
да дапамогі каму-н., спагада іншым. 77ряяя/ць лі.
МІЛАСЭРНЫ, -ая, -ае. Які праяўляе
міласэрнасць ці з'яўляецца вынікам міла
сэрнасці. М ўчыяяк.
МІЛЕНЬКІ, -ая, -ае. 1. Прыемны на
выгляд, прыгожы. МІлеяькяе бз/ця. 2. Бліз
кі сэрцу, дарагі, каханы. З/. о]рулсок. 3. у
зяяч. яяз міленькі, -ага, м., міленькая, -ай,
лс. Каханы чалавек. 4. Ужыв. як ласкавы
або фамільярны зварот. 77рыяяс/ Эроў^яў,

м. 0 Як міленькі (разм.) — без пярэчанняў
абавязкова. ТЎубзе лряцяеяць як м
МІЛІ... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач.: адна тысячная доля
той адзінкі, што называецца ў другой час
тцы слова, напр.: мм/ямлер, мм/еольт, м/л/м/кроя.
МІЛІГРАМ, -а, лія. -ы, -грАм / -аў, м.
Адна тысячная частка грама. Ц ярым. мілі
грамавы, -ая, -ае.
МІЛІМЁТР, -а, мя. -ы, -аў м. Адна ты
сячная частка метра. Ц ярым. міліметровы,
-ая, -ае.
МІЛІМЕТРОЎКА, і, ДА/ рбўцы, лс
(разм.). Папера для чарчэння з клетка
мі, роўнымі аднаму квадратнаму мілі
метру.
МІЛІТАРЫЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, -зўе;
-зўй; -завАны; зяк. і яезяк., м/то. Падпа
радкаваць (падпарадкоўваць) эканоміку
прамысловасць і пад. мэтам мілітарызму.
II яяз. мілітарызацыя, -і, лс
МІЛІТАРЙЗМ, -у м Дзяржаўная па
літыка ўзмацнення ваеннай магутнасці,
нарошчвання ўзбраенняў і актывізацыі
ваенных прыгатаванняў Ц ярым. міліта
рыстычны, -ая, -ае / мілітарысцкі, -ая, -ае.
МІЛІТАРЙСТ, а, А/ сце, мя ы, аў,
м. Тбй, хто праводзіць палітыку міліта
рызму; прыхільнік мілітарызму. Ц ярым.
мілітарысцкі, -ая, -ае
МІЛІЦЫЯ, -і, лс. 1. У некаторых пост
савецкіх краінах: сістэма дзяржаўных
службаў і органаў для аховы грамадскага
парадку, забеспячэння асабістай бяспекі
грамадзян і іх маёмасці. 2. зб. Работнікі
гэтай установы. 3. Назва народнага апал
чэння ў некаторых краінах. Ц ярым. мілі
цэйскі, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.) / міліцыйны,
-ая, -ае (да 3 знач.).
МІЛІЦЫЯНЕР, -а, мя ы, аў м Ра
ботнік міліцыі (у 1 знач.). Ц ярым. мілі
цэйскі, -ая, -ае / міліцыянёрскі, -ая, -ае.
Мй/цэмск/я ябяеязк/. Мм/цыяяерск/ м/ыяель.
МІЛОРД, -а, М-дзе, мя. -ы, -аў м. Ветліва-пачцівы зварот у англічан да мужчы
ны з прывілеяваных класаў.
МІЛЫ, -ая, -ае. 1. Які выклікае пры
хільнасць да сябе; прыемны, абаяльны.
М/дяя ўемем/кя. 2. Блізкі сэрцу, любімы,
дарагі. Думу лоўят/ ммыя кряяяйы. 3. у
зяяч. яаз. мілы, -ага, м., мілая, -ай, лс. Ка
ханы, каханая. Змяіымром /ўбубяяе (пры
казка).
МІЛЫАЦЁЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -гаціць; яезяк. І. Свяціць няроў
ным, перарывістым святлом; іскрыцца. У
ймечыя/мтьеяце/м яееяьчь/к/. 2. З'яўляцца
ў полі зроку і знікаць, праносіцца перад
вачыма. Ммьеяцяць яердлеск/ / я/еы слеляй
збялсыяы. 3. леряя. Хутка праносіцца ў па
мяці. Думк/ мтьеяцел/ ў елляее. Ц яяз. мільгацённе, -я, я.
МІЛЬГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; яезяк. І.
З'яўляцца, паказвацца на кароткі час і
знікаць. М/лс (Зрэўмтьелля лостяць. 2. (7 /

433
ззь/чямля лсўлсь/з.). Хутка праносіц
ца адзін за адным. Мямля/ тэл^яфль/я
с^уль/. 3. (7 / 2яс. збычяйля лсўлсь/з.). Тое,
што і м/аяць (у 3 і 4 знач.). А/мьаяю/^ь яасльчь/к/. 4. (7 /2яе. зеь/чямля леўлсь/е.), лсрял.
Праносіцца ў свядомасці. Умее лс рязм/ль2дла бўмкя стя/^ь лясл/чь/м. II яй/якр. мільганўць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць;
-ні? II ляз. мільганне, -я, л.
МІЛЬЁН, -а, ліл. -ы, -аў. 1. л/ч. к/мьк.
Лік і колькасць, роўная тысячы тысяч.
Мльёл рублёў. 2. л*. Вельмі вялікая коль
касць чаго-н. II ляряйс. мільённы, -ая, -ае.
МЫЬЯНЁР, -а, л*л. -ы, -аў лі. Уладаль
нік багацця, якое ацэньваецца ў мільёны
якіх-н. грашовых адзінак. Лотасы лі.
II лс. мільянёрка, -і, ^М -рцы, ліл. -і, -рак
(разм.).
МІЛЬЯіД, -а, М -рдзе, ліл. -ы, -аў. 1.
л/ч. кольк. Лік і колькасць, роўная тыся
чы мільёнаў. 2. лі. Вельмі вялікая коль
касць чаго-н. Мільярды зорак. Ц ляря^к.
мільярдны, -ая, -ае.
МІЛЬЯРДЭР, -а, ліл ы, -аў м. Ула
дальнік багацця, якое ацэньваецца ў міль
ярды якіх-н. грашовых адзінак. Ц ж. міль
ярдэрка, -і,^М-рцы, ліл. -і, -рак (разм.).
МІЛЭДЗІ, лсскл., лс. Ветлівы зварот у
англічан да замужняй жанчыны з прыві
леяваных класаў
МІЛЯ, -і, ліл. -і, міль, лс. Адзінка вымя
рэння адлегласці, якая мае неаднолькавае
значэнне ў розных краінах. Теязряф/члля
лі. Марская лі.
МІМ, -а, ліл. -ы, -аў лі. Акцёр, які іграе
толькі сродкамі мімікі, без слоў
МІМА. 1. лрысл. Не спыняючыся, не за
трымліваючыся або блізка, побач. Якаць лі.
2. лрылаз. з Р. Выражае прасторавыя адно
сіны: указвае на прадмет, асобу, каля якіх
адбываецца рух. С/лраяяць лі. цэд/. 0 Пра
пусціць міма вушэй (разм.) — не звярнуць
увагі на тое, пра што гавораць.
МІМАВОЛЬНЫ, ая, ае Тое, што і
м/лсеольль/. II лаз. мімавольнасць, -і, лс.
МІМАЁЗДАМ, лрысл. (разм.). Пра
ездам, па дарозе. М. ляёыяяцьумузе/.
МІМАЛЁТНЫ, -ая, -ае. 1. Які пралятае
або праходзіць міма, не затрымліваючыся.
2. Беглы, быстры. М. лоз/рк. 47/мллётляя
сустрэча. 3. Які хутка знікае, хутка прахо
дзіць, непрацяглы. ЛДмллётляе м/часцс. Ц
лаз. мімалётнасць, -і, лс.
МІМАХОДАМ, лрысл. 1. Праходзячы,
праязджаючы міма. М. зямец/ куй,/-л. 2.
лбрал. Між іншым, выпадкова. М сказаць.
МІМІКА, -і, ДМ -міцы, лс. Рухі мыш
цаў твару; якія выражаюць унутраны стан.
7?ь/рязляя л*. Ц лрым. мімічны, -ая, -ае. 47/м/чляя сцэла.
МІМІКРЫЯ, -і, лс. (спец ). Прыпадаб
ненне некаторых відаў жывёл і раслін да
навакольнага асяроддзя з мэтай самазаха
вання.
МІМІСТ, -а, 4/-сце, мл. -ы, -аў м. Ак
цёр, які па-майстэрску валодае мімікай. Ц
лс. мімістка, -і, ^47-тцы, мл. -і, -так.

МІМІЧНЫ, -ая, ае 1. ал міміка 2. Які
мае адносіны да ігры мімаў да пантамімы.
Л/. длслмбль.
МІМбЗА, -ы, мл. -ы, -мбз, лс. 1. Тра
пічная расліна сямейства бабовых, асоб
ныя віды якой згортваюць лісцікі пры
дотыку да іх. 7?ё л/улсчыля, а м. (перан.:
пра крыўдлівую, сарамлівую асобу). 2.
Від паўднёвай акацыі сямейства бабовых
з дробнымі жоўтымі кветкамі. 77я^яряеяць
л//мозь/. II лрь/л/. мімбзавы, -ая, -ае.
МІНА', -ы, мл. -ы, мін, лс. 1. Снарад
з выбуховым рэчывам, які закладаецца ў
зямлю, пад ваду і інш. 77я<3ярбяцця ля л//ле.
2. Снарад мінамёта. 3. Тое, што і тярле/Зя.
II лрым. мінны, -ая, -ае. 47/лляе лоле.
МІНА, -ы, мл. -ы, мін, лс. Выраз твару.
0 Рабіць вясёлую міну пры дрэннай гульні —
за знешняй бесклапотнасцю старацца
схаваць сваё незадавальненне, свае не
прыемнасці.
МІНАМЁТ, -а, М -мёце, мл. -ы, -аў м.
Гармата навеснага агню, якая страляе мі
намі. II лрым. мінамётны, -ая, -ае.
МІНАМЁТЧЫК, а, мл і, аў м Ваен
наслужачы мінамётных часцей і падраз
дзяленняў
МІНАНОСЕЦ, -нбсца, мл
нбсцы,
-нбсцаў м. Ваенны карабель з моцным
тарпедным узбраеннем.
МІНАРЭТ, -а, М -рОце, мл. -ы, -аў м.
Вежа мячэці, з якой мусульман закліка
юць на малітву. Ц лрым. мінарэтны, -ая, -ае.
МІНАШУКАЛЬНІК, а, мл і, -аў м
Апарат для пошуку закладзеных мін (у 1
знач.).
МІНДАЛІНА, ы, мл ы, лін, лс 1.
Адзін арэх міндаля. 2. Залоза ў глотцы, па
добная па форме на міндальны арэх.
МІНДАЛЬ, я / ю, м 1. я, мл і, -яў
Паўднёвае дрэва сямейства ружавых з
пладамі ў выглядзе арэхаў авальнай фор
мы. 2. -ю, зй Плады гэтага дрэва. Ц лрь/м.
міндальны, -ая, -ае. А/, арэх
МІНДАЛЬНІЧАЦЬ, аю, аеш, -ае; ле
зак., з к/м (разм.). 1. Быць празмерна лас
кавым, сентыментальным. 2. Праяўляць
непатрэбную мяккасць, паблажлівасць
да каго-н. Т&льая м. з гультаям/. Ц лаз. мін
дальнічанне, -я, л
МІНЕРАЛ, -у мл. -ы, -аў м. Прыроднае
неарганічнае крышталічнае рэчыва, якое
з'яўляецца састаўной часткай зямной ка
ры. II лрь/м. мінеральны, -ая, -ае. 47/леряльлыя еа^ы.
МІНЕРАЛОГ, -а, мл. -і, -аў м. Спецыя
ліст у галіне мінералогіі.
МІНЕРАЛОГІЯ, -і, ж. Навука аб міне
ралах. II лрым. мінералагічны, -ая, -ае.
МІНЕРАЛКА, -і, Д47-лцы, мл. -і, -лак,
лс. (разм.). Сталовая мінеральная вада.
МІНЁР, -а, мл. -ы, -аў м. Спецыяліст
па міннай справе, па мініраванні і размі
ніраванні. II лрь/м. мінёрскі, -ая, -ае.
МІНІ. 1. лескл., л. Спадніца, сукенка,
паліто і пад. мінімальнай даўжыні. 47о<9я
ла м. лряйм/ля. 7/яе/ць м. 2. лрь/м., лязм.

МІЛ-МІН
Максімальна кароткі (пра спадніцу, су
кенку, паліто) ці вельмі маленькі. 47.-лял/л/о. 47.-яўл/ямяёть. 4/. -ря^ь/ёлрь/ёл/л/к. О
Міні-футбол — камандная гульня, падоб
ная на футбол, але з меншай колькасцю
ўдзельнікаў на невялікіх закрытых пля
цоўках.
МІНІМАЛЬНЫ, ая, -ае Самы малы,
найменшы ў шэрагу іншых; лроц/л. мак
сімальны. 47/л/млльляе яееял/лелле. Ц ляз.
мінімальнасць, -і, ж.
МІНІМУМ, -у, м. 1. Найменшая коль
касць, найменшая велічыня ў шэрагу
дадзеных; лроцт. максімум. Скяряц/ць
еь/^ятк/ й? л//л/муму. 2. Сукупнасць ве
даў навучальных прадметаў абавязко
вых для спецыяліста, а таксама экзаме
ны па гэтых прадметах. Аял^ь/^яцк/ л/.
4/. ля я^рятэхл/ць/. 3. у злач. лрысл. Са
ма менш (пры словах, якія абазначаюць
колькасць). Хям/туе л/. ляцьеот рублёў.
4. у зляч. лрь/л/., лязм. (ужыв. пасля азначаемага слова). Тое, што і м/л/мяльль/.
77ряерял/я-л/. О Пражытачны мінімум —
найменшая колькасць сродкаў якая не
абходна для існавання.
МІНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зяк. і лезяк., мяло. Залажыць (за
кладваць) міны для ўзрыву чаго-н. Ц зяк.
таксама замініраваць, -рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны. Ц ляз. мініраванне, -я, л.
МІНІСТР, -а, л/л. -ы, -аў, л/. Член урада,
які стаіць на чале міністэрства (у І знач.).
4/. зял/сэклых слряу. II лрь/л/. міністэрскі,
-ая, -ае.
МІНІСТЭРСТВА, а, л/л ы, аў л 1.
Орган дзяржаўнага кіравання асобнай
сферы дзейнасці. Л/. культуры. 2. з& У сіс
тэме парламентарызму: састаў міністраў
дадзенага ўрада. Ц лрь/м. міністэрскі, -ая,
-ае.
МІНІЯЦЮРА, ы, л/л ы, цібр, лс 1.
Невялікі малюнак у фарбах у старадаўнім
рукапісе, кнізе. 2. Невялікая карціна вель
мі тонкай работы. 3. Мастацкі твор малой
формы, завершаны па форме і думцы. 7эятр л//л/яцюр. 0 У мініяцюры — у зменша
ным памеры. II лрь/л/. мініяцюрны, -ая, -ае.
МІНІЯЦЮРНЫ, -ая, ае Е <м мінія
цюра. 2. Маленькі і вытанчаны. 47/л/яцюрляя м/кятуякя. Ц ляз. мініяцюрнасць, -і, лс.
(да 2 знач.).
МІНІЯЦЮРЫСТ, а, 4/ сце, мл ы,
-аў, л/. 1. Мастак, які малюе мініяцюры. 2.
Аўтар мініяцюр (у 3 знач.). Ц лс. мініяцю
рыстка, -і, 2^47-тцы, л/л. -і, -так.
МІНОГА, -і, ДА7 -нбзе, мл. -і, -нбц лс.
Водная прымітыўная пазваночная жывё
ліна сямейства міногавых са змеепадоб
ным целам. 47ярекяя л/. Ц лрь/л/. міногавы,
-ая, -ае. Сял/е//стбям/лоея#ь/х(наз.).
МІНбР, -у, л/. 1. Музычны лад, акорд
якога грунтуецца на малой тэрцыі (спец.).
2. лсрял. Сумны, прыгнечаны настрой
(разм.). Дь/ць у л//лорь/. Ц лрь/м. мінёрны,
-ая, -ае. М ляел/рой.

МІН-МІТ
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МІНУЛАГОДНІ, -яя, яе Які мае ад
МІРА', -а, л. Пахучы алей, які ўжыв. ў
носіны да мінулага года, зроблены, праве хрысціянскіх царкоўных абрадах. 0 Адным
дзены ў мінулым годзе. З/, фесліыблль.
мірам мазаны (разм., неадабр.) — пра лю
МІНУЛЫ, -ая, -ае. 1. Які ўжо прайшоў дзей з аднолькавымі недахопамі.
мінуў. 3//лулыя ел^ы. 2. у зллч. лаз. мінўлае,
МІРА, -ы, ж. Духмяная смала, якая
-лага, л. Тое, што прайшло, адышло; бы знаходзіцца ў кары трапічных дрэў ся
лое. .%лоліл;'ць лі/лулле.
мейства бурзеравых, выкарыстоўваецца ў
МІНУС, -а, лін. -ы, -аў, лі. 1. Знак у медыцыне і парфумерыі. II лрым. міравы,
выглядзе гарызантальнай рыскі (-) для -ая, -ае.
абазначэння аднімання або адмоўнай
МІРАБЁЛЬ, я / ю, м 1. я, мл -і, яў
велічыні ў матэматыцы. 2. нескл. Паміж Пладовае дрэва сямейства ружавых, па
дзвюма лічбамі абазначае, што другая ліч добнае на сліву. 2. -ю, зб Дробныя жоў
ба аднімаецца ад першай. ТТяць лі ліры.
тыя плады гэтага дрэва. Ц лрым. мірабёле3. Пры ўказанні на тэмпературу павет вы, -ая, -ае / мірабёльны, -ая, -ае.
ра абазначае: ніжэй нуля. Сёння лі. мяць.
МІРАВЫ', -Ая, -бе. 1. Звязаны з уста4. лердн. Недахоп, адмоўны бок (разм.).
наўленнем мірных адносін паміж спрэч
77рлеклі .мае ідлшл; лі/луслў. Ц лрым. мінуса нымі бакамі. М су<Э (дарэвалюцыйны суд,
вы, -ая, -ае (да 3 і 4 знач.). Мілусляля ліэлі- дзе разбіралі дробныя грамадзянскія і
лбрлліурл.
крымінальныя справы). 2. у зллч. ллз. мі
МІНЎСКУЛЫ, аў л^з. кул, а, лі. равая, -бй, ж. Мірнае вырашэнне спрэчкі
(спец.). Дробныя літары ў почырках ста без суда. 77лйсц/ лл м/рлаую.
МІРАВЁР, -Ая, -бе (разм.). Вельмі доб
ражытнай пісьменнасці. Ц ярым. мінус
кульны, -ая, -ае. №нускульнае ш'сьмо.
ры, цудоўны. ЛІ. філын.
МІНЎТА, -ы, ДА/ -нўце, ліл. -ы, -нут,
МІРАЕД, -а, Л/ -дзе, мл. -ы, -аў м.
ж. 1. Адзінка вымярэння часу роўная 1/60 (разм.). Пагардлівая назва заможнага се
гадзіны і якая складаецца з 60 секунд. 2>ез ляніна, які пастаянна карыстаецца наём
<?блццлц/ лллулі чл/лыры. 2. Кароткі пра най працай. II лрым. міраёдскі, -ая, -ае.
межак часу імгненне. М'луліы рл^лсі//. 3.
МІРАЖ, -ў, мл. -ы, -бў м. 1. Аптычная
Адзінка вымярэння вугла і дугі, роўная з'ява ў атмасферы, пры якой на гарызонце
1/60 градуса (спец.). 0 Мінута маўчан становяцца бачнымі адлюстраванні роз
ня — знак выказвання жалю з прычыны ных аддаленых наземных прадметаў Л/. у
чыёй-н. смерці. Мінута ў мінуту — абса лусліыл/. 2. лбрлл. Тое, што не адпавядае
лютна дакладна. На адну мінуту (разм.) — рэчаіснасці, што не можа здзейсніцца. Ц
ненадоўга. У адну мінуту — вельмі хутка. Ц лрым. міражны, -ая, -ае.
ллліялм/.-ллск. мінутка, -і, ДА/-тцы, ліл. -і,
МІРАЛЮБІВЫ, -ая, -ае Які любіць
-так (да 1 і 2 знач.). 77лчлклйце лі/луліку. Ц мір, згоду заснаваны на імкненні захаваць
лрылі. мінутны, -ая, -ае. Лйлулілля с?лрэлкд.
мір; дружалюбны. ЗТірл/іюйбля лллллыкл.
МІНУЎШЧЫНА, -ы, ж. Тое, што было Л/. члллзек. II ллз. міралюбівасць, -і, ж.
МІРАЛЙЭБНЫ, -ая, -ае Тое, што і м/раней, што даўно прайшло. С/едя л*.
МІНЎЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв., рллюбйы. II ллз. міралюбнасць, -і, ж.
МІРАПАМАЗАННЕ, -я, л Хрысціянскі
-нёцца; здк. 1. Прайсці, скончыцца. 37?нулдся лдрд ^лж^жоў. 2. Застацца ззаду
царкоўны абрад, які заключаецца ў кры
скончыцца. 37?луллся яееял/^кдя еёсдчкд.
жападобным памазанні мірам.
МІНЎЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
МІРАТВОРАЦ, -рца, мл. -рцы, -рцаў м.
цё, -нўць; -ні; здк. 1. клео-млло. Прайсці, Той, хто садзейнічае ўстанаўленню міру,
праехаць каля каго-, чаго-н., пакінуўшы спыненню войнаў ліквідацыі варожасці. Ц
яго ззаду або збоку. М дзярко. 2. пераваж лрым. міратворчы, -ая, -ае.
на з адмоўем, чдео. Пазбегнуць чаго-н. 77е
МІРТ, -а, Л/ мірце, мл. -рты, -ртаў м.
м. бмЭы (безас.). /орд/, кд/н блнлся:/тнхл ле Паўднёвая вечназялёная куставая або
лі/лемі, / лло^рыжым/ся. 3. (7 /2 дс. зеычлйлл дрэвавая расліна сямейства міртавых з па
ле ўжые.). Скончыцца, прайсці (пра час,
хучымі белымі кветкамі. Ц лрым. міртавы,
пару, падзеі і пад.). Лось / леліл лі/лулл. 4.
-ая, -ае. Л/. аялок. Сяліейслібл м/рлілзых
(7 / 2 дс. ле ўжыс.), клліу. Споўніцца (пра (наз.).
МІРЙЦЦА, мірўся, мірышся, мірыц
ўзрост). Яліу лі/лулл сем ел^оў.
МІНЎЧЫ, -ая, -ае. Такі, які хутка пра ца; лезлк. 1. з кйі і без (Элл. Спыняць свар
ходзіць, мінае; недаўгавечны. 777чдс/неы ку, варожыя адносіны, пачынаць жыць
іле — м.
у згодзе. 2. з чым. Цярпіма адносіцца да
МІР', -у м. 1. Адсутнасць варожасці, чаго-н. Л/. сл сялілі с/лллоейдчлм. Ц злк. па
вайны; згода. Т&рлцьбл ллро^лўзллі. ^ы^ь мірацца, -мірўся, -мірышся, -мірыцца (да
у м/рь/. У сялі 7 лі. 2. Пагадненне ваюючых
1 знач.) / прымірыцца, -мірўся, -мірышся,
бакоў аб канчатковым спыненні ваенных -мірыцца; ллз. прымірэнне, -я, л.
МІРЙЦЬ, мірў, мірыш, мірыць; лезлк.,
дзеянняў. 77д(3л/сдць лі Ц лрым. мірны, -ая,
-ае.
клео-нлло. Наладжваць мірныя адносіны
МІР , -а, м. (уст.). Сельская грамада.
паміж кім-, чым-н. А7. суседзяў. Л/. ялрлЛйрдм бу^дедяі лдедрэлы{у хд/лу. 0 Што жыя блк/. II злк. паміраць, -мірў, -мірыш,
ўсяму міру, тое і бабінаму сыну (разм.) — -мірыць / прыміраць, -мірў, -мірыш,
што ўсім, тое і каму-н.
-мірыць; -міраны; ллз. прымірэнне, -я, л.

МІРЫЯДЫ, -аў. Незлічона вялікая
колькасць. Л/. зорлк.
МІС, леек/!., ж. Зварот да незамужняй
жанчыны ў Англіі, Амерыцы (ставіцца
звычайна перад прозвішчам або імем).
МІСА, -ы, л*л. -ы, міс, ж. Пасудзіна для
ежы, вялікая міска. 77л лбес? ллслілсйіі лп'су
к/іёцлк.
МІСІС, леек/!., ж. Зварот да замужняй
жанчыны ў Англіі, Амерыцы (ставіцца
звычайна перад прозвішчам, імем).
МІСІЯ, -і, ліл. -і, -сій, ж. 1. Адказная
роля, высокае прызначэнне каго-н. 7?я/пкля лі. яучоллел. 2. Пастаяннае дыплама
тычнае прадстаўніцтва пры якой-н. дзяр
жаве на чале з пасланнікам. 3. Дыплама
тычная дэлегацыя спецыяльнага прызна
чэння. Л/. службы (перан.). Л/. &?брлй соя/
(перан.). 4. Місіянерская арганізацыя.
77ллекля .м.
МІСІЯНЁР, а, ліл. ы, аў л* Духоў
ная асоба, якая пасылаецца царквой для
прапаганды свайго веравызнання сярод
нехрысціянскага насельніцтва. Ц ж. місіянёрка, -і, ДА/ -рцы, ліл. -і, -рак. Ц лрылі.
місіянерскі, -ая, -ае.
МІСІЯНЁРСТВА, а, л Дзейнасць мі
сіянера.
МІСКА, -і, ДМ місцы, ліл. -і, -сак, ж.
Шырокая і глыбокая пасудзіна круглай
формы для яды. II памяла, місачка, -і, ДАТ
-чцы, ліл. -і, -чак, ж.
МІСТАР, -а, ліл. -ы, -аў лі. Зварот да
мужчыны ў Англіі, Амерыцы (ставіцца
звычайна перад імем, прозвішчам).
МІСТЫК, -а, ліл. -і, -аў лі. Чалавек,
схільны да містыкі, прыхільнік місты
цызму
МІСТЫКА, -і, ДЛ/-тыцы, М*. 1. Вера ў
існаванне надпрыродных, таямнічых сіл і
магчымасць зносін з імі чалавека. 2. Неш
та загадкавае, чаго нельга растлумачыць
(разм.). Усе ллйзе/ ллоілліх (Эзёл — лейкля
лі. II ярым. містычны, -ая, -ае.
МІСТЫФІКАВАЦЬ, кўю, -кўеш, -кўе;
-кўй; -кавАны; злк. і лезлк., клео (мілю).
Наўмысна ўвесці (уводзіць) каго-н. у зман.
МІСТЫФІКАТАР, -а, ліл ы, аў, лі.
Той, хто займаецца містыфікацыямі. Ц
лрылі. містыфікатарскі, -ая, -ае.
МІСТЫФІКАЦЫЯ, -і, ліл і, цый, ж
Наўмыснае ўвядзенне каго-н. у зман. Ахяярл лі;'с/яы%мклцьл.
МІСТЫЦЫЗМ, у лі Філасофскае ву
чэнне, форма рэлігійна-ідэалістычнага
светапогляду заснаванага на эмоцыях,
інтуіцыі і ірацыяналізме, а таксама наогул
схільнасць да містыкі (у 1 знач.). Ц лрылі.
містычны, -ая, -ае.
МІСТЭРЫЯ, -і, ліл. -і, -рый, ж. Сярэд
невяковая драма на біблейскія тэмы.
МІТАЛЬШПІЛЬ, ю, ліл і, яў лі
(спец.). Сярэдняя стадыя шахматнай пар
тыі паміж дэбютам і эндшпілем.
МІТКАЛЬ, -іб, лі. Гатунак суравой ба
ваўнянай тканіны палатнянага перапля-
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цення, неапрацаваны паркаль. Ц крым.
міткалёвы, -ая, -ае / міткальны, -ая, -ае.
МЙГРА, -ы, мл. -ы, -аў, ж. Галаўны ўбор
прадстаўнікоў вышэйшага духавенства і
некаторых заслужаных святароў, які на
дзяваецца ў час набажэнства.
МІТРАПАЛІТ, -а, 3/ -ліце, мл. -ы, -аў,
л. Вышэйшае званне праваслаўных епіс
капаў а таксама епіскап, якому нададзена
гэтае званне. Ц ярым. мітрапаліцкі, -ая, -ае.
МІТРАПОЛІЯ, і, мя. і, лій, ж. Цар
коўна-адміністрацыйная акруга, якой кі
руе мітрапаліт.
МІТРЭНГА, -і, ДА/ -рбнзе, ж. (разм.).
Трывога, неспакой, непрыемнае здарэн
не. 7У?н мачалася кемкая .м.
МІТУЛЬГА, -ь ДА/-льзё, Т-бй (-6ю),
ж. (разм.). Мітусня, мільгаценне чаго-н.
Сяееаеая л*.
МІТУСІЦЦА, -тупіўся, -тусішся, -тусіцца; -тусімся, -тусіцёся, -тусАцца; мезак.
1. Хутка і без перапынку перамяшчацца
ў розных напрамках. Ммяусяцца л/ойз/ ма
вакзале. Думкі' лп'/муся^^а (перан.). 2. Уві
хацца, хутка рабіць што-н. А/, каля нечы.
з. Мільгацець перад вачамі. 77і/кары л/йнусяцца.
МІТУСЛАЫ, -ая, ае 1. Вельмі ру
хавы, непаседлівы. №7лусл/еь/я кчолы. 2.
Паспешлівы, хаатычны. 77ачаўся ж. рух
масажь/раў. 3. Неспакойны. М еорай. Ц
маз. мітуслівасць, -і, ж
МІТУСНЯ, -ц ж. 1. Хуткі і бесперапын
ны рух у розных напрамках. 2. Паспешнае
хаатычнае перамяшчэнне з месца на мес
ца. 3. Бязладнае мільганне перад вачыма.
МІТЫНГ, -у лім. -і, -аў, л*. Масавы сход
для абмеркавання якіх-н. палітычных або
іншых надзённых пытанняў. А/, крашэс/лу.
II крылі, мітынговы, -ая, -ае.
МГТЬГНГАВАЦЬ, гўю, гўеш, -гуе;
-гўй; мезак. (разм.). 1. Удзельнічаць у мі
тынгу, абмяркоўваць што-н. на мітынгу. 2.
абрам. Весці пустыя размовы, што не да
памагаюць справе.
МІФ, -а, лім. -ы, -аў лі. 1. Старажытнае
паданне аб легендарных героях, багах, аб
паходжанні свету і розных з'яў прыро
ды. А/і%?ы С/яаражымімай /рацы/. 2. лерам.
Нешта фантастычнае, неверагоднае; вы
думка. А/. ай шкойкаеці казы. Ц крылі, мі
фічны, -ая, -ае.
МІФАЛОГІЯ, і, ж 1. Навука, якая
вывучае міфы (у 1 знач.). 2. Сукупнасць
міфаў (у 1 знач.) якога-н. народа. Сіям
ская лі. II крылі, міфалагічны, -ая, -ае.
МІФОЛАГ, -а, лім. -і, -аў лі. Спецыяліст
па міфалогіі (у 1 знач.).
МІЧМАН, -а, лім. -ы, -аў, лі. Воінскае
званне ваеннаслужачага ваенна-марскіх
сіл, а таксама асоба, якая носіць такое
званне. Ц крылі, мічманскі, -ая, -ае.
МІЧМАНКА, -і, ДА/-нцы, лім. -і, -нак,
ж. (разм.). Род форменнай фуражкі з
казырком, што носяць асобы малодша
га і старшага каманднага саставу флоту,

а таксама цывільная фуражка падобнай
формы.
МІШУРА, -ьі, ж. 1. Медныя пася
рэбраныя або пазалочаныя ніткі, з якіх
вырабляюць парчовыя тканіны, галуны, ёлачныя ўпрыгожанні і пад. 2. керам.
Знешняя, падманная бліскучасць. Ц крылі,
мішурны, -ая, -ае; маз. мішўрнасць, -і, ж.
(да 2 знач.).
МІШЭНЬ, і, лім і, ей / яў ж 1.
Прадмет, які служыць цэллю пры вучэб
най або трэніровачнай стральбе. 2. мерам.
Той, хто (або тое, што) з'яўляецца прадме
там для кпінаў Уясо /лак каоялося, ш/ко ем
служыць ліпаэммю йля жар/лаў. Ц крылі, мі
шэнны, -ая, -ае (да 1 знач.).
МІЯЗМЫ, -аў айз. мйзма, -ы, ж.
(кніжн.). Атрутныя выпарэнні, якія ўтва
раюцца пры гніенні. II крылі, міязматычны,
-ая, -ае.
МІЯКАРД, -а, А/ -дзе, лі. (спец.). Мы
шачная тканка сэрца. Тл^арк/к лііякарйа.
МЛАДА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. малады, новы,
напр.: л/лайаеееельлл^ы, лілойок/сьліеммы
(пра мову: які атрымаў пісьменнасць у ня
даўні час).
МЛЕКАКОРМЯЧАЕ, ага, лн. ыя,
-ых, м. Вышэйшая пазваночная жывёлі
на, якая корміць дзіцянят сваім малаком.
Алос лілекдкорліячых.
МЛЕЦЬ, млёю, млёеш, млёе; лезак. 1.
Траціць прытомнасць ад хвалявання, пе
ражывання. Л/. мо кахаеаяяі. 2. Слабнуць,
дранцвець, нямець (пра часткі цела). Ру
кі лмеюць. 3. лерам. Заміраць ад якога-н.
моцнага пачуцця. Х/юячыкмлее ай шчасця.
II зак. самлёць, -ёю, -ёеш, -ёе і замлёць, 1 і
2 ас. звычайна не ўжыв., -ёе (да 2 знач.). Ц
маз. млённе, -я, м.
МЛЁЧНЫ, -ая, -ае. З выгляду падобны
на малако. М /кумая. О Млечны Шлях —
мноства зорак, якое светлавой паласой
перасякае небасхіл.
МЛОСНА, безас., у змач. зык. Нядобра,
моташна. Яму с/лала л/.
МЛОСЦЬ, -і, ж. Непрыемнае сама
адчуванне, якое наступае звычайна пе
рад стратай прытомнасці, рвотай. Ц крылі,
млбсны, -ая, -ае.
МЛЫН, -а, лім. -ьі, -оў лі. 1. Прадпры
емства, будынак з устаноўленымі ў ім
прыстасаваннямі для размолу зерня. Райзямы лі. /7араеы лі. 2. Машына для здраб
нення розных матэрыялаў якая выкарыс
тоўваецца ў горнай, хімічнай і іншых га
лінах прамысловасці. 0 Ліць ваду на млын
каео, чый (неадабр.) — ускосным чынам
дапамагаць сваімі выказваннямі, спра
вамі процілегламу боку. Ц крылі, млынавы,
-Ая, -бе.
МЛЫНАР, -А, лім. -ьі, -бў, лі. Уладальнік
млына або работнік у млыне. Ц крылі, млы
нарскі, -ая,-ае.
МЛЫНАРЫХА, і, ДАТ рысе, мя. і,
-рьіх, ж. (разм.). Жонка млынара.

МІТ-МНА
МЛЯВЫ, -ая, -ае. 1. Пазбаўлены ба
дзёрасці, энергіі; вялы. А/дяеыя рух/. 2. Які
выклікае такі стан. А/ кдх чаромхі. Ц яаз.
млявасць, -і, ж
МНАГА... (гл. многа...). Першая састаў
ная частка складаных слоў ужыв. замест
«многа...», калі націск падае на першы
склад другога слова, напр.: лімлелл/оймы,
лімоеос/лруммы, млаеабррс/леа.
МНАГАБОЖЖА, -а, м. Рэлігійная сіс
тэма, якая прызнае існаванне многіх ба
гоў; політэізм.
МНАГАБОРАЦ, -рца, лім. -рцы, -рцаў,
лі. Спартсмен, які ўдзельнічае ў мнагабор
стве. II ж. мнагаббрка, -і, ДА/ -рцы, лім. -і,
-рак.
МНАГАБОРСТВА, -а, м Спартыўнае
спаборніцтва, якое ўключае комплекс
практыкаванняў некалькіх відаў спорту, а
таксама спаборніцтвы па некалькіх відах
спорту.
МНАГАВАТА, крые//, (разм.). Некалькі
больш, чым патрэбна. Уяаолі. йоручэммяў.
МНАГАВОДДЗЕ, я, м Празмерная
колькасць вады, а таксама перыяд, калі ў
рэках, вадаёмах бывае вады больш, чым
звычайна.
МНАГАВОДНЫ, ая, -ае 1. Паўнавод
ны (пра рэкі, вадаёмы). А/ч/7а/7сойяыя рэк/
Сібіры. 2. Багаты вадой; які добра араша
ецца. А/, /(рай. II яаз. мнагаводнасць, -і, ж.
МНАГАГРАННІК, -а, мл. -і, аў м. У
матэматыцы: геаметрычнае цела, абмежа
ванае з усіх бакоў плоскімі многавуголь
нікамі.
МНАГАГРАННЫ, -ая, -ае 1. Які мае
некалькі граней. З/, камель. 2. лерак. Роз
набаковы, усебаковы. А/, /каленкі. Ц наз.
мнагаграннасць, -і, ж. (да 2 знач ).
МНАГАДЗЕТНЫ, ая, -ае Які мае
многа дзяцей. А/наеайзе/нная маці. Ц наз.
мнагадзётнасць, -і, ж.
МНАГАДЗЁННЫ, ая, ае Які працяг
ваецца многа дзён. А/ калюй.
МНАГАЖОНСТВА, -а, н Знаходжанне
мужчыны ў афіцыйным шлюбе адначасо
ва з некалькімі жанчынамі.
МНАГАЖЭНЕЦ, -нца, л/н. -нцы, -нцаў,
м. Мужчына, які адначасова знаходзіцца ў
шлюбе з некалькімі жанчынамі.
МНАГАЗНАЧНЫ', ая, ае Які склада
ецца з многіх лічбавых знакаў А/, лік. Ц лаз.
мнагазначнасць, -і, ж.
МНАГАЗНАЧНЫ', ая, ае Які мае не
калькі значэнняў А/чаеазлачяае алода. Ц
лаз. мнагазначнасць, -і, ж.
МНАГАЛЁТНГ, -яя, -яе (спец.). Які
жыве шмат гадоў (пра травы). А^лаа&ле/ялія расліны.
МНАГАЛЕЦЦЕ, я, л (уст) Абвя
шчэнне слоў «многая лета» ў час царкоў
нага набажэнства як пажаданне доўгага
жыцця.
МНАГАЛЮДНЫ, ая, -ае. З вялікай
колькасцю людзей. А/, слой. Ц яаз. мнага
люднасць, -і, ж.
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МНА-МОД
МНАГАМЕСНЫ, -ая, ае 3 вялікай
колькасцю месцаў для пасажыраў гледа
чоў і пад. З/. самалёт. Лй/аеамесяая зала.
МНАІАМЎЖЖА, -а, м. Знаходжанне
жанчыны ў шлюбе адначасова з некалькі
мі мужчынамі.
МНАГАНОЖКА, -і, ДЗ/ жцы, мн. -і,
-жак, ж'. 1. Наземная жывёліна класа чле
ністаногіх з целам, падобным на чарвяка,
і вялікай колькасцю ножак. 2. Мнагалет
няя травяністая папаратнікавая расліна
сямейства мнаганожкавых.
МНАГАПОЛЛЕ, -я, н. Сістэма севазва
роту; у які ўключана 7—8 і больш палёў. Ц
лрым. мнагапольны, -ая, -ае.
МНАГАСІЛЬНЫ, -ая, ае Які мае вя
лікую магутнасць (пра маторы, машыны,
механізмы). З/. трлктрр.
МНАГАСЛОЎЕ, -я, н. Збыткоўнасць
слоў няўменне коратка выказваць думкі.
Думнае м.
МНАГАСЛОЎНЫ, -ая, -ае. Якому
ўласціва збыткоўнасць слоў З^ндедслоўнде
длдеябднне. II лаз. мнагаслоўнасць, -і, ж.
МНАГАТОМНЫ, ая, -ас Які склада
ецца з некалькіх, з многіх тамоў 4/. раман.
МНАГАЧЛЕН, -а, мн -ы, -аў м Алгеб
раічны выраз, які ўяўляе сабой суму або
рознасць некалькіх адначленаў Ц лрым.
мнагачленны, -ая, -ае.
МНАГАЧЛЕННЫ, ая, -ае 1.
мна
гачлен. 2. Які сладаецца з многіх членаў
частак, элементаў 3/. зыраз. Ц наз. мнага
членнасць, -і, лс.
МНАГАШЛЮБНАСЦЬ, -і, лс Форма
афіцыйнага шлюбу, пры якой мужчына
можа мець некалькі жонак, а жанчына —
некалькі мужоў; палігамія. Ц лрым. мна
гашлюбны, -ая, -ае.
МНЕМОНІКА,
і, ДА/ -ніцы, лс
(спец.). Сукупнасць правіл і прыёмаў якія
аблягчаюць запамінанне патрэбных звес
так і фактаў II лрым. мнеманічны, -ая, -ае.
МНОГА, лрысл. 1. У вялікай колькасці,
дастатковай колькасці. З/. еобоў лрдймло.
З/, еебле. 2. у зняч. зык. Больш, чым па
трэбна. /этдед мне м. 3. (пры выш. ст. і з
прыназ. «на*). Значна, у значнай ступе
ні. З/, балык. /й? мноеа раней. 0 Ні многа
ні мала (разм.) — якраз столькі, колькі
трэба.
МНОГА., (а таксама мнага...). Першая
састаўная частка складаных слоў са знач.
многа, напр.: мноедеякобы, многазямельны,
многамільённы.
МНОГААБЯЦАЮЧЫ, -ая, -ае Тое,
што і шматабяцаючы. Л/. аучань.
МНОГАВУГОЛЬНІК, а, мн і, аў, м
У матэматыцы: геаметрычная фігура, аб
межаваная замкнутай ломанай лініяй.
МНОГАВУГОЛЬНЫ, ая, ае 3 многі
мі вугламі.
МНОГАВЯКОВЫ, ая, ае Які існуе на
працягу многіх вякоў 3/. буб.
МНОГАГАЛОССЕ, я, н 1. Адначасо
вае гарманічнае гучанне некалькіх, мно

гіх галасоў (спец.). 2. Несуладны шум, які
ўтвараецца мноствам галасоў
МНОГАГАЛОСЫ, ая, ае Г. Які адно
сіцца да многагалосся (у 1 знач.). З/, лесенны лоб. 2. Які складаецца з многіх гала
соў якія бязладна гучаць. З/, н/ум натоўлу.
МНОГАМЕТРОВЫ, -ая, ае Працяг
ласцю на многа метраў З/ное&метроеля
еенажо^ь.
МНОГАМГЛЬЁННЬГ, ая, ае Коль
касцю, коштам у многа мільёнаў 3/. блхоб.
МНОГАНАЦЫЯНАЛЬНЫ, ая, ае
Які складаецца з многіх нацый, народнас
цей. З/ноедял^ыянлльнля бзяржоео.
МНОГАСЕРЕіЙНЫ, -ая, -ае Які скла
даецца з некалькіх або многіх серый. З/,
фільм.
МНОГАСТАНОЧНЫ, ая, ае Звязаны
з адначасовай работай на некалькіх стан
ках.
МНОГАСТУПЕННЫ, ая, ае Які пра
ходзіць рад ступеней або адбываецца па
ступенях, перыядах. З/моеаетуленныя вы
бары. II маз. многаступённасць, -і, ж*.
МНОГАСТУПЕНЬЧАТЬГ, ая, ае Які
складаецца з некалькіх частак, ступеней.
З/ноадстуленьчдтдя ракета. Ц каз. многаступёньчатасць, -і, ж.
МНОГАСЯМЕЙНЫ, ая, -ае Які мае
вялікую сям'ю; мнагадзетны. Ц каз. многа
сямейнасць, -і, ж.
МНОГАЎЛАДДЗЕ, -я, к. Адначасовае
існаванне некалькіх органаў кіравання,
якія выконваюць аднолькавую функцыю;
адсутнасць адзінага кіраўніцтва.
МНОЖАННЕ, -я, к. 1. ел. множыць.
2. Адно з чатырох арыфметычных дзеян
няў у выніку якога адзін лік складваецца
столькі разоў колькі паказвае другі лік.
%бл/цд МНОЖАННЯ.

МНОЖНАЛІКАВЫ, ая, ае У выразе: множналікавы назоўнік — назоўнік,
які ўжыв. толькі ў форме множнага ліку;
напр.: ерроты, сяк/, к/лхмдты.
МНОЖНГК, -а, лік. -і, -аў лі. Другі з лі
каў або велічынь, якія множаць.
МНОЖНЫ, -ая, -ае. Які складаецца
з вялікай колькасці чаго-н., праяўля
ецца ў мностве форм, відаў. Заложная
этымалое/я. О Множны лік — граматыч
ны разрад, які паказвае, што гаворка
ідзе пра многія прадметы, асобы. 11 каз.
множнасць, -і, ж.
МНОЖЬГВА, -а, к. Першы з лікаў або
велічынь, якія множаць.
МНОЖЫЛЬНЫ, -ая, ае Які пры
значаны для размнажэння, капіравання
чаго-н. (рукапісаў чарцяжоў і пад.). З/,
алррат.
МНОЖЫМАЕ, -ага, к. Тое, што і мноЖЫ6Д.

МНОЖЫЦЦА, жыцца; кезак 1. Коль
касна павялічвацца; расці. Дабро расла /
лажылася. 2. Размнажацца (уст.). 7ўт
жыеуць / множацца розныя жучк/ / куздрк/. 3. Падвяргацца множанню. Пяць мно-

жыцца ка тры. Ц зак. памножыцца, -жыцца
(да 1 і 3 знач.).
МНОЖЫЦЬ, -жу, жыш, жыць; -жа
ны; кезак. 1. мто. Памнажаць адзін лік на
другі. З/, пяць ка баа. 2. каео-мто. Павя
лічваць у колькасці. З/. баеацце кра/кы. Ц
зак. памножыць, -жу, -жыш, -жыць; -жа
ны. II каз. мнОжанне, -я, к. (да 1 знач.) /
памнажэнне, -я, к
МНОСТВА, -а, к. 1. Вельмі вялікая
колькасць каго-, чаго-н. З/, л/обзей. З/,
браў. 2. У матэматыцы: сукупнасць эле
ментаў аб'яднаных паводле якой-н. пры
кметы. 7эорыямностеаў.
МОВА, -ы, лік. -ы, моў ж. 1. Сродак
падтрымання зносін паміж людзьмі і вы
казвання думкі з уласцівымі яму фанетыка-граматычным ладам і лексічным
фондам. .Беларуская лі. Алас/чкыя моеы. 2.
Сукупнасць пэўных сродкаў выражэння
думкі, уласцівых індывідуальнай манеры
пісьменніка; стыль. З/. Якк/ Аўлалы. /7/таратуркая м. 3. Здольнасць гаварыць.
У хеораеа абняло моеу. 4. Сістэма знакаў
гукаў сігналаў якія перадаюць інфарма
цыю. З/ л/чбаў. З/, формул. 5. Асаблівасць
маўлення, манера гаварыць. Дз/цячая м. 6.
абз., лерак., каео. Тое, што тлумачыць са
бой што-н., паясняе. З/, фактаў. О Ана
літычныя мовы — мовы, у якіх граматыч
ныя адносіны выражаюцца службовымі
словамі, парадкам слоў інтанацыяй і інш.
Жывая мова — мова, на якой гаворыць
дадзены народ у дадзены перыяд. Індаеўрапейскія мовы — мовы, што ўваходзяць у
індаеўрапейскую сям'ю моў (славянскія,
германскія, раманскія і інш.). Мёртвая
мова — старажытная мова, якая вядома
толькі па пісьмовых помніках. Эзопаўская
мова — алегарычная мова, пры дапамозе
якой хаваецца прамы сэнс выказвання. 0
Знайсці агульную мову — прыйсці да зго
ды. II ярым. мОўны, -ая, -ае.
МОВАВЕД, -а, 3/ -дзе, мк. -ы, -аў м.
Тое, што і моеазнаеец.
МОВАЗНАВЕЦ, -нАўца, мк. -нАўцы,
-нАўцаў м. Спецыяліст у галіне мовазнаў
ства. II лрым. мовазнаўчы, -ая, -ае.
МОВАЗНАЎСТВА, а, к Навука аб мо
ве (у 1 знач.), законахяе развіцця; лінгвіс
тыка. II лрым. мовазнаўчы, -ая, -ае.
МОВАТВОРЧАСЦЬ, і, ж Стварэнне
новых слоў і выразаў людзьмі, якія гаво
раць нададзенай мове. //дробнаям. Ц лрым.
моватворчы, -ая, -ае
МОГІЛКІ, -лак / -аў. 1. Месца, дзе ха
ваюць памерлых, /Таеокал царквы — м. 2.
лерак. Месца, куды звозяць старую, пабі
тую тэхніку. 77араеозныя м. Ц крым. могіл
кавы, -ая, -ае.
МОГІЛЬНІК, а, мн і, аў, м 1. Тое,
што і мое/лк/. 2. Старажытныя могілкі. 3.
Месца захавання радыеактыўных адыхо
даў (спец.). II лрым. могільнікавы, -ая, -ае.
МОДА, -ы, ДА/ -дзе, мн. -ы, мод, ж.
1. Панаванне пэўнага стылю ў якой-н.
сферы жыцця ці культуры, у грамадскім
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асяроддзі ў пэўны час. Ллоо/няя .м. 2?ыйсці
з любы. 2. толькі лін. Навейшыя фасоны
ўбораў Часопіс люб. 3. Звычай, прывычка
(разм.). ЗЗяўлюбў крычаць. Ц прылі. мбдны,
-ая, -ае (да 1 і 2 знач.).
МЕДНІК, -а, лін. -і, -аў л*. (разм.).
Той, хто ва ўсім прытрымліваецца моды;
франт. II зк. модніца, -ы, лін. -ы, -ніц.
МОДНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(разм.). Прытрымлівацца моды; фран
ціць.
МОДНЫ, ая, ае 1. ад мода 2. Які
адпавядае апошняй модзе, зроблены па
модзе (у 1 знач.). ЛТббнае паліто. 3. Які ка
рыстаецца папулярнасцю, агульным пры
знаннем у гэты перыяд. Модныя песні. 4.
Які прытрымліваецца моды.
МОДУЛЬ, -я, лм. -і, -яў, лі Састаўная
частка, якую можна аддзяліць ці мыслен
на выдзеліць з агульнага. Ц дрылі, модуль
ны, -ая, -ае.
МОЖНА, у знач зык. 1. з ін%,. Ёсць маг
чымасць. 75та лі. зрабіць за бва бні. 2. Даз
валяецца. Да вас лі. ? — Заходзьце. 0 Можна
сказаць, у знач. пабочн. ем. (разм.) — вы
карыстоўваецца для ўказання на магчы
масць якога-н. выказвання, фармулёўкі
ў адносінах да каго-, чаго-н. .%я праца,
люлсна сказаць, прадала караліна.
МОЗГ, -а і -у, лін. мазгц -бў лі. 1. -а.
Цэнтральны аддзел нервовай сістэмы
чалавека і жывёл: нервовая тканка, якая
запаўняе чэрап і канал пазваночніка, ба
лаўны лі. Слінны лі. Работа люзеа. 2. -у.
Мяккая тканка, якая запаўняе поласці
касцей у чалавека і пазваночных жывёл.
Аасцявы лі. 3. -у. леран. Розум, разумовыя
здольнасці. 4. толькі лін. Ежа, прыгатава
ная з мазгоў свойскіх жывёл. Цялячыя ліазеі. 0 Варушыць мазгамі (разм.) — думаць,
разважаць. Круціць мазгі — выклікаць у
каго-н. пачуццё кахання, прывабліваць.
Сушыць мазгі (разм.) — заўзята займац
ца разумовай працай на шкоду здароўю.
Уцечка мазгоў — эміграцыя людзей разу
мовай працы. II лрылі. мазгавы, -Ая, -бе (да
1—3 знач.).
МОЙ, майгб, лі., май, маёй зк., маё,
майгб, н., лін. маё, маіх; зайлі. лрынал. 1.
Які належыць мне, адносіцца да мяне.
Мая кеаілэра. 2. у знач. наз. Родныя, бліз
кія. Зараз лавінны ліае цярнуцца. 0 На маё
(яго) выйшла (разм.) — так, як я (ён) хацеў
МОЙВА, -ы, зк. Маленькая рыбка ся
мейства корушкавых.
МОКА, нескл., н. Адзін з вышэйшых га
тункаў кавы. 77іць лі.
МАКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; мок, -кла;
-ні; незак. 1. Станавіцца мокрым, віль
готным. М паб базкбзколі. 2. (7 і 2ас. звы
чайна неўзкыв.). Псавацца ад празмернай
вільгаці. Сена люкне. 3. (7 і 2 ас. звычайна
не ўзкыв.). Ляжаць у вадзе або іншай вад
касці для набыцця пэўных якасцей. Лен
люкне.
МОКРА, безас., у знач. вык. Вільготна,
сыра. 77а вуліцы люкра.

МОКРЫ, -ая, -ае. 1. Насычаны вільгац
цю. М. снее. Мокрае адзенне. 2. Дажджлівы,
сыры (пра надвор'е; разм.). М еоб. 0 Вочы
на мокрым месцы ў каао (разм.) — пра таго,
хто часта плача. Мокрае месца застанецца
аб кава (разм.) — ужыв. як пагроза распра
віцца з кім-н.
МОЛ, -а, лін. -ы, -аў лі. Партовае збуда
ванне ў выглядзе высокага і доўгага вала,
якое засцерагае судны ад марскіх хваль.
МОЛАДЗЬ, -і, зк., зб. Маладое пака
ленне, маладыя людзі. Ц прылі. моладзевы,
-ая, -ае і маладзёжны, -ая, -ае. М. тэатр.
Маладзёжнае ка%?э.
МОЛАТ, -а, М -лаце, лін. -ы, -аў лі. 1.
Вялікі цяжкі малаток для ручной коўкі,
драбнення камення і пад. .Кавальскі лі. 2.
Механічная прылада для апрацоўкі мета
лаў пры дапамозе ціску. Лўтолютычны лі.
3. Спартыўная прылада для кідання: мета
лічнае ядро з тросам.
МОЛЬ', -і, зк. Дробны матылёк атрада
лускакрылых, вусень якога нішчыць шар
сцяныя тканіны, хлебнае зерне і інш. Ц
прылі. мблевы, -ая, -ае.
МОЛЬ , _я, (спец.). Сплаў лесу асоб
нымі бярвёнамі, не звязанымі ў плыт, а
таксама лес, які сплаўляецца такім споса
бам. II прылі. мблевы, -ая, -ае. М. сплаў.
МОМАНТ, -у М-нце, лін. -ы, -аў лі. 1.
Міц імгненне, вельмі кароткі прамежак
часу, у які адбываецца што-н. Забыцца на
лі. 2. Частка, элемент, асобны бок якой-н.
з'явы. Станоўчыя люліан/лы працоўнай
бзейнасці. 0 У адзін момант — адразу ж, ім
гненна.
МОНА... (а таксама мана...). Першая
састаўная частка складаных слоў са знач.
адзін, адзіны, адзінкавы, напр.: люнатэізлі, люнакультура, ліоналіалекулярны.
МОНАКУЛЬГЎРА, ы, лін ы, -тўр, зк
(спец.). Адна сельскагаспадарчая культу
ра, якая вырошчваецца на працягу многіх
гадоў на адным і тым жа ўчастку. Ц прылі.
монакультурны, -ая, -ае.
МОНАТЭІЗМ, -у лі. (спец.). Вера, за
снаваная на пакланенні адзінаму Богу,
адзінабожжа; процйі. політэізм. Ц прылі.
монатэістычны, -ая, -ае. Монатэістычныя
рэлігіі.

МОНСТР, -а, лін. -ы, -аў, лі. Пачвара,
страшыдла.
МОПС, -а, лін. -ы, -аў, лі. Дэкаратыўная
парода сабак з вялікай круглай галавой і
кароткай мордай, кароткім моцным тула
вам.
МОР, -у лі. Павальная смерць, эпідэ
мія. М. выкаціў усю вёску.
МОРА, -а, лін. -ы, -аў н. 1. Частка акі
яна: вялікая водная прастора з гаркаватасалёнай вадой, болып-менш адасобленая
сушай або падводнымі падняццямі. бор
нае лі. 2. перан., каео-чаео. Вялікая коль
касць, мноства каго-, чаго-н. М. любзей.
М. слёз. II прылі. марскі, -Ая, -бе (да 1 знач.).
М. %мот. О Марская хвароба — хваравіты
стан, выкліканы гайданкай.

мод-мос
МОРГ', -а, лін. -і, -аў лі. Спецыяльнае
памяшканне для захавання трупаў іх ана
таміравання і выдачы для пахавання. Ц
прылі. моргаўскі, -ая, -ае (разм.).
МОРГ, -а, лін. маргц маргбў лі. Стара
беларуская адзінка вымярэння плошчы,
роўная 0,71 га. Ц прылі. мбргавы, -ая, -ае.
МОРІАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(разм.). Тое, што і ліореаць (у 1 і 2 знач.). Ц
наз. марганне, -я, н.
МОіДА, -ы, ДМ^-дзе, лін. -ы, морд і -аў,
зк. 1. Пярэдняя частка галавы ў жывёлы.
2. Твар чалавека (разм., груб.). Ц намянці.маек. мордачка, -і, ДМ^-чцы, лін. -і, -чак.
МОРЖ, маржА, лін. маржы, маржбў лі.
1. Буйная марская млекакормячая жы
вёліна атрада ластаногіх з кароткай шэр
сцю і вялікімі ікламі. 2. перан. Чалавек,
які займаецца плаваннем зімой у адкры
тых вадаёмах (разм.). Секцыя ліорзкоў. Ц зк.
маржыха, -і, ДЛ7-жьісе, лін. -і, -жьіх (да 2
знач.; разм.). Ц прым. маржовы, -ая, -ае (да
1 знач.). ЛТорзковая скура.
МОРКВА, -ы, зк. Агародная расліна
сямейства парасонавых з ядомым кара
няплодам саладкаватага смаку звычайна
аранжавага колеру. Ц прым. маркбўны, -ая,
-ае. М сок.
МОРС, -у лін. -ы, -аў лі. Прахаладжаль
ны салодкі напой з разведзенага вадой
соку ягад або фруктаў Лб/іычны лі. Ц прым.
мбрсавы, -ая, -ае.
МОРФІЙ, -ю, лі. Тое, што і ліар%)ін.
МОРШЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, чыц
ца; незак. 1. Збірацца ў маршчыны (пра
скуру часткі твару і пад.). 2. Моршчыць
твар (ад болю, незадаволенасці і пад.). 3.
(7 і 2 ас. звычайна не ўзкыв.), перан. Па
крывацца маршчынамі, складкамі (пра
адзежу рэчы). Ц зак. намбршчыцца, -чу
ся, -чышся, -чыцца, паморшчыцца, -чу
ся, -чышся, -чыцца і зморшчыцца, -чуся,
-чышся, -чыцца.
МОРШЧЫЦЬ, -чу чыш, -чыць; не
зак., іато. 1. Збіраць у маршчыны (скуру
часткі твару). М. лоб. 2. (7 і 2 ас. звычай
на не ўзкыв.), перан. Утвараць складкі на
гладкай паверхні. Рецер ліороечыць вабу. Ц
зак. наморшчыць, -чу -чыш, -чыць; -чаны
(да 1 знач.) і зморшчыць, -чу -чыш, -чыць;
-чаны.
МОСТ, -а, Л7-сце, лін. масты, мастбў лі.
1. Збудаванне для пераходу або пераезду
цераз раку, канал, чыгунку і гд. Чыгуначны
лі. 77антонны лі. 2. перан. Тое, што служыць
звяном сувязі паміж кім-, чым-н. 77аветраны лі. 3. У спорце: пастава, пры якой
цела выгнута грудзямі ўверх з апорай на
далоні і ступні. 4. Частка шасі аўтамашы
ны (спец.). 5. Планка, на якой замацоўва
ецца рад штучных зубоў у зубным пратэ
зе. II паліяніа. мОсцік, -а, лін. -і, -аў лі. (да
1—3 знач.) і мастОк, -ткА, лін. -тюц -ткбў
лі. (да 1 знач.). Ц прылі. маставы, -Ая, -бе (да
1 знач.).
МОСТАБУДАВАННЕ, -я, н. Пабудова
мастоў.

МОС-МУЗ
МОСТАБУДАЎНІК, а, лія. -ь бў, лі.
Спецыяліст па будаўніцтве мастоў.
МбСЦІК, -а, лія. -і, -аў, .м. 1. ал. мост.
2. Высокая абгароджаная пляцоўка, уз
вышэнне на караблях, вялікіх машынах,
агрэгатах, прызначаныя для назірання,
кіравання. Аад/таяск/лі.
МОТА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: 1) маторны^,
напр.: лютабот, ліотдяарты, ліотдсдя/,
ліотаабсек; 2) матарызаваны, напр.: л/од/абые/зія, л/од/ал/ехдя/здеаяы, л/отадяхота, ліодіастралкоеы; 3) матацыклетны,
напр.: л/отдеояк/, л/отаеояа/чык, лістара/!/,
ЛІОтатурЫЗЛ/, Л/ОтаСЛОрт.
МОТАБАЛ11СТ, а, М сце, лія. -ы, аў,
.м. Спартсмен, які займаецца мотаболам.
МОТАБОЛ, -а, .м. Спартыўная каманд
ная гульня: футбол на матацыклах. Ц дрылі,
мотабольны, -ая, -ае
МОТАГОНКІ, -нак, абз. мотагбнка, -і,
ж. Ібнкі на матацыклах.
МОТАГОНШЧЫК, а, лія і, аў, лі
Спартсмен, які ўдзельнічае ў мотагонках.
II лс. мотагоншчыца, -ы, лія. -ы, -чыц.
МОТАДРОМ, -а, лія. -ы, -аў, лі. Месца,
пляцоўка са спецыяльнымі прыстасаван
нямі для спаборніцтваў па матацыклет
ным спорце і выпрабаванняў матацыклаў.
II дрылі, мотадромны, -ая, -ае.
МОТАПЕХАЦЙІЕЦ, нца, лія нцы,
-нцаў, лі. Ваеннаслужачы мотапяхоты.
МОТАПЯХОТА, -ы,ДА/-х6це, лс Ма
тарызаваная пяхота. Ц дрылі, мотапяхотны,
-ая, -ае.
МОТАРОЛЕР, а, лія -ы, аў лі Від лёг
кага матацыкла з коламі малога дыяметра
і з рухавіком, размешчаным ззаду сядла ці
пад ім. II дрылі, мотаролерны, -ая, -ае.
МОТАШНА, безас., у зяяч. зык., каліў.
1. Млосна, нядобра (пра стан здароўя). 2.
дбрая. Агідна, прыкра. Слухаць лі.
МОТАШНЫ, ая, ае 1. Ад якога ста
новіцца моташна. З/, дах. 2. дерая. Агідны,
цяжкі і прыкры. II яаз. моташнасць, -і, лс.
МОЎКНУЦЬ, -ну -неш, -не; моўк,
мбўкла; -ні; яезак. Заціхаць, замаўкаць.
Цэлым/ бяялі/ яе люукяе калючка.
МОЎНЫ ад мова
МОЎЧКІ, ярысл. 1. Нічога не гаворачы.
Сядзець лі. 2. дерая. Не пратэстуючы, па
корліва, маўкліва. Л/. дераяесц/ абразу. 3.
нерак. Паціху, тайком. А^. сядзець у засадзе.
МОХ, 7%А/мбху / імхў, Тмбхам /імхбм,
лін. імхі^ імхбў, лі. Споравая расліна без ка
ранёў і кветак, якая сцелецца або расце
прама ў вільготных мясцінах, на дрэвах,
камянях. II дрылі. мОхавы, -ая, -ае, махавы,
-ая, -бе, імхбвы, -ая, -ае /імшаны, -ая, -ае.
МОЦ, -ы, лс. 1. Трываласць, мацунак.
М /дкан/ны. Л/. жалеза. 2. Фізічная сіла.
М рук. 3. Праяўленне чаго-н.; сіла, сту
пень гэтага праяўлення. .Дабрацца лісцы. 4.
Магутнасць, сіла. Л^. .Узброеных Сйі. 5. На
сычанасць, канцэнтрацыя. Л/. тытуяю.
6. У спалучэнні з прыметнікам або зай
меннікам з прыназоўнікам выражае най
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вышэйшую ступень праяўлення дзеяння.
Арычаць яа ўся? лі. 77рацаеаць яа лоўяую лі.
МОЦНА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. моцны, напр.:
л/оцяабзейяы, л/оцяатакаеы, ліоцяае/льеотяы, ліоцнааязк/, ліоцяазабрублсаяы, люцнасалеяы, л/оцяажалез/сты, л/оцяадррысты.
МОЦНЫ, -ая, -ае. 1. Трывалы, такі, які
цяжка парваць, разбіць, зламаць. Л/. леб.
Л/. арэх. 2. Здаровы, дужы. М ареая/злі. 3.
Устойлівы, трывалы. А/бцяыя су&яз/. Л/оцяая бружба. 4. Значны па ступені свай
го праяўлення, моцы, велічыні. Л/. соя.
Мбцяа (прысл.) закахаць каео-н. 5. Не
разбаўлены, канцэнтраваны. АТ. раствор.
6. Багаты, заможны, з вялікім дастаткам
(разм.). Л/. еасдабар. 7. лерая. Дасведчаны,
вопытны, з добрымі ведамі. Л/. бучаны 0
Моцнае слоўца — лаянка, грубыя словы. Ц
яаз. мбцнасць, -і, ж.
МОЧАВЫДЗЯЛЕННЕ, я, я (спец)
Працэс выдзялення мачы з арганізма. Ц
дрылі, мочавыдзяляльны, -ая, -ае.
МОЧАНЫ, -ая, -ае. Прыгатаваны шля
хам мачэння. Лачаныя яблыкі.
МОЧАПАЛАВЙ, -Ая, бе Які мае ад
носіны да мочавыдзяляльнай і палавой
сістэмы арганізма.
МОЧАСПУСКАННЕ, я, я Тое, што і
л/очаеыбзяленне. Ц дрылі, мочаспускальны,
-ая, -ае.
МОЧКА, -і, ДМ -чцы, лія. -і, -чак,
ж. Ніжняя мясістая частка вуха. Ц дрылі,
мбчкавы, -ая, -ае
МОШАСТ, -у М -сце, лі. (уст.). Крэп,
аксаміт. Ц дрылі, машастовы, -ая, -ае. Усад
кі наем/ з л/ам/астоеылі/ аколым/калі/.
МОШКА, -і, ДМ-шцы, лія. -і, -шак, ж.
Дробнае двухкрылае насякомае.
МОШЧЫ, -аў. Высахлыя астанкі свя
тых людзей хрысціянскай царквы, якія
шануюцца і лічацца цудатворнымі. 0 Жы
выя мошчы — пра вельмі худога, знясіле
нага чалавека.
МРОІ, -яў абз. мрбя, -і, ж. Мары, лету
ценні. М яра м/часце.
МРОІВА, -а, я. Тое, што і ліарыза. Ц
дрылі, мрбйны, -ая, -ае. Абойная балеч.
МРОІЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
мрбіцца; яезак., каліў і без бая. 1. Утуляц
ца ў думках, здавацца. 2. З'яўляцца ў снах,
сніцца. крояцца жах/. Ц зак. прымроіцца,
-бюся, -біліся, -біцца.
МРОІЦЬ, мрбю, мрбіш, мрбіць; яезак.,
яра каео-м/то, аб к/м-чым і без бая. Уту
ляць у думках, марыць.
МСЦІВЫ, -ая, -ае. Тое, што і долісл/еы.
II яаз. мсцівасць, -і, ж.
МУАР, -у лі. Шаўковая тканіна з разво
дамі, якія пераліваюцца рознымі адцен
нямі. II дрылі, муаравы, -ая, -ае. Муаравая
стужка.
МУДРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
яезак. (разм.). 1. яаб чым і без бая. Рабіць
што-н. складанае, незвычайнае. 2. За
лішне ўскладняць якую-н. справу. Ц зак.
намудраваць, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй /

змудраваць, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй. Ц яаз.
мудраванне,-я, я.
МУДРАГЕЛІСТЫ, ая, ае (разм) І.
Цяжкі для разумення, выканання; скла
даны. Мубраеел/стае дытаяяе. 2. Замыс
лаваты, вычварны. М ўзор. Ц яаз. мудрагёлістасць, -і, ж.
МУДРАГЕЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; яе
зак., яаб чым і без бая. (разм.). Тое, што і
ліубраеаць. Ц зак. змудрагеліць, -лю, -ліш,
-ліць. II яаз. мудрагельства, -а, я.
МУДРАСЦЬ, -і, ж. 1. ел. мудры. 2. Глы
бокі розум, заснаваны на жыццёвым во
пыце. /Таробная лі. О Зуб мудрасці — трэ
ці вялікі карэнны зуб, які вырастае пасля
дваццаці гадоў
МЎДРЫ, -ая, -ае. 1. Надзелены вялі
кім розумам, вельмі разумны. М далкаеобзец. 2. Заснаваны на глыбокім вопыце,
веданні чаго-н. А^/^рая лал/тыка. Ц доз.
мўдрасць, -і, ж.
МУДРЫЦЬ, -рў, -рьіш, -рыць; -рым,
-рыцё, -рАць; яезак. (разм.). Тое, што і
ліус{раеаць.
МУДРЭЦ, -раца, лія. -рацы, -рацбў лі.
Мудры, разумны чалавек.
МУЖ, -а, лія. -ы, -бў лі. 1. Жанаты муж
чына ў адносінах да сваёй жонкі. З^ажл/еы лі. 2. Дзеяч у якой-н. галіне (кніжн.).
Дзяржаўны лі. II дрылі, мўжаў, -ава (да 1
знач.).
МУЖАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
яезак. Праяўляць стойкасць, мужнасць у
цяжкіх абставінах.
МУЖНАСЦЬ, -і, ж. Храбрасць, вы
трымка, адвага. З/, партызан / дабдольм/чыкаў.
МУЖНЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; яезак. 1.
Дасягаць поўнага фізічнага развіцця, ра
біцца дарослым, сталым. Асамец яа зачах
ліужнее. 2. лерая. Накапляць сілы, стана
віцца больш моцным. АТ. у барацьбе.
МЎЖНЫ, -ая, -ае. Які вызначаецца
мужнасцю, праяўляе мужнасць, сілу ад
вагу. А/, нароб. АТ. характар.
МУЖЧЫНА, ы, лія -ы, -чьін, лі 1.
Асоба, процілеглая жанчыне па поле. Су
стракацца з ліужчыяалі. 2. Дарослы чала
век у адрозненне ад юнака, хлопчыка. Ц
дрылі, мужчынскі, -ая, -ае.
МУЖЧЫНСКІ, -ая, ае 1. ал. мужчы
на. Л/ужчынская калідан/я. 2. Такі, як у
мужчыны, уласцівы мужчыну. А/, еолас.
3. Які мае адносіны да мужчынскага поду
(спец.). А/ужчыяскае суквецце.
МУЖЫК, -А, лія. -і^ -бў лі. 1. Селянін
(уст.). 2. Тое, што і ліуж (у 1 знач.; разм.). 3.
Аб грубым нявыхаваным чалавеку (разм.).
II ЛДЛ1ЯЯМ/.-./М7СК. мужычак, -чкА, лія. -чкі^
-чкбў лі. (да 1 знач.). Ц дрылі, мужыцкі, -ая,
-ае (да 1 знач.) / мужычы, -ая, -ае (да 1 і З
знач.).
МУЖЫКАВАТЫ,
ая,
ае (разм)
Знешнасцю і манерамі падобны на мужы
ка (у 3 знач.). II яаз. мужыкаватасць, -і, ж.
МЎЗА, -ы, лія. -ы, муз, ж. 1. У грэ
часкай міфалогіі: адна з дзевяці багінь,
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заступніца навук і мастацтваў. 2. леран.
Крыніца паэтычнага натхнення, а такса
ма само творчае натхненне (кніжн ). М
яа? змоўк/!#.
МУЗЕЙ, -я, мм. -і, -яў, л!. Установа,
якая збірае, вывучае, зберагае і выстаўляе
для агляду помнікі матэрыяльнай і духоў
най культуры, а таксама прыродазнаўчыя
калекцыі. А^ряязноучы м. 77/тарат^рны м Ц
лрым. музёйны, -ая, -ае.
МУЗЕЯЗНАВЕЦ, -нАўца, мм. -нбўцы,
-нАўцаў м. Спецыяліст па музеязнаўстве.
МУЗЕЯЗНАЎСТВА, -а, м. Навука аб ар
ганізацыі і дзейнасці музеяў. II нрым. музея
знаўчы, -ая, -ае.
МЎЗЫКА, -і, ДМ* -зыцы, ж. 1. Галі
на мастацтва, якая адлюстроўвае рэчаіс
насць у гукавых мастацкіх вобразах, а так
сама творы такога мастацтва. Хлас/чная
м. Тмс/ярумеммлльмдя м. М. ТО.Селмняк/.
2. Выкананне твораў гэтага мастацтва на
інструментах. М / слёзы. 3. леран., чаео.
Мелодыя, прыемнае гучанне чаго-н. М
моеы. 4. леран. Якая-н. добра арганізава
ная, наладжаная справа (разм.). Сапсаваў
уся? музыку.
МУЗЙКА, -і, мм. -і, -аў м. (разм.). Му
зыкант. Л/. зайграў беларускую долечку.
МУЗЫКАВЕД, -а, Л/-дзе, л/н. -ы, -аў, м.
Спецыяліст па музыказнаўстве.
МУЗЫКАЗНАВЕЦ, -нАўца, мн. -нАўцы,
-нАўцаў л!. Тое, што і музыкаееб.
МУЗЫКАЗНАЎСТВА, а, м Раздзел
мастацтвазнаўства, які вывучае тэорыю і
гісторыю музыкі, музычную культуру народаў II нрым. музыказнаўчы, -ая, -ае.
МУЗЫКАЛЬНЫ, -ая, -ае Здоль
ны да музыкі, які тонка разумее музыку.
Музыкальнае бз/ця. М. слых. Ц маз. музы
кальнасць, -і, ж.
МУЗЫКАНТ, -а, М-нце, мм. -ы, -аў м.
Артыст, наогул чалавек, які грае на якім-н.
музычным інструменце. Ц лс. музыкантка,
-і, ДМ-тцы, мм. -і, -так (разм.). Ц нрым. му
зыканцкі, -ая, -ае.
МУЗЙЧНЫ, -ая, -ае. Які мае адносі
ны да музыкі. М. /нс/мруменп;. М. еечар.
М. теор. М. маеаз/н. М. каб/нет. Музычная
брама. М. еобраз. Ц наз. музычнасць, -і, лс.
МЎКА, -і, ДМмўцы, мн. -і, мук, лс. Фі
зічная або маральная пакута. Дум/эўныя
мук/. Мук/ абз/нотлы.
МУКА, -і^ ДАТ* муцб, лс. 1. Прадукт
размолу збожжа, .Жытняя м. .Кукурузная
м. .Корм/ мукою, бык лойбзе рукою (пры
казка). 77ерамелецца — м. бубзе (прыказ
ка). 2. Размолатыя або расцёртыя ў парашок якія-н. жывёльныя ці мінераль
ныя рэчывы. Рыбная м. Ц нрым. мучнЫ,
-Ля,-бе.
МУКАМОЛ, -а, мн. -ы, -аў м. Спецыя
ліст па размоле зерня.
МУКАМОЛЬНЫ, ая, ае Які мае ад
носіны да размолу зерня. М. камб/нат.
МУКАМОЛЬНЯ, -і, мн -і, -лень /
-льняў лс. (разм.). Прадпрыемства, якое

перапрацоўвае зерне на муку; а таксама
памяшканне, дзе робіцца размол.
МУКСЎН, -б, мн. -Ы, -бў м. Паўночная
прэснаводная рыба сямейства ласасёвых,
роднасная сігу.
МУЛ, -а, мн. -ы, -аў м. Свойская жывё
ліна: помесь асла з кабылай.
МУЛА, -ьі, мн. мульі, мўлаў м. Служы
цель культу ў мусульман.
МУЛАТ, -а, Л^-л&це, мн. -ы, -аў м. На
шчадак белага чалавека і негра. Ц лс. му
латка, -і, ДА7-тцы, мн. -і, -так. Ц лрым. му
лацкі, -ая, -ае.
МУЛІНЭ, леек/!., н. Гатунак штапель
ных каляровых нітак для вышывання. 7?ыМ/ЫбаЦЬ м.
МУЛІЦА, -ы, мн. -ы, -ліц, лс. Самка
мула.
МЎЛКА, безас., у знач. зык. Цвёрда. 4/.
сябзець 0 Мякка сцеле, ды мулка спаць —
ужыв. ў дачыненні да таго, хто добры на
словах, а не на справе.
МЎЛЮ, -ая, -ае. Які муляе, цвёрды.
Мулкая пасцель. Ц наз. мўлкасць, -і, лс.
МУЛЬТАН', -у, м. Баваўняная варсіс
тая тканіна. Ц нрым. мультановы, -ая, -ае.
Мультановая сукенка.
МУЛЬТАН , -у, м. Гатунак турэцкага
тытуню.
МУЛЬТФІЛЬМ, а, мн ы, аў м Муль
тыплікацыйны фільм.
МУЛЬТЫМІЛЬЯНЁР, а, мн -ы, -аў
м. Уладальнік многамільённага багацця.
МУЛЬТЫПЛІКАТАР, -а, мн -ы, -аў м
l. Механічнае прыстасаванне для ўзмац
нення дзеяння якога-н. механізма, узмац
нення ціску і пад. 2. Спецыяліст па муль
тыплікацыі. II нрым. мультыплікатарскі,
-ая, -ае.
МУЛЬТЫПЛІКАЦЫЯ, і, лс Кіна
здымка паслядоўных фаз руху малюнкаў
або лялек, у выніку якой пры дэманстра
цыі на экране ў гледача ствараецца ілюзія
іх руху II нрым. мультыплікацыйны, -ая, -ае.
МУЛЙЖ, -А, мн. -ьі, -бў м. Злепак або
мадэль прадмета ў натуральную велічы
ню. .Расказы м. мебаля. Ц ярым. муляжны,
-ая, -ае.
МЎЛЯР, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Рабочы,
які будуе што-н. з каменю або цэглы. 2.
Пячнік, спецыяліст па кладцы печаў Ц
нрым. мулярскі, -ая, -ае. Л/. /нснрумен/й.
МУЛЯРСТВА, -а, н. Рамяство, спецы
яльнасць і занятак муляра.
МЎЛЯЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца; не
зак. (разм.). 1. (7 /2 ас. звычайна не ўжые.).
Тое, што і муляць (у 1 знач.). 2. леран. Пра
яўляць нерашучасць; мяцца. Алолец му
ляўся, не баваў нэунаеа абказу.
МЎЛЯЦЬ, -яю, -яеш, -яе; незак. 1. (7 /2
ac. звычайна не ўжыв.). Прычыняць боль,
ціснуць, націраць. .Каменьчык/ ў чарав/ках
муляюць ное/. 2. леран., каму-чаму і без бал.
Турбаваць, непакоіць, трывожыць. Яму
часта муляе якая-н. /бэя. 0 Муляць вочы
каму (разм.) — назаляць каму-н. паста

МУЗ—МУР
яннай прысутнасцю. Ц зак. намўляць, -яю,
-яеш, -яе; -яны (да 1 знач.).
МУМІЁ, нескл., н. Горная смала: біялагічна актыўнае рэчыва, якое выцякае з
трэшчын скал, выкарыстоўваецца ў ме
дыцыне. М. — аерны бальзам.
МУМІФІКАВАЦЦА, 1 і 2 ас звычай
на не ўжыв., -кўецца; зак. і незак. (спец.).
Ператварыцца (ператварацца) у мумію. Ц
наз муміфікацыя, -і, ж.
МУМІФІКАВАЦЬ, -кую, кўеш, -кўе;
-кўй; -каваны; зак. і незак., каео-м/то
(спец.). Ператварыць (ператвараць) у му
мію'; бальзамаваць. М. цела.
МЎМІЯ , -і, мн. -і, -мій, ж. Высахлы
труп чалавека або жывёлы, захаваны ад
гніення бальзамаваннем. 7&/лецк/я мум//.
Сук/, як м. (перан.: пра худога чалавека).
МЎМІЯ , -і, ж. Мінеральная фарба
розных адценняў чырвонага: ад светлачырвонага да чырванавата-карычневага.
МУНДЗІР, -а, мн. -ы, -аў м. Ваеннае
або цывільнае форменнае адзенне. 77арабны м. II ламянм/. мундзірчык, -а, мн. -і,
-аў м. II лрым. мундзірны, -ая, -ае.
МУНІЦЫПАЛІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш,
-зўе; -зўй; -завАны; зак. і незак., м/то.
Правесці (праводзіць) муніцыпалізацыю
чаго-н.
МУНІЦЫПАЛІЗАЦЫЯ, і, ж Перада
ча нерухомай уласнасці прыватных асоб у
распараджэнне органаў мясцовага самакі
равання.
МУНІЦЫПАЛІТЭТ, а, М тбце, мн
-ы, -аў м. Орган гарадскога або сельскага
самакіравання, а таксама адміністрацый
на-тэрытарыяльная адзінка ў некаторых
краінах. II лрым. муніцыпальны, -ая, -ае.
МУР, -а / -у, мн. -й, -бў м. 1. -а. Мура
ваны будынак. 2. -у. Цагляная або камен
ная сцяна вакол чаго-н.
МУРАВА, -ьі, ж. Маладая сакавітая
трава. 77асе/ць коней на мураве. Ц ламянм/. ласк. мураўка, -і, ДМ-рбўцы, ж. 7раўка-м.
МУРАВАНКА, -і, ДМ-нцы,мн. -і, -нак,
ж. (разм.). Будынак з каменю або цэглы.
ЎЬесь сек пражыў у мураванцы.
МУРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
-равАны; незак., м/то. Будаваць што-н. з
каменю або цэглы, змацоўваючы цэмен
там або глінай. Л/. склеп. Ц зак. вымураваць,
-рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны / змура
ваць, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй; -равуны.
II наз. мураванне, -я, н. / мураўка, -і, ДА7
-рбўцы, ж.
МУРАЛЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. (спец.). Ма
люнак на ўсю сцяну; нанесены на сцена
выя панэлі.
МУРАШКА, -і, ДА/-шцы, мн. -і, -шак,
ж. Невялікае насякомае атрада перапон
чатакрылых, якое жыве вялікімі калоні
ямі. 0 Мурашкі па спіне (скуры) бегаюць
(разм.) — аб адчуванні дрыжыкаў ад сцю
жы, страху. II лрым. мурашЫны, -ая, -ае. М.
к^реан. ЛТурам/ыная лрацав/тасць (перан.:
надзвычай вялікая). О Мурашыная кіс
лата — метанавая кіслата, якая ўтрымлі-

МУР-МУЧ
ваецца ў ігліцы, крапіве, едкіх выдзяленнях мурашак і пчол, выкарыстоўваецца ў
сельскай гаспадарцы. Мурашыны спірт —
спіртавы раствор мурашынай кіслаты,
ужыв. ў медыцыне.
МУРАШКАЕД, -а, Л/ -дзе, лм. -ы, -аў,
л*. Бяззубае млекакормячае трапічнай
Амерыкі, якое жывіцца галоўным чынам
мурашкамі і тэрмітамі.
МУРАШНІК, а, л/л. і, аў л/. Надзем
ная частка жылля мурашак у выглядзе ко
нусападобнай кучы з зямлі, ігліцы і інш.
коўзаць л/урам/л/к/. Д/обск/ л/ (перан.: аб
мностве людзей, якія рухаюцца, міту
сяцца).
МЎРЗА, -ы, Д-у, Т-ам, А/-е, л/.; ДА/-е,
Т-ай (-аю), лс., лін. -ы, -аў (разм ). Мурза
ты, з запэцканым тварам, бруднымі рука
мі чалавек (часцей пра дзіця).
МУРЗАТЫ, -ая, -ае (разм.). Запэцка
ны, брудны.
МУРЗАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
лезак. (разм.). Рабіцца брудным, мур
затым. II зак. замўрзацца, -аюся, -аешся,
-аецца. Дз/ця замурзалася.
МУРЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезак., каеом/то (разм.). Рабіць мурзатым, пэцкаць,
брудзіць. II зак. замурзаць, -аю, -аеш, -ае;
-аны.
МЎРКА, -і, ДА/ -рцы, мл. -і, -рак, лс.
(разм.). Ласкавая назва кошкі.
МУРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезак.
Звычайна пра катоў: ціха вурчаць. Ц лаз.
мурканне, -я, л
МУРЛАТЫ, -ая, -ае (разм.). З тоўстым
шырокім тварам; мардаты.
МУВЛб, -А, л. (груб.). Тоўсты і шырокі
твар, а таксама чалавек з такім тварам. До
якае м. лаеў.
МУРЛЫКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезак. 1.
Тое, што і муркаць. 2. лерак., мяло і без бал.
Ціха мяккім голасам напяваць (разм.). З/,
леслю. II лаз. мурлыканне, -я, л.
МУРбГ, -рагў, м. 1. Сухадольная са
кавітая трава высокай кармавой якасці.
Яеечк/ лраела м/чылал/ м. 2. Сена з такой
травы. Дўхл^ялы м. Ц лрым. мурожны, -ая,
-ае. М. лахлмбулк/.
МУРАЎКА ад. мураваць.
МУС, -у, м. Салодкая страва з узбітай
фруктовай, ягаднай, малочнай масы з
маннымі крупамі або жэлацінам. Ц лрым.
мўсавы, -ая, -ае.
МУСІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
лезлк. 1. мяло. Узбіваць пену, прымушаць
што-н. пеніцца. 2. Іскрыцца, пеніцца (пра
напоі; спец.). 7?/ло мусіруе. 3. лерал., мяло.
Распаўсюджваць, перабольшваючы зна
чэнне якіх-н. вестак. З/, чу/лк/.
МУСІЦЬ, мўшу мўсіш, мўсіць; лезлк.
1. Быць абавязаным зрабіць што-н. Зму
ліў лрызлаць селю лал/ыдку. 2. у %юрме /л%?.,
у злак. лабочл. сл. Мабыць, напэўна, ві
даць. 7ы, м., ле слебду ямчэ.
МУСКАТ, -у А/ -кАце, м. Сорт вінагра
ду, а таксама віно з гэтага вінаграду. Ц лрым.
мускатны, -ая, -ае. А/уска/ллае б/ло.

440
МЎСКУЛ, -а, мл. -ы, -аў м. Тое, што
і л/ышца. 2/7еобз/л м. ле збрь/еалуўся (пе
ран.: нічым не выдаў хвалявання). Ц лрым.
мускульны, -ая, -ае.
МУСКУЛАТУРА, -ы, зк. Мускулы, су
купнасць мускулаў у арганізме. Лра бля
разб/цця мускулатуры. Ц лрым. мускула
турны, -ая, -ае
МУСКУЛІСТЫ, -ая, -ае. З развітымі
мускуламі. З/, барэц. Ц лаз. мускулістасць,
-і, зк.
МУСКУС, -у, м. Вельмі пахучае рэчы
ва жывёльнага або расліннага паходжан
ня, якое выкарыстоўваецца ў медыцыне і
парфумерыі. Ц лрым. мускусны, -ая, -ае.
МУСЛЙІ, -у м. Лёгкая тонкая баваўня
ная ці шаўковая тканіна. Ц лрым. мусліна
вы, -ая, -ае.
МУСОН, -у мл. -ы, -аў м. Устойлівы
сезонны вецер, які летам дзьме з мора на
сушу а зімой з сушы на мора. 7рдл/члыя
мусолы. II лрым. мусонны, -ая, -ае.
МУСУЛЬМАНІН, -а, мл. -мАне і (з л/ч.
2, 2, 4) мусульмАніны, -мАн, м. Пасля
доўнік мусульманства. Ц зк. мусульманка,
-і, ДА/ -нцы, мл. -і, -нак. Ц лрь/м. мусуль
манскі, -ая, -ае
МУСУЛЬМАНСТВА, а, л Монатэіс
тычная сусветная рэлігія, паводле падан
ня заснаваная ў 7 ст. Магаметам; іслам. Ц
лрь/м. мусульманскі, -ая, -ае.
МУТАГЁН, -у м. (спец.). Агульная на
зва фізічных, хімічных, біялагічных фак
тараў здольных стымуляваць мутацыю (у
I знач.). II лрь/л/. мутагенны, -ая, -ае.
МУТАЦЫЯ, -і, зк. (спец.). 1. Рэзкае
змяненне спадчынных уласцівасцей ар
ганізма. 2. Пералом голасу ў падлеткаў Ц
лрь/м. мутацыйны, -ая, -ае.
МУТНА-... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. мутны, напр.:
л/ул/ла-белы, л/ул/ла-блакйллы, л/ул/ла-л/алочлы, л/утла-шызы.
МУТНАВАТЫ, -ая, -ае. Крыху мутны,
не зусім празрысты. А/ул/лаеал/ае люстра.
А/нтлаеатая заба. Ц ллз. мутнаватасць, -і,
зк.
МУТНЁЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-нёе; лезлк. 1. Рабіцца мутным. Длблмул/лее. 2. лерлл. Станавіцца няясным, зацям
няцца. Уеалаеел/утлее. Ц злк. памутнёць, 1
і 2 ас. звычайна не ўжыв., -нёе.
МЎТНЫ, -ая, -ае. 1. Пра вадкасці: не
празрысты, нячысты, каламутны. Л/. растеор. А/утлая баба. 2. Пацямнелы, замутнены. Л(нлзль/я соль/. А/утлае шкло. 3. ле
рлл. Недастаткова выразны, незразумелы,
неабгрунтаваны (разм.). Мул/лдя рлзмоел.
II ллз. мутнасць, -і, зк.
МУФТА, -ы, ДА/ -фце, мл. -ы, муфт /
-аў, зк. 1. Прыналежнасць жаночай воп
раткі: род адкрытага з двух бакоў цёплага
мяшочка з футра для сагравання рук. 2.
Прыстасаванне для злучэння цыліндрыч
ных частак машын, механізмаў сталь
ных канатаў (спец.). А/, счлллелля. Ц лрь/м.
муфтавы, -ая, -ае (да 2 знач.).

МУФТЫЙ, -я, мл. -і, -яў м. Асоба вы
шэйшага мусульманскага духавенства, вучоны-багаслоў тлумачальнік Карана.
МУХА, -і, ДА/ мўсе, мл. -і, мух, зк.
Агульная назва шырокараспаўсюджаных
двухкрылых насякомых. Яселл/я мух/. С З
мухамі ў носе — капрызны, з норавам. Пад
мухай (разм.) — у стане ап'янення, быць
п'янаватым. Рабіць з мухі слана — значна
перабольшваць што-н. Ц лал/ялш. мушка,
-і, ДА/ -шцы, л/л. -і, -шак, зк. Ц лрь/м. му
шыны, -ая, -ае.
МУХАЕДКА, -і, ДА/ -дцы, мл. -і, -дак,
зк. Насякомае сямейства рыючых або пя
сочных вос, якое корміць сваіх лічынак
мухамі.
МУХАЛОЎКА, -і, ДА/ -лбўцы, мл. -і,
-лбвак, зк. 1. Прыстасаванне для лоўлі
мух. 2. Невялікая птушка сямейства му
халоўкавых, якая харчуецца насякомымі,
/йэрдя м. 3. Членістаногая жывёліна-мнаганожка, якая ловіць мух і іншых насяко
мых. II лрым. мухалоўкавы, -ая, -ае (да 2
знач.). Сямемс/ле// л/ухалоўкабых (наз.).
МУХАМОР, -а, мл. -ы, -аў л/. Атрутны
грыб з чырвонай або жоўтай шапкай у бе
лыя крапінкі.
МУЦІЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
мўціцца; лезак. Рабіцца мутным (пра вад
касць). 7?аба у руча/ л/уц/цца. Ц зак. замуціцца, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв., -мўціц
ца / памуціцца, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-мўціцца.
МУЦЙЦ), мучў, мўціш, мўціць; лезак.
1. што. Рабіць мутным. А/ бабу. 2. (7 / 2
ас. збычайла ле ўзкыб.), лерал., каео-што.
Не даваць спакою, трывожыць. Душу л/уц/ць леслаком. 3. пераважна безас., каеошто. Быць у стане млосці. Лес л/уц/ла аб
лякарстба. Ц зак. замуціць, -мучў, -мўціш,
-мўціць; -мўчаны (да 1 знач.) / памуціць,
-мучў, -мўціш, -мўціць; -мўчаны (да 1
знач.). ^л бабы ле зал/уц/ць л/кому (перан.:
пра вельмі сціплага, ціхага чалавека).
МУЦЬ, -і, зк. 1. Дробныя часцінкі ў
вадкасці, якія робяць яе непразрыстай,
каламутнай. 2. лерал. Туман, смуга; імгла.
А/, б/с/ць у лаеел/рь/. 3. лерал. Аб цяжкім
душэўным стане (разм.). А/, ла бўшь/.
МЎЧАНІК, -а, л/л. -і, -аў, л/. Той, хто пе
ранёс ці пераносіць якія-н. мукі, пакуты.
Арысц/ялск/я л/учал/к/. Ц зк. мучаніца, -ы,
л/л. -ы, -ніц.
МУЧНІСТЫ, ая, ае 1. Які змяшчае ў
сабе муку або крухмал. А^чл/стая фмьба.
2. Падобны чым-н. на муку. А/, лалёт ла
расл/лах. Ц лаз. мучністасць, -і, зк.
МУЧНЙ, -Ая, -бе. 1. ад. мукА. 2. Прыга
таваны з мукі. А^чль/я алабк/. Дюб/ць л/учлое (наз.).
МУЧЁІЦЕЛЬ, я, л/л і, яў, л/ Той,
хто мучыць каго-н. Ц зк. мучыцелька, -і,
ДА/-льцы, л/л. -і, -лек (разм.). Ц лрыл/. му
чыцельскі, -ая, -ае.
МЎЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца;
лезак. 1. Цярпець мукі, пакуты ад чаго-н.
А/, аб болю. 2. з к/м-чыл/ і лаб чыл/. Рабіць
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што-н. з цяжкімі, вялікімі намаганнямі.
А/, яле) склобоной задачам. Ц за/с. замучьпша,
-чуся, -чышся, -чыцца і змучыцца, -чуся,
-чышся, -чыцца.
МЎЧЫЦЬ, -чу -чыш, -чыць; -ча
ны; яезак., каео. Прычыняць мукі, па
куты каму-н. Л7. лсь/бёл. Л/. у засценках. Ц
зак. замачыць, -чу, -чыш, -чыць; -чаны /
змучыць, -чу -чыш, -чыць; -чаны.
МУЧЭННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Мўка, па
кута. Яе ^з/ця, а ль
МЎШКА, -і, ДА7-шцы, лін. -і, -шак, лс.
1.муха. 2. Наклееная або намаляваная
чорная крапінка на твары ў выглядзе ра
дзімкі. 3. Упрыгожанне ў выглядзе круг
лага вузельчыка на празрыстай тканіне. О
Шпанская мушка — род пластыру са спе
цыяльнага парашку які раней выкарыс
тоўваўся ў медыцыне.
МЎШКА , -і, ДМ -шцы, лін. -і, -шак,
лс. Частка прыцэльнага прыстасавання ў
ручной агнястрэльнай зброі, размешча
ная на пярэдняй частцы ствала. Узяць но
мун/ку коао-н. (таксама перан.: сканцэн
траваць увагу на кім-н.).
МУШКЁТ, -а, М -кёце, мн. -ы, -аў, м
(гіст.). Буйнакалібернае ружжо з кнотам
для запальвання пораху. Ц лрь/м. муш
кетны, -ая, -ае.
МУШКЕЦЁР, -а, мн. -ы, -аў А*, (гіст.).
Салдат, узброены мушкетам. Ц лрым. муш
кецёрскі, -ая, -ае.
МЎПГГРА, -ы, лс. Суровая сістэма вы
хавання, навучання (першапачаткова ва
еннага).
МУШТРАВАЦЬ, рўю, рўеш, рўе;
-рўй; -равуны; незок., коео (нпяо/ 1. На
вучаць жорсткімі метадамі, ставячы су
ровыя патрабаванні. 2. Дапякаць каму-н.
несправядлівымі папрокамі. Ц зок. вымуш
траваць, -рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны.
II ноз. муштраванне, -я, н. / муштроўка, -і,
ДМ-рбўцы, лс.
МУПГГЎК, -А, мн. -ц -бў, м. 1. Частка
папяроснай гільзы, якую бяруць у рот пры
курэнні, а таксама невялікая трубачка,
у якую ўстаўляецца папяроса. 2. Дэталь
духавога інструмента, якую ў час ігры бя
руць у рот або прыкладаюць да губ. Ц лрь/м.
муштуковы, -ая, -ае.
МУЭДЗІН, -а, мн. -ы, -аў м. Служы
цель пры мячэці, які з мінарэта заклікае
вернікаў на малітву.
МЫ, нас, нам, нас, нАмі, аб нас, обз. я;
зойм. осой 7 ос. мн. 1. Ужыв. для абазна
чэння дзвюх і болей асоб, уключаючы і
таго, хто гаворыць. Мы облочь/боем. Мы
леромолсом. 2. з лрь/ноз. «з> і з Т /нм/ь/х
зойм. і ноз. Ужыв. для абазначэння таго,
хто гаворыць і аднаго каго-н. іншага. Мы
з бро/лом. Мы з любой. 0 Між (паміж) намі
(кажучы) — аб чым-н. такім, чаго не варта
гаварыць іншым.
МЫЗА', -ы, мн. -ы, мыз, лс. Сядзіба, ху
тар у Прыбалтыцы. II лрым. мызны, -ая, -ае.
МЫЗА^ ал. мыса

МЫЙКА, -і, ДМ-йцы, мн. -і, мыек, лс.
Прыстасаванне, абсталяванне, спецыяль
нае памяшканне для мыцця чаго-н.
МЫКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незок. 1.
Утвараць працяжныя гукі «му-му». 7%мя
мыкое. 2. перон. Неразборліва гаварыць
што-н.; мармытаць. Ц зок. прамакаць, -аю,
-аеш, -ае. Ц обнокр. мыкнуць, -ну, -неш,
-не; -ні. II ноз. мыканне, -я, н.
МЫЛА, -а, н. 1. Рэчыва з тлушчу і шчо
лачы, якое лёгка раствараецца ў вадзе і
ўжыв. для мыцця, Тослоборчое м. 7уолел/ное м. 2. перон. Белая пена ў коней ад поту.
Дон/ў мыле. II лрь/м. мыльны, -ая, -ае (да 1
знач.).
МЫЛАВАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыя
ліст па мылаварэнні. Ц лрь/м. мылаварскі,
-ая, -ае.
МЫЛАВАРНЯ, -і, мн. -і, -рань / -рняў
лс. Прадпрыемства, якое вырабляе мыла.
МЫЛАВАРЭННЕ, -я, н. Выраб мыла. Ц
лрь/м. мылаварны, -ая, -ае. М. зобоб.
МЫЛІЦА, -ы, мн. -ы, -ліц, лс. Спе
цыяльная палка з папярочынамі ўверсе і
пасярэдзіне, на якую апіраецца хворы на
ногі. ^сцяролсно крочыў но мь/л/цох солбоп/.
II лрь/м. мылічны, -ая, -ае.
МЫЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца; не
зок. 1. ад. мыліць. 2. (7 / 2 ос. збычойно не
ўлсые.). Распускаючыся ў вадзе, даваць
пену Мь/ло бобро мы/нццо.
МЫЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незок. 1.
коео-шлю. Церці мылам з вадою. А/, рукі.
2. ю/яо. Распускаць мыла ў вадзе. М. еобў.
0 Мыліць (намыліць) шыю кому (разм.) —
1) біць каго-н., сурова распраўляцца; 2)
моцна прабіраць каго-н., строга выга
ворваць. II зок. намыліць, -лю, -ліш, -ліць.
II збор. м&ліцца, -люся, -лішся, -ліцца (да
I знач.); зок. намаліцца, -люся, -лішся,
-ліцца (да 1 знач.).
МЫЛКІ, -ая, -ае. Які дае многа пены.
Мылкое мь/ло. II ноз. мылкасць, -і, лс.
МЫЛЬНІЦА, -ы, мн ы, -ніц, лс Не
вялікая скрынка для мыла.
МЫЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незок.
(разм.). Варушыць губамі.
МЫС, -а, М мйсе, мн. -ы, -аў, м. Час
тка сушы, якая выдаецца ў мора, возера.
II ломянш. мысОк, -скА, мн. -скі^ -скбў м.
(разм.). II лрь/м. мысавы, -ая, -ае.
МЫСА / МЫЗА, -ы, мн. -ы, мыс / мыз,
лс. Тое, што і морбо (у 1 знач ).
МЫСЛЕННЕ, -я, н 1. а? мысліць 2.
Працэс адлюстравання аб'ектыўнай рэча
існасці ва ўяўленнях, паняццях, суджэн
нях; здольнасць чалавека разважаць.
МЫСЛЕННЫ, ая, ае Утўны, які іс
нуе толькі ў мыслях, думках. Л/. боброз.
МЫСЛІК, -а, мн. -і, -аў м. Ручны ін
струмент для прабівання дзірак у метале,
скуры і інш.
МЫСЛІЦЕЛЬ, я, мн і, яў, м Чала
век, здольны творча мысліць, глыбока
пранікаць у сутнасць з'яў ТЬм/к/я мыс/пцел/ м/ну/юео.

МУЧ-МЭБ
МЫСЛІЦЕЛЬНЫ, -ая, -ае Які мае
адносіны да мыслення, звязаны са здоль
насцю мысліць. А7. лроцэс.
МЫСЛІЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -ліцца; незок. Уяўляцца ў мыслях.
МЫСЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незок. 1.
Разважаць, супастаўляючы з'явы рэчаіс
насці, думкі і робячы з іх вывады. Лое/чно
м. 2. нояо. Уяўляць у думках. Яе м. сябе без
л/об/мой лроцы. II ноз. мысленне, -я, н.
МЫСЛЬ, -і, мн. -і, -ей, лс. Тое, што і
бумко (у 1 знач.).
МЫТНІК, -а, мн. -і, -аў м. Служачы
мытні, таможнік.
МЫТНЯ, -і, л/н. -і, -яў лс. Установа,
якая ажыццяўляе кантроль над правозам
тавараў праз граніцу і займаецца зборам
пошлін за такі правоз, таможня. Ц лрым.
мытны, -ая, -ае.
МЫЦЬ, мйю, мыеш, мьіе; мыты; не
зок. 1. коео-шлю. Ачышчаць ад гразі, бруду
вадой з мылам ці якой-н. іншай вадкас
цю. А7. бз/ця. Т^ко руку мые (прыказка: аб
адносінах людзей, калі яны пакрываюць
дрэнныя ўчынкі адзін аднаго). 2. шлю. Аб
ліваць вадой паверхню чаго-н.; абмываць.
Роко бероемые. Ц зок. вймыць, -мыю, -мы
еш, -мые; -мыты / памець, -мыю, -мыеш,
-мые; -мыты. Ц зерр. мйцца, мьіюся,
мыешся, мыецца; зок. вымыцца, -мыю
ся, -мыешся, -мыецца / памыцца, -мьіюся,
-мыешся, -мыецца. Ц ноз. мыццё, -А, н. (да
I знач.). II лрь/м. м&йны, -ая, -ае. Мь/йноя
л/ошыно.
МЫШ, -ы, л/н. мьішы, мышЗй, лс. 1.
Невялікі грызун з вострай мордачкай і
доўгім хвастом. 2. Адно з прыстасаван
няў уводу інфармацыі ў камп'ютар. Ц лол/янш. мышка, -і,
-шцы, л/н. -і, -шак,
лс. II лрь/м. мышыны, -ая, -ае (да 1 знач.).
М колер (шэры).
МЫШАЛОЎКА, -і, ДМ-лбўцы, лн. -і,
-лбвак, лс. Пастка для лоўлі мышэй.
МЫШАНЯ /' МЫШАНЁ, -нйці, ля
-нАты, -нАт, н. Дзіцяня мышы.
МЫШАПАДОБНЫ, -ая, -ае. 1. Падобны чым-н. на мыш. 2. у зноч. ноз. мышапа
добныя, -ых. Назва падатрада грызуноў
да якога адносяцца сямействы тушкан
чыкавых, хамяковых, мышыных і інш.
(спец.).
МЫШАСТЫ, -ая, -ае. Шэры, такога
колеру, як мыш (пра масць коней).
МЫШЦА, -ы, мн. -ы, -аў, лс. Орган це
ла чалавека і жывёлы, здольны скарачац
ца і забяспечваць функцыю руху частак
цела. Сорбэчноя м. Ц лрь/м. мышачны, -ая,
-ае. Мь/юочнь/я болокны.
МЫШ'ЯК, -ў, м. Хімічны элемент,
крохкі паўметал стальнога колеру што
ўваходзіць у склад некаторых мінералаў
а таксама прэпараты з гэтага рэчыва, якія
выкарыстоўваюцца ў медыцыне і тэхніцы.
II лрь/м. мыш'яковы, -ая, -ае.
МЭБЕЛЬШЧЫК, а, мн і, аў м
Майстар, які робіць мэблю.

МЭБ-МЯМ
МЭБЛІРОЎКА, -і, Д42-рбўцы, лс. 1. ал.
мэбляваць. 2. зб. Мэбля, абстаноўка. Лаеа/лая л/
МЭБЛЯ, -і, лс., зб. Прадметы абста
ноўкі памяшкання. 47яккая л/ ,Дбм л/эб^/'.
II лрым. мэблевы, -ая, -ае.
МЭБЛЯВАЦЬ, -лібю, -лібеш, -лібе;
-лібй; -лявАны; зак. і лёзах., /ал/о. Абста
віць (абстаўляць) мэбляй. Л/. квалмру. Ц
лаз. мэбліроўка, -і, Д42-рбўцы, лс.
МУКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лёзах,
(разм.). Утвараць працяжныя гукі «мэ-мэ*
(пра авечак, коз). Ц аблаяў, макнуць, -ну
-неш, -не; -ні. Ц лаз. мыканне, -я, л.
МЭНДЛІК, -а, л/л. -і, -аў, л/. Пяць сна
поў збожжа, пастаўленыя кучкай каласамі
ўгору для прасушкі і накрытыя распрасцёртым снапом зверху
МЭР, -а, ліл. -ы, -аў л*. Іалава муніцы
палітэта, гарадскога кіраўніцтва ў некато
рых краінах.
МЭРЫЯ, -і, л/л. -і, -рый, лс. Муніцы
пальнае ўпраўленне, а таксама будынак,
дзе знаходзіцца гэта ўпраўленне.
МЭТА, -ы, Д42 мЗце, л/л. -ы, мэт, лс.
Тое, да чаго імкнуцца, што трэба ажыцця
віць. 7сц/ ба залавел/лай л/эл/ы. 0 3 мэтай —
для таго, каб. Ц лрыл/. мЭтавы, -ая, -ае.
МАТАВЫ, -ая, -ае. 1. а/?, мэта. 2. На
кіраваны на дасягненне якой-н. мэты,
прызначаны для пэўнай мэты. 47эл/авае
ф/лалсавалле.
МЭТАЗГОДНЫ, -ая, -ае. Які адпавядае
вызначанай мэце, разумны, карысны. 42эл/азеоблаера/оэлле. Ц лаз. мэтазгоднасць, -і,
лс.
МЭТАНАКІРАВАНЫ, -ая, -ае Які вы
значаецца пастаўленай мэтай, практычна
карысны. II лаз. мэтанакіраванасць, -і, лс.
МЭТЛАХІ, -аў (разм.). І. Абрыўкі,
шматкі чаго-н. Разарваць ла .м. 2. Незай
здросныя пажыткі, манаткі. Сабраў сеае
з; /' лаехаў.
МЙЭЗІКЛ, -а, л/л. -ы, -аў, з*. 1. Музыч
ны твор для сцэны пераважна камедый
нага характару, у якім выкарыстоўваюцца
элементы эстрады, аперэты, балета і інш.
2. Кінафільм такога роду.
МЙЭЗІК-ХОЛ, -а, л/л. ы, аў з* Від
эстраднага тэатра, у праграме якога чар
гуюцца эстрадныя, цыркавыя, балетныя,
музычныя нумары лёгкага жанру.
МЮРЕіД, -а, М -рйдзе, л/л. -ы, -аў, л*.
Паслушнік у мусульман, які павінен без
пярэчанняў выконваць усе патрабаванні
свайго духоўнага настаўніка.
МЯДЗВЕДЗІНА, -ы, лс. Мяса мядзве

дзя як ежа.
МЯДЗВЕДЗІХА, і, л/л. -і, -дзіх, лс.
(разм.). Тое, што і л/ябзвебз/ца.
МЯДЗВЕДЗІЦА, ы, л/л. -ы, дзіц, лс.
Самка мядзведзя.
МЯДЗВЕДЗЬ, я, л/л. -і, яў, л/. І. Вялі
кая драпежная млекакормячая жывёліна
сямейства мядзведзевых з густой поўсцю
і тоўстымі нагамі. Дуры з*. Лады з*. 2. ма
рал. Пра няўклюднага, непаваротлівага
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чалавека (разм ). 0 Дзяліць шкуру незабі
тага мядзведзя (разм.) — размяркоўваць
прыбытак, якога ў наяўнасці яшчэ няма.
Мядзведзь на вуха наступіў хаму (разм.,
жарт.) — пра чалавека, у якога адсутнічае
музыкальны слых. Ц лрым. мядзведжы, -ая,
-ае. 42ябзвеблсыя слябы. 42ябзвеблсае кумі
ра. 42ябзвеблсая лахобка (перан ). 0 Мядз
веджы куток (разм.) — аддаленае, глухое
месца.
МЯДЗВЕДКА, -і,Л42-ДЦЫ, мл. -і, -дак,
лс. Насякомае атрада прамакрылых, якое
жыве ў зямлі і з'яўляецца шкоднікам
сельскагаспадарчых культур.
МЯДЗВЕДНІК, -а, л/л. і, аў з* 1. Па
ляўнічы на мядзведзяў 2. Памяшканне
для мядзведзяў у звярынцы або заалагіч
ным парку
МЯДЗЯК ал. медзякі
МЯДЗЯНКА, -і, ДА2 -нцы, мл. -і, -нак,
лс. 1. Неядавітая змяя сямейства вужоў
бурага або шэра-бурага колеру. 2. Зялёная
фарба, прыгатаваная акісленнем медзі.
МЯДбВЫ ал. мёд
МЯДУНКА, -і, Д42 -нцы, мл. -і, -нак,
лс. Тое, што і л/ебул/ца.
МЯЖА, -й, мл. мёжы, меж, лс. 1. Вуз
кая палоска неўзаранай зямлі паміж дву
ма палеткамі, участкамі, уладаннямі. 2.
Пагранічная лінія паміж сумежнымі дзяр
жавамі; граніца. 3. лерал. Норма, рубеж
чаго-н. дазволенага, магчымага. 277 ў выхазеаллях, л/ ва ўчылках ёл ле базваляў са
бе лерахобз/ць л/ялсы лрыс/ломласц/. II ярым.
межавй, -Ая, -бе.
МЯЗГА, -і^ лс. 1. Мяккая частка дрэва,
што знаходзіцца паміж карой і драўнінай.
Сасловая м. 2. Маса, якая атрымліваецца
пасля расцірання чаго-н. ^ульбялая м. 2?/лаераблая м.
МЯЗДРА, -ія, лс. Слой падскурнай
клятчаткі на нявырабленай шкуры жывёл.
II лрым. мяздровы, -ая, -ае.
МЯЗДРАЦЬ, -рў, -рьіш, -рыць; -рым,
мездрыцё, мяздраць; лёзах., мала. Ачы
шчаць ад мяздры. Л/. /акуру. Ц лаз. мяз
дрэнне, -я, л.
МЯКАЦЬ, -і, лс. 1. Мяккая частка цела
жывёлы або чалавека. 2. Мяса без касцей.
т4ббзяля^ь м. аб касцей. 3. Мяккая частка
пладоў ягад, клубняў. М яблыка. Ц лрым.
мякатны, -ая, -ае.
МЯКЙІА, -ы, лс. Адыходы, якія заста
юцца пасля абмалоту і ачысткі зерневых,
бабовых культур і лёну Ц лрым. мякінны,
-ая, -ае. 4/. хлеб.
МЯШННІК, а / у, м 1. а, мл і, аў
Памяшканне, куды ссыпаюць мякіну 2.
-у. Паўднёвая расліна сямейства злакаў
Л/. безасцюковы.
МЯКІШ, -у м. 1. Мяккая частка печа
нага хлеба. 2. Мяккая частка чаго-н.; мя
каць.
МЯККА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. мяккі, напр.:
мяккалаблябеллы, мяккаткалы, л/якка-

скуры, мяккамюрслы, л/яккаачзрчалы, мяккабземлы.
МЯККАСАРДЭЧНЫ, -ая, ае Які вы
значаецца душэўнай мяккасцю, дабрынёй,
чуласцю. II лаз. мяккасардэчнасць, -і, лс.
МЯККАЦЕЛЫ, -ая, ае 1.3 мяккім це
лам, вялымі мускуламі. 2. лерал. Які лёг
ка паддаецца чужому ўплыву; бязвольны.
Л/. чалавек. Ц лаз. мяккацёласць, -і, лс. (да
2 знач.).
МЯККІ, -ая, -ае. І. Які ўгінаецца пры
націсканні, няцвёрды, эластычны, далі
катны. 42. хлеб. 42. абутак. 42якк/я валасы.
42якк7я рук/. 2. Прыемны для ўспрыман
ня; не рэзкі. 42^ еолас. 42яккае свялмо. 3.
Плаўны, павольны. 42якк/я рух/. 4. лерал.
Лагодны, ціхі, спагадлівы. 42. характар.
42. чалавек. 5. Нястрогі, паблажлівы. 42.
лрыеавор. 6. Цёплы, несуровы. 42. кл/мал/. 42яккая зм/а. 7. Які ўтрымлівае ма
ла вапнавых солей. 42яккая ваба. 8. На
транспарце: з мяккімі сядзеннямі або
прызначаны для выкарыстання мяккіх
сядзенняў 42. ваеол. 9. Аб зычным гуку:
які вымаўляецца прыбліжэннем сярэдняй
часткі языка да цвёрдага паднябення; лроц/л. цвёрды. О Мяккі знак — назва літары
«ы>. II ласк. мякенькі, -ая, -ае (да 1 знач.). Ц
лаз. мяккасць, -і, лс.
МЯКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; мяк, мЯкла;
-ні; лезак. 1. (7 / 2 ас. звычайла леўлсыв.).
Рабіцца мяккім (да 1 знач.). Сухары л/яклуць у вабзе. 2. лерал. Рабіцца вялым, рас
слабленым. 3. лерал. Прыходзіць у стан
душэўнай дабрыні, чуласці, спагадлівас
ці. II зак. намокнуць, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -не, намЯк, -кла (да 1 знач.) / раз
мокнуць, -ну, -неш, -не; размок, -кла; -ні.
МЯКЧЭЦЬ, -Зю, -Аеш, -Зе; лезак. 1. (7
/' 2ас. звычайла леўлсыв.). Рабіцца мяккім
(у 1 знач.), мякчэйшым. Ябл/аз/ скура змяк
чэе. 2. лерал. Лагаднець, дабрэць. Сзрца
яео ласл/улова л/якчэда. Ц зак. памякчэць,
-Зю, -Зеш, -Зе.
МЯЛА, -а, Аіл. -ы, -аў л. 1. Драўляны
таўкач, якім таўкуць бульбу; расціраюць
харчовыя прадукты. 2. лерал. Непаварот
лівы, няспрытны чалавек (разм.). 0 Ду
рань і мяла зломіць (разм., неадабр.) — не
разумны чалавек і добрую справу сапсуе.
Ні ў кола ні ў мяла (разм., неадабр.) — пра
няўмелага, няздатнага чалавека.
МЯЛЕЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-ёе; лезак. Рабіцца мелкім (у 1 знач.), не
глыбокім. 27е?лал/ рака .мялее. Ц зак. абмялёць, і і 2 ас. звычайна не ўжыв., -ёе.
МЯЛКА, -і, 2742-лцы, л/л. -і, -лак, лс. 1.
Машына для размякчэння якой-н. сыра
віны (скур і інш.) з мэтай далейшай апра
цоўкі. 2. Тое, што і церл/ца.
МЯМЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; лезак.,
/а/ло і без бал. (разм.). Марудна, невыраз
на і вяла гаварыць. Ц зак. прамямліць, -лю,
-ліш, -ліць; -лены.
МЯМЛЯ, -і, Д42-ю, Т-ем, л/.;Д42-і, Т
-яй (-яю), лс., л/л. -і, -яў (разм.). Той, хто
мямліць; вялы, нерашучы чалавек.
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МЯНЁК, мянькі, мн. мянькі^ мянькбў,
м. Тое, што і .мянтуз.
МЯНТАШКА, -і, ДЛ/ -шцы, мн. -і,
-шак, лс. 1. Наждачная лапатка', якой
востраць косы. 2. лерам. Пра таго, хто
многа і без толку гаворыць (разм.).
МЯНТЎЗ, ментуза, мн. ментузы, ментузбў м Прэснаводная драпежная рыба
сямейства трасковых з падоўжаным це
лам і плямістай скурай. Ц ярым. ментузовы,
-ая, -ае.
МЯНЎШКА, -і, ДЛ/-шцы, мн. -і, -шак,
лс. 1. Імя, якое даюць хатняй жывёліне. У
яео сабак/ была мянушка Аял/ось. 2. Жар
тоўнае або канспірацыйнае імя чалавека.
/7сртымная лі.
МЯНЦІЦЬ, мянчў, мёнціш, менціць;
мёнчаны; незак. 1. тто. Вастрыць мян
ташкай. Л/. касу. 2. мерам., тто, чым і без
бал. Гаварыць многа і без толку; лапатаць
(разм.). Л/. языком.
МЯНЯЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
незак. 1. к/м-чым з кім. Рабіць узаемны
абмен, абменьвацца. Л/. кн/еалі/. 2. Замя
шчаць адзін аднаго, зменьвацца. Укаманбзе мяняюцца трэнеры. 3. Рабіцца іншым,
зменьвацца, .йабеор <е ліяняецца. Ц зак. па
мяняцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц наз.
мёна, -ы, лс.
МЯНЙЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак., кааотто. 1. Абменьваць адну рэч на другую.
2. Зменьваць адно чым-н. іншым адна
родным. Л/. работу. Л/. ероты. 3. Рабіць
іншым, зменьваць. Л/. ратэнне. Ц зак. па
мяняць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. мёна, -ы, лс.
МЯРЗЛОТНЫ ад мерзлата
МЯРЗЛЯК, мерзлякі, мн. мерзлякі^
мерзлякбў, м. (разм.). Чалавек, вельмі
адчувальны да холаду, марозу. Ц лс. мяр
злячка, -і, ДА/-чцы, мн. -і, -чак.
МЯРЗОТА, -ы, ДА/ -збце, лс. (разм.).
Тое, што выклікае агіду; подласць. Мярзотай займацца не бубу.
МЯРЗОТНІК, -а, мн і, -аў, м (разм )
Мярзотны, подлы чалавек; нягоднік.
ЛУноеа ятчэ ліярзотн/каў на зямя/. Ц лс. мяр
зотніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
МЯРЗОТНЫ, -ая, -ае (разм.). Вельмі
агідны; подлы. Лйрзотныя ўчынкі. Ц наз.
мярзотнасць, -і, лс.
МЯРЦВЁЦЬ, ёю, ёеш, ёе; незак 1.
Страчваць прыкметы жывога, станавіцца
мёртвым. 2. Страчваць чуллівасць; ня
мець. Мярцвеюць рук/ аб холабу. 3. леран.
Рабіць пустынным, змярцвелым. Мярцвее
лес. II зак. змярцвёць, -ёю, -ёеш, -ёе (да 2 і
З знач.), амярцвёць, -ёю, -ёеш, -ёе, абмярцвёць, -ёю, -ёеш, -ёе (да 2 і 3 знач.) / памярцвёць, -ёю, -ёеш, -ёе; наз амярцвённе,
-я, н. (да 2 знач.). Амярцвенне тканак.
МЯРЦВІЦЬ, 1 ас. адз. звычайна не
ўжыв., -віш, -віць; -вім, мерцвіцё, -вАць;
незак., каао-тто. 1. Пазбаўляць жыцця,
губіць. 2. леран. Рабіць пустынным, змяр
цвелым (разм.).

МЯРЦВЯК, мерцвякі, мн. мерцвякі^
мерцвякоў, м. Мёртвы чалавек; нябож
чык. II лрым. мярцвяцкі, -ая, -ае.
МЯРЦВЯЧЫНА, ы, лс 1. зб Трупы
жывёл. 2. леран. Разумовы, духоўны за
стой, заняпад, інертнасць (разм ). Ул <есе
няма бзеяння — лсахл/вая м.
МЯРЭЖКА, -і, ДА/ -жцы, мн. -і, -жак,
лс. Вышыўка на тым месцы, дзе з тканіны
выцягнуты ніткі. II лрым. мярэжкавы, -ая,
-ае.
МЯСА, -а, н. 1. Туша ці частка тушы
забітых жывёл, птушак, што ідуць у ежу.
Свелсае м. Доранае м. 2. Мяккая частка
пладоў ягад; мякаць (разм.). 0 Выдраць
(вырваць) з мясам (разм.) — пра гузік, ап
лік: адарваць разам з кавалкам тканіны,
скуры. ІЬрматнае мяса — пра салдат, якіх
пасылаюць на смерць. Ц лрым. мясн%і, -Ая,
-бе (да 1 знач.). Мясная лсывёла (якая гаду
ецца на мяса). .Есцімясное (наз.).
МЯСА... / МЯСА-... Першая састаўная
частка складаных слоў са знач.: мяса, мяс
ны, напр.: мясакрабукты, мяса-малочны.
МЯСАЁД, -у, М -дзе, м. Перыяд пасля
Каляд, калі праваслаўная царква дазваляе
есці мясное. Халябны м. Ц лрым. мясаёдны,
-ая, -ае.
МЯСАКАМБІНАТ, -а, М-нАце, мн ы,
-аў м. Прадпрыемства, дзе забіваюць жы
вёлу на мяса і перапрацоўваюць атрыма
ную сыравіну.
МЯСАНАРЫХТОЎКІ, тбвак, абз мя
санарыхтоўка, -і, ДА/ -тбўцы, лс. Дзяр
жаўнае планавае назапашванне мясных
прадуктаў Ц лрым. мясанарыхтоўчы, -ая,
-ае.
МЯСАРЎБКА, -і, ДМ-бцы, мн. -і, -бак,
лс. 1. Машынка, якая рэжа мяса, ператва
раючы яго ў фарш. 2. леран. Пра бяссэн
савае кровапраліцце, знішчэнне людзей.
.Крывавая лі. І] ярым. мясарўбачны, -ая, -ае.
МЯСІСТЫ, -ая, -ае. 1. З вялікай коль
касцю мяса, які дае многа мяса. Мясістая
частка туты. 2. Тоўсты целам, поўны. Л/.
твар. 3. леран. Які мае багатую, сакавітую
мякаць (пра плады). Мясістыя яеабы. Ц наз.
мясістасць, -і, лс.
МЯСІЦЬ, мяшў, мёсіш, мёсіць; мёшаны; незак. І. тто. Размякчаць, размінаць
якую-н. густую масу; перамешваючы з
вадой. Л/. цеста. А/, а/і/ну. 2. лерак., тто.
Хадзіць, ездзіць па чым-н. гразкім, топ
кім, сыпкім і пад.; мяць, шкодзіць, топчу
чы (разм.). Л/. ^?азь. Хбн/месяць ласёвы. 3.
лерак., каео (тто). Біць, дубасіць (разм.).
Млей?/ яео чым канала. Ц зак. змясіць, змя
ніў, змёсіш, змёсіць; змёшаны. Ц лрым. мя
сільны, -ая, -ае (да 1 знач.; спец.). Л/. цэх
х/іебазавоба.
МЯСНІК, -А, мн. -і^ -бў, м. Той, хто
прадае мяса, гандлюе мясам.
МЯСТЭЧКА, -а, мн. -і, -чак, н. (уст.).
Пасёлак гарадскога тылу. М Дюбча. Ц
крым. местачковы, -ая, -ае. Л/. лсыхар.
МЯСЦІНА, -ы, мн. -ы, -цін, лс. 1. Пэў
ная частка, участак якой-н. тэрыторыі.
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.Лясная м. 2. Тое, што і месца (у 2 і 5 знач.).
II ламянт. мясцінка, -і, ДА/ -нцы, мн. -і,
-нак, лс. Дўбоўная м.
МЯСЦІЦЦА, мяшчўся, мёсцішся,
мёсціцца; незак. 1. Мець прытулак у цес
ным, невялікім памяшканні; жыць. Л/. ў
знаёмых. 2. Змяшчацца на невялікай пра
сторы. /7а ўзгорку мясцілася ўтульная вё
сачка.
МЯСЦІЦЬ, мяшчў, мёсціш, мёсціць;
незак., каео-тто. 1. Размяшчаць, даваць
прыстанішча. 2. Умяшчаць, змяшчаць у
сабе.
МЯСЦКАМ, -а, лт. -ы, -аў м. Мясцо
вы камітэт прафсаюзнай арганізацыі —
ранейшая назва прафкама. Ц крылі, мясц
камаўскі, -ая, -ае.
МЯСЦОВАСЦЬ, і, мн і, ей, лс 1.
Пэўная прастора на зямной паверхні. То
рыстая м. 2. Край, раён, акруга. Сельская
лі.
МЯСЦОВЫ, ая, ае 1. Звязаны з
пэўнай мясцовасцю, уласцівы гэтай мяс
цовасці. Мясцовыя заверкі. Л/ час. 2. Які
дзейнічае толькі ў межах пэўнай тэры
торыі; не агульнадзяржаўны. Мясцовыя
Саветы бэлутатаў. 3. Які жыве ў пэўнай
мясцовасці; не прыезджы, тутэйшы. Мяс
цовыя лсыхоры. 4. Які робіцца ў пэўнай
мясцовасці; не прывазны. Мясцовыя та
вары. 5. Які пашырае сваё дзеянне толькі
на частку чаго-н. цэлага; не агульны. Мяс
цовае запаленне.
МЙТА, -ы, ДМмАце, лс. Духмяная рас
ліна сямейства ясноткавых, якая выка
рыстоўваецца ў медыцыне, парфумерыі і
харчовай прамысловасці. Ц лрь/м. мятны,
-ая, -ае. М. лах.
МЯТЛА, -іА, лін. мётлы / (з л/ч. 2, 3, 4)
мятлы, мёцел / мётлаў лс. Прадмет гаспа
дарчага ўжытку для падмятання ў выгля
дзе насаджанага на палку пучка звязаных
галінак. 0 Піаць мятлой (разм.) — груба
выдаляць каго-н. Пад мятлу (вымесці, вы
чысціць, з'есці) (разм.) — начыста, без ас
татку. II лаліянт. мяцёлка, -і, ДМ-лцы, лін.
-і, -лак, лс.
МЙТЛІК, -а / -у, мн. -і, -аў, лі. 1. -а. Ма
тылёк (разм.). М. сеў на кветку. 2. -у. Тра
вяністая расліна сямейства злакавых; мет
люжок.
МЯТЛІСТЫ, -ая, -ае. Такі, як мяцёлка,
пышны. Л/. авёс.
МЯТЛІЦА, -ы, лс. Шматгадовая раслі
на сямейства злакавых з суквеццем у вы
глядзе мяцёлкі. Зарабзйіа лі. — хлебу лаяав/ца (прыказка). Ц крылі, мятлічны, -ая, -ае.
МЯТЛІШЧА, -а, лін. -ы, -аў, н. Палка,
на якую насаджваецца мятла.
МЯТЛЙЭГ, метлюгў, м. Тое, што і л/ятл/ца.
МЯЎКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Пра
катоў: крычаць, утвараючы гукі «мяў». Ц
абнакр. мАўкнуць, -ну, -неш, -не; -ні. Ц наз.
мяўканне,-я,н
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МЯЦЁЖ, мяцяжў, л/н. мяцяжы, мяцяжбў, л/. Стыхійнае ўзброенае паўстанне
супраць улады. /Маўленне лонр/зку.
МЯЦЁЖНІК, -а, лін. і, -аў, лі. Удзельнік мяцяжу. II лс. мяцёжніца, -ы, лін. -ы,
-ніц. II лрылі. мяцёжніцкі, -ая, -ае.
МЯЦЁЖНЫ, -ая, -ае 1. Які мае не
пасрэдныя адносіны да мяцяжу заклікае
да яго. 3/яцелсныя лрялюяы. 2. лбрян. Тры
вожны, неспакойны, бурны. М хяряктяр.
II лаз. мяцёжнасць, -і, лс.
МЯЦЁЛІЦА, ы, лін. -ы, ліц, лс 1.
Снежная бура, завея. Рязгулялясялі. 2. На
родны танец, які выконваецца ў хуткім
тэмпе з частымі зменамі фігур і паварота
мі. [І ярым. мяцёлічны, -ая, -ае (да 1 знач.).
МЯЦЁЛКА, -і, ДА/-лцы, лін. -і, -лак, лс.
1. ал. мятла. 2. Суквецце некаторых рас
лін, якое нагадвае па форме мятлу. Ц ярым.
мяцёлачны, -ая, -ае.
МЯЦЁЛЧАТЫ, -ая, -ае (спец.). Які мае
суквецце ў выглядзе мяцёлкі (у 2 знач.).
МЯЦЦА', 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
мнёцца; яезяк. Рабіцца няроўным, ня
гладкім, збірацца ў складкі, Тата ліятзрыя
лінецця. II зак. змйцца, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., самнёцца і памыцца, 1 і 2 ас. звы
чайна не ўжыв., -мнёцца.
МЯЦЦА, мнўся, мнёшся, мнёцца;
мнёмся, мняцёся, мнўцца; мніся; яезяк.
(разм.). Праяўляць нерашучасць, саро
мецца, вагацца.
МЯЦЬ, мну мнеш, мне; мнём, мняцё,
мнуць; мні; мАты; яезяк., мяло. 1. Сціска
ючы, ператвараць у мяккую масу рабіць

мяккім. З/, лея. 2. Рабіць няроўным, ка
мячыць. Л/. лялёру. 3. Аб раслінах: пры
гінаць, прытоптваць да зямлі. Л/. трязу.
4. Есці з апетытам, умінаць (разм.). Ц зяк.
змяць, самнў, самнёш, самнё; самнём,
самняцё, самнўць; самні; змйты іразмйць,
разамнў, разамнёш, разамнё; разамнём,
разамняцё, разамнўць; разамні; размыты
(да 1 знач.).
МЯЧ, -4, лія. -й, -бў лі. Суцэльны або
пусты ў сярэдзіне шар з пругкага матэ
рыялу здольны адскокваць пры ўдары аб
цвёрдую паверхню. Рулям лі. Рялембольяы
лі. II ляліяню. мячык, -а, лія. -і, -аў лі.
МЯЧЭЦЬ, -і, лія. -і, -ей і -яў лс. Маліт
вены дом у мусульман.
МЯШАЛКА, -і, ДА/ -лцы, лія. -і, -лак,
лс. Прыстасаванне для размешвання ча
го-н.
МЯІІіАНЕЦ, -нца, лія. -нцы, -нцаў, лі.
(разм.). Жывёліна або расліна, якая пахо
дзіць ад скрыжавання двух розных відаў
парод.
МЯПіАНКА, -і, ДА/ -нцы, лія. -і, -нак,
лс. Тое, што іліеміяякя (у 1 знач ).
МЯШАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
яезяк. 1. Злучацца, змешвацца з чым-н.;
перамешвацца. Мяюяюцця лях/ лугяяых
кястяк. 2. Умешвацца ў што-н. (разм.).
Л/. у чужыя слряаы. 3. (7 / 2 яе. зеь/чямяя
яе ўлсые.). Прыходзіць у беспарадак, блы
тацца; траціць яснасць. Думкі ліяміяюцця.
МЯШАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны / мёшаны; яезяк. 1. мі/ло і без бял. Размеш
ваць, перамешваць што-н., пераварочва

ючы, боўтаючы чым-н. Л/. кяіяу. 2. мяло з
чым. Змешваць, злучаць што-н. з чым-н.
Л/. лясок з і^эліснтялі. 3. Замешваць корм
для жывёлы. 4. леряя., кяго-м/то у іяліо.
Уцягваць, умешваць, ублытваць у што-н.
(разм ). //е ліяміям ліяяе ў гэту слряяу. 5.
мілю і без бял. Пераворваць глебу (разм.).
II зяк. памяшаць, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны і
-мёшаны (да 1 знач.) / змяшаць, -Аю, -Аеш,
-Ае; -Аны / змёшаны (да 2 знач.).
МЯШбК, -шкА, лія. -шкі^ -шкбў лі. 1.
Тое, што і ліех' (у і знач.). Л/ з ліуком. Зяляліы лі. (перан.: пра вельмі багатага ча
лавека). 2. Тое, што і ліех' (у 2 знач.). Л/.
яўся. 3. леряя. Поўнае акружэнне войска
мі праціўніка. ^лыну/^^я ў ліям/ку. 4. Пры
стасаванне ў жывёл і раслін д ля змяшчэн
ня чаго-н. (спец.). Заробкяеы лі. Зям/чочяыя ліямік/. 5. леряя. Аб непаваротлівым,
нязграбным або някемлівым чалавеку
(разм.). II лямяямі. мяшбчак, -чка, лія. -чкі,
-чкаў, лі. / мяшочак, -чка, лія. -чкі, -чкаў лі.
(да 1, 2 І4знач.).
МЯШОЧНІК / МЯШОЧНІК, а, лія і,
-аў, лі. Спекулянт, які займаецца скупкай,
перавозам і перапродажам дэфіцытных
тавараў Ц лс. мяшочніца, -ы, лія. -ы, -ніц /
мяшочніца, -ы, лія -ы, -ніц.
МЯШЧАНКА ад мешчанін
МЯШЧАНСКІ ал. мешчанін
МЯШЧАНСТВА, а, я 1. У царскай Ра
сіі: саслоўе мяшчан, мяшчанскае званне.
2. леряя. Псіхалогія і паводзіны мешчані
на (у 2 знач.). II лрылі. мяшчанскі, -ая, -ае.
Л/ям/чяяскія лоалябы. Л/ямічяяскяе зеяяяе.

НА', лрыяяз. І. з ^і Л/. 1. Ужыв. пры аба
значэнні месца ці прадмета, на паверхні
якога знаходзіцца хто-, што-н. або куды
накіраваны рух, дзеянне. /?я стале. 27ял/сяць яя лялеры. Легчы яя лолсяк. /?ыйсц/
яя ляляяу. 2. Ужыв. пры абазначэнні мес
ца або часу дзеяння, а таксама асобы ці
прадмета, якія з'яўляюцца аб'ектам дзе
яння. 7сц/ ля лряцу. Зянляняяяць сустрэчу
яя еечср. Затрымаць логляб яя субясебя/ху.
Вынесці лытяяяе ля яеулбяы схоб. II. з А 1.
Ужыв. пры абазначэнні тэрміну, прамеж
ку часу. Зяляс яя зіму. Слязн/цця яя гябзіяу. 2. Ужыв. ддя абазначэння прадмета,
які з'яўляецца прыладай, інструментам,
сродкам для якога-н. дзеяння. .%яць яя
буксір. Зяюліліць яяўсе гузікі. 3. Ужыв. пры
абазначэнні колькасці, меры, якія вы
значаюць межы чаго-н. /Тяеяколле зйяць
ля ляць кіляметряў. Ряботы яя гябзіяу. 4.
Ужыв. пры ўказанні на мэту прызначэн
не якога-н. дзеяння, прадмета. Сляюяцця
яя бялямогу. Сябряцця яя зячэру. Дес яя бу
доўлю. 5. Ужыв. пры абазначэнні спосабу
дзеяння, стану. Ряскязеяць яя намяць. 77я-

еерыі^ь яя слоея. Зрабіць яя сеой густ. III.
з Л/. 1. Ужыв. пры абазначэнні спосабу
ўтварэння дзеяння або характару выяў
лення працэсу. 77бўзяць ля кярячкях. Усё
ряб/ць яя хябў. 2. Ужыв. для абазначэння
прадмета, пры дапамозе якога ўтвараецца
дзеянне. Смажыць ля яле/, /ўхяеік працуе
яя бензіне. 3. Пры паўтарэнні назоўнікаў
паказвае на наяўнасць вялікай колькасці
чаго-н. (разм.). Лата на лаце. Х&лбобтя яя
кялбобіяе.
НА, часц. 1. Вазьмі, бяры; атрымлівай.
/7я яблык, зяяясі брату. /ія тябе, нябоэкя,
м/то ліле нягожа (прыказка). 2. Ужыв. для
падзывання сабакі. 7/я, цюцька, яя/0 Вось
табе і на! (разм.) — вокліч з выпадку чаго-н., што выклікае здзіўленне, расчара
ванне. На табе (разм.) — ужыв. пры вы
казванні здзіўлення, выкліканага нечака
насцю, неспадзяванасцю чаго-н.
НА.., прыстаўка. І. Ужыв. пры ўтва
рэнні дзеясловаў са знач.: 1) накірава
насць дзеяння на паверхню прадмета,
напр.: яясьтяць (солі на агурок), наляпіць
(аб'яву на сцяну); 2) паўната, дастатко

васць дзеяння, напр.: нагаворыць, яясеяць, яякйяць; 3) задаволенасць дзеяннем
самога суб'екта (са зваротнымі дзеясло
вамі), напр.: яяесціся, лягяеярыцця, яягуляцця. II. Утварае: 1) дзеясловы законча
нага трывання, напр., вісяць — яялісяць;
2) дзеясловы закончанага трывання ад
дзеясловаў незакончанага трывання, якія
маюць прыстаўку [а, аб, ад, вы, з (с), пад,
пра, пры, раз (рас), уз, у], са знач. вялікай
колькасці, празмернасці дзеяння, напр.:
яяябіряць, яяяблолюяць, ЯЯ/7ЯЗбІ(?ЯЦЬ. III.
Ужыв. пры ўтварэнні прыметнікаў і на
зоўнікаў са знач.: знаходзіцца на паверхні
чаго-н., напр.: мясаедны, наскальны, няручн/кі, наморднік. IV. Ужыв. для ўтварэн
ня прыслоўяў са знач.: на які-н. тэрмін, у
якім-н. напрамку у якой-н. меры, ступе
ні, напр.: яязяўсёбы, лясул/?яць, яяцяяькі,
нясталым, ляжалым.
НААБАПАЛ, лрысл. і лрыяяз. Тое, што і
ябялял.
НААБВОРВАЦЬ, аю, аеш, -ае; зяк,
чяго. Абараць плугам або акучнікам вялі
кую колькасць чаго-н.
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НААБГАНЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак., чоео. Абараць многае акучнікам. 77 бўльбы.
НААБГОН, лрысл. (разм.). Навыперад
кі. Леачы н.
НААБІВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак., чоао.
Абабіць вялікую колькасць чаго-н. Леце/?
нооб/еоў яблыкаў.
НААБІРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак., чаео.
1. Абіраючы, сабраць у нейкай колькасці.
Я. кош ел/ў. 2. Нааблупліваць, наабрэзваць
у нейкай колькасці. Я. ліку бульбы.
НААБЛОМЛІВАЦЬ / НААБЛОМ
ВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., чаео. Абламаць
вялікую колькасць чаго-н. Я. еол/н.
НААБЛУПЛІВАЦЬ, аю, аеш, ае;
зак., чаео. Аблупіць вялікую колькасць ча
го-н. Я. кары.
НААБМЁНЬВАЦЬ, -аю, аеш, ае; зак,
чаео. Абмяняць значную колькасць ча
го-н. Я. .марак.
НААБПАЛЬВАЦЬ, аю, аеш, ае; зак,
чаео. Абпаліць многа чаго-н. Я. еоршкоў.
НААБРАЗАЦЬ, -Аю, -Аеш, Ае / НААБ
РЭЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., чаео. Аб
рэзаць вялікую колькасць чаго-н. Я. еол/н.
Я. мяса.
НААБСТРУГВАЦЬ, аю, аеш, -ае;
зак., чаео. Абстругаць вялікую колькасць
чаго-н. Я. экэрЭак.
НААБСЯКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак., ча
ео. Абсячы вялікую колькасць чаго-н. Я.
сукоў.
НААБТРАСАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак.,
чаео. Абтрэсці вялікую колькасць чаго-н.
Я. яблыкаў.
НААБЦЯРЭБЛІВАЦЬ, аю, -аеш, ае;
зак., чаео. Абцерабіць вялікую колькасць
чаго-н. Я. еецця. Я. /пры тоны буракоў.
НААБЧЭСВАЦЬ', аю, аеш, ае; зак,
чаео. Абчасаць, ачысціць часаннем вялі
кую колькасць чаго-н. Я. лёку.
НААБЧЭСВАЦЬ , аю, аеш, ае; зак,
чаео. Абчасаць сякерай вялікую колькасць
чаго-н. Я. бярвення.
НААБЯЦАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак., што
і чаео. Паабяцаць многа чаго-н. Я. поборункоў.
НААДБІРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак., ча
ео. 1. Адабраць, захапіць сілаю многа чаго-н. 2. Адабраць з аднастайных прадме
таў значную колькасць чаго-н. Я. еотункоеой морквы.
НААДВАРОТ, ярысл. 1. У адваротным
напрамку. 77рачы/яа^ь слоео л. 2. Зусім
інакш, не так, як трэба. Зробіць усё н. 3.
у знач. побочн. ся. У процілегласць таму
што сказана. Аб'елі бубоўн/цтео не с,мау
меншым, а, н., узрос. 4. у знач. сунроціўной
часц. Зусім не. Яеом не перашкоджу ? — Я,
я еельм/ робы бачыць еос.
НААДРЭЗ, прыся. Рашуча, катэгарыч
на. Лбмое/цца н.
НААДЭКАЛОНІЦЦА ая адэкалоніць
НААДЭКАЛОНІЦЬ ая адэкалоніць
НААПАШКІ, прыся. Накінуўшы на
плечы, не прадзяваючы рук у рукавы. Яак/нуць пол/то н.

НААРАЦЬ, -арў, -арАш, -арА; -арбм,
-арацё, -арўць; -ары; -арАны; зак., чаео і
без бон. Узараць нейкую колькасць зямлі.
Я. тысячу еектороўпобоз^м/ну. Ц незак. навбрваць, -аю, -аеш, -ае.
НААСФЁРА, -ы, ж. (спец.). Вышэйшая
стадыя эвалюцыі біясферы, станаўленне
якой звязана з развіццём грамадства і яго
ўздзеяннем на прыродныя працэсы.
НААТРАСАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак., ча
ео. Атрэсці вялікую колькасць чаго-н. Я.
/еруш.
НАБАВІЦЬ, -бАўлю, -бАвіш, -бАвіць;
-бАўлены; зак., што і чаео. Прыбавіць,
дабавіць звыш таго, што было, што ўста
ноўлена. Я. сто рублёў. II незак. набаў
ляць, -Яю, -Аеш, -Ае. Ц наз. набаўка, -і, ДА7
-бАўцы, мн. -і, -бАвак, ж.
НАБАДЗЯЦЦА, -дзАюся, -дзАешся,
-дзАецца; зак. (разм.). 1. Наблукацца, на
вандравацца па чужых краях. Абн/ць, наба
дзяўся ла сееце. 2. Пасланяцца без справы,
нашвэндацца.
НАБАДРЫ, -аў (разм.). Частка вупра
жы ў выглядзе рэменя, які прымацоўваец
ца двума канцамі да хамута і праходзіць па
баках і спіне каня; шлеі. Ц лрым. набадра
вы, -ая, -ае.
НАБАЖЭНСТВА, -а, н. Царкоўная
служба, богаслужэнне. Ц лрым. набажэнскі,
-ая, -ае.
НАБАКІР, прыся. (разм.). На адзін бок,
на вуха (аб манеры насіць галаўны ўбор).
ЛТонко н.
НАБАЛБАТАЦЦА, -баяўся, -ббчашся,
-ббчацца; -бачуся; зок. (разм.). Уволю на
гаварыцца, доўга пабалбатаць.
НАБАЛБАТАЦЬ, -бачў, -ббчаш, -ббча;
-бачіЯ; зак., чаео і без бал. (разм ). Нагава
рыць многа лішняга, непатрэбнага.
НАБАЛЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Які стаў вельмі
балючым ад працяглага болю. ТТоболелоя
рала. 2. перан. Які стаў вельмі адчуваль
ным ад доўгіх пакут. Арык набалелай бушы.
3. перан. Які даўно наспеў і патрабуе неад
кладнага вырашэння. ТТбболелое лыганне.
7?ыкозеоць набалелае (наз.).
НАБАЛЁЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ліць;
зак. 1. Стаць вельмі балючым ад працяг
лага болю. Рука набалела. 2. леран. Зму
чыцца ад доўгіх пакут. Душа набалела. 3.
Накапіцца, сабрацца (пра што-н. цяжкае,
пакутлівае). Усе еаеарыл/ пра тое, што на
балела.
НАБАЛЬЗАМАВАЦЬ ел бальзамаваць
НАБАСАНОЖ, прысл. На босую нагу. У
тапачках н.
НАБАТ, -а / -у, Л7-бАце, м. 1. -у. Сігнал
трывогі з выпадку якога-н. бедства, які
падаецца пры дапамозе звона. 2. -а. Вялі
кі вайсковы барабан у Старажытнай Русі.
0 Біць у набат — выклікаць трывогу, звяр
таць увагу грамадства на што-н. Ц лрым.
набатны, -ая, -ае. 7/. зеон.
НАБАЎКА, -і, ДЛ7 -бАўцы, мн. -і, -бА
вак, ж. 1. ел. набавіць. 2. Тое, што набаў
лена да чаго-н. 2?ытореоеоць набаўку.

НАА-НАБ
НАБАЯЦЬ, -бАю, -бАеш, -бАе; -бАй;
зак., што і чаео (разм.). І. Расказаць казку
байку або многа казак, баек. 2. Узвесці на
каго-н. паклёп.
НАБЁГ, -у мн. -і, -аў, м. Раптоўны на
пад, уварванне на якую-н. тэрыторыю і
спусташэнне яе. 77обее/ кочзўн/коў.
НАБЁГАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зок. Пабегаць уволю, стаміцца, бегаючы.
/А зо бзень.
НАБЁЕАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зок., што.
1. Бегаючы, атрымаць што-н. непрыем
нае (разм.). Я. хеоробу. 2. Прабегчы пэў
ную колькасць кіламетраў за які-н. час. Зо
рон/цу нобееоў 7#к/лометроў.
НАБЁГЧЫ, -бягў, -бяжыш, -бяжыць;
-бяжьім, -бежыцё, -бягўць; -бёц -гла; -бяжй; зок. І. но коео-што. Наскочыць з раз
бегу з разгону. 77. но лрохожоео. 2. (7 /2ос.
не ўжые.). Хутка насунуўшыся, пакрыць
сабой нейкую прастору (пра хвалі, хмары
і пад.). Аеол/ нобеал/ но берое. 3. (7 / 2ос. не
ўжые.). Сабрацца ў адным месцы ў вялі
кай колькасці. ТТобеело шмот норобу. 4.(7/
2ос. неўжые.), перон. Павялічыцца ў суме,
колькасці. ТТобеел/ нроцэнты. 5. (7 /2ое. не
ўжые.), перон. Раптам узнікнуць, з'явіцца
(пра думкі, пачуцці і пад.). ТТобеел/ трыеожныя бумк/. Слёзы нобеал/. О Набегчы на
памяць (разм.) — успомніцца. Ц незок. на
бягаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
НАБЕДАВАЦЦА, -бядўюся, -бядўешся, -бядўецца; -бядўйся; зок. Перажыць,
зазнаць многа гора. Д". ў еойну.
НАБЕДРАНЫ, -ая, -ае. Які носіцца на
бёдрах, знаходзіцца на бёдрах. ТТобеброноя
лоеязко.
НАБЕДРЫКІ / НАБЭДРЫКІ, аў Тое,
ШТО і нобобры.
НАБІВАНКА, -і, ДА? -нцы, мн. -і, -нак,
ж. (спец ). Тканіна з набіўным узорам, а
таксама сам узор.
НАБІВАНЫ, -ая, -ае. Тое, што і ноб/ўны
(у 2 знач.). 77об/еонояхустко.
НАБІВАЧНЫ ад. набіўка
НАБІЛІЦЫ, -ліц. У кроснах: драўля
ныя планкі, у якія ўстаўляецца бёрда. Хляноеыя н.
НАБІРАННЕ е/? набраць
НАБІРАЦЦА ел набрацца
НАБІРАЦЬ ел набраць
НАБІЎКА, -і, ДЛ7 -біўцы, ж. 1. ел. на
біць. 2. Матэрыял, якім набіта, напоўнена
што-н. 77о/?олояоеоя н. мотроцо. Ц прым.
набівачны, -ая, -ае
НАБІЎНЫ, -Ая, -бе. 1. Зроблены пры
дапамозе набівання. 77. мотроц. 2. З на
бітым узорам. 77. лорколь. 3. Які служыць
для набівання. 77об/ўноя мошыно.
НАБІЦЦА, -б'ібся, -б'ёшся, -б'ёцца;
-б'ёмся, -б'яцёся, -б'ібцца; -біся; зок. 1.
(7 / 2 ос. не ўжые.). Пранікнуць куды-н.,
запоўніць што-н. (пра пясок, пыл і пад.).
Снее ноб/ўся зо коўнер. 2. Сабрацца ў вялі
кай колькасці дзе-н. (разм.). Мноео неролу
ноб/лося ў клуб. 3. Напрасіцца, навязац-

НАБ-НАБ
ца (разм.). 7?. ў сябры. Ц яездк. набівацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
НАБІЦЬ, -б'к5, -б'ёш, -6'6; -б'ём,
-б'яцё, -б'ібць; набі; -біты; здк. 1. чдео.
Убіць, наўбіваць у значнай колькасці. 7/.
це/коў. 2. м/то. Напоўніць, напхаць чым-н.
2/. л/ям/ок трдеом. 3. м/то. Прыбіць зверху
да чаго-н. або ўдарамі насадзіць. 77. дбруч
яд бочку 4. чдео. Разбіць у вялікай коль
касці. 77 м/клд. 5. кдео. Нанесці пабоі.
7/ехтд л/о/^яд ядб/ў хлол/^д. 6. мяло. Удара
мі прычыніць шкоду. 77. ауз яд лбе. 7. кдео-чдео. Забіць вялікую колькасць (жывёл,
птушак і пад.). 77 кдчдк. 8. м/то. Зарадзіць
зброю з дула. 77. стрэльбу. 9. Зрабіць узор
асобым спосабам (спец.). 77 рысуядк яд
ткдя/яе. 0 Бітком набіць (разм.) — напоў
ніць што-н. вельмі цесна, шчыльна. На
біць вока (разм.) — набыць вопыт, уменне
вызначыць што-н. адразу Набіць (нала
маць) руку (разм.) — зрабіцца спрактыка
ваным, набыць вопыт у якой-н. справе.
Набіць сабе цану (разм.) — узвысіць сябе
ў вачах іншых. Ц ясздк. набіваць, -Аю, -Аеш,
-Ае (да 1—3, 6—9 знач.). Ц ядз. набівАнне,
-я, я. / набіўка, -і, ДЛ7 -біўцы, зк. (да 3, 8
і 9 знач).
НАБЛІЗІЦЦА, -бліжуся, -блізішся,
-блізіцца; здк. 1. бд кдео-чдео і без бдл. Ру
хаючыся, перамясціцца на больш блізкую
адлегласць у адносінах да каго-, чаго-н. 77
<3д ссек/. 2. Стаць больш блізкім па часе.
ТТдб/і/лсдеццд сясяд. 3. Стаць больш чут
ным. Удрмд/яяыя еук/ ўеееь чдс ядблюкд/яся. 4. Стаць блізкім або бліжэй да каго-,
чаго-н. 77 бд ядробд. 5. Стаць падобным
да каго-, чаго-н. 77 бд йэдлу Ц яездк. на
бліжацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц ядз. на
бліжэнне, -я, я
НАБЛІЗІЦЬ, -бліжу, -блізіш, -блізіць;
-бліжаны; здк. 1. кдео-м/то. Зрабіць больш
блізкім у прасторавых адносінах. 2. /ібрдя.,
м/то. Зрабіць такім, які адпавядае інтарэ
сам, патрабаванням каго-, чаго-н. 77 /бэ/
бд рэчд/сядс^/. 3. м/то. Зрабіць больш бліз
кім па часе. 77 перамогу ядб еордедл/. 4.
кдео. Спрыяць больш блізкім адносінам з
кім-, чым-н. 5. кдео-м/то. Зрабіць падоб
ным, блізкім да каго-, чаго-н. 77. лердклдб
<Эд дрые/ядяд. II яездк. набліжаць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II ядз. набліжэнне, -я, я.
НАБЛУКАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
здк. (разм.). Многа паблукаць. 77 яд лесе.
НАБЛЙТАЦЬ, аю, аеш, -ае; здк 1.
м/то і чдео. Заблытаць, пераблытаць нейкую колькасць чаго-н. 77. я/тдк. 2. Дапус
ціць блытаніну, нарабіць памылак. 77. у
еы/ячэяяях.
НАБОЖНЫ, -ая, -ае. Які верыць у Бога
і выконвае ўсе рэлігійныя абрады. 77. чдлдеек. II ядз. наббжнасць, -і, зк.
НАБОЙ, -ю, л/. Зарад пораху са шротам
або куляй для паляўнічай стрэльбы; пат
рон з такім зарадам. 77рдберыць я. Ц лрым.
набойны, -ая, -ае
НАБОЙКА, -і, ДЗ/ -ббйцы, мя. -і,
-ббек, зк. Ніжні слой абцаса або спецы
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яльная пласцінка, якая набіваецца на аб
цас. Стдлтдць ядбомк/. Зробіць яоеь/я ядбомк/. І) лрь/м. наббечнь!, -ая, -ае.
НАБОК, лрысл. 1. На адзін бок, набакір.
7?дддсы здчдсдяы л. 2. у зядч. еыкл. Прэч з
дарогі. *77дбок4> — крычдў м/дфёр.
НАБОР, -у, м. 1. ал. набраць. 2. Сукуп
насць прадметаў аднолькавага прызна
чэння. 77. /лструмеятдў. 3. Група вучняў,
студэнтаў і пад. аднаго года паступлен
ня. 4. Друкарскія літары, што перадаюць
які-н. тэкст. Рдссьтдць я. 5. Аздаблен
не з металічных прадметаў на вупражы
(спец.). С Набор слоў — спалучэнне слоў
без усякага сэнсу; бяссэнсіца. Ц лрь/м. на
борны, -ая, -ае (да 4 і 5 знач.). 77. цэх.
НАБОРШЧЫК, -а, мя і, аў, м Рабо
чы, спецыяліст па друкарскім наборы. Ц
зк. наборшчыца, -ы, мя. -ы, -чыц. Ц лрь/м.
наборшчыцкі, -ая, -ае
НАБОЎТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; здк., чдео
(разм.). Боўтаючы, рашчыніць, замяшаць
нейкую колькасць чаго-н. 77. цестд яд блі
ны. II ясздк. набоўтваць, -аю, -аеш, -ае.
НАБРАКЛЫ, -ая, -ае. 1. Які павялічыў
ся ў аб'ёме ад вільгаці, вадкасці. 7/дбрдклыя бздеры. 2. Тое, што і ндбухлы (у 1 і З
знач.).
НАБРАКНУЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -не;
набрАк, -кла; здк. 1. Набрыняўшы ад віль
гаці, павялічыцца ў аб'ёме; набухнуць.
Дзверы ядбрдк/я. 2. Тое, што і ндбукнуць (у
1 і 3 знач.). II ясздк. набракаць, 1 і 2 ас. не
ўжыв., -Ае. II ядз. набраканне, -я, н.
НАБРАНЗАВАЦЬ ал бранзаваць
НАБРАХАЦЦА, -брашўся, -брЭшашся,
-брЭшацца; -брашьіся; здк. (разм., груб.).
Уволю набалбатацца.
НАБРАХАЦЬ, -брашў, -брэшаш, -брэ
ша; -брашы; здк. (разм., груб.). 1. Нага
варыць многа ўсялякай лухты. 2. Сказаць
няпраўду; налгаць; узвесці паклёп на каго-н.
НАБРАЦЦА, -бярўся, -бярэшся, -бя
рэцца; -бярбмся, -берацеся, -бярўцца;
-бяруся; здк. 1. (7/ 2 дс. яе ўзкые.). Са
брацца ў нейкай колькасці. ТТобрдлдся
лоўмдя хдл/д людзей. 2. чдео. Знайсці ў сабе
ўнутраныя сілы, магчымасці. 77. смелдсц/. 3. звычайна бсздс. Напоўніцца чым-н.
ТТдбрдлдся едбы. 4. чдео. Нацярпецца, пе
ражыць, адчуць. Я. еорд. 5. чдео. Набыць,
атрымаць нешта (звычайна непрыемнае).
77. хедробь/. 6. чдео. Пераняць, навучыцца
чаму-н. 77. допыту. 7. чдао. Запасціся, на
запасіць (іншы раз з адмоўем; разм.). 7/?ом/дм яе я. 8. чдео і без бдя. Напіцца гарэлкі,
віна (разм.). Ды ты ўэко яебзе ядбрдўся. Ц
яездк. набірАцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца
(да 1—4, 6 і 8 знач.).
НАБРАЦЬ, -бярў, -бярЭш, -бярЭ; -бярбм, -берацё, -бярўць; -бяры; -брАны;
здк. 1. м/тоі чдео. Паступова беручы, узяць
нейкую колькасць чаго-н.; назбіраць. 77.
кя/е у б/бл/ятэцы. 77. ком/ ерыбоў. 2. Зачар
пнуць, напоўніць чым-н. 77. едбы ў еёбры.
3. кдео-м/то. Наняць, прыняць. 77. /?дбо-

чых. 77. еучяяў. 4. м/то. Скласці з друкар
скіх літар тэкст або надрукаваць яго пры
дапамозе камп'ютара. 5. м/то. Саставіць з
некалькіх лічбаў, знакаў. 77. яумдр тэле%юяд. 6. м/то і чдео. Дасягнуць якой-н. сту
пені ў сваім развіцці, руху і г.д. Сдмдлёт
ядбрдў еым/ыя/о. 77. луткдсць. 7. м/то і чдео.
Атрымаць у выніку спаборніцтва, экза
менаў і пад. 77. Дзесяць бдлдў. 8. чдео. Ку
піць, набыць. 77. ткдя/яы яд сукенку. 0 На
браць сабе ў галаву (разм.) — умацавацца ў
якой-н. думцы, многа думаць пра што-н.
II яездк. набіраць, -Аю, -Аеш, -Ае; ядз. набі
ранне, -я, н. (да 3 і 4 знач.). Ц ядз. наббр, -у
л/. (да 1—6 знач.). Збдць кя/еуўя. 77. ул/цэм.
77. еым/ыя/.
НАБРУДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць;
-джаны; здк. Напэцкаць, насмеціць, на
несці бруду.
НАБРЫДЗЬ, -і, зк., зб. (разм., пагард.).
Зброд, навалач (у 2 знач.).
НАБРЫНЯЛЫ, ая, ае 1. Які ад віль
гаці разбух, набрак, набрыняў 2. Гатовы
распусціцца (пра пупышкі на дрэвах).
ТТдбрымялыя луным/к/.
НАБРЫНЯЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , -нАе;
здк. 1. Павялічыцца ў аб'ёме, набраўшыся
вадкасці, вільгаці. Дзябры ядбрыяял/. Зямля ядбрыяялд. 2. Быць гатовым распусціц
ца (пра пупышкі на дрэвах). 77улым/к/ яд
ея^бе ўэко ядбрыяял/. 3. Апухнуць, ацячы.
/Тое/ ядбрыяял/.
НАБРЫСЦІ -брыдў, -брыдзёш, -брыдзё; -брыдзём, -брыдзяцё, -брыдўць;
-брыў, -брылА, -лб; -брыдзі; здк. 1. яд
кдео-м/то і без бдя. Гдучы, выпадкова на
каго-, што-н. наткнуцца, натрапіць, уба
чыць каго-, што-н. 77. ядлеся/чоўку. 2. бездс. Прыйсці ў нейкай колькасці (разм.).
/ТдбрЬ/ЛО ЯЯЛ/ДЛД /7ДЗЯ6ДК.

НАБУДАВАЦЬ, -дўю, -дўеш, -дўе;
-дўй; -давАны; здк., чдео. Пабудаваць у вя
лікай колькасці. 77. слдртыўяых яля/^оедк.
II яездк. набудоўваць, -аю, -аеш, -ае.
НАБУРЧАЦЦА, -чўся, -чышся, -явіц
ца; -чьімся, -чыцёся, -чАцца; -чьіся; здк.
(разм.). Уволю пабурчаць.
НАБУРЧАЦЬ, -чў, -чыш, -чйць; -чым,
-чыцё, -чАць; -чьі; здк., яд кдео-м/то
(разм.). Пабурчаць, насварыцца на ка
го-н.
НАБУХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; здк., чдео
(разм.). Наліць больш, чым трэба, звыш
меры. 77. едбы ў цэбдр.
НАБУХЛЫ, -ая, -ае. 1. Які стаў гато
вым да таго, каб распусціцца, прарасці.
7/дбўхлб/я лулым/к/. ТТдбухлде ядсеяяе. 2.
Які павялічыўся ў аб'ёме ад вільгаці. 3. Які
павялічыўся ад прыліву крыві, малака.
77дбух??ь/я ееяы.
НАБУХНУЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -не;
набўх, -хла; здк. 1. Стаць гатовым, каб
распусціцца, прарасці. 77улым/к/ ядбухл/. 2.
Павялічыцца ў аб'ёме ад вільгаці, сырас
ці. 7*дмы ядбўк/я. Лоб ядбух. 3. Павялічыц
ца ад прыліву крыві, малака. Веям ядбухл/.
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^ылія яабукла. II лёзах, набухаць, -Ае. Ц лаз.
набуханне, -я, л
НАБУЙНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца;
зак. (разм.). Уволю, многа пабуяніць.
НАБУЯНІЦЬ, ню, -ніш, -ніць; зак
(разм.). Буянячы, нарабіць чаго-н. дрэн
нага.
НАБЫТАК, -тку лім. -ткі, -ткаў лі. 1.
Маёмасць, уласнасць. Леульмы л. 77 еаслаЭара. 2. Тое, што набыта, прыдбана; скарб.
77ебаеаты л. 3. Тое, што набыта ў выніку
вучобы, жыццёвай і працоўнай практыкі.
Мастацкія яабытк/.
НАБЫТЧЫК, -а, ліл -і, -аў лі Асоба,
якая набывае, купляе што-н.
НАБЫЦЦА, -бўдуся, -бўдзешся, -бўдзецца; -бўдзься; зак. (разм.). 1. Прабыць,
пабыць дзе-н. удосталь. 7/. ў лесе. 2. Па
быць доўгі час у якім-н. стане. 77 ў бябзе.
НАБЫЦЬ', -бўду -бўдзеш, -бўдзе;
-бйў -былА, -лб; -бўдзь; зак. 1. каео-м/то.
Стаць уладальнікам чаго-н. 77 кватэру. 2.
м/то. Атрымаць спецыяльнасць. 77. лра^ес/ю. 3. м/то. Зрабіцца якім-н. па знешнім
выглядзе. 77аком яабыў утульяы еыеляб.
4. м/то. Заслужыць, здабыць прызнанне.
Я. аўтарытэт. 5. м/то. Захварэць чымн. (разм.). 77. еастрыт. Ц лезак. набываць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц лаз. набьпшё, -А, л.
НАБЫЦЬ , -бўду -бўдзеш, -бўдзе;
-быў, -былА, -лб; -бўдзь; зак. (разм.). Тое,
што і лажыцца (у 1 знач.), ужыв. звычайна
толькі з адмоўем. Доўеа ты тут ле мабуЭзем/.
НАБЕДРЫКІ ал набедрыкі
НАБАРСАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., чаео
(разм.). Наблытаць у нейкай колькасці. 77.
м/так.
НАБЯГАЦЬ ал набегчы
НАБЯЛІЦЦА ал. бяліць
НАБЯЛІЦЬ ал бяліць
НАБЯРЭЖНЫ, ая, ае 1. Размешча
ны на беразе, каля берага. 757 бульвар. 2. у
злач. лаз. набярэжная, -ай, ліл. -ыя, -ых,
лс. Бераг; умацаваны сцяной з граніту ка
меню і інш., а таксама вуліца, якая ідзе
ўздоўж такога берага. Долі ла набярэжнай.
НАВА... (ел. нова...). Першая састаўная
частка складаных слоў; ужыв. замест «но
ва...», калі націск у другой частцы слова
падае на першы склад, напр.: наеаеобн/,
лаеалю^ль/.
НАВАБРАНЕЦ, -нца, ліл. -нцы, -нцаў
лі. Той, хто толькі што прызваны на ваен
ную службу II лрылі. навабранскі, -ая, -ае.
НАВАГА, -і, ДМ -вАзе, лс. Паўночная
марская рыба сямейства трасковых. Ц
ярым. навагавы, -ая, -ае.
НАВАГОДНІ, яя, яе Які мае адно
сіны да Новага года, да яго святкавання.
7/аеаеобняя елка.
НАВАДЗІЦЬ, -ваджў, -вбдзіш, -вбдзіць; вадзіў -дзіда; зак., каео. 1. Прывесці
многа каго-н. куды-н. 2. Павадзіць каго-н. доўгі час. 77. ла лесе.
НАВАДНІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , -ніц
ца і -вбдніцца; зак. Запоўніцца вельмі

вялікай колькасцю каго-, чаго-н. Т^нак
наеабн/уся /млартным/ табарам/. Ц лезак.
навадняцца, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Яецца.
НАВАДНІЦЬ, -вадніб, -ніш / -вбдніш,
-ніць / -вбдніць; -вбднены; зак., м/то. За
поўніць вельмі вялікай колькасцю каго-,
чаго-н. 77. рылак табарам/. Ц лезак. навад
няць, -Яю, -Яеш, -Яе. Ц лаз. навадненне,
-я, л.
НАВАДНІЛІ, -Яя, -бе. 1. ал. навесці. 2.
Які наводзіць на правільны адказ, дапа
магае знайсці яго. 7/аеабное лыталле.
НАВАЖЫЦЦА, -вЯжуся, -вЯжышся,
-вЯжыцца; зак., з /н%). Намерыцца нешта
зрабіць, рашыцца на што-н. 77. сказаць
лраўбу. 77. лераехаць у б^руе/ есраб. Ц лезак.
наважвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
НАВАЖЫЦЬ', -вЯжу -вЯжыш, -вАжыць; зак., чаео. Узважваючы, нарыхта
ваць у якой-н. колькасці. 77. толу бульбы. Ц
лезак. наважваць, -аю, -аеш, -ае.
НАВАЖЫЦЬ , -вЯжу -вЯжыш, -вАжыць; зак., з /нф. Намерыцца што-н. ра
біць або зрабіць; вырашыць. 77. лраеесц/
колкурс бз/цячых ліалюнкаў. 77. перайсці ла
/нм^ю работу.
НАВАЗІЦЦА, -важўся, -вбзішся, -вбзіцца; зак. (разм.). 1. Тое, што і лаеаз/ць (у
1 знач.). Дзе лс тут лазоз/а/ся броў. 2. Уво
лю наездзіцца, накатацца.
НАВАЗІЦЬ, -важў, -вбзіш, -вбзіць;
-вбжаны; зак. 1. чаео. Прывезці за некаль
кі прыёмаў вялікую колькасць чаго-н. 77
ляску / ел/лы. 2. каео. Уволю павазіць, па
катаць. 77 ла салках. Ц лезак. наважваць,
-аю, -аеш, -ае (да 1 знач.).
НАВАКАІН, -у, лі. Прэпарат, які ўжыв.
для мясцовага абязбольвання і для лячэн
ня некаторых захворванняў. Ц лрь/м. нава
каінавы, -ая, -ае
НАВАКбЛ 1. лрысл. Тое, што і лаеокал
(у 1 знач.). 2. лрылаз. з 7^ Тое, што і лаеокал
(у 2 знач.).
НАВАКОЛА 1. лрысл. Тое, што і лаео
кал (у 1 знач.). 2. лрылаз. з 7^ Тое, што і ла
еокал (у 2 знач).
НАВАКОЛЛЕ, -я, л. 1. Мясцовасць,
якая прылягае, прымыкае да чаго-н. 77
еораба. 7?аба затал/лаўсё л. 2. лерал. Акружаючае асяроддзе. 77/таратурлае л.
НАВАКОЛЬНЫ, ая, ае 1. Які знахо
дзіцца або жыве ў наваколлі; адбываецца
навокал каго-, чаго-н. ТТаеакольлаяліясцоеасць. ТТаеакольлыя любз/. 7/аеако7?ьль/я еук/. 2. у злач. лаз. навакольнае, -ага, л. Тое,
што знаходзіцца навокал каго-, чаго-н.
77юбаеацца лаеакольлым. 3. у злач. лаз. на
вакольныя, -ых. Людзі, якія акружаюць
каго-н. Лбыякаеы ба лаеакольлых.
НАВАКСАВАЦЬ ел ваксаваць
НАВАКСОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае; ле
зак., м/то. Тое, што і еаксаеаць.
НАВАЛ, -у лі. 1. ел. наваліць'. 2. Куча
чаго-н. наваленага. Д7ке/баеаць л. трэсак.
3. Дакрананне корпусам да борта іншага
судна або прыпала ў выніку няўдалага ма
неўру (спец.).

НАБ-НАВ
НАВАЛА, -ы, лс. 1. Нашэсце ворага.
Лболець лаеалу. Фам/ысцкая л. 2. Бяда, ня
шчасце. Страм/энная л. 3. Вялікая коль
касць каго-, чаго-н. 77. работы. 4. лерал.
Нешта цяжкае, непрыемнае, што навісае
над чалавекам. 77. безвыходнасці.
НАВАЛАМ, лрысл. 1. Без парадку ку
чай. ЎТяэкаць л. 2. Натоўпам, вялікай ма
сай (разм.). ТТезц/ л. 3. У вялікай колькасці
(разм.). Трыбоў — л.
НАВАЛАЧ, -ы, лс. (разм.). 1. Хмары, ту
ман, смуга. 77е даспеларасяаеобз/цца, /злоў
лайм/ла л. 2. Той, хто прыйшоў з'явіўся ад
некуль; не тутэйшы (груб.). 77. зусяео сеету. 3. зб. Зброд, варожыя людзі (пагард.).
Фам/ысцкая л. 4. лерал. Тое, што і лалас/^ь.
77/то лс еэта за л. такая/
НАВАЛАЧКА ел. навалочка.
НАВАЛАЧКІ, -лакў, -лачбш, -лачб; -лачбм, -лачацё, -лакўць; навалбк, -лаклА,
-лб; -дачы; -лбчаны; зак., чаео (разм.). 1.
Прыцягнуць, прынесці за некалькі пры
ёмаў у значнай колькасці. 77 еалля. 2. ка
ео. Прывесці, навесці ў вялікай колькасці
куды-н. (неадабр.). 77. незнаёмых. 3. пера
важна безас. Зацягнуць, закрыць. З захабў
навалакло хмар. Ц лезак. навалакаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
НАВАЛАЧЫСЯ, 1 і 2 ас не ўжыв , ла
чбцца; навалбкся, -лаклАся, -лбся; зак.
(разм.). 1. Прыйсці куды-н. у вялікай
колькасці (пагард.). 7/авалаклося ларобу
ў хату. 2. Насунуўшыся, закрыць, засла
ніць сабою. 7/аеолакл/ся чорлыя хмары.
НАВАЛАЧЫЦЦА, лаяўся, лбчышся,
-лбчыцца; -лачьіся; зак. (разм.). 1. Ста
міцца, носячы што-н. 2. Нахадзіцца, на
цягацца дзе-н.; стаміцца, многа ходзячы.
НАВАЛІЦЦА, -валібся, -вАлішся, -вАліцца; зак. 1. Налегчы сваім цяжарам на
што-н. 77. ла стол. 2. лерал. Дружна ўзяцца
за якую-н. работу; з прагнасцю накінуц
ца на што-н. 77. ла еучобу. Аконцы скулена
наваліліся ла клецк/. 3. Напасці, накінуцца
на каго-, што-н. 77. ла лаз/цы/ вораеа. 77аваліл/ся ўсе ла абнаео. 4. Падаючы, насы
пацца (пра многае; разм.). 7/аеал/лася яб
лыкаў за лоч. 5. лерал. Змарыць (пра сон,
спёку і пад.). Сол наваліўся. 6. лерал. Спа
сцігнуць, нечакана напаткаць. .Хвароба
лаеал/лася. 7. лерал. Нахлынуць, сабрацца
ў вялікай колькасці. 77аб калец тыбля лавалілася столькі работы. 8. Накінуцца на
каго-н. з лаянкай (разм.). 7н л/ое нізам/то
л. ла чалавека. Ц лезак. навальвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
НАВАЛІЦЬ', -валіб, -вАліш, -вАліць;
-вАлены; зак. 1. м/то і чаео. Налажыць, уз
валіць што-н. на каго-, што-н. 77. камель
ла бзеэкку з аеуркалі/. 77. сучча ла аеоль. 2.
лерал., м/то ма каео ('м/то). Ускласці на каго-н. многа работы, абавязкаў 77 усю ра
боту яа абнаео. 3. чаео. Накідаць у беспа
радку многа чаго-н. 77. кучу Эроў. 4. безас.,
м/то і чаео. НапАдаць у вялікай колькасці
(пра лісце, снег і пад.). ТТаваліла снееу за
лоч. 5. (^ 2 яе. не ўжыв.), лерам., каео-ча-

НАВ-НАВ
ао. Прыйсці, сабрацца ў вялікай колькас
ці. 2/яеал/ля (безас.) нрробу яа схоб. Ц яезак.
навальваць, -аю, -аеш, -ае (да 1—4 знач.).
II яаз. навінка, -і, ДЛ/-лцы, лс. (да 3 знач.),
навільванне, -я, я. (да 1—3 знач.) / навін,
-у л*. (да 1 і 3 знач.; спец.). 27яеал еуеалю.
II лрым. навіначны, -ая, -ае (да 1 і 3 знач.;
спец.) / навіньны, -ая, -ае (да 1 і 3 знач.;
спец.). Яаеалачяь/ пункт. 27яеяльны глосай
ллерузк/.
НАВАЛІЦЬ^, -валіб, -вініш, -віпіць;
-віпены; зак., чаео. Прыгатаваць шляхам
валення ў вялікай колькасці. 27. каленак.
НАВАЛОЧКА / НАВАЛАЧКА, і, ДЗ/
-чцы, .мя. -і, -чак, лс. Чахол для падушкі.
77алал;яяяая я.
НАВАЛЬНІЦА, ы, мн. -ы, -ніц, лс 1.
Атмасферная з'ява — дождж з громам і
маланкай. 27/леньск/я ноблльн/цы. 2. леран.
Грозныя падзеі. Лаечная я. 3. леран. Бяда,
небяспека. Ц лрыл/. навальнічны, -ая, -ае.
НАВАЛЯЦЦА, -яюся, -Аешся, -Аецца;
зак. (разм.). Уволю, многа паваляцца. 77.
у бухмяныл/ сеяе.
НАВАЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.,
чаео (разм.). Паваліць, перакуліць многа
чаго-н.
НАВАМОДНЫ, -ая, -ае. Які адпавя
дае новай, апошняй модзе; які стаў вельмі
модным. 77а&2М0(9яая сукенка. 77. танец.
НАВАР, -у, .м. 1. Вадкасць, насычаная
рэчывамі тых прадуктаў што ў ёй варацца,
а таксама тлушч, які ўсплывае наверх пры
варцы стравы з жывёльных прадуктаў.
.Мясны н. 2. леран. Прыбытак, выгада ад
чаго-н. Тйял/каеа насару тут не атрымаем/.
НАВАРАЖЫЦЬ, -ражў, -рбжыш,
-рбжыць; -рбжаны; зак., м/то і чаео
(разм.). Варожачы, прадказаць. 77. боўеае
лсыцце.
НАВАРАТ У выразе: другім навара
там — другі раз. Бораеа лерамаел/ бруе/м
наеара/лам.
НАВАРВАННЕ ал. наварыць
НАВАРКА ал. наварыць.
НАВАРНЫ а/?, наварыць.
НАВАРОЧАЦЬ, -аю, аеш, -ае; -аны;
зак., чаео. 1. Абярнуць, паваліць на бок
вялікую колькасць чаго-н. Буран наваро
чаў мноеа брэў. 2. Накідаць у вялікай коль
касці (разм.). 77. кучу камення. 3. Наваліць
чаго-н. без парадку. 77. зоры зямл/. Ц незак.
наварбчваць, -аю, -аеш, -ае.
НАВАРОЧВАЦЦА ал навярнуцца
НАВАРОЧВАЦЬ ал. наварочаць, навяр
нуць.
НАВАРСАВАЦЬ, сўю, -сўеш, сўе;
-сўй; -саваны; зак., м/то. Зрабіць варсіс
тым.
НАВАРЫСТЫ, -ая, -ае. З густым нава
рам. 77. борм/ч. II наз. наварыстасць, -і, лс.
НАВАРЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-варыцца; зак. Падоўжыцца шляхам на
варкі, наварвання (пра металічныя рэчы).
Лял/ем/ бобра наварыўся.
НАВАРЫЦЬ, -варў, -варыш, -варыць;
-вараны; зак. 1. чаео. Варачы, нагатаваць у
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патрэбнай колькасці; згатаваць. 77. варэн
ня. 2. чаео. Наплавіць у нейкай колькасці.
77. сталі. 3. м/то. Апрацоўваючы металіч
ны прадмет, прыварыць кавалак металу.
77. нарое. Ц незак. наварваць, -аю, -аеш, -ае.
II наз. наварка, -і, ДМ-рцы, лс. (да 3 знач.)
/ наварванне, -я, н. (да 3 знач.). Ц лрь/м. на
варны, -Ая, -бе (да 3 знач.; спец.). ТТавдрная вось.
НАВАСЕЛЕЦ, -льца, мн. -льцы, -льцаў
м. Жыхар, які пасяліўся на новым месцы.
НАВАСЕЛЛЕ, -я, мн. -і, -яў н. 1. Пера
сяленне, пасяленне на новае месца, у но
вае жыллё. Радасць наваселля. 2. Свята з
выпадку пасялення на новым месцы; ува
ходзіны. Слрае/ць н. II лрь/м. навасёльны,
-ая, -ае.
НАВАСЁЛ, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Тбй, хто
пасяліўся ў новым доме або кватэры. 77ерм/ыя навасёлы. 2. Новы пасяленец, жыхар,
які аднекуль прыехаў Радасна сустрэць
навасёлаў. Ц лс. навасёлка, -і, ДАТ-лцы, мн.
-і, -лак.
НАВАСКАВАЦЬ а/? васкаваць
НАВАСПЁЧАНЫ,
ая,
ае (іран,
жарт.). Нядаўна створаны, арганізава
ны або які нядаўна стаў кім-н., атрымаў
якую-н. пасаду званне. 77. праект. Я. сту
дэнт.
НАВАСТРЫЦЬ ел. вастрыць
НАБАТ, часц. 1. Ужыв. для ўзмацнення
сэнсавай выразнасці таго слова, да якога
адносіцца. 77рымм/л/ на вяселле н. з балёк/х
вёсак. 2. у знач. злуч. Далучае члены сказа і
сказы са знач. удакладнення, дабаўлення.
Стаяла спякота, н. лулсыны высахлі.
НАВАТАР, -а, мн. -ы, -аў м. Той, хто
ўносіць і ажыццяўляе новыя, прагрэсіў
ныя ідэі, прыёмы ў якой-н. галіне дзей
насці. ТТаватары вытворчасці. Ц лс. на
ватарка, -і, Д37-рцы, мн. -і, -рак (разм.).
II лрыл/. наватарскі, -ая, -ае.
НАВАТАРСТВА, -а, н. 1. Дзейнасць на
ватараў 77. ў тэхніцы. 2. Усё новае, пра
грэсіўнае, што ўводзіцца ў якой-н. галі
не дзейнасці. 77. Алеся Разанава ў паэзіі. Ц
лрь/м. наватарскі, -ая, -ае.
НАВАЦЫЯ, -і, мн -і, -цый, лс 1. Не
шта новае, новаўвядзенне. 2. У юрыспру
дэнцыі — спыненне ранейшага абавяза
цельства па дамоўленасці бакоў і замена
яго новым абавязацельствам (спец.).
НАВАШЧЫЦЬ ал вашчыць
НАВАЯВАЦЦА, -ваібюся, -ваібешся,
-ваібецца; -ваібйся; зок. (разм.). 1. Мно
га, доўга паваяваць, йбл/ць мне, наваяваўся
за пяць еабоў. 2. Пазбавіцца сілы, моцы на
вайне; адваявацца.
НАВАЯВАЦЬ, -ваібю, -ваібеш, -ваібе;
-ваібй; зак. (разм.). Паваяваць некаторы
час. З такой зброяй боўеа не наваюем/.
НАВАЯЎЛЕНЫ, -ая, ае (іран) Які
ўпершыню дзе-н. з'явіўся, праявіў сябе.
77. л/бар. II наз. наваяўленасць, -і, лс.
НАВЕДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. Зайсці, заехаць да каго-н., куды-н.,

пабываць дзе-н. 27. ба сяброў. Ц незак. на
ведвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
НАВЁДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каео-м/то. Пабываць дзе-н. у каго-н.,
прыйсці або прыехаць куды-н., да каго-н.
27. робных. 27. хвораеа. Ц незак. наведваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. наведванне, -я, н.
НАВЁДВАЛЬНІК, а, мн -і, -аў м Тбй,
хго прыходзіць куды-н. з якой-н. мэтай,
наведвае каго-, што-н. 27астаянны н. біблі
ятэк/. II лс. наведвальніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
II лрыл/. наведвальніцкі, -ая, -ае.
НАВЁДВАННЕ, я, н 1. ал наведаць 2.
Колькасць наведванняў Добрае н. занят
каў.
НАВЁЗЦІ, -вязў, -вязёш, -вязё; -вязём,
-везяцё, -вязўць; навёз, -вёзла / -вязлА,
-вёзла / -вязлб; -вязі; -вёзены; зак., ка
ео-м/то. Прывезці ў вялікай колькасці. 27.
розных лабарункаў. Ц незак. навазіць, -вбжу
-вбзіш, -вбзіць.
НАВЁК / НАВЁКІ, лрысл. Назаўсёды, на
ўсё жыццё. 2/аеекразам/Быеай насек//
НАВЁЛА, -ы, мн. -ы, -вёл, лс. Невялі
кае апавяданне звычайна пра якую-н. ад
ну падзею з нечаканым фіналам. ТТаеелы
Якуба Хбласа. Ц лрым. навелістычны, -ая,
-ае.
НАВЁЛА , -ы, мн. -ы, -вёл, лс. (спец.).
Пазнейшае дапаўненне да якога-н. зводу
законаў статута і пад. 77абаткоеыя навелы.
НАВЕЛІСТ, а, 37 сце, мн ы, аў м
Пісьменнік, аўтар навел'. Ц лс. навелістка,
-і,Д37-тцы, мн. -і, -так.
НАВЕРАДЗІЦЦА,
вераджўся, -вя
рэдзішся, -вярэдзіцца; зак. Стаміцца,
натрудзіцца да стомы. З^ка нааярэбз/лася.
НАВЕРАДЗІЦЬ, -вераджў, -вярэдзіш,
-вяродзіць; -вярЭджаны; зак., м/то. Пра
цяглай працай прычыніць боль чаму-н.
2/аеярэбз/ў рук/. Ц незак. навярэджваць,
-аю, -аеш, -ае.
НАВЕРБАВАЦЬ, -вярбўю, -вярбўеш,
-вярбўе; -вярбўй; -вербаваны; зак., каеомтю. Завербаваць у нейкай колькасці. 27.
рабочых на бубоўлю. Ц незак. навярбоўваць,
-аю, -аеш, -ае.
НАВЁРСЕ. 1. лрысл. На верхняй частцы
чаго-н., зверху. ТТблык/ на яблыні засталі
ся толькі н. 2. лрысл. У вышыні, уверсе.
27. кружылі буслы. 3. лрысл., леран. У вы
шэйшай інстанцыі (разм.). Рам/энне было
прынята н. 4. лрыназ. з 2. Выражае прасто
равыя адносіны: ужыв. пры абазначэнні
прадмета, на верхняй частцы якога размя
шчаецца што-н. Сябзець н. еоза.
НАВЁРХ, лрысл. 1. На верхнюю частку
чаго-н., у напрамку да верху чаго-н. 77абняцца н. Смала еыстул/ла н. 2. лрыназ. з 2*.
Выражае прасторавыя адносіны: ужыв.
пры абазначэнні прадмета, асобы, на
верхнюю частку якіх ці паверх якіх накі
равана дзеянне. 2/ак/нуць ллам/ч н. сукенкі.
НАВЁС, -а, мн. -ы, -аў м. Дах на слу
пах ці іншых апорах, які ахоўвае ад сонца,
непагоды. 7раеа сохне лоб нябёсам. 2. Тое,
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што навісае зверху; частка чаго-н., якая
выступае, навісае. /У. скаль/.
НАВЕСІЦЬ, -вёшу, -вёсіш, -вёсіць;
-вёшаны; зак., м/жо. Е Павесіць, прыма
цаваўшы да чаго-н. або надзеўшы на штон. 7/. бзееры. 2. У спартыўных гульнях: на
кіраваць мяч у бок варот або падняць над
сеткай. II кезак. навешваць, -аю, -аеш, -ае.
II лаз. навёшванне, -я, л.
НАВЁСНЫ, -ая, -ае. Такі, пры якім
снарады, кулі, апісваючы ў паветры кру
тую дугу; падаюць зверху. Я. деояь.
ПАВЁСЦІ, -вядў, -вядзёш, -вядзё; -вя
дзём, -ведзяцё, -вядўць; навёў, -вялО, -лб;
навядзі; -вёдзены; зак. 1. каео. Прывесці
ў вялікай колькасці. Я. людзей у клуб. 2.
каео (7//жо) ка каео ("м/жо/ Ведучы, пры
весці, вывесці куды-н. Я ка слеб. 3. м/жо.
Накіраваць, нацэліць што-н. у бок каго-,
чаго-н. Я б/яокль. Д". еарма/яу. 4. лсрдя.,
каео ка м/жо. Накіраваць (на думку; размо
ву, сумненне і пад.); садзейнічаць з'яўлен
ню (думкі, сумнення і пад.). 7/. ка м/чыру/о
размову. 5. лерак., м/жо. Прывесці што-н.
да пэўнага стану, надаць адпаведны вы
гляд. 77. бляск. 77. каравак. 6. м/жо. Пабу
даваць (пра мост, пераправу). 77 мосж. 7.
м/жо. Зрабіць інструмент прыгодным для
карыстання. 77 брыжоў. 77 музычны /ясжрумеяж. 8. каео. Нарадзіць, напладзіць
у нейкай колькасці (разм.). Я. бзяцей лоў
кую кажу. 9. каео. Быць наводчыкам, са
дзейнічаць крадзяжу чаго-н. Я. злобзея.
0 Навесці на розум — даць разумную па
раду; навучыць чаму-н. добраму. Ц кезак.
навадзіць, -джу; -дзіш, -дзіць. Ц каз. навядзённе, -я, к. (да 3, 5 і 6 знач.) /' наводка,
-і, ДЛ7 -дцы, лс. (да 3, 6 і 7 знач.). ТТаоябзеяяе бляску. 77/еябзеяяе мдсжоў (таксама
перан.: устанаўленне сувязей, кантактаў;
кніжн.). II крым. навадны, -Ая, -бе (да 6
знач. у некаторых спалучэннях). Я. мосж.
Ядедбндя лердлрдед.
НАВЁЧНА, лрысл. Назаўсёды. Я ў камяц/ каробкай засжакуцца ееро/ Дял/кдй Яйчыяядй едйяы.
НАВЁЯЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; -ёй; -ёяны;
зак., м/жо і каео. 1. Веючы, ачысціць нейкую колькасць збожжа. Я. жоку лм/дя/цы.
2. (7 / 2 ас. ке ўжыз.). Нанесці, прынесці
ветрам. Яаееяла зде/рухд еурбы скееу. 3. ле
рак. Выклікаць у каго-н. пэўны настрой,
думкі і пад., прывесці ў пэўны душэўны
стан. Я сум. II кезак. навёйваць, -аю, -аеш,
-ае / навяваць, -Аю, -Аеш, -Ае (да 3 знач.).
НАВЁРСТВАЦЬ' ал навярстаць
НАВЁРСТВАЦЬ^ ел навярстаць^
НАВІВАЛЬНЫ, -ая, ае Які служыць
для навівання. Я сжакок.
НАВІГАТАР, а, мя. ы, аў м 1. Спе
цыяліст у галіне навігацыі (у 2 знач.). 2.
Пераноснае электроннае прыстасаванне,
якое дазваляе з дапамогай спадарожніка
вай сістэмы пракласці аптымальны маршрут з аднаго месца ў іншае і вызначыць
месца на карце, дзе яно ў дадзены момант

знаходзіцца. Усждяде/ць к. Лўждмдбй/ьяь/
k. II лрь/м. навігатарскі, -ая, -ае.
НАВІГАЦЫЯ, -і, лс 1. Суднаходства,
мараплаванне. Абкрыць яде/ед/^ы/о. 2. Пе
рыяд года, калі магчыма суднаходства. 3.
Навука аб спосабах выбару шляху і ме
тадах ваджэння суднаў, лятальных і кас
мічных апаратаў. 77обрукк/к лд яде/ёдцы/.
77д#ежрдядя л. Адсм/чядя к. 4. Тэхналогія,
працэс кіравання і выбару аптымальна
га маршруту для транспартнага сродку з
дапамогай навігатара (у 2 знач.). Лўждмдйльядя к. II лрь/м. навігацыйны, -ая, -ае.
Я лерь/яб. 7?дб/едцыйяыя прыборы. 77/е/ёдцыйндя с/сжэмд
НАВІДАВОКУ, лрысл. (разм.). Так, што
ўсе бачаць. Усё еэжд дббыедлдся л.
НАВІЗНА, -ьі, лс. Нешта новае ў чымн. Я лоалябдў. ТТдчу^^ё нде/зны.
НАВІНА, -іА, мя. навіны, -він, лс. 1. Ат
рыманая нядаўна вестка. 77рыемндя к. 77дчуць мноед нде/н. 2. Нешта новае, незнаё
мае. Я ў лсыцц/.
НАВІНКА, -і, ,ДЛ7-нцы, мя. -і, -нак, лс.
l. Што-н. новае, што нядаўна з'явілася.
ТТде/нк/ жэхн/к/. Ая/лснь/я нде/нк/. 2. Тое,
што і нде/нд (у І знач.; разм.). 7*дскдздць
нде/нку.
НАВІСЛЫ, -ая, -ае. Які навісае, спу
скаецца зверху 77/е/сль/я броеы. 77де/сль/я
хмдры.
НАВІСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; навіс,
-ела; здк. 1. Спусціцца, звесіцца нізка над
чым-н., на што-н. 7?алдсы нде/сл/ яд долы.
Ядб рдкой н/зкд нде/сл/ сербы. 2. Распа
сцерціся, апусціцца, размясціцца нізка
над чым-н. 7умдн нде/с ядб рдкой. 77/ч нде/слд ядб еордбдм. 3. лсрдн., ядб к/м-чым.
Узнікшы, з'явіўшыся, пачаць пагражаць
каму-, чаму-н. 77/6 крд/ндй ядо/ст/д небяслекд. II нездк. навісаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
НАВІСЬ, -і, Т нАвіссю, лс. І. Тое, што
навісае над чым-н. 77дб нде/ссю чдромх/. 2.
лсрдн. Нешта страшнае, што навісла над
кім-н., што пагражае чалавеку. Я небяслек/.
НАВІЦЬ, наўй, наўёш, наўё; наўём,
наўяцё, наўібць; навіў, -вілА, -лб; наві;
навіты; здк., м/л/о і чдео. І. Наматаць, на
круціць на што-н. Я. н/жк/ яд м/лульку. 2.
Нарыхтаваць вітых вырабаў. Я еяроедк. Ц
нездк. навіваць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ядз. наві
ванне, -я, л.
НАВІЧОК, чкА, мя чкі^ -чкбў м 1.
Чалавек, які ўпершыню з'явіўся дзе-н. У
клдс лрь/йм/л/ бед нде/чк/. 2. Той, хто ўпер
шыню пачаў займацца якой-н. справай.
Я у еденндй сярдуе.
НАВОБМАЦАК, лрысл. Пры дапамозе
дотыку абмацваючы. Тсц/ л.
НАВОДДАЛЕК (разм.). 1. лрысл. Тое,
што і кдбоббдль (у 1 знач.). Сждя/^ь л. 2.
лрылдз. з 7^ Тое, што і лдооббдль (у 2 знач.).
Алуб сждяў я. еул/^ы.
НАВОДДАЛЬ. 1. лрысл. На некаторай
адлегласці; не вельмі далёка. Я. сждялд
кдлл/чкд. 2. лрылдз. з 7. Выражае прасто

НАВ-НАВ
равыя адносіны: ужыв. пры назве прадме
та, асобы, месца ці прасторавай мяжы, на
пэўнай адлегласці ад якіх адбываецца дзе
янне, рух або размяшчаецца хто-, што-н.
ЛТлын сждяў я. ссек/.
НАВОДЗІЦЬ ел. навесці
НАВОДКА, -і,2?Л7-дцы, мя. -і, -дак, лс.
1. ая. навесці. 2. Наданне ствалу гарма
ты пэўнага кірунку для пападання ў цэль
(спец.). Тйць лрдмой ндеобкдй.
НАВОДЛІЎ, лрысл. (разм.). Наводмаш.
Я. убдрыць яд м/чдцэ.
НАВОДМАШ, лрысл. Размахнуўшыся,
з размаху, з сілай. Убдрыць я.
НАВОДНЫ, -ая, -ае (разм.). Які пры
ведзены, прывезены аднекуль; чужы (час
цей пра жывёл). ТУдеобныя лсыбёлы.
НАВОДЧЫК, а, мя і, -аў, м 1. Баец,
які наводзіць гармату кулямёт на цэль. 2.
Спецыяліст, які займаецца наводкай чаго-н. Я мдсжоў. 3. Саўдзельнік зладзей
скай шайкі, які высочвае і наводзіць на
месца, дзе можна красці (разм.). Ц лс. на
водчыца, -ы, мя. -ы, -чыц.
НАВОЗІЦЬ ал навезці
НАВОЙ, -я, мя. -і, -яў м. (спец.). Валік
у кроснах, на які навіваюцца ніткі асновы.
II лрь/м. навойны, -ая, -ае.
НАВОКАЛ. І. лрысл. Усюды, з усіх ба
коў кругом. Яалебзеццд л. 2. лрыядз. з Р.
Ужыв. для выражэння прасторавых адносін пры назве асобы, прадмета або мес
ца, з усіх бакоў якога адбываецца пэўнае
дзеянне ці размяшчаецца што-н. Лбысц/ я.
сдбу. Я даяю сябзел/ любз/. 3. лрыядз. з 7*.
Ужыв. для выражэння аб'ектных адносін:
указвае на асобу, прадмет ці паняцце, якое
з'яўляецца аб'ектам пэўнага працэсу або
дзеяння. Туждркд /бзе я. дбядео лыждяяя.
НАВОКАЛА. 1. лрысл. Тое, што і ндеокдл (у 1 знач.). Я — лале бы лес. 2. лрыядз.
з 7^ Тое, што і ндеокдл (у 2 знач.).
НАВОРВАЦЬ ал наараць
НАВОХРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -ра
ны; здк., м/жо. Пафарбаваць вохрай. Ц яездк. навохрываць, -аю, -аеш, -ае.
НАВОЧНІК, а, мя і, аў м 1. Шчы
ток або павязка для аховы вачэй ад чаго-н.
2. Шчыток на вуздэчцы, які не дае пужлі
ваму каню глядзець па баках.
НАВОЧНЫ', -ая, -ае. Які надзяваецца
на вочы для аховы ад чаго-н. Я. м/чыжок.
НАВОЧНЫ, -ая, -ае (разм.). Тое, што і
ндалябны. ТТдеочядя де/ждцыя.
НАВОШТА, лрысл. Тое, што і ндм/жо.
НАВУГОЛЬНІК, а, мя -і, -аў м 1. Лі
нейка ў выглядзе трохвугольніка, пры да
памозе якой вычэрчваюцца прамыя вуглы
і праводзяцца перпендыкулярныя лініі. 2.
Накладка для замацавання або аздаблен
ня вуглоў (рамы, скрыні і пад.).
НАВУГОЛЬНЫ, ая, ае Які знахо
дзіцца на вугле. Ядеуеольядл еелсд.
НАВАДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джа
ны; здк., м/жо і кдео (чдео/ Налавіць вудай.
Я дкунёў. II яездк. навуджваць, -аю, -аеш,
-ае.

НАВ-НАГ
НАВЎКА, -і,
-вўцы, А/н. -і, -вўк,
зк. 1. Сістэма ведаў аб заканамернасцю
развіцця прыроды, грамадства і мыслен
ня, а таксама асобная галіна гэтых ведаў.
Рдзв/ццё кадук/. 7ўл/он/тррнь/я кадук/. 2.
толькі оДз. Навыкі, веды, якія чалавек ат
рымлівае ў выніку свайго навучання або
жыццёвага вопыту. Тэтоя скрада нотробуе кадук/. 3. толькі оДз. Павучанне, на
стаўленне; урок. 75/яа буДзе кадукам ка ўсё
зкы^^ё. 4. толькі аЭз. Навучанне, вучоба
(разм.).
зДотнь/ До кадук/. Ц нрьа/.
навуковы, -ая, -ае (да 1 знач.). Яозуковоя
нроб^сл/о.
НАВУКАЗНАВЕЦ, -нАўца, А/н. -нАўцы,
-нАўцаў л/. Спецыяліст па навуказнаўстве.
НАВУКАЗНАЎСТВА, -а, к. Галіна ведаў
якая вывучае заканамернасці функцыя
навання і развіцця навукі, структуру і ды
наміку навуковай дзейнасці, узаемадзеян
ня навукі з іншымі сферамі матэрыяльна
га і духоўнага жыцця грамадства. Ц ярым.
навуказнаўчы, -ая, -ае
НАВУКАПАДОБНЫ, -ая, ае Які мае
толькі знешнія адзнакі навуковасці. Ц каз.
навукападобнасць, -і, зк.
НАВУКОВА-ТЭХНІЧНЫ, ая, ае Які
мае адносіны да навукі і тэхнікі, звязаны
з праблемамі навукі і тэхнікі. Яовуковотэхн/чнь/ крадзе.
НАВУКОВЕЦ, -бўца, л/н. -бўцы, -бўцаў
л/. Навуковы супрацоўнік, вучоны. 7?яДоЛ/Ь/ к.
НАВУКОВЫ, -ая, ае 1.
навука 2.
Заснаваны на прынцыпах навукі, які ад
павядае патрабаванням навукі. 7/адукодая
тэорыя. Яовуковов оДкрь/^/^ё'. 3. Заняты
распрацоўкай пытанняў якой-н. навукі,
арганізацыяй работы ў пэўнай галіне ве
даў Я суяроцоўн/к. Я. ўстоново. Ц ноз. на
вуковасць, -і, ж?.
НАВУЧАЛЬНЫ, ая, ае 1. Які мае ад
носіны да вучобы, навучання. Я аоД. Яовучояьноя ўстоново. Я. Домол/озкн/к. 2. Які
кіруе вучэбным працэсам. Здатчык новучольной чостк/.
НАВУЧАННЕ, -я, к 1.
вучыць 2.
Парада, настаўленне павучальна-выхаваўчага характару (разм.). Мотчыно к.
НАВУЧАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
казак. Атрымліваць адукацыю, набываць
пэўныя веды ў якой-н. галіне. Я. ў к/коле.
Я ка л/оляро.
НАВУЧАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; казак., ка
ао. 1. Перадаваць каму-н. якія-н. веды,
навыкі. Я ^рамаца. Я ау^я/^ь у н/охмоть/.
2. Падбіваць на што-н. нядобрае (разм.).
Лўл/цо новучое лаякцы. 3. Даваць параду;
наводзіць на розум (разм.). Мац/ новучое
Дзяцей Добру.
НАВУЧЙЦЦАа^ вучыцца
НАВУЧЫЦЬ ад вучыць
НАВУЧЭНЕЦ, -нца, л/н. -нцы, -нцаў
л/. Той, хто навучаецца, вучыцца ў стар
шых класах сярэдніх школ і ў сярэдніх
спецыяльных навучальных установах. Я
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кдлеДмса. Ц зк. навучэнка, -і, ДМ-нцы, л/н.
-і, -нак. II ярым. навучэнскі, -ая, -ае.
НАВЎШНІШ, -аў оДз. навўшнік, -а, л/.
1. Прылада для слухання, якая надзяваец
ца на вушы. Я. До /маёра. 2. Частка цёплай
шапкі, якая закрывае вушы, або спецы
яльнае прыстасаванне для засцярогі ву
шэй ад холаду. Ялусц/ць нову/нн/к/ў манцы.
НАВЫБІРАЦЬ, Аю, -Аеш, -Ае; зок., чоео. 1. Сабраць нейкую колькасць ураджаю
бульбы, агуркоў і пад. Я. чатыры камы
агуркоў. 2. Выбраць нейкую колькасць чаго-н. Я смелых лол//Дрроў.
НАВЫДЎМВАЦЬ, -аю, аеш, ае; зок.,
чаао. Тое, што і новь/Дўлмяць.
НАВЫДУМЛЯЦЬ, -Аю, Аеш, Ае; зок.,
чаао. 1. Вынайсці, стварыць, прыдумаць
многа чаго-н. Я розных цацак Для Дзяцей.
2. Налгаць, нагаварыць рознай бязглуздзі
цы. Я несусветных страхаў.
НАВЫК, -у л/н. -і, -аў л/. Уменне, вы
працаванае вопытам, практыкай. Я у ра
боце. Ярацоўны н.
НАВЫЛЁТ / НАВЫЛЕТ, нрысл На
скрозь, праз усю таўшчыню чаго-н. 0 Ба
чыць навылёт (навылет) — вельмі добра
ведаць, разумець каго-н.
НАВЫЛЁТНЫ, ая, -ае Скразны, які
праходзіць наскрозь ад аднаго канца да
другога праз унутраную частку чаго-н.
Яовылётноя оДтул/но. Яобылётное куля
вое раненне.
НАВЫПЕРАДКІ, нрысл Імкнучыся пе
рагнаць, выперадзіць іншага, адзін адна
го. Імчацца н.
НАВЫПУСК, нрысл. Не запраўляючы
ў боты, чаравікі (пра штаны); зверху шта
ноў спадніцы (пра кофту кашулю). ЯТтоны н. Яос/ць ко%,ту н.
НАВЫРАБЛЯЦЬ, Аю, Аеш, Ае; зок.,
чоео. 1. Зрабіць, вырабіць пгго-н. у вялікай
колькасці. Я цацак. 2. Апрацаваць дуб
леннем многа чаго-н. Я. мк)р. 3. Насва
воліць, нагарэзнічаць (разм.). Чаао толькі
не навыраблялі Дзеці ў хаце.
НАВЫРАСТ, нрысл. Тое, што і напад
рост.
НАВЭНДЗІЦЬ, джу дзіш, -дзіць;
-джаны; зак., чаао. Прыгатаваць нейкую
колькасць шляхам вэнджання. Я мынак.
НАВЙЭТКІ, -ая, -ае (разм.). Зусім новы,
самы новы. Я. касц/ол/.
НАВЯДЗЁННЕ ал навесці
НАВЯЗАЦЦА, -вяжўся, -вАжашся, -вАжацца; -вяжьіся; зак. (разм.). Напрасіцца;
дамагчыся свайго назойлівымі просьбамі.
Я. ў сябры.
НАВЯЗАЦЬ, -вяжў, -вАжаш, -вАжа;
-вяжы; -вАзаны; зак. 1. чаао. Нарыхта
ваць, зрабіць шляхам вязання. Я манак.
Я венікаў. 2. каао (^мто/ Прымацаваць,
узяць на прывязь. Я каня на лузе. 3. ле
ран., каао-мто каму. Прымусіць каго-н.
прыняць або зрабіць што-н. супраць яго
волі, жадання. Я сва/о Думку. Я бой. Ц не
зак. навАзваць, -аю, -аеш, -ае.

НАВЯРНЎЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-вёрнецца; зак. 1. Выступіць на вачах (пра
слёзы). ЛД бол/о навярнуліся слёзы на вачах.
2. Нахіліцца на бок. Ц незак. наварочвацца,
-аецца.
НАВЯРНУЦЬ, -вярнў, -вёрнеш, -вёрне; -вярні; -вернуты; зак. 1. каао-мто
чым. Палажыць што-н. цяжкае паверх ча
го-н. Я каменем. 2. чаао. Налажыць, накі
даць многа чаго-н.; наваліць. Я. зямлі. 3.
пераважна безас., чаао. Намесці, нагнаць у
вялікай колькасці. Яавярнула еурбы снееу.
4. мто. Нахіліць у які-н. бок. Я. цэбар. 5.
чаао і без Дан. Нагаварыць на каго-н. ня
праўды; наплесці (разм.). Я на чалавека
немаведама чаао. Ц незак. наварочваць, -аю,
-аеш, -ае (да 1, 2 і 4 знач.).
НАВЯРСТАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; зак,
мто (спец.). Шляхам вёрсткі зрабіць у
нейкай колькасці. Ц незак. навёрстваць,
-аю, -аеш, -ае.
НАВЯРСТАЦЬ , Аю, -Аеш, -Ае; зак,
мто. Тое, што і нагнаць (у 2 і 3 знач ). Я
унумчанае. Ц незак. навёрстваць, -аю, -аеш,
-ае.
НАВЯРЭДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся,
-дзіцца; зак. Тое, што і наверадзіцца.
НАВЯРЭДЗІЦЬ, -джу дзіш, дзіць;
-джаны; зак., мто. Тое, што і наверадзіць.
НАВЯСНЫ, -Ая, -бе. Прыстасаваны
для навешвання. Я замок.
НАГА, -і^ДМназё, мн. нбгі і (з ліч. 2, 2,
4) нагі^ ноц ,Д нагАм, зк. 1. Адна з дзвюх
ніжніх канечнасцей чалавека, а таксама
адна з канечнасцей птушак і жывёл. Доў
гія ноеі. Яерастуліць з наеі на наеў. Левая
наеа. 2. Апора, ніжняя частка мэблі, пабу
довы, механізма. Стол на чатырох пазах,
б Адной нагой у магіле — быць блізкім да
смерці. Бегчы з усіх ног — вельмі хутка,
што ёсць моцы. Блытацца пад нагамі — за
мінаць, перашкаджаць каму-н. Быць на
роўнай назе з ка/ — быць у добрых сяб
роўскіх адносінах. Збіцца з ног — стаміц
ца, змучыцца ад клопатаў беганіны. Ледзь
вынесці ногі —пазбегнуць небяспекі, вы
ратавацца. Ледзь ногі носяць — аб вялікай
стомленасці, старасці. Ляжаць без задніх
ног — не мець сілы паварушыцца (ад сто
мы і пад.). Нага ў нагу — нароўні з кім-н.,
у адпаведнасці з кім-, чым-н. На шырокую
нагу (разм.) — вельмі багата, раскошна.
Ні нагой куДы, До коао — не бываць дзе-н.
Ног не чуць пад сабой — а) вельмі хутка; б)
вельмі стаміцца. Падняцца на ногі — стаць
дарослым, самастойным. Падняць на но
гі — усхваляваць, прымусіць трывожыцца.
Паставіць з ног на галаву — няправільна
растлумачыць што-н. Паставіць на ногі —
вылечыць, выгадаваць да самастойнага
жыцця. Траціць грунт (глебу, зямлю) пад
нагамі — пазбаўляцца таго, на чым грунту
ецца грамадскае становішча, светапогляд
і пад Устаць з левай (не з той) нагі — быць
у дрэнным настроі. Ц номян/о.-лоск. нбжка,
-і, ДМ-жііьі, л/н. -і, -жак, зк. Ц ярым. нажн&, -Ая, -бе (да 1 знач.).
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НАГАБЛЯВАЦЬ, -люю, -лібеш, -лібе;
-лібй; -лявАны; зак., чаео. Апрацаваць габ
ляваннем нейкую колькасць чаго-н. 77 бошак. II незак. нагаблёўваць, -аю, -аеш, -ае.
НАГАВАРЫЦЦА, -варўся, -вбрышся,
-вбрыцца; зак. Пагаварыць уволю. Я. з
сяброўкам.
НАГАВАРЫЦЬ, -варў, -вбрыш, -вбрыць; -вбраны; зак. 1. чаео і без бал. Ска
заць многа чаго-н. 7/. лішняеа. Я. камлліментаў. 2. на каео (^што) і без бал. Узвесці
паклёп. 77. на бзяўчыну. 3. што. Запісаць
на спецыяльнае прыстасаванне для гука
запісу (дыктафон і інш.). 4. што. Тое, што
і заеаварыць^ (разм.). б Нагаварыць сорак
бочак арыштантаў (разм.) — расказаць
шмат неверагодных гісторый. Ц незак. на
гаварваць, -аю, -аеш, -ае.
НАГАВІЦЫ, -віц і -аў (разм.). Штаны.
77?выя н. II ламянш.-ласк. нагавічкі, -чак. Ц
ярым. нагавічны, -ая, -ае. 7/. .матэрыял.
НАГАВОР, -у; мн. -ы, -аў л/. 1. Тое, што
і наклёп. Арыштаваны па наеаеоры. 2. У
народных павер'ях: заклінанне, якое мае
магічную сілу. Ц лрым. нагаворны, -ая, -ае
(да 2 знач.).
НАГАВОРШЧЫК, а, мн і, -аў, м
(разм.). Той, хто ўзводзіць паклёп на ка
го-н.; паклёпнік. Ц лс. нагаворшчыца, -ы,
мн. -ы, -чыц. II лрь/м. нагаворшчыцкі, -ая,
-ае.
НАГАДАВАЦЬ, -дўю, -дўеш, -дўе; -дўй;
-давАны; зак. 1. каео-чаео. Выгадаваць,
вырасціць у нейкай колькасці. /Г. бзяцем.
77. ллабовых браў. 2. каео. Распладзіць. 77.
еусем. II незак. нагадоўваць, -аю, -аеш, -ае.
НАГАДАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Аецца;
зак. Успомніцца, прыйсці на памяць. 77аеабалася азена 7Ў4б-еа. Ц незак. нагадвацца,
-аецца.
НАГАДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак. 1. каео-што. Паказацца падобным да каго-,
чаго-н. 2. м/то, пра м/то, аб чь/м, з бабам, і
без бал. Выклікаць успамін. ТТісьмо наеабала мінулае. 3. м/то і без бал. Успомніць.
77. бзяцінства. Ц незак. нагадваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц маз. нагадванне, -я, н. (да 2 і
З знач.).
НАГАДЗІЦЦА, -гаджўся, -гбдзішся,
-гбдзіцца; зак. (разм.). 1. Нечакана тра
піцца, выпадкова сустрэцца. 2. Здарыцца.
ТУеслабзявана наеабзілася новае няшчасце. Ц
незак. нагаджацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
НАГАДЗГЦЬ ел гАдзіць
НАГАЙКА, -і, ДА/ -йцы, мн. -і, -гАек,
лс. Кароткі раменны плецены бізун. .Ка
зацкая н. II лрылі. нагаечны, -ая, -ае.
НАГАЙЦЫ, -аў абз. -гАец, -гАйца, м.
Народ цюркскай моўнай групы, які жыве
на Паўночным Каўказе. Ц лс. нагайка, -і,
ДМ-гАйцы, мн. -і, -гАек. Ц лрым. нагайскі,
-ая, -ае.
НАГАЛА, лрысл. 1. Не пакінуўшы вала
соў 77астрылсаны н. 2. Выняўшы з ножнаў
(шаблю, цясак). Трымаць шашкі н.

НАГАЛАДАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; зак. Доўга, многа пагаладаць, папаку
таваць ад голаду.
НАГАЛАСІЦЦА, -лапіўся, -лбсішся,
-лбсіцца; зак. Доўга паплакаць, галосячы.
НАГАМАНІЦЦА, -манібся, -мбнішся,
-мбніцца; зак. (разм.). Пагаманіць доўга,
уволю. Спаткаліся і не маслі н.
НАГАМАНІЦЬ, -маніб, -мбніш, -мбніць; зак. (разм.). Нагаварыць многа чаго-н.
НАГАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Рэвальвер з
рухомым барабанам. Ц лрым. наганны, -ая,
-ае.
НАГАНДЛЯВАЦЬ, -лібю, -лібеш, -лібе;
-лібй; -лявАны; зак., чаео. Набыць ган
длем у нейкай колькасці. 77. мноеа ером/ам.
II незак. нагандлёўваць, -аю, -аеш, -ае.
НАГАНЯЙ, -ю, мн. -і, -яў м. (разм.).
Строгая вымова. Ўтрымаць н. аб кіраўніц
тва.
НАГАНЯЦЬ ел нагнаць
НАГАР, -у, м. Тое, што ўтвараецца ад
няпоўнага згарання чаго-н., нараст ад га
рэння. 77. на свечцы. Ц лрым. нагарны, -ая,
-ае.
НА-ГАРА, лрысл. (спец.). У шахцёраў: з
шахты на паверхню зямлі, дыбаць вуеаль н.
НАГАРАВАЦЦА, -рўюся, -рўешся, -рў
ецца; -рўйся; зак. Зазнаць многа гора. 77.
ў ванну.
НАГАРАДЗІЦЬ, -раджў, -рбдзіш, -рбдзіць; -рбджаны; зак., чаео. 1. Нарабіць
многа перагародак, парканаў платоў 77.
рыштаванняў. 2. Наставіць, накідаць у
беспарадку вялікую колькасць чаго-н.
(разм.). 3. леран. Нагаварыць, напісаць
чаго-н. лішняга, непатрэбнага (разм.).
77. елулства. Ц незак. нагарбджваць, -аю,
-аеш, -ае.
НАГАРНУЦЬ, -гарнў, -гбрнеш, -гбрне;
-гарні; -гбрнуты; зак., чаео. Горнучы, за
грабаючы, сабраць у адно месца нейкую
колькасць чаго-н. 77. кучу ляску. Ц незак.
нагортваць, -аю, -аеш, -ае.
НАГАРЭЗАВАЦЬ, зую, зуеш, зуе;
зак. (разм.). Тое, што і наеорэзнічаць.
НАГАРЭЗ НГЧАЦЬ, аю, аеш, ае; зак
(разм.). Насваволіць, напракудзіць.
НАГАРЭЛЫ, -ая, -ае. На якім утварыў
ся нагар. 77. кнот.
НАГАРЭЦЬ', 1 і 2 ас. не ўжыв., -рыць;
зак. 1. Даць нагар. Янот наеарэў за вечар.
2. безас., чаео. Расходавацца ў нейкай
колькасці (пра паліва, электрычную энер
гію; разм.). 7/аеарэла мноеа электрычнасці.
II незак. нагараць, -ае / нагарваць, -ае.
НАГАРЭЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -рыць;
безас.; зак., каму (разм.). Быць пакара
ным, атрымаць спагнанне за што-н. Яму
моцна наеарэла.
НАГАСПАДАРЫЦЬ, ру, рыш, рыць;
зак. (разм.). Кіруючы гаспадаркай, дасяг
нуць чаго-н. 2>ез бобрай зямлі не наеаслабарыш.

НАГ-НАГ
НАГАСЦІЦЦА, -гашчўся, -гбсцішся,
-гбсціцца; зак. (разм.). Уволю, многа па
гасціць. 7/аеасц/ўся, лара і бабому ехаць.
НАГАТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавйны; зак., чаео. 1. Назапасіць нейкую
колькасць чаго-н. 77 броў на зіму. 77. сена
2. Згатаваць, зварыць у нейкай колькасці.
77. бульбы. 3. Накіпяціць у нейкай коль
касці. 77. вару. II незак. нагатоўваць, -аю,
-аеш, -ае.
НАГАЦІЦЬ, -гачў, -гАціш, -гаціць; -гі
чаны; зак., што. Пакрыць грэбляй што-н.
77. сто метраў балоцістай бароеі. Ц незак.
нагачваць, -аю, -аеш, -ае.
НАГБОМ, лрысл. (разм.). У выразе: піць
нагбом — піць з вялікай пасудзіны, нахі
ліўшы яе.
НАГІНАЦЦА ел нагнуцца
НАГІНАЦЬ ал нагнуць
НАГЛАДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць;
-джаны; зак. 1. што. Выгладзіць добра,
акуратна. 77. ш/ланы. 2. чаео. Выгладзіць у
нейкай колькасці. 77. бялізны. Ц незак. на
гладжваць, -аю, -аеш, -ае.
НАГЛЁБАВЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца
на глебе, які мае адносіны да глебы. 77аалебавае расліннае покрыва.
НАГЛЕДЗЕЦЦА, -джуся, -дзішся,
-дзіцца і НАГЛЯДЗЕЦЦА, -джўся, -дзіш
ся, -дзіцца; -дзімся, -ледзіцёся, -дзецца;
зак. 1. Уволю паглядзець. Дзяўчына немаела н. ўлюсліэрка. 77. абзін на абнаео. 2. Па
глядзець, убачыць многа чаго-н.; убачыць
не адзін раз што-н. 77. за боўеае лсыццё.
НАГЛЕДЗЕЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць;
-джаны; зак., каео-што. Уважліва нагля
даючы, заўважыць, знайсці; прыгледзець
з якой-н. мэтай. 77. утульнае месца бля забубовы. II незак. нагаджваць, -аю, -аеш, -ае.
НАГЛУМІЦЬ, -лумліб, -лўміш, -лўміць; -лўмлены; зак., чаео (разм.). Зрабіць
непрыгодным, напсаваць у нейкай коль
касці. 77. лесу. 77. бульбы.
НАГЛУХА, лрысл. 1. Вельмі шчыльна,
без адтулін. 77. забіць вокны. 2. На ўсе гузі
кі, кручкі, засцежкі (зашпіліцца).
НАГЛУШАЦЬ, -глуміў, -глўшыш,
-глўшыць; -глўшаны; зак., каео (разм.).
Глушачы, налавіць нейкую колькасць
рыбы.
НАГЛЫТАЦЦА, -Оюся, -Аешся, -Аецца;
зак. 1. каео-што. Праглынуць у вялікай
колькасці. 77. пылу. 77. жалобнай вабы. 2.
Наесціся чаго-н., недастаткова перажоў
ваючы (разм ). 77. клёцак.
НАГЛЯД, -у, А7-дзе, м. 1. Назіранне за
кім-, чым-н. для аховы, кантролю, выву
чэння і гд. ТТрацаваць лаб наелябам ста
рэйшых. Знахобзіцца лаб наелябам урачоў.
2. Догляд, клопат. Дбайны н. 3. з азначэн
нем. Група асоб, якая ажыццяўляе назі
ранне з мэтай аховы, кантролю і гд. Са
нітарны н. Апякунскі н. Тэхнічны н. II лрым.
наглядны, -ая, -ае (да 3 знач.; спец.). 7/аалябныя ореаны.
НАГЛЯДАЛЬНГК, а, мн і, аў м Асо
ба, якая наглядае за кім-, чым-н. Ваенны

НАГ-НАГ
н. II лс. наглядальніца, -ы, мн. -ы, -ніц. Ц
лрым. наглядАльніцкі, -ая, -ае
НАГЛЯДАЛЬНЫ, ая, -ае 1. Уважлівы, які ўмее добра назіраць, падмячаць.
Я. чалавек. 2. Які служыць для наглядан
ня за кім-, чым-н. 77. пункт. Ц наз. нагладальнасць, -і, лс. (да 1 знач.).
НАГЛЯДАННЕ, -я, м. 1. ад наглядаць
2. Тое, што заўважана ў працэсе вывучэн
ня, разгляду чаго-н., назіранняў над чымн. .Жыццёвыя назлябанні.
НАГЛЯДАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Аец
ца; незак. 1. Бываць, здарацца, назірацца.
ТТазляба/оцца памылкі ў драць/. 2. Адзна
чацца. .Назлятаецца зніжэнне захеореанняў
на ^?ыл.
НАГЛЯДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.
1. казо-м/то, за к/м-чым, з бабам. сказам і
без бал. Уважліва сачыць вачыма за кім-,
чым-н. 77. зацьменне сонца. 77 за налётам
буслоў. 2. за к/м-чым. Вывучаць, даследа
ваць. .Н. за развіццём лабзей, м/то аббыеа/оцца ў ^рама^стее. 3. за кім-чь/м. Ажыц
цяўляць нагляд. 77. за бзецьл/і. 77. за параб
кам II наз. нагшцйнне, -я, н
НАГЛЯДНЫ, -ая, -ае. 1. зл. нагляд. 2.
Заснаваны на паказе таго, што вывучаец
ца. 77. метаб навучання. Назлябныя баламолсн/к/. 3. Пераканаўчы; такі, які можна
наглядаць. 77 лрыклаб. Назлябная азітацыя. II наз. нагляднасць, -і, лс.
НАГЛЯДЧЫК, -а, мн -і, аў, м Ча
лавек, які за кім-, чым-н. наглядае. Ц лс.
наглядчыца, -ы, л/н. -ы, -чыц. Ц лрыл/. на
глядчыцкі, -ая, -ае.
НАГЛЯНЦАВАЦЬ зл глянцаваць
НАГНАЕННЕ, -я, н. 1. зл. нагнаіцца. 2.
Інайнік, нарыў. Л/ясцоеае н.
НАГНАІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -гнбіцца; зак. Стаць гнойным. Рана пазналася.
II незак. нагнойвацца, -аецца. Ц наз. нагнаённе, -я, н.
НАГНАІЦЬ, -гнаіб, -гнбіш, -гнбіць;
-гнбены; зак. 1. м/то. Выклікаць нагнаен
не чаго-н. 77. рану. 2. чаао. Згнаіць у ней
кай колькасці.
НАГНАЦЬ, -ганіб, -гбніш, -гбніць; -га
ні; -гнАны; зак. 1. казо-м/то. Ідучы, едучы
і пад., дагнаць. 7/. уцекача. 2. леран., казо-м/то. Дагнаць каго-н. у поспехах, раз
віцці, выніках. 77 таеарым/аў ла еучобе. 3.
м/то і без бал. Выканаць тое, што не было
зроблена ў свой час. /7. улум/чанае. 4. казо-чазо, м/то. Сагнаўшы, сабраць у адным
месцы. 5. часцей безас., м/то і чазо. Пры
гнаць, нанесці (пра дождж, снег і пад.).
Лецер пазнаў хмар. 77е пазнала б (безас.)
балсблсу. 6. леран., м/то і чазо. Унушыць
каму-н. якое-н. пачуццё. 77. страху. 77.
смутку. 7. м/то і чазо. Выклікаць рэзкае
павелічэнне якім-н. спецыяльным пры
ёмам. 77. тэмпературу. 8. м/то і чазо. На
церці. 77. мазалёў. 9. м/то. Набіць пгго-н.
на што-н. 77. абручы на бочку. 10. чазо. На
гатаваць перагонкай. 77. бочачку спірту. 0
Нагнаць аскому (разм., неадабр.) — адчуць
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непрыемнасць ад чаго-н. збітага, нуднага.
II незак. наганяць, -Яю, -Яеш, -Яе.
НАГНЎЦЦА, -гнўся, -гнёшся, -гнёцца;
-гнёмся, -гняцёся, -гнўцца; -гніся; зак.
Нахіліцца над кім-, чым-н. Д". наб бзіцем.
7ал/на назнулася. Ц незак. нагінацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
НАГНЎЦЬ, -гнў, -гнёт, -гнё; -гнём,
-гняцё, -гнўць; -гні; -гнўты; зак. 1. м/то.
Сагнуўшыся, нахіліць, накіраваць уніз. 77.
залаеу. 77. еалінку брэеа. 2. чазо. Нарабіць,
нарыхтаваць нейкую колькасць чаго-н.
гнутага. 77. буз. Ц незак. нагінаць, -Аю, -Аеш,
-Ае (да 1 знач.); наз. нагінанне, -я, н.
НАГНЯСЦІ, -гняту, -гняцёш, -гняцё;
-гняцём, -гнецяцё, -гнятўць; -гняці; зак.,
м/л/о і чазо. Пры дапамозе ціску перамяс
ціць і сканцэнтраваць у абмежаванай пра
сторы (газ, вадкасць). 77. лаеетра. Ц незак.
нагнятаць, -Аю, -Аеш, -Ае; наз. нагнятанне,
-я, н.
НАГНЯТАЛЬНЫ, ая, ае Які слу
жыць для нагнятання. 77. насос.
НАГІ)ДА, -ы, 2737-дзе, зк. Падстава для
чаго-н., выпадак. Зыбалася такая н.
НАГОЙСАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. (разм.). Уволю, многа пагойсаць; на
бегацца. 77. за бзень.
НАГОР'Е, -я, мн. -і, -яў н. Узвышаная
мясцовасць, якая спалучае пласкагор'і,
горныя хрыбты і даліны.
НАГОРНЫ, -ая, ае 1. Ібрны, які зна
ходзіцца ў гарах. 77. рунам. 2. Гарысты, вы
сокі. 77 бераз рак/.
НАГОТКІ, -так, абз. нагбтка, -і, 2737
-тцы, зк. Аднагадовая садовая расліна з
аранжава-жоўтымі кветкамі; кракос. Ц
лрым. наготкавы, -ая, -ае.
НАГРАБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены; зак., чазо. Прысвоіць грабяжом многа
чаго-н.
НАГРАВАЛЬНІК, а, мн -і, -аў, м Пры
бор, апарат, прызначаны для награвання
чаго-н. Электрычны н.
НАГРАВАЛЬНЫ, -ая, -ае Які прызна
чаны, служыць для награвання. 77 прыбор.
НАГРАВАННЕ зл нагрэць
НАГРАВАЦЦА зл нагрэцца
НАГРАВАЦЬ зл нагрэць
НАГРАВІРАВАЦЬ зл гравіраваць
НАГРАНІЦЬ зл граніць
НАГРАШЫЦЬ, грашў, -грашьіш і
-грашыш, -грашаць і -грашыць; -грашым
і -грашым, -грашыцё і -грашыце, -гра
шаць і -грашаць; -грашьіў, -шйла; здк.
(разм.). Нарабіць грахоў грэшных учын
каў ТТямала л/обзі назрам/ылі.
НАГРУБІЦЬ зл грубіць
НАГРУБІЯНІЦЬ зл грубіяніць
НАГРУВАСЦІЦЦА зл грувасціцца
НАГРУВАСЦІЦЬ зл грувасціць
НАГРУВАШЧАННЕ, я, н Бязладная
куча, груда; вялікая колькасць чаго-н. 77.
старой л/эблі. 77. цытат.
НАГРУВАШЧВАЦЬ, аю, аеш, ае;
незак., м/то і чазо. Тое, што і еруеасціць. Ц
наз нагрувашчванне, я, н

НАГРУДНІК, -а, мн -і, аў, м 1. Не
вялікі фартух або частка фартуха, якая
закрывае грудзі пры ядзе. 2&іцячы н. 2.
Частка конскай збруі, якую надзяваюць
на грудзі каня. 3. Частка сярэдневяковых
даспехаў у выглядзе шчытка або панцыра,
які засцерагаў грудзі. Рыцарскі н. Засцера
гальны н.
НАГРУДНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для
таго, каб насіць на грудзях; які знаходзіц
ца на грудзях. 77 значок. ТТа^рубныя плаў
нік/.
НАГРУЗІЦЬ, -гружў, -грўзіш, -грўзіць;
-грўжаны; зак., казо-м/то. 1. зл. грузіць. 2.
лерам., чым. Ускласці на каго-н. якую-н.
працу; грамадскія абавязкі, даручэнні. 77
Зрамабскай работай. Ц незак. нагружаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. нагрўзка, -і, 27^7-зцы,
л/н. -і, -зак, зк.
НАГРЎЗКА, -і,27Л7-зцы, л/н. -і, -зак, зк.
1. зл. нагрузіць. 2. Загружанасць работай
якой-н. установы, прадпрыемства, ма
шыны, апарата. 77. электрасеткі ў анчар
ны? забзіны. /7. электрастанцыі. 3. леран.
Ступень выразнасці, насычанасці чым-н.
(у дачыненні да літаратуры, мастацтва і
пад ). У^ты еобраз нясе вялікую ібэйна-мас
тацкую нагрузку. II лрым. нагрўзачны, -ая,
-ае.
НАГРЙЗЦІ, -зў, -зёш, -зё; -зём, -зяцё,
-зўць; нагрйз, -зла; -зены; зак., м/то і ча
зо. Разгрызці ў нейкай колькасці. 77. гар
бузікаў. II незак. нагрызаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
НАГРЫМІРАВАЦЬ зл грыміраваць
НАГРЭБЦІ, -грабў, -грабёш, -гра
бё; -грабём, -грабяцё, -грабўць; нагрбб,
-грАбла і -граблА, -грЗбла і -граблб; -грабі;
-грАбены; зак., м/то і чаго. 1. Зграбаючы,
сабраць нейкую колькасць. 77. сена. 77 ліс
ця. 2. леран. Прысвойваючы, сабраць вя
лікую колькасць чаго-н. 77. чузкоза бабра. Ц
незак. награбаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
НАГРЭБЦІСЯ, -грабўся, -грабёшся,
-грабёцца; -грабёмся, -грабяцёся, -грабўцца; нагрббся, -граблася і -граблАся,
-граблася і -граблася; -грабіся; зак.
(разм.). 1. Многа нагрэбці, стаміцца, гра
бучы. 77. за бзень. 2. леран. Прысвоіць, на
хапаць чаго-н. чужога ў вялікай колькас
ці. 77. чузкоза бабра.
НАГРЭЦЦА, -грАюся, -грэешся, -грэ
ецца; зак. 1. Стаць, зрабіцца цёплым ці га
рачым. Раба нагрэлася на сонцы. 2. Сагрэц
ца (разм.). 77. на печы. Ц незак. награвацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
НАГРЭЦЬ, -грАю, -грАеш, -грАе; -грАты; зак. 1. м/то і чаго. Зрабіць цёплым ці
гарачым. 77. еабы. 2. м/то. Узняць тэмпера
туру ў памяшканні. 77. пакой. 3. леран., казо-м/то. Падмануўшы, прымусіць панесці
страту (разм., іран.). 77. на вялікую суму
^ром/ай. II незак. награваць, -Аю, -Аеш, -Ае
(да 1 і 2 знач.); наз. награванне, -я, н. Ц наз.
нагрЗў, -грЗву; м. (да 1 і 2 знач.).
НАГЎЛ, -у; м. 1. зл. нагуляць. 2. Ступень
адкормленасці жывёлы (спец.).

453
НАГУЛЯЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. Уволю пагуляць.
НАГУЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.
1. м/то і ЧЯ20. Пасучыся, стаць тлустым,
прыбавіць у вазе (пра жывёлу). 7/. п/лум/чу.
2. м/то. Гуляючы, набыць што-н. (разм.).
77. апетыт. 3. каео-м/то. Стаць цяжар
най, нарадзіць дзіця, не будучы замужам
(разм., груб.). 4. Правесці нейкі час гу
ляючы (разм.). 77е еельм/ тут чапляем/. Ц
незак. нагульваць, -аю, -аеш, -ае (да 1—3
знач.). II наз. нагўл, -у лс (да 1 знач.; спец.).
НАД (А), ярыяаз. з Г 1. Ужыв. пры аба
значэнні размяшчэння, знаходжання ка
го-, чаго-н. зверху, паверх каго- ці чаго-н.;
у непасрэднай блізкасці да таго, што наз
вана залежным словам. Туманнай зозералс
ТТаба мной. Лёска наб ТТрыняццю. 2. Ужыв.
для абазначэння накіраванасці дзеян
ня на што-н., засяроджанасці на чым-н.
77рацаяаць нас? теорам. Сядзець наб зада
чам. 3. У спалучэнні з займеннікам ^усе^>
паказвае на вышэйшае праяўленне ўлас
цівасцей дадзенага прадмета. Мароз наб
усм(/л(аразал(/.
НАД... (над'..., нада...), прыстаўка. І.
Утварае дзеясловы са знач.: 1) павелічэн
не чаго-н. чым-н., напр., наббубаеаць; 2)
няпоўнае дзеянне, якое распаўсюджваец
ца на частку чаго-н., напр.: набл/ць, над
ламаць, набіесц/, намярзаць. II. Утварае
назоўнікі і прыметнікі са знач. больш вы
сокага становішча, напр.: надброўе, набеартанны.
НАДАЕДЛІВЫ, -ая, -ае. Тое, што і набакучл/ёы. 7/абаебл/еыя мук/.
НАДАЕСЦІ, -даём, -даясі^ -даёсць; -да
ядзім, -даясцё, -даядўць; -даёш; зак., ка
му, з /н^. і без бал. Тое, што і надакучыць. Ц
незак. надаядаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
НАДАЙДЬ, -даіб, -дбіш, -дбіць; -дбены;
зак., чаео. Атрымаць даеннем якую-н.
колькасць малака. Ц незак. надойваць, -аю,
-аеш, -ае.
НАДАКУЧЛІВЫ, -ая, ае Такі, які да
кучае. 77. чалазек. Ц наз. надакучлівасць, -і,
лс.
НАДАКУЧЫЦЬ, чу, -чыш, чыць;
зак., каму, з /н%). і без бал. Зрабіцца непры
емным сваёй аднастайнасцю, паўтарэн
нем. 77. пытанням/. ТТабакучы/іа (безас.)
руляць. II незак. надакучваць, -аю, -аеш, -ае
/надакучаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
НАДАЛЕЙ, лрысл. На будучы час, на
потым. Лабтрымл/еаць / н. сяброуск/я аб
нос/ны.
НАДАННЕ ал. надаць
НАДАРВАЦЦА, -рвўся, -рвёшся, -рвёцца; -рвёмся, -рвяцёся, -рвўцца; -рвіся;
зак. 1. (7 / 2 ас. не ўлсые.). Крыху, не да
канца парвацца. .Вяроўка набурчалася. 2.
Пашкодзіць сваё здароўе ад празмерных
намаганняў. 77. на бубоўл/. Ц незак. надры
вацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц наз. надры
ванне, -я, н.
НАДАРВАЦЬ, -рвў, -рвёш, -рвё; -рвём,
-рвяцё, -рвўць; -рві; -рвАны; зак., м/то.

1. Крыху, не да канца парваць. 77. вяроў
ку. 2. Пашкодзіць здароўе ў выніку якіх-н.
празмерных намаганняў. 77. збароўе. О На
дарваць жывот (жываты) (разм.) — вельмі
моцна і доўга пасмяяцца. Надарваць сэрца
(разм.) — выклікаць душэўныя пакуты. Ц
незок. надрываць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ноз. над
раў, -ріАву, м. (да 1 знач.) / надрыванне, -я,
н.
НАДАРЫЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -рыц
ца; зок. 1. безас., з /н%,. Прыйсціся, зда
рыцца. Мне таксам# набарылася там
набываць. 2. Выдацца, выпасці. .Вясна на
барылася набзеычай ранняя. 3. Трапіцца,
сустрэцца. ТТабарыўся ц/каяы чалавек. Ц не
зак. надарАцца, -Аецца.
НАДАЎБЕНЬ, -бня, мн. -бні, -бняў м.
1. Процітанкавая загарода з рэек, жалеза
бетонных бэлек, бярвення. 2. Пра тупога,
цвердалобага чалавека (разм., лаянк.). 77у
/ н. лса ён/
НАДАЎЖЭЙ, лрысл. На больш доўгі час.
НАДАЦЬ, -дАм, -дасі^ -дАсць; -дадзім,
-дасцё, -дадўць; надАў -далА, -далб; надАй; -дАдзены; зак. 1. м/то. Даць, прыдаць
чаму-н. якую-н. форму, выгляд, якасць,
уласцівасць і пад. 77. пастанове сілу закона. 77. сур Іёзны еь/раз теару. 2. м/то. Пры
своіць каму-н. званне, надзяліць паўна
моцтвамі і пад. 77 зеанне заслулсанаеа бзеяча наеук/. 77. чын маёра. 3. м/то. Выявіць
у якой-н. форме. 77. ал/не %,орму еарм/ка. 4.
леран., м/то. Аднесціся, паставіцца пэў
ным чынам да чаго-н. 77. еял/кае значэн
не еэтаму оылабку. 5. м/то і чаео. Павялі
чыць, зрабіць больш прыкметным што-н.
у кім-, чым-н. 77. рам/учасц/ абмеркаванню
лабзе/. II наз. наданне, -я, н.
НАДБАВІЦЬ, -бАўлю, -бАвіш, -бАвіць;
-бАўлены; зак., м/л/о і чаео (разм.). Тое,
што і пабабіць. Ц наз. надбаўка, -і, ДА7
-бАўцы, мн. -і, -бАвак, лс.
НАДБАЎКА, -і, ДАТ -бАўцы, мн. -і,
-бАвак, лс. 1. ал. надбавіць. 2. Надбаўле
ная сума. тітрь/л/а^ь наббаўку. Ц лрым. над
бавачны, -ая, -ае
НАДБАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак., м/л/о і
чаео (разм ). Прыдбаць, намножыць ча
го-н. 77. бабра.
НАДБІЦЬ, -даб'іб, -даб'ёш, -даб'ё;
-даб'ём, -даб'яцё, -даб'йць; зак., м/то.
Зрабіць невялікую расколіну 77. кубак. 77.
яйцо. II незак. надбіваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
НАДБРОЎЕ, -я, мн. -і, -яў н. Частка
лба над брывамі.
НАДБРОЎНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіц
ца над брывамі. ТТабброўныя бўе/.
НАДБУДАВАЦЬ, -дўю, -дўеш, -дўе;
-дўй; -давАны; зак., м/то. Пабудаваць
зверху, павялічыць у вышыню. 77. бруе/
наверх. II незак. надбудоўваць, -аю, -аеш,
-ае II яаз. надбудоўванне, -я, н і надбудова,
-ы, лс.
НАДБУДОВА, -ы, мн. -ы, -дбў, лс. 1.
ал. надбудаваць. 2. Тое, што надбудава
на. Дааляная н. бома. 3. Сукупнасць ідэй і
поглядаў грамадства (палітычных, права
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вых, рэлігійных, мастацкіх, філасофскіх),
адпаведных ім устаноў і ідэалагічных гра
мадскіх адносін, якія вызначаюцца экана
мічным базісам і, у сваю чаргу уздзейні
чаюць на яго. II лрь/м. надбудоўчы, -ая, -ае
(да 3 знач.).
НАДВАЕ, лрысл. На дзве часткі, папа
лам. Разрэзаць н 0 Бабка надвае варажы
ла (разм.) — яшчэ невядома, што будзе на
справе, можа быць так і інакш.
НАДВЕЧАР, лрысл. Пад самы вечар;
падвечар. 77. вецер аціх.
НАДВЙІЬ, надаўіб, надаўбні, надаўё;
надаўём, надаўяцё, надаўюць; надвіты;
зак., м/то і чаео. 1. Падоўжыць віццём. 77.
вяроўку. 2. Адматаць частку нітак з клуб
ка. 77. крыху н/л/ак. Ц незак. надвіваць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
НАДВОДНЫ, -ая, -ае 1. Які знаходзіц
ца вышэй паверхні вады, у адрозненне ад
падводнага. 7/абвобная частка карабля. 2.
Які плавае па вадзе. 77. <%?лот.
НАДВОР, лрысл. 1. Вонкі адкуль-н., за
межы чаго-н.; лроціл. ўнутр. Выйсці н. 2.
На знешні бок, навыварат. ЛТэрсцю н.
НАДВОРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў м.
Частка двара каля хаты, дома. /Трасторны н.
НАДВОР'Е, -я, н. Стан атмасферы ў
пэўны час у пэўным месцы. Зеобка наберрЗ/.
НАДВОРНЫ, ая, -ае 1. Размешча
ны ў межах сядзібы. ТТаберрныя бубынк/.
2. Той, што выходзіць на двор, знадвор
ны. Т/аберрная сцяна. 3. Тое, што і знем/н/
(у 2 знач.). ТТабвррная замкнёнасць. 4. Та
кі, якога яшчэ не паставілі на адкорм (пра
свіней). Т/аберрныя парасяты. О Надвор
ны саветнік — у дарэвалюцыйнай Расіі:
цывільны чын сёмага класа.
НАДВЯЗАЦЬ, -вяжў, -вйжаш, -вЯжа;
-вяжы; -вЯзаны; зак., м/то. 1. Падоўжыць
вязаннем. 77. ко%ту. 2. Прывязаць да чаго-н. дадатковы кавалак. 77. м/нурок. Ц не
зак. надвязваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. над
вязванне, -я, н. / надвязка, -і, ДЛ/-зцы, лс.
НАДВЯЧОРАК, рка, мн ркі, -ркаў м
Пара перад самым вечарам. 7/іхі н. Ц лрым.
надвячоркавы, -ая, -ае
НАДВЯЧОРКАМ, лрысл Перад самым
надыходам вечара. З лахобу еярнул/ся н.
НАДВЯЧЭРНІ, -яя, яе Які бывае пе
рад заходам сонца, перад вечарам. ТТабеячэрняя ц/м/ыня.
НАДГАЛАДЗЬ, лрысл. (разм.). Не поў
насцю наядаючыся, хочучы есці. 77еал/
спаць н.
НАДГАРТАННІК, а, мн -і, аў м Тон
кі доўгі храсток, які дапамагае закрываць
гартань пры ядзе. Ц лрь/л/. надгартанны,
-ая, -ае.
НАДГАРЭЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ріАць;
зак. Часткова згарэць. ТТабеарэла лучына. Ц
незак надгарваць, -ае і надгараць, -Ае
НАДГЛЯД, у Л/ дзе, мн ы, аў м
(спец ). Праверка, агляд. Л7ытны н. Ц лрь/м.
надглядны, -ая, -ае
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НАДГЛЯДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; пазах,
(спец.). Рабіць надгляд.
НАДГЛЯДЧЫК, а, мн. і, аў, м. Той,
хто робіць надгляд. Ц ж. надглядчыца, -ы,
мн. -ы, -чыц. II лрь/м. надглядчыцкі, -ая,
-ае.
НАДГНІСЦІ, І і 2 ас. не ўжыв., -гніё;
зак. Трошкі падгніць. Яблык набан/ў. Ц не
зяк. надгніваць, -Ае.
НАДДАЦЬ, -дАм, -дасц -дАсць; -дадзім,
-дасцё, -дадўць; -дАдзены; зак. (разм.) 1.
мяло і чаео. Дадаць, дабавіць да таго, што
ўжо было раней. Я. лоры. 2. чаео і без бал.
Павялічыць хуткасць. Я. кроку Я. хобу. Ц
незак. наддаваць, -даіб, -даёш, -даё; -даём,
-даяцё, -даібць.
НАДДЗЯЎБЦІ -дзяўбў, -дзяўбёш, -дзяўбё; -дзяўбём, -дзеўбяцё, -дзяўбўць; над
дзёўб, -дзяўблА, -лб; -дзяўбі; -дзёўбаны;
зак., мяло. І. (7 / 2 ас. нсўжыа.). Вырваць
дзюбай кавалачак чаго-н. зверху, з краю.
Я. спелую ерун/у. 2. Зрабіць долатам або
якім-н. іншым інструментам паглыблен
не на чым-н. II незак. наддзёўбваць, -аю,
-аеш, -ае.
НАД'ЕХАЦЬ, -ёду, -ёдзеш, -ёдзе; -ёдзь;
зак. (разм ). Прыехаць у патрэбны мо
мант. Я тут / бзец/ наб <ехал/.
НАДЗВЁІЧАЙ, лрысл. Тое, што і набзеычамна.
НАДЗВЫЧАЙНА, лрысл 1. У высокай
ступені. 77. абукаеаны чалавек. 2. Вельмі,
надта. т4ббылася н. прыемная размова.
НАДЗВЫЧАЙНЫ, -ая, ае 1. Выключ
ны па якіх-н. якасцях. Тэта быў н. талент.
2. Незвычайны, які вылучаецца адметны
мі рысамі. ТТабзеычайныя лабзе/. 3. Крайні,
выключны. 7/абзеычайныя л/еры лакарання. 4. Экстранны, спецыяльна прызна
чаны, прыняты, скліканы. 77 з <езб. Ц наз.
надзвычайнасць, -і, ж.
НАДЗЁЙНЫ, -ая, -ае. Такі, на яко
га можна спадзявацца, трывалы, моцны;
пэўны. 77. чалаеек. 7/абзейнае ўмоцаеанне.
II наз. надзённасць, -і, лс.
НАДЗЁЛ, -а / -у, лін. -ы, -аў м 1. -у. ел.
надзяліць. 2. -а. Зямельны ўчастак, які
выдаваўся сялянскай сям'і. Зямельны н. Ц
лрым. надзёльны, -ая, -ае (да 2 знач.).
НАДЗЕМНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца
над паверхняй зямлі або на паверхні зям
лі. ТУабземныя збубаеанн/.
НАДЗЁРЦІ, -дзярў, -дзярэш, -дзярб; -дзярбм, -дзерацё; -дзярўць; надзёр,
-дзёрла; надзяры; -дзёрты; зок., чаео.
Тое, што і набраць. Ц незок. надзіраць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
НАДЗЁЦЬ, -дзёну, -дзёнеш, -дзёне;
-дзёнь; -дзёты; зок., о/то. 1. Адзець на ся
бе або на каго-н. вопратку; абутак і пад.
77. лал/то. 2. Уздзець, прыладзіць які-н.
прадмет на каго-, што-н. 77. пярсцёнак.
77. акуляры. II незок. надзяваць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II збор. надзёцца, -дзёнуся, -дзёнешся,
-дзёнецца; -дзёнься; незок. надзявацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц ноз. надзяванне,
-я, н.
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НАДЗЁЯ, -і, мн. -і, -дзёй, лс. 1. Чаканне
НАДКЛАСАВЫ, -ая, -ае. Які стаіць вы
чаго-н. добрага, упэўненасць у ажыццяў шэй класавых інтарэсаў класавых групо
ленні чаго-н. Светлая н. Страц/ць набзею.
вак.
2. Той, або тое, на каго, на што можна спа
НАДКОСНІЦА, -ы, лін ы, ніц, лс
дзявацца, апірацца. Сын — уся мая н. 0 Па Злучальная тканка, якая пакрывае па
даваць надзеі — выяўляць якія-н. задаткі,
верхню касцей у чалавека і пазваночных
праяўляць здольнасці да чаго-н.
жывёл. Запаленне набкосн/цы. Ц лрым. над
НАДЗЁННЫ, ая, ае 1. Які мае важ коснічны, -ая, -ае
нае жыццёвае значэнне, неабходны; ак
НАДКРЫЛЫ, -аў. Цвёрдыя пярэднія
туальны. ТТабзенньо? зобочы. 2. Які бывае крылы жукоў і перапончатакрылых нася
кожны дзень. ТТобзенныя клоло/лы. б На комых.
дзённы хлеб — самае неабходнае для жыц
НАДКУС, -у, .м. Надкушанае месца. 77.
ця. II ноз. надзённасць, -і, лс.
но яблыку.
НАДЗЁНШЧЫНА, -ы, лс (разм ) На
НАДКУСІЦЬ, -купіў, -кўсіш, -кўсіць;
дзённыя клопаты; тое, што бывае кожны -кўшаны; зок., м/то. Пракусіць крыху
дзень. ТТабакучыла н.
або адкусіць частку чаго-н. 77. яблык. Ц не
НАДЗІВІЦЦА, -дзіўлюся, -дзівішся,
зок. надкусваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ноз. над
-дзівіцца; зок., з каео-чаео і без бол. (звы кусванне, -я, н.
чайна з дзеясловам «магчы» і адмоўем.).
НАДЛАМАЦЦА, -ламлібся, -лбмішся,
Многа, уволю падзівіцца. 77е н. з прыео- -лбміцца; -ламАўся, -мАлася; -ламіся; зок.
жосц/ ТТорочонскоео крою.
1. (7 / 2 ос. не ўжые.). Атрымаць трэшчы
НАДЗЬМУТЫ, ая, ае 1. Важны, га ну не пераламацца зусім. Сук набламаўся.
нарысты, поўны пыхі. 7?н заўсёбы нейк/ н.
2. перон. Страціць фізічныя або душэўныя
2. перон. Пакрыўджаны, незадаволены, сілы; аслабець. Збароўе нобл&молося. 3.
сярдзіты, які выражае крыўду. 77. еыеляб. Ц перон. Стаць іншым, змяніцца. У /х узоеноз. надзьмутасць, -і, лс.
маабнос/нах нем/та наблал/олася. Ц незок.
НАДЗЬМУЦЦА, -дзьмўся, дзьмёш
надломвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
НАДЛАМАЦЬ, -ламліб, -лбміш, -лбся, -дзьмёцца; -дзьмёмся, -дзьмяцёся,
-дзьмўцца; -дзьміся; зок. 1. Напоўніцца міць; -ламАў, -мАла; -ламі; -ламАны /
паветрам, газам, зрабіцца пругкім; нацяг -лбмлены; зок. 1. м/то. Зрабіць трэшчыну,
нуцца ад ветру. 7?еп;розь набзьмуўся. 2. Пра не зламаўшы зусім. 77. сук брэеа. 2. перон.,
птушак: натапырыцца, падняўшы пер'е.
каео-м/то. Аслабіць, падарваць. 77. збо3. перон. Пакрыўдзіцца, нахмурыцца, зра роўе. II незок. надломліваць, -аю, -аеш, -ае /
біць нездаволены выраз твару (разм.). 4.
надломваць, -аю, -аеш, -ае Ц ноз надломлі
перон. Стаць важным, прыняць ганарыс ванне, -я, н. / надломванне, -я, н.
ты выгляд (разм ). 0 Надзьмуцца як мыш на
НАДЛІЦЬ, надалыб, надальёш, накрупы (разм.) — пра чалавека, які мае па дальё; надальём, надальяцё, надалыбць;
крыўджаны, нездаволены выгляд. Ц незок. зок., чоао з чоао. Выліць частку вадкасці з
надзімацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
чаго-н. 77. малока з байн/цы.
НАДЗЬМУЦЬ, -дзьмў, -дзьмёш, -дзьмё;
НАДЛОМ, -у, А/. 1. Надламанае месца.
-дзьмём, -дзьмяцё, -дзьмўць; -дзьмі;
77. косц/. 2. перон. Рэзкае аслабленне фі
-дзьмўты; зок. 1. кол о. Напоўніць павет зічных і душэўных сіл у выніку якога-н.
рам або газам, зрабіць пругкім; нацягнуць перажывання. Дўм/эўны н. 3. перон. Праз
што-н. ветрам. 77. ее/лразь. 77. .мяч. 2. чоао,
мерная рэзкасць у праяўленні пачуццяў
безос. Нанесці ветрам. 77. снееу. 3. безас.
Сказаць з набломам у еоласе.
Ад ветру, скразняку і пад. прастудзіцца,
НАДМАГІЛЬНЫ, ая, ае Які знахо
захварэць. ТТобзымуло ў зуха. 0 Надзьмуць дзіцца над магілай, на магіле. 77. камень.
губы (разм., неадабр.) — пакрыўдзіцца. Ц
НАДМЁРНЫ, -ая, -ае. Які перавышае
незок. надзімАць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ноз. на меру, вельмі вялікі па велічыні, памерах,
дзіманне, -я, н.
сіле і пад. 77. цяжар.
НАДЗЯЛІЦЬ, -дзяліб, -дзёліш, -дзёНАДМУРОЎКА, -і, ДЛ7 -рбўцы, л/н. -і,
ліць; -дзёлены; зок., каео-м/то к/м-чь/л/. 1.
-рбвак, ж. Тое, што надбудавана над чымДаць у асабістае карыстанне, выдзеліць як н.; надбудаваная частка (у мураваным бу
долю. 77. зямлёю. 2. Даць як гасцінец, па дынку). II прым. надмуровачны, -ая, -ае.
дарунак, падарыць. 77. бзяцей цукеркам/. 3.
НАДНЫРАЧНІКІ, аў, абз наднырач
перон. Адарыць каго-н. якімі-н. якасцямі нік, -а, м. Залозы ўнутранай сакрэцыі ў
(сілай, здольнасцямі і пад.). 77. еял/кай с/- чалавека і вышэйшых пазваночных жы
лай зоя/. 77. улабай. Ц незок. надзяляць, -Аю,
вёл, якія знаходзяцца на верхнім баку ны
-Аеш, -Ае. Ц ноз. надзёл, -у, л*. / надзялённе, рак.
-я, н.
НАДНЫРАЧНЫ, ая, ае Які знахо
НАДКАЛЁННЫ, -ая, ае Які знахо дзіцца над верхняй часткай нырак.
дзіцца вышэй калена. 7/обкаленная косць.
НАДОЙ, -ю, мн. -і, -яў л/. Колькасць
НАДКАЛОЦЬ, -калк5, -кблеш, -кбле;
надоенага малака. 77аояя/чыць набо/. Ц
-кблаты; зок., м/то. 1. Раскалоць не поў лрым. надОйны, -ая, -ае.
НАДОЙВАЦЬ а/? надаіць
насцю. 77. талерку. 2. Расшчапіць крыху
зверху. 77. палено. Ц незок. надколваць, -аю,
НАДОМНІК, -а, л/н. -і, -аў м. Работнік,
-аеш, -ае.
які выконвае даручаную яму працу дома

455
згодна з дамовай, заключанай з прадпры
емствам. II лс. надомніца, -ы, мл. -ы, -ніц. Ц
лрым. надомніцкі, -ая, -ае.
НАДОМНІЦТВА, а, л Выкананне да
ручанай работы дома; дзейнасць, праца
надомніка. Разб/цце лабомл/цтеа.
НАДОМНЫ, -ая, -ае. Які выконваецца
дома. ТТабомлыя работы.
НАДОЎГА, лрыся. На працяглы час.
77аехаць л.
НАДПАРОЦЬ, -парў, -пбраш, -пбра;
-парй; -пбраты; зак., м/то. Трохі распа
роць. 77. лабк^абку. Ц лезак. надпорваць,
-аю, -аеш, -ае.
НАДПІЛАВАЦЬ, -лўю, -лўеш, -лўе;
-лўй; -лавАны; зак., м/то. Распілаваць
крыху не да канца. 77 бом/ку. Ц лезак. надпі
лоўваць, -аю, -аеш, -ае Ц лаз. надпілоўван
не, -я, л. / надпілоўка, -і, ДЛ7-лбўцы, лс.
НАДПІС, -у, л/л. -ы, -аў; л/. Кароткі
тэкст, змешчаны на якім-н. прадмеце. 77амятлы л. /7. ла калееце.
НАДПІСАЦЬ, -пішў, -пішаш, -піша;
-пішьі; -пісаны; зак., м/то. 1. Зрабіць на
чым-н. надпіс. 77. калеерт. 77 клйу. 2.
Змясціць надпіс зверху чаго-н. напісана
га, намаляванага. 77. лаб рабком. Ц лезак.
надпісваць, -аю, -аеш, -ае; лаз. надпісван
не, -я, л. II лаз. надпіска, -і, ДЛ7-пісцы, л/л.
-і, -сак, лс.
НАДПІСКА, -і, Д37-пісцы, л/л. -і, -сак,
лс. 1. ад. надпісаць. 2. Тое, што змешча
на зверху чаго-н. напісанага. У рукал/се
м/мат ла^л/сак.
НАДРАБІЦЬ', -рабліб, -рббіш, -рббіць;
-рбблены; зак., м/то. Падоўжыць, павялічыць вязаннем што-н. 77. лалчоху. Ц лезак.
надрабляць, -Яю, -Яеш, -Яе. Ц лаз. надробка,
-і, ДЛ7-бцы, л/л. -і, -бак, лс.
НАДРАБЙІЬ', -рабліб, -рббіш, -рббіць;
-рбблены; зак., лаза. Разбіўшы, разламаў
шы на дробныя часткі, нагатаваць нейкую
колькасць чаго-н. 77. м/чэбелю.
НАДРАБНІЦЬ, -рабнй, -рббніш, -рббніць; -рабнёны; зак., лаза. Раскрышыць
на дробныя кавалкі нейкую колькасць чаго-н. 77. цэаяы.
НАДРАДКОВЫ, ая, ае Які знаходзіц
ца, змешчаны над радком. 77. злак.
НАДРАІЦЬ аі драіць
НАДРАПАЦЬ, -аю, аеш, ае; -аны;
зак. 1. лаза. Нарабіць драпін на чым-н. 77.
ла смале. 2. мала. Неразборліва напісаць
(разм.). 77. л/ст. Ц лезак. надрапваць, -аю,
-аеш, -ае.
НАДРАЦЬ, -дзярў, -дзярэш, -дзярб;
-дзярбм, -дзерацё, -дзярўць; надзяры;
-дрАны; зак. 1. лаза. Аддзіраючы, нарых
таваць нейкую колькасць. 77. еязку лыка.
Я. кары. 2. лаза. Навырываць чаго-н. 77.
моху. 3. лаза. Разрываючы на часткі, на
рваць у нейкай колькасці. 77. намеры. 4.
лаза. Зняць абалонку з зярнят, ператвара
ючы іх у крупы. 77. круп. 5. лаза. Нацерці
на тарцы чаго-н. 77. бульбы. 6. м/то. На
часаць, расчасаць скуру чым-н. цвёрдым

(разм.). 77. сл/лу. Ц лезак. надзіраць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
НАДРУКАВАЦЦА а/1. друкавацца.
НАДРУКАВАЦЬ 2Л друкаваць
НАДРЫВАННЕ ал. надарвацца, нада
рваць.
НАДРЫВАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; лезак. 1. ал. надарвацца. 2. лерал. Ра
біць што-н. праз меру; старацца з усіх сіл.
3. Крычаць з усіх сіл.
НАДРЫВАЦЬ ал. надарваць
НАДРЫВІСТЫ, -ая, -ае Рэзкі, сутар
гавы, з надрывам (у 3 знач.); прарэзлівы.
77 каталь. Ц лаз. надрывістасць, -і, зк.
НАДРЫЎ, -рйву л/. 1. ал. надарваць. 2.
Надарванае месца. .Вяроўка з лабрыеам. 3.
лерал. Празмернае фізічнае напружанне.
З лабрыеал/ працуе рухае/к. 4. лерал. Узбу
джанасць, хваравітасць у праяўленні па
чуццяў Тйеарыць з лабрыеам.
НАДРЫЎНЫ, -ая, -ае. Рэзкі, хвараві
та напружаны, з надрывам (у 3 знач.). 77
еолас.
НАДРЭЗ, -у, л/л. -ы, -аў л/. 1. ал. надрэ
заць. 2. Надрэзанае месца. 77 ла беразе.
НАДРАЗАЦЬ, -рбжу; -рбжаш, -рбжа;
-р$ж; -рэзаны; зак., м/то. Разрэзаць кры
ху; не да канца. 77 крам бом/к/. Ц лезак. над
разаць, -Аю, -Аеш, -Ае / надрэзваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц лаз. надрэз, -у л/л. -ы, -аў л/.
НАДСТАВІЦЬ, -тАўлю, -тАвіш, -тАвіць;
-тАўлены; зак., м/то. Дабаўляючы, зрабіць
больш высокім, доўгім. 77. рукавы. Ц лезак.
надстаўляць, -Яю, -Яеш, -Яе. Ц лаз. надстАўка, -і, ДА/-ўцы, л/л. -і, -тАвак, зк.
НАДСЯЧЫ / НАДСЕКЧЫ, сякў, ся
чбш, -сячб; -сячбм, -сечацё, -сякўць;
надсёк, -кла; -сячй; -сёчаны; зак., м/то.
Рассячы трохі, не да канца. 77. лалела. Ц ле
зак. надсякАць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц лаз. надся
канне, -я, л.
НАДТА, лрысл. 1. У вялікай ступені,
вельмі. 77. стаміцца. 77 моцлы мароз. 2. у
злач. еык. Звыш меры, празмерна. ТЬта
ўзко л. 0 Не надта (што) (разм.) — не вель
мі, так сабе.
НАДТРЭСНУТЫ, -ая, -ае 1. З невялі
кай трэшчынай. ТТабтрзслутая м/к/іялка.
2. л^рал. Які хрыпіць (пра голас, гукі). 77
еолас.
НАДЎМАНЫ, -ая, -ае. Штучны, па
збаўлены дастатковых падстаў 77. сюзкэт.
II лаз надўманасць, -і, зк.
НАДУМАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. І. Вырашыць зрабіць што-н. ТУабўмал/ся паехаць ла ТТарач. 2. Многа падумаць.
Як лабумаем/ся, бык заснуць ле можам/ лоччу.
НАДЎМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
мяло і з /л^. Задумаць зрабіць што-н., пры
няць якое-н. рашэнне. Як лабул/ала, /лак /
граблю. II лезак. надўмваць, -аю, -аеш, -ае.
НАДУШЫЦЦА &/ душыць'.
НАДУШЫЦЬ', -душў, -дўшьпп, -дўшыць; -дўшаны; зак., каео-чаео (разм.).
Раздушыць, расплюшчыць нейкую коль
касць каго-, чаго-н. 77. яеаб.

НАД-НАЕ
НАДУШЫЦЬ' ад душыць'
НАДХВОСЦЕ, -я, л. Частка апярэння
ў птушак, што знаходзіцца на спіне каля
хваста.
НАДХМАР'Е, -я, л. Прастора над хма
рамі. Выадллуў л/есяц з лабхмар)?. Ц лрыл/.
надхмарны, -ая, -ае.
НАДЫМІЦЬ ал дыміць
НАДЫСЦІ надыдў, надыдзеш, на
дыдзе; надышбў -шлА, -шлб; надыдзі;
зак. 1. (7 / 2ас. леўзкые.). Настаць, наблі
зіцца. 7Мым/оў час расс/лалля. 2. (7 / 2 ас.
леўзкые.). Ахапіць, авалодаць. Злоў лабым/оў с/лрах. 3. Прыйсці, з'явіцца куды-н.
(разм.). ТТеўзабаее лабыммі/ ас/ла/лл/я. Ц ле
зак. надыходзіць, -джу; -дзіш, -дзіць. Ц лаз.
надыхбд, -у, Л7-дзе, л/. (да 1 знач.).
НАДЫХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак., чыл/ і без бал. Уволю, многа пады
хаць. 77. еорлым лаеетрал/.
НАДЫХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1.
Нагрэць паветра дыханнем. 77. у еаеоле.
2. Дыхнуць, падыхаць некалькі разоў на
што-н. 77 ла замёрзлую м/ыбу.
НАДЭБАШЫРЫЦЬ ал дэбашырыць
НАЕДАК, -дку, л/. (разм.). Тое, чым
можна наесціся; пажыва. 7/укерк/ — еэ/ла
ле л.
НАЕДЗЬ, -і, зк. Камень на зубах у каня.
Хбль бўзка с/лары — бачым/ ла зубах якая л.
НАЁЗД, -у, А7 -дзе, л/л. -ы, -аў л/. І. ал.
наехаць. 2. Прыезд каго-н. куды-н. на
нейкі час. 77 /лурыс/лаў. 3. Раптоўны набец напад вялікай колькасці каго-, чаго-н.
Слустам/альлы л. 4. у злач. лрысл. наёздам.
Прыязджаючы зрэдку і ненадоўга. Яыеаў
у лёсцы л.
НАЁЗДЖЫ, -ая, -ае (разм.). Які пры
ехаў наехаў адкуль-н. 77. люб.
НАЕЗДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -джа
ны; зок. 1. м/то і без бал. Праездзіць нейкі
час; ездзячы, праехаць пэўную колькасць
кіламетраў 77 тысячы кіламетраў. 2. м/то.
Частай яздой пракласці, утрамбаваць да
рогу. 77. мілях.
НАЕЗНІК, -а, л/л. -і, -аў л/. Чалавек, які
добра ездзіць вярхом; спецыяліст па вер
хавой яздзе. Т^ыркзбы л. Ц зк. наезніца, -ы,
л/л. -ы, -ніц. II лрым. наезніцкі, -ая, -ае.
НАЕСЦІ, -ём, -ясі^ -ёсць; -ядзім, -ясцё, -ядўць; -ёў -ёла; наёш; зак. (разм.). 1.
чаео і без бал. З'есці ў нейкай колькасці,
на якую-н. суму. Я. ўрэстарале ла еял/кую
суму. 2. лерал., м/то і чаао. Атрымаць, на
жыць у выніку сытнай яды. ^Жыеот л. Ц ле
зак. наядаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
НАЕСЦІСЯ, -ёмся, -ясіся, -ёсца;
-ядзімся, -ясцёся, -ядўцца; наёўся, -ёлася; наёшся; зак. Пад'есці, перастаць быць
галодным. Я. ўеолю. Ц лезак. наядацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
НАЕХАЦЬ, -ёду, -ёдзеш, -ёдзе; -ёдзь;
зак. 1. ла каео-м/то. Наткнуцца на каго-,
што-н. у час язды. Я ла лем/ахоба. 2. (7 /
2 ас. абз. ле ўзкые.). Прыехаць у вялікай
колькасці. X еечару лаехал/ еосц/. 3. лерал.,
ла м/то. Ссунуцца са свайго месца, заела-

НАЁ-НАЗ
ніўшы сабой што-н. (разм.). ЛТолко лоехоло //а дачы. Ц лезок. наязджаць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II лоз. наёзд, -у; 3/-дзе, мл. -ы, -аў, л*.
НАЁМ 27?. наняць.
НАЁМНІК, -а, л?//. -і, -аў, м. 1. Ваенна
служачы наёмнага войска. Яярбоўко наём
нікаў. 2. Той, хто за плату гатоў здзейсніць
злачынства, выгаднае наймальніку. ТТямо
апраўдання наёмнікам і ліэрорыслюл/. 3.
Тое, што і найміт. Ц ж. наёмніца, -ы, мн.
-ы, -ніц. II ярым. наёмніцкі, -ая, -ае.
НАЁМНЫ, -ая, -ае. 1. Які працуе па
найме або які выконваецца наёмнай сі
лай. 77. робочы. Маёмная праца. 2. Які
здаецца ў наём за пэўную плату. Маёмная
кеотэро. 3. Падкуплены, прадажны. У/,
забойца.
НАЖАБРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; -равАны; зак., чоао. Просячы, жаб
руючы, назбіраць. У/, рознага бабра.
НАЖАВЫ ад нож
НАЖАХАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. (разм.). Перажыць страх, страшныя
часы.
НАЖАХАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак., казо
(разм.). Нагнаць страху; напужаць.
НАЖАЦЬ, -жнў, -жнёш, -жнё; -жнём,
-жняцё, -жнўць; -жні; -жАты; зак., чоао.
Зжаць у якой-н. колькасці. 7/. калу жыто.
НАЖДАК, -ў, м. Дробназярністая гор
ная парода, якая ўжываецца для шліфоўкі або чысткі металічных вырабаў. Ц лрым.
наждАчны, -ая, -ае. ТТожбочлоя лолеро.
НАЖНІЦЫ, -ніц. Інструмент для рэ
зання, стрыжкі, які складаецца з двух
накрыж змацаваных нажоў з ручкамі ў
выглядзе кольцаў. Аіруреічлыя л. Ц лрым.
нажнічны, -ая, -ае.
НАЖНЫ, -Ая, -бе. 1. 27?. нага. 2. Які
прыводзіцца ў дзеянне нагамі. Я. тормаз.
НАЖОЎКА, -і, Д4/ -жбўцы, мл. -і,
-жбвак, ж. 1. Вузкая ручная піла з адной
ручкай. 2. Ручная машына з дробна назуб
леным палатном. Ц лрым. нажовачны, -ая,
-ае.
НАЖЫВА, -ы, лс. Лёгкі даход, атры
маны не ў выніку працы; нажыванне гро
шай, матэрыяльных каштоўнасцей. ТТроео
бо ложызы.
НАЖЫТАК, -тку; м. Тое, што нажыта,
набыта, куплена. Аблілі л. Ц лрым. нажыт
ны, -Ая, -бе.
НАЖЫЎНЫ, -Ая, -бе. Такі, які можна
нажыць, набыць. Лолыт — слрозо ложыўлоя.
НАЖЫЦЦА, -жывўся, -жывішся,
-жывёцца; -жывёмся, -жывяцёся, -жывўцца; зок. 1. (712ос. леўжые.). Быць на
бытым у выніку практыкі. 7?олыт з аобомі
ложыяеццо. 2. ло чым. Атрымаць прыбы
так, абагаціцца. 77. ло чужым аеры. 77. ло
мохілоі^ыях. 3. Пражыць доўгі час, мно
га пажыць (разм.). 7?олсыўся зо сеой сек,
усяео лобочыў. Ц лсзок. нажывАцца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца (да 1 і 2 знач.).
НАЖЫЦЬ, -жывў, -жывёш, -жывё;
-жывём, -жывяцё, -жывўць; -жіАты; зок.
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1. што і чоао. Паступова набыць, назапа
сіць. 77. сооёй лроцой. 2. лерол., коео-што
і коео-чоео. Атрымаць, набыць (што-н.
непрыемнае). 77. рэўмотызм. 3. Пражыць
нейкі час (разм.). Уеосцях боўео лс ложызеш. II лсзок. нажываць, -Аю, -Аеш, -Ае (да
1 і 2 знач.).
НАЗАД, лрысл. 1. У адваротным на
прамку. Лзцілуццо л. 2. На ранейшае мес
ца, у ранейшае становішча. Аблясі сябра л.
у хоту. 0 Браць (узяць) слова назад — ад
маўляцца (адмовіцца) ад сказанага, абя
цанага.
НАЗАЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лезок., ко
му і без бол. Часта прыставаць да каго-н.,
турбаваць каго-н., дакучаць каму-н. Лыло
ўсё бобро, малькі каморы лозотмтіі. Ц лоз. назалАнне, -я, л.
НАЗАПАСІЦЬ, -пАшу, -пАсіш, -пАсіць;
-пАшаны; зок., чоао. Нарыхтаваць пэўную
колькасць чаго-н. 77. село ло зіму. Ц лезок.
назапашваць, -аю, -аеш, -ае.
НАЗАЎЖДЫ, лрысл. Тое, што і лозоўсёбы.
НАЗАЎСЁДЫ, лрысл. На ўвесь час, на
ўсё жыццё. Росстоццо л.
НАЗАЎТРА, лрысл. На наступны дзень.
ТТосябжэлле леролесело л.
НАЗБІРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зок.
1. коео-чоео. Сабраць за некалькі прыёмаў
у нейкай колькасці. 77. зябро яеоб. 2. коао
("чоао/ Запрасіць сабрацца ў адно месца
для арганізацыі чаго-н. 77. лоробу. 3. чоео. Паступова збіраючы або адкладваючы,
назапасіць значную колькасць чаго-н. 77.
2рошой ло кеомзру.
НАЗВА, -ы, мл. -ы, -аў ж. 1. Абазна
чэнне словам прадмета, з'явы, паняцця
і пад.; найменне чаго-н. 77рысбоіць лозеу
лтіоючы. <гАуреол^> — л. лоэмы Ялкі Аулолы.
7>обутія ееболо лозеыўсіхмясцоеыхросліл. 2.
часцей мл. Асобнае выданне (кніга, часо
піс і пад.), незалежна ад колькасці тамоў з
якіх яно складаецца. У бібліятэцы бб ты
сяч лозбоў, <%? тысяч томоў. 0 Адна толькі
назва (разм., неадабр.) — аб кім-, чым-н.,
што не адпавядае свайму прызначэнню.
Лбло толькі л. што коеоль.
НАЗВАЦЦА, -завўся, -завёшся, -за
вецца; -завёмся, -завяцеся, -завўцца; -за
віся; зок. І. кім-чым. Прыняць, узяць сабе
якую-н. назву; імя і пад. 77. колтротіёром.
2. кім-чым. Сказаць, паведаміць сваё імя,
прозвішча і пад.; адрэкамендавацца. З^оч
уяойшоў у локой і лоззоўся. 3. Напрасіцца,
навязацца да каго-н. з чым-н. (разм.). 77. ў
ломочлікі. II лезок. называцца, -Аюся, -Аеш
ся, -Аецца.
НАЗВАЦЬ', -завў, -завёш, -завё; -за
вём, -завяцё, -завўць; -заві; -звАны; зок.,
коао-м/то. 1. кім-чым. Даць імя, наймен
не каму-, чаму-н. 77. бочку Соятлолой. 77.
оуліцу тікобэм/члоя. 2. Сказаць сваё імя і
прозвішча, назву каго-, чаго-н.; адрэка
мендаваць. Л/іолец лоззоў сооё лрозеішчо.
3. Паведаміць, аб'явіць. 7?л лозооў лее^роеоблую лічбу. 4. Вызначыць, ахарактарыза

ваць. 77у як л. люкі' ўчылок? Ц лезок. назывАць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц лоз. называнне, -я, л.
НАЗВАЦЬ-, -завў, -завёш, -завё; -за
вём, -завяцё, -завўць; -заві; -звАны; зок.,
коао ("чоао/ Тое, што і лоззыооць (разм.). 77.
аосцей лоўчую хоту.
НАЗВІВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зок., чоао.
1. Скручваючы пасмы, ніці, звіць нейкую
колькасць чаго-н. 77. оярооок. 2. Намотва
ючы, звіць у клубок, маток вялікую коль
касць чаго-н. 77. літок у клубкі. 3. Мата
ючы, зняць з чаго-н. у вялікай колькасці,
разматаць. 77. //рожы з мотооіло. 4. Зля
піць, збудаваць нейкую колькасць чаго-н.
.Лістоўкі лозяіболі алёзбоўу лобстрэшшы.
НАЗВОЗІЦЬ, -звбжу, -звбзіш, -звбзіць;
зок., чоао. Звезці вялікую колькасць ча
го-н. у некалькі прыёмаў 77. бяроеляя.
НАЗГРАБАЦЬ, Аю, Аеш, -Ае; зок
Згрэбці вялікую колькасць чаго-н. 77. леколькі кол село.
НАЗДЗЁКАВАЦЦА, -куюся, -куешся,
-куецца; -куйся; зок., з коао-чоао. І. Вель
мі абразіць, прынізіць, зняважыць каго-н.
2. Фізічна ўздзейнічаць на каго-н.; пабіць.
Лолі'ць, лозбзскоооліся з чолооско.
НАЗДРАВАТЫ, ая, ае 3 невялікімі
адтулінамі, дзірачкамі; порысты. 77. сыр.
77. ш/іок. II лоз. наздраватасць, -і, ж.
НАЗДРАВІНА, -ы, мл -ы, -він, ж
(спец.). Наздраватае, порыстае месца, сі
тавіна. II лрым. наздравінны, -ая, -ае.
НАЗДРАТЫ, -ая, -ае (разм.). З вялікі
мі ноздрамі. ТУозфотоя лысо. Ц лоз. наз
дратасць, -і, ж
НАЗЁМНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца,
дзейнічае або праводзіцца на паверхні
зямлі, на сушы. ТТдземлыя збубоооллі. 77озел/лыя войскі.
НАЗЗЫВАЦЬ, Аю, Аеш, -Ае; Аны;
зок., коао ("чоао). Склікаць у вялікай коль
касці. 77 еосцей.
НАЗІРАЛЬНАСЦЬ, і, ж Здольнасць
бачыць, заўважаць факты, з'явы, якіх не
бачаць, не заўважаюць іншыя. Умостоко
боброя л.
НАЗІРАЛЬНІК, а, мл -і, аў м Той,
хто назірае, ажыццяўляе кантроль за
кім-, чым-н. УЬож/іізы л. 7?оеллы л. Ц ж.
назіральніца, -ы, мл. -ы, -ніц. Ц лрым. назі
ральніцкі, -ая, -ае.
НАЗІРАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які прызна
чаны для назірання. ТТдзцшльлоя оышко. 2.
Той, хто валодае назіральнасцю, умее на
зіраць (у 1 знач.). 77. чолояек.
НАЗІРАННЕ, -я, л. 1.27/. назіраць. 2.мл.
-і, -яў. Тое, што заўважана ў працэсе вы
вучэння, разгляду чаго-н., нагляданняў за
кім-, чым-н. Т/озукозыя лозіроллі.
НАЗІРАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Аецца;
лезок. Бываць, здарацца; адзначацца. У
тэксце лозіроюццо ломылкі.
НАЗІРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лезок. 1.
коео-што, зо кім-чым, со злуч. «што» або
«як*. Уважліва сачыць вачыма за кім-,
чым-н., не спускаць з вачэй. 77. зоцьмелле
солцо. 77. зо лолётом лтушкі. 2. коео-што.
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Вывучаць, даследаваць. Я. рязе/ццё кле/ляк рясл/лы. 3. за к/м-чым. Ажыццяўляць
нагляд за кім-, чым-н. /7. зя бзецьм/. 7/. зя
ляряйслм. II ляз. назіранне, -я, л.
НАЗІРКАМ, л/?ыс^. Не спускаючы з ва
чэй (ісці, бегчы следам за кім-, чым-н.).
Зя лезляёмым л. яряўся хдолчык.
НАЗЛО, л/?ысл. Наперакор, з намерам
раззлаваць. Ряб/ць л.
НАЗНАЧЫЦЬ, чу, чыш, чыць; -ча
ны; зяк. 1. кяао ('мяло). Прызначыць на
якую-н. пасаду, працу. /7. зяеябчыкям кя^ео{ры. 2. м//ло. Намеціць, вызначыць тэрмін. Я. сустрэчу ля еечяр. 3. м^/ло. Устана
віць (зарплату, пенсію і пад.). Я. лелс//о.
4. м//ло. Прысудзіць (у якой-н. гульні). 77.
м//п/?я(%?лы ў(?яр. 5. м//ло. Паставіць знак,
пазначыць меткай. 7/. стразы ля еысечку. Ц
лсзяк. назначаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ляз. на
значэнне, -я, л.
НАЗНАЧЭННЕ, -я, л. 1. ад. назначыць.
2. Тое, што і лрызлячэлле. 3. Прадпісанне
ўрача. Зял/сяць у кя/млку л. хвораму.
НАЗОЙЛІВЫ, ая, ае Такі, які наза
ляе, дакучае; надаедлівы. ТТязой/псыя мух/.
77. болсблс. II ляз. назойлівасць, -і, лс.
НАЗОЛА, -ы (разм.). 1. лс. Дакука, на
залянне. 2. ДЛ7-у, 7 -ам, м.;ДЛ7-е, Т-ай
(-аю), лс., мл. -ы, -збл. Той (тая), хто даку
чае. 77? чяляеек, я л.
НАЗОЎНІК, а, мл і, аў м 1. У гра
матыцы: часціна мовы, якая абазначае
прадмет або апрадмечанае паняцце, мае
катэгорыю роду і змяняецца па склонах і
ліках. 2. У матэматыцы: лік у простых дро
бах, які паказвае, на колькі частак падзе
лена адзінка. Ц лрым. назоўнікавы, -ая, -ае.
НАЗОЎНЫ У выразе: назоўны склон —
склон, які адказвае на пытанні: хто? што?
НАЗУБІЦЬ, -зубліб, -зўбіш, -зўбіць;
-зўблены; зяк., мяло і чяео (спец.). Нава
стрыць, наразаючы або насякаючы зубцы.
77. ссрл. II лсзяк. назубліваць, -аю, -аеш, -ае.
II ляз. назубліванне, -я, л
НАЗУБОК, лрысл. (разм.). Вельмі доб
ра, на памяць. 7?ысучыць л.
НАЗУСІМ, лрысл. (разм.). Назаўсёды,
зусім. Тйрлуцця л. т4(йяць л.
НАЗЫВАЛЬНЫ, -ая, ае (спец) Які
мае адносіны да называння. ТТязысдльляя
^улк^ься слоея.
НАЗЫВАННЕ 2л назваць'
НАЗЫВАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
лсзяк. 1. ал. назвацца. 2. Мець якое-н. імя,
прозвішча, якую-н. назву. 7?сскя лязысясцця Мял/ляукя. 3. Браць на сябе выка
нанне якіх-н. абавязкаў, якой-н. справы.
Заяйждл/ся млоа/я, яле л/х/ло лерм/ым лс
лязыеяўся. 4. у зляч. лябочл. сл. Зрабіць не
так, як хацелася б, як трэба. 77ры сустрэ
чы мллосьц/ б)рклуў лязыеяе^^я, лрые//ляўся. 0 Што называецца, у зляч. ляОочл.
сл. (разм.) — як кажуць, як прынята гава
рыць.
НАЗЫВАЦЬ' ал. назваць'
НАЗЫЎНЫ, -Ая, бе У выразе: назыў
ны сказ — аднасастаўны сказ, у якім га

лоўны член выражаны формай назоўнага
склону назоўніка.
НАІЎНЫ, -ая, -ае. Прастадушны, які
не набыў, не мае жыццёвага вопыту. Я.
хлолсц. 77я/ўляе лы/лялле. II ляз. наіўнасць,
-і, лс.
НАЙ..., лрыс/ляўкя. Ужыв. пры ўтва
рэнні найвышэйшай ступені прыметні
каў і прыслоўяў і надае ім значэнне самай
высокай ступені якасці, напр.: ляй/іелшы,
ляйчясцей.
НАЙБОЛЕЙ, лрысл. Тое, што і ляйболыя.
НАЙБОЛЬШ, лрысл. Больш за іншых,
асабліва. 77. с/ляряллы еучяль.
НАЙБОЛЬШЫ, -ая, ае Самы вялікі,
самы большы. 77. лослсх.
НАЙГРАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зяк. Уволю пайграць на якім-н. музычным
інструменце.
НАЙГРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зяк.
1. Сыграць на музычным інструменце
многа чаго. 2. мяло. Перадаць асноўны
матыў. 77. .мелодыю. 3. млло. Сыграць для
гуказапісу 4. мяло. Зрабіць лепшым, міла
гучным ад працяглай ігры. 77. скрь/лку.
НАЙГРЫШ, у, л* 1. мл. -ы, -аў Народ
ная інструментальная мелодыя, часцей
танцавальная. 2. Ненатуральнасць, штуч
ная напружанасць у ігры артыста і наогул
у паводзінах, манерах. Дэклямяеяць з ляй2рым/лм. Тязярыць !лчыря, без ляйерым/у.
НАЙЛЕПШЫ, ая, ае Самы лепшы
77 сября.
НАЙМ ал. наняць.
НАЙМАЛЬНІК, -а, лін. -і, -аў м Асоба,
якая наймае каго-, што-н. Ц лс. наймальні
ца, -ы, мл. -ы, -ніц. II лрым. наймальніцкі,
-ая, -ае.
НАЙМАЦЦА ал наняцца
НАЙМАЦЬ ал наняць
НАЙМЕННЕ, -я, мл. -і, -яў л. Назва,
імя. Лф/цыйляе л.
НАЙМЕННЫ, -ая, -ае (спец.). Назва
ны, абазначаны. О Найменны лік — лік,
пры якім стаіць назва адзінкі вымярэння
(напр., 7 кілаграмаў, 5 метраў).
НАЙМЕНШ, лрысл. Менш за ўсё. 77
еыеяблы зярыялл!.
НАЙМЕНШЫ, ая, ае Самы малы
ТТяймелмяя чясц/лкя.
НАЙМІТ, -а, Л7 -міце, мл. -ы, -аў, лі.
1. Наёмны работнік, парабак. 2. лерял.
Той, хто з карыслівымі намерамі служыць
чыім-н. мэтам, хто прадаўся каму-н.
(пагард.). Фямысцк/я ляймйяы. Ц лрь^м.
найміцкі, -ая, -ае.
НАЙМІЧКА, -і, ДЛ7 -чцы, мл. -і, -чак,
лс. Наёмная работніца, служанка; параб
чанка. 77ялскяя л.
НАЙПЕРШ, лрысл. (разм.). Перш за
ўсё, у першую чаргу, ,2%рулсбя ляробяў зяслоўеяецця л. ля узясл^ляй ляеязе ліряйл^ый, а/сліоры/, ку^ь/луры.
НАЙПЕРШЫ, -ая, -ае (разм ) 1. Самы
першы. 77яйлерм/ыя крок/ бзлр?^/. 2. Самы

НАЗ-НАК
галоўны, самы важны; самы лепшы. 77.
аярмял/слі у еесцы.
НАЙСЦІ, найдў, нбйдзеш, нбйдзе;
найшбў -шлА, -шлб; найдзі; зяк. 1. ля кяео-м/тло. Ідучы, наступіць на што-н. 77 ля
кул/лу. 2. (7 / 2 яе. лс ўлсые.), ля мяло. На
сунуўшыся, закрыць сабою. Дмяря лямм^ля
ля сол^я. 3. (7 / 2 яе. ле ўлсые.). Прыйсці
ў вялікай колькасці; пранікнуць у якоен. месца. Яяймло ляробу ля схоЭ. 4. (7 / 2
яе. ле ўлсые.), лсрял., ля кяао. Апанаваць,
ахапіць (аб пачуццях). Яя яео ляймля /яуея. 5. (7 / 2яс. леўлсые.). Настаць, з'явіцца
раптам. Бябя ляймля лесляЭзяеяля. Ц лезяк.
нахбдзіць, -джу, -дзіш, -дзіць.
НАКАЗ, -у мл. -ы, -аў, м. 1. Павучанне,
настаўленне. 7>яцькоўск/ л. 2. Даручэнні
выбаршчыкаў свайму дэпутату ў пісьмо
вай або вуснай форме для вырашэння ў
пэўных інстанцыях. ТТякязы еыборм/чыкяў.
НАКАЗАЦЬ, -кажу, -кАжаш, -кАжа;
-кажы; зяк., каму і без бял. 1. Паведаміць
каму-н. аб чым-н. праз каго-н. 77 лряз
зляёмьос. 2. Даць наказ, даручэнне. ,Дбкл?яр лякязяў сячь/^ь зя рялельом. 3. Нага
варыць, сказаць многа чаго-н. (разм.).
77рябячце, лякязяў яям лемяеебямя кольк/
ляе/л. II лезяк. наказваць, -аю, -аеш, -ае.
НАКАЛАЦІЦЬ, -лачў, -лбціш, -лбціць;
-лбчаны; зяк., чяео (разм.). 1. Натрэсці,
наабіваць з дрэва нейкую колькасць пла
доў. 77. ерум/. 2. Намалаціць. 77. лсьлля. 3.
Нагатаваць якой-н. стравы, боўтаючы ка
латоўкай. 77. зяц?рк/. II лезяк. накалочваць,
-аю, -аеш, -ае.
НАКАЛЕННІК, а, мл. і, аў, м. На
кладка, павязка, якая носіцца на калене.
НАКАЛЕННЫ, -ая, -ае. Які надзяваец
ца, накладваецца на калена. ТТякялелляя
ляеязкя.
НАКАЛОЦЦА, -калібся, -кблешся,
-кблецца; -каліся; зяк. 1. Наткнуцца на
што-н. вострае. 77. ля це/к. 2. Раскалоц
ца, расшчапіцца не да канца; надкалоцца.
Тярбуз лякдлоўся. II лезяк. наколвацца, -аю
ся, -аешся, -аецца.
НАКАЛОЦЬ, -каліб, -кблеш, -кбле;
-калі; -кблаты; зяк. 1. чяео. Раскалоць
пэўную колькасць чаго-н. 77. броў. 2. кяео. Колючы, забіць у нейкай колькасці.
77. се/лей. 3. мяло. Пашкодзіць, параніць
чым-н. вострым. 77. ляеу. 4. мяло. Прака
лоць паверхню чаго-н. у многіх месцах.
77. с/?/еы (Здя еярэлля. 5. кяео-млло ля м/тло.
Насадзіць, нанізаць на што-н. вострае.
77. мятыля ля м^л/льку. 6. м^^ло. Раскалоць,
расшчапіць што-н. не да канца; надка
лоць. Я. лллеля. II лезяк. наколваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц ляз. наколванне, -я, л. (да 3—6
знач.) / накОлка, -і, ДЛ7-лцы, .мл. -і, -лак,
лс. (да 4—6 знач.).
НАКАЛУПАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зяк.,
чяео (разм.). Калупаючы, аддзяліць, да
стаць нейкую колькасць чаго-н. Я. кярялёў бяляр^ялу. II лезяк. накалўпваць, -аю,
-аеш, -ае.

НАК-НАК
НАКАМАРНІК, а, мн. і, -аў, м. Сетка
або спецыяльны мяшок для аховы ад ка
мароў Марлевы я.
НАКАНАВАНАСЦЬ, -і, ж (разм ) Тое,
што наперад, загадзя абумоўлена абставі
намі. 7/. лесу.
НАКАНАВАННЕ, -я, я. 1. ал накана
ваць. 2. Тое, што і наканаванасць; лёс. .Ве
рыць у л.
НАКАНАВАЦЬ, -нўю, -нўеш, -нўе;
-нўй; -навіны; зяк., каео-што каму
(разм.). Наперад, загадзя вызначыць, абу
мовіць што-н. II лезак. наканоўваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц коз. наканаванне, -я, л.
НАКАНЕЧНІК, а, мн. і, аў м. Невя
лікі каўпачок, звычайна падобны на ко
нус, які насаджваецца на канец чаго-н.
або прымацоўваецца да канца чаго-н.
Аловак з наканечнікам. %хол шаблі з бліскучым наканечнікам.
НАКАНЕЧНЫ, ая, ае Які знаходзіцца, прымацаваны на канцы чаго-н.
НАКАНІФОЛІЦЬ
каніфоліць
НАКАПАЦЬ ел капаць
НАКАПАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.,
мана і чаео. 1. КапАючы, нарабіць паглыб
ленняў. Я. калаў. 2. КапАючы, здабыць
нейкую колькасць чаго-н. 77 ліе* бульбы. Ц
лезак. накопваць, -аю, -аеш, -ае.
НАКАПІЦЬ, -капліб, -кбпіш, -кбпіць;
-кбплены; зак., што і чаео. Паступова са
браць, павялічыць у якой-н. колькасці;
назапасіць. 77. громам. /7. вопыт. Ц лезак.
накапляць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц лаз. накаплённе,-я,л
НАКАПЛЕННЕ, -я, л 1. ел накапіць
2. .мл. -і, -яў. Тое, што накоплена; капітал,
зберажэнні. Дзяржаўныя лакаллелл/.
НАКАРКАЦЬ ел каркаць
НАКАРМІЦЬ ел карміць
НАКАРЧАВАЦЬ, -чўю, -чўеш, -чўе;
-чўй; -чавАны; зак., чаео. Выкарчаваць,
выкапаць з карэннем пэўную колькасць
пнёў і пад. II лезак. накарчоўваць, -аю,
-аеш, -ае.
НАКАРЭЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які за
сох на чым-н. і ўтварыў корку. Закарэлая
^разь. II лаз. накарэласць, -і, ж.
НАПАРОЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае; зак.
(разм.). Засохшы, утварыць корку. Тіарале
накарэў струп.
НАКАСІЦЦА, -каціўся, -кбсішся, -кб
сіцца; зак. (разм.). Напрацавацца, стаміц
ца на касьбе. 77. (За бзясятаеа ложу.
НАКАСІЦЬ, -кашў, -кбсіш, -кбсіць;
-кбшаны; зак., чаео. Косячы, нарыхтаваць
якую-н. колькасць травы, сена. 77. воз
/лраеы. 77. жывёле села ла зіму.
НАКАСЯК, лрысл. 1. Коса, убок ад пра
мога кірунку, Дароеа пала л. 2. Пра хуткую,
нядбайную работу. 7ак-сяк, накасяк, абы
не ла-л/обску (прыказка).
НАКАТ, -у, А7-кАце, м 1. ел. накатаць.
2. Рад бярвён, жэрдак і пад., насланых на
верх або пад нізам чаго-н.; насціл. Тлінбажу /яры накажы. 3. Слой фарбы на пры
ладзе для атрымання адбітку на якой-н.
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паверхні (на сцяне, паперы і інш ), а так
сама ўзор на сценах. ТТрыеожы н. Ц лрым.
накатны, -ая, -ае.
НАКАТАМ, ярысл. 1. Коцячы, перамя
шчаць што-н. круглае. Труз/^ь бочкі н. 2.
Па інерцыі, сваім ходам. Машына з узвышша рухалася н.
НАКАТАЦЦА, -бюся, -Аешся, -Аецца;
зак. (разм.). Уволю пакатацца на чым-н.
77 на матацыкле.
НАКАТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; накАтаны;
зак., што і чаео. 1. Нанесці на паверхню
чаго-н. малюнак, узор і пад. пры дапамо
зе спецыяльных прыстасаванняў 77 узор.
77 набор. 2. Хутка або наспех напісаць
(разм.). 77 пісьмо. Ц незак. накатваць, -аю,
-аеш, -ае (да 1 знач.); лаз. накатванне, -я,
н. II лаз. накАт, -у М-кАце, м. (да 1 знач.) і
накатка, -і, ДМ-тцы, ж. (да І знач.).
НАКАЎТ, -а, М -кАўце, м. Стан баксё
ра ў час бою, калі ён пасля моцнага ўдару
на працягу 10 секунд не можа падняцца і
працягваць бой. 77ас^аць праціўніка ў н.
НАКАЎТАВАЦЬ, тўю, тўеш, -тўе;
-тўй; -тавАны; зак. і незак., каео. У боксе:
прывесці (прыводзіць) праціўніка ў стан
накаўта.
НАКАЦІЦЦА, -качўся, -коцішся, -кбціцца; зак. 1. Коцячыся, наткнуцца, уска
ціцца на каго-, што-н. Лочка накацілася
на наеў. 2. (7 і 2 ас. не ўжые.). Коцячыся,
набегчы, пакрыць сабою. .Хваля накаціла
ся на берае. 3. леран. Нечакана ўзнікнуўшы, ахапіць. Тхяба раптоўна накацілася на
еёску. II незак. накбчвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
НАКАЦІЦЬ, -качў, -кбціш, -кбціць;
-кбчаны; зак. 1. чаео. Прыкаціць нейкую
колькасць чаго-н. 77. бярвення. 2. што. Ус
каціць што-н. на якую-н. паверхню. 77.
бочкі на платформу. Ц незак. накачваць,
-аю, -аеш, -ае.
НАКАЧАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.
1. чаео. Качаючы, зрабіць, прыгатаваць
нейкую колькасць. 77. еалушак. 2. чаео.
Выгладзіць пры дапамозе качалак у ней
кай колькасці (пра бялізну і інш.). Ц незак.
накачваць, -аю, -аеш, -ае; наз. накачванне,
-я, н. (да 1 знач.).
НАКВАСІЦЬ, -квАшу, -квАсіш, -квАсіць; -квАшаны, зак., чаео. Заквасіць пэў
ную колькасць чаго-н. 77. бочку капусты. Ц
незак. наквашваць, -аю, -аеш, -ае.
НАКДАЎН, -а, м. Стан баксёра ў час
бою, калі ён, будучы збітым з ноц можа
на працягу 10 секунд падняцца і працяг
ваць бой.
НАКІД, *У і -а, М-дзе, м. 1. -у, ел. накі
даць. 2. -а, мн. -ы, -аў Папярэдні, у агуль
ных рысах малюнак, чарцёж і пад. 77. пар
трэта.
НАКІДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што і чаео. 1. Кінуць у некалькі прыёмаў
нейкую колькасць чаго-н. 77. кучу камен
ня. 2. Кідаючы, скласці ў якой-н. колькас
ці, напоўніць. 77 кошык яблыкаў. 77. пяць
стаеоў сена. 3. Скласці ў агульных рысах;

хутка намеціць, напісаць, намаляваць
што-н. 77. план выступлення. Ц незак. на
кідаць, -Аю, -Аеш, -Ае (да 1 і 2 знач.) і на
кідваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ноз. нАкід, -у, М
-дзе, м. (да 3 знач.).
НАКІДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак, ж.
1. Верхняе адзенне без рукавоў 77лашч-н.
2. Пакрывала на падушкі. .Вышываныя на
кідкі.
НАКІНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-нься; зак. 1. на каео (^што). Кінуўшы
ся, напасці на каго-н. Траўкі накінуліся на
абечак. 2. на каео (што). Пачаць раптам
папракаць, лаяць каго-н. 77. на чалавека
з лаянкам. 3. на што. Пачаць з азартам,
прагнасцю што-н. рабіць. 77 на ежу. Ц не
зак. накідацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца і на
кідвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
НАКІНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -кінь; -ну
ты; зак., што. 1. Кінуўшы наверх, пры
крыць, накрыць каго-, што-н. 77. на пле
чы хустку. 2. Тое, што і пабабіць (разм.).
77. некалькі тысяч. Ц незак. накідаць, -Аю,
-Аеш, -Ае і накідваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
лрым. накіднй, -Ая, -бе.
НАКІП, -у; м. 1. Пена, якая ўтвараецца
на паверхні вадкасці пры кіпенні, а так
сама цвёрды асадак на сценках пасуды,
у якой што-н. кіпяцяць. 77 на суле. 77 у
чайніку. 2. лбран. Тое, што накіпела ў сэр
цы, на душы; цяжкае пачуццё ад чаго-н.
непрыемнага.
НАКІПЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -піць;
зак. 1. Сабрацца, асесці (пра накіп). 2. ле
ран. Сабрацца ў сэрцы, душы, перапоўніць
сэрца, душу (пра гнеў крыўду). Тіа оўшы
накіпела (безас.). Ц незак. накіпаць, -Ае.
НАКІРАВАНАСЦЬ, -і, ж 1. Засяроджанасць, паглыбленасць думак, жадан
няў пачуццяў 2. Напрамак, выражаны ў
працы, творы і пад. Тбэйноя н. теора.
НАКІРАВАННЕ, -я, н 1. ал накіраваць
2. Кірунак развіцця якога-н. дзеяння.
Даць н. слраее. 3. мн. -і, -яў Дакумент аб
прызначэнні на работу; на лячэнне, аб
следаванне і пад. Ўтрымаць н. на працу.
НАКІРАВАЦЦА,
рўюся,
рўешся,
-рўецца; -рўйся; зак. Пайсці, паехаць куды-н., да каго-, чаго-н., рушыць у якім-н.
кірунку. 77. ў еораб. 77. ў лес. Ц незак. накі
роўвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
НАКІРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
-равАны; зак. 1. каео-што. Вызначыць,
надаць кірунак руху каму-, чаму-н. 77. ма
шыны ў еораб. 2. Сканцэнтраваць што-н.
на кім-, чым-н., супраць чаго-н. 77. усе
сілы на быкананне задання. 77. уваеу. 3. ка
ео-што. Паслаць, адправіць, даць прызна
чэнне. 77. хеораеа ба ўрача. 4. каео 7^то).
Даючы парады, навучыць чаму-н. доб
раму 77. на лраеільны шляк. Ц незак. накі
роўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз накіраванне,
-я, н. (да 2 знач.).
НАКЛАДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак,
ж. 1. Дэталь, якая накладваецца на што-н.
для ўмацавання. Ствольная н. 2. Памыл
ка, пралік (разм.). Атрымалася н.
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НАКЛАДНЫ, -Ая, -бе. 1. Які накладва
ецца, прымацоўваецца зверху чаго-н.; які
пакрывае тонкім слоем што-н. Яаклабныя кім/эні. Яаклабное серабро. 2. у знач.
наз. накладная, -6й, мн. -ыя, -ых, ж. Да
кумент, па якім здаецца або прымаецца
іруз, перадаецца тавар. 77рыняць лрабукты
ла накладной. О Накладныя выдаткі — да
датковыя выдаткі на гаспадарча-арганізацыйныя патрэбы.
НАКЛАСЦІ, -ладў, -ладзёш, -ладзё;
-ладзём, -ладзяцё, -ладўць; -лаў, -ліпа;
-ладзі; -дадзены; зак. 1. мама і чазо. Кладу
чы, напоўніць чым-н. 7/. доз броў. 2. Зама
цаваць што-н. на частцы паверхні. 77. лавязку. 3. мана да каао. Падвергнуць чаму-н.
каго-н.; прызначыць што-н. 77. апазнанне.
77. м/тра%,. 4. чаао. Развесці (пра агонь). 77.
азню. 5. лерак., м/то. Пакінуць след, адбі
так на кім-н. 7?айна даклала свой адбітак
ла жыццё беек/. 6. Пабіць каго-н. (разм.,
груб.). II лезак. накладаць, -аю, -аеш, -Ае і
накладваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 і 2 знач.).
НАКЛЕІЦЬ, -лёю, -лёіш, -лёіць; -лёены; зак. 1. мяло. Прымацаваць што-н.
пры дапамозе клею. 77. а^ім/у. 2. чаао.
Склейваючы, зрабіць нейкую колькасць
чаго-н. 77. канвертаў Ц лезак. наклёпваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц лаз. наклёпванне, -я, л. і
наклёйка, -і, Д^7-клёйцы, зк.
НАКЛЕЙКА, -і, ДА/-клёйцы, ж. 1. м.
наклеіць. 2. мн. -і, -кпёек. Этыкетка, яр
лык і пад., якія наклеены на што-н. 77. ла
ч&маіЭале.
НАКЛЁПВАННЕ ал накляпаць'
НАКЛЁПВАЦЬ ал. накляпаць'.
НАКЛЁПКА, -і, ДЛ/-ПЦЫ, зк. 1. ал. на
кляпаць'. 2. Тое, што накляпана на што-н.
Ме/яал/члая л.
НАКЛІКАЦЬ, -клічу, -клічаш, -кліча;
-кліч; -кліканы; зак. 1. каао ^чаао/ На
ззываць, запрасіць у вялікай колькасці.
Я. засцей. 2. лзран., м/то і чаао. Выклікаць
якім-н. учынкам, словам і пад. што-н.
непрыемнае, непажаданае; напрарочыць.
Я. бябу ў ха,ну. II лезак. наклікаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
НАКЛЮНУТЫ, ая, -ае 1. Прабіты
дзюбай (пра шкарлупіну яек, з якіх вы
лупліваюць птушаняты). Яаклюнутае
яйцо. 2. Які пачаў прарастаць, распутац
ца. 77акл/олу/лае зерне.
НАКЛЮНУЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-нецца; зак. 1. Стаць прабітым дзюбай
(пра шкарлупіну яек, з якіх вылушчваюц
ца птушаняты). 2. Пра зерне, пупышкі:
пачаць прарастаць, распускаць. 3. лерал.
Выпадкова трапіцца, абазначыцца, наме
ціцца (разм.). Яаклюнулася добраяработа.
II лезак. наклёўвацца, -аецца.
НАКЛЯПАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак. (спец.). 1. мяло. Прыкляпаць што-н.
да чаго-н. 2. чазо. Кляпаннем зрабіць пэў
ную колькасць чаго-н. 3. мяло. Ударамі ма
латка навастрыць (касу). Я касу. Ц лезак.
наклёпваць, -аю, -аеш, -ае Ц лаз. наклёпка,
-і, ДЛ/-пцы, зк. і наклёпванне, -я, л.

НАКЛЯПАЦЬ , -Аю, -Аеш, -Ае; зак.,
ла казо ('м/то) (разм.). Нагаварыць на каго-н., узвесці паклёп, Дарэмна лакляла/п
ла чалавека.
НАКЛЯЎЗНІЧАЦЬ 2л. кляўзнічаць
НАКОЛВАННЕ ал. накалоць
НАКОЛВАЦЦА аі накалоцца
НАКОЛВАЦЬ аі накалоць
НАКОЛКА, -і, ДЛ7-лцы, зк. 1. аі. нака
лоць. 2. ліл. -і, -лак. Аздоба з матэрыі або
карункаў якую наколваюць на жаночую
прычоску. 3. ліл. -і, -лак. Тое, што і татуі
роўка (разм.). Я ла еруйзях.
НАКОЛЬКІ, лрь/с/і. 1. У якой ступені,
меры. Тубў працаваць, л. хопіць здароўя. 2.
Ужыв. як злучальнае слова: а) у даданых
дапаўняльных сказах. Усе залежыць аб
тазо, л. пісьменнік ліозка выкарыстаць свой
творчы патэнцыял. б) у даданых дзейніка
вых сказах. Дзіўна, л. бажбжлівае ла^вор 1?
аблавябала язо кастрою.
НАКОНТ, лрыназ. з Я Адносна чаго-н.
Таворка вялася л. работы.
НАКОПВАЦЬ ал. накапАць
НАКОСНЫ, -ая, -ае. Які ўтвараецца на
касцях. ТТакосная пухліна.
НАКОЧВАЦЦА ал накаціцца
НАКОЧВАЦЬ ад накаціць
НАКРАПВАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -вае;
лезак. Падаць кроплямі (пра дождж). З
самаза ралля лакралвае божбж. Ц лаз. накрАпванне,-я,к
НАКРОІЦЬ, -рбю, -рбіш, -рбіць; -рбены; зак., чаао. 1. Скроіць, выкраіць ней
кую колькасць чаго-н. Я. сарочак. 2. На
рэзаць лустамі. Я хлеба. Ц лезак. накрой
ваць, -аю, -аеш, -ае.
НАКРУХМАЛІЦЬ ал. крухмаліць
НАКРУЦІЦЦА, -ручўся, -рўцішся,
-рўціцца; зак. 1. (7 і 2 ас. ле ўжыв.). На
віцца, наматацца на што-н. Яанцуз дакру
ціўся ла барабал. 2. лерал. Многа, доўга
пахадзіць, стаміцца ад клопатаў (разм.).
Я за раніцу.
НАКРУЦІЦЬ, -ручў, -рўціш, -рўціць;
-рўчаны; зак. 1. м/то і чаао. Навіць, на
матаць на што-н. Я. нітак на м/пульку.
2. м/то. Навінціць на што-н. Я. зайку на
болт. 3. чазо. Насвідраваць адтулін, дзі
рак. 4. перан., м/то і чазо. Вельмі ўсклад
ніць што-н., нарабіць чаго-н. мудраге
лістага (разм.). Я. мноза лім/няза ў зневе.
5. м/то. Прывесці ў дзеянне спружыну
якога-н. механізма (разм.). Я. бубзільнік. б
Накруціць вушы каліў (разм.) — пакараць
каго-н., пацягаўшы за вушы. Накруціць
хвост каму (разм.) — даць наганяй, пра
браць каго-н. за што-н. Ц незак. накруч
ваць, -аю, -аеш, -ае.
НАКРЫЖ, лрысл. Крыжападобна, як
крыж. Скласці рук/н.
НАКРЫЎКА, -і, ДА7 -рыўцы, мн. -і,
-рывак, зк. Тое, чым накрываюць што-н.
зверху. Я. каструлі.
НАКРЫЦЦА, -рыюся, -рыешся, -ры
ецца; зак. Пакрыцца, прыкрыцца чым-н.
зверху. Я. м/ынялём. 0 Хвастом накрыцца
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(разм., неадабр.) — знікнуць, учыніўшы
што-н. II незак. накрывацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца.
НАКРОІЦЬ, -рыю, -рьіеш, -рые; -ры
ты; зак. 1. ал. крыць. 2. казо-м/то. Па
крыць, закрыць каго-, што-н. зверху. Я.
мам/ыну брызентам. 3. Папасці ў цэль (пры
абстрэле, бамбардзіроўцы); знішчыць. Я.
праціўніка артылерыйскім азнём. 4. леран.
Ахінуць; ахутаць (пра цемру, туман і пад.).
Ябч накрыла ўсё навокал. 5. Зрабіць дах,
страху. Я хату м/ы^ерам. 6. каао (м/то/
Злавіць, захапіць знянацку на месцы зла
чынства (разм.). Я. бандытаў. 0 Накрыць
(на) стол — падрыхтаваць стол для яды,
паставіўшы ўсё неабходнае. Ц незак. на
крываць, -Аю, -Аеш, -Ае; наз. накрыванне,
-я, н. (да 2 і 4 знач.).
НАКРЫЧАЦЬ, -чў, -чыш, -чыць; -чым,
-чыцё, -чАць; -чы зак., на казо і без бал.
Насварыцца на каго-н. Я. на свавольніка.
НАКРЫШЫЦЬ ал крышыць
НАКРЭМЗАЦЬ ал крэмзаць
НАКРЭСЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -ле
ны; зак. 1. чазо. Крэслячы, правесці шмат
ліній; закрэсліць у многіх месцах. 2. м/то.
Зрабіць накід (плана, схемы і пад.). Я.
чарцёж?. 3. м/то і чазо. Напісаць (разм.).
Я. сказ у см/ытку. 4. лерам., м/то. Наме
ціць, вызначыць на будучае; прадказаць.
Я мелях развіцця бубучаеа прадпрыемства.
НАКУКАВАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -кукўе; зак., м/то і чазо (разм.). У народных
павер'ях: прадказаць колькасць гадоў
жыцця (пра кукаванне зязюлі).
НАКУЛЬГВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
Крыху кульгаць. Я. на абну наеў. Ц наз. на
кульгванне, -я, н.
НАКУПІЦЬ, -купліб, -кўпіш, -кўпіць;
-кўплены і НАКУПЛЯЦЬ, -пляю, -плАеш, -пляе; -куплены; зак., чазо. Купіць
вялікую колькасць чаго-н. Яакупіла роз
най брабязы. Яакулляў цацак бзецям.
НАКУРОДЫМЕЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-міць; зак. Вылучыць з сябе шмат куроды
му, сажы; накурэць. Яямла накуродымела.
НАКУРОДЫМІЦЬ, млю, міш, міць;
зак. Нарабіць, напусціць куродыму. Талавем/ка накуродыміла.
НАКУРЫЦЬ, -курў, -кўрыш, -кўрыць;
-кўраны; зак. Курачы, напоўніць па
мяшканне табачным дымам. Ц незак. на
курваць, -аю, -аеш, -ае.
НАКУРЭЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае; зак.
Напусціць дыму; накуродымець. Талавем/кі накурэлі поўную хату быму.
НАКУСАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.
1. (7 і 2ас. неўжыв.), казо-м/то. Пра нася
комых: пакусаць, нарабіць укусаў у многіх
месцах, камары накусалі рукі. 2. чазо. Ад
кусваючы шчыпцамі, нарабіць кавалкаў
(разм.). Я свінцу. II незак. накусваць, -аю,
-аеш, -ае.
НАКУСІЦЬ, -купіў, -кўсіш, -кўсіць;
-кўсаны; зак., м/то. Пракусіць злёгку
зверху не да канца. Я. яблык. Ц незак. на-

НАК-НАЛ
кусваць, -аю, -аеш, -ае; яда. накусванне,
-я, я.
НАКУХАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; здк.,
чдео і без бдя. (разм.). Наварыць чаго-н.,
прыгатаваць у нейкай колькасці для яды.
%20 Я1Ы Л/ДМ ЯДКуКДрЫЛД ?
НАКЦІОРН, -а, лія ы, -аў, м. Невялікі
музычны твор лірычнага характару.
НАКШТАЛТ, лрыядз. з Р Спалучэнне
з прыназоўнікам «накшталт* выражае па
раўнальныя адносіны: указвае на прадмет,
з'яву прымету, да якіх падобны якія-н.
прадметы, з'явы. ТТемллд я. брзед.
НАЛАДЗІЦЦА, -лАджуся, -лАдзішся,
-ладзіцца; здк. 1. (7 / 2 дс. яеўжые.). Пай
сці на лад; прыняць належны кірунак; ус
танавіцца. Рдбол/д ядлдбзмдся. 77дбеор 'е
лдлдбзь/дся. 2. (7 / 2 дс. яе ўжые.). Стаць
прыгодным (для работы, карыстання і
пад.). С/ядяок ядлдбз/уся. 3. Сабрацца,
прыладзіцца рабіць што-н. 77. слухдць рдбыё. II яездк. наладжвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
НАЛАДЗІЦЬ, -лАджу, -ладзіш, -ладзіць;
-ладжаны; здк., м/л/о. 1. Адрамантаваць,
направіць што-н. папсаванае, паламанае.
77. л/рдкл/др. 2. Зрабіць, стварыць. 77. брукдрл/о. 3. Арганізаваць што-н., ажыцця
віць якое-н. мерапрыемства. 77. сустрэчу
з еылускл/кдл//. 4. Прывесці ў парадак,
уладкаваць. 77. едсядбдрку. Ц яездк. на
ладжваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ядз. наладка, -і,
ДА7-ДЦЫ (да 1 знач.; спец.) / наладжван
не, -я, я. II лрым. наладачны, -ая, -ае (да 1
знач.; спец.).
НАЛАДЧЫК, -а, мя. -і, -аў, м. Спецыя
ліст па наладцы машын, станкоў, механіз
маў. 77рдцдедць ядлдбчь/кдм. Ц ж?. наладчы
ца, -ы, мл. -ы, -чыц.
НАЛАЖЫЦЦА, -лажўся, -лбжышся,
-лбжыцца; здк. (разм.). Налаўчыцца ра
біць што-н. 77е ядлджылдся яяд ям/чэ бд
ладком рдботы.
НАЛАЖЁІЦЬ, -лажу, -лбжыш, -лбжыць; -лбжаны; здк. 1. м/л/о. Палажыць
зверху паверх чаго-н; замацаваць што-н.
77. зеерху лл/л/у. 77. лдеязку. 77. е/лс. 2. м/л/о.
Зрабіць якую-н. памету, запіс, знак. 77.
рэздякл^ыю. 3. мяло і чдео. Кладучы, на
поўніць чым-н. 77. еоз сеяд. 4. мяло. Пад
вергнуць чаму-н., што абазначана назоў
нікам; прызначыць што-н. 77. м/л/рд%). 77.
слдеядяяе. 0 Налажыць галавой (разм.) —
прапасці, загінуць. Налажыць лапу (руку)
яд м/л/о (разм.) — захапіць што-н., падпа
радкаваць сабе. II яездк. накладваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц ядз. налажэнне, -я, я. (да 2 і 4
знач.).
НАЛАЖЫЦЬ^, -лажу, -лбжыш, -ла
жыць; -лбжаны; здк., кдео (разм.). Скіра
ваць каго-н. на што-н., навучыць чаму-н.
77. хлолцд яд бобрде.
НАЛАЗІЦЬ ал. налезці
НАЛАМАЦЬ, -ламліб, -лбміш, -лбміць;
-ламАў, -мАла; -ламі; -ламаны; здк. 1. чдео.
Зламаць нейкую колькасць чаго-н.; пала
маць. 77 еллля. 77. цдцдк. 2. м/л/о. Зламаць
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не да канца, надламаць. 77. едл/яку. 3. (7 /
2дс. яеўжые.), лердя., кдео. Схіліць да ча
го-н., угаварыць заняцца чым-н. (разм.).
77 уяукд яд сл/длярсл/ед. б Наламаць руку
яд чым (разм.) — набыць вопыт у якой-н.
справе. II яездк. наломліваць, -аю, -аеш, -ае
/наломваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 і 2 знач.).
НАЛАПАТАЦЬ, -лапачу, -лапбчаш, -лапбча; -лапачы; здк., чдео (разм.). Нагава
рыць абы-чаго.
НАЛАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; здк.,
м/л/о (разм.). Залатаць што-н.
НАЛАТАШЫЦЬ, -тапіў, -тбшыш, -тбшыць; -тбшаны; здк., чдео (разм ). На
рваць без разбору псуючы і спусташаючы.
77. деуркоў. 77. едроху. Ц яездк. налатошваць,
-аю, -аеш, -ае.
НАЛАЦІЦЬ ад лаціць
НАЛГАЦЬ ад. ілгаць
НАЛЁВА, лрысл. 1. У левы бок, на ле
вым баку. Зеяряуць я. 77да/іябзець л. 2. лердя. Не па прамым прызначэнні, незакон
на (разм.). ТТрдбдць л/дедр я.
НАЛЁГЧЫ, -лАгу -лАжаш, -лйжа; на
лёг, -ляглО / -лёгла, -ляглб / -лёгла; налАж;
здк. 1. яд кдео-м/л/о. Наваліцца на каго-,
што-н., націснуць сваім цяжарам. 77. пля
чам яд бзееры. 2. л^рдя., яд м/л/о. З сілай па
чаць дзейнічаць якой-н. прыладай. 77. яд
еёслы. 3. лердя., яд мяло. Пачаць энергічна
рабіць што-н., займацца чым-н. (разм.).
77. яд еучобу. 77. яд рдбол/у. Ц яездк. наля
гаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
НАЛЕДЗЬ, -і, ж. Ледзяная корка, якая
ўтвараецца ў выніку замярзання вады,
што выйшла на паверхню, а таксама слой
лёду рознай таўшчыні, які намярзае на
чым-н. 77. яд дкяе.
НАЛЁЖАЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; яездк.
1. кдму. Быць, з'яўляцца ўласнасцю ка
го-, чаго-н., знаходзіцца ў распараджэнні
каго-н. 77ел/ры зямл/ лдлежд^ь бзярждее.
Бубучде м злежыць молдбз/. 2. бд кдео-чдео.
Адносіцца да якой-н. групы, уваходзіць у
склад чаго-н. 77. бд л/ехдм/здл/дрдў. 3. кдму-чдму. Быць уласцівым каму-, чаму-н.;
заключацца ў кім-, чым-н. Вджядя роля
мдлежыць культуры. 4. бездс., кдл/у. Пад
лягаць выплаце, выдачы за што-н. 77длежыць зд//лдц/ць зд яумдр у едсц/м/цы. 5.
бездс., кдму і без бдл. Быць устаноўленым,
вызначаным. 77дсл/деым ядлежыць л/ець
л/сл/длел/ы. 6. бездс., з /я^., кдму. Быць не
абходным. 77ерм/ зд ўсе ядлеждлд сдбрдць
ядсеяяе. Дэлул/дл/у ядлеждлд ям/чэ рдз сус/лрэццд з еыбдр/дчь/кдм/. 0 Як (і) належыць
(разм.) — як патрэбна, як мае быць.
НАЛЁЖНЫ, -ая, -ае. Такі, які павінен
быць; неабходны, патрэбны. 77. лдрдбдк.
77рыяяць ядлелсяыя ліеры.
НАЛЁЗЦІ, -лёзу, -лёзеш, -лёзе; налёз;
-зла; -лёзь; здк. 1. (7 / 2 дс. яеўжые.). Улез
ці куды-н. у вялікай колькасці. 2. (7 / 2 дс.
яе ўжые.), кдео-м/л/о. Пра адзежу, абутак:
надзецца. Вол/ы ле ядлезл/ яд яое/. 3. яд кдео-м/л/о і без бдл. Насунуцца, наваліцца на

каго-, што-н. Яьбз/яд ядлезлд яд льбз/яу. Ц
яездк. налазіць, -лАжу, -лАзіш, -лАзіць.
НАЛЁТА, лрысл. (разм.). Будучым ле
там, у будучым годзе. 77? лдс/лул/ўу /ясл/ыл/ул/ сёлел/д, лдсл/ул/м/ я.
НАЛЁТ, -у, 37-лёце, мя. -ы, -аў м. 1. ад.
наляцець. 2. Раптоўны ваенны ўзброены
напад на каго-, што-н. 77деел/рдяы я. Леяяеы я. 3. Напад з мэтай грабяжу Вдлбыцк/ я. 4. Тонкі слой чаго-н. на паверхні. 77.
пылу. 77. /ржы. 5. лердя., чдео. Пра што-н.,
звязанае з унутраным стэнам, пачуццямі.
^4р/лыкул з лдлёл/дм еумдру. 6. Колькасць
налятанага часу або налятанай адлегласці.
77д яео рдзялку ббб л/ысяч к/лдл/е/лрдў ядлёл/у. 0 3 налёту (разм.) — не спыняючы
руху на поўным ходзе.
НАЛЁТАМ, лрысл. (разм.). Раптоўна;
знянацку. Здхдл/ць м/л/дб лрдц/ўя/кд я.
НАЛЁТЧЫК, -а, мл і, -аў, м Гра
бежнік, той, хто займаецца налётамі (у З
знач.). II ж. налётчыца, -ы, мя. -ы, -чыц.
НАЛІВАЦЦА ал наліцца
НАЛІВАЦЬ ал наліць
НАЛІЗАЦЦА, -ліжўся, -ліжашся, -лі
жацца; -ліжыся; здк. 1. чдао. Уволю палі
заць (разм.). 77. л/ёбу. 2. чдао і без бдл. На
піцца дап'яна (разм., груб.). Во ядл/здўся,
яд ядедх леможд сл/дя/^ь. Ц яездк. налізвац
ца, -аюся, -аешся, -аецца.
НАЛІК, -у м. Грашовае спагнанне за
няправільныя выдаткі; налічэнне. 7рдм/оеы л. II лрым. наліковы, -ая, -ае.
НАЛІНЁІЦЬ ал лінеіць
НАЛІПНУЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв, -не;
наліп, -пла; здк. Прыліпнуць да паверхні
ў якой-н. колькасці. 7/?дзь ядл/ллд яд божы.
II яездк. наліпаць, -Ае.
НАЛІСНІК, а, мл і, аў м Вельмі
тонкі блін з пшанічнай мукі. ТТдлячы ядл/ся/кдў.
НАЛІЎ, -ліву м. 1. ал. наліць. 77. белз/яу
ў цыслмряы. 2. Ступень напоўненасці ча
го-н. вадкасцю. Бул/элькд з лялоўяым ядл/едм. 3. Набуханне сокамі пладоў зерня. 77.
зсряя. 4. Пухліна на назе ў каня (спец.). О
Белы наліў — гатунак ранніх яблыкаў
НАЛІЎКА, -і, ДЛ7 -ліўцы, мя. -і, -лівак,
ж. Род віна — салодкая настойка на фрук
тах, ягадах. В/м/яёедя л. Ц лрым. налівачны,
-ая, -ае.
НАЛІЎНЫ, -Ая, -бе. 1. Які прыстасава
ны для перавозкі вадкіх грузаў без тары.
ТТдл/ўяое субяд. 2. Які прыводзіцца ў рух
вадою, што падае зверху (спец.). 77дл/ўяое
едбзяяое колд. 3. Поўны сокаў спелы (пра
плады). 77&л/ўяыяяблык/.
НАЛІХА, лрысл. (разм.). 1. Для якой
патрэбы, нашто. 77. ёя мяе лдл/рэбея. 2. (у
спалучэнні са словам «як*). На няшчасце;
назло. Як я. лдмм/оў божбж.
НАЛІЦЦА, -лыбся / -ліібся, -льёшся
/ -ліёшся, -льёцца / -ліёцца; наліўся, -лілАся, -лбся; наліся; здк. І. (7 / 2 дс. яе
ўжые.). Нацячы, пранікнуць куды-н. 77длмдея едбд ў бочку. 2. (7/ 2 дс. ле ўжые.).
Напоўніцца чым-н. вадкім. Вя^ро лдлмося
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роўна з бсраеамі. 3. п^ран. Змяніць колер,
афарбоўку. 777чокі наліліся румянкам. 4.
Стаць сакавітым, спелым. Яблыкі наліліся
сокам. 5. леран. Напоўніцца якой-н. якас
цю (сілай, здароўем, злосцю і пад.). Мус
кулы наліліся. 0 Наліцца кроўю (разм.) —
пачырванець ад прыліву крыві. Ц мезак.
налівацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
НАЛІЦЬ, -дыб, -льёш, -льё; -льём,
-льяцё, -лыбць і -лііб, -ліёш, -ліё; -ліём,
-ліяцё, -ліібць; наліў, -лілА, -лілб; налі;
-літы; зак. 1. мала і маса. Упіць або, уліваю
чы, напоўніць што-н. 7/. кубак касы. 2. без
бал. Тое, што і наліцца (у 4 знач.; разм.).
,Жыта ўжо наліло. 3. лбран., што. Напоў
ніць якой-н. якасцю, якім-н. пачуццём,
адчуваннем. 4. чаео. Разліць па паверхні.
77 на смол ліалака. 5. чаео. Вырабіць, пад
рыхтаваць ліццём нейкую колькасць ча
го-н. 77. свінцовых куль. II незак. наліваць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. наліў, -ліву лі. (да 1,
2 і 4 знач.).
НАЛІЧВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , -аец
ца; незак. Быць, мецца ў наяўнасці, у пэў
най колькасці. У класе налічваецца 26 ча
лавек.
НАЛІЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
1. ал. налічыць. 2. (7 і 2 ас. не ўжыв.). Ут
рымліваць, змяшчаць у сабе нейкую коль
касць каго-, чаго-н. Лтраб налічваў юрыс
та чалавек.
НАЛІЧНІК, -а, лін. -і, -аў лі. Накладная
ліштва на дзвярным або аконным праёме.
7>ез налічнікаў вокны сляпыя.
НАЛІЧАЦЬ, -лічў, -лічыш, -лічыць;
-лічаны; зак., што. 1. Лічачы, устанавіць
колькасць каго-, чаго-н. 77. бзесяць лаліылак. 2. Лічачы, дабавіць лішнюю суму;
пералічыць. 77. лішніх сто тысяч. 3. Вы
значыць дабаўку да якой-н. сумы; пры
лічыць звыш чаго-н. 77 26 тысяч пені. 77.
працэнты на ўклаб. 4. Залічыць на чый-н.
рахунак які-н. від аплаты. 77 заработную
плату. II незак. налічаць, -Аю, -Аеш, -Ае і на
лічваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. налічэнне, -я,
н. (да 3 і 4 знач.).
НАЛІЧЭННЕ, я, н 1. ал налічыць 2.
Налічаная сума. 77 за вобпуск.
НАЛОБНІК, а, лін і, аў м. 1. Рамень
у конскай вуздэчцы, які праходзіць упо
перак ілба. 2. Павязка, якая завязваецца
на галаву для падтрымкі валасоў у час ра
боты.
НАЛОБНЫ, -ая, -ае. Які надзяваецца
на лоб. ТТолобная павязка.
НАЛОМВАЦЬ ал наламаць
НАЛОМЛІВАЦЬ ал наламаць
НАЛУЗАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.,
чаао. 1. Ачысціць ад шалупін нейкую
колькасць чаго-н. 77. арэхаў. 2. Насмеціць
шкарлупіннем. Ц незак. налузваць, -аю,
-аеш, -ае.
НАЛУПІЦЬ', -лупліб, -лўпіш, -лўпіць;
-лўплены; зак., чаао. 1. Надраць пэўную
колькасць чаго-н. 77 кары. 2. Нарваць вя
лікую колькасць чаго-н. (разм.). 77 .мор
квы.

НАЛУПІЦЬ, -лупліб, -лўпіш, -лўпіць;
-лўплены; зак., каао (разм ). Набіць ка
го-н.; налупцаваць.
НАЛУПЦАВАЦЬ, цўю, цўеш, цўе;
-цўй; -цавАны; зак., каао (разм ). Набіць
дзягай, плёткай, розгай; выхвастаць.
НАЛУШЧЫЦЬ, -лўшчу,
лўшчыш,
-лўшчыць; -лўшчаны; зак., чаео. 1. Ачыс
ціць ад шалупін, якой-н. абалонкі нейкую
колькасць чаго-н. 77 еороху. 2. і без бап.
Насмеціць шалупіннем. 77. на паблоеу. Ц
незак. налушчваць, -аю, -аеш, -ае.
НАЛЫГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; не
зак. 1. каео-што. Злучыць, звязаць пры
дапамозе вяроўкі, рэменя і пад. 77. валоў.
2. што і чаео. Тое, што і нанізаць (разм.).
77. нізку баравікоў 3. каео. Налавіць (пры
дапамозе пятлі). 77. арканам бзікіх коней. Ц
незак. налыгваць, -аю, -аеш, -ае.
НАЛЫГАЧ, А, лін -й, -бў лі Рэмень,
шнур, на якім водзяць жывёлу; паляўні
чых сабак.
НАЛЮБАВАЦЦА, -бўюся, бўешся,
-бўецца; -бўйся; зак. Уволю палюбавацца.
77? маеу н. азёрным краявібам.
НАЛЯГАЦЬ ел налегчы
НАЛЯПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
(разм.). 1. што. Зрабіць што-н. наспех,
няўмела, абы-як. 77. карціну. 2. чаео, чым
і без бап. Напэцкаць, нарабіць плям на
чым-н. 77 на абрус.
НАЛЯПІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -лёпіцца; зак. Прыляпіцца ў нейкай колькасці.
ТТалялілася снееу на боты.
НАЛЯПІЦЬ, -ляпліб, -лёпіш, -лёпіць;
-лёплены; зак. 1. ел. ляпіць. 2. чаео. Лепя
чы, нарабіць, прыгатаваць. 77. еоршкоў.
НАЛЯТАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; не
зак. 1. ал. наляцець. 2. зае. налятАй(це).
Ужыв. як запрашэнне хутчэй што-н. браць,
купляць (разм.). ТТалятайце, бзеці, на па
частункі/
НАЛЯТАЦЬ , -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.
Лётаючы, пакрыць якую-н. адлегласць,
прабыць нейкі час у паветры. 77 тысячу
кіламетраў. 77. тры тысячы еабзін.
НАЛЯЦІЦЬ, -лячў, -ляціш, -ляціць;
-ляцім, -леціцё, -ляцАць; -ляці; зак. 1.
(7 і 2 ас. не ўлсыв.). Прыляцець у вялікай
колькасці. ТТаляцелі пчолы на мёб. 2. (7 і 2
ас. не ўжыв.). Падаючы, асесці ў якой-н.
колькасці. ТТоляцела (безас.) таналінаеа
пуху ў хату. 3. на каео-што. На хаду з раз
бегу наткнуцца, наскочыць (разм.). 77. на
слуп. 4. на каео-што. Напасці на каго-н. з
лёту. Ястраб наляцеў на куранят. 5. на ка
ео-што і без бап. Зрабіць напад, атакаваць.
Харнікі наляцелі на вёску. 6. леран., на каео.
Накінуцца на каго-н. з лаянкай, пагроза
мі (разм.). Свякроў наляцела з пагрозамі. 7.
(7 і 2ас. неўжыв.). Знянацку пачацца (пра
вецер, дождж і пад ). ТТоляцела навальніца
з грабалі. II незак. налятаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
II наз. налёт, -у Л7-лёце, мн. -ы, -аў лі. (да
1, 3—5 знач.).
НАМАГАННЕ, -я, н. 1.2л. намагацца. 2.
Фізічнае, разумовае або душэўнае напру

НАЛ-НАМ
жанне, накіраванае на што-н. .Прыкласці
ўсе намаеанні.
НАМАГАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
незак. 1. з інф. Старацца што-н. зрабіць.
77. скончыць работу ў тзрмін. 2. Настой
ваць на чым-н. 77 збзейсніць забўму. Ц наз.
намаганне, -я, н
НАМАГІЛЬНЫ, ая, ае Які знахо
дзіцца на магіле. 77 помнік.
НАМАГНІЦІЦЬ, нічу ніціш, -ніціць;
-нічаны; зак., што. Надаць якому-н. целу
якасці магніта. 77. сталёвы стрыжань. Ц не
зак. намагнічваць, -аю, -аеш, -ае
НАМАЗ, -у м. Мусульманскі рэлігійны
абрад, пры якім малітва суправаджаецца
мыццём рук і рытуальнымі рухамі. .Вячэр
ні н.
НАМАЗАЦЦА ел. мазацца
НАМАЗАЦЬ ел мазаць'
НАМАЗОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -ле
ны; зак., што. Нацерці да мазалёў. 77. рукі.
II незак. намазольваць, -аю, -аеш, -ае.
НАМАКАЦЬ ел намокнуць
НАМАЛАЦІЦЦА, -лачўся, -лбцішся,
-лбціцца; зак. (разм.). Напрацавацца, ма
лоцячы. За раніцу намалаціўся ўбосталь.
НАМАЛАЦІЦЬ, -лачў, -лбціш, -лбціць;
-лбчаны; зак., чаео. 1. Нарыхтаваць ма
лацьбой. 77. тону еороху. 2. леран. Пабіць,
разбіць нейкую колькасць чаго-н. (разм.).
Долькі талерак намалацілі/ 3. перан. Хутка
нагаварыць чаго-н. (разм.). Ц незак. нама
лочваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.). Ц наз.
намалОт, -у Л7-лбце, мн. -ы, -аў м.
НАМАЛОЦЬ, -мяліб, -мёлеш, -мёле;
-мялі; -мблаты; зак. 1. чаео. Размалоць
нейкую колькасць чаго-н. 77 мукі. 2. пе
ран.; чаео і без бап. (разм.). Нагаварыць
многа лішняга, пустога. 77. лухты.
НАМАЛЯВАЦЬ ел маляваць
НАМАНЙЦЬ ел маніць
НАМАРЫНАВАЦЬ,
нўю,
нўеш,
-нўе; -нўй; -навіны; зак., чаео. Марыну
ючы, прыгатаваць нейкую колькасць ча
го-н. 77 ерыбоў. II незак. намарыноўваць,
-аю, -аеш, -ае.
НАМАСЛІЦЬ ел масліць
НАМАСЦІЦЬ ел масціць
НАМАГАЦЦА', 1 і 2 ас. не ўжыв., -Аец
ца; зак. Навіцца, накруціцца на што-н.
77іткі паматаліся на шпульку.
НАМАГАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. (разм ). Стаміцца ад беганіны, кло
патаў турбот; заматацца. ТТаматаўся за
бзень.
НАМАТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.,
што і чаео. 1. ел. матаць'. 2. Матаючы, на
рыхтаваць у нейкай колькасці. 77 пяць
клубкоў нітак. Ц незак. намотваць, -аю,
-аеш, -ае.
НАМАХЛЯВАЦЬ, лібю, -лібеш, лібе;
-лібй; зак., чаео (разм.). Набыць махляр
ствам нейкую колькасць чаго-н.
НАМАЦАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каео-што. 1. Абмацваючы, адчуць
наяўнасць чаго-н., знайсці, адшукаць. 77.
кашалёк у кішэні. 2. перан. Знайсці, адпіў-
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каць у выніку пошукаў; выявіць. 7/. слабыя
месць/ ў рабоце. II незак. намацваць, -аю,
-аеш, -ае.
НАМАЧЫЦЬ, -мачў, -мбчыш, -мб
чыць; -мбчаны; злк. 1. ал. мачыць. 2. тто
і чаео. Нарыхтаваць мачэннем. 77. яблыкаў.
НАМЕЖАВАЦЬ, -мяжую, -мяжўеш,
-мяжуе; -мяжуй; -межавАны; злк., чазо.
Устанавіць граніцы, межы чаго-н. Ц лазак,
намяжоўваць, -аю, -аеш, -ае.
НАМЕНКЛАТУРА, ы, зк 1. Лера
лік або сукупнасць назваў, тэрмінаў што
ўжываюцца ў якой-н. спецыяльнасці. Телерл^ічная я. 77. лекавых сродкаў. 2. зб. На
менклатурныя работнікі, а таксама спісы
адпаведных пасад (разм.). Ц нрым. наменклатўрны, -ая, -ае. 77. работнік. Т/аліенкллтурныя кастры.
НАМЁР,
мн. -ы, -аў, л*. Замысел
што-н. зрабіць. ,Дббрыя намеры. 0 3 наме
рам — з пэўнай мэтай, знарок.
НАМЕРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
чазо. 1. Адмераць у якой-н. колькасці. 77.
зямлі. 2. Мераючы, вызначыць колькасць
чаго-н. 77. мяць метраў /лклн/ны. Ц незлк.
намерваць, -аю, -аеш, -ае і намяраць, -аю,
-Аеш, -Ае.
НАМЁРЗНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нец
ца; намёрзся, -мёрзлася; -ніся; злк. (разм.).
Пабыўшы доўга на холадзе, вельмі змер
знуць. 77. ў дарозе.
НАМЁРЗНУЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -зне;
намёрз, -мёрзла; злк. Замярзаючы, утва
рыцца, нарасці на паверхні чаго-н. (пра
лёд і пад.). Ааля калодзежы? намерзла (бе
зас.). II незак. намярзаць, -Ае.
НАМЁРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыц
ца; зак. 1. з ін%). Займець намер што-н.
зрабіць. 77. наехаць нл экскурсія?. 2. Нацэ
ліцца, замахнуцца. 77. сякерам бля ўбяру. Ц
незак. намывацца, -аюся, -аешся, -аецца.
НАМЁСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Асоба,
якая замяняе каго-н. Знайсці сабе намес
ніка. 2. Афіцыйная назва асобы, якая за
мяшчае кіраўніка. 77. бырэктарл. Ц зк. намёсніца, -ы, мн. -ы, -ніц. Ц нрым. намесніц
кі, -ая, -ае.
НАМЁСЦІ, -мятў, -мяцёш, -мяцё; -мя
цём, -мецяцё, -мятўць; намёў, -мялА, -мя
лб; намяці; -мёцены; злк., чаао. 1. Пад
мятаючы, сабраць у нейкай колькасці. 77.
кучу смецця. 2. Нанесці, надзьмуць ветрам
(пра пыл, снег і пад.). 77. еурбы снееу. Ц не
зак. намятаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
НАМЁТКА, -і, ДЛ7-тцы, мн. -і, -так, зк.
Тое, што папярэдне намечана, папярэдні
план. 77лбрых/нлеаць наметкі.
НАМЁЦІЦЬ', -мёчу, -мёціш, -мёціць;
-мёчаны; зак. 1. ал. меціць'. 2. нпно. Лёг
кімі штрыхамі вызначыць асноўныя кон
туры чаго-н. 77. нярэбні крам карціны. 3.
Папярэдне вызначыць каго-, што-н. 77.
канбыблтуру на елкантнук? плслбу. 77.
бзень бля плезбкі. 4. тто. Задумаць, запла
наваць зрабіць што-н. 77 нл скрабу схоб
працоўнае# калектыву. Ц незлк. намячаць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
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НАМЁЦІЦЬ' ал меціць'
НАМЕЦЬ, -і, зк. Тое, што намецена
ветрам (гурбы снегу, пяску і пад.). Снезкная н.
НАМЁШВАЦЬ ал намяшаць
НАМЁК, -у, мн. -і, -аў, м. 1. Слова або
жэст, у якіх адкрыта не выказваецца дум
ка, але мяркуецца, што пра яе здагада
юцца. Тлварыць з намёкам, ўразумець н. 2.
нбрлн. Слабая прымета чаго-н. 77е было ні
якае# намёку нл бозкбзк.
НАМЁРЗЛЫ, -ая, -ае. Які замёрз на хо
ладзе, азябнуў. Тіамбрзльо? тчокі.
НАМЁРТВА, нрысл. Вельмі моцна,
трывала; так, што нельга раз'яднаць.
Скляпаць н.
НАМЁТКА', -і, ДЛ7-тцы, мн. -і, -так, зк.
Тое, што і наметка.
НАМЁТКА', -і, ДЛ7-тцы, мн. -і, -так, зк.
Тое, што і намітка (у 2 знач.).
НАМЁТКА', -і,^А7-тцы, лт. -і, -так, зк.
Тое, што і Вастрыё#.
НАМІНАЛ, -у м. (спец.). Абазначаная
вартасць (на таварах, грашовых знаках,
каштоўных паперах). 77робазк нл намінале.
II нрым. намінальны, -ая, -ае. 77амінальнля
цана.
НАМІНАЛЬНЫ, ая, ае 1. ал намінал
2. Які толькі называецца, але не выконвае
сваіх функцый; фіктыўны (кніжн.). Лі
чыцца бзе-н. намінальна (прысл.).
НАМІНАЦЬ ел намяць
НАМІТКА, -і, ДЛ7 -тцы, мн. -і, -так, зк.
1. Доўгі вузкі кусок кужэльнага палатна,
звычайна з каймой або вышыўкай. Льня
ная н. 2. Даўні галаўны ўбор замужніх
жанчын. 7тлі зклнчыны ў беласнезкных на
мітках.
НАМНОГА, нрысл. У значнай ступені,
у некалькі разоў больш, рабіць н. больт,
чым планавалася.
НАМОВА, -ы, мн. -ы, -мбў зк. (разм.).
1. Дамоўленасць аб чым-н., угавор. 2. На
гавор, паклёп на каго-н. 7?н стаў ахвяра#
намовы. II прым. намбўны, -ая, -ае.
НАМОКЛЫ, -ая, -ае. Які намок, мок
ры; прамоклы. 7/лмоклля салома. 77. су
кенка.
НАМОКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; намбк,
-кла; -ні; злк. Стаць мокрым, прамок
нуць. 77. наб блзкбзком. Ц незлк. намакаць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
НАМОРШЧЫЦЦА ал моршчыцца
НАМОРШЧЫЦЬ ал моршчыць
НАМОТВАЦЬ ал наматаць
НАМОТКАал. матаць'.
НАМУДРАВАЦЬ ал мудраваць
НАМЎЛ, -у м. Хворае ад націрання
месца. 77. нл спіне каня.
НАМУЛЯЦЬ ал муляць
НАМУЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыц
ца; злк. 1. Нацярпецца мук, гора. 77. ў вай
ну. 2. Вельмі стаміцца. 77. ў блрозе.
НАМЎЧЫЦЬ, -чу -чыш, -чыць; -ча
ны; злк., каао. 1. Многа, доўга памучыць
каго-н., прынесці многа гора, мук. 2.
Вельмі стаміць.

НАМУШТРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; -равАны; злк., каао. Навучыць каго-н. муштроўкай, вышкаліць. 77 салблт.
НАМЫЛІЦЦА ал мыліцца
НАМЫЛІЦЬ ал мыліць
НАМЫЎ, -мьіву м. 1. ал. намыць. 2.
Ірунт ля берага, намыты вадой. Ц прым. на
мыўны, -Ая, -бе.
НАМЫЦЬ, -мыю, -мыеш, -мьіе; -мы
ты; злк. 1. чаао. Вымыць нейкую коль
касць. 77. бялізны. 2. (7 і 2 ас. не ўлсыв.),
тто. Нанесці плынню, хвалямі. Рака намылл вобмель. 3. чаао. Прамываючы па
роду вадой, здабыць нейкую колькасць
чаго-н. (звычайна пра золата). 77 золата.
4. тто і чаао. Стварыць збудаванне з зям
лі пры дапамозе землясоснай машыны. 77
бамбу. II незлк. намываць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
нлз. намыў, -міяву А*, (да 2—4 знач.).
НАМЯЖОЎВАЦЬ ал намежаваць
НАМЯКАЦЬ', 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае; не
злк. Размякаць ад вільгаці.
НАМЯКАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; незлк.,
каму нл каао-тто і без бон. Рабіць намёкі,
гаварыць намёкамі, не выказваць адкрыта
сваёй думкі. 77. нл лсаніцьбу. Ц злк. намяк
нуць, -мякну, -мякнёш, -мякнё; -мякнём,
-мекняцё, -мякнўць; -мякні?
НАМЯКЛЫ, -ая, -ае. Які стаў сырым,
размяклым ад сырасці, вады. 77лмяклыя
сухары.
НАМЯКНУЦЬ ал мякнуць
НАМЯНЦІЦЬ, -мянчў, -мёнціш, -мёнціць; -мёнчаны; злк., тто. Натачыць касу
мянташкай.
НАМЯРАЦЬ ал намераць
НАМЯРЗАЦЬ ал намерзнуць
НАМЯСІЦЬ, -мяшў, -мёсіш, -мёсіць;
-мёшаны; зак., чаао. Месячы, прыгата
ваць нейкую колькасць чаго-н. 77 цеста.
НАМЯТАЦЬ ал намесці
НАМЯЦЬ, -мнў, -мнёш, -мнё; -мнём,
-мняцё, -мнўць; -мні; злк., чаао. 1. Размі
наючы, прыгатаваць пэўную колькасць
чаго-н. 77. аліны. 2. Прымяць, змяць штон. 77. саломы. 3. Тое, што і пацерці (у 5
знач.; разм.). 77. лену. 0 Намяць бакі каму
(разм.) — пабіць каго-н. Ц незлк. намінаць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
НАМЯЧАЦЬ ал намеціць'
НАМЯШАЦЬ, Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., чаао. Мяшаючы, прыгатаваць у ней
кай колькасці. 77. свінням мятлнкі. Ц незлк.
намёшваць, -аю, -аеш, -ае.
НАНАВА, прысл. 1. Не так, як раней,
іначай, па-новаму. 77ерлпіслць заняў н. 2.
Яшчэ раз; зноў, спачатку. 77лчлцьусё н.
НАНАЙЦЫ, -аў абз. нанАец, -нАйца,
м. Народ, які жыве на Далёкім Усходзе ў
басейне ракі Амур. Ц ж. нанайка, -і, /(А7
-нАйцы, мн. -і, -нАек. Ц прым. нанайскі,
-ая, -ае.
НАНАСІЦЬ, -напіў, -нбсіш, -нбсіць;
-нбшаны; зак., тто. Прынесці ў нейкай
колькасці за некалькі прыёмаў. 77. броў. Ц
незлк. наношваць, -аю, -аеш, -ае.
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НАНАЧ, лрысл. 1. З наступленнем, ла
паткам ночы. 22. сабраўся боэкбэк. 2. Перад
начным сном. 77амы^^а я. 3. На начлег
Збароэкыўся хлалчук і лалрасіўся я.
НАНЁСЦІ, -нясў, -нясёш, -нясё; -нясём, -несяцё, -нясўць; -нанёс, -нёсла і
-няслО; -нясі; -нёсены; зак. 1. чаео. Пры
несці ў нейкай колькасці. 33.ерь/боў. /З лабарункаў. 2. (7/2ас. яеўлсые.), каео-м/то
яа каео-м/то. Наштурхнуць цячэннем
вады, ветрам і пад. (разм.). ТТобку нанесла яа мель. 3. (7 і 2 ас. яе ўлсые.), безас.,
каео-м/л/о. Нечакана з'явіцца, трапіць на
каго-, што-н. (разм.). 22янесла карнікаў у
ееску. 4. м/то яа м/то. Занесці, адзначыць
якія-н. даныя. 73 азёры яа ксрту. 5. м/то.
Прычыніць, зрабіць (тое, што абазнача
на назоўнікам). 73. ўбор. 23. паражэнне. Ц
яезак. нанасіць, -нбшу -нбсіш, -нбсіць. Ц
яаз. нанясённе, -я, я. (да 4 і 5 знач.).
НАНЁСЦР, 1 і 2 ас. не ўжыв., -нясё;
-нёсла і -няслА; зак., чаео. Знесці нейкую
колькасць яек (пра птушак).
НАНІЗАЦЬ ал нізаць
НАНІЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яезак.,
мяло. Тое, што і нізаць.
НАНКА, -і, ДЛ2 -нцы, лс. (спец.). Гру
бая баваўняная тканіна з тоўстай пражы,
звычайна жоўтага колеру. Ц ярым. нанкавы,
-ая, -ае.
НАНбВА, лрысл. (разм.). Тое, што і яаяаеа.
НАНбС, -у, мн. -ы, -аў, лі. Зямля, пясок
і пад., нанесеныя вадой, ветрам. ТТясчаныя
яаяосы.
НАНОСНЫ, -ая, -ае. 1. Нанесены вет
рам, цячэннем. 23. лясок. 2. лерак. Выпад
ковы, не ўласцівы каму-н. (разм.). Занос
ныя матыеы ў паэзіі. 77азбаеіцца аб усяео
наноснага (наз.).
НАНОШВАЦЬ ал нанасіць
НАНПАРЭЛЬ, -і, лс. (спец.). Друкар
скі шрыфт, драбнейшы за петыт. ТТабраць
спасылкі нанпарэллю. Ц лрь/м. нанпарэльны,
-ая, -ае.
НАНСЎК, -у м. (спец.). Тонкая баваў
няная тканіна, падобная на льняную, з
якой шыюць бялізну. ТТрасц/на з нансуку.
II крылі, нансўкавы, -ая, -ае.
НАНЮХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак., чаео (разм.). Панюхаць чаго-н. уво
лю, многа. 23. кеетак.
НАНЯСЁННЕ ел нанесці'
НАНЯЦЦА, наймўся, нбймешся, нбймецца; нбймемся, нбймецеся, нбймуцца;
наняўся, -нялАся, -лбся, -ліся; найміся;
зак. Паступіць на працу па найме. 23 ка
лоць броеы. II незак. наймацца, -Аюся, -Аеш
ся, -Аецца.
НАНЯЦЬ, наймў, нбймеш, нбйме;
нбймем, нбймеце, нбймуць; нанАў, -нялА,
-лб, -лі; нанАты; зак., каео-м/то. Прыняць
на работу або ўзяць у часовае карыстанне
за плату. 23 рабочых. 23 кватэру. Ц незак.
наймаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. наём, нАйму
і найм, нАйму, м. ТТрацаеаць ка найме.

НАОГУЛ, лрысл. 1. Увогуле, ва ўсіх ад
носінах. 23 еэта абз/на лрабільнае рам/энне.
2. Заўсёды, ва ўсіх выпадках. 2?н н. жак/. 3.
У агульных рысах, у цэлым. Зварыць н. 4.
Ужыв. ў знач. абагульняючага слова. 23 ён
імкнуўся баламаеаць абязболеным.
НАПАВАЛ, лрысл. 1. Адразу насмерць.
Забіць зебра н. 2. леран. Вельмі моцна; пе
раканальна. Факты білі н.
НАПАВЁР, лрысл. У доўг, у крэдыт,
//абраць табару н.
НАПАГАТОВЕ, лрысл. У стане гатоў
насці. Трымаць стрэльбу н.
НАПАГАТОЎ У выразе: узяць напагатоў
(спец.) — аб прыёме, пры якім вінтоўка
трымаецца ў стане гатоўнасці да стральбы.
НАПАД, -у 3/-дзе, мн. -ы, -аў м. 1. Хут
кае дзеянне, накіраванае на каго-, што-н.
для захопу грабяжу забойства і пад. ?1бб/ць
н. еораеа. 2. Абвінавачанні, папрокі, з які
мі выступаюць супраць каго-, чаго-н. Яму
баеялося выслухаць палабы крытыкаў.
НАПАДАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ае; зак.
Падаючы, набрацца ў нейкай колькасці.
23длабала лісця з браў.
НАПАДАЦЬ ал. напасці.
НАПАДАЮЧЫ, ага, мн -ыя, -ых, м
Адзін з ігракоў нападзення ў спартыўных
гульнях (у футбол, хакей і інш.). 2(энтральны н.
НАПАДЗЁННЕ, я, н 1. ал напасці 2.
зб. Частка каманды, якая непасрэдна вя
дзе атаку на праціўніка пры гульні ў фут
бол, хакей і пад. 1%энтр налабзення.
НАПАДКІ, -аў. Прыдзіркі, папрокі, аб
вінавачанні. 23 крытыкі. /7абеяреацца па
лабкам.
НАПАДРОСТ У выразе: шыць напад
рост — з запасам, з разлікам на рост.
НАПАІЦЬ, -паіб, -пбіш, -пбіць; -пбены; зак. 1. ал. паіць. 2. леран., м/то. На
сыціць, напоўніць чым-н. 77аеетра напо
ена лахам чаромхі. Ц незак. напайваць, -аю,
-аеш, -ае.
НАПАЙВАННЕ ал напаяць
НАПАЙВАЦЬ ал напаяць
НАПАЙКА, -і, ,ДЛ2 -п&йцы, мн. -і,
-пАек, лс. 1. ал. напаяць. 2. Напаяны кава
лак металу. Стальная н.
НАПАКАЗ, лрысл. 1. Для агульнага аг
ляду. 7?ыстае/ць табары н. 2. З мэтай звяр
нуць увагу для выгляду. Рабіць усё талькі н.
НАПАКУТАВАЦЦА, туюся, туешся,
-тўецца; -туйся; зак. Перажыць, вынесці
многа пакут. 22. ў палоне.
НАПАЛ, -у м. 1. ал. напаліць. 2. Сту
пень свячэння напаленага цела. 22 ніці
лямпачкі. 3. леран. Стан узбуджанасці,
хвалявання. Спрэчкі басяанулі напалу.
НАПАЛАВІНУ, лрысл. 1. У няпоўным,
палавінным памеры, аб'ёме. Лата н. пус
тая. 2. Не да канца, не зусім, рабіць спро
бу н.
НАПАЛАМ, лрысл. 1. На дзве роўныя
часткі, надвае. 27абзяліць маёмасць н. 2. У
роўнай долі з кім-н. 2/аймаць кбатэру н. з

НАН-НАП
сяброўкай. 3. Напалавіну у сумесі з чым-н.
Ялаеічына н. са сбінінай.
НАПАЛІРАВАЦЬ, рўю, рўеш, рўе;
-рўй; -равуны; зак., м/то і чаео. 1. ел. па
ліраваць. 2. Паліруючы, зрабіць у ней
кай колькасці. 22. цацак. Ц незак. напалі
роўваць, -аю, -аеш, -ае.
НАПАЛІЦЬ, -паліб, -пАліш, -ліпіць;
-палены; зак. 1. м/то і ў чым. Нагрэць
паленнем' (у 4 знач.). 22. у хаце. 2. м/то.
Нагрэць да вельмі высокай тэмпературы.
22 лсалеза. 3. чаео. Нагатаваць у нейкай
колькасці шляхам перапальвання. 22. еуеалю з брэеа. 4. чаео. Расходаваць у нейкай
колькасці (разм.). 22. электрычнасці на сто
рублёў. II незак. напальваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
наз. нап&п, -у, м і напальванне, -я, н.
НАПАЛМ, -у м. Спецыяльная гаручая
сумесь для бомб, агнямётаў і інш. Спаліць
напалмам. Ц лрь/м. напалмавы, -ая, -ае. 22алалмабая бомба.
НАПАЛОВУ, лрысл. Тое, што і налалабіну.
НАПАЛОХАЦЦА ел палохацца
НАПАЛОХАЦЬ ал палохаць
НАПАЛЯВАЦЬ, -лібю, лібеш, лібе;
-лібй; -лявАны; зак., каео-чаео. Настра
ляць, здабыць дзічыны на паляванні.
НАПАМАДЗІЦЦА ал памадзіць
НАПАМАДЗІЦЬ ел памадзіць
НАПАМІН, -у м. (разм.). Тое, што і на
памінак.
НАПАМІНАК, -нку м. 1. ал. напомніць.
2. Паведамленне, якое напамінае аб чымн. Ўтрымаць н.
НАПАМІНАННЕ ал напомніць
НАПАМІНАЦЬ ел напомніць
НАПАМПАВАЦЬ, пўю, пўеш, пўе;
-пўй; -павАны; зак., м/то і чаео. Напоўніць
(вадою або паветрам) пры дапамозе пом
пы. II незак. напампоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
наз. напампоўванне, -я, н.
НАПАРНІК, а, мн і, аў, м Той, хто
працуе ў пары з кім-н. /ТТа^ёры-наларнікі.
II ж?. напарніца, -ы, мн. -ы, -ніц. Ц лрь/м. на
парніцкі, -ая, -ае.
НАПАРОЦЦА, -парўся, -пбрашся, -по
рацца; -парася; зак. 1. на м/то. Параніць
сябе, наткнуўшыся на што-н. вострае. 22.
на цеік. 2. леран., на каео-м/то. Сутыкнуц
ца з кім-, чым-н. нежаданым, неспадзя
ваным (разм.). 22 на засабў. Ц незак. на
порвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
НАПАРОЦЬ, -парў, -пбраш, -пбра;
-парй; зак., чаео. 1. Распароць нейкую
колькасць чаго-н. сшытага. 22. сарочак. 2.
Пашкодзіць чым-н. вострым. 22. руку. Ц не
зак. напорваць, -аю, -аеш, -ае.
НАПАРСТАК, тка, мн -ткі, ткаў м
Маленькі каўпачок, які надзяваецца на
палец пры шыцці, каб не ўкалоцца ігол
кай. II лрыл/. напарсткавы, -ая, -ае.
НАПАРТАЧЫЦЬ ел партачыць
НАПАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
зак. 1. чаео. Прыгатаваць параннем. 22.
буракоў. 22. бобу. 2. каео-м/то. Добра папа
рыць (разм ). 22. сліну ў лазні. 3. чаео. Кі-
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пячэннем прыгатаваць нейкую колькасць
чаго-н. 77. малака. II незак. напарваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц звар. напарыцца, -руся, -рышся, -рыцца (да 2 знач ); яезак. напарвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
НАПАС, -у, л*. Ступень адкормленасці
жывёлы.
НАПАСВІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-сёцца; зак. Наесціся на пашы; многа па
пасвіцца (пра жывёлу, птушак).
НАПАСВІЦЬ, еў, сёш, сё; сём, ся
цё, -сўць; напасвіў, -віла; напасі; зак., ка
ео. Пасучы на пашы, накарміць (пра жы
вёлу; птушак). Я. кароў.
НАПАСКУДЗІЦЬ ал паскудзіць
НАПАСЛЕДАК, лрысл. Пад канец, за
вяршаючы што-н. Сказаць м.
НАПАСЦІ, -паяў, -падзёш, -падзё; -па
дзём, -падзяцё, -падўць; напАў, -пАла; -па
дзі; зак., на каео-мпмо. 1. Кінуцца на каго-,
што-н. з мэтай захопу, грабяжу, забойства
і пад., а таксама наогул пачаць дзейнічаць
супраць каго-н. з варожай мэтай. Д". на су
седнюю кра/ну. Звер напаў на чалавека. 2.
Рэзка, адмоўна выступіць супраць каго-,
чаго-н. /У. на сва/х крыжыкаў. 3.3 прагнас
цю пачаць што-н. рабіць (разм.). Я. на
ежу. 4. Выпадкова натрапіць на што-н.,
знайсці што-н. 7/. на яеаднае .месца. 77. на
воўчы след. 5. Раптоўна ахапіць, з'явіцца
(пра душэўны або фізічны стан). 77а ліяне
налада рослая. ТТалаў каваль. 0 Не на таго
напаў (нарваўся) (разм., часта іран.) — ма
еш справу не з тым, на каго разлічваў. Ц
незак. нападаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. на
падзенне, -я, н.
НАПАСЦЬ, -і, лін. -і, -ей, лс. (разм.).
Бяда, няшчасце. 777жо за н. жакан. Лд на
наец/ / чорж плача (з нар.).
НАПАТКАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. 1. Ідучы, едучы, сустрэцца з кім-н.,
трапіцца каму-н. насустрач. 77а дарозе
яму нанажкаўся паляўн/чы. 2. (7 / 2 ас. не
ўлсыв.). Сустрэцца, трапіцца пры чытанні,
у рабоце і пад. Укн/зе нечакана напажкал/ся ц/кавыя зеесжк/.
НАПАТКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каео-шжо. 1. Ідучы або едучы, су
стрэць каго-н., натрапіць на каго-, што-н.
Я. воўка. 2. перан. Здарыцца, спасцігнуць
(пра бяду, няшчасце і пад.). 77ад сжарасць
яео налажкала еора.
НАПАЎ... Першая састаўная частка
складаных слоў якая абазначае: 1) напа
лову з чым-н., напр., напаўшарсцяны; 2)
не зусім, не да канца, напр.: напаўмёржвы,
налаўзабыжы; 3) палавіна таго, аб чым га
ворыцца ў другой частцы, напр., напаўс%,ера.
НАЛАЎАСВЁТЛЕНЫ, -ая, -ае. Слаба,
недастаткова асветлены. ТТалаўасвежленая зала.
НАПАЎГОЛАСУ, прысл. Не на поўны
голас. Спяваць н.
НАПАЎЗАЕЁІТЬІ, ая, ае Амаль забы
ты. Я. вобраз.
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НАПАЎЗЦІ -паўзў, -паўзёш, -паўзё; -паўзём, -паўзяцё, -паўзўць; напбўз,
-паўзлА, -паўзлб; -паўзі; зак. 1. на каеошжо. Паўзучы, наткнуцца на што-н. 77.
на камень. 2. (7 / 2 ас. не ўлсыв.). Прыпаў
зці, запаўзці куды-н. у вялікай колькас
ці. Тйжаўзло мурашак у кажу. 3. (7 / 2 ас.
не ўлсыв.). Насунуцца, засланяючы сабой
што-н. ТТалаўзл/ хмары з поўначы. Тканка
напаўзла на зоны. Ц незак. напаўзАць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
НАПАЎКРОЎНЫ, -ая, ае Які атрым
ліваецца ад скрыжаваны! чыстакроўнай
пароды з простай; не чыстакроўны.
НАПАЎКРУГЛЫ, ая, ае Які мае фор
му паўкруга. ТТалаўкруелае акно.
НАПАЎМЁРТВЫ, -ая, ае 1. Амаль
мёртвы, блізкі да смерці. 77 чалавек. 2.
перан. Бязлюдны, пусты. ТТалаўмёржвая
пусжыня.
НАПАЎНЕННЕ ел. напоўніцца, напоў
ніць.
НАПАЎНЯЦЦА ел напоўніцца
НАПАЎНЯЦЬ ел напоўніць
НАПАЎПУСТЫ, Ая, бе Не зусім на
поўнены, напалову пусты. ТТанаўнусжая
зала.
НАПАЎРАЗБУРАНЫ, ая, ае Разбу
раны часткова, не да канца. 77 замак.
НАПАЎСАГНУТЫ, ая, ае Трохі, не
зусім сагнуты. 77. цв/к. ТТалаўсаенужыя пое/.
НАПАЎСОННЫ, ая, ае 1. Які не зу
сім прачнуўся або не зусім заснуў. ТТалаўсоннае дз/ця. 2. Амаль без сну. ТТанаўсонная
ноч.
НАПАЎЦЁМНЫ, ая, ае Слаба асвет
лены. 7^. пакой.
НАПАЎХМЫЗНЯК, ў, мн і^ бў, м
Расліна з драўлянымі ніжнімі і травяніс
тымі верхнімі часткамі. Ц лрым. напаў
хмызняковы, ая, -ае
НАПАЦЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). Пакры
ты вільгаццю; запацелы. ТУалацелае акно.
НАПАЦЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе; зак.
Пакрыцца вільгаццю, запацець. ТТТыбы
напацелі.
НАПАЧАТКУ, прысл. (разм.). Спярша,
спачатку. 77 ўсё было добра.
НАПАЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.,
шжо і чаео. Паяннем прымацаваць або,
прыпайваючы, падоўжыць што-н. 77 ка
нец бос/. II незак. напайваць, -аю, -аеш, -ае.
II наз. напайванне, -я, н. / напайка, -і, ДАТ
-пАйцы, ж.
НАПЕРАБОЙ, прысл. Перабіваючы,
перапыняючы адзін аднаго. Заеаман/л/ н.
НАПЕРАВЕС, прысл. Трымаючы перад
сабой, з нахілам уперад (пра стрэльбу; він
тоўку; піку і пад.). З пікай н.
НАПЕРАГОНКІ, прысл. Стараючыся
апярэдзіць адзін аднаго, навыперадкі. Лі
нуцца н.
НАПЕРАД, прысл. і лрыназ. з,Д 1. лрысл.
У напрамку перад сабой; у напрамку руху.
ўрабіць крок н. Тлядзець н. 2. леран. У бу
дучыню. Жыццё кл/ча нас н. 3. прысл. Ра
ней часу; раней за што-н. іншае (разм.).

77ахвал/цца н. 4. прысл. Раней вызначанага
тэрміну; авансам. З^яць плажу н. 5. у знач.
выкл. Ужыв. як каманда рухацца ў на
прамку перад сабой. <77.— скамандаваў
камбаж. 6. лрыназ. з Д. Выражае прастора
выя адносіны: ужыв. пры назве асобы ці
прадмета, на лінію руху якіх ці ў напрамку
перад якімі хто-, што-н. выходзіць, выбя
гае і пад. Забеечы н. каму-небудзь.
НАПЕРАДЗЕ, прысл. і лрыназ. 1. прысл.
На нейкай адлегласці перад кім-, чым-н.
7сц/ н. 77. быў лес. 2. прысл. У будучым. У
цябе яшчэ ўсё н. 77. была цікавая рабожа. 3.
лрыназ. з Р Выражае прасторавыя адно
сіны: ужыв. пры назве асобы ці прадме
та, на некаторай адлегласці перад якімі
хто-, што-н. знаходзіцца. Тсц/ н. ўс/х. Сесц/
н. каео-н.
НАПЕРАКОР 1. лрысл Насуперак чаканням, не так, як хто-н. хацеў Гаворыць
н. 2. лрыназ. з ,Д. Не зважаючы на што-н.
77. сжых/7.
НАПЕРАКОС, прысл. 1. Коса, не прама
ў адносінах да чаго-н. Дзверы павяло н. 2.
нерак. Не так, як трэба, як жадалася. .Жыц
цё найшло н.
НАПЕРАРЭЗ. 1. прысл. Перасякаючы
чый-н. мілях. Лінуцца н. 2. лрыназ. з,Д Вы
ражае прасторавыя адносіны: ужыв. пры
назве асобы ці прадмета, мілях якіх хто-,
пгго-н. перасякае. 7)еечы н. машыне.
НАПЕРСНІК', а, мн і, аў, м Частка
верхавой конскай збруі з трох рамянёў,
з якіх адзін ідзе ад персяў да папругі, а
два — па баках.
НАПЕРСНІК, а, мн і, аў, м (уст )
Блізкая асоба, якой давяраюць свае тай
ны. II ж. наперсніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
НАПЕРСТАЎКА, і, ДЛ7 таўцы, мн -і,
-так, лс. Травяністая лекавая расліна ся
мейства залознікавых з кветкамі, якія на
гадваюць напарстак.
НАПЕРЦІ, -прў, -прбш, -прА; -прбм,
-працё, -прўць; напёр, -пёрла; напрьі;
зак. (разм.). 1. на каео-шжо. Штурхаючы,
націснуць усім целам. 77. на дзверы. 2. (7 /
2 ас. не ўлсыв.). Прыйсці ў вялікай коль
касці. Узалу наперла мноеа людзей. 3. чаео.
Прынесці, прывезці ў вялікай колькасці
чаго-н. 77. дошак на падлоеу. 4. чаео. На
пхаць у вялікай колькасці чаго-н. 77. вонражк/ ў ша%?у. 5. безас., каму. Вельмі спат
рэбіцца, прыспічыць. ТТалерла лс яму менав/жа сёння ехаць. Ц незак. напіраць, -Аю,
-Аеш, -Ае (да 1 і 4 знач.).
НАПЕРЧЫЦЬ ел перчыць
НАПЕЎ, -пёву, мн. -пёвы, -пёваў, м.
Тое, што і мелодыя. Танцавальны н. 7/ародныя напевы.
НАПЕЎНЫ, -ая, -ае. Меладычны, пя
вучы. ТТалеўныя вершы. Ц наз. напёўнасць,
-і, лс.
НАПЕЦЦА, -пяібся, -пяёшся, -пяёцца;
-пяёмся, -пеяцёся, -пяібцца; зак. (разм.).
Уволю, доўга папець. 7 напел/ся, / нажанцавал/ся.
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НАЛЁЦЕ, -пяк5, -пяёш, -пяё; -пяём;
-пеяцё, -пяібць; злк. 1. чаао. Спець мно
га чаго-н. 2. мілю. Перадаць голасам. 77.
ярым. 3. чаао і без блл. Нагаварыць, на
пляткарыць на каго-н. (разм.). Ц лазак, на
пяваць, -Аю, -Аеш, -Ае (да 2 знач.).
НАПІЛАВАЦЬ, -лўю, -лўеш, -лўе;
-лўй; -лавАны; зак., чаао. Пілуючы, нарэ
заць у нейкай колькасці. 77. броў ла з/му. Ц
лазак, напілоўваць, -аю, -аеш, -ае.
НАПІЛЬНІК, а, мл. і, а^ м. Інстру
мент у выглядзе стальнога бруска з на
сечкай, які ўжываецца для загладжвання
металічнай, драўлянай і іншай паверхні.
Йруалы л. ТТрлцлелць ллл/яьл/клм. Ц лрь^м.
напЬАНікавы, -ая, -ае
НАПІНАННЕ ад напяць
НАПІНАЦЦА ая. напяцца
НАПІНАЦЬ ал. напяць
НАПІРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лезлк.
(разм.). І. ал. наперці. 2. лл клео-млло. Ра
шуча адцясняць, цясніць. %лк/ ллл/рлл/ з
%?лллелў. 2. лерлл., лл млло. Асабліва пад
крэсліваць што-н., настойваць на чым-н.
77. лл лелбхоблясць лрлеерк/ ^лктлў.
НАПІСАННЕ, -я, ліл і, яў, л Форма
літары на пісьме, а таксама правапіс яко
га-н. слова. 77. лйллры *б>. ТТрле/яьлле л.
сяоел.
НАПІСАЦЬ ал пісаць
НАЛЁТАЕ, -тку з^л. -ткі, -ткаў, з* Пра
дукт, прыгатаваны для піцця; напой. 77рлхллл^зклльлыя ллл/7лк/. Сл/ртльл? ллл/тк/.
НАПІХАЦЬ ал напхаць
НАЛЁТВАЦЬ ал напхаць
НАПІЦЦА, -п'ібся, -п'ёшся, -п'ёцца;
-п'ёмся, -п'яцёся, -п'ібцца; напіўся, -пілАся, -лбся; напіся; злк. 1. члао і без блл.
Выпіць чаго-н., каб наталіць смагу; па
піць. 77. елбы. 2. Дайсці да стану ап'янен
ня. 77. лл еяселл/. 3. лерлл., члао і без блл.
Насыціцца, праслізнуцца чым-н. 0 Напіц
ца (насмактацца) крыві чыёй (разм , неа
дабр.) — памучыць каго-н., паздзекавацца
з каго-н. II лезлк. напівацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
НАПЛАВІЦЬ, -плАўлю, -плАвіш, -плАвіць; -плАўлены; злк., м/то і члао. 1. Пры
рабіць шляхам плаўкі. 2. Прыгатаваць
шляхам плаўкі нейкую колькасць чаго-н.
Я. се/лцу. II лезлк. наплаўляць, -Яю, -Яеш,
-Яе. II ллз. наплаўка, -і, ДА7-ўцы, зк. Ц лрым.
наплавачны, -ая, -ае.
НАПЛАДЗІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-плбдзіцца; злк., клао ("члао) (разм.). Ра
дзіцца або развесціся ў вялікай колькас
ці. 77ллллбз/ллся (безас.) мух. 77ллллбз/ллся
(безас.) еультлёў (перан.).
НАПЛАДЗІЦЬ, -пладжў, -плбдзіш,
-плбдзіць; злк. (разм.). 1. клао. Радзіць у
вялікай колькасці. 77. бзяцей. 2. лерлл., клао-члао. Арганізаваць, стварыць у вялікай
колькасці. 77. лббзеллў.
НАПЛАКАЦЦА, -плАчуся, -плАчашся, -плАчацца; -плАчся; злк. 1. Паплакаць
многа. 2. лерлл. Нацярпецца, перажыць

многа гора, непрыемнасцей (разм.). 77ллллчлццл ялл з тлк/м рлботл/клм.
НАПЛАКАЦЬ, -плАчу, -плАчаш, -плАча;
-плАч; злк. 1. м/то і члао. Праліць нейкую
колькасць слёз (разм.). 2. м/то. Плачучы,
давесці да чырвані, прыпухласці (вочы).
0 (Як) кот наплакаў (разм., жарт.) — пра
вельмі малую колькасць чаго-н.
НАПЛАСТАВАННЕ, я, л 1. ал. наплас
таваць. 2. мл. -і, -аў. Асадкавыя ўтварэнні
ў горных пародах у выглядзе пластоў. 77ллллстлеялл/ зямлой клры. Теллла/члыя лллллстлеллл/.
НАПЛАСТАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-тўецца; злк. 1. Адкласціся пластамі. 2. ле
рлл. Захавацца ў пэўнай паслядоўнасці за
доўгі перыяд часу. 77ялллстлелл/ся ўсллм/лы. II лезлк. напластоўвацца, -аецца.
НАПЛАСТАВАЦЬ, тую, тўеш, тўе;
-тўй; -тавАны; злк., члао. 1. Накласці плас
тамі. 2. Нарэзаць пластамі (спец.). 77. рыбы
бля сллелля. 3. лбрлл. Пакінуць які-н. адбі
так за доўгі перыяд часу. Ц лезлк. наплас
тоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ллз. напласта
ванне, -я, л.
НАПЛАЎНЙ, -Ая, -бе. 1. Які робіцца
на плывучых апорах. 77. мосл/. 2. Які за
ківаецца па цячэнні (пра рыбалоўную
снасць).
НАПЛЁСЦІ, -лятў, -ляцёш, -ляцё; -ляцём, -лецяцё, -лятўць; наплёў, -лялА, -лб;
напляці; -лёцены; злк., члао. 1. Сплесці
нейкую колькасць чаго-н. 77. ком/ыклў. 2.
лерлл. і без блл. Нагаварыць рознага глуп
ства, нахлусіць (разм.). Ц лезлк. наплятаць,
-Аю, -Аеш, -Ае (да 1 знач.).
НАПЛЁЧНІК, а, мл і, аў, м 1. На
плечнае ўпрыгожанне на адзежы. 2. Час
тка старадаўніх воінскіх даспехаў, якая за
сцерагала плечы ад удараў. 3. Частка спар
тыўнага рыштунку, якая засцерагае плечы
варатара ад пашкоджанняў.
НАПЛЁЧНЫ, -ая, -ае. Які носяць на
плячах. ТТлллечлыя рлмял/.
НАПЛЙСЦІ, -лывў, -лывёш, -лывё;
-лывём, -лывяцё, -лывўць; наплыў, -лылА, -лб; -лыві; злк. 1. лл клео-м/то. Плы
вучы, наткнуцца. 77. лл клмель. 2. (7 /2 лс.
леўэкые.). Прыплыўшы, набрацца ў ней
кай колькасці. 7/лллыло (безас.) сме/^/р/ бл
берлел. 3. (7 / 2 лс. ле ўжые.). Нацячы на
паверхню чаго-н. 77лллыл/ слёзы. 4. (7 / 2
лс. леўжь/е.). Плаўна насунуцца, закрыць
сабой што-н. 7/лллыл/ хмлры лл сол^л. 5.
лерлл. Ахапіць, з'явіцца (пра думкі, па
чуцці, успаміны і пад.). 77дллыл/ўсллм/лы.
II лезлк. наплываць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ллз.
наплыў, -льіву, м. (да 2 і 3 знач.).
НАПЛОІЎ, -лйву м. 1. ал. наплысці. 2.
Тое, што наплыло, сабралася. 77. еоблрлсцей. 3. лерлл. Вялікая колькасць каго-, чаго-н. 77. ллкулл/коу 77. ллчу^/(яў. 4. Пасту
повая змена кадраў у кінафільме (спец.).
5. Нарасць на ствале дрэва. Н. лл бярозе.
НАПЛЫЦЬ, -лывў, -лывёш, -лывё;
-лывём, -лывяцё, -лывўць; -льіў, -лылА,
-лб; злк. Тое, што і ллллысц/.

НАП-НАП
НАПЛЮХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; злк.,
члао і без блл. Плюхаючы, разліць, наліць
на што-н. 77. елбы лл ллблоеу. Ц лезлк. на
плюхваць, -аю, -аеш, -ае.
НАПЛЯВАЦЬ а/? пляваць
НАПЛЯВУЗГАЦЬ ая плявузгаць
НАПЛЯТКАРЫЦЬ, ру рыш, рыць;
злк. (разм.). Нагаварыць плётак. Сўсебк/
ляллятклрь/л/ лрл бзяўчылу.
НАПНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; злк.
(разм.). Тое, што і ллляццл.
НАПНЎЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; злк. (разм.). Тое, што і ллляць (у 1 знач.).
НАПОЙ, -ю, мл. -і, -яў, м. Тое, што і ллл/тлк.
НАПОЙВАЦЬ ал напаіць
НАПОМНІЦЬ, ню, ніш, ніць; злк 1.
лб к/м-чым, лрл клао-млло і без блл. Пры
мусіць каго-н. успомніць. 77. лрл сябе. 77.
лб м/лулым. 2. клео-млло. Здацца падоб
ным на каго-, што-н.; нагадаць. Тэл/ы члллеек ллломл/ў сябрл. Ц лезлк. напамінАць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц ллз. напамінАнне, -я, л. (да
I знач.) / напамінак, -нку м. 77лбзяклелць
зл л.
НАПОПЕРАК, лрысл. і лрыллз. (разм.).
1. лрысл. Па шырыні чаго-н., ушырыню;
упоперак. Рлзрэзлць блліол л. 2. лрысл.
Наперакор, не згаджаючыся з кім-н. 7йелрыць л. 3. лрь/ллз з^7. Насуперак каму-,
чаму-н. 77. еол/бл^ьк/. 77. эклблллям.
НАПОР, -у, м. 1. Дзеянне моцнай сілы;
націск. 77. еетру. 7/е еытрьямл^ь лллору
лёбў. 2. Энергічнае ўздзеянне на каго-н.;
напад, націск. 77лб лллорлл/ сяброў ёл еымум/ллы быў лрызллццл. 77. еорлал.
НАПОРНЫ', -ая, -ае. Які служыць для
ўтварэння напору вадкасці. 77. блк. ТТллорлыя трубы.
НАПОРНЬР, -ая, -ае. Тое, што і лллорысты. II ллз. напбрнасць, -і, ж.
НАПОРЫСТЫ, ая, ае Які рашуча да
біваецца сваёй мэты, настойлівы. 77. члллеек. 77. хлрлктлр. Ц ллз. напорыстасць, -і, ж.
НАПОЎНІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ніц
ца; злк. 1. Стаць поўным, занятым; на
сыціцца, запоўніцца чым-н. 7?ежя лллоўл/ллся елбой. 77лкой лллоўл/ўся ллхлм/. 2.
лерлл. Стаць поўнасцю занятым якімі-н.
думкамі, пачуццямі і пад. Сэрца лллоўл/ллся рлблс^/о. II лезлк. напаўняцца, -Аецца.
II ллз. напаўнённе, -я, л. ТТмльс бобрлал ллллўлелля.
НАПОЎНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -не
ны; злк., м/то к/м-чым. 1. Зрабіць поўным,
занятым; насыціць, запоўніць чым-н. 77.
мям/ок мукой. 77/лум/ылыя елллсы лллоўл/л/
лес. ^облр кеетлк лллоўл/ў ллкой. 2. лерлл.
Запоўніць, заняць цалкам (пра думкі, па
чуцці і пад.). 77. сэрцл жалем. Ц лезлк. на
паўняць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ллз. напаўнённе,
-я, л.
НАПРАВА, лрысл. У правы бок, на пра
вым баку. 77леярлуць л. б Направа і нале
ва — без разбору, усім, усіх і пад.

НАП-НАП
НАПРАВІЦЬ, -рАўлю, -рАвіш, -рАвіць;
-рАўлены; зак. 1. м/то. Адрамантаваць,
зрабіць прыгодным для карыстання. 7/.
рухавік. 2. м/то. Падвастрыўшы, зрабіць
прыгодным для карыстання. 77. брытву. 3.
чаео. Унесці вялікую колькасць паправак,
змен (у тэкст, карэктуру і пад.). 77. плмылак. II незак. напраўляць, -Аю, -яеш, -яе (да
1 знач.).
НАПРАДВЕСНІ, прыся. На зыходзе зі
мы, перад самым наступленнем вясны.
Сын прыехаў бамоў н.
НАПРАЖЫЦЬ, -рАжу -рАжыш, -рАжыць; -рАжаны; зак., чаео. Пражаннем
прыгатаваць нейкую колькасць. 77. бобу. Ц
незак. напражваць, -аю, -аеш, -ае.
НАПРАКАТ, лрысл. У часовае карыс
танне за плату. Узяць веласіпеб н.
НАПРАКТЫКАВАЦЦА ад практыка
вацца.
НАПРАКУДЗІЦЬ аі пракудзіць
НАПРАЛЁТ, прыся. Без перапынку;
увесь час. ТТрацаеаць усю ноч н.
НАПРАЛОМ, лрысл. Не лічачыся з пе
рашкодамі, абставінамі (пры дасягненні
мэты). Тсц/ н. Дзейнічаць н.
НАПРАМАК, мку, лін мкі, -мкаў м. 1.
Лінія руху, бок, у які накіраваны рух, дзе
янне. Тсці ў паўночным напрамку. Змяніць н.
2. перан. Шлях развіцця чаго-н. 77. развіц
ця краіны. 3. Участак фронту. 7?аі на заход
нім напрамку. 4. Грамадская, навуковая і
інш. плынь. Рэалістычны н. у літаратуры.
5. у знач. прыся, напрамкам. У кірунку да
чаго-н. 77айсці напрамкам ба лесу. 0 Браць
(узяць) напрамак — пачынаць рухацца, ісці
ў якім-н. напрамку.
НАПРАМІЛЫ У выразе: напрамілы
бог — што ёсць сілы клікаць, крычаць,
прасіць.
НАПРАМКІ прыся. (разм.). Тое, што і
напрасткі.
НАПРАРОЧЫЦЬ ая прарочыць
НАПРАСАВАЦЬ, сўю, сўеш, сўе;
-сўй; -саваны; зак. 1. м/то. Выпраса
ваць добра, акуратна. 77. сукенку. 2. каео.
Выпрасаваць нейкую колькасць чаго-н.
77. бялізны.
НАПРАСІЦЦА, -рашўся, -рбсішся,
-рбсіцца; зак. 1. Просьбамі і намёкамі да
біцца запрашэння на ўдзел у чым-н. 77. ў
еосці. 2. на мілю. Сваімі паводзінамі выклі
каць якія-н. адносіны да сябе. 77. на кам
плімент. 3. (7 і 2 ас. неўжые.). Узнікнуць,
з'явіцца. Тарасілася рам/энне. Ц незак.
напрошвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
НАПРАСІЦЬ, -раніў, -рбсіш, -рбсіць;
зак., каео (разм.). Наклікаць, запрасіць
вялікую колькасць каго-н. 77. еасцей. Ц не
зак. напрошваць, -аю, -аеш, -ае.
НАПРАСТКІ прыся. Па прамой лініі,
самым кароткім шляхам. Лайсц/ ў вёску н.
НАПРАСЦЯК, прыся. (разм.). Тое, што
і напрасткі.
НАПРАЎДУ, прыся. (разм.). На самай
справе, сапраўды, ^н н. лепм/ы спартсмен
у класе.
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НАПРАЎШЧЫК, а, мн і, аў, м Май
стар па напраўцы чаго-н. Т7. брытваў. Ц ж.
напраўшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
НАПРАЦАВАЦЦА, -цўюся, цўешся,
-цўецца; -цўйся; зак. Папрацаваць многа,
уволю, стаміцца ад працы.
НАПРОСТ, прыся. Не звязваючы (у
снапы), свабодна. Аласці жыта н.
НАПРОЦІ, прысл. і прыназ. (разм.). 1.
прысл. Тое, што і насупраць, насупроць. Ся
дзець н. 2. лрыназ. з Р Прама перад кім-н.
Сын сябзеў н. бацькі.
НАПРЎЖАННЕ, я, н 1. ал напру
жыць. 2. Сканцэнтраванне намаганняў
затрата вялікай энергіі, сіл для ажыццяў
лення чаго-н. Слухаць з напружаннем.
3. Ненатуральнае становішча, напружа
насць у якой-н. галіне дзейнасці. Т7 між
народных абносін. 4. Велічыня, якая харак
тарызуе сілу ціску або расцяжэння, што
прыходзіцца на адзінку плошчы цвёрдага
цела (спец.). 5. Велічыня, якая характа
рызуе работу электрычных сіл пры пера
мяшчэнні электрычнага зараду (спец.).
Электрычнае н.
НАПРУЖАНЫ, ая, ае 1. Які знахо
дзіцца ў стане напружання. Напружаныя
мускулы. 2. Які патрабуе затраты вялікіх
сіл, увагі. Напружаная праца. Н. час. 3.
леран. Складаны, цяжкі, які патрабуе ўрэ
гулявання. Напружаныя міжнародныя абносіны. 4. перан. Які выражае напружанне,
ненатуральны. Н. м/эпт. Ц наз. напружа
насць, -і, ж.
НАПРУЖЫЦЬ, -жу, жыш, жыць;
-жаны; зак., м/то. 1. Зрабіць пругкім.
Н. мускулы. 2. п^ран. Узмацніць, павы
сіць ступень праяўлення чаго-н. Н. зрок.
Н. слых. Н. еолас. Н. памяць. Ц незак. на
пружваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. напрўжанне, -я, н.
НАПРЫКЛАД, пабочн. сл. Для прыкла
ду (ужыв. пры пералічэнні, пры паясненні
слова ў сказе, для ілюстрацыі папярэдня
га выказвання). 77., можна пайсці ў кіно, у
тэатр.
НАПРЭГЧЫ, -рагў, -ражбш, -ражб;
-ражбм, -ражацё, -рагўць; напрбг, -рбгла
і -раглА, -рбгла і -раглб; -ражы; -рбжаны;
зак., чаео. Тое, што і напражыць.
НАПСАВАЦЬ, -суіб, суёш, -суё; суём,
-суяцё, -суібць; -сўй; -саваны; зак. 1. чаео.
Сапсаваць нейкую колькасць чаго-н. 77.
матэрыялу. 2. каму-чаму. Прынесці шко
ду 77. справе.
НАПУДЗІЦЦА ал. пудзіцца
НАПУДЗІЦЬ ал пудзіць
НАПУДРЫЦЦА ал пудрыцца
НАПУДРЫЦЬ ал пудрыць
НАПУЖАЦЦА ал пужацца
НАПУЖАЦЬ ал пужаць
НАПУЛЬСНІК, а, мн і, -аў м Павязка, якая накладваецца на тое месца на ру
цэ, дзе прашчупваецца пульс.
НАПУСК, -у; м. 1. ал. напусціць. 2. Час
тка адзення, якая свабодна звісае, вы
ступае над чым-н. Хб%?тачка з напускам.

3. Спуск сабак на звера ў час палявання
(спец.).
НАПУСКНЫ, -бя, -бе. Ненатуральны,
штучны; няшчыры. //апускная весялосць.
77апускная строгасць.
НАПУСЦІЦЬ,
пушчў,
пўсціш,
-пўсціць; зак. 1. каео-чаео. Даць доступ
куды-н. вялікай колькасці каго-, чаго-н.
77. любзей у залу. 77. вабы ў ванну. 77. холабу ў хату. 2. м/то і чаео на каео (м/то). На
даць сабе, сваім паводзінам нейкі выгляд,
характар (разм.). 77. на сябе строеасць. 3.
каео-м/то на каео-м/то. Накіраваць для
нападу (разм.). 77. сабак на зебра. 4. м/то.
У народных павер'ях: з дапамогай нейкай
вышэйшай сілы наслаць на каго што-н. 77.
чары, хваробу. 5. м/то і чаео. Дадаць, павя
лічыць у памеры пры раскроі. 77. на м/вы.
II незак. напускаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз.
нАпуск, -у; м. (да 1—3 і 5 знач.).
НАПУХЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які напух,
стаў успухлым. ТТалухлая рука. Ц наз. на
пухласць, -і, ж.
НАПУХНУЦЬ, -ну -неш, -не; напўх,
-хла; -ні; зак. Стаць ненармальна пухлым,
успухнуць. 7/алух нос. Ц незак. напухаць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
НАПХАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. (разм.). 1. (7 і 2 ас. не ўжыв.). Са
брацца, стоўпіцца ўнутры чаго-н.; набіц
ца. ТТанхалася любзей у хату. 2. Наесціся
(груб.). 77. бульбы.
НАПХАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак. 1.
м/то і чаео. Напоўніць, запіхваючы ўнутр
чаго-н. 77. мям/ок саломай. 2. перан. каео.
Сабраць у адным месцы, запоўніўшы яго
да адказу (разм.). 77. любзей у мам/ыну. 3.
леран., м/то. З'есці многа чаго-н. (груб.).
77. жывот бульбай. Ц незак. напіхаць, -Аю,
-Аеш, -Ае і напіхваць, -аю, -аеш, -ае.
НАПЫЛІЦЬ ал пыліць
НАПЫРСКАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
зак., м/то і чаео. 1. Пакрыць пырскамі па
верхню чаго-н. 77. вабы на паблоеу. 2. На
душыць чым-н. пахучым. 77. бўхам/. Ц не
зак. напырскваць, -аю, -аеш, -ае.
НАПЫТАЦЬ, Аю, -Аеш, -Ае; Аны;
зак., каео-м/то. Распытваючы, знайсці
патрэбную рэч, патрэбнага чалавека. 77.
бобрую карову ў сусебняй вёсцы. Ц незак. на
пытваць, -аю, -аеш, -ае.
НАПЫТЛЯВАЦЬ, лібю, лібеш, лібе;
-лібй; -лявАны; зак., чаео. Дробна змалоць
і прасеяць нейкую колькасць мукі. 77. мук/
на п/рае/.
НАПЫШЛІВЫ, ая, ае 1. Празмерна
важны, ганарысты (пра чалавека). 77 выеляб. 2. Занадта ўрачысты, прыўзнята квя
цісты. 77. стыль. II наз. напышлівасць, -і, ж.
НАПЕЎНА, прысл. 1. Беспамылкова,
з разлікам, без рызыкі. Дзейнічаць н. 2. у
знач. пабочн. сл. Мабыць, хутчэй за ўсё. 77.,
тут абпачывал/ турысты.
НАПЭЦКАЦЦА ал. пэцкацца
НАПЭЦКАЦЬ, -аю, аеш, ае; аны;
зак. (разм.). 1. Нарабіць бруду, запэцкаць
цгго-н. 77. на стале. 2. леран. Зрабіць дрэн-
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на, нядбайна. 77. у см/ытку. Ц незак. на
пэцкваць, -аю, -аеш, -ае.
НАПЯВАЦЬ, -Аю, -аеш, -ае; незак. 1.
а/!, напець. 2. м/то і без бал. Ціха, напаўго
ласу пець. Я. песню.
НАПЯРЭДАДНІ, прысл. і лрыназ. 1.
прысл. Непасрэдна перад якім-н. днём,
перад якой-н. падзеяй. 7/. сыпаў перм/ы
смее. 2. чаео, прыназ. з Р Перад чым-н.
Сустрэцца н. 7/оеаеа еоба. 7/. выбараў.
НАПЯРЭЙМЫ, прысл. і прыназ. (разм.).
1. лрысл. З мэтай перахапіць каго-, што-н.,
рухаючыся яму насустрач; наперарэз. Ьеечы н. 2. лрыназ. з Д. Ужыв. для ўказання на
асобу або прадмет, якім імкнуцца зайсці
наперад, каб перахапіць іх. 7,еечы н. уце
качу.
НАПЯЦЦА, -пнўся, -пнёшся, -пнёцца;
-пнёмся, -пняцёся, -пнуцца; -пяўся, -пе
лася; -пніся; зак. 1. (7/2 ас. не ўжые.).
Стаць тугім, нацягнуцца. 7рос напнуся.
Мускулы налял/ся. 2. Сабраўшы ўсе фізіч
ныя сілы, напружыцца. Ц незак. напінацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
НАПЯЦЬ, -пнў, -пнёш, -пнё; -пнём,
-пняцё, -пнўць; напйў, -пйла; -пні; -пАты;
зак., м/то. 1. Нацягнуўшы, зрабіць тугім
або туга замацаваць. 77. немцы. 77 стру
ны на скрыпцы. 2. Надзець што-н., наця
гнуць (разм.). 77. боты. Ц незак. напінаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. напінанне, -я, н. (да
1 знач.).
НАПЯЧЫ, -пякў, -пячАш, -пячА; -пячбм, -печацё, -пякўць; напёк, -пяклА,
-клб; -пячы; -пёчаны; зак. 1. чаео. Спя
чы нейкую колькасць. 77. п/раеоў. 2. м/то.
Моцна нагрэць, перагрэць на сонцы, пе
чы і пад. (разм.). 77. ное/ на пяску. 3. ка
ео-м/то. Апячы крапівой; наджаліць (пра
насякомых; разм.). Ц незак. напякаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
НАПЯЧЫСЯ, -пякуся, -пячэшся, -пя
чэцца; -пячбмся, -печацёся, -пякуцца;
напёкся, -пяклАся, -клбся; -пячыся; зак.
(разм.). Моцна нагрэцца, перагрэцца на
сонцы, печы і пад. 77. на пляжы.
НАРА, -ы, л/н. нбры / (зл/ч. 2,3, 4) нары,
нор, ж. Паглыбленне пад зямлёй, часта з
некалькімі хадамі, якое вырыта жывёлі
най і служыць ёй жыллём, 7)орсукоеа н. Ц
ламянм/. нОрка, -і, ДМ -рцы, л/н. -і, -рак,
ж.
НАРАБАВАЦЬ, бўю,
бўеш,
бўе;
-бўй; -бавАны; зак., м/то і чаео. Рабуючы,
прысвоіць; награбіць многае. 77. кам/тоўнасцем.
НАРАБІЦЦА, -раблюся, -рббішся, -рббіцца; зак. 1. Парабіць уволю; напраца
вацца. 2. (7 / 2 ас. не ўжые.). Здарыцца,
адбыцца (разм.). 77араб/лася бябы.
НАРАБІЦЬ, -рабліб, -рббіш, -рббіць;
-рбблены; зак., чаео. 1. Зрабіць вялікую
колькасць чаго-н. 77. (%ютазбымкаў. 2.
Зрабіць, учыніць што-н. або многа чаго-н.
(звычайна дрэннага, непрыемнага і пад.).
77. елупстеа. 77. памылак. 3. Зрабіць вязан
нем нейкую колькасць (разм.). 77. панчох,

м/карпэтак. Ц незак. нарабляць, -Аю, -Аеш,
-Ае (да 1 і 3 знач.).
НАРАВІСТЫ, ая, ае 1. З норавам
(звычайна пра коней). 77. конь. 2. Нату
рысты, капрызны (пра чалавека). %лаеек з нарае/стыл/ характарам. Ц наз. нара
вістасць, -і, ж
НАРАВІЦЦА, -раўлйся, -рбвішся, -рбвіцца; незак. Упарціцца, паказваць свой
нораў. Донь часта нарае/ўся.
НАРАВІЦЬ, -раўліб, -рбвіш, -рбвіць;
незак. 1. Дагаджаць. Тбсцю трэба н. 2. з
/нф. ізлуч. «каб». Імкнуцца, старацца. Донь
уеесь час нарае/ў сарвацца з л/есца.
НАРАД, -а, 37-дзе, л/н. -ы, -аў л/. 1. Вус
нае або пісьмовае распараджэнне на вы
кананне якой-н. работы; дакумент на вы
дачу або атрыманне чаго-н. ?4трьа/а^ь н.
77. на лес. 77. на л/ам/ыну. 2. Якая-н. работа
або заданне для ваеннаслужачых (спец.).
Знахобз/ццаў норабзе. 77. на кухню. 3. Група
ваеннаслужачых, якія выконваюць такое
заданне (спец.). Тарн/зонны н. 77. м/л/цы/. Ц
нрым. нарадны, -ая, -ае (да 1 знач.).
НАРАДА, -ы, ДЛ7 -дзе, л/н. -ы, -рАд,
ж. 1. Афіцыйнае пасяджэнне для абмер
кавання якіх-н. спецыяльных пытанняў.
7?ытеорчая н. 2. Сумеснае абмеркаванне
якога-н. пытання. Сямемная н.
НАРАДАВОЛЕЦ, льца, л/н
льцы,
-льцаў л/. (гіст.). Член тайнай палітычнай
арганізацыі «Народная воля». Ц лрым. на
радавольскі, -ая, -ае
НАРАДАЗНАЎСТВА, -а, н Сістэма на
вук, якія вывучаюць культуру і быт народаў; этнаграфія. Ц прь/л/. нарадазнаўчы, -ая,
-ае.
НАРАДЖЭННЕ, -я, н. 1. ал. нарадзіць,
нарадзіцца. 2. Дзень, дата, калі хто-н. на
радзіўся, а таксама святкаванне гэтага
дня. Залрас/ць на бзень нараджэння.
НАРАДЗІЦЦА, -раджўся, -рбдзішся,
-рбдзіцца; зак. 1. З'явіцца на свет (пра ча
лавека, жывёл). 7/арабз/ўся сь/н. 77. ў еёсцы.
2. (7 / 2 ас. не ўжые.), перан. З'явіцца; уз
нікнуць, пачацца. ТТорабз/лася /бэя. 0 Нара
дзіцца ў сарочцы — быць удачлівым, шча
слівым ва ўсім. II незак. нараджЭцца, -Аюся,
-аешся, -аецца; наз. нараджэнне, -я, н.
НАРАДЗІЦЬ, -раджў, -рбдзіш, -рбдзіць; -рбджаны; зак. 1. каео Тммяо/ Даць
жыццё каму-н., пусціць на свет. 77. сына. 2.
(7 /2ас. неўжые.), пбран., м/то. Даць пача
так чаму-н., стварыць што-н., быць пры
чынай з'яўлення чаго-н. Жрыўба нарабз/ла
злосць, б У чым маці нарадзіла (разм.) — зу
сім голы. II незак. нараджаць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II наз. нараджэнне, -я, н.
НАРАДЧЫК, -а, л/н. -і, -аў, л/. Работнік,
які выпісвае нарады на якую-н. работу. Ц
ж. нарадчыца, -ы, л/н. -ы, -чыц
НАРАЗАЦЬ ел. нарэзаць.
НАРАЗНЙ, -Ая, -бе. 1. ел. нарэзаць. 2.
Які мае на сабе нарэзы, нарэзку. 77. канал
ствала.
НАРАІЦЬ, -Аю, -Аіш, -Аіць; -Ай; зак. 1.
каео-м/то. Параіць, парэкамендаваць для
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якой-н. мэты. 77. бобраеа печн/ка. 2. з /н%,.,
каму і без бал. Даць параду зрабіць што-н.
НАРАКАННЕ, -я, н. 1. ел. наракаць. 2.
звычайна л/н. -і, -яў. Дакор, папрокі. Мат
чыны нараканн/.
НАРАКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак., на
каео-м/то, з бабам, і без бап. Выказваць
крыўду на каго-, што-н., незадавальненне
кім-, чым-н. II наз. нараканне, -я, н.
НАРАСПАШКУ, прысл. Тое, што і на
росхрыст.
НАРАСПЕЎ, прысл. Працягла, расцяг
ваючы словы. Таеорыць н.
НАРАСТ, -а, М -сце, л/н. -ы, -аў л/. /
НАРАСЦЬ, -і, -ей і -яў, ж. 1. Ненармаль
нае патаўшчэнне на якой-н. частцы ар
ганізма. 77. на ствале брэеа. 2. Тое, што
наогул нарасло дзе-н., на чым-н. ./7еба#ыя
нарасты.
НАРАСХВАТ, лрысл. Наперабой, ста
раючыся перахапіць у іншых. Хіерал//чныя
еырабы купляюць н.
НАРАСЦІ^ 1 і 2 ас. не ўжыв., -расцё; нарбс, -раслА, -слб; зак. 1. Вырасці ў нейкай
колькасці. ТТорасло хмызняку. 2. Вырас
ці на паверхні чаго-н. 77а страсе нарасло
молу. 3. Сабрацца, павялічыцца (аб пра
цэнтах, грошах і пад.). 7/орасл/ працэнты
за еоб. II незак. нарастаць, -Ае; наз. нарас
танне, -я, н.
НАРАСЦІЦЬ, -рашчў, -рбсціш, -рбсціць; зак. 1. чаео. Вырасціць у нейкай
колькасці. 77. кветак. 2. м/то і чаео. Вы
расціць што-н. на чым-н. 77. мускулы. 3.
м/то. Павялічыць у памерах, дабаўляючы
што-н. 77. сцяну. II незак. нарошчваць, -аю,
-аеш, -ае; наз нарошчванне, -я, н / нара
шчэнне, -я, н. (да 2 і 3 знач.).
НАРАСЦЬ ел нараст
НАРАЎНЕ / НАРОЎНІ, прысл 1. На ад
ной лініі, на адной вышыні, глыбіні і пад.,
з роўнай сілай, скорасцю і гд. Спартсме
ны беал/ н. 2. у знач. прыназ. Аднолькава з
кім-, чым-н., на роўных умовах, правах.
^Жанчыны працуюць н. з мужчынал//.
НАРАЧНЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Чала
век, які спецыяльна пасылаецца з якім-н.
спешным даручэннем. 77аслаць п/сьмо на
рачным.
НАРАЧОНЫ, ая, -ае 1. Аб'яўлены,
прызначаны быць такім. 77. брат. 2. у знач.
наз. нарачоны, -ага, м.; нарачоная, -ай, ж.,
мн. -ыя, -ых. Жаніх, нявеста. Усе л/чыл/ /х
нарачоным/.
НАРВАЦЬ', -вў, -вёш, -вё; -вём, -вяцё, -вўць; -ві; -вАны; зак., чаео. 1. Сарваць
нейкую колькасць чаго-н. 77. кветак. 77.
букет. 2. Парваць нейкую колькасць ча
го-н. 77. паперы. 3. Нацерабіць нейкую
колькасць (лёну; канопляў і пад.). 77. /льну.
4. (7 / 2 ас. не ўжые.) і м/то. Нагнаць (пра
вецер; разм.). 7?ецер нарваў снезу. Ц незак.
нарываць, -Аю, -Аеш, -Ае (да 1—3 знач.).
НАРВАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -рвё; зак.
Апухнуць і нагнаіцца. 77алец нарваў. Ц не
зак. нарываць, -Ае.
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НАРВЁЖЦЫ, -аў абз. -жац, -жца, м.
Народ, які складае асноўнае насельніцтва
Нарвегіі. Ц лс. нарвежка, -і, ДЛ/ -жцы, лін.
-і, -жак. II лрым. нарвежскі, -ая, -ае.
НАРЗАН, -у, м. Вуглякіслая мінераль
ная лячэбная вада. Ц лрым. нарзанны, -ая,
-ае. ТЭрзанныя еанны.
НАРКА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: 1) які мае адно
сіны да наркотыкаў напр.: наркабізнес,
наркаманія; 2) які мае адносіны да нарко
зу напр.: наркае/лноз, наркалс/хатэралія,
норкаэлектрашок.
НАРКАБІЗНЕС, -у м Бізнес, які пры
носіць даход ад гандлю наркотыкамі. Ба
рацьба з наркабізнесам.
НАРКАЛОГІЯ, і, лс Раздзел медыцы
ны, які займаецца вывучэннем і лячэннем
хвароб, выкліканых алкагалізмам, нарка
маніяй і таксікаманіяй. Ц лрым. наркала
гічны, -ая, -ае. 77 быслансер. 77 каб/нет.
НАРКАМАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек,
які мае моцную, хваравітую цягу да нар
котыкаў. II лс. наркаманка, -і, ДА/-нцы, мн.
-і, -нак. II лрым. наркаманскі, -ая, -ае.
НАРКАМАНІЯ, -і, лс. Хваравітая, ча
сам неадольная цяга да сістэматычнага
ўжывання наркотыкаў што прыводзіць да
цяжкіх парушэнняў фізічных і псіхічных
функцый арганізма.
НАРКАМАФІЯ, -і, лс. Мафія, звязаная
з гандлем наркотыкамі.
НАРКОЗ, -у; м. Агульнае абязбольван
не, своеасаблівы стан штучнага сну з поў
най або частковай стратай прытомнасці і
болевай адчувальнасці. ^4лерацыя лаб нар
козам. II лрым. наркозны, -ая, -ае.
НАРКОЛАГ, і, мн і, аў м Урач спецыяліст па наркалогіі.
НАРКОТЫКІ, -аў абз. наркбтык, -у; м.
Моцнадзейнае рэчыва (расліннага і сін
тэтычнага паходжання), якое выклікае
ўзбуджэнне, галюцынацыі, санлівасць і
паралізуе дзейнасць цэнтральнай нерво
вай сістэмы. II лрым. наркатычны, -ая, -ае.
НАРМАВАЦЬ, -мўю, -мўеш, -мўе;
-мўй; -мавАны; незак., што. Узводзіць, ус
танаўліваць нормы. 77. заработную плату.
II наз. нармаванне, -я, н.
НАРМАЛІЗАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-зўецца; зак. і незак. Прыйсці (прыхо
дзіць) у норму; зрабіцца (рабіцца) нар
мальным. Ябнос/ны нармалізаваліся.
НАРМАЛІЗАВАЦЬ, -зўю, -зўеш, -зўе;
-зўй; -завАны; зак. і незак., што. 1. Вызна
чыць (вызначаць) нормы, падпарадкаваць
(падпарадкоўваць) норме. 77. правапіс. 77.
вымаўленне. 2. Наблізіць (набліжаць) да
нормы. 77. міэкнаробныя абносіны. Ц наз.
нармалізацыя, -і, лс
НАРМАЛЬНЫ, -ая, ае 1. Які адпавя
дае нормам, звычайны. Тэрмальная тэм
пература цела. Тэрмальная ваеа. 2. Псіхіч
на здаровы. II ноз. нармальнасць, -і, лс.
НАРМАНЫ, -аў абз. нарман, -а, м.
(гіст.). Агульная назва плямён, якія на
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сялялі Скандынавію ў 8—11 стст. Ц лрым.
нарманскі, -ая, -ае.
НАРМАТЙЎ, -тьіву, мн. -тывы, -тьіваў
м. (спец.). Эканамічны або тэхнічны па
казчык норм, у адпаведнасці з якімі вы
конваецца работа. ТЭрматыбы вытворчай
працы. II лрым. нарматыўны, -ая, -ае.
НАРМАТЫЎНЫ, ая, ае 1. ал. нар
матыў 2. Які вызначае норму; стандарты,
правілы. ТЭрматыўная граматыка. Ц наз.
нарматыўнасць, -і, лс. (да 2 знач.).
НАРМІРАВАЦЬ, рўю, рўеш, рўе;
-рўй; -равАны; зак. і незак., што. Тое, што
і нармаваць. Ц наз. нарміраванне, -я, н. інармірбўка, -і, ДА/ -рбўцы, лс. Ц лрым. нармірбвачны, -ая, -ае
НАРМІРОЎШЧЫК, а, мн і, аў м
Спецыяліст па нарміроўцы чаго-н. Ц лс.
нармірбўшчыца, -ы, мн -ы, -чыц.
НАРОГ, -а, А/ -рбзе, мн. -і, -аў м. Час
тка плуга, якая падразае пласт зямлі знізу
і перадае яго на адвал. Ц прым. нарбжны,
-ая, -ае.
НАРОД, -а і -у, лт. -ы, -аў м. 1. -а. Усё
насельніцтва пэўнай дзяржавы, жыхары
краіны. 77 Беларусі. 2. -а. Працоўная маса
насельніцтва той ці іншай краіны. 77рацоўны н. Быхабцы з нароба. 3. -а. Розныя
формы гістарычных супольнасцей (племя, народнасць, нацыя). Беларускі н. 4.
-у, толькі абз. Людзі. /Э мітыне прыйшло
мноеа наробу. Ц лрым. нарадны, -ая, -ае. 7Эробная творчасць.
НАРОДАНАСЁЛЬНІЦТВА, а, н На
сельніцтва краіны, якой-н. тэрыторыі.
НАРОДАЎЛАДДЗЕ, -я, н. Улада народа,
дэмакратыя, ўрваны наробаўлаббзя.
НАРОДНАГАСПАДАРЧЫ,
ая,
ае
Які мае адносіны да народнай гаспадар
кі. ТТраблрыемства наробнаеаслабарчаеа
значэння.
НАРОДНАСЦЬ, і, мн і, ей, лс 1.
ел. народны. 2. Устойлівая супольнасць
людзей, заснаваная на агульнасці мовы,
тэрыторыі, эканамічнага жыцця, якая па
пярэднічае нацыі. 77аўночныя наробнасці.
3. Нацыянальная, народная (у 3 знач.) са
мабытнасць. 77. паэзіі Янкі Аулалы.
НАРОДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Паслядоў
нік народніцтва. II лс. народніца, -ы, мн. -ы,
-ніц. II лрым. народніцкі, -ая, -ае.
НАРОДНІЦТВА, -а, н Грамадска-па
літычны рух у Расіі ў 2-й палавіне 19 ст.,
які ідэалізаваў сялянскую абшчыну і ім
кнуўся цераз яе ажыццявіць ідэі сялян
скай дэмакратыі і пераходу да сацыялізму;
мінуючы капіталізм. Ц лрым. народніцкі,
-ая, -ае.
НАРОДНЫ, -ая, ае 1. ал народ 2.
Які належыць усяму народу дзяржаўны.
/Эробная ааслабарка 3. Цесна звязаны з
народам, уласцівы духу народа, яго куль
туры, светапогляду. ТЭробнал паэзія. 4. У
складзе некаторых назваў устаноў арга
нізацый, пасад. 77. суб. 77. кантроль. 5. У
складзе ганаровых званняў якія надаюцца

дзеячам культуры. 77. паэт. 77. мастак. 11
наз. народнасць, -і, лс. (да 3 знач ).
НАРОКАМ, лрысл. (разм.). 1. Жартам,
не ўсур'ёз. Я еэта н. сказаў. 2. Наўмысна.
Стукнуць н.
НАРОСХРЫСТ, лрысл. Расшпіліўшы
ся, расхінуўшы краі вопраткі. 77ал/то н. 0
Душа наросхрыст — пра адкрытага, шчы
рага чалавека.
НАРОЎНІ ал нараўне
НАРОШЧВАННЕ ал нарасціць
НАРОШЧВАЦЬ ал нарасціць
НАРТЫ, -аў абз. нАрта, -ы, ДМ-рце, лс.
Доўгія, вузкія сані ў народаў Поўначы для
язды на сабаках або аленях. Ц прым. нарта
вы, -ая, -ае. 77. шляк.
НАРУБІЦЬ, -рубліб, -рубіш, -рўбіць;
-рўблены; зак., чаао (спец.). Вырубіць,
здабыць у шахце (пра каменны вугаль). 77
вуаалю.
НАРУКАЎНІК, а, мн і, -аў м Чахол,
які надзяваецца зверху рукавоў сарочкі,
пінжака (да локцяў) для аховы іх ад за
бруджвання, зносу ў час работы.
НАРУКАЎНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіц
ца на рукаве. 77. знак. Нарукаўная павязка.
НАРУКУ, лрысл. (разм.). Выгадна,
зручна, дарэчы. 7Ьта яму н.
НАРУМЯНІЦЦА ал румяніцца
НАРУМЯНІЦЬ ал румяніць
НАРЎЧНІЮ, аў абз -нік, а, м Ме
талічныя кольцы, злучаныя ланцужком,
якія надзяваюцца на рукі злачынцам, зня
воленым; кайданкі.
НАРЎЧНЫ, -ая, -ае. Які надзяваецца
на руку носіцца на руцэ. 77 аабз/нн/к.
НАРЦЫС, -а, мн. -ы, -аў м. Шматгадо
вая цыбульная расліна сямейства амаралісавых з белымі або жоўтымі кветкамі. Ц
лрыл* нарцысавы, -ая, -ае
НАРЫ, -аў. Насціл з дошак, прызнача
ны для спання, які знаходзіцца на пэўнай
вышыні над падлогай або зямлёй. Турэм
ныя н. Д?ух Вусныя н.
НАРЫВАЦЬ' ал нарваць'
НАРЫВАЦЬ^ ал нарваць^
НАРЫС, -а, л*н. -ы, -аў м. 1. Невялікі
літаратурны твор, кароткае апісанне жыц
цёвых фактаў Б/язраф/чны н. Баечны н. 2.
Агульны выклад якога-н. пытання. ТЭрысы ла быялекталоап. Ц лрыл*. нарысавы, -ая,
-ае (да 1 знач.).
НАРЫСАВАЦЬ ал рысаваць
НАРЫСІСТ, а, ЛГ-сце, мн -ы, -аў м
Пісьменнік, журналіст, які піша нарысы
(у 1 знач.). II зк. нарысістка, -і, ДА/ -тцы,
л*н. -і, -так. II лрым. нарысісцкі, -ая, -ае.
НАРЙЎ, -рйва, мн. -рйвы, -рьйваў м.
Гнойная пухліна на якой-н. тканцы арга
нізма. Гнойны н. II лрым. нарыўны, -ая, -ае.
/7арыўная паверхня.
НАРЫЎНЙ, -Ая, -бе. Які прызначаны
для лячэння нарыва. 77 пластыр.
НАРЫХТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе;
-тўй; -тавАны; зак. 1. чаао. Назапасіць у
нейкай колькасці. 77 сена на з/му. 2. што.
Падрыхтаваць; прывесці ў гатоўнасць. 77
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НАСАЕЛбТКА, -і, ДМ-тцы, мн. -і, -так,
^рдяд/лы. 3. кдзо-м/?ло. Сабраць, прыга
таваць усё патрэбнае (разм.). Я. экспеды лс. Верхняя частка глоткі, якая ўтварае
цыю. II яездк. нарыхтоўваць, -аю, -аеш, -ае. поласць ззаду носа, што пераходзіць у ся
II ндз. нарыхтоўка, -і, ДЛ/ -тбўцы, лс. (да 1
рэднюю частку глоткі. Ц нрым. насаглотач
знач.).
ны, -ая, -ае.
НАРЫХТОЎКА, -і, ДМ-тбўцы, лс. 1.
НАСАДЖАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; здк., кднарыхтаваць. 2. Планавая здача сельска ео-чдео. 1. Тое, што і ндсдбзіць'. 2. Пабо
гаспадарчых прадуктаў дзяржаве (разм ). ямі нарабіць сінякоў гузоў і пад. (разм.).
ЗбдЦЬ ЧДрЫХ/ЛОўку.
77. сінякоў.
НАРЫХТОЎШЧЫК, а, мя. і, аў, м.
НАСАДЖВАННЕ ел насадзіць'
НАСАДЖВАЦЬ', -аю, -аеш, -ае; нездк.,
Той, хто займаецца нарыхтоўкамі. Ц лс. на
рыхтоўшчыца, -ы, мл. -ы, -чыц II крым на мляо. 1. ал. насадзіць'. 2. нердн. Пашыраць,
рыхтоўшчыцкі, -ая, -ае
распаўсюджваць, укараняць. 77. чулсыя
НАРАІЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -рьіе;
/лрдбыцыі.
НАСАДЖВАЦЬ' ал насадзіць'
-рйты; здк., чдао. Нарабіць паглыбленняў
НАСАДЖЭННЕ, -я, н. 1. ал. насадзіць'.
у зямлі. ТТдрылі соіяяіям.
НАРЭЗ, -а і -у мя. -ы, -аў м 1. -у. Вуз 2. толькі мн. -і, -яў Пасаджаныя расліны,
кае паглыбленне ў выглядзе канаўкі, якое дрэвы. Зялёныя ндсдйжэнні. 77есддхоўныя
ндсд^экэнн/.
робіцца рэжучым інструментам на чым-н.
2. -а. Участак зямлі, адведзены каму-н.
НАСАДЗІЦЬ', -саджў, -сАдзіш, -сАдля часовага карыстання (гіст.). 77. зямлі.
дзіць; -сАджаны; здк. 1. чдео, мяло. Зра
НАРАЗАЦЦА, -рбжуся, -рэжашся, -рэ біць пасадку (дрэў раслін) у нейкай коль
жацца; -рбжся; здк. 1. (7 і 2 дс. ясўлсыо.).
касці. 77. ндрэчдк. 77. лдрк. 2. кдео (кдяр/
Заявіцца на дзяснах (пра зубы). У бзіця - Змясціць куды-н. у якой-н. колькасці
ц/ ндрэзд^/ся зубы. 2. Напіцца дап'яна (разм.). 77. поўную мдм/ыну людзей. Ц нездк.
(разм.). ТТцрэздўся, м//ло сцелскі не бдчыць.
насаджваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ндз. наса
НАРАЗАЦЬ, -рбжу -рбжаш, -рбжа; джэнне, -я, н
НАСАДЗЙІЬ', -саджў, -сАдзіш, -сА-рбж; -рэзаны; здк. 1. чдао. Разрэзаць чым н. вострым на часткі. 77 х^сбд. Я. салд. 2. дзіць; здк., кдео-мпяо. 1. Моцна, шчыльна
кдао-чдао. Зрэзаўшы або разрэзаўшы, на надзець на што-н. 77 сякеру нд /ядядрыгатаваць у нейкай колькасці. 7/. сіроў. 3.
н/чд. 77. чдреякд нд кручок. 2. лердл. Узбіў
Зарэзаць у нейкай колькасці. 77. курэй. 4.
шыся на што-н. вострае, параніць (разм.).
м//ло і чдео. Падзяліць шляхам межавання 77. ндеу нд цеік. Ц нездк. насаджваць, -аю,
або выдзеліць у час межавання. 77. зямл/.
-аеш, -ае. Ц ндз. насадка, -і, ДМ -дцы,
5. мяло. Зрабіць нарэзы. 77. адйку. 6. мяло. лс. (да 1 знач.) і насаджванне, -я, н. (да 1
Падрыхтаваць участак для выемкі ў шахце знач.).
(спец.). 77. лдбу. 7. мяло. Нарабіць зубцоў
НАСАДКА, -і, ДМ-дцы, мн. -і, -дак, лс.
на піле, назубіць. 8. мяло. Намуляць чым1. ел. насадзіць'. 2. Прынада для рыб, якая
н. 77. плячо сумкдй. Ц нездк. наразаць, -аю,
насаджваецца на кручок. Рыбд з<елд нд-Эеш, -бе (да 1,4—8 знач.) / нарэзваць, -аю,
сдбку. 3. Частка прыбора або інструмента,
-аеш, -ае (да 1, 4—8 знач.). Ц ндз. нарэзка, якая надзяваецца на што-н. Хдяічядя н. 77.
-і, ДМ-зцы, лс. (да 4—7 знач.). Ц л/?ым. на
чыеунндй му%мпы.
разны, -Ая, -бе (да 4—7 знач.).
НАСАЛАДЗІЦЬ, -ладжў, -лбдзіш, -лбНАРЭЗКА, -і, ДМ -зцы, лс. 1. ел. на дзіць; -лбджаны; здк., мяло. 1. Зрабіць
рэзаць. 2. Вінтавая разьба, якая робіцца салодкім, пасаладзіць. 77. кдеу. 2. Пра
звонку або ўнутры прадмета. Тйнтдбдя н.
расціць зерне ў цяпле і вільгаці для ат
НАРЭШЦЕ, лрысл. 1. Пасля ўсяго, на рымання соладу. 3. Давесці цеста да ста
паследак. Збдадбдццд н. 2. у зндч. бдлучдль- ну лёгкага цукровага браджэння. Ц нездк.
ндед злуч. (часта ў спалучэнні са злучнікам насалоджваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.).
НАСАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; здк., мяло
<Ф>). Ужыв. для далучэння асобнага слова
або цэлага сказа. Тхдлі, ехдлі, н. бдехлді. 3.
(разм.). Намазаць, нацерці чым-н. тлус
у зндч. лдбочн. сл. Паказвае на завяршэнне тым. 77. едлдсы. Ц нездк. насальваць, -аю,
працэсу, дзеяння, з'явы. 77., еыйіддўз лесу -аеш, -ае.
НАСАЛІЦЬ, -саліб, -сбліш, -сбліць;
нд лдлянку. 4. у зндч. лдбочн. сл. Паказвае,
што мера цярпення, чакання і пад. скон -сблены; здк. 1. чдео. Загатаваць пры да
чылася, або падкрэслівае што-н. Сціхнеце памозе салення. 77. ^?ыбоў нд зіму. 2. мяло.
еы, н.
Тое, што і лсрдсдліць. 3. лердл., кдму і без
НАСАБАЧЫЦЦА, чуся, чышся, чыц
бдя. Нашкодзіць каму-н., нарабіць не
ца; здк. (разм., труб., фам.). Налаўчыцца, прыемнасцей (разм.). 77. суседу. Ц нездк.
прывыкнуць што-н. рабіць. Зд лер^ь/ аоб насольваць, -аю, -аеш, -ае.
НАСАНДАЛІЦЬ ел сандаліць
ндсдбдчыўся ўсё рдйць.
НАСАВЁІ, -Ая, -бе. 1. ал. нос. 2. Які вы
НАСАРОГ, -а, мн. -і, -аў м. Вялікая
гаворваецца ў нос. ТТдсдеое замаўленне. 3. млекакормячая траваедная жывёліна паў
Прызначаны для носа. 7/дсдедя хус/лдчкд. днёвых краін з адным або двума рагамі на
4. Які знаходзіцца на носе судна, самалёта пярэдняй частцы морды. ^4%рыкдяскі н.
і інш. ТТасдядя чдс/лкд лдлубы.
2, елы н. II лрым. насарогавы, -ая, -ае.

НАР-НАС
НАСАТЫ, -ая, -ае (разм.). 1. З вялікім
носам. 77. /под/?. 2. З доўгай, вялікай выступаючай часткай. ТТдсд/ядя лобкд.
НАСАЧ, -б, мн. -й, -бў м. (разм ). 1. Ча
лавек з вялікім носам. 2. Птушка з доўгай
дзюбай або жывёліна з вялікім носам.
НАСВАВОЛІЦЬ ал сваволіць
НАСВАВОЛЬНІЧАЦЬ ал свавольні
чаць.
НАСВАРАЦЦА, -варўся, варышся,
-варыцца; здк., нд кдео і без бдл. Выка
заць рэзкімі словамі сваё нездавальненне
кім-н.
НАСВІДРАВАЦЬ, рўю, рўеш, -рўе;
-рўй; -равАны; здк., чдео. Нарабіць свер
длам нейкую колькасць адтулін. 77. бзірдк.
НАСВІНЯЧЫЦЬ ел свінячыць
НАСВІСТВАЦЬ, аю, аеш, -ае; нездк,
мяло. Свістам перадаваць якую-н. мело
дыю. 77. далье. II ндз. насвістванне, -я, н.
НАСЕВАК, -сёўку, м. (разм.). 1. Насен
не, прызначанае для пасеву. 7/?узде/к здзіў
н. 2. Наогул усё тое, што сеецца, ляціць,
падае зверху. 77. з м/ым/дк.
НАСЕДЗЕЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць і НА
СЯДЗІЦЬ, -сяджў, -сядзіш, -сядзіць; -ся
дзім, -седзіцё, -сядзець; -саджаны; здк.,
М//ПО. 1. (7 і 2 дс. не ўлсью.). Пра птушак:
сагрэць яйкі цяплом свайго цела, вы
седжваючы птушанят. 2. Нажыць якуюн. хваробу ў выніку працяглага сядзення
(разм.). 77. еемдрой. Ц нездк. насаджваць,
-аю, -аеш, -ае.
НАСЁКЧЫ ел насячы
НАСЁЛЕНАСЦЬ, і, лс. 1. Шчыльнасць
насельніцтва. 77. адрдбоў. 2. Наяўнасць на
сельніцтва. Слдбдя н.
НАСЕЛЕНЫ, ая, ае Які мае насель
ніцтва; заселены. 77 еос/лрдў. О Населены
пункт — агульная назва месцаў дзе жы
вуць людзі (горад, вёска і пад.).
НАСЕЛЬНІЦТВА, -а, н Жыхары яко
га-н. месца (краіны, горада і пад.). 77. рдёнд. 77ердпіс ндсельн/ц/язд.
НАСЕНІСТЫ, -ая, -ае Які мае многа
насення. 77. д^урок.
НАСЕННЕ, -я, я. 1. Зачатак вышэйшых
раслін, які складаецца з зародка і абалон
кі; семя, зерне. 77. /мзеіедеццд з семязд&яз/.
2. зб. Зярняты раслін, прызначаныя для
пасеву 77. лсылід. 3. лердл. Пачатак ча
го-н.; тое, што мае ўплыў уздзеянне. 77дсеяць у сэрцы бобрде л. 4. лердл. Нашчадкі
каго-н. (разм.). Ц лрым. насённы, -ая, -ае
(да 1 і 2 знач.). ТТдсеяядя бульбд.
НАСЕННЕ... (а таксама насення .)
Першая састаўная частка складаных слоў
са знач.: які мае адносіны да насення,
напр.: ядсеяледчы^чдльяы, лдсеяяесум/ылкд, лдсеялесум^ыльлы.
НАСЕННІК, а, мя -і, аў м (спец) 1.
Расліна або яе плод, пакінуты на насен
не. Ааурок-я. 2. Участак, прызначаны для
вырошчвання раслін на насенне (спец.). Ц
лс. насёнка, -і, ДЛ/-нцы (да 1 знач.; разм.).
7ульбд-л.

НАС-НАС
НАСЁННЫ, -ая, -ае. 1. ад. насенне. 2.
Прызначаны для пасеву. /Дасеяная лм/аніца. 3. Адведзены для вырошчвання насен
ных раслін. /Д участак.
НАСЕННЯ... (ал насенне...) Першая
састаўная частка складаных слоў; ужыв.
замест «насенне...*, калі націск у другой
частцы слова падае на першы склад, напр.:
насенняео/ насеннябо&тмза, насенняносец,
насенняносны, насеннясховішча.
НАСЕННЯВОД, а, АД дзе, лін -ы, аў
лі. Спецыяліст па насенняводстве.
НАСЕННЯВОДСТВА, а, н Галіна рас
лінаводства, якая займаецца развядзен
нем насенных раслін. Ц дрылі, насення
водчы, -ая, -ае.
НАСЁСЦІ, -сяду, -сыдзеш, -сйдзе; насёў, -сёла; насядзь; зак. 1. (7 і 2 ас. не
ўжые.). Сесці куды-н., на што-н. у вялі
кай колькасці. У еаеон насела ліноеа л/обзей. 2. (7 / 2 ас. не ўжые.). Асядаючы на
чым-н., пакрыць сабою. Яасеў лыл. 3. на
каео ("м/то). Напаўшы, наваліцца з сілай.
АЭеух населі на абнаео. 4. леран., на каео
("м/то). Звярнуцца з настойлівымі прось
бамі, патрабаваннямі (разм.). Ц незак. на
сядаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
НАСЁЧКА, -і, ДЛД-чцы, ж. 1. ел. нася
чы. 2. Зарубка, нарэзка, узор на металіч
най (або іншай) паверхні. 2Саб/ія з зала
той насечкай.
НАСЁЯЦЬ, -сёю, -сёеш, -сёе; -сёй;
насёяны; зак., чаео. 1. Пасеяць у нейкай
колькасці. 2/. жыта. 2. Прасеяць нейкую
колькасць. Д/. л/ук/. Ц незак. насёйваць, -аю,
-аеш, -ае і насяваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
НАСЁРБАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец
ца; зак. (разм.). Сёрбаючы, наесціся. /Д
заціркі.
НАСІЛКІ, -лак. Прыстасаванне для пе
раноскі грузаў або людзей. Санітарныя н.
НАСЙІЛЕ, -я, н. 1. Прымяненне фізіч
най сілы да каго-н. Трухае н. С/іябы насіл
ля на целе. 2. Прымусовае ўздзеянне на
каго-н. Я. наб асобай. 3. Прыцясненне,
злоўжыванне сваёй уладай, барацьба з на
сіллем.
НАСІЛУ, лрысл. З вялікімі цяжкасцямі,
ледзь-ледзь. 27. лабняу ліех бульбы.
НАСІЛЫ, -сіл. Дзве жэрдкі без насцілу
для пераноскі сена ў копах.
НАСЙІЬНЫ', -ая, -ае. Які прызначаец
ца для штодзённага нашэння (пра адзен
не). 2/астьная бялізна.
НАСІЛЬНЫ^, -ая, -ае. Які ажыццяўля
ецца шляхам насілля. 2/асільная смерць.
НАСІЛЬШЧЫК, а, лін і, -аў, лі Рабо
чы, які носіць багаж на вакзалах, прыста
нях і пад.
НАСІНІЦЬ, -сініб, -сініш, -сініць; -сі
нены; зак., м/то. Зрабіць сінім; густа пад
сініць. II незак. насіньваць, -аю, -аеш, -ае.
НАСІЦЦА, напіўся, нбсішся, нбсіцца;
незак. 1. Шпарка перамяшчацца (бегаць,
лятаць) у розных напрамках. ^Дастаўкі на
сіліся наб сажалкай. 27. ла хаце. 2. Быць,
знаходзіцца ў нашэнні. 77ал/то боўеа но
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сіцца. 3. Празмерна захапляцца кім-, чымн.; удзяляць шмат увагі чаму-н. (разм.). 27.
з ібэяй. 4. леран. Разносіцца, распаўсюдж
вацца (пра чуткі, гукі, пахі). 27аб лоллаеам
насіўся лах сеежаеа сена. 0 Насіцца ў па
ветры — пра блізкі надыход чаго-н.
НАСІЦЬ, нашў, нбсіш, нбсіць; нбшаны; незак. 1. каео-м/то. Тое, што і песці' (у
1 знач.), але абазначае дзеянне, якое па
стаянна паўтараецца, адбываецца ў роз
ных напрамках і ў розны час. 27. бульбу ў
склеп. 27. бзіця на руках. 2. м/то. Адзявацца
пэўным чынам, надзяваць на сябе, а так
сама мець на сабе. 27. светлыя сукенкі. 27.
акуляры. 27. барабу. 3. што. Трымаць, мець
заўсёды пры сабе. 27. нам/нарт у к/м/эн/. 4.
Д7 і 2 ас. не ўжые./ што. Перамяшчаць з
месца на месца сілай свайго руху (пра ве
цер, ваду і пад.). 2?ецер носіць лісце. 5. м/то.
Мець якое-н. імя, прозвішча, званне, ты
тул і пад. 27. лрозеім/ча ліужа. 6. ("7 і 2 ас.
не ўжые./ м/то. Мець адзнакі чаго-н.,
характарызавацца чым-н. Спрэчка насіла
еостры характар. 7. леран., м/то. Утрым
ліваць у сабе; адчуваць што-н., думаць
пра што-н. 27. набзею на еызбараўленне. 8.
(звычайна ў спалучэнні са словамі «пад
сэрцам*), каео (^м/то/ Быць цяжарнай. 27.
бзіця лаб сэрцалі. 9. м/то. Трымаць у ней
кім становішчы. 27 руку на лаеязцы. 10. (V
і 2 ас. не ўжые./ м/то. Збіраць на кветках
1 дастаўляць у вулей (пра пчол). ^Жыеуць
пчолкі і ліябок носяць. 11. /іграм. (V і 2 ас. не
ўжые./ м/то. Мець адзнакі, характэрныя
рысы чаго-н., якога-н. часу. Бубынак но
сіць слябы грэчаскай архітэктуры. 12. (^7 і
2 ас. не ўжые./ м/то. Мець якую-н. пры
своеную назву імя якога-н. дзеяча. Мінскі
лебуніеерсітэт носіць імя Максіма 7анка.
13. м/то. Адлюстроўваць пэўны ўнутраны
стан. Хлебны теар яео заўсёбы насіў еыраз
разгубленасці б Да пары збан ваду носіць
(разм.) — усё мае свой час. Дзе цябе (вас)
бог носіць? (разм., жарт.) — здзіўленне
пры сустрэчы, калі доўга не бачыліся. За
плячамі не насіць (разм.) — аб чым-н. та
кім, што не абцяжарвае. Насіць на руках
каео (разм.) — надта песціць каго-н.; ба
лаваць. II наз. нашэнне, -я, н. (да 1 і 2 знач.)
інбска, -і, ДМнбсцы, ж. (да 1 і 2 знач.).
НАСКАКАЦЦА, -скачўся, -скАчашся,
-скАчацца; -скачьіся; зак. (разм.). 1. Ста
міцца, скачучы цераз што-н. 27. цераз канаеы. 2. Уволю, многа паездзіць на кані. 3.
Многа патанцаваць. Буб^ць танцы, нака
чаліся ўеолю.
НАСКАЛЬНЫ, -ая, -ае. Зроблены на
скале (пра малюнкі, надпісы, якія адно
сяцца да старажытных эпох).
НАСКАНДАЛІЦЬ ел скандаліць
НАСКАРДЗІЦЦА ел скардзіцца
НАСКОК, -у лі. 1. Імклівы напад, ска
чок з мэтай нападу. 27. зебра. 2. леран. Гру
быя, беспадстаўныя нападкі, абвінава
чанні супраць каго-н. Лбміністрацыйны н.
0 3 наскоку — не падумаўшы як след, доб
ра не разабраўшыся.

НАСКОКАМ, лрысл. 1. З разгону, хутка;
адразу. Матэматыку н. не еыеучым/. 2. На
ездам, мімаходам. 2>ыеаць на ўчастку н.
НАСКОЧЫЦЬ, -кбчу, -кбчыш, -кбчыць; зак. 1. на каео-м/то. З ходу, з разгону
наткнуцца на каго-, што-н. Я. на плот. 2.
на каео (іатс/ Раптоўна накінуцца, на
пасці на каго-н. Мябзеебзь наскочыў на
чалаеека. 3. Нечакана з'явіцца (прыехаць,
прыйсці і пад.). 77артызаны наскочылі з ле
су. 4. леран. Раптоўна ўзнікнуць, пачацца і
гд. (пра вецер, мяцеліцу і пад.). 2/аскочыў
ліароз. 5. Пра час, пару года: хутка нады
сці, настаць (разм.). ^4 тут і жніео наско
чыла.
НАСКРОЗЬ, лрысл. 1. Праз усю таў
шчыню чаго-н. 77раліокнуць н. 2. леран.
Поўнасцю, цалкам. 77ес н. алаеіты змрокалі. 0 Бачыць наскрозь — вельмі добра ве
даць каго-н.
НАСКРЭБЦІ, -рабу, -рабёш, -рабё;
-рабём, -рабяцё, -рабўць; -рбб, -рббла
і -раблА, -рЗбла і -раблб; -рабі; -рббены;
зак., чаео. 1. Скрабучы, сабраць або на
браць нейкую колькасць чаго-н. 27. ліукі.
2. Начысціць, скрабучы (пра моркву, бу
ракі і пад.). 27. бульбы на еячзру. 3. леран.
З цяжкасцю сабраць, набраць (разм.). 27.
гром/ай. II незак. наскрабаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
НАСКУБЦІ, -кубу, -кубёш, -кубё; -кубём, -кубяцё, -кубўць; -кўб; -кўбла; -кубі;
-кўбены; зак. 1. чаео. Скубучы, набраць
або сабраць у нейкай колькасці. 27. сена.
27. лер Зі на набўм/ку. 2. Нацягаць, натузаць
(разм.). 27. за еаласы. Ц незак. наскубаць,
-Аю, -Аеш, -Ае і наскубваць, -аю, -аеш, -ае.
НАСКУРНІК, -а, лін. -і, -аў, лі. Від ка
роставага кляшча, які паразітуе на скуры
жывёлы.
НАСКУРНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца,
праяўляецца на скуры. 27. сын.
НАСЛАІЦЬ, -лаіб, -лбіш, -лбіць; -даіў
-даіла; -лаі; -лбены; зак., чаео. 1. Накласці
слаямі. 27. цеста. 2. Падзяліць на слаі ней
кую колькасць чаго-н. Ц незак. наслойваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. наслойванне, -я, н.
НАСЛАННЁ, -й, н. 1. Напасць, няшчас
це. /Сто за н./ 2. Тое, што паслана нібы
«нячыстай сілай*; прывід.
НАСЛАЦЬ , нашліб, нашлёш, нашлё;
нашлём, нашляцё, нашлібць; напілі; наслАны; зак. 1. каео-чаео. Прыслаць у ней
кай колькасці. Я. набарункаў. 2. м/то і ча
ео. Напусціць на каго-н. няшчасце, бяду
і пад. Я. хваробу. Ц незак. насылаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
НАСЛАЦЫ, -сцяліб, -сцёлеш, -сцёле;
насцялі; наслАны; зак. 1. гл. слаць^. 2. ча
ео. Разаслаць, пакласці раўнамерным сло
ем на паверхні чаго-н. Я. салоліы на начлее.
3. м/то. Зрабіць, пабудаваць насціл (з до
шак, бярвення і пад.). Я лаблоеу. Ц незак.
насцілаць, -Аю, -Аеш, -Ае Ц наз насціланне,
-я, н.
НАСЛЕДАВАЦЬ, дую, дуеш, дуе;
-дуй; -даваны; зак. і незак., м/то. 1. Ат
рымаць (атрымліваць) у спадчыну якія-н.
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уласцівасці, якасці бацькоў, продкаў. 77.
лясам рысы характару аб маці. 2. толь
кі лазак., што і каму-чаму. Быць пра
даўжальнікам якой-н. дзейнасці, якіх-н.
традыцый; браць што-н. за ўзор. /7. %,ольклсрную паэтыку. II лаз. наслёдаванне, -я, я.
НАСЛЕДНІК, -а, ля -і, аў, л 1. Асо
ба, якая атрымала спадчыну або мае пра
ва на яе атрыманне; спадкаемец. Законны я. 2. леран. Пераемнік, прадаўжальнік
якой-н. справы; нашчадак. ТТаслебнік/лелшыхпц?абыцым. II зк. наслёдніца, -ы, ля. -ы,
-ніц (да 1 знач.).
НАСЛЕДНЫ, -ая, -ае. Які з'яўляецца
наследнікам прастола. /У. прынц.
НАСЛЙІІЦЬ ал. слініць
НАСЛОЙВАННЕ ал. наслаіць
НАСЛУЖАЦЦА, -лужўся, -лўжышся,
-лўжыцца; зак. (разм.). Многа, доўга па
служыць. Я. за свае зкыцце.
НАСЛЎХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. 1. Пачуць, паслухаць многа чаго-н. 77.
казак. /У. розных пралогаў. 2. Атрымаць
задавальненне, слухаючы. 7/. спадаў са
лаўя. 77 музыкі.
НАСЛЯДЗІЦЬ ал. слядзіць
НАСМАКТАЦЦА, -макчўся, -мбкчашся, -мбкчацца; -макчйся; зак. 1. Смокчу
чы, напіццачаго-н., уволю пасмактаць. 77.
соку. 2. леран. Уволю накурыцца (разм.). 3.
леран. Напіцца п'яным (разм., груб.). Ц не
зак. насмоктвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
НАСМАКТАЦЬ, -смакчў, -смбкчаш,
-смбкча; -смакчы; зак., чаао. Высмактаць
нейкую колькасць чаго-н. Долар насмак
таў крые/. II незак. насмоктваць, -аю, -аеш,
-ае.
НАСМАЛІЦЬ, -маліб, -мбліш, мбліць; -мблены; зак., што і чазо. Нацерці
або пакрыць смалою. 7/. вяроўку. Ц незак.
насмольваць, -аю, -аеш, -ае.
НАСМАЛІЦЬ , -маліб, -маліш, -маліць;
-мёлены; зак. 1. чаео. Абпальваючы, ачыс
ціць ад поўсці, шчаціння і пад. ў вялікай
колькасці. 2. Многа накурыць (разм.). Ц
незак. насмальваць, -аю, -аеш, -ае.
НАСМАРК, -у л. Запаленне слізістай
абалонкі носа, якое суправаджаецца слі
зістымі выдзяленнямі і чханнем.
НАСМЁЛУЮ, лрысл. Смела, не баючы
ся. Сказаць н. лраўбзівае слоеа.
НАСМЕРЦЬ, лрысл. 1. Так, што нады
ходзіць смерць, да смерці. Раніць н. 2. Не
шкадуючы жыцця, да канца. Стаяць н. 3.
леран. Вельмі моцна (разм.). 77ераяалохацца н.
НАСМЕЦІЦЬ ал смеціць
НАСМЕШКА, -і, ДЛ7 -піцы, лн. -і,
-шак, зк. Крыўдны, злосны жарт з каго-,
чаго-н., высмейванне каго-, чаго-н.
НАСМЕШЛІВЫ, ая, ае 1. Які любіць
насміхацца. 77. чалавек. 2. Які заключае ў
сабе насмешку. 77. /лон. Ц наз. насмешлі
васць, -і, зк.
НАСМЕШНІК, -а, лн -і, аў, л Чала
век, які любіць насміхацца з каго-, чаго-н.
II зк. насмешніца, -ы, лн. -ы, -ніц.

НАСМІХАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; незак., з каео-чаао і без бал. Здзекліва
смяяцца з каго-, чаго-н. Ц наз. насміханне,
-я, н.
НАСМУРОДЗІЦЬ ал смуродзіць
НАСМЫКАЦЬ ал смыкаць
НАСМЯШЫЦЬ ал смяшыць
НАСМЯЯЦЦА, мяібся, -мяёшся, мяёцца; -мяёмся, -меяцёся, -мяібцца; -мёйся; зак. 1. Уволю пасмяяцца (разм.). 77 ў
час спектакля. 2. з каао-чаао, наб к/м-чым
і без бал. Аднесціся да каго-, чаго-н. з на
смешкай; абразіць. 77 наб лачу^^ріл/.
НАСОВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
чаао. Засоўваючы ўнутр чаго-н., напоў
ніць чым-н. Д". розныхрэчаўу чамабан.
НАСОК, -скА, мн. -скі^ -скбў м. 1. ал.
нос. 2. Пярэдняя частка абутку, панчох і
пад. 77 бота. 3. Пярэдняя частка якога-н.
прадмета (звычайна вузкая). 77 касы.
НАСОЛЬВАЦЬ ал насаліць
НАСОС', -у м. Балючая пухліна на небе
ў жывёл.
НАСОС^, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Тое, што і
помпа. 2. Прылада, пры дапамозе якой на
пампоўваюць паветра ў шыны веласіпеда,
аўтамабіля і пад. Ц лрым. насосны, -ая, -ае
(да 1 знач.). ТТасосная станцыя.
НАСОЎВАЦЦА ал насунуцца
НАСОЎВАЦЬ ал насунуць
НАСОЎКА, -і, ДА7 -сбўцы, мн. -і,
-сбвак, зк. (разм.). Невялікая хустачка,
прызначаная для выцірання носа або тва
ру. II лрым. насбвачны, -ая, -ае.
НАСОХНУЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -не;
насбх, -хла; зак. 1. Засыхаючы, прыстаць,
прыліпнуць да чаго-н. 7/асохла ^разь на
колах. 2. Засохнуць у вялікай колькасці
(разм.). ТТасохла браў у лесе. 3. Стаць надта
сухім. 7рава насохла за бзень.
НАСПЕХ, лрысл. Спяшаючыся, па
спешна. 77 ласнебаць.
НАСПЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе; зак. 1.
Стаць спелым, паспець, напоўніцца чымн. знутры. .Калоссе наспела. 7/арыў наспеў.
2. лбран. Стаць патрэбным, надзённым,
непазбежным. ТТяслела ібэя аховы лрыробы. 3. леран. Надысці, настаць. Раптам
наспелі неабклабныя справы. Ц незак. наспявАць, -Ае.
НАСПІРТАВАЦЦА, тўюся, -тўешся,
-тўецца; -тўйся; зак. 1. (7 12ас. неўзкыв.).
Насыціцца спіртам. 2. лбран. Напіцца
п'яным (разм.).
НАСПЯВАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. (разм.). Уволю, многа паспяваць.
НАСПЯВАЦЬ', Аю, Аеш, Ае; зак 1.
чаао. Праспяваць, спець многа чаго-н. 77
песень. 2. лбран., іато і чазо. Нагаварыць
многа чаго-н. (разм.).
НАСПЯВАЦЬ^ 2л наспець
НАССАЦЦА, -ссўся, -ссёшся, -ссёцца;
-ссёмся, -ссяцёся, -ссўцца; -ссіся; зак.
(разм.). Уволю, многа пассаць. Дзіця нас
салася малака. Ц незак. насысацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.

НАС-НАС
НАССАЦЬ, -сеў, -ссёш, -ссё; -ссём,
-ссяцё, -ссўць; -ссі; зак., чаао. Пры дапа
мозе ссання атрымаць, здабыць (пра вад
касць). 77 малака.
НАСТАВІЦЬ, -тАўлю, -тАвіш, -тАвіць;
-тАўлены; зак. 1. чаео. Паставіць у значнай
колькасці. 77 ставоў сена. 77. талерак на
стол. 2. шлю. Накіраваць на каго-, пгго-н.,
у бок каго-, чаго-н.; нацэліць. 77. піста
лет на каео-н. 3. іато. Выставіць наперад,
выцягнуць. 77. рукі. 4. што. Накіраваць
на каго-, што-н. (позірк, вочы і пад.). 77.
еочы. 5. што. Падняць, зрабіць стаячым
(каўнер). 77. каўнер. 6. чазо. Пабоямі на
рабіць (сінякоў гузакоў; разм.). 7. што.
Паставіць грэцца (пра самавар). 77. сама
бор. 0 Наставіць на розум — даць разумную
параду навучыць чаму-н. добраму. Ц незак.
настаўляць, -Яю, -Яеш, -Яе.
НАСТАЛЬГІЯ, -і, зк. Туга па радзіме. Ц
лрым. настальгічны, -ая, -ае
НАСТАЎЛЕННЕ, я, мн і, яў н 1. ал
настаўляць^. 2. Інструкцыя. Воінскае н.
НАСТАЎЛЯЦЬ' ал наставіць
НАСТАЎЛЯЦЬ , -Яю, -Яеш, -Яе; зак.
Навучаць, наказваць, даваць парады, як
трэба рабіць што-н. 77 вучня. Ц наз. настаўлённе, -я, н. бацькоўскае н.
НАСТАЎНІК, а, мн -і, аў м 1. Той,
хто выкладае ў школе, а таксама наогул
асоба, якая вучыць чаму-н. 77. мовы і лі
таратуры. 2. Той, хто наогул з'яўляецца
натхняльнікам, хто кіруе, вучыць чаму-н.
Духоўныя настаўнікі. 3. Той, хто дапамагае
каму-н. асвоіць спецыяльнасць на прад
прыемстве, прывівае працоўныя навыкі.
II зк. настаўніца, -ы, мн. -ы, -ніц. Ц лрым.
настаўніцкі, -ая, -ае (да 1 знач.). 77. калек
тыў.
НАСТАЎНІЦКІ, -ая, -ае. 1. м. настаўнік. 2. Павучальны. 77. тон. 3. у знач. наз.
настаўніцкая, -ай, зк. Пакой у школе, дзе
збіраюцца і адпачываюць настаўнікі ў час
перапынкаў паміж урокамі.
НАСТАЎНІЦТВА, -а, н 1. Праца, заня
так настаўніка; прафесія настаўніка. 77ершыя еабы настаўніцтва. 2. зб. Школьныя
настаўнікі. 3. Форма выхавання і прафесійнай падрыхтоўкі маладых рабочых во
пытнымі спецыялістамі. 77. на заробах.
НАСТАЎНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, ае; не
зак. Працаваць настаўнікам (у 1 знач.). Ц
наз. настаўнічанне, -я, н.
НАСТАЦЬ, -тАну, -тАнеш, -тАне; зак. 1.
(712ас. неўзкыв.). Пра час, стан: пачацца,
надысці. ТТастаў час касьбы. 2. Прыстаць
да каго-н. з патрабаваннямі, просьбамі і
пад. (разм.). 7ак настаў што я абмовіць
не мое.
НАСТАЯННЕ, -я, н. Настойлівая прось
ба, патрабаванне. Забіцца ла настаянні
настаўнікаў.
НАСТАЯЦЕЛЬ, -я, мн -і, -яў, м 1. Кі
раўнік праваслаўнага або каталіцкага
мужчынскага манастыра; ігумен. 2. Стар
шы святар у праваслаўнай царкве.

НАС-НАС
НАСТАЯЦЕЛЬНІЦА, ы, л/н. ы, -ніц,
ж. Кіраўніца жаночага праваслаўнага або
каталіцкага манастыра.
НАСТАЙЦЦА, -таібся, -таіліся, -таіц
ца; -таімся, -таіцеся, -таяцца; -тбйся; зак.
(разм.). Доўга, многа пастаяць. ТТастаяўся
у чарзе.
НАСТАЙЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -аіцца;
зак. Тое, што і настояцца. Чан бобра /да
стаяўся. II незак. настойвацца, -аецца.
НАСТАЙЦЬ', -таіб, -таілі, -таіць; -таім,
-таіцё, -таАць; -тбй; зак., на чыл/ і без бал.
Дамагчыся выканання чаго-н. Я. на сеаім.
II незак. настойваць, -аю, -аеш, -ае.
НАСТАЙЦЬ , І і 2 ас. не ўжыв., -стаіць;
зак., чаео (разм.). Пра хатнюю жывёлу:
ператварыць подсціл у гной. Ц незак. на
стойваць, -аю, -аеш, -ае.
НАСТбЙ, -ю, л/н. -і, -яў, л/. 1. Вадкасць,
якая змяшчае выцяжку з расліннага або
жывёльнага рэчыва. 77. лілаеаеа цеету. 2.
лерак. Іусты пах якога-н. рэчыва (раслін,
ягад і пад.). Лерасоеь/ н. Ц лрыл/. настойны,
-ая, -ае.
НАСТОЙКА, -і, ДАТ -тбйцы, л/н. -і,
-тбек, лс. 1. Спіртны напітак, настоены на
ягадах або травах. Рймнёёая н. 2. Тое, што і
настой (у 1 знач.). 7?&/мр^набая н. Ц лрыл/.
настоечны, -ая, -ае
НАСТОЙЛІВЫ, ая, ае 1. Рашучы ў
дасягненні чаго-н. Д". бучаны 2. Які выра
жае рашучасць або ажыццяўляецца з ра
шучасцю, упартасцю. Я. стук. 77астой/йбыя лом/укі. ТУастойл/ба (прысл.) стаяць на
сеаім. II наз. настойлівасць, -і, лс.
НАСТОЛЬКІ, лрысл. У такой меры, сту
пені. Яе бул/аў м/то ён н. хітры.
НАСТОЛЬНІК, а, л/н і, аў, л/ Выраб з
шчыльнай тканіны, якім засцілаюць стол;
абрус. Льняны н. II лрь/л/. настольнічны, -ая,
-ае.
НАСТОЛЬНЫ, ая, ае 1. Прызна
чаны для стала, прыстасаваны для таго,
каб быць на стале. 7/астольная лямпа. .На
стольныя гульні. 2. леран. Які заўсёды пат
рэбны (пра кнігі). Тлумачальны слоўнік —
настольная кніеа.
НАСТОРЧ, лрысл. (разм.). Старчма.
Дзелу клалі н.
НАСТОЯЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -тбіцца; зак. Утварыць настой, настойку. Пай
не каснеў н. 7?ім/ні настояліся. Ц незак. на
стойвацца, -аецца.
НАСТОЯЦЬ', -тбю, -тбіш, -тбіць; -тбй;
-тбены; зак., на чым і без бак. Зрабіць на
стойку або настой з чаго-н. Я. еім/ні. Д.
чай. II незак. настойваць, -аю, -аеш, -ае.
НАСТОЙЦЫ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -тбены;
зак., м/то і чаео (разм.). Тое, што і паста
яць^. Д. ено/о. II незак. настойваць, -ае.
НАСТРАЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каео-чаео. Застрэліць, забіць у якойн. колькасці. Д. Дзічыны. Ц незак. настрэль
ваць, -аю, -аеш, -ае.
НАСТРАЧЫЦЬ, -рачў, рбчыш, -рб
чыць; -рбчаны; зак. 1. ал. страчыць. 2.
м/то. Строчачы, вышыць, прышыць што-
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н. 7/. л/анжэть/. 3. чаео. Строчачы, зра
біць нейкую колькасць чаго-н. 77. скла
дак. 4. лерам., м/то. Хутка напісаць што-н.
(разм.). Д. кісьмо. II незак. настрочваць,
-аю, -аеш, -ае (да 2 і 3 знач.).
НАСТРОІЦЬ, -рбю, -рбіш, -рбіць;
-рбены; зак. 1. м/то. Надаць музычнаму
інструменту пэўнае гучанне. 77 еітару.
2. м/то. Прыстасаваць для прыёму якіхн. радыёхваль. Д. прыёмнік на кароткія
хеалі. 3. м/то. Наладзіць, прывесці ў па
трэбны тэхнічны стан (спец.). 77 станок.
4. лерам., каео (м/то). Выклікаць які-н.
настрой або якія-н. пачуцці ў каго-н. Я.
на аясёлы лаб. 77 сына супраць бацькі. Ц
незак. настройваць, -аю, -аеш, -ае. Ц зеар.
настроіцца, -рбюся, -рбішся, -рбіцца (да
2 і 4 знач.); незак. настройвацца, -аюся,
-аешся, -аецца. Ц наз. настройка, -і, ДЛ7
-стрбйцы, лс. (да 1 і 2 знач.).
НАСТРОЙ, -ю, м. 1. Унутраны, душэў
ны стан. 77ерабсяяточны н. Заняты н. 2.
л/н. -і, -яў. Накіраванасць думак, пачуц
цяў і пад. ў каго-н. Яезбароеыя настроі. 3.
Схільнасць, жаданне рабіць што-н. 7/е бы
ло настро/о чытаць.
НАСТРОЙШЧЫК, а, лт і, аў, л
Спецыяліст па настройцы музычных інструментаў. 77 раяляў. Ц лс. настройшчыца,
-ы, л/н. -ы, -чыц. II лрым. настройшчыцкі,
-ая, -ае.
НАСТРУГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -рўганы; зак., чаео. 1. Стругаючы, нарыхтаваць
якую-н. колькасць. Д. бом/ак. 2. Нарэзаць
дробнымі кавалкамі (пра бульбу і пад.). 3.
і без бал. Стругаючы, насмеціць (разм.). Ц
незак. настругваць, -аю, -аеш, -ае.
НАСТРЁІГ, -у А7 -ріАзе, л/. (спец.).
Колькасць настрыжанай воўны.
НАСТРЫГЧЫ, -рыгу, -рыжбш, -рыжб;
-рыжбм, -рыжацё, -рыгўць; -рыц -гла;
-рыжіА; -ріАжаны; зак., чаео. Нарэзаць
якую-н. колькасць чаго-н. (нажніцамі,
спецыяльнай машынкай і пад.). 77 еоўны.
II незак. настрыгаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
НАСТУКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1.
м/то. Выявіць што-н. пастукваннем. 77
пустату ў сцяне. 2. Надаваць кухталёў
набіць (разм.). Ц незак. настукваць, -аю,
-аеш, -ае (да 1 знач.).
НАСТУПАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; незак.
1. ал. наступіць'. 2. Ведучы актыўныя ва
енныя дзеянні, рухацца наперад, на пра
ціўніка. 77 на ўсіх франтах. 3. Падступаць
да каго-н. з просьбамі, пагрозамі і пад. 4.
лерам. Набліжацца да чаго-н., распаўсю
джвацца, насоўвацца на што-н. Лёалі на
ступаюць на берае. Ц наз. наступлённе, -я,
н. (да 4 знач.).
НАСТУПАЦЬ^ ел наступіць^
НАСТУПІЦЬ', -тупліб, -тўпіш, -тўпіць;
зак. Ступіць, стаць на каго-, што-н. 77 на
кал/ень. б Наступіць на нагу каму — ушча
міць чые-н. інтарэсы. Ц незак. наступаць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
НАСТУПАЦЬ^, 1 і 2 ас. не ўжыв., -тў
піць; зак. Пра час, стан: надысці, настаць.

ТТастулілі халабы. ТТястуліла цім/ыня. Ц не
зак. наступаць, -Ае. Ц наз. наступлённе, -я н.
НАСТУПЛЁННЕ', я, н 1. ал насту
паць'. 2. Баявыя дзеянні войск супраць
праціўніка з мэтай яго разгрому. Рам/учае
н.
НАСТУПЛЁННЕ^ ел. наступіць^
НАСТЎПНЫ, ая, -ае І. Які наступае,
настае непасрэдна пасля каго-, чаго-н.;
бліжэйшы па чарзе. 77 бзень. ТТастулнае спатканне. 2. Які наступіў пазней за
чым-н.; ніжэйназваны, ніжэйпрыведзе
ны. 77раланаеаць н. план. 3. у знач. наз.
наступнае, -ага, н. Тое, аб чым гаворыцца
далей; вось што. Я зать/л/ аббь/лося н.
НАСТУРКА, -і, ДА7 -рцы, л/н. -і, -рак,
лс. Аднагадовая дэкаратыўная травяністая
расліна з буйнымі пахучымі кветкамі чырвона-жоўтага колеру. Ц лрь/м. настўркавы,
-ая, -ае.
НАСТЎРЦЫЯ, і, л/н і, -цый, лс Тое,
што і настурка.
НАСТЁІЛЫ, -ая, -ае. Які стаў халод
ным, ахаладзіўся. ТТастьо/ае лаеетра.
НАСТЁІРНЫ, -ая, -ае (разм.). Упарты ў
дасягненні чаго-н., вельмі настойлівы. 77
хлопец. II наз. настырнасць, -і, лс.
НАСТЁІЦЬ, -тыну, -тьінеш, -тыне;
-тынь; зак. 1. (7 і 2 ас. не ўлсые.). Стаць
халодным. Лата насть/ла. 77еч настыла.
2. Змерзнуць. ТТоеі настылі. Ц незак. насты
ваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
НАСУКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.,
чаео. Падрыхтаваць суканнем. 77 цэеак. Ц
незак. насўкваць, -аю, -аеш, -ае.
НАСУНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нец
ца; -нься; зак. 1. Рухаючыся, наблізіцца
да каго-, чаго-н. Лл/ара насунулася. 2. ле
ран. Надысці, наблізіцца (пра час, падзеі
і пад.). 77бч насунулася. 3. Ссунуўшыся,
закрыць сабой што-н. .Хустка насунулася
на лоб. II незак. насоўвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
НАСУНУЦЬ, -сўну, -сўнеш, -сўне;
-сўнь; -сўнуты; зак. 1. чаео. Нассоўваць
у адно месца нейкую колькасць чаго-н.
Я. кучу лісця. 2. м/то. Закрыць, засланіць
чым-н. каго-, што-н. Я. м/алку на зоны. 3.
м/то. Надзець, уссунуць на што-н. (разм.).
Я. боты на ноеі. Ц незак. насоўваць, -аю,
-аеш, -ае.
НАСУПІЦЦА, -плюся, -піліся, -піц
ца; зак. 1. Ссунуўшы бровы, прыняць
пахмурны, непрыветлівы выгляд. 2. (7 і 2
ас. неўлсые.), лерам. Зрабіцца пахмурным,
змрочным. 7еар яео насул/ўся аб разбралснёнасці. II незак. насуплівацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца.
НАСУПІЦЬ, -плю, -піш, -піць; -плены; зак., м/то. Тое, што і нахмурыць. Я.
броеы. II незак. насупліваць, -аю, -аеш, -ае.
НАСУПРАЦЬ і НАСУПРАЦЬ, лрысл
і лрыназ. 1. лрысл. Прама перад кім-,
чым-н., на процілеглым баку. Ян лсыее
н. 2. лрысл. Наперакор, нязгодна з кім-,
чым-н. (разм.). Таеарыць н. Рабіць усё н. 3.
лрыназ. з Р Указвае на прадмет або асобу
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перад якімі на процілеглым баку што-н.
размяшчаецца. Сядзець я. акна. 4. лрыназ. з 7* і 27 Наперакор каму-, чаму-н.,
нязгодна з кім-, чым-н. Я. лсабанням. /7.
яслі банькі. 5. лрь/наз. з Р Указвае на тэр
мін, адрэзак часу, перад якім што-н. існуе,
адбываецца ці павінна адбыцца. 77аехацьу
еораб л. ночь/.
НАСУРМІЦЦА ад сурміць
НАСУРМІЦЬ ад сурміць
НАСУСТРАЧ, лрысл. і лрыназ. 1. лрысл.
У напрамку процілеглым каму-, чаму-н.,
што рухаецца, набліжаецца. Тсці я. бра
му. 2. лрыназ. з Д. Ужыв. для ўказання на
прадмет ці асобу да якіх спераду ці напе
рарэз ім хто-, што-н. рухаецца. Хінуцца
я. маякам. ТУыйсці н. еасцям. 0 Ісці насу
страч — дапамагаць каму-н., спачувальна
адносіцца да каго-, чаго-н.
НАСУХА, лрысл. Да поўнай сухасці. 7?ы^ер^і рукі я.
НАСУШЫЦЬ, супіў, -сўшыш, -сўшыць; -сўшаны; зак., чаао. Нарыхтаваць
сушкай. 7/. ерыбоў. Ц яезак. насўшваць, -аю,
-аеш, -ае.
НАСЦЕЖ, лрысл. На ўсю шыр, поўнас
цю (адчыніць, расчыніць і пад.). Ўчыніць
базары я.
НАСЦЕНІАЗЁТА, ы, ДАТ -зёце, мя
-ы, -зёт, лс. Скарачэнне: насценная га
зета — выданне, часцей рукапіснае, якое
вывешваецца ў памяшканні той установы,
грамадскай арганізацыі і пад., дзе яго рых
туюць.
НАСЦЕННЫ, ая, ае Які вісіць, зна
ходзіцца на сцяне. Я. каляндар. /7 еабзіннік.
НАСЦЕРАЖЫЦЦА, -ражўся, -ражьішся, -ражьіцца; -ражьімся, -ражыцёся, -ражАцца; ражьіся і НАСЦЯРОЖЫЦЦА,
-рбжуся, -рбжышся, -рбжыцца; -рбжся;
зок. Стаць насцярожаным, напружанаўважлівым. II яезак. насцярожвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
НАСЦЕРАЖЫЦЬ, -ражў, -ражыш, ра
жіАць; -ражьім, -ражыцё, -ражАць; -ражй; ражбны і НАСЦЯРОЖЫЦЬ, -рбжу,
-рбжыш, -рбжыць; -рбж; -рбжаны; зак.,
каео-а/мо. Выклікаць насцярожанасць,
напружаную ўвагу трывогу. Ц яезак. насця
рожваць, -аю, -аеш, -ае.
НАСЦЁБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны і
НАСЦЯБАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.
(разм.). Набіць, нахвастаць каго-н. /У. (дуб
цом. II яезак. насцёбваць, -аю, -аеш, -ае.
НАСЦІЛ, -у м. 1. ад. слаць'. 2. Паверхня
з дошак або іншага матэрыялу пасланага
на што-н. Драудяяы я. Ц лрым. насцілачны,
-ая, -ае.
НАСЦІЛАННЕ ад наспаць'
НАСЦІЛАЦЬ ад наспаць'
НАСЦІЛЬНЫ, ая, ае 1. Плаўны, які
ідзе амаль па прамой лініі (спец.). 7/. ска
чок. 2. Які ідзе паралельна паверхні зямлі
на пэўнай вышыні (спец.). Я. аеояь. 77асцільная мраекморыя лалё/лу куды Ц яаз.
насцільнасць, -і, лс.

НАСЦЯБАЦЬ ад насцёбаць
НАСЦЯРОЖАНЫ, -ая, ае Напружана-ўважлівы ў чаканні чаго-н. 7/. лоедяб. Ц
яаз насцярожанасць, -і, лс
НАСЦЯРОЖЫЦЦА ад насцеражыцца
НАСЦЯРОЖЫЦЬ ад насцеражыць
НАСЫЛАЦЬ ад наслаць^
НАСЫП, -у, мя. -ы, -аў, м. Узвышэнне,
зробленае шляхам насыпкі зямлі, гравію і
пад. Даролсяы я.
НАСЫПАМ, лрысд. У рассыпаным ста
не, без тары. ТЗўеаль перавозяць н.
НАСЫПАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-плецца; зак. 1. Сыплючыся, трапіць ку
ды-н. Лясок насылаўся ў чаравік/. 2. Асы
паючыся, пакрыць паверхню чаго-н. Да
сылалася /пеця за ноч. II незак. насыпацца,
-Аецца.
НАСЫПАЦЬ, -плю, -плеш, -пле; на
сып; -паны; зак. 1. ммо і чаео. Сыплючы,
пакрыць паверхню чаго-н.; нацерушыць,
рассыпаць. Л ляску на баролску. 2. шмо і
чаео. Напоўніць што-н. чым-н. сыпкім. Л.
мех аўса. 3. м/мо. Зрабіць, пабудаваць на
сып з якога-н. сыпкага матэрыялу Л. куреан. II незак. насыпаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз.
насыпка, -і, ДА/-пцы, лс.
НАСЫПКА, -і, ДА/ -пцы, мн. -і, -пак,
лс. Зашыты з усіх бакоў чахол, які напаў
няецца пер'ем або пухам і служыць па
душкай або пярынай. Дамыць новую на
сыпку.
НАСЫПНЫ, Ая, -бе 1. Які насыпаец
ца куды-н. Л. ерунм. 2. Утвораны шляхам
насыпання. ТТасылная еара.
НАСЫЦІЦЦА, -сычуся, -сыцішся, -сві
ціцца; зак. І. Наесціся ўволю. 2. (7 і 2ас. не
ўлсыв.), леран. Прасякнуцца, набрыняць
якім-н. рэчывам; увабраць у сябе што-н.
Зямля насыцілася вільеацц/о. 3. леран. Поў
насцю задаволіць свае патрэбы, жаданні
і пад. (разм.). Ц незак. насычацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца. Ц наз. насычэнне, -я, н.
НАСЫЦІЦЬ, -сіАчу, -сыціш, -сыціць;
-сычаны; зак. 1. каео-ммо. Накарміць
уволю. 2. леран., м/ло. Напоўніць, прасякнуць што-н. якім-н. рэчывам у вялікай
колькасці. 77аве/лра насычана вільеацц/о. 3.
леран. Поўнасцю задаволіць свае патрэбы,
жаданні і пад. (разм.). Л. сва/о цікаўнасць.
4. леран., м/ло. Напоўніць, забяспечыць
у вялікай колькасці. Л. рынак таварамі. Ц
незак. насычаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. на
сычэнне, -я, н.
НАСЯВАЦЬ ад насеяць
НАСЯДАЦЬ ел насесці
НАСЯДЗЁЦЬ ел наседзець
НАСЯКОМАЕ, -ага, мн. -ыя, -ых, н.
Маленькая беспазваночная членістаногая
жывёліна (муха, пчала, мурашка і пад.).
НАСЯКОМАЁДНЫ, -ая, ае Які кор
міцца насякомымі. ТТасякомаебныя раслі
ны. Яп/раб насякомаедных (наз).
НАСЯЛІЦЬ, -сяліб, -сёліш, -сёліць;
-сёлены; зак., м/ло і кім-чь/м. 1. Засяліць
людзьмі якую-н. мясцовасць, памяшкан
не і пад. Л. бязлюдны край. 2. леран. За
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няць, засяліць якую-н. мясцовасць (пра
жывёл). Зубры насялілі Делавеэкску/о лумчу. II незак. насяляць, -Аю, -Аеш, -Ае; наз.
насялённе, -я, н. (да 1 знач.).
НАСЯЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. 1.
ал. насяліць. 2. (7 і 2 ас. не ўлсыв.). Скла
даць насельніцтва чаго-н. 77/лум/кі насяля
юць лес.
НАСЯЧЫ і НАСЁКЧЫ, -сякў, сячбш,
-сячб; -сячбм, -сечацё, -сякўць; насёк,
-кла; насячіА; -сёчаны; зак. 1. млю. Па
крыць паверхню чаго-н. насечкамі, над
рэзамі (спец.). Л. напільнік. 2. чаео. Ссячы
нейкую колькасць чаго-н. Л. яловых ла
пак. 3. чаео. Дробна скрышыць. Л. бура
коў. 4. каео-млю. Нахвастаць, насцябаць
(разм.). Я. крапівою ноеі. Ц незак. насякаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. насяканне, -я, н. (да
1—3 знач.) і насёчка, -і, ДЛ/-чцы, лс. (да
1 знач.).
НАТАЛІЦЬ, -таліб, -тбліш, -тбліць;
-тблены; зак., м/ло. Задаволіць, заспако
іць (патрэбы, жаданні і пад.). Л. смаеу. Ц
незак. наталяць, -Аю, -Аеш, -Ае.
НАТАМІЦЦА, -тамлібся, -тбмішся,
-тбміцца; зак. Стаміцца, змарыцца; зму
чыцца. 77. на лсніве. Ц незак. натамляцца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
НАТАМІЦЬ, -тамліб, -тбміш, -тбміць;
-тбмлены; зак., каео-нпло. Утаміць, зма
рыць; змучыць. /7. ноеі. Ц незак. натамлАць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
НАТАПІЦЬ, -тапліб, -тбпіш, -тбпіць;
-тбплены; зак., чаео. Растапіць або выта
піць у якой-н. колькасці. /7. масла. Ц незак.
натопліваць, -аю, -аеш, -ае.
НАТАПТАЦЬ, -тапчў, -тбпчаш, -тбпча;
-тапчы; -таптАны; зак. 1. Набрудзіць мок
рымі нагамі; наслядзіць. /7. на лаблозе.
2. мпяо і чаео. Уціскаючы, шчыльна зла
жыць, улажыць што-н. 7У. мяіаок п/равы. Ц
незак. натоптваць, -аю, -аеш, -ае.
НАТАПЫРЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-рыцца; зак. 1. Пра поўсць, шчацінне,
пер'е і пад.: падняцца тарчма. 77оўсць напіалырылася. 2. Уздуцца, прыўзняцца
(разм.). Сўкенка на/лалырь^лася. Ц незак.
натапырвацца, -аецца.
НАТАПЫРЫЦЬ, ру рыш, рыць;
-раны; зак., н//яо. Падняць тарчма, наста
віць (поўсць, шчаціну, пер'е і пад.). Донь
нал/алырыў вум/ы. Ц незак. натапьірваць,
-аю, -аеш, -ае.
НАТАРАХЦЁЦЬ, хчў, хціш, хціць;
-хцім, -хціцё, -хцАць; -хці; зак. (разм.). 1.
Нарабіць шуму тарахцення. 2. леран., ча
ео і без бал. Хутка і многа нагаварыць ча
го-н., набалбатаць.
НАТАРГАВАЦЬ, гўю, гўеш, гўе;
-гўй; -гавАны; зак., чаео. Тое, што і наеанбляваць.
НАТАРЫУС, -а, мн ы, -аў, м Службо
вая асоба, якая ажыццяўляе натарыяль
ныя дзеянні, акты. Дзярзкаўны н.
НАТАРЫЯЛЬНЫ, ая, ае Які мае ад
носіны да афармлення розных дакумен-
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та% юрыдычных актаў Датарыяльная кантсра.
НАТАТКА, -і, ДА/ -тцы, лн/. -і, -так, зк.
1. Кароткі запіс аб чым-н. Рабіць нататкі.
2. Кароткае паведамленне, інфармацыя ў
друку пра што-н.; артыкул. Дататк/ зкурнал/ста. Лкзе/янля н.
НАТАЎЧЫ, -таўкў, -таўчэш, -таўчб;
-таўчбм, -таўчацё, -таўкўць; -тбўк, -таў
клі, -таўклб; -таўчьі; -тбўчаны; зад;. 1. ча
ао. Стаўчы якую-н. колькасць. Я. бульбы.
2. чаао. Збіць таўкачом шалупайкі з зерня
ў працэсе вырабу круп. 7/. проса. 3. чаао.
Разбіць шмат чаго (разм.). 7/ бутэлек. 4.
каао-м/то, у м/то, кал/у. Набіць, збіць, на
даваць кухталёў (разм.).
НАТАЦЫЯ', -і, л///. -і, -цый, зк. Настаў
ленне, суровая заўвага. Дачытаць ната
цыю каму-н.
НАТАЦЫЯ , -і, л/н. -і, -цый, зк. (спец.).
Сістэма ўмоўных пісьмовых абазначэн
няў чаго-н. 77/ахматнал н. Ц прыл/. ната
цыйны, -ая, -ае.
НАТАЧЫЦЬ' ал тачыць'
НАТАЧЫЦЬ', 1 і 2 ас не ўжыв ,
-тбчыць; -тбчаны; зак., чаао. Пра грызу
ноў насякомых: нагрызці нейкую коль
касць чаго-н. АУым/ы натачылі дзірак. Ц не
зак наточваць,-ае
НАТВАРЫЦЬ, -варў, -вбрыш, -вбрыць; -вбраны; зак., м/то і чаао. Нарабіць
чаго-н. непажаданага, дрэннага.
НАТКАЦЬ, -ткў, -тчбш, -тчб; -тчбм,
-тчацё, -ткўць; -тчы; -ткАны; зак., чаао.
Вырабіць тканнем у якой-н. колькасці.
Даткала Дзесяць сувояў палатна.
НАТКНЎЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак. 1. на
м/то. Наскочыць на пгго-н. вострае. Д. на
сук. 2. на каао-м/то. Рухаючыся, нечакана
сутыкнуцца з кім-, чым-н. Д. на засаду. 3.
перан., на м/то. Нечакана, выпадкова вы
явіць, знайсці што-н. 2/ на цікавую кн/зкку. 7/ на слеб. Ц незак. патыкацца, -ёюся,
-Аешся, -Аецца.
НАТКНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак. каао-м/то.
Праткнуўшы, насадзіць на вастрыё, стры
жань. Д. л/атыля на м/пйьку. Ц незак. наты
каць, -Аю, -Аеш, -Ае.
НАТЛУМІЦЬ, лумліб, лўміш, -лўміць; зак., м/то. Пазбавіць здольнасці яс
на мысліць, лагічна разважаць; задурыць.
Д. волаву за Дзень.
НАТОПТВАЦЬ ал натаптаць
НАТОРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., м/то і чаао (разм.). Уваткнуць, наты
каць у што-н. многа чаго-н. Д /золак у наДум/ачку.
НАТОЎП, -у л/н. -ы, -аў л/. Вялікае збо
рышча людзей.
НАТОЧВАЦЬ', -аю, -аеш, -ае; незак.,
м/то. Тое, што і тачыць' (у 1 знач.).
НАТОЧВАЦЬ' ал натачыць'
НАТР, -у л/. Старая назва вокісу нат
рыю. 2йк/ н. II прыл/. натравы, -ая, -ае.
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НАТРАВІЦЬ, -раўліб, -рАвіш, -рАвіць;
-рАўлены; м/то і чаао (спец.). Зрабіць ма
люнак на паверхні чаго-н. пры дапамозе
едкага рэчыва; вытравіць. Ц незак. натраў
ліваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. натраўка, -і,
ДА/-ўцы, зк.
НАТРАЕ, прысл. На тры часткі. Разрэ
заць н.
НАТРАЛЯВАЦЬ, лібю, -лібеш, лібе;
-лібй; -лявАны; зак., чазо. Тралюючы, вы
везці, даставіць у нейкай колькасці. Д
бярвення. II незак. натралёўваць, -аю, -аеш,
-ае.
НАТРАПІЦЦА, -плюся, -піліся, -піц
ца; зак. (разм.). 1. Выпадкова сустрэцца,
трапіцца. Датран/ўся бобры чалавек. 2. (7
/2 ас. неўзкыв.). Выдацца, выпасці; нада
рыцца. Датран/уся зручны выпабак.
НАТРАПІЦЬ, -плю, -піш, -піць; -трАп;
зак., на казо-м/то. 1. Напасці, наткнуцца
на што-н. Д на грыбное л/есца. 2. Сустрэц
ца з кім-н., выпадкова наткнуцца на ка
го-н Д. на сяброў. II незак. натрапляць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
НАТРАЎКА зл. натравіць.
НАТРУДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца; зак. Стаміцца, прыйсці ў хваравіты
стан (ад працяглай або цяжкай працы,
хады і пад.), /ўка натрудзілася. Д на спя
коце.
НАТРУДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць; -джа
ны; зак., м/то. Працяглай або цяжкай пра
цай стаміць, давесці да хваравітага стану.
Д ноз/. Датрубзканыя рук/. Ц незак. на
труджваць, -аю, -аеш, -ае.
НАТРУСІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-рўсіцца; зак. (разм.). Насыпацца, высы
пацца пры трасенні, вытрасанні. ТТатрусілася л/ук/ на стол.
НАТРУСІЦЬ, -руліў, -рўсіш, -рўсіць;
-рўшаны; зак., чазо (разм.). Трасучы, вы
трасаючы, насыпаць, высыпаць што-н.
Д. салол/ы. II незак. натрўшваць, -аю, -аеш,
-ае.
НАТРЫЙ, -ю, л/. Хімічны элемент,
мяккі шчолачны метал серабрыста-бела
га колеру. II прыл/. натрыевы, -ая, -ае. Датрыевая салетра.
НАТРЭНІРАВАЦЦА ал трэніраваць
НАТРЭНІРАВАЦЬ ал трэніраваць
НАТРЭСЦІ, -расў, -расёш, -расё; -расём, -расяцё, -расўць; -рбс, -рбсла / -раслА, -рбсла / -раслб; -расі; -рбсены; зак. 1.
чазо. Трасучы што-н., здабыць у нейкай
колькасці. Д зрум/. 2. чазо. Растрэсці час
тку чаго-н., неакуратна перавозячы або
пераносячы. Д. сена на барону. 3. чазо. Пра
кармы для жывёлы: трасучы, змяшаць. 4.
безас., казо. Стаміць, намучыць трасяні
най (разм.). Датрэсла бзяцем за Марозу.
НАТРЭСЦІСЯ, -расўся, -расёшся, -расёцца; -расёмся, -расяцёся, -расўцца;
-рбсся, -рбслася / -раслёся, -рбслася /
-раслбся; -расіся; зак. (разм.). І. Патрэс
ціся доўга, многа. Д. на калбоб/нах. 2. Па
дрыжаць доўга, многа. Д. на л/арозе.

НАТУГА, -і,2?Л/-тўзе, зк. (разм.). Праз
мернае напружанне сіл. Уьірванець аб на
туе/.
НАТЎЖЛІВЫ, -ая, -ае. Які адбываецца
або робіцца з натугай. Ц наз. натужлівасць,
-і, зк.
НАТЎЖНЫ, -ая, -ае. Тое, што і натузкл/вы. Д еул. II наз. натужнасць, -і, зк.
НАТУЖЫЦЦА, -жуся, -жышся, -жыц
ца; зак. Напружыць усе сілы. Абнь нату
заўся. II незак. натужвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца.
НАТУЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жаны; зак., м/то. Тое, што і напрузкыць (у І
знач.). Д л/ускулы. Ц незак. натужваць, -аю,
-аеш, -ае.
НАТУЗАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. (разм.). Стаміцца ад цяжкай тузані
ны, звязанай з рэзкімі рухамі. 7ак натузаецца л/ац/ за бзень, м/то н/ рук / н/ ноз не чуе.
НАТУЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
казо-м/то. 1. Тузаючы, ушчуць, дакараць.
Д за валасы. 2. Натрудзіць цяжкай працай
(разм.). Д. рук/за бзень.
НАТУПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. (разм.). Стаміцца ад працяглай хадзь
бы. Датупалася за бзень.
НАТУПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. (разм.).
Нарабіць слядоў мокрымі нагамі; насля
дзіць. Д. каля нароеа.
НАТУРА, -ы, зк. 1. Характар, тэмпера
мент чалавека. Тэта бь/ў чалавек вясёлай
натуры. 2. Тое, што і прыроба (у 1 знач.). 3.
Жывыя істоты, з'явы, прадметы рэальна
га свету, з якіх малююць, робяць скульп
туры, здымкі і пад. АТаляеа^ь з натуры. 4.
Тое, што і натурм/чык. 5. Тавары, прадукты
як плацежны сродак замест грошай. Раз
лічвацца натурай. Ц прыл/. натўрны, -ая, -ае
(да 3 знач.). Датурная замалёўка.
НАТУРАЛІЗАВАЦЦА, -зўюся, зўеш
ся, -зўецца; -зўйся; зак. і незак. (кніжн.).
Прыняць (прымаць) грамадзянства чужой
краіны. II наз. натуралізацыя, -і, зк.
НАТУРАЛІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, -зўе;
-зўй; зак. і незак., каао (кніжн.). Даць (да
ваць) правы грамадзянства (чужаземцу). Ц
наз. натуралізацыя, -і, зк.
НАТУРАЛІЗМ, -у, л/. Кірунак у літа
ратуры і мастацтве, які характарызуецца
імкненнем да знешне дакладнага капіявання рэчаіснасці без мастацкіх абагуль
ненняў ідэйнай ацэнкі таго, што адлю
строўваецца. II прыл/. натуралістычны, -ая,
-ае.
НАТУРАЛІСТ, -а, Л/ -сце, л/н. -ы, -аў
л/. 1. Той, хто вывучае, даследуе прыроду.
Турток юных натуралістаў. 2. Паслядоў
нік натуралізму.
НАТУРАЛЬНЫ, ая, ае І. Уласцівы
прыродзе, створаны прыродай; не штуч
ны. Датуральныя ўмовы. 2. Абумоўлены
законамі прыроды. Датуральная сл/ерць.
3. Які існуе ад прыроды, прыроджаны. Д.
колер валасоў. Д. імунітэт. 4. Сапраўдны,
прыроднага паходжання; проціл. штуч
ны. Д. м/оўк. 5. Які адпавядае рэчаіснасці;
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сапраўдны. ТТдл/урдльлдя еел/чыля лрдймел/д. 6. Нармальны, звычайны. Я. еыаджЭ. 7.
Які атрымліваецца, аплачваецца натурай
(у 5 знач.). 7/д/лурдльлдя дллдл/д. О Нату
ральная гаспадарка (спец.) — гаспадарка,
у якой прадукты працы вырабляюцца для
задавальнення патрэб толькі саміх вы
творцаў. Натуральны рад лікаў (спец.) —
бесканечная паслядоўнасць 1, 2, 3, 4, 5,...
, што складаецца з цэлых дадатных лікаў
размешчаных па парадку іх узрастання. Ц
ядз. натуральнасць, -і, ж. (да 3—6 знач.).
НАТУРФІЛАСОФІЯ, і, ж. Агульная
назва філасофскіх вучэнняў аб прыродзе,
якія грунтаваліся не на доследных да
ных навук, а на абстрактных філасофскіх
прынцыпах. II лрым. натурфіласофскі, -ая,
-ае.
НАТУРШЧЫК, а, мл і, аў, м Чала
век, які пазіруе перад мастаком, скульп
тарам. II ж. натуршчыца, -ы, мл. -ы, -чыц.
НАТУРЫСТЫ, -ая, -ае. Наравісты, з
норавам; упарты. Д". /соль.
НАТУРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
лезяк. Наравіцца, упірацца, упарціцца.
НАТХНЕННЕ, -я, л. 1. Стан творчага
ўздыму. 7?ерм/ы ллдуццд у хе/л/лы лдл/хлелля. 2. Душэўны ўздым, захапленне. Тдедрыць з лдл/хлеллем.
НАТХНІЦЦА, -нібся, -нішся, -ніцца;
-німся, -ніцёся, -нйцца; здк. Адчуць нат
хненне; прыйсці ў стан душэўнага ўздыму.
II лездк. натхняцца, -Аюся, -яешся, -Аецца.
НАТХНІЦЬ, -шб, -ніш, -ніць; -нім, -ніцё, -нАць; -нёны; здк., кдео-м/л/о. 1. Выклі
каць натхненне, творчы ўздым. Здлдл/дя
еосель лдл/хляе лдэл/дў. 2. Выклікаць ду
шэўны ўздым, заахвоціць да якіх-н. дзе
янняў. Я. лд лдл/сдлле еерм/д. 77. лд лоДж/е.
II лездк. натхняць, -Аю, -Аеш, -Ае.
НАТХНЯЛЬНІК, а, мл. -і, -аў, м Той,
хто натхняе. Ц ж. натхняльніца, -ы, мл. -ы,
-ніц.
НАТЫКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае, здк., чдео.
1. Уваткнуць што-н. у якой-н. колькас
ці. 77 /еолдк у лдЭум/дчку. 2. Расставіць,
размясціць дзе-н. (разм.). 77. сцяжкоў лд
кдрце. 3. і мяло. Накалоць (разм.). 77. сл/еы
лердб) едркдм. Ц лездк. натьжАць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
НАТЫКАЦЬ' ад наткнуць
НАТЫКАЦЬ^ ад натыкаць
НАЎГАД, лрысл. Не будучы цвёрда
ўпэўненым; як выйдзе, як прыйдзецца.
Скдздць л. Тсц/ л.
НАЎГАЛОП, лрысл. Наўскач, галопам;
вельмі хутка. Хдмя алдў л.
НАЎДАЛЎЮ, лрысл. Вельмі смела, без
разважна. Х/луццд л.
НАЎДАЧУ, лрысл. У надзеі на зручны
выпадак, як удасца. 7сц/ л.
НАЎЗБОЧ, лрысл. і лрылдз. (разм.). 1.
лрысл. На нейкай адлегласці, асобна ад
чаго-н. 77. с/лдяў с)ом. 2. лрылдз. з Р. Збоку
ад чаго-н. 77. <3дрое/.
НАЎЗДАГАД, лрысл. (разм.). Наўгад, як
выйдзе. Сл/рдляць л.

НАЎЗДАГОН, лрысл. і лрылдз. 1. лрысл.
Услед за тым, хто (што) аддаляецца, ады
ходзіць. Арычдць л. 2. лрылдз. з 77- Ужыв.
пры абазначэнні асобы ці прадмета, што
аддаляюцца і ўслед за якімі хто-, што-н.
пасылаецца. 77. яму лдслдл/ /лэле^рдму.
НАЎЗДАГОНКІ, лрысл. (разм.). Дага
няючы, пераганяючы каго-, што-н. Дзец/
^еедл/ л.
НАЎЗДОЎЖ, лрысл. (разм.). Тое, што і
уздоўж.
НАЎЗРЙД, лрысл. У выразе: плакаць
наўзрыд — плакаць моцна, уголас.
НАЎКОЛ, лрысл. і лрылдз. (разм.). 1.
лрысл. Тое, што і лдеокдл (у 1 знач.). 2.
лрылдз. з 7^ Тое, што і лдеокдл (у 2 знач.).
НАЎМЁ, лрысл. 1. У галаве, у думках.
,Жы#ому жыеое л. 2. (з адмоўем). Не да та
го, не да гэтага. 77е л. цялер вяселле.
НАЎМЫСЛЯ, лрысл. З намерам, свя
дома.
НАЎМЙСНЫ, -ая, -ае. Які робіцца з
намерам, свядома. 77 лдймдл. Тл зрд^/ў еэлід лдўмыслд (прысл.).
НАЎПРОСТ, лрысл. (разм.). Па прамой
лініі, найкарацейшым шляхам; нацянькі.
77дйсц/ л.
НАЎРАД, лрысл. Малаверагодна (ужыв.
часцей з часціцай «ці»). 77 ц/ еэл/д яму
у^дсцд.
НАЎСКАСЯК, лрысл. і лрылдз. 1. лрысл.
У бок ад прамога напрамку, па дыяганалі;
коса. ТТрыйць Ломку л. 2. лрылдз. з Р Ужыв.
для ўказання на прадмет, пад вуглом да
якога што-н. размяшчаецца або рухаецца.
77 сл/длд ляалд кеяц/сл/дя сурюл/кд.
НАЎСКАЧ, лрысл. Скачкамі, вельмі хут
ка. Хол/ лесл/ся л.
НАЎСКОС, лрысл. і лрылдз. Тое, што і
лдўскдсяк.
НАЎСЦЯЖ, лрысл. і лрылдз. (разм.). 1.
лрысл. Ва ўсю даўжыню чаго-н. 77 клдЛўццд лрдкосы. 2. лрысл. Ва ўсіх напрамках,
навокал. 77. лрдляел/ йзрое/. 3. лрылдз. з 7*.
Ужыв. пры ўказанні на прадмет, уздоўж
якога што-н. размяшчаецца, рухаецца. 7сц/ л. йзрое/.
НАЎЙЭЧЫЦЬ ал уючыць
НАЎЦЁКІ, лрысл. Бягом, упякаючы ад
каго-, чаго-н. Х/луццд л.
НАФАБРЫКАВАЦЬ
-кўю,
кўеш,
-кўе; -кўй; -каваны; здк., м/л/о і чдао
(разм.). Фабрыкуючы, прыгатаваць у ней
кай колькасці.
НАФАРБАВАЦЦА ал фарбавацца
НАФАСТРЫГАВАЦЬ, гўю, гўеш, гўе;
-гўй; -гаваны; здк., м/л/о і чдао. Прашыць
буйнымі шыўкамі, зрабіць фастрыгу.
НАФТА, -ы, ДЛ7 -фце, ж. Мінеральнае
вадкае масляністае гаручае рэчыва, якое
ўжываецца як паліва, а таксама як сыра
віна, з якой атрымліваюць розныя пра
дукты (бензін, газу і пад.). Ц лрь/м. нафта
вы, -ая, -ае.
НАФТА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. нафта, нафтавы,
з нафты, напр.: лдфл/дз^дбычд, лдфл/длрд-

НАТ-НАХ
(Зукл/ы, лд^л/длрдмыслоедсць, лдфл/длердлрдцоўчы, лд%млдлромысел.
НАФТААЧЫШЧАЛЬНЫ, ая, -ае 1.
Які ачышчае ад нафты. 77д%млддчь/м/ч&льлде су^лд (якое ачышчае мора, акваторыю
порта). 2. Які ачышчае нафту. 77 здзо(?.
НАФТАВІК, -А, мл. -ь -бў, л/. Работ
нік нафтапрамысловасці; спецыяліст па
нафце.
НАФТАЛЙІ, -у, м. Белае крышталічнае
рэчыва з рэзкім пахам, якое выкарыстоў
ваецца ў тэхніцы, а таксама для барацьбы
з моллю. II лрым. нафталінавы, -ая, -ае.
НАФТАНОСНЫ, ая, ае Які змяшчае
ў сабе нафту. ТТаф/лдлослыя ллдсл/ы. Ц лдз.
нафтанбснасць, -і, ж.
НАФТАПРАВОД, -а, Л7-дзе, мл -ы, -аў,
м. Комплекс збудаванняў для перапам
поўвання сырой нафты, нафтапрадуктаў
на адлегласць. Ц лрь/л/. нафтаправодны,
-ая, -ае.
НАФТАСХОВІШЧА, а, л/л. ы, вішч
/ -аў, л. Збудаванне з рэзервуарамі для за
хоўвання нафты, нафтапрадуктаў.
НАХАБНАСЦЬ, -і, ж 1. ал нахабны 2.
Нахабны ўчынак.
НАХАБНІК, -а, л/л. -і, -аў, м. Бессаром
ны, бесцырымонны чалавек. Ц ж. нахабні
ца, -ы, мл. -ы, -ніц. II лрь/л/. нахабніцкі, -ая,
-ае. 77. ўчылдк.
НАХАБНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае; лездк
(разм.). Паводзіць сябе нахабна, бесцы
рымонна.
НАХАБНЫ, -ая, -ае. Які вызначаецца
нахабствам, бессаромны, бесцырымон
ны. II лдз. нахабнасць, -і, ж. 77. у лдеойз/лдх.
НАХАБСТВА, -а, л. Нахабны ўчынак,
бесцырымоннасць. 77? чдкдў я д<3 яео л/дкоед лдхдбсл/ед.
НАХАДЗІЦЦА, -хаджўся, -хбдзішся,
-хбдзіцца; здк. Пахадзіць доўга, уволю.
77дхдйз/уся лд лесе, м/л/о лое ле чуе.
НАХАМІЦЬ ал хаміць
НАХАМУТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; здк.
(разм.). Нарабіць блытаніны, недарэчных
памылак у якой-н. справе.
НАХАПАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; здк., чдео. 1. Захапіць, схапіць многа
чаго-н. ТТдхдлдўся зямл/, кольк/ хдцеў. 2.
лердл. Павярхоўна, выпадкова засвоіць
што-н. (неадабр.). 77 лозыхслоў.
НАХАПАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; здк.,
кдео-чдео. 1. Хапаючы, набраць у вялікай
колькасці. 77. л/м/л/х рэчдў. 2. лердл. Тое,
што і лдхдлдццд (у 2 знач.; неадабр.).
НАХАПІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -хопіц
ца; здк. 1. Нечакана настаць, надысці.
Дзель лдхдл/уся леўздл/ел/ку. 2. Ускочыць,
з'явіцца на чым-н. (разм.). 77дл^елдхдл/уся еуз.
НАХАПКАМ, лрысл. (разм.). Спехам,
наспех, на скорую руку. Тсц/ л.
НАХАРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; здк.
(разм.). Харкаючы, напляваць. 77. лд лд^лоеу.
НАХВАЛІЦЦА, -валібся, -вАлішся, -вАліцца; здк. 1. Нагаварыць пра сябе мно-

НАХ-НАЦ
га добрага. 2. кім-чым. Вельмі пахваліць
(звычайна з адмоўем). Моц/ сынам не нохеоліццо.
НАХВАЛІЦЬ, -валіб, -вёліш, -вініць;
-валены; зок., коао-м//ло. Нагаварыць аб
чым-, кім-н. добрага; расхваліць. Ц незак.
нахвальваць, -аю, -аеш, -ае.
НАХВАЛЯВАЦЦА, -лібюся, -лібешся,
-лк5ецца; -лк5йся; зак. Моцна або доўга
пахвалявацца. ТТзхеоляеолося за здароўе
болькі.
НАХВАСТАЦЬ, -вашчў, -вбшчаш,
-вбшча; -вашчы; -вастёны; зак., каео. Ад
сцябаць дубцом. II незак. нахвостваць, -аю,
-аеш, -ае.
НАХВАТАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. Тое, што і нахапацца.
НАХВАТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., чаео. Тое, што і нахапаць.
НАХВОСНІК, а, мн і, -аў м Частка
вупражы — рэмень, які ідзе па спіне каня
ад сядла або падсядзёлка і праходзіць пад
хвастом.
НАХЙІ, -у; м. 1. ад. нахіліць, нахіліцца.
2. Пастава цела пад вуглом паміж гары
зантальнай і вертыкальнай плоскасцю.
77 о}рэу. 3. Схіл, спуск, пакатая паверхня.
Л&у/яы н. 4. перон. Прыхільнасць, схіль
насць, цяга да чаго-н. 77 бо музыкі. 5. На
яўнасць якіх-н. унутраных задаткаў схіль
насць да чаго-н. 7/. бо прастуды.
НАХІЛІЦЦА, -хілібся, -хілішся, -хіліц
ца; зок. Прыняць нахільнае становішча;
схіліцца набок; нагнуцца. ТТбхіліліся бо
зямлі. II незок. нахіліцца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца. Ц ноз. нахіленне, -я, н. і нахіл, -у; м.
НАХІЛІЦЬ, -хілк5, -хіліш, -хіліць;
-хілены; зок., мппо. Надаць нахільнае ста
новішча; нагнуць. 7/. аолоеу. Ц незок. нахі
ліць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ноз. нахіленне, -я, н.
і нахіл, -у
НАХІЛЬНЫ, -ая, -ае. Які адхіляецца ад
вертыкальнага або гарызантальнага ста
новішча. 77. ллос/п. ТУохмьноя міох/яо.
НАХІНЎЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; -нўты; зок., мппо. 1. Наспех
накінуць, апрануць на сябе што-н. 77 по
ўняю но плечы. 2. Нахіліць да зямлі (разм.).
Сябзе нчоло но кее/лочку, нохінеяе бо зям/н.
II незок. нахінаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
НАХЛЁБНІК, -а, мн і, -аў м Той, хто
жыве на чужыя сродкі, на чужым хлебе. Ц
лс. нахлёбніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
НАХЛУСІЦЬ, -лупіў, -лўсіш, -лўсіць;
-лўшаны; зок., мяло, чоао і без бон. Нагава
рыць няпраўды, налгаць. ТЭ/яо лс ён нохлусіў про сусебскоао хлол^о.
НАХЛЙНУЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -не;
зок. 1. Імкліва набегчы, нацячы ў вялікай
колькасці. ТУохлынуло хеодя. 2. перон. Рап
тоўна прыйсці, набегчы, з'явіцца ў вялі
кай колькасці. ТТохлынуу но/лоўп. 3. перон.
Узнікнуць, з'явіцца (пра думкі, пачуцці і
пад.). 77охлынул/ўслом/ны.
НАХЛЯБТАЦЦА, -лябчўся, -лёбчашся, -лёбчацца; -лябчыся; зок. (разм.). 1.
Уволю пахлябтаць. 2. Напіцца гарэлкі,
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віна (груб.). ТТбхяяб/яоўся, мяло сцелскі не
бочыць.
НАХМАРЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-рыцца; зок. Пакрыцца, аблажыцца хма
рамі (пра неба). ТТохморылося, ц/ не бубзе
болсблсу ?II незок. нахмарвацца, -аецца.
НАХМЎРАНЫ, ая, -ае 1. Хмурны,
пануры.
/леор. 2. перон. Пахмурны,
змрочны, цёмны (аб прадметах і з'явах
прыроды). ТТохмуроное небо. Ц ноз. нахмўранасць, -і, лс.
НАХМЎРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыц
ца; зок. 1. Стаць хмурым, панурым. 2. (7 і 2
ос. неўлсые.), перон. Зрабіцца пахмурным,
змрочным, цёмным (аб прадметах і з'явах
прыроды). 77ебо нохмурылося. Ц незок. на
хмурвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
НАХМУРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць;
-раны; зок., мяло. Сурова наморшчыць
(твар, лоб), насупіць (бровы). Ц незок. на
хмурваць, -аю, -аеш, -ае.
НАХМЫЛІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-ліцца; зок. Прыціснуўшы вушы да гала
вы, падрыхтавацца да нападу або абароны
(пра каня).
НАХАДЗІЦЬ ал. найсці
НАХОХЛІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ліц
ца; зок. (разм.). Скурчыцца, натапырыў
шы пер'е (пра птушак). Леробем нохохліўся.
НАХОХЛІЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ліць;
-лены; зок., мяло (разм.). Натапырыць,
падняць пер'е (пра птушак).
НАХРАПАМ, лрысл. (разм.). Дзёрзка,
нахабна. ,Дземн/чоць н.
НАХРАПІСТЫ, -ая, ае (разм) Які
дзейнічае нахрапам; бесцырымонны, на
хабны. 77 хорок/нор. II ноз. нахрапістасць,
-і, лс.
НАХУЛІГАНІЦЬ ад хуліганіць
НАЦАДЗІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-цадзіцца; зок. Цэдзячыся, наліцца ў штон. II незок. нацэджвацца, -аецца.
НАЦАДЗІЦЬ, -цаджў, -цЭдзіш, -ца
дзіць; -цэджаны; зок., чоео-нпло. Цэдзя
чы, наліць. 77. кеосу. Ц незок. нацэджваць,
-аю, -аеш, -ае.
НАЦАЛАВАЦЦА,
лўюся, -лўешся,
-лўецца; -лўйся; зок. Нацешыцца ўволю
пацалункамі. Дбаоняючы, не но^олуем/ся
(прымаўка).
НАЦАНІЦЬ, -цаніб, -цЭніш, -цЭніць;
-цЭнены; зок., ю/ло. Правесці павышэнне
цаны (цэн) на што-н. Ц незок. нацэньваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц ноз. нацЭнка, -і,/^37-нцы,
мн. -і, -нак, лс.
НАЦЕ, чосі(. 1. Тое, што і но^ (у 1 знач.),
толькі пры ветлівым звароце або звароце
да многіх. 77 сам кн/ау. 2. Ужыв. пры вы
казванні здзіўлення, гневу і пад. 77. лс золі,
/локое зборэнне/
НАЦЕЛЬНІК, а, лін і, -аў, лі Матрос
кая паласатая трыкатажная кашуля, якая
надзяваецца на цела. Мб/яроскі н.
НАЦЕЛЬНЫ, -ая, -ае. Які носіцца не
пасрэдна на целе. Т/оцельноя кошуля.

НАЦЕРАБІЦЬ, -церабліб, -цярэбіш,
-цярэбіць; -цярэблены; зок., чоао. 1. Ця
рэбячы, нассякаць. 77 аолля. 2. Ачысціць
ад лісця, карэння якую-н. колькасць ча
го-н. (пераважна пра агародніну). 77 ^кро
каў. 3. Нарваць якую-н. колькасць ільну Ц
незок нацярэбліваць, -аю, -аеш, -ае.
НАЦЕРУШЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-цярўшыцца; зок. 1. Насыпацца, высы
пацца. ТТп^ерум/ь^ося сено. 2. безос. На
падаць у якой-н. колькасці (пра дробны
снег). II незок. нацярушвацца, -аецца (да 1
знач.).
НАЦЕРУШЫЦЬ, церушў, цярўшыш,
-цярўшыць; -цярўшаны; зок., чоао. І. На
сыпаць, рассыпаць у якой-н. колькасці. 2.
безос. Тое, што і ноцсрум/ь/ццо (у 2 знач.).
Зо ноч ноцсрум/ыло снеау. Ц незок. наця
рушваць, -аю, -аеш, -ае.
НАЦЕРЦІ, натру, натрЭш, натрЭ; на
трам, натрацё, натрўць; нацёр, -цёрла;
натры; нацёрты; зок. 1. коео-м/тпо. На
мазваючы, змазваючы (вадкасцю, маззю
і пад ), расцерці. 77 сліну. 2. моле. Начыс
ціць да глянцу, уціраючы што-н. (фарбу;
воск і пад.). 77. лорке/л. 3. кояо. Пашко
дзіць, прычыніць боль трэннем, пакінуць
след ад трэння. 77 ноеў. 4. чоао. Надрабніць
на тарцы ў якой-н. колькасці. 77 бульбы.
5. чоао. Нарыхтаваць у якой-н. колькасці,
ачышчаючы ціскам, трэннем ад цвёрдых
частачак (пра лён, каноплі і пад.). Ц незок.
націраць, -ёю, -ёеш, -ёе. Ц збор. нацёрціся,
натрўся, натрэшся, натрэцца; натромся,
натрацёся, натрўцца; нацёрся, -цёрлася; натрыся (да 1 знач.); незок. націрацца,
-ёюся, -ёешся, -ёецца (да 1 знач.). Ц ноз.
націранне, -я, н. (да 1 і 2 знач.).
НАЦЕЧНЫ, -ая, -ае. Які ўтварыўся ў
выніку нацёку 7/оцечныя ў/леорэнні.
НАЦЕШЫЦЦА,
піўся,
-шышся,
-шыцца; зок., кім-чым, з коао-чоао і без
Зон. 1. Зведаць задавальненне; парада
вацца, пацешыцца ўволю. 77е ноцешыццо
з бочкі. 2. Зведаць асалоду ўзаемнага ка
хання.
НАЦЁК, -у мн. -і, -аў, м. Слой рэчыва,
якое нацякло на паверхню чаго-н., рас
цяклося па чым-н. ТТбцёкі но сцяне. Ц лрым.
нацёчны, -ая, -ае.
НАЦІКАВАЦЬ, -кўю, -кўеш, -кўе;
-кўй; зок. (разм.). Нагледзеўшы пгго-н.,
намеціць для набыцця, выкарыстання.
НАЦІНА, -ы, лс. (разм.). Сцябло ага
роднай расліны (агуркоў, гарбузоў, буль
бы).
НАЦІНКА, -і, ,2737-нцы, мн. -і, -нак, лс.
(разм.). Сцябло травы; травінка.
НАЦІННЕ, -я, н., зб. (разм.). Сцёблы
агародных раслін; цяўнік.
НАЦІРАННЕ ал нацерці
НАЦІРАЦЦА ал нацерці
НАЦІРАЦЬ ал нацерці
НАЦІСК, -у мн. -і, -аў м. І. ал. націс
нуць. 2. Моцны напор. 77 ея/лроў. 3. Ра
шучы, імклівы рух, напад на каго-, што-н.
САлрьаміеоі^ь н. лроціуніко. 4. Вылучэнне
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(складу, слова) сілай голасу або павышэн
нем тону, а таксама значок, які паказвае
такое вылучэнне. 77дстдтць я. Лда/чмы н.
5. Патаўшчэнне штрыха пры пісьме пя
ром. 777сдць з мдц/скдл/. 6. лбрдм. Вылучэн
не чаго-н. у якасці асноўнага. Забіць я. яд
еылуск табараў лбрм/дм яеабхос)яасц;.
НАЦІСКНЙ, -Ая, бе 1. Які служыць
для націскання (спец.). 77. болт. 2. Які
прыводзіцца ў дзеянне націсканнем. М7яа яацйжяоаа бзеяммя. 3. У мовазнаўстве:
які стаіць пад націскам (пра склад, слова).
Тйц/скмыя аалосяыя. Ц мдз. націскальнасць,
-і, зк. (да 3 знач.).
НАЦІСНУЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , -нец
ца; здк. Сабрацца, збіцца ў якой-н. коль
касці. Ухату мдц/смулдся л/моед любзем.
НАЦІСНУЦЬ, ну неш, -не; ні; -ну
ты; зак. 1. м/то, яа м/то і без бал. Стварыць
ціск, налегчы цяжарам. 77. ла бзееры. 2. чдео. Выціскаючы, здабыць у якой-н. коль
касці. 77 соку з яблыкаў. 3. яа кдео-м/то і
без бал. Зрабіць націск (у 3 знач.). /7 яа еордед з флдмедў. 4. лерая., яа каео-м/то і без
бал. Прымусіць або схіліць каго-н. да яко
га-н. дзеяння. 77 яа лрдфсдюз. 5. лердм., яа
м/то і без бал. Энергічна ўзяцца за што-н.
(разм.). 77 ла еучобу. 77 яа лрдцу. 6. яа м/то
і без бал. Вымаўляючы, зрабіць лагічны
націск. 7. м/то. Нацерці мазоль (мазалі;
разм.). II лезак. націскаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
II яаз. націсканне, -я, я. (да 1, 2 і 6 знач.) /
націск, -у, л/. (да 1 знач.)
НАЦКАВАЦЬ, куіб, -куёш, -куб; -ку
ём, -куяцё, -куібць; -кўй; -кавАны; зак.,
каао яа кдео-м/то, з бабал. і без бал. 1. Па
дахвоціць да нападу. Я. сабак яа зайца. 2.
л^рдм. Падбухторыць да варожых дзеян
няў супраць каго-н. (разм.). Ц лезак. нацкбўваць, -аю, -аеш, -ае; яаз нацкбўванне,
-я, л.
НАЦЫЗМ, -у л/. Нямецкі фашызм. 7?е
балусц/ць дбрдбзкэммя лаць/зл/у. Ц лрь/л/. на
цысцкі, -ая, -ае
НАЦЫСТ, а, Аі сце, л/м. ы, аў, л/
Прыхільнік нацызму. Ц зк. нац^кггка, -і,
,ДЛ7 -тцы, л/я. -і, -так. Ц лрь/л/. нацысцкі,
-ая, -ае.
НАЦЫЯ, -і, л/я. -і, -цый, зк. 1. Гіста
рычна ўстойлівая супольнасць людзей,
якая ўтвараецца ў працэсе фарміравання
агульнасці іх тэрыторыі, эканамічных су
вязей, літаратурнай мовы, асаблівасцей
культуры і духоўнага аблічча. ТЗ^дед мдцым
яд сдл/деь/зядяэяяе. 2. У некаторых спалучэннях: краіна, дзяржава, Яредмйд^ыя
ЛбЗ/бмдмых 77д^ым.
НАЦЫЯНАЛ-... Першая састаўная
частка складаных слоў, якая адпавядае па
знач. слову «нацыяналістычны*, напр.:
яяць/яяал-/нбердл, яяць/яядл-сдць/я/нст, мд^ыямдл-лдтрыёт.
НАЦЫЯНАЛІЗАВАЦЬ, -зўю, -зўеш,
-зўе; -зўй; -завАны; здк. і яездк., м/то.
Правесці (праводзіць) нацыяналізацыю
чаго-н. 77 %?дбрык/ / здеобь/.

НАЦЫЯНАЛІЗАЦЫЯ, -і,
1. Перадача з прыватнай уласнасці ва ўласнасць
дзяржавы зямлі, прамысловасці, тран
спарту, банкаў і пад. 2. Арганізацыя ча
го-н. на нацыянальнай аснове. 77. м/коль/.
НАЦЫЯНАЛІЗМ, -у,
1. Ідэалогія і
палітыка ў галіне нацыянальных адно
сін і культуры, якая зыходзіць з ідэй на
цыянальнай перавагі пануючай нацыі і
супрацьпастаўлення яе іншым нацыям.
7)дрдцьбд з мдцыямдл/зл/дл/. 2. Пачуццё на
цыянальнага самазахавання, якое асаб
ліва праяўляецца ў пэўныя гістарычныя
перыяды, калі нацыі пагражае небяспека.
II лрь/л/. нацыяналістычны, -ая, -ае. ТТдцыяжм/сть/чядя лдл/тыкд. ТТдцыямдл/стычмыя
лоалябы.
НАЦЫЯНАЛІСТ, -а, А7 -сце, л/м -ы,
-аў л/. Прыхільнік нацыяналізму. Ц зк. на
цыяналістка, -і, ДЛ7 -тцы, л/м. -і, -так. Ц
лрь/л/. нацыяналістычны, -ая, -ае
НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЬ і, л/м і, ей, зк
1. Тое што і мдцыя (у 1 знач.). 2. Прына
лежнасць да той ці іншай нацыі. ^елдрус
лд мдць/ямдльмдсц/- Тйобз/ розмь/х мд/^ь/ямдльмдс^ем.
НАЦЫЯНАЛЬНЫ, ая, ае 1. Які мае
адносіны да нацыі, нацыянальнасці, звя
заны з іх грамадскім жыццём. ТТдць/ямдльмде ль/тдмме. 77 рук. 2. Які ўласцівы дадзе
най нацыі, выражае яе характар. ТТдцыямдльмдя культуд. 77 тэдтр. 77 кдс/^/ол/. 3.
Які належыць дадзенай краіне; дзяржаў
ны. 77 е/л/м.
НАЦЭДЖВАЦЦА ал. нацадзіцца
НАЦЭДЖВАЦЬ ал. нацадзіць
НАЦЭЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца;
здк. 1. Навесці зброю на цэль; прыцэліц
ца. 2. лзрдм. Падрыхтавацца, сабрацца
што-н. зрабіць. 77 у лдезбку. Ц мездк. на
цэльвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
НАЦЭЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
здк. 1. Навесці зброю на якую-н. цэль. 77
б/мтоук/. 2. лердм., кдао-м/то. Накіраваць,
даць пэўны напрамак дзеянням. 77 кдлекть/ў мд еыкдмдмме здбдммя. Ц мездк. на
цэльваць, -аю, -аеш, -ае.
НАЦЭНКА, -і, ДЛ7 -нцы, л/м. -і, -нак,
зк. І. ал. нацаніць. 2. Сума, на якую павы
шана цана на што-н. 7дедр з мдцэмкдм.
НАЦЭНЬВАЦЬ ал нацаніць
НАЦЮРМОРТ, а, Л7-рце, л/м ы, -аў
л/. Малюнак або карціна, на якіх паказаны
неадушаўлёныя прадметы ў пэўных суад
носінах (кветкі, садавіна, дзічына і пад.). Ц
лрыл/. нацюрмортавы, -ая, -ае.
НАЦЯГАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
здк. (разм.). 1. Доўга, многа пахадзіць,
паблукаць дзе-н. 77 лд лесе. 2. Стаміцца,
цягаючы што-н. цяжкае. 77 л/яхоу.
НАЦЯГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; здк.
1. чдао. Прынесці, прыцягнуць за некалькі
прыёмаў 77 едбы у лдзм/о. 2. чдао. Украсці
за некалькі прыёмаў у якой-н. колькасці
(разм.). 3. кдао Тн/то). Пакараць, цягаючы
за вушы, валасы (разм.).

НАЦ-НАЧ
НАЦЯГНУТЫ, ая, -ае 1. ал. нацяг
нуць. 2. лердм. Які знаходзіцца ў стане
напружання. ТУдцяемуя/ыя мереы. 3. лердм.
Пазбаўлены натуральнасці, недружалюб
ны. 7/дцяемутыя дбмос/мь/. Ц мдз. нацягну
тасць, -і, зк.
НАЦЯГНЎЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-цягнецца; здк. 1. Стаць тугім, напяцца.
2. Прыйсці ў вялікай колькасці; сабрацца
(разм.).
НАЦЯГНУЦЬ, -цягнў, -цАгнеш, -цйгне; -цягні; -цягнуты; здк. 1. м/то. Расцяг
ваючы, зрабіць тугім, напяць (або туга
прымацаваць). 77 трос. 2. м/то. Адзець
(абуць) пгго-н. з цяжкасцю; накрыцца,
нацягнуўшы на сябе што-н. 77 боты. 77
коўбру. 3. чдао. Прыцягнуць, прынесці ў
якой-н. колькасці. 4. (7 / 2 дс. ме ўзкые.).
Настояцца; заварыцца. Лякдрстед мдцяемулд ўзко. 5. лердм., м/то і без бдл. Давес
ці што-н. да нормы, да пэўнай ступені
(пра выпрацоўку, выдаткі і пад.); завысіць
што-н. (адзнаку; паказчык і пад.; разм.).
77 дцэмку. 6. пераважна бездс., чдао і без
бдл. Нагнаць ветрам; закрыць, завалачы
чым-н. (разм.). 7/дцяелулд был/у ў хоту. Ц
мездк. нацйгваць, -аю, -аеш, -ае. Ц мдз. на
цягванне, -я, м. (да 1, 3 і 5 знач.), нацЯжка,
-і, ДЛ7 -жцы, зк. (да 1 знач.) / нацяжэнне,
-я, м. (да І знач.).
НАЦЯЖКА, -і, ДЛ7 -жцы, зк. 1. ал. на
цягнуць. 2. Неправамернае дапушчэнне
чаго-н. 77дстдб/ць дцэмку з мдцязккдм.
НАЦЯЖНЁІ, -Ая, -бе 1. Які надзяваец
ца шляхам нацягвання, нацяжкі. ТТдцязкмдя м/ымд. 2. Такі, які дзейнічае пры нацяг
ванні, нацяжцы. 77 кдмдт.
НАЦЯЖЭННЕ, -я, м 1. ал нацягнуць
2. Зрастанне скуры, пашкоджанай ранен
нем (спец.). 77ерм/дсмде м.
НАЦЯНЬКІ лрысл Самым кароткім
шляхам; наўпрост. Сцезккд еялд бд доля
м. ТТрдўбд хобз/^ь м., з ем ме рдзл//мем/ся (з
нар.).
НАЦЯРПЁЦЦА, -цярплібся, -цёрпішся, -цярпіцца; -цярпіся; здк. Зведаць, пе
ражыць шмат чаго-н. непрыемнага, цяж
кага. 77 страху.
НАЦЯРУШВАЦЦА ал нацерушыцца
НАЦЯРУШВАЦЬ ал нацерушыць
НАЦЯРЭБЛІВАЦЬ ал нацерабіць
НАЦЯЧЙ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -цячб, -цякўць; -цёк, -цяклА, -клб; здк. Паступова
спякаючы або прасочваючыся, сабрацца
дзе-н. У лдбедл мд^яклд едбд. Ц мездк. на
цякаць, -Ае
НАЧ... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач.: 1) начальнік, напр.:
мдчадс (начальнік гаспадарчай часткі),
мдчбыў (начальнік дывізіі), мдчм/тдбд (на
чальнік штаба); 2) які начальствуе, напр.,
мдчсдстдў.
НАЧАВАЦЬ, -чўю, -чўеш, -чўе; -чўй;
мездк. Спаць дзе-н. усю ноч. 77. мд семе. Ц
здк. пераначаваць, -чўю, -чўеш, -чўе; -чўй.
НАЧАДЗІЦЬ ал чадзіць

НАЧ-НАШ
НАЧАКАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены; здк., чдео. Чаканячы, вырабіць. Я.
сярэбраных лідяет. Ц незак. начаканьваць,
-аю, -аеш, -ае.
НАЧАЛЬНІК, а, лія. і, -аў лі. Асоба,
якая ўзначальвае што-н., кіруе чым-н. Ц лс.
начальніца, -ы, лія. -ы, -ніц (разм.). Ц лрылі.
начальніцкі, -ая, -ае. 77. засаб.
НАЧАЛЬНІЦКІ, -ая, ае 1. а/?, началь
нік. 2. Поўны важнасці, строгасці; улад
ны. 77 /нон.
НАЧАЛЬСТВА, -а, н. 1. зб. Начальнікі,
адміністрацыя. 2. Начальнік (разм.). Дзе
зядхобз/ццд еам/а н. ?
НАЧАЛЬСТВАВАЦЬ, ствую, ствуеш,
-ствуе; -ствуй; яездк. Кіраваць, быць на
чальнікам. II ядз. начальстваванне, -я, я.
НАЧАПІЦЬ, -чапліб, -чЭпіш, -чапіць;
-чЭплены; здк., іято. І. Накінуўшы, за
мацаваць; павесіць, навесіць. Я. здліок яд
бзеерь/. 2. Надзець на сябе, прымацаваў
шы, прывесіўшы (разм.). 77. бдялі. Ц яездк.
начапляць, -4ю, -Аеш, -Ае і начэпліваць,
-аю, -аеш, -ае.
НАЧАРАВАЦЬ, рўю, рўеш, рўе;
-рўй; здк. У народных павер'ях: выклікаць
што-н. чараваннем, вядзьмарствам.
НАЧАРНА, лрысл. Папярэдне, без кан
чатковай апрацоўкі. ТУдш'сдць я.
НАЧАРНІЦЬ ал чарніць
НАЧАРТАЛЬНЫ, ая, ае У выразе:
начартальная геаметрыя — раздзел геамет
рыі, які вывучае адлюстраванне прастора
вых цел на плоскасці.
НАЧАРЦІЦЬ, -чарчў, -чэрціш, -чар
ціць; -чэрчаны; здк. 1. ал. чарціць. 2.
мяло і чдео. Чэрцячы, зрабіць якую-н.
колькасць. 77. кдрілдў, ллдядў. Ц яездк. на
чэрчваць, -аю, -аеш, -ае.
НАЧАСАЦЬ', -чапіў, -чЭшаш, -чЭша;
-чашй; -часАны, здк. 1. чдео. Атрымаць
часаннем' у якой-н. колькасці. 77. ільку. 2.
мяло. Зачасаць валасы на лоб, вушы, скро
ні, а таксама ўзбіць валасы для прычоскі. Ц
лездк. начэсваць, -аю, -аеш, -ае.
НАЧАСАЦЬ , -чашў, -чЭшаш, -чЭша;
-чашьіц -часаны; здк., чдео. Апрацаваць,
нарыхтаваць часаннем^ у якой-н. коль
касці. 77. экэрбдк. II яездк. начэсваць, -аю,
-аеш, -ае.
НАЧАТКІ, -аў. Першыя пачатковыя
звесткі ў якой-н. галіне ведаў; пачаткі. 77.
дры^ліе/лык/.
НАЧАЎПЦІ -пў, -пёш, -пб; -пём, -пяцё, -пўць; -пі^ здк., чдео (разм., пагард.).
Набалбатаць, нагаварыць рознай лухты.
НАЧЛЁГ, -у 37-лбзе, лі 1. Начны адпа
чынак, а таксама месца для начнога сну,
адпачынку. Слыя/ццд яд я. 2. Пасьба коней
ноччу. II лрым. начлёжны, -ая, -ае.
НАЧЛЕЖКА, -і, ДЛ7-ЖЦЫ, Аіл. -і, -жак,
лс. (разм.). Начлежны дом.
НАЧЛЕЖНІК, а, лія. і, аў, лі. 1. Ча
лавек, які часова начуе дзе-н. 2. Тбй, хто
пасе коней ноччу. Ц лс. начлёжніца, -ы, .мя.
-ы, -ніц.
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НАЧНІК, -6, лія. -ц -бў лі. 1. Няяркая
лямпачка, якая запальваецца нанач. 2.
Чалавек, які працуе ноччу або доўга не
кладзецца спаць (разм.). Ц лдліяямі.-лдск.
начнічок, -чкА, лія. -чкі^ -чкбў лі. (да 1
знач.; разм.).
НАЧНІЦА, -ы, лія. -ы, -ніц, лс. 1. Ляту
чая мыш. 2. лі. і лс. Тбй (тая), хто доўга не
кладзецца спаць, бадзяецца начамі (разм.).
НАЧНІКІ, -&я, -бе. 1. ал. ноч. 2. Такі, які
бывае ноччу. ТТячядя лрдцд. 77. цяея/к. 3.
Такі, актыўнасць якога прыпадае на ноч
(аб некаторых жывёлах, насякомых, рас
лінах). ТТачядя л/лум/кд.
НАЧОРНА, лрысл. 1. Тое, што і ядчдрлд
(разм.). 2. У чорны колер. Ясрд%?дрбдбдць
едлдсы я.
НАЧОС, -у, лі. 1. Доўгі ворс на тканінах
і трыкатажных вырабах (спец.). 2. Вала
сы ў прычосцы, начасаныя на лоб, вушы,
скроні, а таксама прычоска ў выглядзе
пышна ўзбітых валасоў (разм.). Ц ярым. на
чосны, -ая, -ае (да 1 знач.).
НАЧОТНІЦТВА, а, я Веды, якія грун
туюцца на механічным, некрытычным
засваенні прачытанага. Ц лрылі. начбтніцкі,
-ая, -ае.
НАЧОТЧЫК, а, лія і, аў, лі Чалавек,
які многа чытае, але павярхоўна, некры
тычна засвойвае прачытанае. Ц лс. начот
чыца, -ы, лія. -ы, -чыц.
НАЧОЎКІ, -чбвак. Прадаўгаватая драў
ляная або металічная пасудзіна для мыц
ця бялізны і іншых гаспадарчых патрэб. Ц
лдліяям/. начбвачкі, -чак. Ц лрылі. начовач
ны, -ая, -ае.
НАЧУБІЦЬ, -чублю, -чўбіш, -чўбіць;
здк., кдео (разм.). Нацягаць, натузаць за
валасы.
НАЧЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; здк. (разм.).
Пашкодзіць скуру чуханнем.
НАЧХАЦЬ, -Ою, -Эеш, -Ае; здк. 1. Чха
ючы, запырскаць каго-, што-н. 2. ле
рдл. Выказаць пагарду да каго-, чаго-н.
(разм.). 77. ліяе яд яео лдрдбы.
НАЧЫНІЦЬ, -чыніб, -чыніш, -чыніць;
-чйнены; здк. 1. іяліо-чылі. Напоўніць, на
біць унутранасць чаго-н. 77. лірдлск/ ліясдлі. 2. чдео. Прыгатаваць такім спосабам
у нейкай колькасці. 77. кдбдчкоў. Ц яездк.
начыняць, -яю, -яеш, -йе. Ц ядз. начынка,
-і, ДЛ7-нцы, лс. (да 1 знач.).
НАЧЙНКА, -і, ДЛ7 -нцы, лс. 1. ад. на
чыніць. 2. Тое, чым начынены пірагі, цу
керкі і пад. 77/рое з ядчыякдй. Ц лрылі. на
чыначны, -ая, -ае
НАЧЁІННЕ, -я, я., зб. 1. Набор прадме
таў інструментаў для выканання якой-н.
работы. 77. кузя/. 2. Сукупнасць прадме
таў хатняга, гаспадарчага, ваеннага і пад.
ўжытку.
НАЧЫРКАЦЬ, аю, аеш, ае; -аны;
здк., мяло і чдео (разм.). Напісаць хутка
або нядбайна.
НАЧЫСТА, прыся. 1. Чыста, без пама
рак. 77ердл/сдць я. 2. Цалкам, поўнасцю.
Слдл/ць усе я.

НАЧЫСТАТУ, лрысл. (разм.). Тое, што і
яд чыстую (у 2 знач.).
НАЧЫСТУЮ, лрысл. (разм.). 1. Цал
кам; начыста. Лея былямочедеццд я. 2. Ні
чога не ўтойваючы; без хітрыкаў; шчыра.
Тдедрыць я.
НАЧЫСЦІЦЦА, -чышчуся, -чысціш
ся, -чысціцца; здк. Старанна пачысціць
на сабе вопратку, абутак. Ц яездк. начы
шчацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
НАЧЫСЦІЦЬ, -чышчу, -чысціш, -час
ціць; -чышчаны; здк. 1. ідто. Старанна
вычысціць. 77. ліебдл/. 2. чдео. Чысцячы,
нарыхтаваць. 77. бульбы. Ц яездк. начы
шчаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
НАЧЫТАНЫ, ая, ае Які набыў грун
тоўныя веды ў выніку пытання. 77. сту
плялі. II ядз. начытанасць, -і, лс.
НАЧЫТАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
здк., чдео. Удосталь пачытаць. 77. еерм/ду. Ц
яездк. начытвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
НАЧЫТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; начыта
ны; здк., ідто і чдео. Прачытаць у ней
кай колькасці. 77. ліяоед кя/е. Ц яездк. на
чытваць, -аю, -аеш, -ае.
НАЧЭПЛІВАЦЬ ел начапіць
НАЧЭРПАЦЬ, аю, -аеш, -ае; -аны;
здк., чдео. Чэрпаючы, набраць. 77. едбы. Ц
яездк. начэрпваць, -аю, -аеш, -ае.
НАЧЭРЧВАЦЬ ел начарціць
НАЧЭСВАЦЬ' ел начасаць'
НАЧЭСВАЦЬ^ ел начасаць^
НАШ, -ага, лі., нАша, -ай, лс., нАша,
-ага, я., лія. нАшы, -ых; зддлі. лрыядл. 1.
Які належыць нам, які мае адносіны да
нас. ТТляд ді^руед. 2. у зядч. лдз. найм,
-ых. Блізкія нам людзі, сваякі, таварышы
(разм.). 7/дзебдць ядідых. б Ведай (знай)
нашых; няхай ведаюць (знаюць) нашых
(разм.) — вось мы якія, вось з кім маеце
справу. І нашым і вашым (разм.) — адным
і другім адначасова (служыць, дагаджаць і
пад.).
НАШАПТАЦЬ, -шапчў, -шэпчаш, -шбпча; -шапчы; -шаптАны; здк. 1. мяло, чдео і
без бдл. Нагаварыць шэптам што-н. 77 яд
еухд. 2. лердл., без бдл. Нагаварыць на ка
го-н., напляткарыць. 3. яд мяло. У народ
ных павер'ях: начараваць, выказаць за
мову. 77. яд (?дбу. II яездк. нашэптваць, -аю,
-аеш, -ае; ядз. нашэптванне, -я, л.
НАШАРАВАЦЬ, рўю, рўеш, -рўе;
-рўй; -равАны; здк., мілю. Начысціць, на
церці да бляску навесці глянец. 77 сдмдедр. II яездк. нашароўваць, -аю, -аеш, -ае;
ядз. нашароўванне, -я, я.
НАШАРМАКА, лрысл. (разм., груб.).
Не плацячы грошай, за чужы кошт. 77рдкдц/ўся я.
НАШАТКАВАЦЬ, кўю, кўеш, кўе;
-кўй; -каваны; здк., чдео. Шаткуючы,
нарыхтаваць. Я. кдлусты. Ц лездк. нашат
коўваць, -аю, -аеш, -ае.
НАШАТРАВАЦЬ, рўю, рўеш, -рўе;
-рўй; -равАны; здк., чдео. Шатруючы, на
рыхтаваць. Я. лмдя/цы.
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НАШАТЁІР, -ў, м 1. Хлорысты амоній
2. Тое, што і нашатырны спірт. Ц лрым. на
шатырны, -ая, -ае О Нашатырны спірт —
водны раствор аміяку празрыстая, бяско
лерная вадкасць з вострым пахам (выка
рыстоўваецца ў медыцыне).
НАШВЭНДАЦЦА, -аюся,
аешся,
-аецца; зак. (разм.). Пашвэндацца доўга;
набадзяцца. 77 за Дзень.
НАШКЛІЦЬ, -лк5, -ліш, ліць; -лім,
-ліцё, -лАць; -лены; зак., м/то і чаао. Уста
віць шкло ў рамы.
НАШКОДЗІЦЬ ад шкодзіць
НАШЛЁПАЦЬ, -аю, аеш, -ае; зак., ка
ао (разм.). Надаваць плескачоў набіць.
НАШЛЫНДАЦЦА, аюся, аешся,
-аецца; зак. (разм.). Пашлындаць доўга;
наблукацца дзе-н.
НАШМАРАВАЦЦА ад. шмараваць
НАШМАРАВАЦЬ ат?, шмараваць
НАШМАТ, прыся. (разм.). Тое, што і
намнога. Дн/ к. паДоўжал/.
НАШМОРГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; аны;
зак., чаао. Шморгаючы, вырваць або на
рваць у якой-н. колькасці. /7. каласоў. 77.
яеаД з л/сцем. II кезак. нашморгваць, -аю,
-аеш, -ае.
НАШПІГАВАЦЬ, -гўю, -гўеш, -гўе;
-гўй; -гавАны; зак. І. ая. шпігаваць. 2. акно
і чаео. Прыгатаваць шпігаваннем. 7/. кач
ку. II кезак. нашпігоўваць, -аю, -аеш, -ае.
НАШРУБАВАЦЬ, бўю, -бўеш, бўе;
-бўй; -бавАны; зак., акно. Круцячы па він
тавой разьбе, надзець. 27. замку. Ц кезак.
нашрубоўваць, -аю, -аеш, -ае.
НАШТАМПАВАЦЬ, пўю, пўеш, пўе;
-пўй; -павАны; зак., м/то і чаео. Вырабіць
у якой-н. колькасці штампоўкай. Я. Дэталем. II кезак. наштампоўваць, -аю, -аеш, -ае.
НАШТО, прыся. 1. пыт. З якой мэтай,
для чаго. 77. /мы так роб/м/? 2. адноснае.
Ужыв. як злучальнае слова ў даданых да
паўняльных сказах. 77апы/пам^еся ў яео,
н. яму трэба было пераязджаць у еораД. 3.
у зкач. часц. (звычайна ў спалучэнні са
словам «ужо»). Ужыв. ў складаных сказах
з адваротнай абумоўленасцю састаўных
частак. 77. ўжо быў Добры чалавек ТТракол,
а / том не стрымаўся.
НАШТУРХАЦЬ, -аю, аеш, -ае; зак,
каео-м/то (разм.). Штуршкамі прычыніць
боль, набіць.
НАШТУРХНУЦЬ, -нў, -нёш, нё;
-нём, -няцё, -нўць; -ні; зак. 1. каео-м/то
на каео-м/то. Штурхаючы, прымусіць
наткнуцца на каго-, што-н. 77. хяолца на
плот. 2. лерак, каео ^м/то) на м/то. Аказва
ючы ўздзеянне, накіраваць. 77. на праль
нае рам/энне. Ц незак. наштурхоўваць, -аю,
-аеш, -ае.
НАШУКАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак., каео-чаео (разм.). Патраціць многа
часу на пошукі каго-, чаго-н. 77ам/укаямя
Дзяцей у лесе.
НАШУМІЦЬ, мліб, міш, -міць; мім,
-міцё, -мАць; -мі; зак. І. Нарабіць шуму;
накрычаць на каго-н. Зая/м/не н. 2. лерак.

Выклікаць многа размоў прыцягнуць да
сябе агульную ўвагу. 7?ось нам/умела еэта
слраса.
НАШУШУКАЦЦА, аюся, аешся,
-аецца; зак. (разм.). Шушукаючыся, нага
варыцца ўволю, многа.
НАШЧА, прыся. Не еўшы нічога. 77рыняць лек/ н.
НАШЧАДАК, -дка, мн. -дкі, -дкаў м. 1.
Чалавек у адносінах да сваіх продкаў. 77.
7/асос/ча. 2. мн. Людзі будучых пакален
няў. 7Уам/ы нам/чаДк/. 3. Сын, наследнік
або наогул сваё дзіця (разм.).
НАШЧАПАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны;
зак., чаео. Шчапаючы, нарыхтаваць у
якой-н. колькасці. 77 лучыны.
НАШЧЫПАЦЬ, Аю, -Аеш, Ае; -чапа
ны; зак. 1. чаео. Шчыпаючы, набраць,
нарваць у якой-н. колькасці. 77 цыбул/. 2.
м/то. Зашчаміць, прышчаміць скуру цела
ў многіх месцах (разм.). 77 еум/ы.
НАШЧЭНТ, прыся. Зусім, поўнасцю,
канчаткова. Зн/м/чыць н.
НАШЫЙНІК, -а, мн -і, -аў м Ашый
нік, аброжак. 77ам/ыць н. Ц лрым. нашыйні
кавы, -ая, -ае.
НАШЫЙНЫ, -ая, -ае. Які носяць на
шыі, надзяваюць на шыю. 7й?м/ымныя
ўпрыеожанн/.
НАШЫЛЬНІК, а, мн і, -аў м Час
тка збруі — шырокі рэмень ад хамута да
пярэдняга канца дышля. 77 Даўеасаты,
трэб# мдбкардцніь. Ц лрым. нашыльнічны,
-ая, -ае.
НАШЫЎКА, -і, ДА/ -шьіўцы, мн. -і,
-шйвак, ж. 1. ая. нашыць. 2. Кавалак
тканіны, скуры і пад., нашытыя на штон. Сумка з нам/ыўкай. 3. Знак адрознення
вайсковых званняў Аф/цзрск/я нам/ыўк/. Ц
лрым. нашывачны, -ая, -ае
НАШЫЎНЫ, -Ая, -бе. Які нашываецца
на што-н. зверху. ТТям/ыўныя к/м/эн/.
НАШЬіЦЦА, -шыюся, -шьіешся, -шьіецца; зак. (разм.). Напрацавацца шыючы.
НАШЙЦЦА, 1 і2 ас. неўжыв., -плюец
ца; зак. (разм.). Набіцца куды-н., сабрац
ца дзе-н. у вялікай колькасці. 77ам/ылася
поўная кухня Дзяцей.
НАШЫЦЬ, -шыю, -шьіеш, -шые; -шы
ты; зак. 1. м/то. Прышыць на што-н. 77.
к/м/эн/о. 2. чаео. Пашыць у якой-н. коль
касці. 77. сукенак. Ц незак. нашываць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц наз. нашЫўка, -і, ДЛ7-шьіўцы,
мн. -і, -шйвак, ж. (да 1 знач.).
НАШЭННЕ ая насіць
НАШЭПТВАННЕ ая нашаптаць
НАШЭПТВАЦЬ ая нашаптаць
НАШЭСЦЕ, -я, н. 1. Напад ворага, за
паланенне ім чужой тэрыторыі. Варожае
н. 2. лерак. Нечаканы прыход, з'яўленне
каго-н. у вялікай колькасці (разм., жарт ).
77. еасцем.
НАЭЛЕКТРЫЗАВАЦЦА ая электры
заваць.
НАЭЛЕКТРЫЗАВАЦЬ ел электрыза
ваць.

НАШ-НЕ
НАЙВЕ, прысл. У рэчаіснасці, на самай
справе. Дачыўяк н.
НАЯВУ, лрысл. Тое, што і напяе.
НАЯДА, -ы, ДЛ7 -дзе, ж. 1. У стара
жытнагрэчаскай міфалогіі: німфа рэк і
ручаёў 2. Аднагадовая водная травяніс
тая расліна сямейства наядавых, якая мае
тонкае разгалінаванае сцябло і малапрык
метныя адзіночныя кветкі. 3. Лічынка
страказы (а таксама аўсяніка, вяснянкі),
якая жыве ў вадаёмах. Ц прым. нардавы,
-ая, -ае (да 2 і 3 знач.).
НАЯДАЦЦА ал наесціся
НАЯДАЦЬ ел наесці
НАЯЗДЖАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незок. 1.
ел. наехаць, наездзіць. 2. Час ад часу пры
язджаць. 77. у сёску Да бацькоў. 3. на м/то.
Спаўзаць уніз, закрываючы вочы. //Тапка
наязДжае на лоб.
НАЯРВАЦЬ, аю, аеш, ае; незак
(разм.). Энергічна, з запалам іграць (на
музычным інструменце) або з азартам, з
асаблівай стараннасцю рабіць што-н. 77.
на еармон/ку.
НАЯЎНАСЦЬ, -і, ж. 1. Прысутнасць,
існаванне. 7>ыць у наяўнасць 2. Фактычная
колькасць чаго-н. у дадзены момант (пра
грошы, тавары і пад.). Аасасая н.
НАЯЎНЫ, -ая, -ае. І. Які ёсць у наяў
насці. 2. у знач. наз. наяўныя, -ых. Грошы,
якія ёсць у наяўнасці. ТТраДасаць за наяў
ныя. О Наяўны разлік — разлік грашыма,
якія маюцца ў наяўнасці.
НЕ, часц. аДмоўная. 1. Служыць для вы
ражэння адмоўя пры розных членах ска
за. 77е заўважаць. .Жыць не аДнаму. 2. Слу
жыць адмоўным адказам на станоўчае пы
танне. 7ы зеоДзен? — 77?, не зеоДзен. 3. Мае
значэнне няпоўнага сказа пры адмоўных
адказах на пытанні; тое, што і няма (у 2
знач.). У сас есць б/яет? — 77е. 4. Ужыв.
замест выказніка з адмоўем, а таксама за
мест словазлучэння або цэлага сказа з ад
маўленнем ці проціпастаўленнем. 7рэба
вызначыць, каторы партрэт дроблены Доб
ра, а каторы не. 5. Надае значэнне няпэў
насці, няпоўнага адмаўлення, непаўнаты
дзеяння ці стану. Тора не еора. 7// заса
рыць еэта, ц/ не засарыць. 6. У спалучэнні
з часц. «ці» ў пытальных сказах выражае
мадальнае значэнне сцвярджэння або ня
пэўнасці, здагадкі. 7// не лены/ было б табе
паехаць працаваць у сёску? 7. У спалучэн
ні з пытальнымі займеннікамі і прыслоў
ямі пры асаблівай інтанацыі вымаўлення
надае сэнс станоўчага адказу. — 7// не су
стрэў у аорабзе знаёмых? — %му не? 8. У
спалучэнні з дзеясловамі, якія канчаюцца
на «-ся», «-цца» і маюць прыстаўку «на-»,
надае значэнне немагчымасці закончыць
дзеянне. 77е налюбуецца мастак роДным/
краяс/Дамь 9. Уваходзіць у склад устойлі
вых словазлучэнняў: «далёка не»; «не раў
нуючы, як»; «амаль не»; «бадай не»; «не
раз і не два»; «не вельмі каб» і пад. 10. Ува
ходзіць у склад словазлучэнняў; якія з'яў
ляюцца складанымі злучнікамі і злучаль-

НЕ...-НЕБ
нымі словамі: «не то... не то»; «не то што»;
«не то... а»; «не толькі, ...але (і)» і пад.
НЕ... (а таксама НЯ...), лрб/с/лдукд. На
дае слову: 1) новае, процілеглае значэнне,
напр., яебясё/іб/ (сумны); 2) тое ж, але з ад
ценнем абмежаванасці, напр., лебяда/; 3)
значэнне адмаўлення таго, што абазначае
дадзенае слова без гэтай прыстаўкі, напр.:
яедкурд/няб/, яелдсляхобб/, ясбдлекд.
НЕА... Першая састаўная частка скла
даных слоў якая па знач. адпавядае слову
«новы», напр.: яедлда/зл/, яедл/л/, яедрэдл/'зл/, яедклдс/цб/зл/.
НЕАБАРАЧАЛЬНЫ, ая, -ае Такі, які
не можа развівацца ў адваротным напрам
ку. 77 л/удцэс. II ядз. неабарачальнасць, -і, лс.
НЕАБАЧЛІВЫ, ая, ае 1. Які дзейні
чае неразважліва, не думае аб выніках. 77
учб/ядк. 2. Няўважлівы, нячулы, ТТедбдчя/'бь/я дбяос/яб/. Ц ядз. неабачлівасць, -і, ж.
НЕАБВЁРЖНЫ, -ая, -ае. Тое, што і недбзя/уедяьнь/. II ядз. неабвёржнасць, -і, ж.
НЕАБВЯРГАЛЬНЫ, ая, ае Такі, які
не можа быць абвергнуты; пераканаль
ны, бясспрэчны. 77. %?дк/я. II ядз. неабвяр
гальнасць, -і, ж.
НЕАБДУМАНЫ, -ая, -ае. Зроблены
без абдумвання, неразважлівы. /У. ўчб/ядк. 7/едббул/дядс рд/дэяяс. Ц ядз. неабдума
насць, -і, ж.
НЕАБДЫМНЫ, ая, ае Велізарных
памераў бязмежны. 7/. сусзе/м. Ц ядз. неаб
дымнасць, -і, лс.
НЕАБЖЁІТЫ, -ая, -ае. Такі, у якім яшчэ
мала жылі; неасвоены для жылля. ТУедблсб//ядя кзд/нзрд. II ядз. неабжьггасць, -і, лс.
НЕАБСТРАЛЯНЫ, ая, ае Які не быў
у баях, не прывыкла стральбы. 77едбс/я/?дляяыя бдй^б/.
НЕАБСЯЖНЫ, -ая, -ае. Вялікі па пра
цягласці, памерах; бязмежны. 77. дк/яя. Ц
ядз. неабсяжнасць, -і, лс
НЕАБХОДНАСЦЬ, і, лс Патрэба ў
кім-, чым-н. 77/,д<Зл/е,нб/ лб/?/ядй яедбхобядс^/.
НЕАБХОДНЫ, ая, ае 1. Такі, безяко
га нельга абысціся; патрэбны, ТТедбхобяб/я
рэчь/. 77сдбхобяб/я /ясл//?ул/еял/б/. 2. Абавяз
ковы, непазбежны. 77едбхой/б/ял/е/?б/.
НЕАБЧАСАНЫ, -ая, -ае. 1. Неапраца
ваны часаннем^. 77. кдл/сяб. 2. лердя. Не
адукаваны, некультурны, грубы (разм.).
НЕАГЛАБАЛІЗМ, у, л/. Імкненне вя
лікай дзяржавы да сусветнага панавання.
77длйль/кд яедалд&м/зл/у. Ц л/?б/л/. неаглаба
лісцкі, -ая, -ае. 77едалдбдл/сцк/я а/кяеяя/.
НЕАГЛЯДНЫ, -ая, -ае. Тое, што і яедбсялсяб/. ТТсдадябяб/я лрдсл/орб/. Ц ядз. неаг
ляднасць, -і, лс
НЕАДАБРАЛЬНЫ, -ая, -ае Які выра
жае неадабрэнне. 7/. лоаджЗ. Ц ядз. неадабріпьнасць, -і, лс.
НЕАДАБРЭННЕ, -я, я. Адмоўная ацэн
ка каго-, чаго-н. 7?б/кдздцб сбдс я.
НЕАДДЗЁЛЬНЫ, -ая, -ае. Такі, якога
нельга аддзяліць ад другога. 77ед<йзе//ья&/я
лдяяцц/. II ядз. неаддзельнасць, -і, лс.
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НЕАД'ЁМНЫ, -ая, ае (кніжн) Які
з'яўляецца састаўной, арганічнай часткай
каго-, чаго-н.; неадрыўны. ТТдробядсць —
ясдс? 'сл/ядя /?ь/сд л/борчдс/^/ ^кубд Холдсд. II
ядз. неад'емнасць, -і, лс.
НЕАДКЛАДНЫ, -ая, -ае. Які нельга ад
класці; ТЭРМІНОВЫ. 7/. /ЮЛ/ОЯ/й. ТТбдбкЛдбядя бдлдл/оад. Ц ядз. неадкладнасць, -і, лс.
НЁАДКУЛЬ, ярь/сл. Няма такога мес
ца, адкуль можна было б узяць, узяцца,
з'явіцца і пад. Лісцем чдкдць я.
НЕАДЛУЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які пастаян
на знаходзіцца пры кім-, чым-н. 77 слдбд/?олся/к. 2. Такі, у час якога нікуды не ад
лучаюцца. Т/ед&гучяде (Ззялсурс/язд. Ц ядз.
неадлўчнасць, -і, лс. (да 1 знач.).
НЕАДНАРАЗОВЫ, ая, -ае Які робіц
ца або адбываецца не адзін раз. Т&дЛядрдзобде здярдмізяяе. 7/. чэлш/ёя. Ц ядз. неаднаразбвасць, -і, лс
НЕАДНАРОДНЫ, ая, ае 1. Разна
родны па складзе; неаднастайны. 77 склдб
ядселья/ц^ед. 2. Які адносіцца да іншай
катэгорыі з'яў прадметаў і інш. 77сдбядробяб/я х/м/чяыя сул/ес/. Ц ядз. неаднарбднасць, -і, лс.
НЕАДНОЙЧЫ, л/^б/ст/. Не адзін раз. Зд
Эя/ хед/юбь/ ея я. лсрдбул/дў сбой лсыццееы
/длях.
НЕАДОЛЬНЫ, ая, ае Які цяжка, не
магчыма пераадолець; магутны. ТТедболбядя смд. II ядз. неадольнасць, -і, лс.
НЕАДПАВЁДНЫ, ая, ае 1. Які не
адпавядае чаму-н., не падыходзіць да ча
го-н. 77едблдбббяь/я ўмобб/. 2. Які пазбаў
лены адпаведнасці, прапарцыянальнасці;
несуразмерны. уЖдЭдяя/, ясдЭлдбсбяь/я
л/дачб/л/дс/{ял/. Ц ядз. неадпавёднасць, -і, лс.
НЕАДСТУПНЫ, -ая, -ае. Настойлівы,
неадчэпны. 7/едбсл/улядс яь//ядяяе.* «Як
лсь/ць бдлсй II ядз. неадступнасць, -і, лс.
НЕАДУШАЎЛЁНЫ, ая, ае 1. Які не
адносіцца да свету жывых істот; нежывы.
77едбум/дўяб//ь/я л/?дбл/б/лб/. 2. У граматы
цы: які адносіцца да катэгорыі назоўнікаў
што абазначаюць розныя з'явы рэчаіснас
ці, нежывыя прадметы. 11 ядз. неадушаўлё
насць, -і, лс.
НЕАДЧЭПНЫ, ая, ае Які не дае спа
кою; назойлівы. Тўбуцб яедбчэляь/я кдл/дII ядз. неадчэпнасць, -і, лс.
НЕАДЭКВАТНЫ, ая, -ае (кніжн) 1.
Які не супадае з чым-н., пазбаўлены адэк
ватнасці. 77сд(3экбд?яяб/я кд/яэаорь//. 2. Які
не адпавядае норме, якім-н. патрабаван
ням. 7&д<?экбд/мяыя лдб0(3з/яь/. II ядз. неа
дэкватнасць, -і, лс.
НЕАКРЭСЛЕНЫ, -ая, -ае. 1. Дакладна
нявызначаны, няпэўны. 77 чдс 66/сл/уллеяяя. 2. Невыразны, няясны. ТТедкрэс^еяб/я
бярм/б/я/ ^ор. II ядз. неакрэсленасць, -і, лс.
НЕАЛАГІЗМ, -у л/я. -ы, -аў л/. У мова
знаўстве: новае слова або выраз, а таксама
новае значэнне старога слова.
НЕАЛЁГ, -у, 47 -ліце, л/. Пазнейшы пе
рыяд каменнага веку (8—3-е тысячагоддзі
да н.э.). Злохд ясдл/л/у.

НЕАНДЭРТАЛЕЦ, -льца, л/я -льцы,
-льцаў л/. Выкапнёвы чалавек эпохі ран
няга і сярэдняга палеаліту, які жыў 200—
35 тысяч гадоў таму назад у Еўропе, Азіі і
Афрыцы. IIЛ/7ЫЛ/. неандэртальскі, -ая, -ае.
НЕАПЛАТНЫ, -ая, -ае 1. Які не мо
жа быць аплачаны. 77 /?дхуядк. 2. лсрдя.
Вельмі значны, большы за любую ўзнага
роду. 77 <3оў& II ядз. неаплатнасць, -і, лс. (да
1 знач.).
НЕАРГАНІЧНЫ, ая, -ае 1. Які не
ўключае ў сябе жывыя арганізмы; нежы
вы. 77едрадя/чядя лр&/ро<3д. 2. Які адносіцца
да нежывой прыроды. Т&драдя/чяь/я рэчь/бь/. О Неарганічная хімія — раздзел хіміі,
які вывучае састаў уласцівасці і пераўтва
рэнні рэчываў нежывой прыроды.
НЕАСЛАБНЫ, -ая, -ае. Які пастаянна
дзейнічае; безупынны. 77 кдяяі/ммь. Ц ядз.
неаслабнасць, -і, лс.
НЕАСПРЭЧНЫ, -ая, -ае Які не выклі
кае пярэчанняў; бясспрэчны. 77 %,дюл. Ц
ядз. неаспрэчнасць, -і, лс.
НЕАФІТ, -а, 47-фіце, л/я. -ы, -аў л/. 1.
Новы паслядоўнік якой-н. рэлігіі (спец.).
2. лердн. Новы прыхільнік якога-н. вучэн
ня (кніжн.). II лс. неафітка, -і, Д47-тцы, л/я.
-і, -так.
НЕАФІЦЫЙНЫ, ая, -ае Які не мае
афіцыйнага значэння. 77 лрб/ёл/. ТТедф/цб/мядя сусл/рэчд. ТТед^/цб/йядя здяед. Ц ядз.
неафіцыйнасць, -і, лс
НЕАХАЙНЫ, ая, -ае 1. Які не захоў
вае чысціні, парадку; які ўтрымліваецца
ў беспарадку. ТТедхдйядя едслдбб/яя. 77 яд
кой. 2. Зроблены абы-як, без стараннасці.
7/едхдйядя рд^ол/д. II ядз. неахайнасць, -і,
лс.
НЕАХВОТА, -ы, Д47-вбце, лс. 1. Адсут
насць ахвоты да чаго-н. ТТрдцдедць з яедхбол/дй. 2. бездс., у зядч. 66/к. Не хочацца,
няма жадання (што-н. рабіць). 77 з /мрдзл/дўдяцб.
НЕАХВОТНЫ, -ая, ае Які не выказ
вае ахвоты да чаго-н.
НЕАХВОЧЫ, ая, -ае Які не мае жа
дання рабіць што-н., не выказвае ахвоты
да чаго-н. 77 <3д еучобы.
НЕАХОПНЫ, ая, ае 1. Неабсяжны,
неабдымны, вельмі вялікі па сваёй пра
цягласці. З лоўядчб/ суяулдся яедхолядя
ердбдедя хмдрд. 2. Вялікі па ступені пра
яўлення. Т^я дбчуедўу сдбе яедхоляу/о сй/у. Ц
ядз. неахопнасць, -і, лс.
НЕАЦЭННЫ, -ая, ае Надзвычай важ
ны. ТТсд^эяяб^ здслуе/. Ц ядз. неацэннасць,
-і, лс.
НЁБА, -а, л/я. нябёсы, нябёс / нябё
саў я. Уся бачная над Зямлёй прастора ў
форме купала. 77д небе. 0 Быць на сёмым
небе — перажываць, адчуваць вялікую
радасць Пад адкрытым небам — не ў па
мяшканні. Прапіць пальцам у неба (разм.,
жарт.) — сказаць што-н. неўпапад, неда
рэчы. Узнесці да неба — непамерна рас
хваліць каго-, што-н. Як гром з яснага не
ба — раптоўна, зусім нечакана. Як з неба

481
змяіўся (разм.) — 1) нечакана з'явіўся;
раптоўна здарыўся; 2) не разумее таго,
што адбываецца навокал. Як неба і зям
ля — нічога падобнага, поўная процілег
ласць. II лрыл/. нябёсны, -ая, -ае. 27 куля/?.
2%ябесноя быюыня.
НЕБАГАТА, у зндч. зык., коео-чоео. Ма
ла, у невялікай колькасці. РЬ/бы у .мясцо
вых рЭКОХ я.
НЕБАГАТЫ, ая, ае 1. Які не мае вя
лікай маёмасці, вялікіх матэрыяльных
сродкаў. 27ебоеотое лроблрыел/стео. 2.
Недарагі; сціплы. 2/ебоеотыя лоборунк/.
3. перон. Недастатковы, абмежаваны. 7/.
рэпертуар.
НЕБАРАКА, -і, ДМ -у, Т -ам, л*.; ДМ
-рАцы, Г-ай (-аю), лс., л/н. -і, -рАк (разм.).
Няшчасны чалавек, які выклікае спагаду,
спачуванне.
НЕБАСКРОБ, а, л/н. ы, -аў, л/ Вельмі
высокі шматпавярховы будынак; хмарачос. II лрым. небаскробны, -ая, -ае.
НЕБАСХІЛ, -у, м. Частка неба над га
рызонтам.
НЕБЕЗ... (а таксама небес...), прыстоўко. Складаная прыстаўка прыметнікаў (і
ўтвораных ад іх назоўнікаў), якая надае
значэнне ўмеранай, але дастаткова знач
най ступені якасці, напр.: небезнадзейны,
небеслдбс/лдўны.
НЕБЕЗДАКОРНЫ, ая, ае Які не паз
баўлены недахопаў. Яео абнос/ны ба працы
небездакорныя.
НЕБЕС..., прыстаўка. Тое, што і небез...; пішацца замест «небез...* перад глу
хімі зычнымі, напр.: небескарысны, небеслабсліаўны.
НЕБІТКІ, -Ая, -бе. Які не разбіваецца
пры ўдары, падзенні. 2/еб/ткое м/кло.
НЕБЛАГІ -Ая, -бе. 1. Нядрэнны, даволі
добры. 27. чалавек. 27 ўроблсой. 2. Дастат
ковы для якой-н. мэты; даволі значны. У
яео н. вопыт практычнай работы.
НЕБЫВАЛЫ, -ая, -ае. Якога раней не
было, незвычайны. 27ебыбцлое збарэнне. Ц
наз. небываласць, -і, лс.
НЕБЫЛІЦА, ы, мн ы, ліц, лс 1.
Вьшумка, ілжывае паведамленне, хлус
ня. Разнос/ць небь/л/цы. 2. Від жартаўлі
вых твораў вуснай народнай славеснасці;
казка.
НЁБЫЛЬ, -і, лс. Тое, чаго не было, не
бывае; небыліца.
НЕБЫЦЦЁ, -А, н. Адсутнасць існаван
ня, жыццядзейнасці; нябыт. Ябысц/ ў н.
Уткнуць з небыцця.
НЕБЯЗ... (а таксама небяс...), прыстаў
ка. Ужыв. замест «небез...*, «небес...> у
першым складзе перад націскам, напр.:
небязерэм/ны, небяскрыўбны.
НЕБЯСПЁКА, -і, ДМ -пёцы, лс. Стан,
становішча, якое пагражае каму-н., можа
прычыніць няшчасце, зло, шкоду. Лбчуваць небяспеку.
НЕБЯСПЁЧНЫ, ая, ае Які можа
прычыняць няшчасце, зло, шкоду. Не
бяспечнае станов/м/ча. Н. /(рок. 7убы зараз

небяспечна (прысл.) ехаць. Ц наз. небяспёчнасць, -і, лс.
НЁВАД, -а, М-дзе, мн. -ьі / (зл/ч. 2, 2, %)
нёвады, -бў, м. Вялікая рыбалоўная сетка.
Зак/нуць н. II прым. нёвадны, -ая, -ае.
НЕВАЖНЁЦКІ, -ая, -ае (разм.). Не зу
сім добры. Невалснецкае збароўе.
НЕВЕРАГбДНЫ, -ая, ае 1. Непраў
дападобны, фантастычны. Невсраеобная
е/стсрь/я. 2. Надзвычай вялікі, значны;
неймаверны. 22е#ероеобноя хуткасць. 3.
Які выклікае сумненні ў сваёй правіль
насці. 2/евераеобныя звестк/. Ц наз. неверагбднасць, -і, лс. (да 1 і 3 знач.). 0 Да неве
рагоднасці (разм.) — надзвычайна, вельмі.
НЕВІДЗІМКА, і 1. ДМ у, Т ам, м;
ДМ-мцы, Т-ай (-аю), лс., мн. -і, -мак. Ня
бачная істота. %лаеек-н. 2. лс. Маленькая
тонкая шпілька або заколка для жаночай
прычоскі. 0 Шапка-невідзімка — у казках:
шапка, якая робіць нябачным таго, хто яе
надзене.
НЕВІДЎШЧЫ, ая, ае Які страціў
зрок; сляпы. 27. чолоеек.
НЕВІНАВАТЫ, ая, ае Які не мае за
сабой віны; які не мае дачынення да зла
чынства. II ноз. невінаватасць, -і, лс.
НЁВУК, -а, мн. -і, -аў м. Неадукаваны,
недасведчаны чалавек. Умузыцы ён безнобзейны н. II лрым. нёвуцкі, -ая, -ае.
НЕВУЦТВА, -а, н. Адсутнасць ведаў
неадукаванасць, недасведчанасць у чымн. 27рояо/ць н.
НЕВЫГОДА, -ы, ДМ-дзе, л/н. -ы, -гбд,
лс. 1. пераважна мн. Адсутнасць, недахоп
неабходных выгод. 2/ееыеобы кватэры. 2.
Нягода, непрыемнасць; цяжкае станові
шча (разм.). ТТезыаобы лсыцця.
НЕВЫГОДНЫ, ая, ае 1. Які не мае
выгод, дрэнна прыстасаваны для чаго-н.
ТТсбыаобндя кватэра. 2. Неспрыяльны,
нязручны, непрыемны. 27ебыеобное стоноо/м/чо. II ноз. невыгоднасць, -і, лс.
НЕВЫКАЗНЫ, -ая, -ае Такі, што цяж
ка або немагчыма выказаць, перадаць
словамі. 2/ееыкозноя прь/еолсосць. Ц ноз. невыкАзнасць, -і, лс
НЕВЫКАНАЛЬНЫ, ая, ае Такі, што
не можа быць выкананы. 27ееыконольное
зобонне. Т^ееыконольное потробоеонне. Ц
ноз. невыканальнасць, -і, лс.
НЕВЫКАНАННЕ, я, н 1. Нездзяй
сненне таго, што было даручана, наме
чана, меркавалася зрабіць. 27. нлонояых
зобонняў. 2. Ухіленне ад выканання паста
ноў законаў.
НЕВЫКАРАНЯЛЬНЫ, ая, ае Які не
паддаецца выкараненню. 2/ееыкороняльныя
небохопы. II ноз. невыкараняльнасць, -і, лс.
НЕВЫЛАЗНЫ, -ая, ае 1. Такі, палкім
цяжка прайсці, з якога цяжка выбрацца;
непраходны. 2/ееылозноя арозь. 2. перон.
Такі, ад якога цяжка, немагчыма вызва
ліцца. 27. боўе.
НЕВЫЛЕЧНЫ, ая, ае Які нельга вы
лечыць. 2/ееь/лечноя хеоробо. Ц ноз. невылёчнасць, -і, лс.

НЕБ-НЕГ
НЕВЫМЕРНЫ, ая, ае Які не падда
ецца вымярэнню, вельмі вялікі. Таймер
ныя просторы. II ноз. невымёрнасць, -і, лс.
НЕВЫНОСНЫ, ая, ае Які цяжка,
немагчыма вынесці; нясцерпны. 27 боль. Ц
ноз. невыноснасць, -і, лс.
НЕВЫЧАРПАЛЬНЫ, ая, ае Які прак
тычна цяжка вычарпаць, выкарыстаць
поўнасцю; вельмі багаты. 2/ееычорпольнь/я
боеоцц/. II ноз. невычарпальнасць, -і, лс.
НЕВЫЧЭРПНЫ, ая, ае Тое, што і
нееычорлольны. Ц ноз. невычэрпнасць, -і, лс.
НЕВЯДОМАСЦЬ, і, лс 1. ая невядо
мы. 2. Адсутнасць звестак, ведаў аб кім-,
чым-н. 3. Сціплае, непрыкметнае існа
ванне. .Жыць у не&ябол/осц/.
НЕВЯДОМЫ, ая, ае 1. Такі, якога не
ведаюць, аб якім няма звестак; незнаёмы.
27. яостроў. 2. Які не карыстаецца вялікай
папулярнасцю; малавядомы. 27. оўтор. 3.
Нязведаны, не перажыты раней. 27е#ябол/ое почуццё. 4. у зноч. ноз. невядОмы, -ага,
м.; невядомая, -ай, лс. Незнаёмы, незнаё
мая. 77рыхобз/ў н. 5. у зноч. ноз. невядомае,
-ага, н. Аб чым-н. нязведаным. Арок у нееябол/ое. б.узноч. ноз. невядомае, -ага, н. У
матэматыцы: велічыня, якую трэба знай
сці. З^оўненне з беул/о нееябол/ь/л//. Ц ноз.
невядомасць, -і, лс. (да 1 знач.).
НЕВЯЛІКІ, -ая, -ае. 1. Малы па велі
чыні і памерах, нязначны па колькасці,
нядоўгі (пра час). 27. покой. 2/ееял/коя чоробко кочок. 27. перолынок. 2. Нязначны па
сіле, інтэнсіўнасці, якасці, змесце і пад.
27. снее. 3. Які не мае вялікага значэння ў
грамадстве. 2/ееял/коя пособо. 4. Які нічым
не вылучаецца; пасрэдны. 27. зноўцо.
НЕВЯРТАНЕЦ, -нца, л/н. -нцы, -нцаў
л/. Чалавек, які не вярнуўся на радзіму,
застаўся жыць у чужой краіне. Ц лс. невяр
танка, -і, ДА7-нцы, л/н. -і, -нак.
НЕГАБАРЁІТ, -у Л/ -рьіце, л/н. -ы, -аў,
л/. (спец.). Вырабы, прадукты, якія сваімі
памерамі не адпавядаюць норме, стандар
ту. II лрыл/. негабарытны, -ая, -ае. 2/ееоборытноя рэч.
НЕГАВАРКІ, -Ая, -бе. 1. Не схільны
ўступаць у размовы; маўклівы. 27. хлопец.
2. Які ўхіляецца ад размоў з людзьмі; за
мкнуты. 27о склобзе хороктору ён л/чыўся
нееоеорк/м.
НЕГАДАНЫ, -ая, -ае. Нечаканы, не
спадзяваны. Я. еоець.
НЕГАТЫВІЗМ, у, л/ (кніжн) Нега
тыўныя, адмоўныя адносіны да рэчаіснас
ці. II лрыл/. негатывісцкі, -ая, -ае.
НЕГАГЙЎ, -тйва, л/н. -тывы, -тываў
л/. Адбітак на фатаграфічнай пласцінцы
(плёнцы), у якім светлыя месцы атрым
ліваюцца цёмнымі, а цёмныя — светлымі,
а таксама пласцінка (плёнка) з такім ад
біткам. 27рояе/ць н. II лрыл/. негатыўны, -ая,
-ае. ТТееотыўноя плёнко.
НЕГАТЙГўэ, -тыву, л/. (разм.). Адмоўны
вынік якіх-н. дзеянняў адмоўны пачатак;
увогуле факты, звесткі, эмоцыі і пад. ад
моўнага характару. Ён ооўс/м бочыць толь-

НЕГ-НЕД
к/ //. II ярыл/. негатыўны, -ая, -ае. Я. зыя/к.
Т^еал/яыўяля ляэяял. Т^ал/яыуяыя эл/л/^ы/.
НЕГАЦЫЯ, -і, лс. (спец.). У граматы
цы: слова ці марфема, якія заключаюць у
сабе знач. процілегласці таму што сцвяр
джаецца, напр.: не, ні; адмаўленне.
НЕГАЦЫЯНТ, а, 3/ нце, лін -ы, аў,
з*, (уст.). Аптовы купец, камерсант, які вёў
гандаль пераважна за межамі сваёй краі
ны. II лс. негацыянтка, -і, ДЛ7 -тцы, лін. -і,
-так. II ярыл/. негацыянцкі, -ая, -ае.
НЕГРОІДНЫ, ая, ае У выразе: негро
ідная раса (спец.) — раса людзей з цёмнай
скурай, кучаравымі валасамі, шырокім
носам і некаторымі іншымі адзнакамі.
НЁГРЫ, -аў лбз. негр, -а, л/ Людзі, якія
належаць да негроіднай расы. Ц лс. негры
цянка, -і, ^А7 -нцы, л/я. -і, -нак. Ц ярыл/.
негрыцянскі, -ая, -ае.
НЕДА... ярыс/ялукл. Складаная пры
стаўка, якая надае знач. непаўнаты, не
дастатковасці дзеяння, неадпаведнасці
патрэбнай норме, напр.: недабраць, яеблбыкдядць, яеблсяелы, яеблрлзбйяы.
НЕДААЦАНІЦЬ, -цаніб, -цбніш, -ца
ніць; -цЗнены; злк., клао-м//яо. Недастат
кова, не ў поўнай меры ацаніць каго-,
пгго-н., прызнаць чые-н. якасці. Ц лезак.
недаацэньваць, -аю, -аеш, -ае. Ц яаз. неда
ацэнка, -і, ДА/-нцы, ля. -і, -нак, лс.
НЕДАБОР, -у л/. Няпоўны збор; неда
браная колькасць каго-, чаго-н. /У. яры лас/яуялеяя/ за уя/берс/тэтл.
НЕДАБРАЯКАСНЫ, ая, ае 1. Нізкай
якасці; дрэнны. 7&блбрляклсяыя /лазара/.
2. Тое, што і алляклсяы. Ц яаз. недабраякас
насць, -і, лс
НЕДАВЁР, -у л/. Сумненне ў правіль
насці, праўдзівасцічаго-н., падазронасць,
адсутнасць даверу. Лбяосніца з яеблебрлл/.
НЕДАВЁРАК, -рка, л/я. -ркі, -ркаў, л/.
(разм.). Той, хто не верыць у што-н.; неда
верлівы чалавек.
НЕДАВЁР'Е, -я, я. Тое, што і яебазер.
НЕДАВЎЧКА, -і, ЛАГ-у, Т-ам, л/.; ДА/
-чцы, Г -ай (-аю), лс., л/я. -і, -чак (разм.).
Недавучаны, маладасведчаны чалавек.
НЕДАВЯРАК, -рка, л/я. -ркі, -ркаў, л/.
(разм.). 1. Чалавек, які не верыць у Бога;
бязбожнік. 2. Бязлітасны, жорсткі чала
век; ліхадзей.
НЕДАГЛЕДЗЕЦЬ, -лёджу -лёдзіш,
-лёдзіць; -ладжаны; зак., клал-м/я/л і без
бал. 1. Праявіць недастаткова ўвагі пры
наглядзе за кім-, чым-н., не ўберагчы ад
каго-, чаго-н. 77. бз/ця. 2. Не заўважыць,
правяраючы што-н. Хлрэкл/лр яеблалебзеу
ялл/ылку.
НЕДАГЛЯД, -у Л/ -дзе, л/. Недастатко
вы нагляд за кім-, чым-н.; памылка, про
мах, зробленыя з-за няўважлівасці, ня
дбайнасці. ,Дляусц/ць я.
НЕДАКОРМ, -у л/. Недастатковае кар
мленне, харчаванне; няпоўная выдача
корму. 77. зл/ярылм/еле рлс/я л/лллбяяку.
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НЕДАКУРАК, -рка, л/я. -ркі, -ркаў л/. рлзе//яле ялсеяяе. Т&блрлзейяле бз/ця. Ц ялз.
Рэштка недакуранай папяросы, цыгары,
недаразвітасць, -і, ж
НЕДАРМА, ярысл. 1. Не без падставы,
акурак.
НЕДАЛЁКА, у зялч. зык. 1. Аб нязнач не без прычыны. Я я. лбчуелу яебясяеку. 2.
най адлегласці да каго-, чаго-н. Да зеск/ Не дарэмна. Я. есц/ блцькоўск/ хлеб.
НЕДАРОБКА, -і, ДЛ7-бцы, л/я. -і, -бак,
я. 2. Аб хуткім надыходзе чаго-н. 77 ўлсо
ж. Незакончанасць, незавершанасць
/еечлр.
НЕДАЛЁКІ, -ая, -ае. 1. Які знаходзіцца якой-н. працы, справы. 77/кб/блблць яеблабо адбываецца на нязначнай адлегласці; робк/ бублўя/коў.
НЕДАРОД, -у, А7-дзе, л/. Тое, што і яеблізкі. 77. лес. ТТёбллёкл (прысл.) аб аорлбл
было зозера. 2. Такі, які адбываўся нядаў ўрлбжлм.
НЕДАРОСТАК, -тка, л/я -ткі, -ткаў л/
на або адбудзецца, надыдзе неўзабаве. У
1. Чалавек, які не дасягнуў паўналецця;
яебллёкм/ лляулыл/. 3. пёрся. Разумова аб
падлетак. 2. Чалавек, жывёла або расліна
межаваны; някемлівы. 77. члллеек. Ц яаз.
нізкага росту. Дзяўчыякл-я. 7)ярозк/-яеблнедалёкасць, -і, ж. (да 3 знач.).
НЕДАЛЁТ, -у, А7 -лёце, л/. Падзенне рослж/. 3. яерля. Той, хто не дасягнуў гра
мадскай, інтэлектуальнай сталасці. 77лл/снарада, кулі бліжэй намечанай цэлі.
/яь/чяь/я яебарос/як/.
НЕДАЛІЧАЦЦА, лічўся, лічышся,
НЕДАРЭКА, -і,
-у, Т -ам, л/.; ДА7
-лічыцца; зак., каео-чаео. Выявіць пры
падліку недахоп, адсутнасць каго-, ча -рЗцы, Т -ай (-аю), ж., л/я. -і, -р$к / -аў
го-н. 77лсяя а/яак/ яеблл/чыл/ся яекдльк/х (разм.). І. Някемлівы, няўмелы, адсталы
байцоў. II яезак. недалічвацца, -аюся, -аеш чалавек. 2. Тое, што і яяўклюбл. 3. Слабы,
хваравіты чалавек.
ся, -аецца.
НЕДАРЭЧНАСЦЬ, -і, ж 1. ал неда
НЕДАЛЎГА, -і, ДАТ -у, Т -ам, л/.; ДА7
-лўзе, Т-ай (-аю), ж., л/я. -і, -лўг (разм.). рэчны. 2. л/я. -і, -ей. Недарэчны ўчынак,
1. Слабы, хваравіты чалавек. 2. Няспрыт думка, паводзіны і пад. З м/ члс/ял лббыелны, няўмелы чалавек; недарэка. Ц ярым. л/ся резяыя яеблрэчялсц/.
НЕДАРЭЧНЫ, -ая, -ае I. Сказаны,
недалужны, -ая, -ае
зроблены
неўпапад, не да месца. Я. жлря/.
НЕДАЛЎЖНЫ, -ая, -ае (разм.). 1. ад.
2. Неразумны, бяссэнсавы. 77еблрэчяыя
недалуга. 2. Непрыглядны, няскладны,
ярляляоеы. 3. Няўклюдны, няскладны
няўклюдны. II яаз. недалужнасць, -і, ж.
(знешне). 4. Які не адпавядае сітуацыі, аб
НЕДАЛЮБЛІВАЦЬ, -аю, аеш, -ае; яе
ставінам. 7&блрэ*/яля весялосць. Ц ялз. неда
зак., каео-м//ло. Адчуваць непрыязнасць,
рэчнасць, -і, ж.
непрыхільнасць да каго-, чаго-н.
НЕДАРЭЧЫ. 1. лрысл. Не ў час; не да
НЕДАМАГАННЕ, я, я Хваравіты
месца. 7?ыс/лу/меяяе л. 2. у зяач. зык. Не
стан. Деёкае я.
адпавядае абставінам. 75/ял ялезбкл была
НЕДАМАГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; яезак.
я.
Адчуваць недамаганне, быць не зусім зда
НЕДАСВЕДЧАНЫ, -ая, -ае Г Які не
ровым.
мае належных ведаў аб чым-н. 77. юялк. 2.
НЕДАМЁРАК, -рка, л/я. -ркі, -ркаў, л/.
Нявопытны ўчым-н., неспрактыкаваны. Ц
1. Тое, што не мае належнага або нармаль ялз недасведчанасць, -і, ж
нага памеру. 2. Абутак і вопратка большага
НЕДАСЁЎ, -сёву л/. Частка зямлі, якая
памеру чым дзіцячы, і меншага, чым да засталася незасеянай.
рослы (разм.).
НЕДАСКАНАЛЫ, ая, ае Які не да
НЕДАМОЎЛЕНАСЦЬ, -і, ж Г Непаў сягнуў дасканаласці, не пазбаўлены неда
ната, незакончанасць выказвання, замоў хопаў 77?блскляллыя /лееры. Ц ялз. недаска
чванне чаго-н. Лбчуелллся я. 2. Адсутнасць наласць, -і, ж
дамоўленасці, узгодненасці. 77. наляж суНЕДАСОЛ, -у л/. Недастатковая салё
л/ежя/клл//.
насць. 77. ял с/ядле, лерлс&л ял ся/яе (пры
НЕДАПЕЧАНЫ, ая, ае 1. Не даве
казка).
дзены пячэннем да поўнай гатоўнасці.
НЕДАСПАЦЬ, -пліб, -піш, -піць; -пім,
Т&бляечляля бульба. 2. лерая. Недастатко -піцё, -пАць; -пі; злк. Паспаць менш, чым
ва падрыхтаваны да якой-н. працы; мала трэба; не выспацца. Ц яезлк. недасыпаць,
вопытны (разм.). 3. яерля. Вялы, бязволь -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ялз. недасыпанне, -я, я.
ны (разм.). 77. хлолец.
Арля/чяле я.
НЕДАПЁК, -у л/. 1. Недастатковая праНЕДАСТАТКОВАСЦЬ, і, ж 1. ал не
печанасць хлеба і хлебных вырабаў 2. Не дастатковы. 2. Недастатковая функцыя
дадача печанай прадукцыі з адпушчанай якога-н. фізіялагічнага органа (спец.).
колькасці мукі.
Слрбэчяля я.
НЕДАРАВАЛЬНЫ, -ая, -ае Які нельга
НЕДАСТАТКОВЫ, ая, -ае 1. Невялі
дараваць, прабачыць. Т&блрлелльяля леа- кі па колькасці, які не адпавядае якім-н.
клбул/ялсць. II ялз. недаравальнасць, -і, ж.
патрэбам; слабы, малы. ТТёблс/яля/коеыя
НЕДАРАЗВІТЫ, -ая, -ае Які не дасяг сроб/с/. 77. еояы/я. 2. Няпоўны, нездаваль
нуў пэўнага развіцця, затрымаўся ў росце,
няючы; негрунтоўны, несур'ёзны. Т&блсразвіцці або вылучаецца недастатковым /ял/якоеыя еебы. Ц ялз. недастаткбвасць, -і,
развіццём разумовых здольнасцей. ТТебл- ж. Я. ярыяя/яыхл/ер.
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НЕДАСТАЧА, -ы, мн. -ы, -тОч, лс. 1.
Адсутнасць патрэбнай колькасці каго-,
чаго-н. /У. яал/за. 2. Адсутнасць патрэб
най колькасці грошай, маёмасці, выяўле
ная пры праверцы. Выяе/ць недастачу. 3.
Адсутнасць дастатковых сродкаў на пра
жыццё; недахоп самага неабходнага.
НЕДАСЯГАЛЬНЫ, ая, ае Такі, яко
га нельга дасягнуць, ажыццявіць. ТТебасяеальная тнэ/па. Ц яаз. недасягальнасць, -і, ж.
НЕДАСЯЖНЫ, -ая, -ае. Тое, што і небасяеальны. Ц яаз. недасяжнасць, -і, ж.
НЕДАТЫКАЛЬНЫ, ая, ае 1. Які
ахоўваецца законам ад усякіх замахаў з
боку каго-н. УТеймяь/кальмая асоба. 2. Які
захоўваецца ў цэласці, не падлягае расхо
даванню. 77. запас. II яаз. недатыкальнасць,
-і, лс.
НЕДАЎМЕННЕ, -я, я. Здзіўленне, сум
ненне, стан нерашучасці як вынік неразу
мення чаго-н., няяснасці ў чым-н. 7>ыць у
яебаумеяя/.
НЕДАЎМЕННЫ, -ая, -ае. Які выяўляе
недаўменне, поўны недаўмення. ТТебаўменнае лы/яаяяе. Ц яаз. недаўмённасць, -і,
лс.
НЕДАЎМЯВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; яезак.
Знаходзіцца ў недаўменні; выказваць, вы
яўляць недаўменне.
НЕДАХОП, -у, лія. -ы, -аў, м. 1. Памыл
ка, хіба; недасканаласць чаго-н.; адмоў
ная рыса ў каго-н. Яыяз/ць небахолы ў ра
боце. 2. Адсутнасць неабходнай колькасці
каго-, чаго-н.; патрэба ў кім-, чым-н. 77
урачоў. 77. ^убаўя/чьссл^а/яэрьомаў.
НЕДАЯДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; яезак.
Есці недастаткова; дрэнна харчавацца. Ц
яаз. недаяданне, -я, я.
НЕДЗЕ, лрысл. 1. У нейкім, даклад
на невядомым месцы; дзесьці. 77 дачуўся
стрэл. 2. з /н%,. Няма месца (дзе можна бы
ло б што-н. зрабіць, размясціцца і пад.).
Схавацца я. 3. з /н%). Неадкуль (што-н.
узяць, атрымаць і пад.). 77. было нап/цца.
4. Невядома куды, кудысьці. Сысц/ я. з
бому. 5. Ужыв. ў выпадках, калі дакладна
не вызначаецца час дзеяння. ТТрыехая/ я.
к еечару.
НЕДЗЯЛІМЫ, -ая, -ае 1. Які не пад
даецца падзелу; цэласны. 77. %,онб. 2. Які
не дзеліцца без астатку. 77 л/к. Ц яаз. недзя
лімасць, -і, лс.
НЕДУРНЁІ, -Ая, -бе. Даволі разумны.
НЕЖАДАННЕ, -я, я. Адсутнасць жа
дання; ухіленне ад чаго-н. 77 абагаўляцца
ў пахоб.
НЕЖАДАНЫ, -ая, -ае. 1. Непадыходзя
чы, такі, які не апраўдвае спадзяванняў.
ТТелсабаная канбыбатура. 2. Непрыемны,
шкодны. Азароба зыкл/кала нелсабаныя
ўскяабненн/. Ц яаз. нежадАнасць, -і, лс.
НЕЖЫВЙ, -Ая, -бе. 1. Пазбаўлены
адзнак жыцця, мёртвы. 2. Які не адно
сіцца да жывёльнага ці расліннага свету;
неарганічны. ТТелсыеая прыроба. 3. лерая.
Вялы, пазбаўлены жыццёвых сіл, энергіі.

77 лоа/тяб. 4. лерал. Цьмяны, бледны (пра
святло, колер і пад.). ТТелсыеое сзятло.
НЕЖЫЛЙ, -Ая, -бе. Такі, у якім не жы
вуць, не прыстасаваны для жылля. ТТелсылыя пако/.
НЕЗАБЎДКА, -і, ДА/ -дцы, ля/, -і, -дак,
лс. Травяністая расліна сямейства бурач
нікавых з дробнымі блакітнымі кветкамі.
II лрым. незабудкавы, -ая, -ае.
НЕЗАБЫЎНЫ, ая, ае Такі, што
нельга забыць. Т^езабь/ўяая сусл/рэча. Ц яаз.
незабыўнасць, -і, лс.
НЕЗАДАВАЛЬНЕННЕ, я, я 1. Адмаў
ленне ў чым-н. 77 просьбы. 2. Тое, што і
яезбаоальяеяяе. Ябчузаць л.
НЕЗАДАВОЛЕНЫ, ая, ае Тое, што і
незбазолены.
НЕЗАДАЧЛІВЫ, ая, ае (разм) Не
шчаслівы, няўдачлівы. Я. бзень. Ц яаз. незадАчлівасць, -і, лс.
НЕЗАДОЎГА, лрысл., ба чаао або лераб
чым. Не за многа часу да чаго-н., перад
чым-н. 77 ба /обй/е/о. 77 лераб замком.
НЕЗАЙЗДРОСНЫ, ая, ае 1. Які не
адчувае зайздрасці да каго-н. 77 чалазек.
2. Дрэнны, няважны, які не выклікае зай
здрасці. 77езайзбросная хатка. Ц лаз. незайздрбснасць, -і, лс. (да 2 знач.).
НЕЗАКОННАНАРОДЖАНЫ, ая, ае
Народжаны ад бацькоў якія не былі ў за
конным шлюбе; пазашлюбны. ТТезаконнаяароблсаяае бз/ця.
НЕЗАЛЕЖНЫ, ая, ае 1. Які не за
лежыць ад каго-, чаго-н.; самастойны,
свабодны. 77. эксперт. 77 чалазек. 2. Які
выражае самастойнасць у чым-н. ТТезалелсныя бўмк/. 7рь/маць сябе лезалелсяа
(прысл.). 3. Самастойны ў міжнародных
адносінах; суверэнны. 7/езалелслая бзярлсаза. II яаз. незалежнасць, -і, лс.
НЕЗАЛЮБІЦЬ, -любліб, -ліббіш, -ліббіць; зак., каео-чаео, з бабак, і без бал. Вы
казаць незадаволенасць, не спадабацца.
Дн белам/ яезал/об/ў кал/ яалол/лм/ лра м/'нулы ўчынак.
НЕЗАМЕННЫ, ая, ае Такі, якога
цяжка або нельга замяніць, вельмі па
трэбны. 77 слецыял/ст. Ц яаз. незаменнасць,
-і, лс.
НЕЗАПАМЯТНЫ ая, ае Вельмі даў
ні, аддалены ў часе. З незапамятных часоў.
НЕЗАПЛЯМЛЕНЫ, ая, ае 1. Які не
мае плям, чысты. ТТезаллямлеяая зопратка. 2. лерак. Неабясслаўлены, нічым не
зганьбаваны. 7/езаллямлеяая рэпутацыя. Ц
яаз. незаплямленасць, -і, лс.
НЕЗВАРОТНЫ, ая, ае 1. Які не вер
нецца, не паўторыцца. 77?ззаро/ляая малабосць. 2. Такі, які не можа развівацца
ў адваротным напрамку. 77. яранзе. Ц яаз.
незваротнасць, -і, лс.
НЕЗВЫЧАЙНЫ, ая, ае 1. Які вылу
чаецца сярод іншых; выключны; надзвы
чайны. ТТезеычайная лрыеалсосць. 2. Не та
кі, як звычайна, як заўсёды; асаблівы. 77.
бзень. 3. Такі, да якога яшчэ не прывыклі;
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непрывычны. ТТезеычайныя ўмозь/. Ц яаз.
незвычайнасць, -і, лс.
НЕЗГАРАЛЬНЫ, ая, -ае Зроблены з
вогнетрывалага матэрыялу. 7/еззаральлая
м/афа.
НЕЗГАСАЛЬНЫ, ая, ае Тое, што і
яязаасяь/. Ц яаз. незгасальнасць, -і, лс.
НЕЗДАВАЛЬНЕННЕ, я, я Пачуццё
непрыязнасці, неадабрэння ў адносінах
да каго-, чаго-н. 7?ь/казаць сзаён.
НЕЗДАВАЛЬНЯЮЧЫ, ая, -ае Дрэн
ны, які не адпавядае пэўным патрабаван
ням. 77. абказ. 7/сзбаза?!ьмя/очь/я зебы. Лбказаўён незбазальня/оча (прысл.).
НЕЗДАВОЛЕНЫ, ая, ае Які адчувае
або выказвае пачуццё нездавальнення. 77.
зь/раз /лздру. II яаз. нездаволенасць, -і, лс.
НЕЗДАРМА, лрысл. (разм.). Не без пад
стаў, не без прычыны. 77. аббылася еэта
размова.
НЕЗДАРОВІЦЦА, -віцца; безас , яе
зак., каму. Пра адчуванне недамагання. З
ран/цы м/тосьц/ яезб/зроз/цца.
НЕЗДАРОВЫ, ая, ае 1. Хворы;
выкліканы хваробай. 77 колер тзару. 2.
Шкодны для здароўя. 77 кл/мат. 3. лерак.
Шкодны ў грамадскіх і маральных адносі
нах. ТТезбароеыя абстаз/ны.
НЕЗДАРОЎЕ, -я, я. Хваравіты стан,
недамаганне. 77е з)/з/ўся з прычыны незбароўя.
НЕЗДЗЯЙСНЯЛЬНЫ, ая, ае Які не
можа быць ажыццёўлены, выкананы. 77
клак. II яаз. нездзяйсняльнасць, -і, лс.
НЕЗЛАСЛІВЫ, -ая, -ае. Які не выяўляе
злосці; уласцівы дабрадушнаму чалавеку. Ц
яаз. незласлівасць, -і, лс.
НЕЗЛІЧОНЫ, ая, ае Такі, які цяж
ка або немагчыма палічыць; непамерны
па колькасці. ТТезл/чоныя атласы лл/ум/ак.
ТТезл/чонае багацце. Ц яаз. незлічонасць, -і,
лс.
НЕЗМАЎКАЛЬНЫ, ая, ае Які не
змаўкае працяглы час. 77. м/ум лрыбо/о. Ц
яаз. незмаўкальнасць, -і, лс.
НЕЗНАЁМЕЦ, мца, мн. мцы, мцаў
л/. Незнаёмы, невядомы чалавек. 7аямя/чы я. II лс. незнаёмка, -і, ДЛ7 -мцы, мя. -і,
-мак.
НЕЗНАРОК, прыся. Выпадкова, ненаў
мысна. Збарылася еэта я.
НЕЗРАЗУМЕЛЫ, ая, ае 1. Такі, які
цяжка, немагчыма зразумець. ТТезразумелыя слозы. 2. Загадкавы, дзіўны. 7/езразумелая трызоеа. Ц яаз. незразумеласць, -і, лс.
НЕЗЯМНЙ, -Оя, -бе. 1. Які знаходзіц
ца па-за межамі Зямлі (у 1 знач.). Метэ
арытны — незямныя целы. 2. леран. Узвы
шаны, незвычайны; ідэальны (высок.).
77езямное каханне.
НЕЙК, ярысл. Тое, што і неяк.
НЕЙКІ, -ая, -ае, займ. неазнач. 1. Не
вядома які, незнаёмы. 77 ярыезблсы цябе
чакае. 2. Пры параўнанні якіх-н. якасцей,
адзнак. 7?н са/7раўбь/ н. бз/зак. 3. Тое, што і
як/-небубзь (разм.). ТТейкая лас/ланоза паз/нна быць прынята. 4. Які не заслугоўвае

НЕЙ-НЕМ
ні ўвагі, ні павагі. 77. блазнюк бярэцца ўс/х
давучаць. 5. Не вызначаны дакладна (пра
час, тэрмін, колькасць чаго-н.). 77 час
сябры пал/ моўчк/.
НЕЙЛбН, -у, м. Сінтэтычнае штучнае
валакно, а таксама тканіна з такога валак
на. II ярым. нейлонавы, -ая, -ае.
НЕЙМАВЕРНЫ, -ая, -ае 1. Вельмі вя
лікі, надзвычайны. 77. мароз. 2. Такі, які
цяжка сабе ўявіць; немагчымы, 7/еймоеерныя ўмоеы. 3. Непраўдападобны. /У. еылобак. II наз. неймавернасць, -і, лс.
НЕЙРА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносі
ны да нервовых клетак, нервовай сістэмы,
да нерваў (у І знач.), напр.: нейроефусны,
нейроеенеюыко, нецраэлйяэ./!Й, нейраанато
мія, нейрапсіхалогія, нейрасакрэцыя, нейра
фізіялогія, нейрах/рургія.
НЕЙРАХІРУРГ, а, мн і, аў, м Спе
цыяліст па нейрахірургі.
НЕЙРАХІРУРГІЯ, -і, зк Раздзел меды
цыны, які займаецца захворваннямі нер
вовай сістэмы і іх хірургічным лячэннем.
II лрым. нейрахірургічны, -ая, -ае.
НЕЙРОН, -а, мн. -ы, -аў м. (спец.).
Нервовая клетка, здольная выпрацоўваць
нервовыя імпульсы і перадаваць іх іншым
клеткам.
НЕЙТРАЛІЗАВАЦЬ,
зўю,
зўеш,
-зўе; -зўй; -завАны; зак. і незак. 1. кагом/яо. Зрабіць (рабіць) нейтральным (у 1 і
2 знач.). 2. леран., мпло. Аслабіць (аслаб
ляць) чый-н. уплыў уздзеянне. 77 уплыў.
3. ю/ло. Правесці (праводзіць) нейтралі
зацыю (у 3 знач.; спец.). Д". расяжор. Ц наз.
нейтралізацыя, -і, зк.
НЕЙТРАЛІТЭТ, -у, Л/-тЗце, ж. І. Міжнародна-прававое становішча дзяржавы,
якая не прымае ўдзелу ў вайне, што вя
дзецца паміж іншымі краінамі, і захоў
вае з імі мірныя адносіны, не ўваходзіць у
ваенна-палітычныя блокі. Захоўваць н. 2.
перон. Неўмяшанне ў чужыя спрэчкі, у ба
рацьбу паміж двума бакамі. О Пастаянны
нейтралітэт — знешнепалітычны курс шэ
рагу дзяржаў якія ўзялі абавязацельства
не прымаць удзелу ў вайне, захоўваючы
права на самаабарону а ў мірны час пра
водзіць міралюбівую знешнюю палітыку.
НЕЙТРАЛЬНЫ, ая, ае І. Які захоў
вае нейтралітэт у адносінах да дзяржаў
што ваююць. 7/ейпіро/іьноя кролю. 2. не
рол. Які не становіцца на чый-н. бок (у
палітычнай барацьбе, спрэчках і пад.). Зоняць лей/прольную лоз/цыю. 3. Які не дае ні
шчолачнай, ні кіслай рэакцыі (спец.). 77
рос/леор. 4. Які не нясе ні адмоўнага, ні
дадатнага зараду (спец.). Т/ейжрон з&ўляеццо нейжрольной, незороблсоной чосц/цой.
О Нейтральная зона (паласа), нейтральныя
воды — такія, на якіх, згодна з пагаднен
нем, не павінны весціся ваенныя дзеянні,
размяшчацца ваенныя сілы. Ц ноз. ней
тральнасць, -і, зк.
НЕЙТРОН, -а, мн. -ы, -аў м. (спец.).
Электрычна нейтральная элементарная
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часціца, якая разам з пратонам уваходзіць
у склад атамнага ядра. Ц ярым. нейтронны,
-ая, -ае.
НЕЙТРОНА, нескл., н. (спец.). Ста
більная электрычна нейтральная элемен
тарная часціца з масай, роўнай ці блізкай
да нуля. II лрым. нейтронны, -ая, -ае.
НЕЙЧЫ, нейчага, нейчаму, нёйчы
(нейчага), нёйчым, аб нёйчым, м., нёйчая, нёйчай, нёйчую, зк.; нёйчае, нейча
га, нёйчае, нбйчым, аб нёйчым, н.; мн.
нёйчыя; зойм. неозноч. Невядома чый,
чыйсьці.
НЕКАІА, нёкаму нёкага, нёкім, нё аб
кім; зойм. 1. обмоўны, з /нф. Няма нікога,
каб... 7/екому облрое/ць л/сьмо. 2. неозноч.,
з Р(ад займенніка «нехта*). Кагосьці. 7)тл
некого не холое.
НЕКАЛІ', безос., у зноч. сык. Няма калі,
няма часу. 77 облочыеоць.
НЕКАЛІ, лрысл. І. Калісьці, даўно; у
далёкім мінулым. Я. муж лроцяколо 77чм/го. 2. Калі-небудзь у будучым. 77 ?лу?п
еыросце соб.
НЕКАЛЬКІ, -іх, л/ч. неозноч.-кольк. Некаторая, няпэўная, невялікая колькасць.
77 месяцоў.
НЕКАТОРЫ, -ая, -ае; зойм. неозноч. 1.
Нейкі, дакладна не вызначаны. ТТроз н.
чос. 2. толькі мн. некатёрыя, -ых. Асобныя
з агульнага ліку; паасобныя. У неко/лсрых
еёскох. 3. у зноч. ноз. некатбрыя, -ых. Не
ўсе, асобныя людзі. ТТеко/яорыя з лрысу/лных.
НЕКРАЛОГ, -а, мн. -і, -аў м. Афіцый
нае паведамленне ў сувязі са смерцю ка
го-н. з кароткай характарыстыкай яго
жыцця і дзейнасці. Ц лрым. некралагічны,
-ая, -ае.
НЕКРОПАЛЬ, -я, мн -і, яў м Могіл
кі, на якіх пахаваны славутыя людзі.
НЕКТАР, -у, м. 1. У грэчаскай міфало
гіі: напітак багоў які даваў ім бяссмерце і
вечную маладосць, уЖыеоюборны н. 2. Са
лодкі сок, які выдзяляецца кветкамі меда
носных раслін. 77чолы зйроюць н. Ц лрым.
нектарны, -ая, -ае.
НЕКУДЫ. 1. лрьмл. Кудысьці, невядо
ма куды. 77. лс бяс?зе гэ/ло сцелско. 2. безос., у зноч. еык., з /нф. Няма месца (куды
б можна было адправіцца, змясціць каго-,
што-н.). Тхоць н. ^олей /сц/ н. 0 Далей не
куды (разм.) — горш не можа быць.
НЕЛАДЁІ, -бў (разм.). І. Кепскія ўзаема
адносіны, непаразуменні паміж кім-н.;
сваркі. Я. м/лс бро/лом/. 2. Няўдачы; непа
ладкі. 7/. но лроблрыемс/пее.
НЕЛАСКАВАСЦЬ п. няласкавы
НЕЛАСКАВЫ ад няласкавы
НЕЛЕГАЛ, -а, мн. -ы, -аў (разм.). Пра
чалавека, які вядзе нелегальны лад жыц
ця або займаецца нелегальнай дзейнасцю.
НЕЛЕГАЛЬНЫ, ая, -ае Не дазволены
законам, падпольны, ТТелееодьноя лйлоро/луро. ТТелееольное с/лонобйочо. Ц ноз. неле
гальнасць, -і, лс

НЕЛІКВІД, -у, М -дзе, мн -ы, -аў м
(спец.). Маёмасць, якая не можа быць вы
карыстана на дадзеным прадпрыемстве і
падлягае ліквідацыі або продажу Рослроболсо нея/к^/^оў. II лрым. неліквідны, -ая,
-ае. 77. фонб.
НЕЛЬГА, безос., у зноч. зык., з /нф. 1.
Немагчыма, няма магчымасці. Лез брулсбы лсыць н. Яе н. лозноць. 2. Забаронена, не
дазваляецца. 77о еозоноххобз/ць н.
НЕЛЬМА, -ы, мн. -ы, -аў лс. Буйная
паўночная рыба сямейства ласосевых. Ц
лрым. нёльмавы, -ая, -ае.
НЕЛЮБОЎ, -бві / -ббві, лс. Непрыяз
насць, непрыхільнасць. ,Длўняя
НЕЛЮДЗЕНЬ, -дня, мн -дні, дняў м
(разм.). Тое, што і нелюдзь (у 1 знач.).
НЕЛЮДЗІМ, а, мн -ы, аў м І. Не
людзімы чалавек. 2. мн. Вылюдкі, ворагі,
звяры. II лс. нелюдзімка, -і, ,ДЛ7 -мцы, мн.
-і, -мак (да 1 знач.).
НЕЛЮДЗІМЫ, -ая, ае 1. Пануры,
дзіклівы, які пазбягае людзей, аддае пе
равагу адзіноце. 77 чолоеек. 2. Бязлюдны,
пустынны. /У. лес. Ц ноз. нелюдзімасць, -і,
лс.
НЕЛЮДЗЬ, -я, мн -і, яў, м І. Нелю
дзімы, пануры чалавек. 2. пераважна мн.
Вылюдкі, перараджэнцы, звяры. ТТяўлсо
мы нелюбз/ нейк/я ?
НЕМА, лрысл. 1. Дзіка, роспачна (кры
чаць, галасіць, раўці і пад.). 2. Моўчкі, без
слоў Делжо н. енчыло.
НЕМАВЕДАМА, лрысл. (у спалучэнні
са словамі «што*, «як*, «адкуль*, «куды*
і пад.). Невядома, незразумела. Зоехоць н.
кубы.
НЕМАГЧЫМА, безос., у зноч. зык. Няма
магчымасці, нельга. 77. ўбячь/ць зоцьменне.
НЕМАГЧЫМЫ, -ая, ае 1. Неажыц
цявімы, невыканальны. ТТямо н/чоео немоечымоео (наз ). 2. перон. Такі, што нель
га выцерпець, вынесці; нясцерпны. 7?емоечымоя бўхо/ло. Ц ноз. немагчымасць, -і,
лс. (да 1 знач.).
НЕМАЖЛІВЫ, -ая, -ае. Тое, што і немоечымы (у 1 знач.). Ц ноз. немажлівасць,
-і, лс.
НЕМАЛАВАЖНЫ, -ая, -ае Даволі
важны, істотны. ТТемолоеолсныя лобзе/. Ц
ноз. немалаважнасць, -і, лс.
НЕМАЛЙ, -Ая, -бе. Даволі вялікі, знач
ны па велічыні, памерах, колькасці. 77емолыя ероюы. 77. юлях. 77ролсыць нямоло
(прысл.).
НЕМАРАЧ, -ы, лс. (разм.). Глухое мес
ца; цемра. 7окоя н., хоць еоко еыкол/.
НЕМАТА, -ьі, ДА7 -мацё, лс. 1. Адсут
насць дару мовы. /Трыроблсоноя н. 2. пе
рон. Нямая цішыня. ТЗячэрняя н. 3. перон.
Бяспраўе, прыгнечанасць. 7?еко#оя н. / обслюлосць.
НЕМАЎЛЯ, -Аці, мн. -лйты, -лАт, н.
Малое дзіця. Ц доек. немаўліггка, -а, мн. -і,
-так, н.
НЕМАЧ, -ы, лс. (разм.). 1. Недамаган
не, слабасць, хвароба. Зобыеоццо но сеою н.
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2. Іора, няшчасце. 0 Каб на яго (яе, іх, цябе,
вас) немач; няхай яго (яе, іх, цябе, вас) не
мач (разм., груб.) — праклён са знач. «чорт
яго (яе, іх, цябе, вас) бяры*.
НЕМЕТАЛ, -у л*н. -ы, -аў, .м. (спец.).
Хімічна простае рэчыва, якое не нале
жыць да металаў.
НЁМЕЦ' ал. немцы.
НЁМЕЦ\ -мца, лін. -мцы, -мцаў л*.
(разм.). Нямы мужчына.
НЕМІЛАСЭРНЫ, -ая, ае 1. Бязлітасны, суровы. Я. чалавек. 2. лерак. Вельмі
моцны, незвычайны (пра што-н. непры
емнае, адмоўнае; разм.). ТТеміласэрная еарачыня. II лаз. неміласэрнасць, -і, ж.
НЕМІНЎЧЫ, -ая, -ае. Такі, якога нель
га мінуць; непазбежны. ТТемінучая гібель. Ц
маз немінўчасць, -і, лс
НЕМУДРАГЕЛІСТЫ, ая, -ае (разм )
Самы звычайны, просты; прымітыўны. Я.
інструмент. II наз. немудрагёлістасць, -і, лс.
НЁМЦЫ, -аў абз. нёмец, -мца, л/ Народ, які складае асноўнае насельніцтва
Іерманіі. II лс. нёмка, -і, ДА/ -мцы, мн. -і,
-мак. II лрым. нямёцкі, -ая, -ае.
НЁМЫ, -ая, -ае. ўласны, страшэнны,
дзікі, роспачны. 77 Арык. 0 Немым гола
сам (разм.) — вельмі моцна, што ёсць сілы
(крычаць, плакаць).
НЕНАВІДЗЕЦЬ, джу, дзіш, дзіць;
незак., каао-м/то. Адносіцца з нянавісцю
да каго-, чаго-н. 2/. зараза.
НЕНАВІСНІК, -а, мн -і, -аў м Чала
век, які ненавідзіць каго-, што-н., жадае
зла. II лс. ненавісніца, -ы, мн. -ы, -ніц. Ц
лрым ненавісніцкі, -ая, -ае
НЕНАВІСНЫ, -ая, -ае Які выклі
кае нянавісць, агіду 7/. зараз. Ц наз. нена
віснасць, -і, лс.
НЕНАГЛЯДНЫ, -ая, ае 1. Каханы,
самы дарагі. Сус/лрэ^ь ненаглядную (наз ).
7/. сынах. 2. Вельмі прыгожы, ад якога
нельга адарваць вачэй. ТТенаалябныя сінія
балі.
НЕНАДОЎГА, лрысл. На кароткі час.
.Даехаць н.
НЕНАЖЭРНЫ, -ая, -ае (разм ) 1. Такі,
якога цяжка накарміць; пражэрлівы. 77.
шчупак. 2. леран. Які не можа здаволіцца
тым, што мае; прагны да чужога. 77. харак
тар. II наз. ненажэрнасць, -і, лс.
НЕНАПАДЗЕННЕ, -я, н Адмаўленне
дагаворных бакоў ад якіх-н. варожых дзе
янняў у адносінах паміж сабой. Дазазор а#
ненападзенне
НЕНАРМАЛЬНАСЦЬ, і, ж. І. <м ненармальны. 2. мн. -і, -ей. Ненармальная
з'ява. Тіенармальнасці ў рабоце.
НЕНАРМАЛЬНЫ, ая, -ае 1. Які мае
адхіленні ад нормы. 77 крывяны цюк. 2.
Душэўнахворы; псіхічна неўраўнаважаны
(разм ). II наз. ненармальнасць, -і, лс.
НЕНАСЫТНЫ, -ая, ае 1. Такі, якога
цяжка накарміць; прагны да яды. 77. ззер.
2. лерак. Які не можа здаволіцца тым, што
мае. Ненасытная цяза ба еебаў. Ц наз. нена
сытнасць, -і, лс

НЕНАТОЛЬНЫ, -ая, -ае Такі, што
цяжка наталіць. Ненатольная смаза. Ц наз.
ненатольнасць, -і, лс
НЁНЦЫ, -аў абз. нёнец, -нца, м. Народ, які складае асноўнае насельніцтва
Ненецкай, Ямала-Ненецкай і Таймырскай аўтаномных акруг; якія ўваходзяць
у склад Расійскай Федэрацыі. Ц лс. нёнка,
-і, ДЛ7 -нцы, мн. -і, -нак. II лрым. нёнецкі,
-ая, -ае.
НЕОН, -у, м. Хімічны элемент, інертны
газ без колеру і паху які выкарыстоўваец
ца для напаўнення электрычных лямпа
чак, у сігнальных, рэкламных і пад. асвят
ляльных прыладах. Ц лрым. небнавы, -ая,
-ае. ТТеонаеая лямпа. ТТеонаеае сзятло.
НЕПАВАГА, -і, ДА7 -в&зе, лс. Адсут
насць павагі да каго-, чаго-н.; непачці
васць. 77. ба старэйшых.
НЕПАВАРОТЛІВЫ, ая, -ае Г Па
вольны, марудны, няспрытны ў рухах.
77елазаротл/'бае бз/ця. 2. леран. Някемлі
вы, нерухавы (у справах). 77. розум. Ц наз.
непаваротлівасць, -і, лс
НЁПАІАДЗЬ, -і, Г -ддзю, лс. (разм.).
Зацяжная непагода. Асенняя н.
НЕПАГАСНЫ, -ая, -ае (высок.). Такі,
што не гасне, якога нельга пагасіць. ТТелазасныя зоры.
НЕПАГОДА, -ы, ДЛ7 -дзе, лс. Дрэннае,
з дажджом або снегам, надвор'е.
НЕПАДАЛЁК, лрысл. і лрыназ. Тое, што
і непабалеку.
НЕПАДАЛЁКУ, лрысл. і лрыназ. 1.
лрысл. На нязначнай адлегласці; паблізу.
77. працякала рэчка. 2. лрыназ. з Р. Ужыв.
для ўказання на прадмет ці месца, паблізу
якіх хто-, што-н. знаходзіцца або што-н.
адбываецца. 77. сеайео бома.
НЕПАДАТЛІВЫ, ая, ае 1. Які не пад
даецца або з цяжкасцю паддаецца якому-н. уздзеянню. 77. матэрыял. 2. Няў
ступчывы, упарты. 77. характар. Ц наз. не
падатлівасць, -і, лс.
НЕПАДЗЕЛЬНЫ, ая, ае 1. Які не
паддаецца падзелу драбленню, распа
ду на часткі. ТТепабзельныя словазлучэнні.
2. Які не падлягае падзелу, знаходзіцца ў
агульным валоданні. 77. фонб. 3. Якога не
дзеляць ні з кім; поўны, абсалютны. 7&лабзельная улаба. 4. У матэматыцы: які
не дзеліцца без астачы. 77. лік. Ц наз. непадзёльнасць, -і, лс.
НЕПАДКУПНЫ, ая, ае Такі, якога
нельга падкупіць; сумленны. 77. чалавек. Ц
наз. непадкупнасць, -і, лс.
НЕПАДРОБЛЕНЫ, ая, -ае 1. Сапраў
дны. 77 бакумент. 2. Шчыры, непрытвор
ны; натуральны. 77е,/абробленая рабасць. Ц
наз. непадробленасць, -і, лс.
НЕПАДРОБНЫ, ая, -ае (разм ) Тое,
што і неаброблены (у 2 знач.). Ц наз. непад
робнасць, -і, лс
НЕПАДСТУПНЫ, ая, ае Такі, да
якога нельга звярнуцца з просьбай, пы
таннем; ганарысты, фанабэрысты. Ц наз.
непадступнасць, -і, лс

НЕМ-НЕП
НЕПАЖАДАНЫ, -ая, ае Такі, якога
не жадаюць, які не адпавядае чыім-н. жа
данням, інтарэсам. ТТелалсабаная канбыбатура. Спазняцца на працу неналсабана
(прысл.). II наз. непажаданасць, -і, лс.
НЕПАЗБЕЖНЫ, ая, ае Такі, якога
нельга пазбегнуць; немінучы. ТТепазбелсная сустрэча. 7і. %)/нал.І І наз. непазбёжнасць, -і, лс
НЕПАЗБЁГЎНЫ, ая, ае (разм ) Такі,
які не праходзіць, ад якога цяжка пазба
віцца. ТТелазбыўная туза. Ц наз. непазбыў
насць, -і, лс
НЕПАЗНАВАЛЬНЫ, ая, ае 1. Які
змяніўся настолькі, што яго цяжка па
знаць. 7/еяазнавальная вёска. 2. Недаступ
ны пазнанню. Усееце няма нічога непазна
вальнага. II наз непазнавальнасць, -і, лс
НЕПАЗНАНЫ, -ая, ае 1. Такі, які
яшчэ не вывучаны. 77елазнаныя стыхійныя
сілы. 2. Такі, якога не пазналі, не апазналі.
II наз непазнанасць, -і, лс
НЕПАКОІЦЦА, -кбюся, -кбішся, -кбіцца; незак. 1. Адчуваць неспакой, трыво
гу; хвалявацца. 77 псраб баклабам. 2. Пра
яўляць клопат, турбавацца. 77 за сына.
НЕПАКОІЦЬ, -кбю, -кбіш, -кбіць; не
зак., каео. 1. Выклікаць непакой, трывогу,
хваляванне. ТТаеіна непакоіла яео. 2. Тур
баваць каго-н.; прычыняць боль. Ясколак
непакоіў раненаеа.
НЕПАКОЙ, -ю, м. 1. Стан душэўнай
трывогі, хвалявання, выкліканы чым-н.
77 за лес развебчыкаў. 2. Турботы, клопа
ты. 77 за бзяцей.
НЕПАКОРА, -ы, 1. лс. Непакорнасць,
непадуладнасць каму-н. Дуж непакоры. 2.
-ы, Д37 -у Т -ам, м.; ДЛ7 -ы, Т -ай (-аю),
лс., л/н. -ы, -кбр і -аў. Такі, якога немагчы
ма скарыць. 3. -ы, ДА7-у Т-ам, м.;ДЛ7-ы,
Т-ай (-аю), лс., мн. -ы, -кбр і -аў. Упарты
чалавек; неслух.
НЕПАКОРЛІВЫ, ая, ае Тое, што і не
пакорны. II наз. непакорлівасць, -і, лс.
НЕПАКОРНЫ, ая, ае Які не хоча
пакарацца, быць падуладным каму-н.;
непаслухмяны. 77елакорная натура. Ц наз.
непакорнасць, -і, лс
НЕПАЛАДКІ, -дак і -дкаў абз. -дка, -і,
ДЛ7-ДЦЫ, лс. 1. Адсутнасць наладжанасці;
недахопы ў рабоце чаго-н. Ліквібаваць н. ў
рабоце машыны. 2. Непаразуменні, сваркі,
нелады. Сямейныя н.
НЕПАМЕРНЫ, -ая, -ае Які не пад
даецца вымярэнню; вельмі вялікі, праз
мерны. Т&ламерныя расхобы. Ц наз. непамёрнасць, -і, лс
НЕПАНАДНА У выразе: каб непанадна
было (разм.) — каб адвучыць, каб не было
прывычкі да чаго-н. дрэннага.
НЕПАПРАЎНЫ, ая, ае Такі, які
немагчыма або цяжка паправіць. 7?енапраўная памылка. Збарылася непапраўнае
(наз.) II наз непапраўнасць, -і, лс.
НЕПАРАДАК, дку мн -дкі, -дкаў м
Беспарадак, адсутнасць або парушэнне
парадку. У пакоі панаваў н.

НЕП-НЕП
НЕПАРАЗУМЕННЕ, я, н 1. Няправільнае або недастатковае разуменне чаго-н. Лтры^чолася н. 2. Адсутнасць узаем
нага разумення. Д. лом/лс сяброўкам/.
НЕПАРТЙЙНЫ, ая, ае Які не з яў
ляецца членам ніякай партыі; беспартый
ны. II яаз. непартыйнасць, -і, лс.
НЕПАРЎШНЫ, -ая, -ае 1. Такі, яко
га нельга парушыць, моцны. Деларун/ная
брулсба. 2. Які захоўваецца ў цэласці, не
падлягае расходаванню. Д". запас бабы. Ц
наз. непарушнасць, -і, лс.
НЕПАРЫЎНЫ, ая, ае 1. Такі, які не
паддаецца раз'яднанню на часткі; суцэль
ны. Непарыўныя зеёны ланцуга. 2. Такі, яко
га нельга раз'яднаць; непарушны. Непа
рыўная брулсба. II наз. непарыўнасць, -і, лс.
НЕПАСЕДА, -ы, Д-у, Т-ам, М-дзе, м.;
ДА/-дзе, Т-ай (-аю), лс., мн. -ы, -сёд / -аў
(разм.). Непаседлівы чалавек (звычайна
пра дзіця).
НЕПАСЕДЛІВЫ, ая, ае Вельмі руха
вы, мітуслівы, неспакойны. Деласебл/еае
бз/ця. II наз. непаседлівасць, -і, лс.
НЕПАСЛУШЭНСТВА, а, н Нежаданне або адмаўленне слухацца, слухаць ка
го-н. Надараць за н.
НЕПАСЛЯДОЎНАСЦЬ, і, лс 1. <м
непаслядоўны. 2. Непаслядоўны ўчынак,
паводзіны і пад.
НЕПАСЛЯДОЎНЫ, ая, ае Пазбаў
лены паслядоўнасці, нелагічны. Нена<^2ябоўнь/я бзеянн/. Ц наз. непаслядоўнасць,
-і, лс.
НЕПАСРЭДНЫ, ая, ае 1. Які не мае
прамежкавых эвенаў; прамы. Непасрэдная
суеязь. 2. Які робіць усё без сумнення, кі
руючыся толькі ўнутранымі схільнасцямі;
просты, шчыры. Непасрэдная натура. Даеобз/ць сябе непасрэдна (прысл.). Ц наз. не
пасрэднасць, -і, лс.
НЕПАСТАЙННЫ, ая, ае Зменлівы,
няўстойлівы. Ненас/паяннае набеор <е. Ненас/паянная натура. Ц наз. непастаянства,
-а, н.
НЕПАЎНАЛЕТНІ, яя, яе Які не да
сягнуў паўналецця. Н. юнак. У залу ўеамтя/ непаўналетнія (наз.).
НЕПАЎНАЛЕЦЦЕ, я, н Узрост чала
века, які не дасягнуў паўналецця.
НЕПАЎТОРНЫ, ая, ае Адзіны ў ева
ім родзе; выключны, асаблівы. Д. еыаляб. Ц
наз. непаўторнасць, -і, лс.
НЕПАХІСНЫ, ая, ае 1. Такі, што
нельга пахіснуць; устойлівы. Стаяць непа
хісна (прысл.). 2. Цвёрды, стойкі (у сваіх
намерах, перакананнях і пад.). Я. змаеар.
II наз. непахіснасць, -і, лс.
НЕПАЧАТЫ, -ая, -ае. Такі, якога яшчэ
не пачыналі, за які яшчэ не браліся; цэлы.
Делачатая буханка. 0 Непачаты край (ра
боты, спраў; разм.) — вельмі многа.
НЕПАЧЦІВЫ, -ая, -ае. Які адносіц
ца да людзей без павагі; недалікатны. Я.
мулсчына. II наз. непачцівасць, -і, лс.
НЕПАШАНА, -ы, лс. Непачцівыя адно
сіны да каго-н. Д. ба старэма/ых.
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НЕПЕРААДОЛЬНЫ, ая, ае Такі, што
немагчыма адолець. Деяераабольная лсраткоба. II наз. непераадольнасць, -і, лс.
НЕПЕРАКЛАДАЛЬНЫ, ая, ае Які
нельга дакладна перакласці на іншую мо
ву. У/енераклабальнае слоеазяунэнне. Ц наз.
неперакладальнасць, -і, лс.
НЕПЕРАКЛАДНЫ, Ая, бе Тое, што і
ненсракяабаяьнь/. Я. здарож.
НЕПЕРАМОЖНЫ, ая, ае Такі, яко
га нельга перамагчы. Делсрамолсная сіла. Ц
наз. непераможнасць, -і, лс.
НЕПЕРАЎЗЫДЗЕНЫ, ая, ае Такі,
што нельга пераўзысці, зрабіць лепш. Д.
теор мастацтва. Ц наз. непераўзьідзенасць,
-і, лс.
НЕПЕРАХОДНЫ, ая, ае У граматы
цы: пра дзеяслоў які не патрабуе пасля
сябе прамога дапаўнення ў форме віна
вальнага склону без прыназоўніка са знач.
аб'екта. Ц наз. непераходнасць, -і, лс.
НЕПІСЬМЕННЫ, ая, ае 1. Які не
ўмее чытаць і пісаць. Д. чалазек. 2. неран.
Які не мае адпаведных ведаў у якой-н. га
ліне, недасведчаны ў чым-н. Д. рэцэнзент.
3. Які выкананы без належнага ведання
справы, з памылкамі. Д. чарцёлс. Ц наз. непісьмённасць, -і, лс.
НЕПЛАЦЕЖ, -цяжў, мн. -цяжы, -ця
жбу .м. Неўнясенне ў тэрмін грошай, якія
падлягаюць выплаце паводле адпаведных
абавязацельстваў; нявыплата.
НЕПЛАЦЕЛЬШЧЫК, -а, мн. -і, -аў
.м. Асоба або прадпрыемства, якія не ўно
сяць у тэрмін належных плацяжоў Ц лс.
неплацёлыпчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
НЕПРАБЎДНЫ, ая, ае Беспрабуд
ны, вельмі моцны (пра сон). Д". сон. Ц наз.
непрабуднасць, -і, лс
НЕПРАЕЛДЦНЫ, ая, ае Такі цёмны
або густы, што нічога нельга разгледзець.
Делраалябная ноч. Ц наз. непрагляднасць,
-і, лс.
НЕПРАДБАЧАНЫ, -ая, -ае Такі, якога
нельга было прадбачаць; нечаканы. Д. еылабак. II наз. непрадбачанасць, -і, лс.
НЕПРАДБАЧЛІВЫ, ая, ае Які не
прадбачыць магчымых вынікаў; недаль
набачны. Д". чалавек. Ц наз. непрадбачлі
васць, -і, лс.
НЕПРАДУКТЫЎНЫ, ая, ае У грама
тыцы: такі, пры дапамозе якога не ўтвара
юцца новыя словы. Делрабуктыўныя су
фіксы. II наз. непрадуктыўнасць, -і, лс.
НЕПРАДУКЦЫЙНЫ, ая, ае 1. Які
траціцца дарма, без карысці, не дае па
трэбных вынікаў Делраб^кцымная праца.
2. Які не дае прыбытку; нерэнтабельны.
Делрабукцынная еаслабарка. Ц наз. непра
дукцыйнасць, -і, лс.
НЕПРАЛАЗНЫ, -ая, -ае (разм.). Такі,
праз які немагчыма або цяжка прайсці,
прабрацца. Делралазная баена. Ц наз. не
пралазнасць, -і, лс.
НЕПРАМАКАЛЬНЫ, ая, -ае Які не
прапускае або амаль не прапускае віль

гаці. Д. ллатч. II наз. непрамакальнасць,
-і, лс.
НЕПРАНІКАЛЬНЫ, ая, ае 1. Праз
які не пранікаюць вада, газы, гукі і пад.
Делран/кальная лераеаробка. 2. неран. Не
даступны разуменню, скрыты. Делран/кальная танна. Ц наз. непранікальнасць, -і,
лс.
НЕПРАХОДНАСЦЬ, і, лс 1. ал. не
праходны. 2. Няздольнасць прапускаць
што-н. (аб органах чалавека або жывёлы;
спец.). Д. кішэчніка.
НЕПРАХОДНЫ, -ая, -ае. Праз які не
магчыма або цяжка прабрацца, прайсці.
Д. аум/чар. Ц наз. непраходнасць, -і, лс.
НЕПРАЦАЗДОЛЬНЫ, -ая, -ае Ня
здольны да працы (па ўзросце, хваробе і
пад ) Д. /неал/б. II наз. непрацаздольнасць,
-і, лс. %соеая н.
НЕПРАЦІЎЛЕНЕЦ, нца, мн. нцы,
-нцаў, м. Прыхільнік непраціўлення. Ц лс.
непраціўленка, -і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак
(разм.). II ярым. непраціўленскі, -ая, -ае.
НЕПРАЦІЎЛЕННЕ, я і НЕПРАЦІЎ
ЛЕНСТВА, -а, н. Адказ ад актыўнай ба
рацьбы са злом, проціпастаўленне яму
пакорлівасці, пасіўнасці. Делрац/уленне
злу. II лрым. непраціўленскі, -ая, -ае.
НЕПРЫВЫЧКА, -і, ДАТ -чцы, лс Ад
сутнасць прывычкі да каго-, чаго-н. З нелрыеычк/ стам/уся.
НЕПРЫГОДНЫ, ая, ае Нягодны
для выкарыстання. Д. матэрыял. Ц лаз.
непрыгоднасць, -і, лс.
НЕПРЫГОЖЫ, ая, -ае 1. Пазбаўле
ны прыгажосці. Д. теор. Д. еолас. 2. За
ганны, несумленны, нядобры. Д. учынак.
II наз. непрыгожасць, -і, лс. (да 1 знач.).
НЕПРЫДАТНЫ, ая, -ае Тое, што і
нелрыеобны. Ц наз. непрыдатнасць, -і, лс.
НЕПРЫЕМНАСЦЬ, і, лс 1. ал непры
емны. 2. мн. -і, -ей. Непрыемнае здарэнне,
паведамленне. Делрыемнасц/ на рабоце.
НЕПРЫЕМНЫ, ая, ае 1. Які не па
дабаецца сваімі якасцямі, уласцівасцямі і
пад. Д. лах. 2. Які выклікае нездавальнен
не, хваляванне, парушае спакой. Делрыемная сустрэча. Ц наз. непрыёмнасць, -і, лс.
НЕПРЫКАЯНЫ, -ая, -ае (разм) Які
ад хвалявання не знаходзіць сабе месца,
не ведае, што рабіць. Лббзіць ла хаце як н. Ц
наз. непрыкаянасць, -і, лс.
НЕПРЫКМЕТНЫ / НЕПРЫМЕТНЫ,
-ая, -ае. 1. Такі, які цяжка заўважыць,
прыкмеціць; нязначны. Делрыкметная
крынічка. Драйсці непрыметна (прысл.). 2.
Які не вылучаецца сярод іншых. Д. чала
век. II наз непрыкмётнасць, -і, лс. / непрымётнасць, -і, лс
НЕПРЫКРЫТЫ, ая, ае 1. Не па
крыты зверху. 77рацаеаць з нелрыкрылюм
еалаеою. 2. леран. Які адразу адчуваецца,
яўны, відавочны. Делрыкрытая хлусня. Ц
наз. непрыкрытасць, -і, лс.
НЕПРЫМІРЫМЫ, -ая, -ае 1. Які не
дапускае ніякага пагаднення, прымірэн
ня. Делрымфымая барацьба. 2. Такі, што
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нельга прымірыць. /Тепрымірымыя сунярэчносці. II ноз. непрымірымасць, -і, ж.
НЕПРЫСТОЙНАСЦЬ, і,
1. м
непрыстойны. 2. мн. -і, -ей. Непрыстой
ны ўчынак, непрыстойныя словы. /Тоаозорыць непрыстойносцем.
НЕПРЫСТОЙНЫ, ая, -ае Бессаромны. /^прыстойныя ло^оБз/ны. Ц лаз. не
прыстойнасць, -і, ж.
НЕПРЫСТУПНЫ, -ая, ае 1. Такі,
да якога цяжка або немагчыма наблізіц
ца, якім цяжка авалодаць, .Непрыступныя
скалы. //енрыступноя крэпосць. 2. Такі, да
якога цяжка падступіцца; ганарысты. /Л
начальнік. Ц наз. непрыстўпнасць, -і, лс.
НЕПРЫТОМНАСЦЬ, -і, ж. 1. Страта прытомнасці, выкліканая хваравітым
станам або душэўным узрушэннем. Ныць
у непрытомнасці. 2. Крайняя ступень ду
шэўнага ўзрушэння, пры якой траціцца
здольнасць валодаць сабой. Напалохацца
<3а непрытомнасці.
НЕПРЫТОМНЫ, -ая, -ае 1. Які зна
ходзіцца ў непрытомнасці. 2. Які зна
ходзіцца ў стане душэўнага ўзрушэння;
узбуджаны. .Ўсхапілася з пасцелі, як непры
томная.
НЕПРЫХІЛЬНЫ, -ая, -ае 1. Непры
язна настроены; недружалюбны. Непры
хільныя адносіны. 2. Які змяшчае ў сабе або
выказвае неадабрэнне. Н еоБзыў. Ц наз.
непрыхільнасць, -і, лс.
НЕПРЫЯЗНЫ, -ая, -ае Які недружа
любна настроены ў адносінах да каго-,
чаго-н.; выражае або праяўляе недружа
любнасць. Н. чалавек. Н. тон. Ц наз. не
прыязнасць, -і, лс. Не казаць спаем непры
язнасці <3а каео-н.
НЕПРЫЯЦЕЛЬ, -я, мн і, яў м Чала
век, які варожа адносіцца да каго-, чаго-н.
Налсыць сабе непрыяцеля. Ц лс. нёпрыяцелькя, -і, ДА/-льцы, мн. -і, -лек.
НЕПРЫЯЦЕЛЬ, -я, мн -і, яў м Вой
скі ворага; праціўнік. Ц прым. непрыяцель
скі, -ая, -ае.
НЕРАЗБЯРЫХА, -і, ДАТ -рьісе, лс
(разм ). Заблытанае становішча, адсут
насць парадку яснасці ў чым-н. Н. у ся
дзенні дакументаў.
НЕРАЗДЗЕЛЬНЫ, ая, -ае Тое, што
і непадзельны (у 2 і 3 знач.). Ц наз. нераздзёльнасць, -і, лс
НЕРАЗМЕННЫ, -ая, -ае Які нельга
размяняць, які не падлягае размену (пра
грошы). Неразменная манета. Ц наз. неразмённасць, -і, лс.
НЕРАЗРЁГЎНЫ, -ая, -ае Такі, што
нельга раз'яднаць; непарыўны, непа
рушны. Неразрыўная сувязь. Ц наз. неразр^іўнасць, -і, лс.
НЕРАСТ, -у 3/ -сце, м. Працэс адкра
дання самкамі рыб ікры і апладнення яе
самцамі. Ц прым. нёраставы, -ая, -ае.
НЕРАСТАВАЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , -тўе;
незак. Знаходзіцца ў стане нерасту. .Боль
шасць нашых рыБ нерастуе еясном. Ц наз. нераставЯнне, -я, н.

НЕРАСЦІЛІШЧА, а, мн -ы, -лішч і
-аў н. Месца нерасту рыб.
НЕРАТ, -а, ЛЛ -раце, мн. -ы, -аў, м. Ры
балоўная снасць канічнай формы ў вы
глядзе сеткавай камеры, нацягнутай на
драўляны каркас, з кароткім конусапа
добным уваходам; верша. Алопцы лапілі
карасёў нератам. 0 Трапіць у нерат — зня
нацку нечакана апынуцца ў безвыходным
становішчы. II нрым. нёратны, -ая, -ае.
НЕРАЎНЯ, -і^ м. і лс. (разм.). Пра чала
века, няроўнага з іншымі ў якіх-н. адносі
нах. Ён ёй н.
НЕРАШЎЧЫ, -ая -ае. Пазбаўлены ра
шучасці, цвёрдасці, поўны ваганняў. /Л
оБкоз. II ноз. нерашўчасць, -і, лс.
НЕРВ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Адзін са
шматлікіх пучкоў валокнаў у выглядзе
белых канацікаў якія ідуць ад галаўнога і
спіннога мозга да органаў пачуццяў мыш
цаў залоз і інш. і даюць целу магчымасць
рухацца і адчуваць. Злопаны н. 2. мн. Уся
такая сістэма, якая вызначае дзейнасць
арганізма, стан і паводзіны чалавека. /Лер
ны не пытрымалі. 3. перон. Цэнтр якой-н.
дзейнасці, асноўная дзейная сіла чаго-н.
Л/ёмон Быў нерпом сяло. 0 Выматаць усе
нервы (разм., неадабр.) — змучыць, давес
ці да знямогі. Іграць на нервах (разм., неа
дабр.) — гнявіць, нерваваць каго-н. чымн. Цюпаць нервы (разм., неадабр.) — хва
лявацца, моцна нерваваць каго-н. Ц прым.
нервовы, -ая, -ае. /Л цэнтр, /йрпопыя хпороБы. /Тсрбоеоя сістэмо. /Л ц/к.
НЕРВАВАЦЦА, нервўюся, нервўешся, нервўецца; нервўйся; незок. Быць ва
ўзбуджаным, нервовым стане; хвалявац
ца, злавацца. Ц зок. панервавацца, -рвўюся,
-рвўешся, -рвўецца. Ц ноз. нерваванне, -я, н.
НЕРВАВАЦЬ, нервўю, нервўеш, нервўе; нервўй; незок., коао і Без Бон. Даво
дзіць каго-н. да нервовага стану. /5то
пыступленне нерпополо прысутных. Ц ноз.
нерваванне,-я, н.
НЕРВОВАСЦЬ, і, лс І. ал нервовы
2. Павышаная ўзбуджальнасць нервовай
сістэмы.
НЕРВОВАХВОРЫ, ага, мн -ыя, ых,
м. Чалавек, які пакутуе на нервовую хва
робу Алініко Бля нсреоеохпсрых. Ц лс. нерво
вахворая, -ай, мн. -ыя, -ых.
НЕРВОВЫ, -ая, ае І. ал нерв 2. Лёг
ка ўзбуджальны, з раздражненнем нерваў.
/Л теор. 3. Якога лёгка расхваляваць; нес
пакойны. //ереоеоя лсончыно. 4. Неспа
койны, трывожны (аб рабоце, жыцці і
пад.). Л&реоеоя нроцо. Ц ноз. нервовасць, -і,
лс. (да 2—4 знач.).
НЕРВОЗНЫ, -ая, -ае. І. Хваравіта раз
дражняльны; які мае павышаную ўзбу
джальнасць. /Л чолоеек. 2. Звязаны з раз
дражненнем, які выражае нервознасць. /Л
смех. 3. Неспакойны, трывожны. /Лереозное лсыццё. Ц ноз. нервознасць, -і, лс.
НЕРЖАВЕЮЧЫ, -ая, -ае Які не ржа
вее. /Лерлсобеючоя столь.

НЕП-НЕС
НЕРПА, -ы, мн. -ы, нерп і -аў лс. Ластаногая млекакормячая жывёліна сямей
ства цюленяў. /7олябоць но пеюноў. Ц прым.
нёрпавы, -ая, -ае.
НЕРУКАТВОРНЫ, ая, -ае (уст і вы
сок.). Такі, якога нельга стварыць пра
цай рук чалавека. /Л помнік. Ц ноз. нерука
творнасць, -і, лс.
НЕРУХАВЫ, -ая, -ае (разм.). Непава
ротлівы, марудлівы. /Л чолоеек. Ц ноз. не
рухавасць, -і, лс
НЕРУХОМАСЦЬ, -і, лс 1. ал нерухо
мы. 2. Маёмасць у выглядзе зямельнага
ўчастка і (або) размешчаных на ім будын
каў збудаванняў і пад.; нерухомая маё
масць. /ТоБыць н.
НЕРУХОМЫ, -ая, ае 1. Які не рухаец
ца, застаецца ўвесь час на адным месцы.
/Л Блок. Стояць нерухома (прысл.). 2. перон.
Які не змяняе свайго выразу. /Л позірк. 3. У
граматыцы: які не мяняе свайго месца (пра
націск). II ноз. нерухомасць, -і, лс.
НЕРУШ, -ы, Л-шшу, лс. Што-н. некра
нутае (нявораная зямля, дзікі лес, грыб
ное месца і пад.); некранутая паверхня ча
го-н. 2/еоаляБноя н. тунБры. Ц прым. нёрушны, -ая, -ае.
НЕРЭАЛЬНЫ, -ая, -ае 1. Які не існуе
ў рэчаіснасці; фантастычны. 2. Неажыц
цявімы. /Л нлон. II ноз. нерэальнасць, -і, лс.
НЕСАКРУШАЛЬНЫ, ая, ае (кніжн )
Такі, якога нельга зруйнаваць, разбурыць;
устойлівы. Нёсокрушояьноя золя нороБо. II
ноз. несакрушальнасць, -і, лс.
НЕСАМАВІТЫ, -ая, ае 1. Непрываб
ны з выгляду; непрыгожы. /Л но еыаляБ. 2.
Не зусім добры; дрэнны. //ёсомоштоя Бороао. II ноз. несамавітасць, -і, лс.
НЕСВЯДОМЫ, ая, -ае І. Які не ўсве
дамляе сваіх адносін да рэчаіснасці. /7есеяБомое Бзіця. 2. Якому не ўласціва ўсве
дамленне сваіх абавязкаў /Л роБотнік. 3.
Які адбываецца без кантролю свядомасці;
інстынктыўны. /Л ўчынок. II ноз. несвя
домасць, -і, лс.
НЕСКАНЧОНЫ, ая, ае Надзвычай
доўгі; працяглы, бясконцы. /Уескончоныя
спрэчкі. II ноз. несканчонасць, -і, лс.
НЕСЛУХ, -а, мн. -і, -аў м. (разм.). Не
паслухмяны, свавольны чалавек (часцей
аб дзецях).
НЕСПАГАДЛІВЫ, ая, -ае Нясхільны
да спагады; нячулы, няўважлівы да ін
шых. II ноз. неспагадлівасць, -і, лс.
НЕСПАГАДНЫ, -ая, -ае Тое, што і несноеоБ/ііеы. II ноз. неспагаднасць, -і, лс.
НЕСПАДЗЕЎКА, -і, ДАЛ-дзёўцы, мн. -і,
-дзёвак, лс. (разм.). Нечаканасць, непрад
бачанасць.
НЕСПАДЗЕЎКІ, прысл. (разм.). Неча
кана, раптоўна. /Л пойшоў БолсБлс.
НЕСПАДЗЯВАНАСЦЬ, і, лс 1.
не
спадзяваны. 2. Нечаканае здарэнне, вы
падак і пад. Дрыемноя н.
НЕСПАДЗЯВАНКА, -і, ДАЛ нцы, мн
-і, -нак, лс. (разм ). Нечаканае здарэнне,
выпадак і пад.

НЕС-НЕЎ
НЕСПАДЗЯВАНЫ, ая, ае Нечаканы, непрадбачаны. 77. аос/^ь. Збдрылдся ясслдбзя^дядс (наз.). II нлз. неспадзяванасць,
-і, лс.
НЕСПАКОЙ, -ю, л/. 1. Трывога, душэў
нае ўзбуджэнне. Яао абалгу я. 2. Масавае хва
ляванне, узбуджэнне. Трдмдбск/ я. 3. Тур
боты, клопаты аб кім-, чым-н. Я. зд сыяд.
НЕСПРАВЯДЛІВАСЦЬ, і, лс. 1. а/?
несправядлівы. 2. Несправядлівы ўчынак,
несправядлівае слова, ўпусціць л.
НЕСПРАВЯДЛІВЫ, ая, ае Які ад
ступаецца ад справядлівасці, супярэчыць
справядлівасці. 7?. лрыадббр. Ц ядз. несправдцлівасць, -і, лс.
НЕСТРАЯВІК, -раевікА, л/я. -раевікц
-раевікбў л/ (разм.). Ваеннаслужачы не
страявой' часці.
НЕСТРАЯВЫ', Ая, бе 1. У арміі: які
адносіцца да вайсковых часцей, не звя
заных з непасрэдным вядзеннем баявых
дзеянняў. ТТестрдябдя чдсць. 2. у зядч. ядз.
нестраявы, -бга, л/я. -ыя, -ых, л/. Тое, што і
яесл/рдяд/к. Хдл/дябд ясстрдя^ь/х.
НЕСТРАЯВЫ^, -Ая, -бе. Непрыгодны
для будаўніцтва як матэрыял. 7/. лес.
НЕСУМЛЕННЫ, ая, ае 1. Які стра
ціў сумленне, дазваляе сабе непрыстой
ныя, бессаромныя ўчынкі. 7/. чдлдзек.
2. Які выяўляе адсутнасць сумлення.
аэ/лд у язе ядлсы/яд яесулмеяяьш /д?/яхдл/. Ц
ядз. несумленнасць, -і, лс.
НЕСУМНЕННЫ, ая, ае Які не вы
клікае сумненняў; бясспрэчны. Д". дослед.
7&сул/яеяяд (прысл.) лрдб/льяд. Ц ядз. не
сумненнасць, -і, лс.
НЕСУМЯШЧАЛЬНЫ, ая, ае Такі,
які не можа існаваць побач, сумесна, ад
начасова з кім-, чым-н. ТТесумям/чдльяь/я
лдяяцц/. Т/есумяідчдльяь/я хдрдктдры. Ц ядз.
несумяшчАльнасць, -і, лс. 77с/хдлдз/чядя л.
НЕСУПЁІННЫ, ая, ае Тое, што і
няспынны. II ядз. несупыннасць, -і, лс.
НЕСУСВЕТНЫ, ая, ае (разм) Які
здзіўляе сваёй недарэчнасцю, бязглуз
дзіцай. ТТесусееліядя х/гусня. Ц ядз. несу
светнасць, -і, лс
НЕСУСВЕЦІЦА, -ы, лс. (разм.). Штон. недарэчнае, бязглуздае, незразумелае.
ТТдадядрыць яесусее^і^ы.
НЕСУЦЕШНЫ, ая, ае Такі, якога
цяжка або немагчыма суцешыць; моцны
па сіле праяўлення. Я. боль. Ц ядз. несуцеш
насць, -і, лс.
НЕСУЦЯШАЛЬНЫ, -ая, -ае Які не
прыносіць суцяшэння; які цяжка або
нельга суцешыць. 77ссу^я/ддльнь/я сядзь/.
ТТесуцям/дльяде аорд. Ц ядз. несуцяшаль
насць, -і, лс
НЕСЦІ', нясў, нясёш, нясё; нясём, несяцё, нясўць; нёс, нёсла / няслА, нёсла /
няслб; нясі; нёсены; яездк. 1. кдао-м/п/о.
Узяўшы ў рукі, нагрузіўшы на сябе, пера
мяшчаць, дастаўляць куды-н. 7/. чдл/дбдн.
2. кдео-нлло і без бдл. Імкліва рухаць, пе
рамяшчаць сілай свайго руху. ТЗецер лясе
лд небе хмдры. 3. кдео-м//ло (/колькіў 3 дс.).
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Прымушаць каго-н. ісці куды-н.; цяг
нуць (разм.). .Кубы цябе лясе? 4. (7 / 2 дс.
яе ўлсь/е.). Дзьмуць, павяваць, месці (пра
халоднае паветра, завіруху і пад.). Яб дкяд
яеслд (безас.) холдбдм. 5. пераважна бездс.
Моцна пахнуць (у 1 знач.). ТТясе зсрдл/. 6.
лердн., мяло. Выконваць якія-н. даручэн
ні, абавязкі па службе і пад. 77. дбкдзядсць.
77. дхоеу. 77 здхту. 7. лердн., /як/о. Пакута
ваць ад чаго-н.; мець страты. 77. лдкдрдяяе. 77. стрдл/ы. 8. лердн., /дто. Гаварыць
што-н. недарэчнае, бязглуздае (разм.). 9.
лердн., мяло. Мець, змяшчаць у сабе; быць
носьбітам чаго-н. 77. рдбдсць л/обзям. 10.
/дто. Быць аснашчаным чым-н. Хдрдбель
лясе /дзець есрл/дт. Ц здк. панесці, -нясў,
-нясёш, -нясё; -нясём, -несяцё, -нясўць;
-нёс, -нёсла / -няслА, -нёсла / -няслб;
-нёсены. 77. ядру. 77. с/л/?д/ль/. Ц ядз. ня
сенне, -я, л. (да 6 знач.) / нбска, -і, Д37
нбсцы, лс. (да 1 знач.).
НЁСЦР, 1 і 2 ас. не ўжыв., нясё; нёсла
/ няслА; яездк., мяло. Пра птушак: класці
яйкі. II здк. знёсці, знясё; знёсла / зняслА;
знёсены. II ядз. нясённе, -я, я.
НЕСЦІСЯ', нясўся, нясёшся, нясёцца; нясёмся, несяцёся, нясўцца; нёсся, нёслася / няслАся, нёслася / няслбся;
нясіся; яездк. 1. Хутка рухацца, імчацца
ўперад. ТТес/пся кол/. 2. (7 / 2 дс. нсулсые.),
лердн. Распаўсюджвацца (пра гукі, пахі,
чуткі). ТТясуццд леся/. 7/есл/ся яоеь/я чутк/.
НЁСЦІСЯ , 1 і 2 ас. не ўжыв., нясёцца;
нёслася / няслАся; яездк. Пра птушак:
класці яйкі. II здк. знёсціся, знясёцца;
знёслася / зняслАся.
НЕСЦІХАНЫ, ая, ае 1. Які не сціхае,
не змаўкае доўгі час; які чуваць беспера
пынна. 77 аул. 2. Які не праходзіць, не су
німаецца (пра боль і пад.). 77. боль. Ц ядз.
несціханасць, -і, лс.
НЕТА, яескл. (спец.). Чыстая вага тава
ру без тары і ўпакоўкі.
НЕТРЫ, -аў. 1. Тое, што знаходзіц
ца, змяшчаецца пад зямной паверхняй.
У нел/рдх зял/л/. 7*дсл//дцоўкд нсл/рдў. 2.
лердн. Унутраная прастора, глыбінныя
часткі краіны, раёна і пад. 77 77длесся. 3.
Непраходныя, глухія мясціны. .Лясныя н.
4. лердн. Унутраная, глыбінная частка ча
го-н. 77. лдл/яц/.
НЕТРЫМАННЕ, я, я У выразе: не
трыманне мачы — міжвольнае выдзяленне
мачы.
НЕЎВЯДАЛЬНЫ, ая, ае 1. Такі, які
застаецца свежым, не вяне. 7/еўеябдльндя
зелень сдбоў. 2. лердн. Які з цягам часу не
траціць свайго значэння, сілы і пад. (вы
сок.). 77еўеябдльндя слдед. ТТеўеябдльндя
лрыедлсосць. Ц ядз. неўвядАльнасць, -і, лс.
НЕЎГАМОННЫ, ая, ае 1. Які не
можа супакоіцца, вельмі рухавы. ТТеўедл/оннде бз//(я. 2. Неспакойны, турботны.
Т/еўедл/оннде лсь/^//е. Ц ядз. неўгамбннасць.
-і, лс.
НЕЎЖЫВАЛЬНЫ, ая, ае Які не
ўжываецца або рэдка выкарыстоўваецца.

ТТсўлсыедльнде слоед. Ц ядз. неўжывАльнасць, -і, лс.
НЕЎЗАБАВЕ, лрысл. Хутка, у хуткім ча
се. 77 ўсе рдзіехдл/ся.
НЕЎЗАМЕТКУ, лрысл. (разм.). Так,
што цяжка заўважыць; непрыметна. 77.
зыбе? з хдліы.
НЕЎЗДАГАД, бездс.,узндч. еык. (разм.).
Не здагадацца, не зразумець; няўцям. Яео
сядзь/ л/нс был/ н.
НЕЎЗЛЮБІЦЬ, неўзлюбліб, няўзліббіш, няўзліббіць; здк., кдео-м/л/о. Адчуць
непрыхільнасць, непрыязнасць да каго-,
чаго-н. 77. з лер/ддм сустрэчы.
НЕЎЛАДКАВАНЫ, ая, -ае 1. Не пры
ведзены да ладу; неўпарадкаваны. 77 дрх/ў. 2. Не забяспечаны чым-н. неабход
ным. 77. бы/л. II ядз. неўладкаванасць, -і, лс.
НЕЎМІРУЧЫ, ая, ае 1. Які жыве
вечна, не паддаецца смерці. 77. ндроб. 2.
Які застаецца назаўсёды ў памяці людзей.
Я. лобзе/е. Ц ядз. неўміручасць, -і, лс.
НЕЎМЯШАННЕ, я, я Адмаўленне
ад умяшання ў што-н. 77дл//лыкд неўмя/ддння.
НЕЎНІКНЁНЫ, -ая, -ае Якога нельга
ўнікнуць; непазбежны. 77. лес. Ц ядз. неў
нікнёнасць, -і, лс.
НЕЎПАПАД, лрысл. Недарэчы, не да
месца, /додры^ья.
НЕЎРА . Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносіны
да нервовай сістэмы, напр.: неурдлд/лыя
(павышэнне ўзбуджальнасці нервовай
сістэмы) , //еўрдлд/л, ясўрдсклсргзз.
НЕЎРАДЖАЙ, -ю, А7 -джаі, л/я. -джАі,
-яў л/. Дрэнны, нізкі ўраджай. 77. лсытд.
НЕЎРАДЖАЙНЫ, -ая, -ае. Які вызна
чаецца неўраджаем, звязаны з ім. 77 аоб.
НЕЎРАЛГІЯ, -і, лс. Прыступы вострых
мясцовых боляў ад запалення якога-н.
нерва і яго абалонкі. А7/лсрэберндя я. Ц
лрым. неўралгічны, -ая, -ае
НЕЎРАЛОГІЯ, -і, лс. Сукупнасць на
вук, якія вывучаюць будову, развіццё і
дзейнасць нервовай сістэмы. Ц лрь/м. неў
ралагічны, -ая, -ае.
НЕЎРАПАТАЛОГІЯ, і, лс Раздзел ме
дыцыны, які займаецца хваробамі нерво
вай сістэмы і іх лячэннем. Ц лрым. неўрапа
талагічны, -ая, -ае.
НЕЎРАПАТОЛАГ, а, л/я і, -аў л/
Урач, спецыяліст па неўрапаталогіі.
НЕЎРАСТЭНІК, а, л/я і, аў л/ Чала
век, які хварэе на неўрастэнію. Ц лс. неўра
стэнічка, -і,,ДЛ7-чцы, л/я. -і, -чак.
НЕЎРАСТЭНІЯ, і, л/ Неўроз, пры
якім павышаная ўзбуджальнасць спалу
чаецца з хуткай стамляльнасцю, раздраж
няльнасцю, болем галавы, парушэннем
сну. II лрыл/. неўрастэнічны, -ая, -ае.
НЕЎРОЗ, -у, л/. Захворванне, выкліка
нае расстройствам дзейнасці цэнтральнай
нервовай сістэмы. 77. сзрцд. Ц лрь/м. неўратычны, -ая, -ае.
НЕЎРОЛАГ, -а, л/я. -і, -аў, л/. Спецыя
ліст па неўралогіі.
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НЕЎТАЙМАВАНЫ, ая, ае Такі яко
га цяжка, немагчыма ўтаймаваць, стры
маць, сцішыць; вельмі моцны. //. а<?онь.
27еўтдймдбдл/ія лютасць. Ц /уа?, неўтайма
ванасць, -і, зк.
НЕФАРМАЛ, -а, мл. -ы, -аў. а/, (разм.).
Член нефармальнай, афіцыйна не зацвер
джанай арганізацыі, групы.
НЕФАРМАЛЬНЫ, -ая, ае У выразе:
нефармальныя аб'яднанні — групы адна
думцаў, якія не з'яўляюцца афіцыйнай
юрыдычнай адзінкай, не маюць свайго
рахунку ў банку штата супрацоўнікаў ор
гана друку і пад.
НЕФРЁІТ', -у М -рйце, .м. Запаленне
нырак.
НЕФРЁГГ, -у, М -рьГце, л*. Малочнабелы або зеленаваты мінерал, які ідзе на
выраб упрыгожанняў і інш. Ц лрым. нефры
тавы, -ая, -ае.
НЁХАЦЯ, лрысл. Без жадання, неахвот
на. Я. рабіць м/то-л.
НЕХЛЯМЯЖЫ, ая, ае Несамавіты;
нязграбны, няўклюдны; дрэнна зроблены
(аб рэчах, прадметах). Ц лаз. нехлямяжасць,
-і, лс.
НЁХРЫСЦЬ, -я, мл і, яў, м (разм ,
лаянк.). Бессаромны, бессардэчны чала
век. 2/І лс мы лехрь/сці якія ?
НЁХТА, нёкага, нбкаму нёкага, нёкім,
аб нёкім, займ. леазлач. 1. Невядома
хто, нейкі чалавек. 27. стукаў у Дзверы. 2.
Якісьці мала каму вядомы чалавек (у спа
лучэнні з прозвішчам, імем). 27. Твалоў. 3.
Які-н. чалавек, усё роўна хто; хто-н.
НЕЦЭНЗУРНЫ, -ая, -ае. Непрыстой
ны, грубы. 7/ецэлзурлыя словы. II лаз. нецэнзўрнасць, і, лс
НЕЦЯРПЕННЕ, -я, л. Недахоп, адсут
насць цярпення пры чаканні каго-, ча
го-н. Чакаць з //е//ярлеллем.
НЕЦЯРПІМЫ, -ая, -ае 1. Такі. што
нельга цярпець; недапушчальны. 77е/{ярлімае сталовім/ча. 2. Які не можа па сваёй
натуры мірыцца з кім-, чым н [) лаз. не
цярпімасць, -і, лс.
НЕЦЯРПЛІВЫ, ая, ае Такі якому не
ўласціва цярпенне. 27. аучаль Ц ваз. нецяр
плівасць, -і, лс.
НЁЧАІА', нёчаму нёчага, нечым, нё аб
чым. 1. займ. аймаўлы, з іл^. Няма нічога,
каб... Чытаць лечаеа, трэба /сціў б/бл/ятэку. Алеба лечь/м дарэзаць. 2. злнм. .лсаз//ач.
ў Р(ад займенніка «нешта»). Чагосьці. Для
лсчааа лс трэба яму ехаць у еораб ? 3. часц.
Лепш бы; дарэчы (разм.). ЗааДло лечана і
рослых лавеДаў.
НЁЧАІА, у злач. безас. сык., з ілф. Не
трэба, няма патрэбы, няма сэнсу. 2/. заўчасла лра еэта Думаць.
НЕЧАКАНЫ, -ая, -ае. Такі, якога не ча
калі; непрадбачаны. 7/. лрыезД Ц лаз. неча
канасць, -і, лс.
НЕЧАЛАВЁЧНЫ, -ая, -ае Пазбаўлены
чалавечнасці; негуманны. Ц лаз. нечалавёчнасць, -і, лс.

НЕЧАЛАВЁЧЫ, ая, ае 1. Не ўлас
цівы чалавеку. 27. крык. 2. Які перавышае
чалавечыя магчымасці; празмерны. 27ечалавечыя ламаеаллі. 3. Бесчалавечны. 7/ечалавечыя лакуты.
НЕЧАПАНЫ, -ая, ае Такі, якога не
чапалі, да якога не дакраналіся. ТТечалалая еячэра.
НЕЧАРГОВЫ, -ая, -ае. Які адбываецца
без чаргі, па-за вызначаным тэрмінам. 27.
аДлачылак. II лаз. нечарговасць, -і, лс.
НЕЧАСАНЫ / НЯЧЭСАНЫ, ая, ае
Якога не часалі, раскудлачаны. /Течасдлыя
валасы.
НЕЧАСАНЬР і НЯЧЭСАНЫ, ая, ае
Не апрацаваны часаннем. ТТечасалыя бярвелы.
НЕЧЛЕНАРАЗДЗЁЛЬНЫ,
ая,
ае
Пазбаўлены членараздзельнасці; невы
разны. ТТечлеларазДзельлае маўлелле. Ц лаз.
нечленараздзельнасць, -і, лс.
НЕЧУВАНЫ, -ая, -ае. Небывалы, над
звычайны. Я. лослех. II лаз. нечуванасць,
-і, лс.
НЕЧЫСТАТА, ьі, ДЛ/ -стацё, лс 1. ал.
нячысты. 2. толькі мл. нечыстаты, -стбт і
-таў. Тое, што знаходзіцца ў памыйніцы;
адкіды.
НЁЧЫСЦЬ, і, лс, зб (разм) 1. Па
водле народных павер'яў: нячыстая сіла
(чэрці, ведзьмы). 2. лерал. Жывёлы, нася
комыя, якія выклікаюць агідлівае пачуц
цё. Бусел злйачае мым/эй, еаДзюк, ауселяў
і ілм/ую л. 3. лерал. Аб ганебных людзях,
якія ўвасабляюць сабою ўсё варожае, цём
нае.
НЕШМАТЛІКІ, ая, -ае. Які складаец
ца з невялікай колькасці каго-, чаго-н. Я.
атраД ееолаеаў. Ц лаз. нешматлікасць, -і, лс.
НЁШТА', нёчага, нёчаму нёшта,
нёчым, аб нёчым; займ. леазлал. 1. Не
вядома, незразумела што; штосьці. 7/. лісаць. 2. звычайна ў 7? і 2?. Нейкі прадмет,
з'ява, пачуццё і пад. 27. страм/лае.
НЁШТА , лрысл. 1. Чагосьці, чамусьці,
невядома чаму. 7/. нездаровіцца. 2. Пры
блізна. ТДяелік слязіўся л. ла еаДзілу.
НЁШТАЧКА, займ. леазлал. (ужыв. толь
кі ў 27 і Б; разм.). Тое, што і лем/та' (у 2
знач.). Л я л. злайм/оў.
НЕШЧАСЛІВЕЦ, ліўца, мл ліўцы,
-ліўцаў м. (разм.). Нешчаслівы чалавек;
няўдачнік.
НЕШЧАСЛІВЫ, -ая, ае 1. Які пры
носіць няшчасце, гора; поўны няшчасця.
27. Дзель. 2. Такі, якому не дадзена шчас
це, радасць. Без маткі лем/часлівыя Дзеткі
(прыказка). 3. Які не прыносіць удачы. 27.
латарэйлы білет. 4. Такі, якому не шан
цуе, не спрыяе поспех. 27. салсрлік.
НЁЯК. 1. лрысл. Нейкім чынам, спо
сабам. 7рэба л. Дабрацца Дамоў. 2. лрысл.
Аднойчы. 27. вяслой лаймлі рыбу дабіць. 3.
безас., у злач. вык., з іл%). Нельга, няма як
(разм.). Дзіця л. кілуць аДло.
НІ, часц. і злуч. 1. часц. ўзомацл. У адмоў
ных сказах указвае на поўную адсутнасць
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чаго-н.; узмацняе адмоўе. 27а лебе лі хмурылкі. 2/іДзе лі расілкі. 27/Дзе лікоеа, лі аДлаео чалавека. 2. часц. ўзмацл. Ужыв. ў дада
ных сказах у спалучэннях са словамі «як»,
«куды», «хто» і пад., каб падкрэсліць, што
дзеянне галоўнага сказа захоўвае сваю сілу
пры любых абставінах. Як лі слям/айся, усе
роўла ле ласлеем/. 3. часц. аДмоўлая. Ужыв.
ў спалучэннях з Р назоўнікаў у безасабо
вых адмоўных сказах пры катэгарычнай
забароне якога-н. дзеяння. 27і кроку Далей/
4. злуч. лбралічальлы. Ужыв. ў адмоўных
сказах пры пералічэнні пры наяўнасці ад
моўя. 27е чуваць лі лесель, лі еомалу.
НІ..., лрыстаўка. 1. Ужыв. пры ўтва
рэнні адмоўных займеннікаў і прыслоў
яў, напр.: ліхто, лім/то, лічый, ліякі і інш.
2. Аддзяляецца ад адмоўных займеннікаў
пры спалучэнні з прыназоўнікамі. 27і ў
якім разе.
НІАДКУЛЬ, лрысл. Ні з якога месца, ні
з якога боку 27. ляма звестак. 7/. ле чуваць
валасоў.
НІВЫ, злуч. і часц. 1. злуч. лараўлальлы.
Ужыв. ў параўнальных зваротах і сказах;
па значэнні адпавядае злучніку «як». Туя
ларастаў, л. лры абвале. 2. злуч. тлумачальлы. Выражае адценне недаверу да вы
казанага. 7ак ДаклаДла расказвае, л. сам
бачыў. 3. часц. Выражае ўпэўненасць у ад
варотным, адмаўляючы магчымасць сум
нення. 27. я ле клалацілася аб Дзецях/
НІБЁІТА, злуч. і часц. Тое, што і лібы.
НІВА, -ы, мл. -ы, ніў, лс. 1. Апрацаванае
пад сяўбу або засеянае поле. Аалеаслая л.
2. лерал. Галіна дзейнасці. 77рацуе ла высакароДлай лісе асветы.
НІВЕЛІР, -а, мл. -ы, -аў, м. Геадэзічны
прыбор для нівеліравання.
НІВЕЛІРАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-рўецца; зак. і лезак. Згладзіцца (згладж
вацца), страціўшы свае асаблівасці. 27аД
уллывам літаратурай мовы лівеліруюцца
Дыялектлыя асаблівасці. Ц лаз. нівеліраван
не, -я, л. і нівеліроўка, -і, ДА7-ўцы, эк.
НІВЕЛІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; зак. і лезак., м/то. 1. Вызначыць
(вызначаць) спецыяльнымі прыборамі
вышыню пунктаў зямной паверхні над уз
роўнем мора або адносна якой-н. пэўнай
вышыні (спец.). 2. лерал. Ураўноўваючы,
згладзіць (згладжваць), знішчыць (зні
шчаць) адрозненні паміж кім-, чым-н. 27.
асаблівасці. Ц лаз. нівеліраванне, -я, л. і ні
веліроўка, -і, Д37-ўцы, лс.
ШВЕЛІРбЎШЧЫК, а, дж і, аў, л.
Спецыяліст па нівеліраванні (у 1 знач ). Ц
лс нівелірбўшчьша, -ы, мл -ы, -чыц.
НІГІЛІЗМ, -у, м. (кніжн.). Поўнае ад
маўленне ўсяго агульнапрызнанага, поў
ны скептыцызм. Ц лрь/м. нігілістычны, -ая,
-ае. 27іеілістычлыя лоаляДы.
НІГІЛІСТ, а, Л7 сце, мл -ы, -а^ м
1. Чалавек, які адмаўляе ўсё агульнапры
знанае (кніжн.). 2. Прадстаўнік рускай
разначыннай інтэлігенцыі 60-х гадоў 19
ст., якая адмоўна адносілася да традыцый
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дваранства і прыгонніцтва. Ц лс. нігілістка,
-і, ДЛ7-тцы, мн. -і, -так. Ц лрым. нігілісцкі,
-ая, -ае.
НІДЗЁ, лрыс^. Ні ў якім месцы. 7/. яео
яе сустракаў.
НІЖАЙ, ярысл. і лрыназ. Тое, што і н/жэй.
НІЖ^Й 1. лрысл. Далей (пры спасыл
цы на наступнае месца тэксту). Яб еэтым
бубзе сказала л. 2. лрылаз. з 7*. Уніз ад ча
го-н. Зламаць лазу л. калела.
НІЗ, -у; мя. нізы, -бў м. 1. Ніжняя час
тка чаго-н. /7 рукаеа. 2. Паверхня, бок
прадмета, процілеглы яго верху. 77. скры
лі 3. Унутраны бок (матэрыі, вопраткі);
спод. Я. лал/то. 4. Нізіннае месца. Сцелецца ла л/захулумал. 5. Тое, што і н/зоўе.
6. мл. Шырокія пласты працоўнага народа. Сацыяльныя н/зы. 7. мн. Ніжнія ноты
(спец.). Траць н/зы.
НІЗАВОШТА, лрысл. Тое, што і н/заМ//ЛО.
НІЗАВЁІ, -Ая, -бе. 1. Які дзейнічае каля
самай паверхні зямлі, вады і пад. 77. еецер.
2. Які знаходзіцца ў нізкім месцы. 77/заеая
(Зараза. 3. Які ўтварае ніжні ярус раслінна
га покрыва (спец.). 77/заеьл? трасы. 4. Які
размяшчаецца ў нізоўях ракі. 77/заеыя за
равы. 5. Які звязаны непасрэдна з масамі,
з народам; які абслугоўвае масы, народ.
77/заеыя ареан/зацы/.
НІЗАМ, лрысл. Па ніжняй частцы чаго-н., па больш нізкім месцы. Яеонь раслаўе/обжеаўся н.
НІЗАСЦЬ, -і, ж. 1. ал. нізкі. 2. Нізкі
ўчынак. Раб/ць н/засц/.
НІЗАЦЬ, ніжў, ніжаш, ніжа; ніжьі;
нізаны; незак., м/то. 1. Набіраць, на
саджваць падрад на нітку, дрот і пад. 77.
пацеркі. 77. ерыбы. 2. леран. Пранізваць,
працінаць наскрозь. Ц зак. нанізаць, -ні
жў, -ніжаш, -ніжа; -ніжы; -нізаны. Ц наз.
нізанне, -я, н.
НІЗАШТб, лрысл. 1. Ні ў якім разе,
ні пры якіх абставінах. 77 не зеабжуся. 2.
Дарма, без прычыны. Звеяла наклёп н.
НІЗІНА, -ы, мн. -ы, -зін, лс. 1. Нізкае
месца. 77а н/з/не сцелецца туман. 2. Раў
ніна, якая знаходзіцца не вышэй 200 м
над узроўнем мора. 77алеская н. Ц лрым. ні
зінны, -ая, -ае.
НІЗКА, -і, ДА7 -зцы, мн. -і, -зак, лс. 1.
Нанізаныя на нітку дрот і пад. якія-н.
аднародныя прадметы (грыбы, пацеркі і
пад.). 7/асум/ыць н/зку грыбоў. 2. Цыкл мас
тацкіх твораў аднаго жанру. 77. бермаў.
НІЗКА... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач. нізкі (у 1—4 знач.),
напр.: н/зкаанлатны, нізкабортны, н/зкаеатункоеы, н/зка^мны, нізкастволы, нізка
тэмпературны, н/зкаўбойны, нізкаякасны.
НІЗКАГАТУНКОВЫ, ая, ае Нізкага
гатунку невысокай якасці. 77. табар. Ц наз.
нізкагатунковасць, -і, лс.
НІЗКАПАКЛОННІК, -а, мн і, аў, м
Той, хто нізкапаклоннічае; ліслівы, угод
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лівы чалавек. Ц лрым. нізкапаклонніцкі, -ая,
-ае. 77 тон.
НІЗКАПАКЛОННІЧАЦЬ, аю, аеш,
-ае; незак. Займацца нізкапаклонствам.
НІЗКАПАКЛОНСТВА, а, н Рабскае,
ліслівае пакланенне каму-, чаму-н.
НІЗКАПРОБНЫ, ая, -ае 1. Які мае
нізкую пробу ў сувязі з вялікай прымессю
медзі і волава ў золаце і серабры. 2. леран.
Невысокай якасці; дрэнны (разм.). 77. та
бар II наз нізкапробнасць, -і, лс.
НІЗКАРОСЛЫ, ая, ае Невялікага
росту; невысокі. 77 хлопец. 77 хмызняк. Ц
наз. нізкаросласць, -і, лс.
НІЗКАСОРТНЫ, -ая, -ае Тое, што і ніз
каеатунковы. Ц наз. нізкасортнасць, -і, лс.
НІЗКІ, -ая, -ае; ніжэйшы. 1. Малы па
вышыні, які знаходзіцца на невялікай
вышыні ад зямлі. 77/зкае брэеа. 77 плот.
.Ляцець нізка (прысл.). 2. Які не дасяг
нуў звычайнай сярэдняй нормы, пэўнага
ўзроўню. 7/. ціск. 77ІЗКЛЯ тэмпература. 3.
Дрэнны па якасці або наогул дрэнны. 77ізкая якасць драўніны. 4. леран. Подлы, га
небны. 77 ўпынак. 7ак рабіць нізка (у знач.
вык.). 5. У 18 — пачатку 19 ст. пра стыль
мовы: звычайны, просты, не прыняты ў
літаратуры. 6. Невялікай вышыні (пра гу
кі, голас і пад.). 77 бас. 7/. еолас. Сцябаць
нізка (прысл.). II лалмнм.-ласк. нізенькі,
-ая, -ае (да 1 знач.). Ц наз. нізасць, -і, лс. (да
4 знач.).
НІЗОЎЕ, -я, мн. -і, -яў н. Ніжняя час
тка цячэння ракі з навакольнай мясцо
васцю.
НІКАГЎСЕНЬКІ, займ. (разм ) Узмац
няльная форма да нікога. 77. навокал.
НІКЕЛІРОЎКА, -і, ДЛ7 ўцы, лс 1. ад
нікеляваць. 2. Слой нікелю на чым-н. 77
абгарэла.
НІКЕЛЬ, -ю, м. Хімічны элемент, се
рабрыста-белы тугаплаўкі метал, які шы
рока ўжываецца ў тэхніцы. Ц лрым. нікеле
вы, -ая, -ае. 77келевыя рубы.
НІКЕЛЯВАЦЬ, лібю, -лібеш, лібе;
нікелявАны і НІКЕЛІРАВАЦЬ, рўю,
-рўеш, -рўе; -рўй; -равуны; зак. і незак.,
м/то. Пакрыць (пакрываць) слоем нікелю.
II зак. аднікеляваць, -лібю, -лібеш, -лібе;
-лявАны і аднікеліраваць, -рўю, -рўеш,
*РЎе; -рўй; -равуны. Ц наз. нікеліроўка, -і,
ДА7 -ўцы, лс. і нікеліраванне, -я, н. Ц лрь/м.
нікеліровачны, -ая, -ае
НІКНУЦЬ, -ну -неш, -не; нік, нікла;
-ні; незак. 1. Схіляцца, нахіляцца, апус
кацца. 77/кнуць дозы ба зямлі. 2. леран. Вя
нуць. 77/кне траеа аб спёк/. 3. (7 / 2 ас. не
ўлсыб.), леран. Станавіцца слабейшым па
сіле праяўлення; слабець. 77/кне дамяць. 4.
леран. Знікаць. 77/кнуць аан/ў змроку. Ц зак.
панікнуць, -ну -неш, -не; -нік, -кла; -ні.
НІКОЛІ, лрысл. Ні ў які іншы час; ні
пры якіх умовах, акалічнасцях, Ябважныя
любз/ н. не бубуць рабам/.
НІКОЛЬКІ, лрысл. Ні ў якой меры; ані.
^н н. не лакрыўбз/ўся. Ц ламянм/.-ласк. ні
колечкі (разм ). 77. не стаміўся.

НІКЎДЫ, лрысл. Ні ў якое месца; ні ў
якім напрамку 77 не лайбу. 0 Нікуды не
варты — вельмі дрэнны.
НІКУДЫШНЫ, -ая, ае (разм ) Ніку
ды не варты, дрэнны. 77. работн/к.
НІКЧЭМНЫ, ая, ае 1. Неістотны,
нязначны. 77/кчэмная крыўба. 2. Нізкі ў
маральных адносінах, нягодны. 77 чала
век. 3. Вельмі дрэнны, няўдалы, малы. 77
ўраджай. II наз. нікчэмнасць, -і, ж.
НІМБ, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Сімвал свя
тасці — ззянне ў выглядзе круга вакол
галавы (на іконах, карцінах рэлігійнага
зместу). 2. лерак. Атмасфера славы, пос
пеху вакол каго-, чаго-н. 77 слабы. Ц крым.
німбавы, -ая, -ае
НІМФА, -ы, мн. -ы, -аў, ж. У грэчаскай
міфалогіі: бажаство ў выглядзе жанчы
ны, якое ўвасабляе розныя сілы прыроды.
Лясная н. Марская н.
НІПЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў м. (спец.). Ме
талічная злучальная трубка з разьбой на
канцах. Ц лрым. ніпельны, -ая, -ае.
НІРВАНА, -ы, ж. Г Паводле вучэння
будыстаў: стан глыбокага спакою і поўнай
унутранай гармоніі, які дасягаецца адмаў
леннем ад усіх жыццёвых клопатаў і ім
кненняў. 2. леран. Стан спакою, сузірання
і асалоды. Апусціцца ў нірвану.
НІТ', ніта, мн. ніты, -аў м. Металічны
стрыжань, які мае на адным канцы галоў
ку а на другім — разьбу на якую накруч
ваецца гайка; болт (спец., уст.). Ц крым. ні
тавы, -ая, -ае.
НІТ, нітА, мн. нітй, -бў м. (спец.). 1.
Злучэнне ніцяных петляў у ткацкім стан
ку для падымання нітак асновы. Згібаць
аснову ў н/ты. 2. Спосаб ткання, ад якога
залежыць від перапляцення ніцей у ткані
не. Ябрусу м/аснаццаць нітоў.
НІТАВАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -тўец
ца; незак. 1. Злучацца нітамі'. 2. леран.
Злучацца, звязвацца. Ц зак. знітавацца,
-тўецца.
НІТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; незак. 1. м/то. Злучаць, змацоў
ваць нітамі'. 2. леран., каео-м/то. Злучаць,
звязваць. 77/туе бясна сілы. Ц зак. знітаваць,
-тўю, -тўеш, -тўе; -тўй; -тавАны. Ц наз. ні
таванне, -я, н.
НІТКА, -і, ^?А7 -тцы, мн. -і, -так, ж. 1.
Тонка ссуканая пража. ТСаўковыя н/тк/. 2.
Нізка (пацерак, караляў і пад.). 3. леран.
Аб чым-н. пабудаваным, што выцягнула
ся ў выглядзе простай лініі. 77 нафталраеоба. 77. чыеунк/. 4. леран. Тое, што злучае,
служыць для сувязі, б Да (апошняй) ніт
кі — усё, поўнасцю, да канца (абабраць,
аграбіць, прапіць і пад.). Прамокнуць да
ніткі — зусім Шыта белымі ніткамі — няў
мела, няўдала схавана што-н. Ц ламянм/. ласк. нітачка, -і, ^737 -чцы, мн. -і, -чак. б
Па нітачцы бегаць — быць паслухмяным,
дысцыплінаваным. Ц ярым. нітачны, -ая, -ае.
НІТКАПАДбБНЫ, -ая, ае Які падоб
ны на нітку нагадвае нітку. 77/ткалабобныя чзрб/. II наз. ніткападобнасць, -і, ж.
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НІТРА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносіны
да азоту, да азотнай кіслаты, напр.: мйлрдбеЯЗОЛ, МЙЛрДЛДК, МЙЛрД%)Дрбд.
НІТРАГЛІЦЭРЙНА, -ы, эм Арганічнае злучэнне ў выглядзе масляністай
вадкасці, што атрымліваецца ўздзеяннем
сумесі азотнай і сернай кіслаты на гліцэрыну; ужыв. як выбуховае рэчыва і як ле
кавы прэпарат. Ц лрым. нітрагліцэрынавы,
-ая, -ае.
НІТРАТЫ, -аў, дбз. нітрат, -у (спец.).
1. Солі і эфіры азотнай кіслаты, якія вы
карыстоўваюцца ў тэхніцы, медыцыне, а
таксама (солі) як угнаенне. 2. толькі мм.
Пра солі азотнай кіслаты ў злаках, са
давіне, гародніне, калі яны перавышаюць
дапушчальную норму (разм.). 77. м/кобяыя
бля зімоўя. II лрым. нітратны, -ая, -ае.
НІЎХІ, -аў, дбз. ніўх, -а, м. Народ, які
жыве па ніжнім цячэнні ракі Амур і на
востраве Сахалін (устарэлая назва — гіля
кі). II ж. ніўхка, -і, ДЛ7-хцы, мя. -і, -хак. Ц
лрым. ніўхскі, -ая, -ае.
НІХТб, нікбга, нікбму, нікбга, нікім, ні
аб кім; здйм. адмоўны. 1. Ні адзін чалавек,
ні адна жывая істота. 2/. не лрыйм/дў. 77. ле
хацеў з /м сябраваць. 2. у злая. ядз. ніхтб,
толькі ў 77 і 7^ м. і ж. Пра чалавека, які не
мае ніякага дачынення да каго-н. Алю ем
тядбе? — Тйхм/о.
НІЦ, лрысл. Тварам уніз. Зб/дсц/ я.
НІЦАВАЦЬ, -цўю, -цўеш, -цўе; -цўй;
-цавАны; яездк., мяло. Перашываць, робя
чы спод верхам; пераніцоўваць. Ц здк. пе
раніцаваць, -цўю, -цўеш, -цўе; -цўй; -ца
вАны. II ядз. ніцаванне, -я, я.
НІЦЕПАДОБНЫ, ая, -ае Тое, што і
мйякдлдбобмы. II ядз. ніцепадобнасць, -і, ж.
НІЦМА, лрысл. Тварам уніз. С/лдры ляждў яд зямл/ я.
НІЦЫ, -ая, -ае. Пра дрэвы, кусты: з
доўгімі звісаючымі галінамі. 77/цыя лдзы.
НІЦЬ, -і, мя. ніці, -ей, ж. І.мя. Тое, што
і яййкд. 2. Прадмет, які падобны на нітку,
нагадвае нітку. /7. лямлы мдлдльедямя. 77/ц/
лдеуц/яяя. 3. лердм. Тое, што злучае адно з
адным, служыць для сувязі. 77/ц/ службы. Ц
лрым. ніцяны, -Ая, -бе (да 1 знач.).
НІЧОГА', здйм. дбмоўмы. Тое, што і я/м/лю' (у 1 знач.). Яю м. ме ц/кде/ць.
НІЧОГА^. 1. лрысл. Тое, што і мйд/жў (у 1
знач.). /Ібчуедк? сябе м. 2. бездс., у зядч. сык.
Хоць бы што, не шкодзіць. Мяое/я см/дм/л/ся, д ем — я. 3. у зядч. лдбочм. сл. Неістот
на, не мае значэння; абыдзецца. 77, км/ед
дбдеязкоед змдйбзеццд.
НІЧЫЙ, нічыйгб, нічыймў, нічый (нічыйгб), нічыім, аб нічыім, м.; нічый, ні
чыёй, нічыіб, ж.; нічыё, нічыйгб, нічый
мў, нічыё, нічыім, аб нічыім, м.;мм. нічыё;
здйм. дбмоўмы. Які не належыць нікому.
77/чыя зямля.
НІЧЫЙНЫ, ая, ае (разм) 1. ад ні
чыя. 2. Тое, што і м/чый.
НІЧЫЙ, -ёй, ж. Такі вынік гульні, ба
рацьбы і пад., калі ні адзін з праціўнікаў

не выйграе. Зедбз/ццд яд м/чыю. Ц лрь/м. ні
чыйны, -ая, -ае. 7/. л/к.
НІША, -ы, мя. -ы, ніш, ж. Паглыб
ленне ў сцяне для змяшчэння там чаго-н.
7у?ыбокдя я.
НІШКАМ, лрысл. (разм.). 1. Моўчкі. Хд
мме схйллдся /лы я. 2. Непрыкметна для ін
шых; употай. ЎЬдйсц/ўхдл/у м.
НІШТАВАТЫ, ая, ае (разм) 1. До
сыць добры, нядрэнны. Я. кдсцюм. 2.
Значны, немалы (па велічыні, колькасці).
Я. дкрдец хлебд.
НІШТО', нічбга, нічбму ніштб, нічьім,
ні аб чым; здйд%. дбмоўлы. 1. Ні адзін прад
мет, ніякая з'ява, ніякая справа. Яю м. ме
ц/кдб/ць. 2. у зядч. ядз. ніштб, нескл., м. Пра
каго-, што-н., хто (што) нічога сабой не
ўяўляе, не мае ніякай цаны. 77ердл/едрыццдўя.
НІШТ& 1. лрысл. (часта ў спалучэнні
са словам «сабо). Нядрэнна, ніштавата,
даволі добра. узыдуць н. сдбе. 2. бездс., у
зядч. зык. Хоць бы што, не шкодзіць. 7%?дцуе без дблдчынку — / н. 3. у зядч. бык. (час
та ў спалучэнні са словам «сабо). Неблагі,
нядрэнны. ўрдбждй н. Далучымд н. сдбе.
НІШЧЫМНІЦА, -ы, ж?. (разм ) 1.
Посная ежа. Сядзець яд нймчымн/цы. 2.
Бясхлебіца.
НІШЧЫМНЫ, -ая, ае 1. Не пры
праўлены скаромным, без скаромнага;
посны. Яймчымядя кдлуслід. 2. Без нічога,
без якіх-н. дабавак; пусты. Яец/ м. хлеб.
НІШЧЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , -чыц
ца; мездк. Знішчацца, гінуць, прападаць.
7)езедслдбдрчдсцю мйдчыццд бдедцце бзярждеы.
НІШЧЫЦЬ, -шчу, -шчыш, -шчыць;
мездк., кдю-млло. Знішчаць, разбураць;
пустошыць, не даваць развівацца. Я лясы.
Дюяь слдляляў / я/м/чыўусё яд сед/м /яляху. Ц
ядз. нішчанне, -я, я.
НІЙК, лрысл. Ніякім чынам; зусім. Я.
мельад. Я ле ўеломл/ць.
НІЯКАВАТА, лрысл. (разм.). 1. Няёмка,
не па сабе, сарамліва. Дбчуедць сябе я. 2.
Нязручна. Я/сдць леедй рукой было я.
НІЙКІ, -ая, -ае, здйм. дбмдўяы. 1. У ад
моўных сказах: ніводны, які б ні быў. 77/як/я боедбы ме лдмдал/. 2. у спалучэнні з
часціцай «но. Зусім не (разм.). Я я ме седяк л/дбе. 0 Без нічога ніякага (разм.) — без
дай прычыны; раптоўна. Не вытрымліваць
ніякай крытыкі — быць нікуды не вартым.
НОВА... (а таксама нава...). Першая
састаўная частка складаных слоў у знач.:
1) новы (у 1 знач.), які ўпершыню з'явіў
ся, напр.: ядедздеебземы, моедў/ледрэмле;
2) які адносіцца да новых месц, да новага
месца, напр.: моеддбкрыедльл/к, моедлдсялеяец; 3) не старажытны (у 1 знач.), напр.,
мдеде^длейск/; 4) які толькі што пачынае
што-н., прыступае да чаго-н.; які з'яўля
ецца навічком, напр.: мдедмдробждмы, моедлрызмдчдяы.
НОВАБУДОЎЛЯ, і, мм і, яў, ж 1.
Будаўніцтва новых заводаў, дамоў і пад.

НІТ-НОЗ
ТТрдцдедць яд мобдбубоул/. 2. Новае збуда
ванне. Я7колд-я.
НОВАНАРбДЖАНЫ, -ая, -ае 1. Які
толькі што або нядаўна нарадзіўся. Яббдмдробждмь/я бзец/. 2. у зядч. мдз. нованарбджаны, -ага, м, нованарбджаная, -ай,
ж., мя. -ыя, -ых. Той, хто адзначае дзень
свайго нараджэння. 77де/я/ддедць яоедядробждядед.
НОВАЎВЯДЗЕННЕ, я,
і, яў, н
Новае правіла, нанава прыняты парадак.
7?джмде м. 77 ў лрдедл/се.
НОВАЎТВАРЭННЕ, -я, н 1. З'яўленне
новых форм або элементаў 77. м/мердлдў. 2.
Элемент, форма і пад., якія ўзніклі толькі
што, нядаўна. 77. ўлёек/х.
НОВЕНЬКІ, ая, ае (разм) 1. Зусім
новы (у 1 знач.). 77. ,лрдк/лдр. 2. у зядч. мдз.
новенькае, -ага, м. Навіна. 77/лю моеемькдед ў сям7?3. у зядч. ядз. нбвенькі, -ага, м.;
новенькая, -ай, ж., мл. -ія, -іх. Навічок.
НОВЫ, -ая, -ае. 1. Упершыню створа
ны або зроблены; які ўзнік, з'явіўся ня
даўна. ТТобыя едмдлё/лы. 77. юрдб. 2. Ад
крыты, вынайдзены нядаўна. ТТббдя ллдяел/д. 3. Незнаёмы, малавядомы. Т&жыя
мяец/яы. 77. чдлдеек. 4. Які прыйшоў на
змену ранейшаму; замяніў сабой тое, што
было; чарговы, наступны. 77. бырэктядр.
Рдбдедццд мдбдл/у бяю. 5. Які мае адносі
ны да нашай эпохі, часу. ТТббдя е/стяорыя.
6. Не той, што раней; іншы. 77. сэмс. 7. Іэтага года, апошняга ўраджаю. 77. хлеб. 8. у
зядч. мдз. нбвае, -ага, м. Навіна. 77/лю ў бдс
ядбдад ?
НОіАЦЬ, -гця, мя. -гці, -гцяў, м. Тое,
што і лдзмоедць. Ц лдлммм/. нбгцік, -а, мл. -і,
-аў, м. II лрым. ногцевы, -ая, -ае.
НОЖ, нажА, мя. нажй, нажбў, ж. Пры
лада для рэзання, якая складаецца з ляза
і тронак, а таксама рэжучая частка роз
ных машын, інструментаў. 0 Без нажа за
рэзаць — дапячы каму-н. прыдзіркамі,
папрокамі. На нажах з к/м — у варожых
адносінах. Нож у спіну кдму — аб подлым,
здрадніцкім учынку. (Як) нож у сэрца —
наносіць крыўду; боль, пакуты. Ц лрь/м. на
жавы, -Ая, -бе. ТТдждддя рдмд.
НбЖКА, -і, ДЛ7 -жцы, мм. -і, -жак, ж.
1. ал. нага. 2. Апора, стойка (стала, крэсла
і пад.). 77. крэслд. 3. Ніжняя частка грыба
або сцябло расліны. 4. Рассоўная частка
некаторых інструментаў (спец.). 77. цыр
куля. 0 Казіная ножка — самаробная папя
роса ў выглядзе люлькі.
НбЖНЫ', нбжан. Футарал для шаблі,
кінжала і пад.
НбЖНЬР, нбжнаў. 1. Вялікія нажні
цы. Сдбдеь/я м. 2. Машына для рэзання
чаго-н. з дапамогай пары вялікіх нажоў,
^ыскд^ыя м.
НОЖЫК, -а, мя. -і, -аў м. Тое, што і
лож; невялікі нож. Склдбдмы л. Ц лдмяя/длдск. ножычак, -чка, мм. -чкі, -чкаў м.
НОЗДРА, -ы, мя. -ы, -аў, ж. Адна з пар
ных вонкавых адтулін носа. Дым лезе ў
мозбры. II лрым. ноздравы, -ая, -ае.

НОК-НУК
НОКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яезак., яа ка
ео і без (Зал. (разм.). Паганяючы крыкам
«но», прымушаць ісці хутчэй. Ц абнакр.
нокнуць, -ну, -неш, -не; -ні. Ц яаз. нбканне, -я, я.
НОНСЭНС, -у лі Бяссэнсіца, недарэч
насць, бязглуздзіца.
НОРАЎ, -раву, лін. -равы, -аў, лі. 1. Ха
рактар, сукупнасць душэўных якасцей,
^руты я. Розныя яа нораее. 2. Звычай, ук
лад жыцця, звычка. 0 3 норавам — упарты,
наравісты.
НОЦД, -у Мнбрдзе, лі. (спец.). Поўнач,
паўночны напрамак, а таксама паўноч
ны вецер. 77. -еест. (паўночны захад, паў
ночна-заходні вецер), Т^.-ост (паўночны
ўсход, паўночна-ўсходні вецер). Ц лрылі.
нардавы, ая, -ае.
НОРКА', -і, ДМ-рцы, л/н. -і, -рак, лс.
Драпежны пушны звярок сямейства ку
ніцавых з густой бліскучай поўсцю, а так
сама футра гэтага звярка. Ц лрым. норкавы,
-ая, -ае. 7/рркаеая /дуба.
НОРКА^ е^. нара
НОРМА, -ы, мя. -ы, норм / -аў, лс. 1.
Устаноўленая мера, сярэдняя велічыня
чаго-н. 77. яылрацоўк/. 77. еылаЭзеяяя алабкаў. 2. пераважна мя. Агульнапрызнаныя,
узаконеныя ў пэўным асяроддзі правілы
паводзін людзей у грамадстве. ,Дылламатычныя нормы. 3. Устаноўленае, агуль
напрынятае правіла ў мове, літаратуры.
77ормы беларускай л/таратурнай моеы. 4.
Загаловак кнігі, звычайна скарочаны, які
даецца дробным шрыфтам на першай ста
ронцы кожнага друкаванага аркуша ўнізе
з левага боку (спец.). 0 Прыйсці (увайсці) у
норму — прыйсці да звычайнага стану
НОС, -а, мя. насіА, насбў м. 1. Орган
нюху які знаходзіцца на твары чалаве
ка або мордзе жывёлы. 2/. з еорб/якай. 2.
Дзюба ў птушкі. Бусляяя/яы закасаюць
яасы узору. 3. Пярэдняя частка судна, лод
кі, самалёта і пад. 4. Аб выступаючай пя
рэдняй частцы якога-н. прадмета. 5. Тое,
што і насок (у 2 знач.). 7у^л/ з вострым/
насам/. О Рымскі нос — вялікі, правільнай
формы нос з гарбінкай. 0 Бубніць сабе пад
нос (разм.) — гаварыць вельмі ціха, незра
зумела. Вадзіць за нос каео — абяцаць і не
выконваць; уводзіць у зман (разм.). Вяр
нуць нос (разм.) — адносіцца да каго-н. з
пагардай. Драць нос — важнічаць, задавацца (разм.). З-пад (самага) носа (узяць,
украсці; разм.) — на вачах у каго-н., у
непасрэднай блізкасці ад каго-н. На носе
(разм.) — вельмі скора, у самы блізкі час
(адбудзецца што-н.). Носам рыць (груб.) —
выказваць сваю незадаволенасць кім-,
чым-н. Нос у нос; носам к носу (разм.) —
вельмі блізка адзін да аднаго. Пад самым
носам (разм.) — блізка, у непасрэднай
блізкасці ад каго-, чаго-н. Пакінуць з но
сам каео (разм.) — абдурыць, падмануць.
Соваць нос (разм., неадабр.) — умешвацца
не ў сваю справу. Ц ламян/а.-ласк. нбсік, -а,
лін. -і, -аў; лі (да 1 знач.), насбк, -скА, лін.
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-скі^ -скбў, л/. (да 1 і 5 знач.). Ц лрылі. наса
вы, -Ая, -бе (да 1 і 3 знач.).
НОСІК, -а, лін. -і, -аў л/. 1. ал. нос. 2.
Частка збана, чайніка і пад., праз якую
выліваюць вадкасць. 3. Вострая або завос
траная частка якога-н. прадмета. /У. яйка.
НОСКАе// несці', насіць.
НОСКІ, -ая, -ае. Які доўга носіцца,
моцны. 77оск/я боты. II яаз. носкасць, -і, лс.
НОСЧЫК, -а, лія. -і, -аў, лі. Рабочы, які
пераносіць ручны багаж на вакзале; на
сільшчык.
НОСЬБІТ, а, М-біце, лін. ы, аў л* 1.
Тбй, хто валодае, надзелены чым-н., можа
быць выразнікам, прадстаўніком чаго-н.
77осьб/ты ліоеы. 2. Аб рэчах, прадметах і
пад., якія валодаюць якімі-н. уласцівас
цямі.
НОТА, -ы, лін. -ы, нот, лс. 1. Умоўны
графічны знак для запісу гукаў музыкі, а
таксама гэты гук. .Высокая я. Тўчная я. 2.
толькі лія. Тэкст музычнага твора ў нот
ным запісе. Тераць ла нотах. 3. леран. Тон,
інтанацыя мовы, якія выражаюць якое-н.
пачуццё. 77. яезабазолеяасц/ ў еояасе. б Як
па нотах — без цяжкасцей, вельмі лёгка. Ц
ломячы/. нбтка, -і, ДМ-тцы, лія. -і, -так, лс.
(да 1 і 3 знач.). Ц лрылі. нбтны, -ая, -ае (да
1 і 2 знач.).
НОТА, -ы, ДМ нбце, лія. -ы, нот, лс.
Афіцыйны дыпламатычны зварот урада
адной дзяржавы да другой. 77. пратэсту.
О Вербальная нота — дыпламатычная но
та без подпісу якая прыраўноўваецца да
вуснай заявы. Ц лрылі. нбтны, -ая, -ае.
НОУ-ХАУ, нескл., я. (спец.). 1. Незапатэнтаваная навукова-тэхнічная, тэхнала
гічная, камерцыйная, фінансавая і іншая
вынаходка або ідэя, якая з'яўляецца ка
мерцыйнай або службовай тайнай, выка
рыстоўваецца ў дзейнасці прадпрыемства
і прыносіць даход. 77раеа яа ноу-хау. 77оухау у еытеорчасц/ ліаб/льных тэлефонаў. 2.
леран. Індывідуальнае рашэнне якой-н.
праблемы; сакрэт вытворчасці.
НОЧ, -ы, лін. нбчы, начбй, начам, на
чамі, начАх, лс. Частка сутак з вечара да
раніцы. 77е спаць начам/. Ворная н. О Па
лярная ноч — частка года за Палярным
кругам, калі сонца не падымаецца над
гарызонтам. 0 Ноч у ноч — кожную ноч.
Рабінавая ноч — цёмная летняя ноч з
громам, маланкай, праліўным дажджом
або толькі з бесперапыннымі зарніцамі. Ц
ласк. нбчка, -і, ДМ-чцы, лін. -і, -чак, лс.,
ночанька, -і, ДМ -ньцы, лін. -і, -нек, лс.
/ нбчачка, -і, ДМ -чцы, лін. -і, -чак, лс. Ц
лрым. начны, -Ая, -бе.
НОЧЧУ, лрысл. У начны час. 77рыехаць н.
НОША, -ы, лс. Іруз, які пераносіцца на
сабе. 7/ялёкая н. Ц памялы/. нбшка, -і, ДМ
-шцы, лін. -і, -шак, лс.
НОШАНЫ, -ая, -ае. Які быў ва ўжы
ванні, не новы. 77. касц/олі.
НОШКА, -і, ДМ-шцы, лін. -і, -шак, лс.
1. ал. ноша. 2. Ахапак, вязка (сена, сало

мы, дроў і пад.). 3. Здабыча пчалы за адзін
вылет.
НУ', еыкл. Ужыв. пры падахвочванні да
якога-н. дзеяння, а таксама пры здзіўлен
ні, абурэнні, пагрозе і іншых пачуццях.
7/у, расказвай/ 77у, еобзе ўлсо спаць. 77у /
набеор 'е лс сёння/ 77у ломн//
НУ?, часц. 1. лып/., часта ўжыв. з папя
рэднім «ды». Выражае здзіўленне сказа
ным, па знач. адпавядае словам «няўжо»,
«ці праўда?» Чуў, м/л/о сусеб лсэн/цца ?—Ды
ну? 2. ўзмацн. Надае сказам большую вы
разнасць, падкрэслівае значэнне таго ці
іншага слова. Дзяўчына, ну, як лялька/ 3.
сцеярблс. Так, ага, але (разм.). Д/ лраўба,
м/л/о л/ы цяпер камерцыйны бырэктар? —
ДуНУВАРЫШ, А, лін й, бў лі (разм )
Чалавек з ніжэйшага саслоўя, які хутка
разбагацеў.
НУГА, -і^ ДМнузё, лс. Кандытарскі вы
раб з салодкай арэхавай масы.
НУДА, -ьі, ДМ-дзё, лс. 1. Непрыемны
душэўны стан, выкліканы немагчымас
цю здзейсніць свае надзеі, жаданні; сум,
туга. 2. Нудны чалавек (разм.). Зк л/ы, н.
хадзячая/ 3. Паныласць, маркота, журба.
Восеньская н.
НУДЗЕЦЬ, -дзёю, -дзёеш, -дзёе; не
зак., ла к/м-чым і без бал. Нудзіцца, сума
ваць. ТТрацы ы/мат, няма кал/ н.
НУДЗІЦЦА, нуджўся, нўдзішся, ну
дзіцца; незак. Зносіць нуду, быць у стане
нуды (у 1 знач.). 77е нубз/ся, слязам/ еору не
лал/олсам/.
НАДЗІЦЬ, -дзіць; безас., незак. 1. Пра
млосны стан, які бывае перад ірвотай. 2.
леран. Пра адчуванне агіды да каго-, ча
го-н. (разм.). Мяне нубз/ць абяео прамоў.
НУДЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Поўны нуды (у 1
знач.), тужлівага настрою. 77. стан. 2. Які
наганяе нуду (у 1 і 3 знач.), сум. 77. ы/улі
балсблсу. 3. Які трывожыць бесперастанку
(пра боль і інш.). II наз. нудлівасць, -і, лс.
НЎДНЫ, -ая, -ае. 1. Невясёлы, маркот
ны, сумны. 2. Які наганяе нуду; нецікавы;
поўны нуды, тугі. ТТўбная песня. 3. Які не
перастае, трывожыць бесперастанку (пра
боль і інш.). II наз. нуднасць, -і, лс.
НУДОТА, -ы, ДМ -дбце, лс. (разм.). 1.
Тое, што і нуба (у 1 і 3 знач.). 2. Пра млос
ны стан, які бывае перад ірвотай.
НУДЫЗМ, -у лі. Грамадскі рух, які
вызнае культ аголенага цела. Ц лрым. ну
дысцкі, -ая, -ае
НУДЫСТ, -а, М -сце, лін. -ы, -аў лі.
Прыхільнік, паслядоўнік нудызму. Ц лс.
нудыстка, -і, ДМ-тцы, лін. -і, -так. Ц лрым.
нудысцкі, -ая, -ае.
ЯЎКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., на каео
і без бал. (разм.). Гаворачы «ну», паганяць
каня або падганяць скаціну Ц наз. нукан
не, -я, н.
НУКЛЕІНАВЫ, ая, ае У выразе:
нуклеінавыя кіслоты (спец.) — высока
малекулярныя арганічныя злучэнні, якія
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захоўваюць і перадаюць генетычную ін
фармацыю.
НУЛЁЎКА, -і, Д&7 -лёўцы, мн. -і, -лёвак,
(разм.). Машынка для стрыжкі
нагала.
НУЛЬ, -А, мн. -і? -ёў м 1. Лічбавы знак
«О*, які абазначае адсутнасць велічыні
(дабаўлены справа ад лічбы ўдзесяцярае
яе). 2. Умоўная велічыня, адносна якой
вызначаецца тэмпература чаго-н. Дзе
сяць ера^усаў ніжэй зя нуль. 3. нерян. Пра
нязначнага, нікчэмнага чалавека (разм.).
У няяўцы еэ/яы чалавек н. О Абсалютны
нуль — самая нізкая магчымая тэмперату
ра (-273,16 °С). 0 Звесці да нуля — пазба
віць усякага сэнсу значэння. Нуль увагі ня
каео-шлю (разм.) — ніякай увагі. Пачаць
з нуля (разм.) — без папярэдняй падрых
тоўкі. Стрыгчы пад нуль (разм.) — стрыгчы
нагала. Ц ярым. нулявы, -Ая, -бе.
НЎМАР, -а, лін. -ы, -бў л*. 1. Парадкавы
лік прадмета ў шэрагу яму падобных. 77.
/лэлефона. 77. білета. 2. Прадмет, абазна
чаны пэўным лікам па парадку. Святочны
н. еязе/яы. 3. Жэтон, планка, ярлык і пад.
з адбіткам або малюнкам лічбы. 4. Размер
адзення, абутку і інш. 5. Асобны пакой у
гасцініцы, лазні і пад. 6. Асобнае закон
чанае выступленне артыстаў (у тэатры, на
канцэрце і пад.). Сольны н. 7. лерян. Які-н.
нечаканы, дзіўны ўчынак (разм.). Выкі
нуць н. II яямянм/. нумарок, -ркА, мн. -ркі?
-ркбў м. (да 1 і 5 знач.). Ц ярым. нумарны,
-Ая, -бе (да 1 і 5 знач.).
НУМАРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; -равАны; незяк., каао-шлю. Ставіць
нумары на кім-, чым-н. Ц зяк. занумара
ваць, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй; -равАны і'
пранумараваць, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
-равАны. II няз. нумарацыя, -і, ж.
НУМАРАТАР, -а, лін. -ы, -аў, м. 1. Апа
рат для нумаравання (аблігацый, білетаў
квітанцый і пад.). 2. Прыстасаванне пры
электрычным званку якое паказвае ну
мары месц, адкуль перадаецца званок
(напр., у гасцініцы).
НУМАРАЦЫЯ, і, ж. 1. ал нумара
ваць. 2. Лічбавае абазначэнне прадметаў
якія змяшчаюцца ў паслядоўным парадку.
Я. кея/язр. 3. Сукупнасць прыёмаў назы
вання і абазначэння лікаў Дзесятковая я.
II ярым. нумарацыйны, -ая, -ае.
НУМАРНЙ, Ая, бе 1. ал нумар 2.
Такі, назва якога абазначана толькі нума
рам. 77. забой.
НУМІЗМАТ, -а, 37-мАце, мл. -ы, -аў м.
1. Спецыяліст па нумізматыцы (у 1 знач.).
2. Чалавек, які займаецца нумізматыкай
(у 2 знач.). II ж. нумізматка, -і, ДА/ -тцы,
мм. -і, -так (да 2 знач.; разм.).
НУМІЗМАТЫКА, -і, ДМ тыцы, ж 1.
Дапаможная гістарычная дысцыпліна,
якая вывучае гісторыю старажытных ма
нет, грашовых зліткаў і медалёў 2. Калекцыянаванне старажытных манет і меда
лёў II ярым. нумізматычны, -ая, -ае.

НЎНЦЫЙ, -я, мя. -і, -яў, м. Пастаянны
дыпламатычны прадстаўнік Папы Рым
скага ў замежнай дзяржаве.
НУТРАНЫ, -Ая, -бе. 1. ал. нутро. 2. ла
рок. Які ідзе як бы з нутра, з сярэдзіны;
глухі. /У. задае. /У. смех. 3. Змешчаны ўнутры чаго-н., на ўнутраным баку чаго-н.
(разм.). ТТутраная кішэня паліто. 7/. замок.
НУТРО, -А, я. 1. Унутраныя органы ча
лавека або жывёлы; вантробы. У?ё я. да
ліць. 2. Унутраная частка чаго-н. Я. лемы.
3. лбран. Унутраная сутнасць каго-н. Л/яшчанскае я. Усе еэта я яуміром айчуеаю. 0
Заглянуць у нутро каліў, каео (разм.) — ад
гадаць чые-н. думкі, пачуцці. Пераесці
нутро каму (разм., неадабр.) — моцна на
дакучыць, стаць невыносным для каго-н.
II лрым. нутранй, -Ая, -бе (да 1 і 3 знач.).
Дукіраяое сола. 77. сеет чалавека.
НЎТРЫЯ, -і, мя. -і, -рый, ж. Балотны
бабёр; паўводная млекакормячая жывёлі
на атрада грызуноў з каштоўным футрам,
а таксама футра гэтай жывёлы. Ц лрым.
нўтрыевы, -ая, -ае. 7/улірыееая ферма.
НЫРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; яезак. 1. Поў
насцю апускацца ў ваду 2. Лётаючы ў па
ветры, крута і хутка апускацца ўніз. 3. ле
ран. Хутка знікаць з вачэй і зноў з'яўляцца
(разм.). Месяц зрэдку ныраў за воблакі. 4.
У боксе: ухіляцца ад бакавых удараў пра
ціўніка ў галаву. Ц абнакр. нырнуць, -нў,
-нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні? Ц наз.
ныранне, -я, я
НЙРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж.
Орган мочавыдзялення ў чалавека і пазва
ночных жывёл. Запаленне нырак. Ц лрым.
нырачны, -ая, -ае. Нырачныя сасуды.
НЫРОЦ', -рцА, м. 1. Скачок у ваду з га
лавой. Даць нырца. 2. мн. -рцы, -рцбў Той,
хто ўмее ныраць, хто добра нырае. АТайс/лзрс/леа нырцоў. 3. У боксе: прыём, калі
баксёр хутка прыгінаецца, каб ухіліцца ад
бакавых удараў у галаву. Ц лрым. нырцоўскі,
-ая, -ае (да 2 знач.).
НЫРАЦЬ, -рцА, мн. -рцы, -рцбў, м. Ва
даплаўная птушка сямейства качыных,
якая здабывае сабе корм, ныраючы пад
ваду II лрым. нырцбвы, -ая, -ае. Т/ырцоедя
конка.
НЁІЦІК, -а, мн. -і, -аў м. (разм.). Чала
век, які ўвесь час ные, на ўсё скардзіцца.
Надакучлівы н.
НЫЦЬ, ныю, ньіеш, ные; незак. 1. (7/2
ас. неўжые.). Балець (пра адчуванне тупо
га, цягучага болю). Зуб ные. 2. Надакучлі
ва скардзіцца на што-н. 3. лбран. Цягуча,
жаласна гусці (разм.). 77ые ў коміне вецер. 0
Сэрца ные — пра пачуццё непакою, хваля
вання. II наз. ныццё, -А, н.
НЬЮТАН, -а, мн. -ы, -аў м. (спец.).
Адзінка сілы, роўная сіле, якая перадае
масе ў 1 кг паскарэнне 1 м/сек^.
НЭНДЗА, -ы (разм.). 1. ж. Іалеча, бед
насць, незабяспечанасць сродкамі існа
вання. .Жыць у нэндзы. 2. ДМ-у Г-ам, м.;
ДМ -е, Г -ай (-аю), ж., мн. -ы, -аў Той
(тая), хто ўвесь час ные, скардзіцца; нуда

НУЛ-НЯБ
(у 2 знач.). 3. ж. Тое, што і нуй? (у 1 знач.).
Зохеррэі/ь з нэнйзы.
НЭП, -а, м. Скарачэнне: новая экана
мічная палітыка, якая праводзілася са
вецкай дзяржавай у 1921—1928 гг з мэтай
адраджэння народнай гаспадаркі пры ча
совым дапушчэнні капіталістычных эле
ментаў аднак пры захаванні камандных
вышынь у руках пралетарскай дзяржавы.
II лрым. нэпаўскі, -ая, -ае.
НЭПМАН, -а, мн. -ы, -аў м. (разм.).
Прыватны прадпрыемец перыяду нэпа;
гандляр. II лрым. нэпманскі, -ая, -ае.
НЮАНС, -у мн. -ы, -аў, м. Адценне,
тонкае адрозненне ў чым-н. Музычныя
нюансы. II лрым. нюансны, -ая, -ае.
НЮНІ У выразе: распусціць нюні
(разм.) — раскіснуць, расплакацца.
НЮНЯ, -і, мн. -і, -яў м. і ж. (разм.).
Плакса, ныцік.
НЮХ, -у м. 1. Здольнасць да ўспрыняц
ца і адрознівання пахаў (адно з пяці знеш
ніх пачуццяў). У сабакі йобры н. 2. леран.
Чуццё, кемлівасць. Уяео бобры н. на ўсё новае. 0 Ні за нюх (панюх) табакі (разм ) — ні
за што, дарэмна (загінуць, прапасці). Са
бачы нюх — вострае адчуванне паху
НЮХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак.
1. каео-іа/ло. Удыхаць праз нос які-н. пах.
77. лаееілра. 2. што. Удыхаць у нос (лекавы,
наркатычны і пад. сродак). 77. наіаа/лыр. 3.
леран. Выведваць, высочваць (разм.). 0 І
не нюхаў чаео (разм., неадабр.) — не зве
даў чаго-н., не ведае чаго-н. Не нюхаць
пораху — не быць на вайне, не ваяваць. Ц
зак. панюхаць, -аю, -аеш, -ае; -аны (да 1
знач.). II абнакр. нюхнўць, -нў, -нёш, -нё;
-нём, -няцё, -нўць; -ні? Ц наз. нюханне, -я,
н.; лрым. нюхальны, -ая, -ае. 77. тытунь.
НЮХАЛЬШЧЫК, а, мн -і, аў м
(разм.). Чалавек, які нюхае што-н. (ты
тунь, наркотыкі і пад.). Ц ж. нюхальшчыца,
-ы, мн. -ы, -чыц.
НЯ... (ая. не...), прыстаўка. Ужыв. за
мест «не...» ў тых выпадках, калі націск
падае на першы пасля прыстаўкі склад,
напр.: нядобры, няшчасце, нядужы.
НЯБАЧАНЫ, -ая, -ае. Выключны, не
звычайны. 77. лосяех. 77. ўраджай.
НЯБАЧНЫ, -ая, -ае. Недаступны для
зроку; скрытны. 77. самаяё/л. Ц наз. ня
бачнасць, і, ж
НЯБЁСНЫ, ая, ае 1. ад неба 2. ле
ран. Цудоўны, чароўны, вельмі прыгожы.
7/аб цубам цуб н. 7/ябеснае стварэнне. 3.
Які мае колер неба; светла-блакітны. 77.
колер. О Нябесныя целы (спец.) — пла
неты, каметы, зоркі, галактыкі і іншыя
касмічныя аб'екты, што вывучаюцца ас
траноміяй.
НЯБОЖЧЫК, а, лін і, аў м Мёртвы
чалавек, мярцвяк. Ц ж. нябожчыца, -ы, мн.
-ы, -чыц. II лрым. нябожчыцкі, -ая, -ае.
НЯБОСЬ, часц., у знач. лабочн. ся.
(разм.). Ужыв. для ўзмацнення зместу
выказвання ў значэнні: напэўна, відаць. Л
мае ж вы ро^неныс/я, замарыліся, н.

НЯБ-НЯЗ
НЯБЁІТ, -у, 3/ -быце, л*. Адсутнасць
быцця, існавання, жыцця. О Адысці ў ня
быт — не астацца ў памяці людзей.
НЯВАЖНЫ, ая, ае 1. Які не мае вя
лікага значэння; малазначны. Яявлжнля
слрлбл. 2. Не зусім добры; дрэнны. Я /ялвл/7. Я. нлс/л/7ом. II нлз. няважнасць, -і, ж.
НЯВЕДАННЕ, -я, н. Адсутнасць звес
так аб чым-н.; адсутнасць ведаў у якой-н.
галіне. Я. злл/ежныхл/оў.
НЯВЁР'Е, -я, н. 1. Адсутнасць веры ў
што-н., няўпэўненасць у чым-н. ТТрлцлвлць з нявс/7 Там. 2. Адсутнасць веры ў Бога.
НЯВЁРНЫ, -ая, -ае. 1. Які парушае
вернасць каму-, чаму-н.; здрадлівы. Я.
ся&тр. 2. Які парушае вернасць у шлюбе.
Я. л/уж. 3. Недакладны ва ўспрыманні. 7/.
слых. 4. у знлч. нлз. нявёрны, -ага, л/.; нявёрная, -ай, ж., л/н. -ыя, -ых. Той (тая), хто
вызнае чужую веру. 7лрэ/п вёскі няверных
нл бёрлзе Дунля. Ц нлз. нявёрнасць, -і, ж. (да
1—3 знач.).
НЯВЁРУЮЧЫ, ага, лін ыя, ых, лі
Той, хто адмаўляе рэлігію, не верыць у іс
наванне Бога. Ян н. II ж. нявёруючая, -ай,
^н. -ыя, -ых.
НЯВЁСТА, -ы, ДЛ7 -сце, л/н. -ы, -вёст,
ж. Е Дзяўчына або жанчына, якая выхо
дзіць замуж; маладая. ,Жлн/х / н. 2. Дзяў
чына, якая дасягнула шлюбнага ўзросту. У
суседкі (Злчкл ўжо н.
НЯВЁСТКА, -і, ДА7 -тцы, л/н. -і, -так,
ж. Жонка сына. Як ^обрля свякроў /но <3обрля / н. (прыказка).
НЯВЁТЛІВЫ, ая, ае Той, хто пару
шае правілы ветлівасці, абыходзіцца ня
ветліва, нетактоўна з іншымі. 77. члллвек.
27. лйслз. II нлз. нявётлівасць, -і, ж.
НЯВЁЧЫЦЦА, -чуся, чышся, чыцца;
незлк. Станавіцца калекам, калечыцца.
НЯВЁЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
незлк., КЛ2О-М//ЯО. 1. Наносячы фізічныя
пашкоджанні, калечыць каго-н.; ламаць
што-н. /7 /явлр. 2. яерлн. Рабіць дрэнны
ўплыў на каго-н.; псаваць. 27 <?у/ны л/о^зем. II нлз. нявёчанне, -я, н.
НЯВІДНЫ, -ая, -ае. 1. Недаступны для
зроку; нябачны. 2. Несамавіты, непрыго
жы на выгляд. ТТявйнля (7зяўчь/нкл.
НЯВЙІНЫ, ая, ае 1. Маральна чые
ты, бязгрэшны. 27яв/ннле <3з/ця. 2. Наіўны,
прастадушны. 2/яв/нныя слоем. 3. Бяс
крыўдны, бясшкодны. 27яв/ннле клкец/нвл. 4. Цнатлівы. 5. Тое, што і нев/нлвл/ны.
II нлз нявіннасць, -і, ж
НЯВОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незлк.,
клао
Прымушаць рабіць што-н.
супроць жадання, волі. Яе ніх/ло не няволіў
ехл//ь /ну^ы. II злк. прыняволіць, -лю, -ліш,
-ліць; -лены.
НЯВОЛЬНІК, а, л/н і, аў, л/ 1. Раб,
зняволены. 2. яерлн., члао. Чалавек, які
знаходзіцца пад уплывам, уладаю чаго-н.
27. ялчуццяў. II ж. нявольніца, -ы, л/н. -ы,
-ніц. II нрыл/. нявольніцкі, -ая, -ае.
НЯВОЛЬНІЦТВА, а, н Рабства, няво
ля. II ярыл/. нявольніцкі, -ая, -ае.

494
НЯВОЛЬНЫ, ая, ае 1. Які зробле
ны, адбыўся не наўмысна; выпадковы. 27
све^кл. 2. Які адбываецца не па сваёй во
лі; вымушаны. 27ябольнле рлсс/ялнне зроЭныл/ йм/лл/. 3. Тое, што і ял^няеольнь/ (у 1
знач ). II нлз. нявольнасць, -і, ж.
НЯВОЛЯ, -і, ж. 1. Адсутнасць неза
лежнасці, свабоды; палон, рабства. Злаінуць у няволі. 2. Патрэба, неабходнасць.
Ахво/тіл еорм/ зл няволю (прымаўка).
НЯВЁІІАДНЫ, -ая, ае Які не дае пры
бытку, даходу не прыносіць выгады. 27явыелй/ля з^зелкл. Ц нлз. нявыгаднасць, -і, ж.
НЯВЁІЕЗД, -у 47 -дзе, л/. Бязвыезнае
пражыванне на адным месцы. Длць ял<Эя/ску лО нявыездзе.
НЯВЁІКРУТКА, -і, ^47-тцы, ж. (разм.).
Цяжкае або бязвыхаднае становішча. 27. з
сенлл/.
НЯВЫХАД, у 47 дзе, л/н ы, аў л/
(афіц.). Няяўка на працу прагул.
НЯГАШАНЫ, ая, ае У выразе: няга
шаная вапна (спец.) — вапна ў бязводным
стане.
НЯГЁІЛЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Кволы,
слабы; няўдалы. 27 конь. 2. Непрыгожы з
выгляду, нязграбны. ТТяееалыя лі/ялры. 3.
Няўмелы, ні да чаго не здатны. /Тяаеалля
елс/ілйыня. II нлз. нягёгласць, -і, ж.
НЯГОДНІК, а, л/н і, аў, л/ Чалавек
ганебных, несумленных паводзін; нізкі (у
4 знач.) чалавек. 2н лклзлўся няао^н/клл/. Ц
ж. нягодніца, -ы, л/н. -ы, -ніц. Ц нрьа/. ня
годніцкі, -ая, -ае.
НЯГОДНЫ, ая, ае 1. Якога нельга
выкарыстаць; непрыгодны, дрэнны. 77яео^нля сякб/7л. 2. Нізкі ў маральных адно
сках; паганы, нядобры. Я. члллзек. Ц нлз.
нягоднасць, -і, ж. (да 1 знач.).
НЯГОЖЫ, -ая, -ае (разм.). Тое, што і
няводны (у 1 знач.).
НЯГРЭБЛІВЫ, ая, ае Просты, без
прэтэнзій, які задавальняецца самым ма
лым. 27 еус/я. 27. члллвек. Ц нлз. нягрэблі
васць, -і, ж.
НЯГЎСТА, ^езлс., у знлч. вык., кл2о-члео (разм.). Мала, нямнога. Т/юм/лйу нлс н.
НЯДАЎНІ, -яя, -яе. 1. Які адбыўся ў
недалёкім мінулым, незадоўга да сучасна
га моманту; які існуе мала часу. 2Млўн/я
нл^зеі. 47ы /ірыймлі сю^ы нжЗлўнл (прысл.).
27ч^лўняе знлёл/с/н^л. 2. Які быў кім-н. не
задоўга да сучаснага моманту. 27. сусе<3.
НЯДБАЙНЫ, -ая, -ае. Які абыякава
адносіцца да сваіх абавязкаў; лянівы. 27
елс/іл&тр. II нлз. нядбайнасць, -і, ж.
НЯДБАЛЕЦ, -льца, л/н. -льцы, -льцаў,
л/. (разм.). Нядбалы, лянівы чалавек. Ц
ж. нядбаліца, -ы, л/н. -ы, -ліц. Ц //рыл/. ня
дбальскі, -ая, -ае.
НЯДБАЛЫ, -ая, -ае. Тое, што і нжЗблйны. II нлз. нядбаласць, -і, ж.
НЯДЗЁЛЯ, -і, л/н. -і, -дзель; ж. Сёмы
дзень тыдня, агульны дзень адпачынку. Ц
нрыл/. нядзёльны, -ая, -ае.
НЯДОБРА, Оезлс.,узнлч. вык. 1. Дрэнна,
не па душы. 34?ё ял/у н. 2. клл/у. Пра цяжкі

фізічны або душэўны стан. 2й/ло /ллОс н.,
л/ля еллу^кл ? 47ожл вл^з/^ы сын
?
НЯДОБРАЗЫЧЛІВЕЦ, -ліўца, л/н
-ліўцы, -ліўцаў, л/. Чалавек, які нядобра
зычліва настроены ў адносінах да каго-,
чаго-н. II ж. нядобразычлівіца, -ы, л/н. -ы,
-лівіц.
НЯДОБРАЗЫЧЛІВЫ, ая, -ае Які не
зычыць дабра каму-н.; выражае непры
язнасць да каго-, чаго-н. 27я(3обрлзычл/выя
л^нос/ны. II нлз. нядобразычлівасць, -і, ж.
НЯДОБРАСУМЛЕННЫ, -ая, -ае 1.
Які абыякава, без старання выконвае свае
абавязкі. 27. /ірлцлўн/к. 2. Заснаваны на
нядбайстве, на несумленных адносінах да
чаго-н. Я. ўчынлк. 3. Выкананы без шчы
расці і старання. ЯяЭобрлсул/леннля рлбо/пл. II нлз. нядобрасумлённасць, -і, ж.
НЯДОБРЫ, ая, ае 1. Які непрыязна
настроены да людзей, злосны. Я. члллвек.
2Мобряя ўсл/ем/кл. 2. Непрыемны, кепскі.
ЯжЗобрыя вес^і. 77лчуць сэр^лл/ ня^обрле
(наз.). 3. Дрэнны, заганны ў маральным
плане. ТТжЗобрля рысл хлрлк/нлру. 4. Вар
ты дрэннай ацэнкі; не такі, якім павінен
бЫЦЬ. Я /ЛЛВЛ/7.

НЯДОІМКА, -і, Д47-мцы, л/н. -і, -мак,
ж. Частка падатку, збору не ўнесеная пла
цельшчыкам у тэрмін. Яллц/ць нядоімку. II
//рыл/. нядбімкавы, -ая, -ае.
НЯДОІМШЧЫК, а, л/н -і, -аў л/ Пла
цельшчык, за якім лічыцца нядоімка.
НЯДОШЛЫ, -ая, ае (разм) Слабы,
худы. Я конь.
НЯДЎЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незлк. Не
дамагаць, хварэць.
НЯДЎЖЫ, -ая, -ае. Слабы фізічна;
хваравіты. Я. Дзяйж. Ц нлз. нядужасць, -і,
ж.
НЯДЎЖЫЦЦА, -жыцца; безлс., незлк.
Нездаровіцца. Яном/нія ел^ы с/нлрол/у ня^ужьылся.
НЯЁМКА, б^езлс., у знлч. зык. 1. Пра
адчуванне нязручнасці, невыгоды, вы
кліканых чым-н. Лыло н. сядзець. 2. Пра
пачуццё збянтэжанасці, сораму якое пе
ражывае хто-н. 2?й с/яллл н. л^ /нлк/х слоў.
НЯЁМКІ, -ая, -ае. 1. Такі, у якім ня
зручна быць, знаходзіцца. 27яёл/кля /іозл.
2. Непрыемны, цяжкі. 7рл/пць у няёмкле
с//ілно0/м/чл. 3. Не зусім прыстойны, не
дазволены этыкай; недарэчны. 27яёл/кл
(прысл.) ул/ем/влццл ў //лзл/оеу ^л/^ькоў. Ц
нлз. няёмкасць, -і, ж.
НЯЗВАНЫ, -ая, -ае. Які з'явіўся ку
ды-н. без запрашэння. Я. еосць.
НЯЗБЫТНЫ, -ая, ае 1. Такі, што не
можа збыцца; нездзяйсняльны. 22язбы/яныя /іллны. 2. Такі, якога нельга або цяжка
пазбыцца. Я. сул/. /Тязбы/янля /нуел. Ц нлз.
нязбытнасць, -і, ж.
НЯЗВЕДАНЫ, -ая, -ае. Які не даследа
валі, не вывучылі раней; зусім незнаёмы.
Я. крлй. 2/язее^лнле нлчу^^ё. Ц нлз. нязвёданасць, -і, ж.
НЯЗВЁІКЛЫ, -ая, ае Тое, што і ня
звычны. II нлз. нязвыкласць, -і, ж.
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НЯЗВЫЧНЫ, -ая, ае 1. Не такі, як
усе, як ва ўсіх; асаблівы. 77. чалавек. 7/.
выаляб. 2. Такі, да якога не прывыклі, які
з'яўляецца новым для каго-н. Нязвычныя
абставіны. 3. Такі, які не мае прывычкі,
навыку ў чым-н. Дузня бля яео была нязвычнай справай. II наз. нязвычнасць, -і, ж.
НЯЗВЯЗНЫ, -ая, -ае. Пазбаўлены ла
гічнай сувязі, паслядоўнасці. 77. тэкст. Ц
яаз. нязвязнасць, -і, лс.
НЯЗГАСЛЫ, -ая, -ае (разм.). Тое, што
і нязгасны.
НЯЗГАСНЫ, -ая, -ае. 1. Такі, што га
рыць увесь час. 7/язеаснае святло зор. 2.
пбран. Які не траціць з часам сваёй сілы;
неаслабны (высок.). ТТязеасная .моц славы.
II яаз. нязгаснасць, -і, ж.
НЯЗГОДА, -ы, //3/ -дзе, ж. 1. Адсут
насць адзінства ў думках, поглядах. Выка
заць рамучу/о нязеобу з /яабарьяа&м. 2. Раз
лад, сварка. 77. ў сям 7.3. Адмоўны адказ на
што-н. Яе зацягае маўчанне ўсе разумее/як
нязеобу.
НЯЗГРАБНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае не
прыгожую, нястройную постаць. 77. хло
пец. 2. Няспрытны ў рухах, непаваротлі
вы. 77 мужчына. 3. Іруба, аляпавата зроб
лены (пра рэчы). Т^ацка мела н. еыа/іяй Ц
наз нязграбнасць, -і, ж.
НЯЗДАРА, -ы,ДМ-у; Т-ам, м.;ДЛ7-ы,
Т -ай (-аю), ж., мн. -ы, -Ар (разм.). Без
дар, пазбаўлены здольнасцей да чаго-н.;
няўмека. 77ра сапраўднага майстра ніхто
не скажа — н.
НЯЗДАТНЫ, -ая, -ае. Які не мае адпа
веднай здольнасці да чаго-н. 77. ба музыкі.
II наз. няздатнасць, -і, ж.
НЯЗЛОМНЫ, -ая, ае 1. Такі, яког
га нельга перамагчы, знішчыць; вель
мі ўстойлівы, моцны. 77. нароб. 2. пбран.
Стойкі, цвёрды ў перакананнях, намерах;
які выражае цвёрдасць, стойкасць. 77язломная в%ра ў перамогу. Ц наз. нязломнасць,
-і, ж.
НЯЗМЁННЫ, ая, ае 1. Такі, які не
змяняецца, не можа быць зменены; па
стаянны. 7/язменныя прынцыпы. 2. Заўсёд
ны, звычайны для каго-, чаго-н.; заўсёды
аднолькавы. 77. капялюм/. 3. Такі, якога
не зменьваюць. 77. старшыня. 4. У гра
матыцы: часціны мовы, якія не маюць
форм скланення і спражэння. Ц наз. ня
зменнасць, -і, ж.
НЯЗМЁРНЫ, ая, ае 1. Вельмі вялікі,
які не паддаецца вымярэнню; неабдым
ны. ТТчзмерная прас/псра. 2. неран. Незвы
чайна глыбокі, моцны (пра пачуцці). 7&змернае гора. Ц наз. нязмернасць, -і, ж.
НЯЗНАЙКА, і, ДМ у, Т ам, м; ДМ
-нАйцы, Т -ай (-аю), ж., мн. -і, -нАек
(разм.). Пра чалавека, які мала ведае або
нічога не ведае.
НЯЗНАНЫ, ая, ае (разм ) 1. Не ба
чаны раней, невядомы; нявывучаны. 77.
Арам. 77. мармру/я. 2. Такі, якога не давя
лося перажыць, зведаць; нязведаны. Ня
знанае пачуцце. Ц наз. нязнанасць, -і, ж.

НЯЗНАЧНЫ, ая, ае 1. Невялікі па
колькасці, велічыні, сіле. ТТчзначная сума
громам. 2. Які не мае істотнага значэння,
малаважны. ТТязначныя змены. Ц наз. ня
значнасць, -і, ж.
НЯЗНОСНЫ, -ая, -ае. Такі, што пера
вышае цярпенне, які пераносіцца з цяж
касцю. 77 боль. Т/язносныя пакутны. Ц наз.
нязноснасць, -і, ж
НЯЗРЎЧНЫ, ая, -ае 1. Пазбаўлены
зручнасці ў карыстанні; дрэнна прыста
саваны для чаго-н. Тйкручнае месца. 7ўзкі н. прахоб. 2. Які не садзейнічае поспе
ху непрыдатны для дасягнення жаданых
вынікаў. 77 момант. 3. Няёмкі ў якіх-н.
адносінах, які абцяжарвае працу (пра ін
струмент, работу і пад.). 77 гэблік. Ц наз.
нязрўчнасць, -і, ж.
НЯЙНАКШ, прыся. (разм.). Тое, што і
няйначай.
НЯЙНАЧАЙ 1. прыся Напэўна, ме
навіта. 77 сёння павінен прыехаць сын. 2. у
знач. пабочн. сл. Хутчэй за ўсё, відавочна.
77, пастушкі спалілі стажок сена.
НЯЛАДНЫ, -ая, -ае (разм.). Дрэнны,
нядобры, не такі, як трэба. ТТялабнае набвор'е. У сям 7 тварылася няладнае (наз.).
НЯЛАСКА, -і, ДМ -лАсцы, ж. Непры
хільнасць, нядобразычлівасць да каго-н.
7?ыць у няласцы.
НЯЛАСКАВЫ / НЕЛАСКАВЫ, ая, ае
1. Які не праяўляе ласкавасці ў абыхо
джанні з кім-н.; суровы. Т/еласкаеае бзіця.
2. Няветлівы, недалікатны ў адносінах да
каго-н. 77 прыём гасцей. Ц наз. няласка
васць, -і, ж і неласкавасць, -і, ж
НЯЛЁЭДСЮ, -ая, -ае. 1. Не ўласцівы
чалавеку не характэрны для чалавека. З
лесу баносіуся страшэнны н. крык. 2. Які
перавышае чалавечыя магчымасці, сілы,
моцны па ступені праяўлення. Многім (За
вялося перанесці нялюбскія пакуты. 3. Ан
тыгуманны, бесчалавечны; ганебны. 77ялюбская вайна. 4. Дрэнны, кепскі (разм.).
Тймюбская бароеа.
НЯМА, безас., у знач. вык., каео-чаео.
1. Не быць у наяўнасці, адсутнічаць. 77
грошай. Яео н. бома. 2. У знач. няпоўнага
сказа пры адмоўных адказах на пытан
ні. — І# бома бацька ? — ТТяма. 0 Няма роду
без выроду — нічога не бывае без непры
емнага выключэння. Няма чаго (і) гава
рыць (разм.) — выраз упэўненай згоды:
безумоўна, пэўна. Чалавек ён працавіты,
няма чаео гаварыць.
НЯМАШАКА, безас., у знач. вык. (разм.).
Тое, што і няма.
НЯМЁЦКІ ел немцы
НЯМЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак. 1.
Станавіцца нямым, траціць здольнасць
гаварыць. 2. перан. Змаўкаць, застываць у
маўчанні. 77 аб захаплення. 3. перан. Тра
ціць адчувальнасць; рабіцца нерухомым.
77ое; нямеюць абхолабу. Ц зак. анямёць, -ёю,
-ёеш, -ёе ізанямёць, -ёю, -ёеш, -ёе.

НЯЗ-НЯП
НЯМНОГА, прысл. Мала, не вельмі
многа. .Жывых партызан засталося н. Ябнымірукамі н. зробім/ (прыказка).
НЯМНОГАЕ, -ага, н. Нязначная час
тка чаго-н. З таео нямноеаеа ўсё ж сёе-тое
выбраць можна.
НЯМНОГІЯ, -іх. Якія складаюць невя
лікую частку каго-, чаго-н.; асобныя, не
каторыя. 77. вярнуліся з бою.
НЯМОГЛЫ, -ая, -ае (разм.). Слабы,
хваравіты. 7шоў ён нямоглым крокам. Ц наз.
нямогласць, -і, ж.
НЯМОЖАЦЦА, безас , незак , каму
(разм.). Нездаровіцца. Ужо тыбзень, як
мне н.
НЯМОЖНА, безас., у знач. сык. 1. Не
дазваляецца, забаронена. 77а газонах хабзіць н. 2. Немагчыма, няма магчымасці
(разм.). Далей так жыць н.
НЯМЫ, -Ая, -бе. 1. Пазбаўлены здоль
насці гаварыць. ТТямое бзіця. ТСкола бля
нямых (наз.). 2. перан. Маўклівы, ціхі. 77ямая цішыня. 3. перан. Скрыты, затоены. 77.
папрок. О Нямая карта — вучэбная геагра
фічная карта без абазначэння назваў Ня
мое кіно — неагучанае кіно.
НЯНАВІСЦЬ, і, ж Пачуццё моцнай
варожасці, непрыязнасці. 77 ба врраеа.
НЯНЬКА, -і, ДМ-ньцы, мн. -і, -нек, ж.
1. Жанчына, якая даглядае дзяцей у сям'і.
ТТайсці ў нянькі. Дзе нянек многа, там бзі
ця бязнога (прыказка). 2. перан. Тбй, хто
апякае каго-н., клапоціцца пра каго-н. Ц
ласк. нйня, -і, мн. -і, нянь, ж. (да 1 знач.). Ц
прым. няньчын, -а
НЯНЬЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, чыц
ца; незак. 1. з кім. Даглядаць дзіця. 2. не
рак., з кім-чым. Празмерна клапаціцца аб
кім-, чым-н., удзяляць шмат увагі каму-,
чаму-н. З ім не варта н.
НЯНЬЧЫЦЬ, чу, -чыш, -чыць; незак,
каео. Даглядаць дзіця. 77 унукаў.
НЯНЯ, -і, мн. -і, нянь, ж. 1. ал. нянь
ка. 2. Санітарка ў бальніцы, медпункце
(разм.).
НЯПАРНАКАПЫТНЫЯ, -ых, абз няпарнакапьітнае, -ага, н. Атрад млекакор
мячых з няцотным лікам пальцаў якія
ўтвараюць капыт (адносяцца конь, наса
рог і тапір).
НЯПОЎНАГАЛОССЕ, -я, н У мовазнаўстве: наяўнасць у стараславянскай
мове ў каранёвых марфемах спалучэнняў
ра, ла, ре, ле паміж зычнымі, што адпа
вядаюць усходнеславянскім оро, оло, ере,
напр.: страна — сторона, прохладный —
холодный, млеко — молоко. Ц прым. ня
поўнагалосны, -ая, -ае. ТТчпоўное/злосныя
спалучэнні.
НЯПРАЎДА, -ы, ДАТ -дзе, ж. 1. Тое,
што знаходзіцца ў супярэчнасці з праўдай;
хлусня. ТТяпраўбай свет нройбзеш, бы назаб
не еернешся (прыказка). 2. Ашуканства,
падман. Многа пабачыў на сяку ашукан
ства і няпраўбы. 3. у знач. вык. Не адпавя
дае сапраўднасці. 77, м/то ён памяняў мес
ца працы. — 7л/ твой сябар ? — 77

НЯП-НЯЎ
НЯПРОШАНЫ, ая, ае Які з явіўся
куды-н. без запрашэння, нечаканы. Я.
асець.
НЯПОЎНЫ, ая, -ае 1. Які не заеду
гоўвае давер'я; ненадзейны. ТТчлэўньо?
зеестк/. 2. Дакладна не ўстаноўлены. 77ялэўнаеа ўзросту лсанчына. 3. Пазбаўлены
цвёрдасці, упэўненасці, нерашучы. 77ялэўныя крок/. II лез. няпоўнасць, -і, лс.
НЯСЁННЕ' ел. несці'
НЯСЁННЕ^ ад несцР.
НЯСІЛЕЦЬ, ею, ееш, ее; незак.
Страчваць сілы, станавіцца слабым, бяс
сільным. З колсным бнём няс/лее Эзеб.
НЯСІЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
мазок., каео-што. Пазбаўляць сілы, рабіць
бяссільным. 77яс/л/ць стомарук/.
НЯСКЛАДНЫ, ая, ае 1. Які не вы
значаецца складнасцю, зграбнасцю; ня
зграбны. .Няскладная ф/еура. 2. Пазбаў
лены лагічнай паслядоўнасці, сувязі. Ня
складная раз^оаа. II наз. няскладнасць, -і, лс.
НЯСКОРАНЫ, ая, -ае Які не скарыў
ся сіле, уладзе каго-, чаго-н. .Н. нарой Ц
наз няскоранасць, -і, лс
НЯСЛАВА, -ы, лс. Благая слава, ганьба.
За блае/я ўчынк/ бзяцем бацькам н.
НЯСЛАВІЦЬ, -лАўлю, -лавіш, -лавіць;
незак., каео-што. Сваімі паводзінамі,
учынкамі ганьбіць, прыносіць няславу
каму-н. .Н. сеаё /мя.
НЯСПРАЎНЫ, -ая, ае 1. Які мае
пашкоджанні; сапсаваны. 77. мажор. 2.
Неакуратны, нядобрасумленны ў выка
нанні сваіх абавязкаў, даручэнняў і пад.
7/. плацельшчык. Ц наз. няспраўнасць, -і, лс.
НЯСПРЁІТНЫ, ая, ае Нялоўкі, не
паваротлівы, марудны ў рабоце. .Нястрым
ныя рук/. II наз. няспрытнасць, -і, лс.
НЯСПЁІННЫ, ая, ае 1. Такі, што ад
бываецца бесперастанку, не спыняецца.
.Няспыннае цячэнне рак/. 2. Які рухаецца
суцэльнай паласой. Няспыннае людское
мора. II маз няспыннасць, -і, лс
НЯСТАЧА, -ы, лс. 1. Адсутнасць каго-,
чаго-н. у неабходнай колькасці; недахоп.
.Н. рабочых. 2. Выяўленая пры праверцы
чаго-н. недастача грашовых, матэрыяль
ных сродкаў, тавараў і пад. Накрыць ня
стачу жэрм/ноеа. 3. Адсутнасць сродкаў
для існавання; беднасць. 77рыц/снутыя
нясжача/о, л/обз/ шукал/ пабочных заробкаў.
НЯСТОМНЫ, ая, ае 1. Які не ведае
стомы; настойлівы, упарты. Н. працаўн/к.
Н. ў пошуках /сц/ны. 2. Неаслабны, паста
янны. Н. еоман птушак. Ц наз. нястбмнасць, -і, лс
НЯСТРЁІМАНЫ, ая, ае 1. Які не
можа валодаць сабой, стрымлівацца. Н.
чалавек. 2. Які немагчыма стрымаць. Ня
стрыманая с/ла. Н. смех. Ц наз. нястрыма
насць, -і, лс.
НЯСТРЫМНЫ, ая, -ае 1. Які немаг
чыма стрымаць, утрымаць. Н. натоўп.
Н. смех. 2. Незвычайна моцны ў сваім
праяўленні. Нястрымнае лсабанне праца
ваць. 3. Такі, што цяжка вытрымаць; ня
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сцерпны, невыносны. Н. боль. Ц наз. ня
стрымнасць, -і, лс.
НЯСЎН, несунА, мн. несуны, несуноў
м. (разм.). Дробны злодзей, які цішком
выносіць што-н. з вытворчасці, з месца
працы, барацьба з несунам/.
НЯСЎШКА, -і, ДЛ7-ШЦЫ, мн. -і, -шак,
лс. (разм.). Курыца, якая нясе яйкі.
НЯСЦЁРПНЫ, ая, ае Такі, які цяж
ка, нельга цярпець, невыносны. .Нясцерп
ная спёка. .Нясцерпна (прысл.) бал/ць зуб. Ц
наз. нясцерпнасць, -і, лс.
НЯПЛЁННЫ, ая, ае 1. Які не падда
ецца гніенню, тленню (уст.). .Нятленныя
мошчы. 2. перан. Які ніколі не знікае; веч
ны (высок.). .Н. ломн/к е/сторы/. Ц наз. ня
тленнасць, -і, лс.
НЯЎВАГА, -і,
-вйзе, лс. 1. Рассея
насць; адсутнасць або недахоп увагі. 7/.
вучняў на ^року. 2. Непавага, раўнадуш
насць. 77. ба старэйшых.
НЯЎВАЖЛІВЫ, ая, ае 1. Рассеяны,
без дастатковай увагі. 77. слухач. 2. Які не
праяўляе ўвагі да каго-, чаго-н.; няветлі
вы. 77. ба сям 7. 3. Такі, што не можа быць
прыняты да ўвагі. 77яўвалсл/выя прычыны. Ц
наз. няўважлівасць, -і, лс.
НЯЎВАЖНЫ, -ая, -ае (разм.). Тое, што
і няўвалсл/вы. Ц наз. няўважнасць, -і, лс.
НЯЎВЯЗКА, -і, ДЛ7 -зцы, мн. -і, -зак,
лс. Адсутнасць узгодненасці, непаразу
менне. 77. у рабоце.
НЯЎДАЛІЦА, -ы, ДАТ-у, Т ам, м; ДА7
-ы, Т -ай (-аю), лс., мн. -ы, -ліц (разм.).
Такі, якому нічога не ўдаецца; няўмелы,
няўклюдны чалавек.
НЯЎДАЧА, -ы, мн. -ы, -дАч, лс. Адсут
насць удачы, поспеху. 77ацярпець няўбачу.
НЯЎДАЧЛІВЫ, ая, ае Такі, якому
не шанцуе, у якога ва ўсім няўдачы. Ц наз.
няўдачлівасць, -і, лс
НЯЎДАЧНІК, а, мн -і, аў м Няўдач
лівы чалавек. Ц лс. няўдачніца, -ы, мн. -ы,
-ніц.
НЯЎДАЧНЫ, ая, ае 1. Не такі, які
павінен быць, якога чакалі, якога хацелі.
ТТяўбачнае асаб/стае лсыццё. 77 ^/нал. 2.
Нездавальняючы, кепскі. 77. фотаздымак.
II наз. няўдачнасць, -і, лс.
НЯЎДЗЯЧНЫ, ая, ае 1. Які не пра
яўляе ўдзячнасці за зробленыя паслугі.
ТТсльеа быць няўбзячныл^. 2. Які не апраў
двае патрачаных намаганняў надзей. 77яўбзячная работа. Ц наз. няўдзячнасць, -і, лс.
0 Чорная няўдзячнасць — зло замест удзяч
насці за зробленыя паслугі, дабро.
НЯЎДОБІЦА, -ы, лс. (разм.). Зямля,
малапрыгодная для пасеваў сельскагаспа
дарчых культур.
НЯЎЖО, часц. ныт. Ужыв. ў пыталь
ных сказах у знач.: хіба? ці магчыма? 77. ён
зеабз/уся ? 77. еэта праўба ?
НЯЎЖЫЎЧЫВЫ, ая, -ае Які дрэнна
ўжываецца, ладзіць з іншымі людзьмі, а
таксама ўласцівы такому чалавеку. 77 ча
лавек. 77. характар. Ц наз. няўжыўчывасць,
-і, лс.

НЯЎЗБРОЕНЫ, -ая, ае Які не мае
пры сабе зброі. 0 Няўзброеным вокам (ві
даць) — 1) без дапамогі аптычных прыбо
раў; 2) лёгка і адразу (пра відавочнае, зусім
зразумелае).
НЯЎЗГОДНЕНЫ, ая, -ае 1. Пазбаў
лены ўзгодненасці, адзінства. ТТяўзеобненыя бзеянн/. 2. Які не ўзгаднілі або не
паспелі ўзгадніць з кім-н. 77 план. Ц ноз.
няўзгодненасць, -і, лс
НЯЎЗНАК, прыс?!. 1. Непрыкметна.
Смяяцца н. 2. Хоць бы што, неўзаметку.
Дбўеая бароеа нам н.
НЯЎКЛЮДА, -ы, ДМ-у, Т-ам,
-дзе, Т -ай (-аю), лс., мн. -ы, -лібд / -аў
(разм.). 1. Той (тая), хто мае нязграбную
фігуру, пазбаўлены спрыту ў рухах. 2. Неа
хайны чалавек, мурза. 77. бачны збалёк.
НЯЎКЛЮДНЫ, -ая, ае (разм ). Ь
Пазбаўлены зграбнасці, лоўкасці ў ру
хах; непаваротлівы. 77 мябзоебзь. 2. леран.
Дрэнна, недастаткова апрацаваны; ня
складны. ТТяукл/обныя еыразы. Ц наз. няў
клюднасць, -і, лс
НЯЎЛАДЖАНЫ, -ая, ае Не забяспе
чаны ўсім неабходным. 77. быт. Ц наз. няў
ладжанасць, -і, лс
НЯЎЛОЎНЫ, ая, ае 1. Такі, якога
цяжка злавіць, застаць дзе-н. 7?аш памес
нае н. 2. Ледзь прыкметны. 77 рух. 77 пах
сена. II наз. няўлоўнасць, -і, лс.
НЯЎМЁКА, -і, ДМ -у, г -ам, м.; ДМ
-мёцы, Г-ай (-аю), лс., мн. -і, -мёк (разм.).
Няўмелы, няздатны да чаго-н. чалавек. 7
н. спячэ, як з засека цячэ (прыказка).
НЯЎМОЛЬНЫ, ая, -ае (кніжн) 1.
Такі, якога нельга ўпрасіць; непахіс
ны. 2. лерак. Такі, што нельга парушыць;
бясспрэчны; бязлітасны. 77яум<мьнае
рашэнне. 7/яўмояьная хвароба. Ц наз. няў
мольнасць, -і, лс.
НЯЎПРАЎКА, -і, ДЛ7 -ўцы, лс. (разм.).
Немагчымасць выканаць, зрабіць усё,
што патрэбна. 77. з работай.
НЯЎПЫННЫ, ая, ае Такі, што не
спыняецца; бесперапынны. 77. струмень.
II наз. няўпыннасць, -і, лс.
НЯЎРОБЛЕНЫ, ая, -ае Які ніколі
або даўно не ўрабляўся (пра зямлю, глебу і
пад.). Яео больш за ўсёхеаляеала няўробле
ная зямля. II наз. няўробленасць, -і, лс.
НЯЎРОД, -у, Л7-дзе, м. (разм.). Дрэн
ны, нізкі ўраджай; недарод. Уеэтым еобзе
н. / неўд^алот.
НЯЎРОКАМ, лрысл. Выпадкова, неча
кана. Хал/ я засну н., разбубз/. 0 Няўрокам
кажучы — каб не сурочыць.
НЯЎРОЧНЫ, -ая, ае Пра час: не
прызначаны, не вызначаны, не абумоўле
ны. 77рыйсц/ўн. час.
НЯЎРЫМСЛІВЫ, -ая, ае 1. Які не
можа супакоіцца, суняцца; непаседлівы.
77яўрымсл/еая натура. 77чўрымсл/еыя хлап
чук/. 2. Нецярплівы, рухавы. Самыя нарае/стыя, няўрымсл/еыя кон/ў яео руках станае/л/ся рахманыя. Ц наз. няўрымслівасць,
-і, лс.
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НЯЎСТОЙКА, -і, ДА/ -тбйцы, мн. -і,
-тёек, зк. Устаноўлены згодна з дамовай
штраф за невыкананне адным з бакоў
узятых абавязацельстваў Зоплоц/ць няў
стойку.
НЯЎСТОЙЛІВЫ, ая, ае 1. Хісткі;
пазбаўлены ўстойлівасці, цвёрдай апоры.
Я. памост. 2. Які часта мяняецца, непа
стаянны. ТТяўстойл/вое нобвор <е. 3. перон.
Які лёгка паддаецца розным уплывам,
нястойкі ў сваіх поглядах, перакананнях.
II маз няўстойлівасць, -і, зк.
НЯЎТОЛЬНЫ, ая, ае Такі, што нель
га здаволіць, наталіць. 77. еолоб. Няўтоль
ная емлея. II наз. няўтольнасць, -і, зк.
НЯЎХІЛЬНЫ, -ая, ае 1. Які не мае
адхіленняў ад чаго-н.; пастаянны. Н. рост
вытеврчосці. 2. Такі, што нельга пару
шыць, які не падлягае адвольнаму змя
ненню; абавязковы. Н закон. 3. Непа
збежны, які вынікае з абставін; немінучы.
77об козкным злачынцам звіеое няўхільная
кара. II наз. няўхільнасць, -і, зк.
НЯЎЦЁШНЫ, ая, -ае 1. Такі, што
немагчыма суцешыць, супакоіць. 77яўцеюноя мац/. 2. Вельмі моцны па сіле пра
яўлення (пра гора, слёзы і пад.). Няўцеш
нае еора. 3. Які не прыносіць суцяшэння,
несуцяшальны. Няўцешныя весткі. Ц наз.
няўцешнасць, -і, зк.
НЯЎЦЯМ, безос., у знач. сык., каму і з
інф. (разм.). Незразумела; не прыйшло ў
галаву Я мне / н. запытаць.
НЯЎЦЯМНЫ, -ая, ае (разм ) 1. Такі,
што цяжка зразумець, усвядоміць; незра
зумелы. Здарылася нешта няўцямнае. 2.
Які выяўляе неразуменне чаго-н. або ад
сутнасць думак аб чым-н. Н. лоаляб. Ц наз.
няўцямнасць, -і, зк.
НЯЎЧАСНЫ, -ая, ае 1. Які наступіў
вельмі рана; заўчасны. .Няўчасная смерць.
2. Які адбываецца ў непадыходзячы мо
мант. 77. сум. II наз. няўчаснасць, -і, зк.

НЯХАЙ, часц. і злуч. 1. часц. Утварае
загадны лад дзеяслова са знач. загаду,
неабходнасці, заахвочвання. 77. працу
юць. 77. звіняць з расою косы. 2. часц. У
спалучэнні з часціцай «бы* выражае да
пушчэнне з адценнем пажадання магчы
масці дзеяння, якое не адбылося. 77. бы
сам/ так напрацавалі. 3. часц. У сказах
з дзеясловамі загаднага ладу ўзмацняе
пажаданне (разм.). 77. ты заары/ 4. злуч.
уступальны. Хоць; нягледзячы на тое,
што. Задача н. цязккоя, але выканальная.
0 Няхай бог крые (мінуе, ратуе, бароніць)
(разм.) — ужыв. як пажаданне пазбаў
лення ад чаго-н. непрыемнага. Няхай яго
(яе, іх, цябе, вас) немач (разм.) — праклён
са знач. «чорт яго (яе, іх, цябе, вас) бя
ры*.
НЯХВАТКА, -і, ДЛ7-тцы, зк. 1. коео-чоео. Адсутнасць каго-, чаго-н. у неабход
най колькасці; недахоп чаго-н. 77. чосу. 77.
спецыял/стоў. 2. чоео і ў чым. Адсутнасць
дастатковых сродкаў для існавання; ня
стача. Яны не вебоюць няхвоткі ў лробуктоххорчовоння.
НЯХОДЖАНЫ, ая, -ае Такі, па якім
не хадзілі, не ходзяць. 7/яхобзконыя мяс
ціны.
НЯЦОТНЫ, -ая, -ае. Які не дзеліцца на
два. 77. лік.
НЯЧЎТНЫ, -ая, -ае. Такі, што не ро
біць шуму; якога не чуваць зусім, вельмі
ціхі. 77ройсці нячутным/ крокомі. Ц ноз. ня
чутнасць, -і, зк
НЯЧЙСТЫ, ая, ае 1. Брудны, не
ахайны. 77. покой. 2. Неаднародны, з да
мешкамі чаго-н.; забруджаны. 7/ячыстоя
вобо. 3. Неахайна выкананы, неакурат
ны (разм.). 7/ячыстоя опроцоўко. 4. Не
выразны, не зусім дакладны, правільны
(пра гукі, выказванне думак; разм.). 77.
еолос. 5. перон. Які не вызначаецца сум
леннасцю, здольны да махлярства; за
снаваны на махлярстве. 7/ячыстоя спро-
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во. 6. Звязаны са злым духам, чараўніц
твам; д'ябальскі (разм.). ТТячыстоемесцо.
7. у зноч. ноз. нячасты, -ага, лі. Злы дух,
чорт. 7?ось тобе / смяльчок, о нячыстоео
бо/ццо. О Нячыстая сіла (разм.) — чорт,
д'ябал. Нячысты дух — чорт, д'ябал, ня
чысцік. II ноз. нечыстата, -ьі, ДЛ7-стацё,
зк. (да 1—5 знач.).
НЯЧЙСЦІК, а, лін і, аў, лі (разм)
У народных павер'ях: нячыстая сіла, чорт.
НЯЧЭПАНЫ, -ая, -ае. Тое, што і нечопоны.
НЯЧЭСАНЫ' ал нечасаны'
НЯЧЗСАНЬР ал нечасаны^
НЯШМАТ, прысл., у зноч. вык. Не вель
мі многа. 77. ты нопроцовоў тут без ліяне.
77о токой аоспоборцы зімой роботы н.
НЯШЧАСНЫ, ая, ае 1. Які церпіць
гора, бяду перажывае няшчасце. 77. чоловек. 2. Які з'яўляецца няшчасцем, заклю
чае ў сабе няшчасце. 77. вылобок. 3. Які
прыносіць няшчасце або прадвяшчае яго.
77. бзень. 4. Які выражае прыгнечаны, га
ротны і пад. стан. 77. выаляб.
НЯШЧАСЦЕ, я, лін і, яў н 1. Бяда,
гора; няшчасны выпадак. 77. мне з тобой/
77. но чыгунцы. 2. Няўдача, адсутнасць
поспеху. ДТчулок з кручко сорвоўся, вось н.
НЯЯСНАСЦЬ, і, зк 1. сл. няясны 2.
мн. -і, -ей. Што-н. незразумелае, няяснае.
Россеяць усе няясносц/.
НЯЯСНЫ, -ая, -ае. 1. Які дрэнна ві
даць, не вылучаецца сваімі контурамі.
ТТяясныя обрысы зор. 2. Які ледзь чуваць.
ТТяясныя словы песні. 3. Не зусім зразуме
лы, невыразны. 77. номек. Ц ноз. няяснасць,
-і, зк.
НЯЯСЫЦЬ, -і, лін. -і, -ей, зк. Вялікая
птушка атрада соў.
НЯЯЎКА, -і, ^А7 -буцы, мн. -і, -явак,
зк. Адсутнасць каго-н. там, дзе абавязкова
патрэбна быць, куды неабходна з'явіцца.
77. но зонятк/. 77. ў суб.

О
О, выкл. 1. Выражае пачуццё здзіўлен
ня, захаплення, абурэння і пад. О, якоя ў
вос просторноя квотэро/ О, якія тут чороўныя мясціны/ О, як еэто ўсе мне нобокучыло. 2. Ужыв. для ўзмацнення экспрэсіў
насці выказвання. О, як хочоццо ўсё сэт о
хутчэй зобыць/
ОБЕР-..., прыстоўко. 1. Утварае назоў
нікі, якія азначаюць пасады, чыны (стар
шы, галоўны), напр.: обер-мойстор, оберконбўктор, обер-прокурор, обер-о^/цэр. 2.
Утварае назоўнікі, што іранічна называ
юць асобу па вышэйшай ступені якога-н.
адмоўнага характару (разм.), напр.: оббрбонбыт, обер-зкулік, обер-шэльмо.

ОГ0, выкл. Выражае здзіўленне, ацэн
ку. Оео (ці о-ео-ео), колькі ерыбоўнозбіролі/
ОДА, -ы, ДАТ ёдзе, лін. -ы, од, зк. Ура
чысты верш, прысвечаны якой-н. гіста
рычнай падзеі ці герою. Ц прылі. адйчны,
-ая, -ае.
ОДАПІСЕЦ, -пісца, мн. -пісцы, -пісцаў
м. Аўтар, які піша оды.
ОДУМ, -у, м. (разм.). Стан разважан
ня, засяроджанасці, паглыблення ў сябе,
у свае думкі. 7ншы роз яео оеортвоў о. лро
збзейсненое.
ОЙ / ОЙ-ОЙ-0Й, выкл 1. Выражае
спалох, здзіўленне, боль. 2. Узмацняе сло
ва, да якога прымыкае адно або разам з
займеннымі словамі «як*, «які* (разм.).

^Жылося ой як цязкко. ТТялёёко было, ой нялёёко.
ОКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незок. Гава
рыць, захоўваючы ў вымаўленні нена
ціскное «о* пасля цвёрдых зычных: вода
замест вада. Ц ноз. ёканне, -я, н.
ОКАЮЧЫ, -ая, -ае. У якім захоўваецца
ў вымаўленні ненаціскное «о*. О. быялект.
ОМ, -а, м. Адзінка электрычнага супра
ціўлення. II прылі. амічны, -ая, -ае.
ОММЁТР, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыбор
для вымярэння супраціўлення ў омах. Ц
прым. омметрычны, -ая, -ае і омметравы,
-ая, -ае.
ОМНІБУС, -а, мн. -ы, -аў, м. Даўнейшы
шматмесны конны экіпаж на рысорах для
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перавозкі пасажыраў. Ц лрым. Омнібусны,
менты, дзеянне якіх заснавана на законах
-ая, -ае.
гэтай навукі. Ц лрым. аптычны, -ая, -ае.
ОМУЛЬ, -я, мн. -і, -яў м Рыба з сямей
ОПТЫМУМ, -у м. (спец.). Сукупнасць
ства ласасёвых. Ц лрым. амулёвы, -ая, -ае.
найбольш спрыяльных умоў для каго-, ча
т4мулёедя /ярд.
го-н. 7^млерд/лурны о. чдлдеекд.
ОНІКС, -у м. Мінерал, разнавіднасць
ОПУС, -а, мл. -ы, -аў м. 1. Асобны му
агату. II лрым. Оніксавы, -ая, -ае.
зычны твор у шэрагу іншых твораў таго ж
ОПЕР... Першая састаўная частка аўтара (спец.). 2. Твор, праца (жарт.). 77дскладаных слоў са знач. аператыўны' (у зндёмся з мдім лерным олусдм.
2 знач.), напр.: олердпірдб, олерулдўндедОРІАН, -а, мл. -ы, -аў м. 1. Частка ар
экдны.
ганізма, якая мае пэўную будову і спецы
ОПЕРА, -ы, лін. -ы, бпер, зя:. 1. Музыч яльнае прызначэнне. О. зроку. Уну/нрдна-драматычны твор, у якім дзеючыя асо лыя орадлы. 2. лердл., чдео. Сродак, зброя.
бы спяваюць у суправаджэнні аркестра, а ,2%рук — дюлыўлы о. лрдлдедлбы. 3. Дзяр
таксама тэатральны паказ такога твора на жаўная ці грамадская ўстанова, арганіза
сцэне. Олеры 70. Семяняк/. Сялктл олеры. З
цыя. Мясцовыя оредны. О. дхоеы збдроўя.
бруеой оперы або лс з ліой олбры (пра тое,
4. Друкаванае выданне, што належыць
што не мае дачынення да справы; жарт.).
якой-н. установе.
2. Тэатр, дзе ставяцца такія творы. 77дйсц/
ОРГІЯ, -і, мл. -і, -гій, м?. Разгульнае,
у олбру. II лрым. Аперны, -ая, -ае. О. сляедк.
разбэшчанае баляванне (у антычныя ча
О. /лэд/лр.
ОПІЙ, -ю, м. Высушаны млечны сок з сы — абрадавае святкаванне ў гонар бога
няспелых галовак маку, які ўжыв. як нар віна і вінаробства).
ОіДАР', -а, мл. -ы, -аў м. Пісьмовае
катычны і болесуцішальны сродак. Ц ярым.
распараджэнне; дакумент на атрыманне,
Апійны, -ая, -ае. О. мак.
ОПІУМ, -у м. Тое, што і ол/й. Ц лрь^м. выдачу чаго-н. О. лд вобыск. Рдсхоблы о.
О. лд кбдліэру. II лрым. Ордарны, -ая, -ае.
Опіумны, -ая, -ае.
ОРДАРА -а, мл. -ы, -аў м. (спец.). Раз
ОПТАМ, лрысл. Пра куплю-продаж та
вараў: вялікай колькасцю, вялікімі парты навіднасць спалучэння, парадак размя
шчэння частак архітэктурных канструк
ямі. Здкул/ць о.
ОПТЫК, -а, мл. -і, -аў м. Спецыяліст цый (калон і антаблемента). Трэчдскі о.
Адрыл^скі о.
па оптыцы, аптычнай вытворчасці.
ОіДЭН', -а, мл. -ы, -аў м. Асобы знак
ОПТЫКА, -і, ДА/ -тыцы, зя?. 1. Раздзел фізікі, які вывучае з'явы і ўласцівасці узнагароды за выдатныя заслугі. О. Хдссвятла, яго распаўсюджвання і ўзаемадзе /луся Адлілоўскдед. (9. Мдці. Ц лрым. Ардэн
яння з рэчывам. 2. зб. Прыборы і інстру- скі, -ая, -ае. Осбэлскдя сжнжкд.

—

ПА', лрылдз. І. зМу дбз. іДумл. 1. Указ
вае на прадмет, паверхню або межы, дзе
што-н. адбываецца. Тогдць лд бдрозе. 7сц/ лд слябдх зсбрд. Сл^рдля^ь лд дколдх. 2.
Абазначае кола дзейнасці або сферу рас
паўсюджвання дзейнасці. %кднкд лд меяпіле. ТТрдцдедць лд ндйме. 9эл^лмлд?л сее/лу лд м/дхмдлідх. 3. Указвае прамежак ча
су перыяд, на працягу якога што-н. паў
тараецца. 77д тлыбн/зндхобз/ццдўк&мднбз;роўкдх. 4. Паказвае дзеянне, што выклікае
які-н. стан. Сўмдедць лд бдцьку. 7ўед лд
рдбз^ме. 5.3 дапамогай чаго-н. 77ердбдедць
лд рдбыё. ^ыеучыць лд ноеым лдо]ручн/ку.
/7дслдць лд ломіце. 6. У адпаведнасці, згод
на з чым-н., на аснове чаго-н. 7%?дцдедць
лд нлдне. Дзсйл/лд^ь лд здконе. ^4лрдлул^ь/
лд мобзе. 77д усіх лрде/лдх. Рд&млд лд сі^дх.
Л/бркдедць лд знем/нм? еыалябзе. 7. Указвае
на прадмет ці асобу, а таксама на якасць,
уласцівасць каго-, чаго-н. 77д лрдфесй ілзя?ылбр. 77д сдцыяльным с/лдлос/м^лы рдбочы. Робны лд бдцьяу. 7дедрым^ лд зброі. 8.
Ужыв. пры абазначэнні спосабу дзеяння.

ОДЦЭ№, -а, мя. -ы, -аў м. Арганізацыя,
таварыства з пэўным статутам (манаская
або ў Сярэднія вякі рыцарская і гд.). О.
езу/тдў. II лрым. Ардэнскі, -ая, -ае.
ОСМАС, -у м. (спец.). Прасочванне
растваральнік ў раствор скрозь напаў
пранікальныя або раслінныя перапонкі,
тканкі.
ОСМІЙ, -ю, м. (спец.). Хімічны эле
мент, вельмі цвёрды метал плацінавай
групы. II лрым. Асміевы, -ая, -ае.
ОТАРЫНАЛАРЫНГАЛОГІЯ і ОТАЛА
РЫНГАЛОГІЯ, -і, м?. Раздзел медыцыны,
што займаецца захворваннямі вуха, горла,
носа і іх лячэннем. Ц лрым. отарыналарын
галагічны, -ая, -ае і оталарынгалагічны,
-ая, -ае.
ОТАРЫНАЛАРЫНГОЛАГ і ОТАЛА
РЫНГОЛАГ, -а, мн і, аў, м Урач — спе
цыяліст па отарыналарынгалогіі, отала
рынгалогіі.
ОФІС, -а, мн. -ы, -аў м. Кантора, кан
цылярыя, служба. II лрым. Афісны, -ая, -ае.
ОХ, еыкл. 1. Выражае пачуццё болю,
аблягчэння, здзіўлення. (2х, якое сеелсде
лдеетрд/2. Узмацняе слова, да якога пры
мыкае адно або разам са словамі «як*,
«які*. -Жыееццд яму охяк нясолдбкд.
ОХАБЕНЬ, -бня, мн. -бні, -бняў м.
Старадаўняе рускае верхняе адзенне ў
выглядзе кафтана з чатырохвугольным
адкладным каўняром.
ОХРА, -ы, м?. Тое, што і еолрд. Ц лрым.
Ахравы, -ая, -ае
ОХРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; нездк.,
м/то (спец.). Тое, што і вохрыць.

—

Рдб/ць лд слрдеябл/едс^і. Рдскдзд^ь усе лд
лдрдбку. Скдзд^ь лд сдкрэ^е. 9. Указвае на
прычыну дзеяння, ^рдб/ць млло-л. лд нелдрдзумеллі. 77дехдць лд ўлдсндй дхеоце.
10. З мэтай, для чаго-н. Мбрдлрыемслжы
лд ЛДбЫМ^ЛЛІ^ДЙМСДЙЛДСЦІ. 11. Ужыв. для
ўказання на падставу абгрунтаванне. Збдедбдццд дб лдмеры лд едчдх. 12. Указвае
на колькасць пры размеркаванні, абазна
чэнні цаны, паслядоўнасці, на велічыню,
памер. Ддць бзецям лд цукерцы. 77ердб;рдць
лд кдл/ее. Хяяедць лд зярля/лку. 77д рублю
мллукд. ^ее лд крузе. Хдедлк/ лд метры. Т^дчдны лд сястры. 13. У спалучэнні з ліч., што
абазначаюць цану кожнага ці колькасць,
што прыпадае на кожнага, ужыв. — а) 7? з
ліч. ад «двух* і далей: лд бед (Дзее), лд /яры,
лд чдтыры, лд пяць, лд бзесяць, лд сордк, лд
чдтырыстд, лд беое, лд трое; б) ^і 4/зліч.
«адзін*: лд дблдму і лд дбным; в) асабліва
спалучаюцца: лд лдў/лдрд, лд лдўл^дры. II.
з В. 1. таксама з Л/. Указвае на напрамак
дзеяння або на месца размяшчэння каго-,
чаго-н. (са словамі «бок*, «край*, «рука* з

азначэннямі). 77д дбобед бок/ бдрое*. Ехдць
лд лрдеь/м бдку. 77д леедй руцэ цягнуўся лес.
2. Ужыв. для абазначэння прасторавай
або часавай мяжы. Улезц/ ў ядбў лд лояс.
У дблдчынку лд 26 кдс?ярычн/кд. Рдботы
лд еорлд (перан.: вельмі многа). 3. Указвае
на прадмет як мэту руху ці перамяшчэн
ня. Схдбз/ лд бдцьку. 7сц/ўлес лд ерыбы. III.
з З/. 1. Указвае на паверхню ці мяжу дзе
што-н. адбываецца. 7сц/ лд зул/цы. 77ялнуць лд плячы. Рдсстде/ць кн/е/ лд лдл/цдх.
2. Указвае на месцы, што наведваюцца
кім-н. Беедць лд зндёмых. Адбз/ць лд тэдтрдх. 3. Указвае на тое, на што накіравана
якое-н. дзеянне. Убдрлдеорд^у. 77далдбз/ць
лд ядлоўцы. 4. Пасля чаго-н. 77д скднчэнн/
тзрм/ну. ^д ндстулны бзень лд лрыезбзе.
77д дбебзе. 5. Указвае на меру часу ці на
тэрмін. 77рыём ндеебедльн/кдў лд чдцеяредх (гэта значыць кожны чацвер). Рдбо/лд
рдзл/чднд лд м/нутдх (гэта значыць вельмі
дакладна). 6. Указвае на падставу аснову
якога-н. дзеяння. Лебдем едс лд едзетдх.
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Разумець ла вачах. 77а яеоным н/вары было
в/баць, мане чалавек вельмі расхваляваны.
ПА, леек??., л. У класічным танцы:
асобны выразны рух з пэўнай паставай
ног; танцавальны крок. 77ае<мьнае ла.
ПА... / ПА-..., лрьктлаука. І. Утварае
дзеясловы са знач.: 1) закончанасці дзе
яння, напр.: лас/лае/ць, набубаваць, наказаць; 2) пачатку дзеяння, напр.: ла/іяцець,
лаехаць, нанаўзц/, 3) нязначнай ці няпоў
най меры дзеяння, што адбываецца на
працягу кароткага часу, напр.: нагаварыць,
паскакаць, наспаць; 4) набыцця большай
ступені якасці, уласцівасці, напр.: нахарашэць, нас/лалець; 5) няпэўнай працяг
ласці, паўторнасці дзеяння, напр.: пакурваць, пакрыкваць, наеомбваць, 6) дзеянняў,
якія адносяцца да многіх асоб, прадметаў,
напр.: ллудзяцца, ллме/?зяуць, нанабаць;
7) у спалучэнні з прыставачнымі дзеясл.
(звычайна яезак.): а) распаўсюджанне дзе
яння на ўсё, многія аб'екты, напр.: ля дз
еяць (яблыкі з дрэва), навыносіць (мэблю
з хаты), лалллдйжжлць (станкі), нарассяляць (студэнтаў па кватэрах); б) утварэн
не дзеяння ўсімі, многімі асобамі, напр.:
лдлбмлрлжждццд, павысяляцца, нанакрывацца; в) празмернасць дзеяння, напр.:
панакупляць (рознай дробязі), папахабз/ць
(хадзіць доўга, многа), папахварэць (хва
рэць доўга); г) абмежаванасць меры дзе
яння, напр.: павыжынаць, павыябаць. II.
Утварае: а) прыметнікі са знач.: 1) адносін
да кожнага з указаных прадметаў ці адпа
веднасці чаму-н., напр.: пагалоўны, пабэкабны, насільны; 2) указання на час пасля
чаго-н., напр., лдсмя/млляь/; б) прыметнікі
і назоўнікі са знач. указання на месцазна
ходжанне паблізу чаго-н., напр.: паеран/чны, памор <е. III. З прынал. займ. утва
рае прыслоўі са знач.: 1) у адпаведнасці з
чыім-н. меркаваннем, жаданнем, напр.:
па-свойму, лд-жеойму, па-нашаму; 2) з
прыметнікамі ўтварае прыслоўі спосабу
дзеяння, напр.: па-новаму, па-беларуску,
лл-клздцку.
ПААБАПАЛ, прыназ. і прысл. Тое, што і
абапал.
ПААБВАЛЬВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-аецца; зак. Абваліцца — пра ўсё, многае.
Бераг/ ямы ллл^блль#ля/ся.
ПААБВАЛЬВАЦЬ,
аю,
аеш,
ае;
-аны; зак., шпю. Абваліць усё, многае. /7.
зямдяяк/.
ПААБВАРВАЦЬ, аю, аеш, -ае; аны;
зак., каео-ш/ло. Абліць варам усё, многае
або ўсіх, многіх. 77. еаробн/ну.
ПААБВЕШВАЦЬ, -аю, аеш, ае; зак.,
каео-шпю. Абвешаць усё, многае або ўсіх,
многіх. 77. сцены карцінам/.
ПААБВІВАЦЬ, -Аю, Аеш, Ае; зак ,
мяло. Абвіць усё, многае. Амаль паабвіваў
слупы.
ПААБВІНАВАЧВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зак., каео-шпю, у чым. Абвінаваціць
усіх, многіх.

ПААБВІСАЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , Ае;
зак. Абвіснуць — пра ўсё, многае. Талоны
вярбы паабвісалі.
ПААБВОДЗІЦЬ, джу, дзіш, дзіць;
зак., мяло і чылі. Абвесці чым-н. усё, мно
гае. 77. малюнкірамкам/.
ПААБВЯЗВАЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца;
зак. Абвязацца — пра ўсіх, многіх. АКанчыны лааббязбял/ся хус/пкаді/.
ПААБВЯЗВАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
зак., каео-шпю. 1. Абвязаць усіх, многіх
або ўсё, многае. 77. яблынькі на з/му. 2. і без
(Зал. Абвязваць некаторы час.
ПААБГАБЛЁЎВАЦЬ, аю, аеш, ае;
зак., мяло. Абгабляваць усё, многае. 77.
бошк/.
ПААБІАНЯЦЬ, Аю, Аеш, Ае; -Аны;
зак. 1. каео-ш/но. Абганяючы, выперадзіць
усіх, многіх. 77. машыны. 2. ш/по. Абараць
акучнікам усё, многае. 77. бульбу.
ПААБГАРАЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць / ПААБГАРВАЦЬ,
1 і 2 ас. адз. не ўжыв., -ае; -аем, -аеце,
-аюць; зак. Абгарэць у нейкай ступені.
Дрэды месцам/ лаабеарлл/ (і паабгарвалі).
ПААБГАРОДЖВАЦЬ, аю, -аеш, ае;
-аны; зак., мала. Абгарадзіць усё, многае.
77. сабы.
ПААБГНІВАЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , Ае;
зак. Абгніць зверху або з краёў ці абгніць
у многіх месцах. З красу бошк/ паабгнівалі.
ПААБГОРТВАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
зак., мала. 1. Абгарнуць усё, многае. 77.
кніг/. 2. Абсыпаць, акучыць усё, многае.
77. бульбу акучн/кам.
ПААБГРЫЗАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны;
зак., мала. Абгрызці з усіх бакоў што-н.
або абгрызці ўсё, многае. 77. каснік/.
ПААБДЗЁЎБВАЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-ае; -аны; зак., мала. Абдзяўбці з усіх ба
коў або ўсё, многае. 77ліуіак/ /шаббзёўбвлл/
вішні.
ПААБДЗІРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каео-шпю. Абадраць у многіх месцах,
кругом або ўсё, многае. 77. кару ла (Зрэзах.
77. лае/.
ПААБЕДАЦЬ ал абедаць
ПААБЖЫНАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аты;
зак., шпю. Абжаць усё, многае. 77. /прасу
каля кус/лаў.
ПААБКЛЕЙВАЦЬ,
аю,
аеш,
ае;
-аны; зак., шпю. Абклеіць усё, многае. 77.
сцены ахаялі/.
ПААБКОПВАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
зак., мала. АбкапАцьусё, многае. 77. яблыні.
ПААБКОШВАЦЬ,
аю,
аеш, -ае;
-аны; зак., мала. Абкасіць усё, многае. 77.
лалс/лк/.
ПААБЛІВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каео-шпю. Абліць чым-н. усіх, многіх
або ўсё, многае.
ПААБЛІЦОЎВАЦЬ, аю, аеш, -ае;
зак., мала. Абліцаваць усё, многае. 77. сцелы лл//лкам.

ПА-ПАА
ПААБЛОМВАЦЬ / ПААБЛбМЛЬ
ВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак., мала.
Абламаць усё, многае. 77. сух/я аал/лы.
ПААБЛЯМОЎВАЦЬ, -аю, аеш, -ае;
-аны; зак., шпю. Аблямаваць усё, многае.
77. рукавы ^у/лрам.
ПААБМОТВАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
зак., каса-мпла. Абматаць чым-н. усё, мно
гае або ўсіх, многіх. 77. лаа/ алучам/.
ПААБМЫВАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны;
зак., каео-шпю. Абмыць усіх, многіх або
ўсё, многае. 77. ралы. 77. (Ззяцсй.
ПААБМЯРЗАЦЬ, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; зак. Абмерзнуць,
абледзянець — пра ўсіх, многіх або ўсё,
многае. 7ра/луары лааблмрзал/.
ПААБРАЗАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., мала. Абрэзаць усё, многае. 77. сукае
галлё.
ПААБРЫВАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны;
зак., шпю. 1. Зрываючы, абарваць усё,
многае. 77. яблык/. 2. Адарваць усё, многае.
77. нравабы.
ПААБСКУБАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны
/ ПААБСКУБВАЦЬ, -аю, аеш, ае; аны;
зак, каза ('ш/по/ Тое, што і нааскубаць, на
аскубваць.
ПААБСМАЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, ае;
зак., каго-шпю. Тое, што і паасмальваць.
ПААБСМОЛЬВАЦЬ, аю, аеш, -ае;
зак., мала. Тое, што і паасмольваць.
ПААБСТРЫГАЦЬ, -Аю, -Аеш, Ае;
-Аны; зак., каео-шпю. Абстрыгчы ўсё, мно
гае або ўсіх, многіх. 77. ногці. 77. ус/х авечак.
ПААБСЫХАЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; зак. Абсохнуць —
пра ўсіх, многіх або ўсё, многае. Лазенне
паабсыхала.
ПААБСЯКАЦЬ, Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., шпю. Абсячы ўсё, многае. 77 сух/я да
ліны.
ПААБЦІРАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; -Аны;
зак., каео-шпю. Абцерці ўсіх, многіх або
ўсё, многае. 77. пыл з рэчаў.
ПААБЦЯРЭБЛІВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зак., шпю. Абцерабіць усё, многае.
77. сучча.
ПААБЧЫШЧАЦЬ, Аю, -Аеш, Ае; зак,
каео-шпю. 1. Абчысціць усё, многае або
ўсіх, многіх. 77. бо/лы аб снееу. 2. Абакрасці
ўсіх, многіх (разм.). За некалькі бзён нааб
чышчалі многія ха/лы ў наваколлі.
ПААБЧЭСВАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
зак., шпю. Абчасаць усё, многае. 77. бяр
венне.
ПААБШЫВАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны;
зак. 1. ш/по. Абшыць усё, многае. 77. рука
вы Нутром. 2. шпю. Абабіць што-н. з мэ
тай уцяплення. 77. сцены бошкамі. 3. каео
('ш/по). Пашыць для ўсіх, многіх вопратку,
адзенне. 77. бзяцем.
ПААБ'ЯДАЦЦА, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца; зак.
Аб'есціся — пра ўсіх, многіх. Харовы на
абіваліся канюшыны.

ПАА-ПАА
ПААБ'ЯДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., м/то. Аб'есці з усіх бакоў што-н. або
ўсё, многае. Вусень лдд^^дўл/сцс ў сд^зс.
ПААБЯЦАЦЬ ал. абяцаць
ПААДБІВАЦЦА, 1 і 2 ас адз. не ўжыв ,
-Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца; здк. 1.
(7/2 дс. лін. яе ўжыс.). Адбіцца, адкалоц
ца — пра ўсё, многае. 7ынкоўкд яд сцендх
лддйнодлдся. 2. Адстаць ад тых, з кім быў
разам — пра ўсіх, многіх. Язечк/ лддйлядЛ/СЯ Д(^ с/лд/лкд.
ПААДБІВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., мяло. Адбіць усё, многае або ў многіх
месцах. 77. д^м/ыўку. 77. ^длон/, лрдцуючы.
ПААДБІРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., кдао-м/то. Адабраць, сілай забраць
усё, многае або ўсіх, многіх. 77. стрэльбы
ў брдкдяьсрдў.
ПААДБУДОЎВАЦЬ, -аю, аеш, ае;
-аны; здк., м/то. Адбудаваць усё, многае.
77. адрдбы.
ПААДВАЛЬВАЦЦА, 1 і 2 ас адз. не
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца;
здк. 1. (7 / 2 дс. лін. нсўжыо.). Адваліцца,
адпасці ў многіх месцах, усюды. Тынкоўкд лддбодльодлдся. 2. Адкінуцца, адваліц
ца тулавам назад — пра ўсіх, многіх. 77 лд
сл/нк/ крэслдў.
ПААДВАЛЬВАЦЬ, аю, -аеш, ае; здк,
м/то. Адваліць усё, многае. 77. каменне дс)
сцяны.
ПААДВОДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць;
здк., кдзо-м/то. Адвесці ўсіх, многіх або
ўсё, многае. 77. дзяцей у сдб. 77. кднбыбдтуры.
ПААДВОЗІЦЬ, -вбжу -вбзіш, -вбзіць;
здк., кдао-м/то. Адвесці ўсіх, многіх або
ўсё, многае. 77. людзей яд с/яднцыю.
ПААДВУЧВАЦЬ, аю, аеш, -ае; здк,
кдао дб чдао і з /н%?. Адвучыць ад чаго-н.
усіх, многіх. 77. дзяцей дб о'рэнныхучынкдў.
ПААДВЫКАЦЬ, 1 і 2 ас адз. не ўжыв ,
-Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; здк. Адвыкнуць ад
каго-, чаго-н. — пра ўсіх, многіх. Дамяты
лддбоыкдл/ дб л/дтдк.
ПААДВЯЗВАЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца;
здк. 1. (7 / 2 дс. нсўжью.). Адвязацца, развязацца ў адных ці некалькіх месцах —
пра ўсё, многае. ТЙяроук/ лддбоязодл/ся. 2.
Вызваліцца ад прывязі — пра ўсіх, многіх.
7/яля/яы лддбзязодл/ся.
ПААДВЯЗВАЦЬ, аю, аеш, ае; -аны;
здк., кдао-м/то. Адвязаць усё, многае або
ўсіх, многіх. 77. зяроўк/. 71 коней.
ПААДГАНЯЦЬ, Аю, Аеш, -Ае; здк,
кдао-м/то. Адагнаць усіх, многіх або ўсё,
многае. 77. сдбдк. 77. лобк/ дб л/ссцд.
ПААДГАРОДЖВАЦЬ, аю, аеш, ае;
здк., кдао-м/то. Адгарадзіць усё, многае
або ўсіх, многіх. 77. учдс/як/.
ПААДГІНАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны /
-Аты; здк., м/то. Адагнуць адно за адным
усё, многае. 77. цо/к/.
ПАДГОРТВАЦЬ, -аю, аеш, -ае; здк,
м/то. Адгарнуць усё, многае. 71 зямлю. 77.
с/лдронк/ кн/а.
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ПААДГРАБАЦЬ, Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., мяло. Адгрэбці ўсё, многае. 77. сенд дб
одбы.
ПААДГРУЖАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; здк.,
мяло. Адгрузіць усё, многае. 77. тдодры.
ПААДДАВАЦЬ, -дак5, -даёш, -даё; -да
ём, -даяцё, -дакуць; здк., кдао-м/то. Ад
даць адно за адным усё, многае; вярнуць
усё пазычанае. 77. бдўа/.
ПААДДЗІРАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-Аецца; здк. Ададрацца — пра ўсё, многае.
77д<3мётк/ лддійзірдл/ся.
ПААДДЗІРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., мяло. Ададраць у многіх месцах або
ўсё, многае. 77. бом/к/.
ПААДДЗЯЛЯЦЬ, Аю, -Аеш, -Ае; здк,
кдао-м/то. Аддзяліць усіх, многіх або ўсё,
многае. 77. сыноў.
ПААДЗНАЧАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., кдао-м/то. Адзначыць што-н. у мно
гіх месцах або ўсіх, многіх. 77. д&у/яных у
экурндлс.
ПААДЗЫВАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; здк,
кдао. Адазваць усіх, многіх. 77. быллдд/дтдў.
ПААДЗЯВАЦЦА, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца; здк.
Адзецца, убрацца — пра ўсіх, многіх. Дзяўчдты лддбзяодл/ся од ўсё сояточндс.
ПААДЗЯВАЦЬ, -Аю, Аеш, -Ае; Аны;
здк., кдзо. Адзець, убраць усіх, многіх. 77.
дзяцей.
ПААДКАЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; здк.
Адказаць на ўсё, многае. 77 нд ўсе лытднн/, л/сьмы.
ПААДКАРКОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; здк., мяло. Адкаркаваць усё, многае.
77. бутэлькі.
ПААДКАСВАЦЬ, аю, -аеш, -ае; здк,
м/то. Адкасаць усё, многае або што-н.
усім. 77. рукдяы.
ПААДКІДАЦЦА, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца / ПААД
КІДВАЦЦА, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв., -аецца;
-аемся, -аецеся, -аюцца; здк. 1. Адкінуц
ца, адваліцца тулавам назад — пра ўсіх,
многіх. 77. нд сл/нк/ крэсддў. 2. Адпасці
(пра многае). 77ддбк/бдліся м/лдлсры.
ПААДКІДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны
/ ПААДКІДВАЦЬ, -аю, аеш, ае; аны;
здк. 1. кдао-м/то. Адкінуць адно за адным
усё, многае або ўсіх, многіх. 77. каменне з
бдроа/. 2. мяло. Адкінуць назад (пра гало
вы). 77. адлояы.
ПААДКЛАДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., мяло. Адкласці вялікую колькасць чаго-н.; адлажыць адно за адным усё, мно
гае. 77. кдўняры.
ПААДКЛЕЙВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-аецца; здк. Адклеіцца ў многіх месцах
або ў значнай колькасці. ТДлдлсры лддбклойодл/ся.
ПААДКЛЕЙВАЦЬ, -аю, аеш, ае;
-аны; здк., мяло. Адклеіць што-н. у многіх
месцах або ўсё, многае. 77 л/дрк/.
ПААДКОПВАЦЬ, аю, аеш, -ае; аны;
здк., кдао-м/то. Адкапаць адно за адным

усё, многае або ўсіх, многіх. 77. рэчы з
зялм/.
ПААДКРУЧВАЦЬ,
аю,
аеш, -ае;
-аны; здк., мяло. Адкруціць, адвінціць ад
но за адным усё, многае. 77. крдны.
ПААДКРЫВАЦЬ, Аю, Аеш, -Ае; -Аны;
здк., мяло. Адкрыць усё, многае або ад
крыць што-н. у многіх месцах. 77. <3дмы
культуры ў яёскдх.
ПААДЛОМЛІВАЦЦА / ПААДЛОМ
ВАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -аецца; здк.
Адламацца — пра ўсё, многае. 77ддйло.мл/здл/ся кручкі ў осм/длцы.
ПААДЛОМЛІВАЦЬ / ПААДЛОМВАЦЬ,
-аю, -аеш, -ае; -аны; здк., мяло. Адламаць
усё, многае. 77. ножкі крэслд.
ПААДЛЯТАЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; здк. 1. Адляцець —
пра ўсіх, многіх або пра ўсё, многае.
77тум/кі лддблятдл/. 2. Адляцець, адско
чыць ад моцнага ўдару штуршка — пра
ўсё, многае. У?с здсдўкі лддблятдл/.
ПААДМЕНЬВАЦЬ, аю, аеш, ае;
здк., м/то. Адмяніць усё, многае. 77. ільго
ты / прыбіла/.
ПААДМІРАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае;
здк. Адмерці — пра ўсё, многае. ^46 сцюлсы
лдрдс/лк; лддймцнм/.
ПААДМЫВАЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца;
здк. Адмыцца — пра ўсіх, многіх або пра
ўсё, многае. 77. дб лылу. 77лял/ы бобрд лддбл/ыздл/ся.
ПААДМЫВАЦЬ, -Аю, Аеш, Ае; -Аны;
здк., м/то. Адмыць усё, многае або ўсіх,
многіх. 77. ллял/ы яд ндс/лольяіку. 77 рук/ дб
смдлы.
ПААДМЫКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., м/то. Адамкнуць адно за адным усё,
многае. 77. здмк/.
ПААДМЯРЗАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае;
здк. Адмерзнуць — пра многае. Ухлдлцоў
аум/ы лдд^мрздл/.
ПААДМЯТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., м/то. Адмесці ўбок усё, многае. 77.
лісце дб лдроад.
ПААДНІМАЦЬ, Аю, Аеш, -Ае; здк,
м/то. 1. Адняць, адставіць ад чаго-н. усё,
многае. 77. брдб/ны дб сцяны. 2. бездс. Па
ралізаваць многае. ТТоа/ лддбнімллд.
ПААДНОСІЦЬ, нбшу, нбсіш, -нбсіць; здк., кдео-м/то. 1. Аднесці, занесці
адно за адным усё, многае або ўсіх, мно
гіх. 77. лдзычдны лосуб. 77. дзяцей у ясл/. 2.
Аднесці, аддаліць на якую-н. адлегласць
усё, многае. 2?ецер лд даносіў лобк/ дб бердад.
ПААДПАДАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае;
здк. Адпасці, адваліцца ад чаго-н. у мно
гіх месцах або ва ўсіх, многіх. 77ддблдбдў
тынк. У еын/ку злмдрдзкдў здеязь дгуркоў
лддблдбдлд.
ПААДПІЛОЎВАЦЬ, аю, -аеш, ае;
-аны; здк., м/то. Адпілаваць адно за ад
ным усё, многае. 77. адлічы.
ПААДПІХАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны
/ ПААДПІХВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
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зак., каео-м/то. Адапхнуць усё, многае або
ўсіх, многіх. 77. ярка/ ай барсае.
ПААДПОРВАЦЬ, аю, аеш, -ае; аны;
зак., м/то. Адпароць адно за адным усё,
многае ці ў многіх месцах. 77. лайклайку з
бакоў.
ПААДПРАЎЛЯЦЬ, Аю, Аеш, -Ае; зак.,
каео-м/то. Адправіць усіх, многіх або ўсё,
многае. 77. ласылк/.
ПААДПУСКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зяк., каео-м/то. Адпусціць усіх, многіх або
ўсё, многае. 77. су/рдцоўн/кяуу дЭлачь/нак.
77 баройы.
ПААДРАЗАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., м/то. Адрэзаць усё, многае. 77. ка
рэньчык/ арыкаў.
ПААДРАСТАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае;
зак. Адрасці ў многіх месцах, на ўсіх, мно
гіх. 7/а вярбе лааб{растал/ еал/нк/.
ПААДРЫВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-Аецца; зак. Адарвацца — пра ўсё, многае.
7ўз/к/ лаасфывал/ся.
ПААДРЫВАЦЬ, Аю, Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каео-м/то. Адарваць усё, многае або
ўсіх, многіх. 77. йом/к/ ай сцяны. 77 люйзей
ай работы.
ПААДСАДЖВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зак. 1. Пра многае — аддзяліўшы,
пасадзіць на новае месца. 77. бурак/. 2.
м/то. Пра многае — замест таго, што пра
пала, згінула, пасадзіць зноў. 77. бульбу. 3.
каао. Пра многіх — прымусіць сесці асоб
на. 77. вучняў на асобныя нарты. 4. каао.
Пра многіх — адняць ад маці. 77 цялят.
ПААДСКРАБАЦЬ,
Аю,
Аеш,
Ае;
-Аны; зак., м/то. Адскрэбці, саскрэбці
што-н. у многіх месцах або ўсё, многае. 77.
кронл/ фарбы.
ПААДСОЎВАЦЬ, -аю, аеш, -ае; зак,
каао-м/то. Адсунуць усё, многае. 77. сталы
ай вокнаў 77 засоўк/.
ПААДСТАВАЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-стаё; -стаём, -стаяцё, -стаібць; зак. 1. Ад
стаць — пра ўсіх, многіх. Дучн/, м/то хла
рал/, лаайставал/ на .матэматыцы. 2. (7 /
2 ас. не ўжыв.). Перастаць шчыльна пры
лягаць — пра ўсё, многае. 77айэм/вы лаайстав&л/.
ПААДСТАЎЛЯЦЬ, яю, Аеш, Ае;
-Аны; зак., м/то. Адставіць убок усё, мно
гае. 77. крэслы.
ПААДСЫПАЦЦА', 1 і 2 ас не ўжыв ,
-Аецца; зак. Адсыпацца — пра нейкую
колькасць чаго-н. з усіх або ў многіх мес
цах. Атынкоўка наайсыналася.
ПААДСЫПАЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюц
ца; зак. Адаспацца, выспацца — пра ўсіх,
многіх. 77 пасля йарое/.
ПААДСЯВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак. 1.
м/то. Адсеяць нанава ўсё, многае. 77. аз/л/ыя. 2. нбран., каео. Павыключаць многіх.
77 непаспяваючых стуйэнтаў.
ПААДСЯКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., м/то. Адсячы што-н. у многіх месцах
або ўсё, многае. 77. сух/я еал/ны. 77 м/лях/ йа
айстунлення.

ПААДЦВІТАЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , Ае;
зак. Адцвісці — пра ўсё, многае. Аветк/
лаайцв/тлл/.
ПААДЦІРАЦЬ, Аю, Аеш, -Ае; -Аны;
зак., м/то. Адцерці ўсё, многае або вяр
нуць адчувальнасць расціраннем усяму,
многаму. 77. плямы. 77. абмарожаныя вум/ы.
ПААДЦЯГВАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
зак., каео-м/то. Адцягнуць, перамясціць
куды-н. усё, многае або ўсіх, многіх. 77.
жзрйзе.
ПААДЧЫНЯЦЬ, Аю, -Аеш, Ае; Аны;
зак., м/то. Адчыніць усё, многае або што-н.
у многіх месцах. 77. вокны.
ПААДЧЫШЧАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак,
м/то. Адчысціць усё, многае. 77. айзенне.
ПААДШПІЛЬВАЦЬ, -аю, аеш, ае;
-аны; зак., м/то. Адшпіліць адно за другім
усё, многае. 77. еуз/к/.
ПААДШРУБОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, ае;
-аны; зак., м/то. Адшрубаваць адно за дру
гім усё, многае. 77. еамк/.
ПААДШУКВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каео-м/то. Адшукаць усіх, многіх або
ўсё, многае. 77. сваякоў. 77. згубленыя рэчы.
ПААКУЧВАЦЬ, -аю, аеш, -ае; -аны;
зак., м/то. 1. Акучыць усё, многае. 77. буль
бу. 2. і без йап. Акучваць некаторы час. 77.
йа паўйня.
ПААПАДАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае;
зак. Апасці — пра ўсё, многае. 77/сце паапайала з йрэў.
ПААПРАНАЦЦА, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца; зак. Ап
рануцца — пра ўсіх, многіх. Тосц/ паапра
налі / паехал/.
ПААПРАНАЦЬ, -Аю, Аеш, Ае; зак 1.
каео-м/то. Апрануць, забяспечыць воп
раткай усіх, многіх. 7/енла л. йзяцей. 2.
м/то. Надзець на сябе многа чаго-н. 77. на
сябе ўсе новае.
ПААПУСКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак 1.
каео-м/то. Апусціць усё, многае або ўсіх,
многіх. 77. крылы. 2. м/то. Павыкрэсліваць
у тэксце (непатрэбныя цытаты).
ПААПУХАЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; зак. Апухнуць,
ацячы — пра ўсіх, многіх ці пра ўсё, мно
гае. 77ое/ лаалухал/.
ПААПЯКАЦЬ, Аю, Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каео-м/то. Апячы ўсіх, многіх або ўсё,
многае. 77. рук/.
ПААРАЦЬ, -рў, -рАш, -рА; -рбм, -рацё,
-рўць; -ры; -рАны; зак., м/то. 1. Узараць
усё, многае. 77. усе лалетк/. 2. і без йал.
Араць некаторы час. 77 йа лаўйня.
ПААРФАВАЦЬ, -фўю, -фўеш, -фўе;
-фўй; -фавАны; зак., м/то. 1. Ачысціць ар
фай усё або вялікую колькасць чаго-н. 77.
усе збожжа. 2. і без йал. Арфаваць некато
ры час. 77. некальк/ еайз/н.
ПААРЫШТОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
-аны; зак., каео. Арыштаваць усіх, многіх.
Злачынцаў лаарым/тоўвал/.
ПААСКУБАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны
/ ПААСКУБВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак. 1. каео (м/то/ Аскубваючы, ачысціць

ПАА-ПАБ
ад пер'я. 77. курэй. 2. м/то. Абраўнаваць
граблямі ўсё, многае. 77. вазы з саломай.
ПААСМАЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак,
каео-м/то. 1. Асмаліць' у многіх месцах,
усё, многае або ўсіх, многіх. 77. бак/ ар
мяка. 77 вусы. 2. Апаліць з усіх бакоў. 77.
слупы.
ПААСМОЛЬВАЦЬ, аю, аеш, -ае;
зак., м/то. Прасмаліць, пакрыць смалой
усё, многае. 77. лойк/.
ПААСОБКУ, лрысл. 1. Па адным, не ра
зам. Таварыць з кожным л. 2. Асобна, раз
лучыўшыся. Сёл/ 7 бацьк/ / сына жывуць л.
ПААСОБНЫ, ая, ае (разм) 1. Які
існуе, дзейнічае самастойна побач з ін
шымі. Мел/ поспех не тольк/ калектывы,
але / паасобныя выканаўцы. 2. Адзінкавы,
рэдкі. Янлайз/равал/ паасобныя елейачы. 3.
Ізаляваны ад іншых, не звязаны з іншымі.
.Жыць у паасобным лако/.
ПААСТАВАЦЦА, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-таёцца; -таёмся, -таяцёся, -таібцца; зак.
1. Астацца дзе-н. — пра ўсіх, многіх або
быць пакінутым дзе-н. — пра ўсё, многае
або ўсіх, многіх. .Жне/ лааставал/ся ў лал/
йа вечара. 77а срайах ям/чэ пааставалася
л/ноеа аеаройн/ны. 2. Не перастаць быць
якім-н., кім-н. — пра ўсіх, многіх або ўсё,
многае. 7?окнь/ лааставал/ся айчыненым/.
3. (7 / 2 ас. мн. не ўжыв.). Захавацца, уца
лець — пра ўсё, многае. 77а лайлозе лаас
тавал/ся сляйы. 4. Апынуцца ў якім-н. ста
не — пра ўсіх, многіх або ўсё, многае. 77асля вайны жанчыны лаасп/авал/ся ўйовам/. 5.
Апынуцца ззаду, збоку — пра ўсіх, многіх
або ўсё, многае. Старыя /сц/ не ласлявал/ /
лааставал/ся ззайу
ПААСТРЫГАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны;
зак., каео-м/то. Тое, што і паабстрыгаць.
ПААСУШВАЦЬ, аю, -аеш, ае; аны;
зак., м/то. Асушыць усё, многае. 77. балоты.
ПААТРАСАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., м/то. Атрэсці ўсё або вялікую коль
касць чаго-н. 77 усе яблык/.
ПААТРУЧВАЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -аецца; -аемся; -аецеся, -аюцца;
зак. Атруціцца — пра ўсіх, многіх. 77 гры
бам/.
ПААТРУЧВАЦЬ, аю, аеш, -ае; -аны;
зак., каго-м/то. Атруціць усіх, многіх або
ўсё, многае. 77. тараканаў.
ПААЦЯРЭБЛІВАЦЬ, аю, аеш, -ае;
-аны; зак., м/то. Тое, што і наабцярэблі
ваць.
ПААЧЫШЧАЦЬ, -Аю, Аеш, -Ае; -Аны;
зак., м/то. Ачысціць усё, многае. 77 насенне.
ПАБАГАЦЕЦЬ, ёю, ёеш, -ёе; зак
Стаць багацейшым. 77абаеацею / спраўлю
новы аарн/тур.
ПАБАДЗЯЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. (разм.). 1. Пацягацца; павандраваць.
77 ла свеце. 2. Пахадзіць, паблукаць без
пэўнай мэты. 77. ла базары.
ПАБАЖЫЦЦА ал. бажыцца
ПА-БАНКУ, лрысл. У картачных гуль
нях: на ўсе грошы, якія маюцца ў банку (у
2 знач.). Тсц/ ла-банку.

ПАБ-ПАБ
ПАБАРАНАВАЦЬ ад. баранаваць
ПАБАРВАВЕЦЬ / ПАБАРВОВЕЦЬ ад.
барвавець.
ПАБАРВЯНЕЦЬ ад барвянець
ПАБАРОЦЦА, -барўся, -ббрашся, -66рацца; -барьіся; здк., з к^л/. Аказваць су
праціўленне каму-н. у барацьбе на праця
гу якога-н. часу
ПАБАРОЦЬ, -барў, -ббраш, -ббра; -ба
ры; зак., каао
Перамагчы праціў
ніка ў спартыўнай барацьбе. 77. еябол/дед
барца.
ПАБАТАЛЬЁННЫ, ая, ае Пра ваен
ны строй: які раздзяліўся на батальёны,
батальёнамі. 77дбджддьёялде лдсжрдеяяе.
ПАБАЧЫЦЦА ад бачыцца
ПАБАЧЫЦЬ ад бачыць
ПАБАЧЭННЕ, я, к У выразе: да паба
чэння — ветлівыя словы, якія гаворацца
пры развітанні.
ПАБАЯЦЦА, -баібся, -баішся, -баіцца;
-баімся, -баіцёся, -баяцца; -ббйся; зок.,
кяао-чдао, з /н%). і з бобол. скдздл/. Не ад
важыцца зрабіць што-н. 77. зде/рух/. 77ббояддся /сц/ обно. Я лдбдяўся, м/жо л/яяе /мол*
здўедждць.
ПАБЕГЧЫ, -бягў, -бяжыш, -бяжыць;
-бяжым, -бежыцё, -бягўць; -бёц -гла; -бя
жы; зок. 1. ад. бегчы. 2. Пачаць бегчы (пра
людзей, жывёл). 77. мо бдцьку.
ПАБЕЛКА ад. пабяліць.
ПАБЕРАГЧЫ, -рагў, -ражбш, -ражб;
-ражбм, -ражацё, -рагўць; пабярбц -бе
раглі, -глб; -ражы; зок., кдео-м/жо. 1. Ча
сова ўзяць пад сваю ахову не дапусціць
страты чаго-н., захаваць. 77. чужыя рэчы.
77. ^ром/ы. 2. Аднесціся да каго-, чаго-н.
беражліва, клапатліва. 77. херру/о сясжру.
77е хедд/омся, лдббрджь/ седё збдроўе/
ПАБЕРАГЧЫСЯ,
берагўся,
бера
жбшся, -беражэцца; -беражбмся, -бера
жацеся, -берагўцца; -бярбгся, -бераглася,
-лбся; -беражьіся; зок. Аднесціся да сябе,
да свайго здароўя беражліва, пазбягаючы
ўсяго неспрыяльнага. 7рэбд л., кдб яе лрдсжубз/^^д.
ПАБІЦЦА, -б'ібся, -б'ёшся, -б'ёцца;
-б'ёмся, -б'яцёся, -б'ібцца; пабіся; зок. 1.
ад. біцца. 2. (7 / 2дс. яеўжые.). Быць разбі
тым, пацісканым, патоўчаным ад удараў
штуршкоў і пад. Ябдык/ лдйд/ся ў Эорозе.
ТТТыбд лдбмдся.
ПАБІЦЬ, -б'іб, -б'ёш, -б'ё; -б'ём, -б'я
цё, -б'ібць; -бі; -біты; зок. 1. ад. біць. 2.
коао ("м/то). Забіць у якой-н. колькасці,
перабіць. Ён сожя/ еороаоў лобгу. 3. коао
Ім/жо). Перамагчы ў спаборніцтве, гульні,
спрэчцы. У м/журхдня/ ябрд ея лдб/ў ус/х.
4. м/жо. Пашкодзіць (пасевы і інш.). Трдб
лдб/ў жыжо. 5. м/жо. Разбіўшы, знішчыць,
паламаць што-н. адно або ўсё, многае. 77.
жддбрку. 77. лдсубу. 6. м/жо. Сапсаваць,
пашкодзіць (пра воспу моль і пад.). ЛТодь
ядйдд лдд/жо. 7?осяд лдб/дд жедр. 7. м/жо.
Узнікнуць; усыпаць або пакрыцца чым-н.
Тіроеы лдб/дд с/е/зяд. 8. м/жо. У картачнай
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гульні: пакрыць карту партнёра старшай
картай.
ПАБЛАЖКА, -і, ^АУ-жцы, ля/, -і, -жак,
ж. (разм.). Нястрогія, паблажлівыя адно
сіны да каго-н. Доеоць кдл/у-я. лдбдджку.
ПАБЛАЖЛІВЫ, ая, ае 1. Нястрогі,
непатрабавальны. 77дбдджд/ёыя дбяос/яы.
2. Мяккі, велікадушны. 77. лес. Ц яоз. паб
лажлівасць, -і, ж.
ПАБЛАЖЭЛЫ, -ая, -ае. Схуднелы;
непрывабны. 77. жедр.
ПАБЛАЖЭЦЬ ад. блажэць
ПАБЛІЗУ, лрь/сд. і лрыядз. 1. лрысд.
Блізка, непадалёку. Т^эчкд ёс//ь м. 2. лрыядз.
з Р Указвае на размяшчэнне блізка ад ча
го-н. 2?ёскд сжодо л. еозерд.
ПАБЛУКАЦЬ, -Аю, -Аеш, Ае; зок 1.
Пахадзіць у пошуках дарогі. 2. Павандра
ваць, пахадзіць у вольны час (разм.). 77.
кодя еозеро.
ПАБЛЫТАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , -аец
ца; зок. Пераплесціся паміж сабой, пера
блытацца. 777жк/ лдбдыждд/ся.
ПАБЛЕіТАЦЬ, -аю, -аеш, ае; -аны;
зок., м/жо. 1. Зблытаць, пераблытаць. 77.
о^ож. 2. Прыняць адно за другое. Яаэжд я/
з чыл/ яе лдбдыждк?.
ПАБЛЯДНЕЛЫ, ая, -ае 1. Які стаў
бледным. 77. жедр. 2. Які страціў свае яркія
фарбы, стаў цьмяным. 77дбдяЭнедыя зорк/.
ПАБЛЯДНЕЦЬ, -ёю, ёеш, ёе; зок
Стаць бледным ці бляднейшым.
ПАБЛЯКЛЫ, -ая, -ае. Які страціў све
жасць, яркасць. 77д6дякдыя %,дрбы. 77обдякддя кеежко.
ПАБЛЯКНУЦЬ ад. блякнуць
ПАБЙІ, -ббяў. Удары па жывым целе,
збіванне. Сдябы лдбояў. Цяплець л.
ПАБОІШЧА, -а, я 1. Бітва з вялікай
колькасцю ахвяр. ЛТол/оеео л. (назва Кулікоўскай бітвы, у якой быў разбіты татар
скі хан Мамай). 2. Жорсткая бойка (разм).
УЭзедья/чдць у еуд/чяыл/ лдбо/м/чы.
ПАБАЙВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец
ца; яезок. Адчуваць лёгкі страх. 77. /сц/ лесол/ лоччу.
ПАБОЛЬВАЦЬ, І і 2 ас не ўжыв , -ае;
яезок. Крыху або зрэдку балець. Зўб лобольеде.
ПАБОЛЬШАЦЬ ад большаць
ПАБОЛЬШЫЦЬ, -шу, шыш, шыць;
-шаны; зок., м/жо. Зрабіць большым па
колькасці, памеры, аб'ёме і пад. 77. зял/едьяы яойзед.
ПАБОРЫ, -аў дбз. паббр, -у л/. 1. Пра
змерныя, непасільныя падаткі ці зборы.
2. л^рдя. Неафіцыйныя зборы сродкаў на
што-н. (разм.).
ПАБОЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які існуе побач
з галоўным, асноўным, другарадным. 77.
жылджу л <есе. 2. Не свой, які не належыць
да дадзенага грамадства, установы, сям'і і
пад. 77дбочяыл/ (наз.) уедхоб зоборомеяь/.
з. Які не мае непасрэдных адносін да ча
го-н. 77обочмыя л/еркоеомя/. 4. Народжаны
без шлюбу (уст ). 77. еь/я. О Пабочнае слова
або пабочны сказ — у граматыцы: інтана

цыйна адасобленае слова ці сказ унутры
другога сказа, якія выражаюць розныя ві
ды адносін таго, хто гаворыць, да таго, пра
што ён гаворыць.
ПАБРАЗГАТАЦЬ ад бразгатаць
ПАБРАЗГАЦЬ ад бразгаць
ПАБРАТАЦЦА ад братацца
ПАБРАЦІМ, -а, л/я. -ы, -аў л/. Чалавек,
які ўступіў у пабрацімства з кім-н. Тйрдбылдбрдц/л/ы (перан.: пародненыя гарады). Ц
лрыл/ пабрацімскі, -ая, -ае
ПАБРАЦІМСТВА, а, я Старажыт
ны славянскі звычай замацавання муж
чынскай дружбы прыраўноўваннем яе да
братніх адносін. 77. фрдлжджкоў.
ПАБРАЦЬ, -бярў, -бярбш, -бярб; -бярбм, -берацё, -бярўць; -бяры; -брАны;
здк., кдео-м/жо. Узяць, забраць усё, многае
або ўсіх, многіх. 77. усе рэчы.
ПАБРЫСЦІ ыдў, ыдзёш, ыдзё;
-ыдзём, -ыдзяцё, -ыдўць; -ыў -ылА, -лб;
-ьшзі; здк. Пайсці павольна, з цяжкасцю
перастаўляючы ногі.
ПАБРАЦЦА ад брыць
ПАБРЁІЦЬ ад брыць
ПАБУДАВАЦЦА ад будавацца
ПАБУДАВАЦЬ ад будаваць
ПАБУДЖАЛЬНЫ, ая, ае (кніжн )
Які выклікае жаданне, прымушае дзей
нічаць. 77дбубжддькыя лрычыяы. 77дбубжддьяыя скдзы.
ПАБУДЖАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; яездк.,
кдео Ім/жо) бд чдео і з /яф. (кніжн.). Выклі
каць жаданне рабіць што-н.; прымушаць
да чаго-н. 77. Эд #ь/сдкдрос)яых лдеобз/н. 77.
Эземя/чд^ь.
ПАБУДЗІЦЬ ад будзіць
ПАБУДКА, -і, ДЛГ-дцы, л/я. -і, -дак, ж.
(спец.). Сігнал да абуджэння. Рдя/м/яяя л.
ПАБУДбВА, -ы, л/я. -ы, -дбў, ж. 1. ад.
будаваць. 2. Будова (у 1 знач.); структура,
канструкцыя. 77. скдзд. ^ддездбежояядя л.
3. Вучэнне, тэорыя, сістэма разважанняў
(кніжн.). Лде/ччыя лдбуйжы.
ПАБУЙНЕЦЬ ад буйнець
ПАБУРАЦЬ ад бурэць
ПАБЫВАЦЬ, -Аю, Аеш, Ае; здк 1. Па
ездзіць, пахадзіць (па многіх месцах). 77.
яд Адўкдзе / ў Арыл/е. 2. Пабыць, пажыць
дзе-н. 77. лд лоўбл/. 3. Зайсці куды-н., на
ведаць каго-, што-н. 77. у бдцькоў.
ПАБЫЎКА, -і, 2747-бьіўцы, л/я. -і, -бьівак ж. У выразе: на пабыўку (разм.) — у
водпуск на кароткі час (пераважна пра ва
еннаслужачых). ^блусц/'ць яд лдбыўку.
ПАБЕіЦЬ, -бўду, -бўдзеш, -бўдзе; пабьіў -былА, -лб; пабўдзь; здк. Прабыць
некаторы час дзе-н. 77. у еордйзе жры бя/.
77дбубзь у ядс.
ПАБЯГУШКІ, шак У выразе: на пабя
гушках (разм.) — для дробных паслуц на
пасылках. Адолчык быў у /х лд лдбяеум/кдх.
ПАБЯЛЕЦЬ ад бялець
ПАБЯЛІЦЬ ад бяліць
ПАБЯЛЯНЫ, -ая, -ае. Пакрыты ўнут
ры белай палівай, эмаллю, эмаліраваны.
77. чыеуя.
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ПАВА, -ы, мл. -ы, пАваў, ж. Самка паў
ліна. II лрым. лавіны, -ая, -ае.
ПАВАБІЦЬ ад. вабіць
ПАВАБНЫ, -ая, -ае. Які вабіць да сябе,
прывабны. 77аеаблая знатнасць. ТДаеаблая
ўсмешка. II лез. павабнасць, -і, эм.
ПАВАГА, -і, ДА/-візе, ж. Пачцівыя ад
носіны, выкліканыя прызнаннем чыіх-н.
высокіх якасцей, заслуг Лыхоўеаць лазану
бо старэйшых. карыстацца /шеаеай.
ПАВАГАЦЦА ал. вагацца
ПАВАГАЦЬ ал. вагаць
ПАВАДЗІЦЬ, -ваджу, -вбдзіш, -вбдзіць; -вбджаны; зак. 1. клао (7шло). Во
дзячы, прымусіць хадзіць на працягу яко
га-н. часу. 77. каля. 77. асецей ло арудзе. 2.
чым. Зрабіць некалькі рухаў чым-н. па па
верхні або ў розных напрамках. 77. указкай
ла карце.
ПАВАДОВЫ ал. повад.
ПАВАДАК, -дкА, мл. -дкц -дкбў, м. Ка
роткі повад, а таксама рэмень, на якім
водзяць сабак. З^яць сабаку ла л. 0 Ісці на
павадку у каао (разм., неадабр.) — знахо
дзіцца ў залежнасці ад каго-н. Ц лрым. па
вадковы, -ая, -ае.
ПАВАДЫР, -0, мл. -ы, -бў, м. Той, хто
водзіць каго-н., дапамагае каму-н. ісці.
Сляды слялому ле л. (прыказка). 77. мябзеебзя. Сабак/-лаеабыры.
ПАВАЖАНЫ, -ая, -ае. Які выклікае па
чуццё павагі, да якога адчуваюць павагу
77. чалавек. /Даеажальт таварышы (ветлі
вы зварот). /Даслухайце, л./(наз.; фаміль
ярны зварот).
ПАВАЖАЦЬ, -Аю, -Аеш, -ае; лезак. 1.
каео-м^/ло. Адносіцца з павагай да каго-,
чаго-н. 77. старэйшых. 77. чужую бумку.
/7рымус/ць сябе л. 2. што. Любіць, цаніць
што-н. 77. тэатральлае мастацтва. 77. ры
балку.
ПАВАЖЛІВЫ, -ая, -ае. Які адносіцца
да каго-н. з павагай. /7. сыл. 77аеажл/еа
(прысл.) аблесц/ся. Ц лаз. паважлівасць, -і,
ж.
ПАВАЖНЫ, -ая, -ае. 1. Важны, поўны
годнасці, самавітасці. А7?бз/ць з лаеажльт
еыеля^ам. 2. Спакойны, павольны. /7аеажлыярух/. 3. Немалады. 77. ўзрост. Ц лаз.
паважнасць, -і, ж.
ПАВАЖЫЦЦА' ал. паважыць
ПАВАЖЫЦЦА', -жуся, -жышся, -жыц
ца; зак. Пасмець, асмеліцца. 77. аслрэчеаць
бўмк/ лектара.
ПАВАЖЫЦЬ, жу жыш, -жыць; жа
ны; зак., каео-што. 1. Вызначыць вагу
цяжар каго-, чаго-н. 77. мях/ з жытам. 77.
сумку ў руцэ. 2. Узважыць усё, многае або
ўсіх, многіх. 77. усю бульбу. Ц зсар. паважыц
ца, -жуся, -жышся, -жыцца (да 1 знач.).
ПАВАЗІЦЦА, -важўся, -вбзішся, -во
зіцца; зак. Правесці некаторы час, возя
чыся на чым-н. 77. ла салках.
ПАВАЗІЦЬ, -важў, -вбзіш, -вбзіць;
-вбжаны; зак., каео-што. 1. Правесці не
каторы час, возячы каго-, што-н. 77. ла ео-

рабзе. 2. Звесці, перавезці ўсё, многае. 77.
усё села.
ПАВАЛ, -у м. Павалены лес, буралом. У
лесе млоеа лаеалу.
ПАВАЛІЦЦА сл. валіцца
ПАБАЛІЦЬ ал. валіць'
ПАБАЛІЦЬ' ал валіць'.
ПАВАЛОКА, -і, ДАД-лбцы, ж. 1. Лёгкая
дымка, якая зацягвае, пакрывае што-н.
Солца лраб/еалася лраз лаеалоку хмар. 2. У
выразе: вочы з павалокай — з пяшчотным,
млявым, нібы затуманеным позіркам. 7?очы карыя з лаеалокай.
ПАВАЛЬНЫ, ая, ае Які ахоплівае
ўсіх, многіх; пагалоўны. 77а#альлыя хеаробы. II лаз. павальнасць, -і, ж.
ПАВАЛЯЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. Правесці некаторы час валяючыся. /7.
ла селе.
ПАВАРАЖЫЦЬ ал. варажыць
ПАВАРОТ, -у АД -рбце, мл. -ы, -аў м.
1. ал. павярнуцца, павярнуць. 2. Месца,
дзе паварочваюць. /?ыйсц/ з-за лаеароту.
3. лзрал. Поўная змена ў развіцці чаго-н.;
пералом. 77 у жыцц/. 77. лёсу.
ПАВАРОТЛІВЫ, ая, ае 1. Здольны
лёгка і хутка паварочвацца. /7аеаротл/еая
лобка. 2. Увішны, спрытны, разбітны. 77аеаротл/еая еаслабыля. ^л чалаеек л. Ц лаз.
паваротлівасць, -і, ж
ПАВАРОТНЫ, ая, ае 1. Які служыць
для павароту паварочвання чаго-н. /7аеаротлыя ліехал/змь/. 2. лерал. Пераломны,
пасля якога пачынаецца нешта новае. 77.
лерыябуразе/цц/ зрамайтлеа.
ПАВАРОЧАЦЬ', -аю, аеш, -ае; -аны;
зак., каео-што. Вярнуць назад многіх.
ПАВАРОЧАЦЬ', -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што. 1. Абярнуць, перавярнуць усё,
многае. 77. усе крэслы. 2. Перавярнуць на
другі бок для прасушвання. 77. села.
ПАВАРОЧВАЦЦА, -ваюся, ваешся,
-ваецца; лезак. 1. ал. павярнуцца. 2. ле
рал. Дзейнічаць хутка, умела, аператыўна
(разм.). Аутчэй лаеарочеайся/
ПАВАРОЧВАЦЬ ал. павярнуць
ПАВАРУХНУЦЦА ал. варушыцца
ПАВАРУХНУЦЬ ал варухнуць
ПАВАРУШВАЦЦА,
аюся, -аешся,
-аецца; лезак. Варушыцца злёгку або час
ад часу. Стары лаеарушеаўся ла лечы.
ПАВАРУШВАЦЬ, -аю, -аеш, ае; ле
зак., каао-што або чым. Варушыць крыху
або час ад часу. 7?ецер лаеорушеае еал/лы.
/7. лальцам/.
ПАВАРУШЫЦЦА ал варушыцца
ПАВАРУШЫЦЬ ал варушыць
ПАВАРЧУК, -0, мл. -і^ -бў м. (разм.).
Падлетак — памочнік повара на кухні.
ПАВАРЫХА ал повар
ПАВАРЫЦЬ, -варў, -вАрыш, -вАрыць;
-вараны; зак., што. 1. Зварыць усё, мно
гае. 77. усё мяса. 2. Варыць яшчэ некаторы
час. 77. мяса хе/л/л беаццаць.
ПАВАСТРЫЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , -бе;
зак. Зрабіцца больш вострым. Сярлы лаеастрэл/.
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ПАВЕДАМІЦЬ, млю, -міш, -міць;
-млёны; зак., каму, што, аб к/м-чым, лра
каео-што і са злуч. «што*. Давесці да веда
ма. 77. аб збарэлл/ ла рэактары. 77. алошл/я
зеестк/. Ц лезак. паведамляць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II лаз паведамленне, -я, л.
ПАВЕЗЦІ', -вязў, -вязёш, -вязё; -вя
зём, -везяцё, -вязўць; павёз, -вёзла; -вёзены; зак. Пачаць везці', адправіцца куды-н., везучы каго-, што-н. /Даклаў еоз як
калю л.
ПАВЕЗЦІ' ал везці'
ПАВЁК, лрысл. Назаўсёды, навек. 77 еэтаеа ле забубў.
ПАВЁКА, -а, мл. -і, -аў л. Рухомая
складка скуры, якая прыкрывае вока.
у4лусц/ць лаеек/.
ПАВЕЛІЧАЛЬНЫ, -ая, ае 1. Які слу
жыць для павелічэння таго, што разгля
даецца. /Даеел/чальлае шкло. 2. У грама
тыцы: звязаны з утварэннем назоўнікаў
і прыметнікаў якія абазначаюць большы
памер прадмета ці большую ступень якас
ці, а таксама эмацыянальныя адносіны
(напр.: бом/шча, еел/чэзлы). 7/аеел/чальлыя
су%ыксы.
ПАВЕЛІЧЭННЕ ал. павялічыцца, па
вялічыць.
ПАВЕРАНЫ, -ага, мл -ыя, ых, м
(кніжн.). Асоба, афіцыйна ўпаўнаважаная
дзейнічаць ад чыйго-н. імя. О Прысяжны
павераны — адвакат у царскай Расіі. Пры
сяжны ў справах — дыпламатычны прад
стаўнік, ніжэйшы на ранг за паела ці па
сланніка.
ПАВЕР'Е, -я, мл. -і, -яў л. Паданне,
заснаванае на забабонах. /Дарослыя ла
зер 7.
ПАВЕРКА, -і, ДА/-рцы, мл. -і, -рак, ж.
Пераклічка, якая робіцца для праверкі на
яўнасці людзей. Рал/шляя л. салдат.
ПАВЕРСЕ, лрысл. 1. Па верхняй част
цы, верхам. /Дажор /шоў л. 2. Зверху, па
верх чаго-н. /7аблброзаўся л. еузелькай
лалружкай.
ПАВЕРХ', -а, Л/-рсе, мл. -і, -аў м. Част
ка будынка, у якой памяшканні знахо
дзяцца на адным узроўні. .Жыць ла нять/м
лаебрсе. /Дабзальлы л.
ПАВЕРХ', лрылаз. з Д 1. Ужыв. пры
абазначэнні паверхні, вышэй якой або на
некаторай адлегласці ад якой што-н. раз
мяшчаецца ці адбываецца, /лябзець л. аку
ляраў. 2. На паверхні чаго-н. /Дрылеечы ла
ложак л. коўаірь/.
ПАВЕРХНЕВЫ, ая, -ае. Які знахо
дзіцца, адбываецца на паверхні, каля па
верхні. /7. слой алебы. /Даеерхлееае быхалле
(неглыбокае).
ПАВЕРХНЯ, -і, ж. 1. Вонкавы бок чаго-н. 77. метолу. Сл/зеаць ла лаеерхл/ чаео-л. (таксама перан.: не паглыбляцца ў
сутнасць чаго-н., абмяжоўвацца знешнім
бокам з'яў). Ляжаць ла лаюрхл/ (перан.:
пра што-н. яснае, відавочнае). 2. У матэ
матыцы: мяжа, якая аддзяляе геаметрыя-
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нае цела ад знешняй прасторы або іншага
цела.
ПАВЁРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; зак. 1.
каму-чому і ў каео-м/то. Прыняць на веру
што-н., стаць перакананым у кім-, чым-н.
77. у лбрамоеу. 77аеерце, ёд не ломыляецца тут. Л7ы у Я?О лаеерЬАЛ/. 2. КОМу-ЧОЛ/у.
Прыняць за праўду што-н., чые-н. словы.
77. чуткам.
ПАВЁСІЦЦА 27! вешацца
ПАВЁСІЦЬ 27! вешаць
ПАВЁСТКА, -і, ДЛ7 -тцы, мн. -і, -так,
ж. 1. Пісьмовае афіцыйнае паведамленне
з выклікам, запрашэннем куды-н. 77. ў Ап
унцыю. 77. на схоб. 2. Кола пытанняў, якія
павінны быць абмеркаваны на пасяджэн
ні. 77. схоба. О Павестка дня — тое, што і
павестка (у 2 знач.).
ПАВЁСЦІ, -вяду, -вядзёш, -вядзё; -вя
дзём, -ведзяцё, -вядўць; павёў -вялё, -лб;
-вядзі; зяк. 1. каео-м/то. Пачаць весці (у
1—4 і 6 знач.). /7. бз/ця за руку. 77. батальён
на прарыў. 77 маму на захаб. 77. /ярах,пар
на лал/. 77. смыкам на струнах. 77. барацьбу
з пешаходам/. 2. безас., каза кубы. Пахіліць,
пацягнуць. Талага закружь/лася / л/яне на
вяла ўбак. 3. дым. Зрабіць плаўны рух, ва
рухнуць. 77. нлячам/. 7 бакам не лаеёў (не
звярнуў увагі, ніяк не зрэагаваў на слова,
заўвагу і пад.). Ц незак. павадзіць, -джу
-дзіш, -дзіць (да 3 знач.).
ПАВЁСЦІСЯ, -вядўся, -вядзёшся, -вядзёцца; -вядзёмся, -ведзяцёся, -вядўцца;
павёўся, -вялася, -лбся; павядзіся; зак. 1.
(7 / 2 ас. не ўжые.). Увайсці ў звычай, стаць
прывычным. 7ак нанялася тут збаўка. 2.
з к/м. Пачаць вадзіцца з кім-н. (разм.). З
к/м лаеябзем/ся, аб таза / набярэм/ся (пры
казка).
ПАВЕСЯЛЁЛЫ, ая, ае Які зрабіўся
больш вясёлым, весялейшым.
ПАВЕСЯЛЁЦЬ 27! весялець
ПАЛЁТ, -а, Л7 -вёце, мн. -ы, -аў м. Ад
міністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка ў
Вялікім Княстве Літоўскім. Існавалі паве
ты ў Беларусі з 15 ст. да 1940 г Ц лрым. па
вятовы, -ая, -ае. 77. еараб.
ПАВЁТКА, -і, ДЛ7-тцы, мн. -і, -так, ж.
Тое, што і лаеець. Тйілёсы стаяць лаб па
веткай.
ПАВЁТРА, -а, н. Сумесь газаў якая
складае атмасферу Зямлі. Чыстае л. Ту
заць на паветры (хадзіць на прагулку). Ды
хаць паветрам чаео-н. (перан.: пранікнуц
ца ўражаннем ад чаго-н.). 7?а вальным па
ветры (у садзе, за горадам, не ў закрытым
памяшканні). 7?/сець у паветры (перан.:
знаходзіцца ў няпэўным становішчы). Уз
ляцець у л. (узарвацца). 77аветра/(каманда
ў знач.: трывога, паявіўся варожы сама
лёт). 7>ой у паветры. Ц прым. павётраны,
-ая, -ае. 77абетраныя войны. 77. мост (авія
цыйная лінія з перавалачнымі аэрадрома
мі і навігацыйным абсталяваннем).
ПАВЁТРАНЫ, ая, -ае 1.27! паветра 2.
Які адносіцца да паветраплавання і авія
цыі. 77. флот. ТТаветроныя знос/ны. 3. Які
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прыводзіцца ў рух паветрам. 77аеетраная
помпа.
ПАВЕТРАПЛАВАЛЬНІК, а, мн і, аў,
м. Чалавек, які займаецца паветраплаван
нем II ж. паветраплавальніца, -ы, мн -ы,
-ніц.
ПАВЕТРАПЛАВАННЕ, -я, н Тэорыя
і практыка руху ў паветры на апаратах,
лягчэйшых за паветра. Ц лрым. паветра
плавальны, -ая, -ае.
ПАВЁЎ, -вёву мн. -вёвы, -вёваў м. 1.
Слабы парыў ветру; рух у паветры. 77. сеежаеа еетру. 2. перон. Прыметы чаго-н.,
што надыходзіць, або той ці іншы напра
мак у густах, настроях і жыцці грамадства
(кніжн.). Туман/стычныя лаеееы.
ПАВЁЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. 1. Пляцоўка
пад дахам на слупах для хавання чаго-н.
ад дажджу, непагоды. Зеруз/ць мях/ лаб л.
2. Памяшканне, дзе звычайна складаюць
дровы.
ПАВЁШАННЕ 27! вешаць
ПАВЁШАЦЬ 27! вешаць
ПАВЁЯЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе; Па
чаць веяць (у 2 знач.), дзьмуць. 77аееяў еецер. 77оееяло (безас.) еясной. Лб яе ўсмем/к/
лаееяла (безас.) цеплынёй / ляскай (перан.).
ПАВІДЛА, -а, н. Салодкая маса з пра
цёртых пладоў звараных з цукрам. Яблыч
нае л.
ПАВІДНЁЦЬ 27! віднець
ПАВІЛЫАТНЁЛЫ, ая, -ае Які зрабіў
ся вільготным. 77ае/льеатнелыя еочы.
ПАВІЛЫАТНЁЦЬ 27! вільгатнець
ПАВІЛЬЁН, -а, мн ы, -аў м 1. Аль
танка ці невялікі лёгкі будынак (напр., у
садах, ларках). Хееткаеы п. 2. Будынак,
памяшканне для экспанатаў на выстаў
цы, для правядзення кіна- і фотаздымак.
.Выставачны п. Ц прым. павільённы, -ая, -ае.
ПАВІНАВАЦІЦЦА 27! вінаваціцца
ПАВІНЕН, -нна, у знач. зык. 1. каму.
Абавязаны аддаць доўг Сўсеб мне п. ляцьбзясят рублёў. 2. з /нф. Абавязаны зрабіць
што-н. Мы лаб/нны змагацца за мф. 3. з
/нф. Пра тое, што адбудзецца абавязкова,
непазбежна або мяркуецца адбыцца. 7?н п.
хутка з ^е/цца.
ПАВІНІЦЦА, -нібся, -нішся, -ніцца;
-німся, -ніцёся, -н^цца; зак. Прызнацца ў
сваёй віне, пакаяцца.
ПАВІННАСЦЬ, і, мн і, -ей, ж. Іра
мадскі або дзяржаўны абавязак насель
ніцтва. Во/нская л.
ПАВІНШАВАЦЬ 27!. віншаваць
ЛАВІНЫ 2л пава
ПАВІСЁЦЬ, -ішў, -ісіш, -ісіць; -ісім,
-ісіцё, -ісйць; -ісі; зак. Вісець некаторы
час.
ПАВІСЛЫ, -ая, -ае. Які павіс, абвіс.
77атс/!ыя струк/ фасол/.
ПАВІСНУЦЬ 27! віснуць
ПАВІТАЦЦА 27! вітацца
ПАВІТАЦЬ 2л вітаць
ПАВІТЎХА , -і, ДМ -тўсе, мн. -і, -тўх,
ж. (уст.). Жанчына, якая дапамагае пры
родах.

ПАВІТЎХА , -і, ДМ-тўсе, ж. Пустазел
ле сямейства павітухавых, сцябло якога
абвіваецца вакол іншых раслін і высмок
твае з іх сокі. II лрым. павітухавы, -ая, -ае.
ПАВІЯН, -а, мн. -ы, -аў м. Малпа з па
доўжанай мордай і ярка афарбаванымі ся
далішчнымі мазалямі. Ц лрым. павіянавы,
-ая, -ае.
ПАВОДДАЛЬ, лрысл. На некаторай ад
легласці ад чаго-н. Ябым/оўся / стаў л.
ПАВОДЗІНЫ, -дзін Спосаб жыцця і
дзеянняў. .Культурныя л. 77. еучняў. Чалаеек лрыклабных лаеобз/н. Зыеучаць л. жыеёл. II лрым. паводзінскі, -ая, -ае (спец.). 77.
этыкет.
ПАВОДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць; незак.
0 Паводзіць сябе — прытрымлівацца якіх-н.
паводзін, трымаць сябе якім-н. чынам.
Сц/лла л. сябе. 7л лаеобз/ў сябе ла-бжэнтяьменску.
ПАВОДКА, -і, ДЛ7-дцы, мн. -і, -дак, ж.
Часовае падняцце вады ў вадаёмах у выні
ку раставання снегу або вялікіх дажджоў. Ц
лрым. паводкавы, -ая, -ае.
ПАВОДЛЕ, лрыназ. з 7^ У адпаведнасці
з чым-н., згодна з якімі-н. прыметамі. 77.
лаеебамленняў прэсы. 77. апошняй ластакозы.
ПАВОЗКА, і, ДА7 -зцы, мн -і, -зак,
ж. Просты колавы экіпаж без рысораў Ц
лрым. павозачны, -ая, -ае
ПАВОЙ, -вбю, м. Травяністае павойнае
пустазелле сямейства бярозкавых з белавата-ружовымі кветкамі.
ПАВОЙНЫ, -ая, -ае. Які пры росце
чапляецца за што-н., абвіваецца вакол ча
го-н. 77аеойныя расл/ны.
ПАВОЛІ, лрысл. 1. Няспешна, марудна.
Тсц/ л. Раб/ць л. 2. Асцярожна. 77. ступаць.
з. Паступова, не адразу. Тул л. сц/хаў.
ПАВОЛЬНЫ, -ая, -ае. Няспешны, ма
рудны. 77аеояьныя рух/. 77аеольна (прысл.)
л/саць. II наз. павольнасць, -і, ж.
ПАВУЗЁЦЬ 27! вузець
ПАВЎЗІЦЬ, -вўжу -вўзіш, -вўзіць; -вўжаны; зак., м/то. Зрабіць вузейшым. 77.
сукенку.
ПАВЎК, -а, мн. -і^ -бў м. Драпежная
членістаногая жывёліна, якая пляце па
вуціну. II лал/янм/. павучОк, -чкО, мн. -чкі^
-чкбў м. II лрым. павучыны, -ая, -ае / паву
ковы, -ая, -ае.
ПАВУЦІНА, -ы, мн. -ы, -цін, ж. Сетка
з тонкіх нітак, утвораная з клейкага рэчы
ва, якое выдзяляецца павуком. ТТлесц/ лаеуц/ну. 77. хт!усн/ (перан.). Ц ламянм/. паву
ціна, -і, ДЛ7-нцы, мн. -і, -нак, ж. Ц лрым.
павуцінны, -ая, -ае / павуцінавы, -ая, -ае.
ПАВУЦІННЕ, -я, н., зб. Павуціна. Зняць
л. Ўблытаць лаеуц/ннем хлусн/ (перан.). Ц
нрыл/. павуцінневы, -ая, -ае. 77. клем/ч.
ПАВУЧАЛЬНЫ, ая, ае Які ўтрымлі
вае ў сабе што-н. карыснае, які служыць
урокам, абагачае ведамі, вопытам. 77 ўрок
е/сторы/. 77аеучальныя еын/к/. 77агучальная
2утарка. Ц наз. павучальнасць, -і, ж.
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ПАВУЧАННЕ, -я, н. Настаўленне, па
вучальная парада.
ПАВУЧАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; яезяк., кдео-м/л/о і ндл/у. Даваць павучанні каму-н.,
настаўляць. 77. .маладых.
ПАВУЧОК ал павук
ПАВУЧЙНЫ ал павук
ПАВЫБЕЛЬВАЦЬ, аю, -аеш, -ае;
-аны; здк., м/л/о. 1. Пабяліць усё, многае
мелам, вапнай і пад. 77 сцены. 2. Надаць
святлейшы колер усяму многаму спецы
яльнай апрацоўкай. 77. лдяол/нь/.
ПАВЫБІВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-Аецца; здк. Выбіцца, прабіцца на паверх
ню — пра ўсё, многае. 27зе-н/бзеулсо лдеь/б/едядся лерм/дя л/рдукд.
ПАВЫБІВАЦЬ, -Аю, -Аеш, Ае; Аны;
здк., м/л/о. 1. Рэзкім ударам прымусіць
выпасці ўсё, многае. 77. еокны. 2. Ударамі
ачысціць ад пылу ўсё, многае. 77. дыёдны.
3. Зрабіць вялікую колькасць паглыблен
няў. 7?Д(Зд лдеь/б/едяд кдндук/. 4. Пракласці
яздой, хадзьбой, пратаптаць многа чаго-н.
77. сцелск/ у зкыце.
ПАВЫБІРАЦЬ, Аю, -Аеш, -Ае; Аны;
здк. 1. м/л/о. Выбраць усё, многае або вы
браць што-н. з усяго, многага. 77. зяряя/яы.
77. сдмь/я лелм/ыя яедбы. 2. кдео. Выбраць
галасаваннем усіх, многіх. 77. бэлеедл/ду.
ПАВЫБРЫВАЦЬ,
Аю,
Аеш,
Ае;
-Аны; здк., мяло. Выбрыць усё, многае.
ПАВЫБЯГАЦЬ, 1 і 2 ас адз. не ўжыв ,
-Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; здк. Выбегчы ад
куль-н. — пра ўсіх, многіх. Дзец/ лдеыбяедл/ з хдл/ы.
ПАВЫВАЛЬВАЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца;
здк. Вываліцца, выпасці адкуль-н. — пра
ўсіх, многіх або ўсё, многае. Ан/е/ мдеь/бдльядл/ся з лдрл/^еля.
ПАВЫВАЛЬВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; здк., кдео-м/л/о. Вываліць усіх, мно
гіх або ўсё, многае. 77 себдкоу з сднем.
ПАВЫВАРОЧВАЦЬ, аю, -аеш, ае;
-аны; здк., кдео-мляо. Вывернуць усё,
многае. 77. ндедяднк/. 77. кдр*/ы. З^дедя лдеыедро'/едў с]рэеь/.
ПАВЫВЁШВАЦЬ, -аю, аеш, -ае;
-аны; здк. Вывесіць усё, многае. 77. сцяе/.
ПАВЫВОДЗІЦЬ, джу дзіш, дзіць;
-джаны; здк., кдео-м/л/о. Вывесці ўсіх,
многіх або ўсё, многае. 77. колем. 77. ллямы.
77. лл/ум/днял/. 77. клдлоу / лрусдкоу. 77. сд
склоку лрэз/^ыу^д.
ПАВЫВОЗІЦЬ, вбжу вбзіш, -вбзіць;
здк., кдео-м/л/о. Вывезці адкуль-н. або куды-н. усіх, многіх або ўсё, многае. 77 алод
з хляяоу. 77. (дзяцей у яде^ры. 77. бярбе/о/е з
лесу.
ПАВЫВУЧВАЦЬ, аю, аеш, ае; здк,
кдео-м/л/о. Вывучыць усё, многае або ўсіх,
многіх. 77. еерм/ы. 77дбыяуч#дў сыноў яд дердяол^дў.
ПАВЫІАНЙЦЬ, Аю, Аеш, -Ае; Аны;
здк., кдео-м/л/о. Выгнаць усіх, многіх або
ўсё, многае. 77. кдроўяд лдм/у. 77. з хдл/ы.

ПАВЫГОРТВАЦЬ, аю, -аеш, ае;
-аны; здк., м/л/о. Выгарнуць усё, многае.
77. еуеодле з лены.
ПАВЫГРАБАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны;
здк., мяло. Выграбці ўсё, многае. 77. лолея
з л/олдк.
ПАВЫГРУЖАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны;
здк., мяло. Выгрузіць усё, многае. 77. бдедэк
з едеондў.
ПАВ ЬІДАВАЦЬ, -даіб, -даёш, -даё; -да
ём, -даяцё, -даібць; здк., кдео-м/л/о. Вы
даць усіх, многіх ці ўсё, многае. 77. дл/эсл/дл/ы. 77. бдчок здмуж. 77. сдўбзелья/кдў.
ПАВЫДАТКОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае;
здк., мяло. Выдаткаваць усё, многае.
ПАВЫДЗЁЎБВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; здк., мяло. Выдзеўбці ўсё, многае. 77
бз/рк/.
ПАВЫДЗІРАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны;
здк., м/л/о. Выдраць, вырваць усё, многае.
77. це/к/ сд сцен.
ПАВЫДУМВАЦЬ, аю, аеш, ае; здк,
м/л/о (разм.). Тое, што і лдбыЭумляць.
ПАВЫДУМЛІВАЦЬ, аю, аеш, ае;
здк., м/л/о (разм.). Тое, што і лдеыбул/яяць.
ПАВЫДУМЛЯЦЬ, Аю, Аеш, Ае; здк,
м/л/о (разм.). 1. Вынайсці, прыдумаць вя
лікую колькасць чаго-н. 77 рдзядс/лдмяыя
прыборы. 2. і без бдл. Нахлусіць многае пра
каго-, што-н. 77дбь/бумлял? розныя небыл/цы.
ПАВЫЖЫНАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., мяло. Зжынаючы, выжаць усё або
частку чаго-н. 77. лрдхобь/ бля экяяярк/.
ПАВЫЗУБЛІВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; здк., мяло. Вызубіць усё, многае. 77.
сякеры.
ПАВЫКАЛЎПВАЦЬ / ПАВЫКАЛЎПЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; здк., мяло.
Калупаючы, выняць адкуль-н. усё, мно
гае. 77. зяряя/лы з колдсд.
ПАВЫКАРЧОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; здк., м/л/о. Выкарчаваць усё, многае.
77. ля/. 77. б/ордкрд/лдўзус/лдяоў (перан.).
ПАВЫКІДАЦЬ, Аю, -Аеш, Ае; Аны
/ ПАВЫКІДВАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
здк., кдео-м/л/о. Выкінуць усіх, многіх або
ўсё, многае. 77. яелдл/рэбяь/я цыл/дл/ы з
л/эксл/у.
ПАВЫКЛАДВАЦЬ, -аю, -аеш, ае; аны;
здк., м/л/о. Выкласці, вылажыць усё, мно
гае. 77. лдкунк/ з сумк/. 77. сцень/ кердл//*/ядй
ля/л/кдм.
ПАВЫКЛЮЧАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны;
здк., кдео-м/л/о. Выключыць усіх, многіх ці
ўсё, многае. 77. сд сл/сду. 77. сяяліло од ўс/х
лдкоях.
ПАВЫКОПВАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
здк., м/л/о. Выкапаць усё, многае. 77. ямы.
77. бульбу.
ПАВЫКОШВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; здк., м/л/о. Выкасіць усё або што-н. у
многіх месцах, усюды. 77. лусл/дзелле.
ПАВЫКРУЧВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; здк., м/л/о. Выкруціць усё, многае
або што-н. у многіх месцах. 77. м/рубы. 77.
бял/зяу 77. бз/рк/.

ПАВ-ПАВ
ПАВЫКРЭСЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
-аны; здк., кдео-м/л/о. Выкрасліць у мно
гіх месцах, усё або ўсіх, многіх. 77. сд сл/сдў
л/ых, хл/о яе убзельн/чду.
ПАВЫЛАЗІЦЬ, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-зіць; -зім, -зіце, -зяць; здк. Вылезці —
пра ўсіх, многіх або пра ўсё, многае. Дярозк/ / хеомк/ лдеь/лдзм// з зямл/. ^длдсы лдеь/лдзм// з-лдб м/длк/.
ПАВЫЛІВАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; -Аны;
здк., м//ло. Выліць усё, многае ці што-н. з
многіх пасудзін. 77. едбу з еебрдў.
ПАВЫЛІЧВАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
здк., м/л/о. Вылічыць усё, многае. 77. лрдцэнл/ы. 77. здлдзычдлдс^ь.
ПАВЫЛОМЛІВАЦЬ / ПАВЫЛОМ
ВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; здк., м/л/о.
Выламаць што-н. у многіх месцах або ўсё,
многае. 77. бзееры.
ПАВЫЛОЎЛІВАЦЬ, аю, -аеш, -ае;
-аны; здк., кдео-м/л/о. Вылавіць усіх, мно
гіх або ўсё, многае. 77. рыбу. 77 бярееяяе з
рдк/.
ПАВЫЛУШЧВАЦЬ, аю, аеш, -ае;
-аны; здк., м/л/о. Вылушчыць усё, многае.
77 ^бдсоль сд с/нручкоў.
ПАВЫЛЯТАЦЬ, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; здк. Вылецець —
пра ўсіх, многіх або ўсё, многае. 77л/ум/к/
лдеьм/ял/дл/ сд сяд/х енёзбду. Лб еыбуху лдеь/лял/дл/ м/ыбы.
ПАВЫМАЗВАЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца;
здк. Вымазацца, запэцкацца — пра ўсіх,
многіх або ўсё, многае. Дзец/ лдяымдзбду//ся ел/ядм.
ПАВЫМАЛОЧВАЦЬ, аю, аеш, ае;
здк., м/л/о. Вымалаціць усё, многае. 77. зер
не сд сндлоў.
ПАВЫМАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., м/л/о. Выняць адно за другім усё, мно
гае. 77. рань/ з чдмдбднд.
ПАВЫМІРАЦЬ, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; здк., м/л/о. Вымер
ці — пра ўсіх, многіх. 77дўзунь/ буяных лдмерду бдўно //деьм//рдл/.
ПАВЫМОШЧВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; здк., м/л/о. Вымасціць, замасціць
усё, многае. 77. еул/цы.
ПАВЫМЫВАЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца;
здк. Вымыцца — пра ўсіх, многіх. 77дбдролсн/к/ лдеь/л/ыедл/ся.
ПАВЫМЫВАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны;
здк., кдео-м/л/о. Вымыць усіх, многіх, усё,
многае або ў многіх месцах. 77. бзяцем. 77.
еокны. 7?дбд лдеь/мыедлд рдунук/.
ПАВЫМЯРЗАЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв,
-Ае; здк. Вымерзнуць — пра ўсё, многае.
Сдбы лдеьа/ярздл/.
ПАВЫМЯТАЦЬ, Аю, Аеш, -Ае; -Аны;
здк., м/л/о. Вымесці, падмесці ўсё, многае.
77. лдко/. 77. смецце.
ПАВЫНІШЧАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; здк,
кдео-м/л/о. Вынішчыць, знішчыць усіх,
многіх або ўсё, многае. 77. лусл/дзелле. 77.
л/дрдкднду.

ПАВ-ПАВ
ПАВЫНОСІЦЬ,
-нбшу,
-нбсіш,
-нбсіць; здк., кдео-м/лю. Несучы, выда
ліць, выставіць адкуль-н. усё, многае або
ўсіх, многіх. /7. мэблю з хджы.
ПАВЫПАДАЦЬ, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; здк. Выпасці ад
куль-н. — пра ўсё, многае або ўсіх, многіх.
72/ыбы лдеылдбдл/ дб еыбухдў. 77/лум/днял^ы
лдеылдбдл/ з енязбд.
ПАВЫПАЎЗАЦЬ, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; здк. Выпаўзці —
пра ўсіх, многіх. Дуждк/ лдеылдўздл/ лд
сон^д.
ПАВЫПІВАЦЬ, -Аю, -Аеш, Ае; -Аны;
здк., мілю. Выпіць усё, многае. /7. лрдхдлдДжюльяыя ндл/л?к/.
ПАВЫПІСВАЦЬ, аю, -аеш, -ае; -аны;
здк., кдео-млло. Выпісаць усё, многае або
ўсіх, многіх. /7. цы/лджы. 77. рдненых сд
малілі для.
ПАВЫПІХАЦЬ, -Аю, Аеш, -Ае; -Аны /
ПАВЫПІХВАЦЬ, -аю, аеш, ае; -аны;
здк., кдао-м^лю. Выпіхнуць усіх, многіх або
ўсё, многае. /7 усіхз лдкоя.
ПАВЫПЛАЧВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; здк., м/л^о. Выплаціць усё, многае.
77 лене//. 77. ндй?дуку.
ПАВЫПЛЯТАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; -Аны;
здк., млло. Выплесці ўсё, многае. 77. сл^ужк/ з кос.
ПАВЫПОЛВАЦЬ,
аю,
аеш,
ае;
-аны; здк., мілю. Выпалаць усё, многае. 77.
лусждзелле. 77 ^рдбы.
ПАВЫПРАСОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; здк., м/лю. Выпрасаваць, адпраса
ваць усё, многае. 77 кдм/ул/.
ПАВЫПРАЎЛЯЦЬ', Аю, -Аеш, -Ае;
-Аны; здк., м/ліо. Выправіць усё, многае.
77. лдмылк/ ў быкл^дн^е.
ПАВЫПРАЎЛЯЦЬ', -Аю, -Аеш, Ае;
-Аны; здк., кдео-м^л^о. Выправіць, адпра
віць куды-н. усіх, многіх або ўсё, многае.
77 дзяцей у м/колу. 77. кдмбдйны ў поле.
ПАВЫПУСКАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; -Аны;
здк., кдео-^л!о. Выпусціць усіх, многіх або
ўсё, многае. 77 лліум/дк нд еолю. 77 кн/е/.
ПАВЫПЁІЛЬВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; здк., м/лю. Выпыліць усё, многае. 77.
коўдры.
ПАВЫПЫТВАЦЬ, аю,
аеш,
ае;
-аны; здк., мпло. Выпытаць усё, многае. 77.
СДК/УЭЛІЬ/.
ПАВЫРАБЛЯЦЬ,
Аю,
Аеш,
Ае;
-Аны; здк., м/лю. Вырабіць усё, многае. 77.
усе скуры. 77. еуедльныя рдзрэзы. 77. у ^рдзь
дбзенне.
ПАВЫРАЗАЦЬ, -Аю, Аеш, -Ае; -Аны;
здк., кдео-мпло. Выразаць усё, многае. 77.
слідрыя о]рэеы. 77. лдл^рэбныя др/лыкулы з
адзела.
ПАВЫРАСТАЦЬ, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; здк. 1. Стаць вы
сокімі, дарослымі (пра людзей). 2. (7 /2дс.
мн. не ўжые.). Узнікнуць — пра ўсё, мно
гае. 7/дедкол лдеырдслідл/ ноеыя бдмы. 3. (7
/ 2 дс. мн. не ўжыс.). Паўстаць перад вача
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мі — пра многіх, многае. Як з зямл/ лдеырдс/лдл/ сдл&ллы.
ПАВЫРЫВАЦЬ', Аю, Аеш, Ае; Аны;
здк., кдед-м/лю. Вырваць адкуль-н. усё,
многае або ўсіх, многіх. 77. зубы. 77. бурдк/.
ПАВЫРЫВАЦЬ', 1 і 2 ас не ўжыв , Ае;
-Аны; здк., мпло. Вырыць многа чаго-н.
або ў многіх месцах. Се/нн/ лдеырь/ед/пямы
нд бедрэ.
ПАВЫСАДЖВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; здк. 1. кдео-млю. Высадзіць, сса
дзіць адкуль-н. усіх, многіх. 77. лдсдлсырдў. 2. н/ліо. Перасаджваючы, пасадзіць у
многіх месцах, перасадзіць усё, многае. 77.
Эрэеь/. 77 усю рдсдбу.
ПАВЫСВІДРОЎВАЦЬ, аю, -аеш, ае;
-аны; здк., м/лю. Высвідраваць у многіх
месцах або многа чаго-н. 77. бз/рк/.
ПАВЕСІЦЦА,
-йшуся,
-йсішся,
-Ьісіцца; здк. 1. (7 / 2 дс. не ўжые.). Стаць
больш высокім. Лроеень едбы лдеь/с/ўся.
2. (7 / 2 дс. неўжые.). Узмацніцца, палеп
шыцца, удасканаліцца. Д7кдедсць (Зд кн/е
лдеысмдся. ^ебы еучняў лдеыс/л/ся. 3. Пе
райсці на больш высокую аплату працы.
Лллдбы лд службе лдеысы/ся. Ц нездк. павы
шацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПАВЙСІЦЬ, -ьішу, -йсіш, -йсіць;
-йшаны; здк. І. мпло. Зрабіць больш вы
сокім (у 2, 3 і 6 знач.). 77. узровень едбы. 77.
л^эл^лердл^уру. 77. лрд(3ук^ыйндс^ь лрд^ы.
77 ірны. 2. мпло. Узмацніць, палепшыць,
удасканаліць. 77 якдс^ь лрдбук^ы/. 77.
культурны ўзрдеень. 3. кдео
і у чым,
лд чым. Прызначыць на больш высокую
пасаду 77. лд слулсбе. 0 Павысіць голас —
пачаць гаварыць гучней, з раздражнен
нем. II нездк. павышаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
ндз павышэнне, -я, н
ПАВЫСКАКВАЦЬ, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -ае; -аем, -аеце, -аюць; здк. 1. Вы
скачыць — пра ўсіх, многіх. Любз/ лдеыскдкедл/ з хдпі. 2. (7 / 2 дс. мн. не ўмые.),
лердн. Нечакана выпасці адкуль-н. — пра
ўсё, многае (разм.). Хсрк/ лдеыскдкедл/ з
бутэлек.
ПАВЫСКРАБАЦЬ, Аю, Аеш, Ае;
Аны / ПАВЫСКРЭБВАЦЬ, аю, аеш,
-ае; -аны; здк., мпло. Выскрабці ўсё, мно
гае або ў многіх месцах. 77 кдм/у з едрм/коў.
77. плямы едлны нд лдблозе.
ПАВЫСКУБАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны
/ПАВЫСКЎБВАЦЬ, аю, -аеш, ае; аны;
здк., м/л!о. Выскубці адно за адным усё,
многае. 77 лер <е.
ПАВЫСОЎВАЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца;
здк. Паказацца, высунуцца адкуль-н. —
пра ўсіх, многіх або ўсё, многае. 3-лдб шы
нялёў лдеысрўедл/ся залозы.
ПАВЫСОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае; здк,
Высунуць, перамясціць на адкрытае
месца ўсё, многае. 77. сядлы нд сярэбз/ну
хдл^ы. Дзец/ лдеысоўедл/ едлоеы з-лдб м/д%,ы.
ПАВЫСТАЎЛЯЦЬ, -Аю, Аеш, -Ае;
-Аны; здк. 1. Выставіць што-н. устаўленае

ў многіх месцах, усюды. 77. лдбеойныя рдмы з еокндў. 2. м/л;о. Падаўшы ўперад, вы
сунуць, паставіць для агляду карыстання
і пад. усё, многае. 77. рук/. 77. экслдндпіы.
3. кдео. Выгнаць адкуль-н. усіх, многіх. 77.
еедеольн/кдў зд бзееры.
ПАВЫСТРЫГАЦЬ, Аю, Аеш, -Ае;
-Аны; здк., нпло. Выстрыгчы што-н. у мно
гіх месцах, усюды. 77. едлдсы.
ПАВЫСТУДЖВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; здк., м/л^о. Выстудзіць усё, многае.
77. лдко/.
ПАВЫСУШВАЦЬ, -аю, -аеш, ае;
-аны; здк., млло. Высушыць усё, многае.
77. бял/зну.
ПАВЫСЫЛАЦЬ, -Аю, Аеш, -Ае; -Аны;
здк., кдео-млло. Выслаць адно за другім
усё, многае або ўсіх, многіх. 77. лдсылк/. 77.
бдзсры ндлердб.
ПАВЫСЬІПАЦЦА', 1 і 2 ас не ўжыв ;
-Аецца; здк. Высыпацца адкуль-н. — пра
ўсё, многае. 77деысылдлдся зерне з кдлдсоў.
ПАВЫСЬІПАЦЦА', 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца;
здк. Выспацца — пра ўсіх, многіх. Дзец/
ўжо лдеысылдл/ся, адменяць.
ПАВЫСЫПАЦЬ, -Аю, Аеш, -Ае; -Аны;
здк. І. мпло. Высыпаць усё, многае. 77. бёд
ры ляском. 77. лясок з чдрде/кдў. 2. ("7 / 2
дс. не ўжые./ Выйсці, выбегчы ў мностве
(разм.). З едеондў лдеысылдл/ лдсджыры.
ПАВЫСЫХАЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , -Ае;
здк. Высахнуць — пра ўсё, многае. Сдждлк/ лдеысыхдл/.
ПАВЫСЯКАЦЬ, Аю, Аеш, -Ае; -Аны;
здк., тлю. Высечы ўсё або вялікую коль
касць чаго-н. 77. лясы. 77. ндбл/сы нд скдлдх.
ПАВЫСЯЛЯЦЬ, Аю, -Аеш, -Ае; Аны;
здк., кдео-мпло. Выселіць усіх, многіх або
ўсё, многае. 77. злдчынцдўсд с/лдл/цы.
ПАВЫТОПТВАЦЬ, аю, аеш, -ае;
-аны; здк., м^л^о. Вытаптаць усё, мно
гае або ў многіх месцах. 77 усю лірдеу. 77.
сцежк/.
ПАВЫТРАСАЦЬ, -Аю, Аеш, Ае; -Аны;
здк., млю. Вытрасці ўсё, многае. 77 бдрожк/. 77. рэчы з сумк/.
ПАВЫХОДЗІЦЬ, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-дзіць; -дзім, -дзіцё, -дзяць; здк. 1. Вый
сці адкуль-н., пакінуць межы чаго-н. —
пра ўсіх, многіх. Дюбз/ лдеыхобзм/ з хд,н.
77. з дяружэння. 2. (7 / 2 дс. мн. не ўжые.).
Быць выдадзеным, надрукаваным — пра
ўсё, многае. 3. Выйсці замуж — пра ўсіх,
многіх.
ПАВЫЦІРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк. 1. кдео-м^лю. Выцерці ўсіх, многіх або
ўсё, многае. 77. слдцелыя жедры. 2. м/лю.
Вышмуляць што-н. у многіх месцах. 77.
локц/.
ПАВЫЦЯГВАЦЬ, аю, аеш, -ае; -аны;
здк. 1. кдео-нпло. Выцягнуць адкуль-н.
усё, многае або ўсіх, многіх. Тус/ лдеыцяеедл/ ты/. 2. лердн., кдео. Дапамагчы выйсці
з цяжкага становішча ўсім, многім (разм.).

507
77. л/обзей з бябы. 4. жжо. Выкрасці ўсё,
многае (разм.). 77. ^рожы з кйаэняў.
ПАВЫЦЯРЭБЛІВАЦЬ, -аю, -аеш,
-ае; -аны; зак., м/жо. Выцерабіць што-н.
у многіх месцах або ўсё, многае. 77. кусжы
лаб сеналса^/.
ПАВЫЧЫШЧАЦЬ, Аю, -Аеш, -Ае;
-Аны; зак., ымю. Вычысціць усё, многае.
77. каецюл/ы.
ПАВЫШАНЫ, -ая, ае Больш высо
кі, вышэйшы за нармальны; павялічаны,
палепшаны. 77абь/м/дяля жэмлбражура.
Гаварыць лавыжань/м жонам. 77авым/ань/я
абавяза^ельсжвы.
ПАВЫШАЦЦА ад павысіцца
ПАВЫШАЦЬ
павысіць
ПАВЫШЭННЕ 27! павысіць
ПАВЫШЭЦЬ, -Зю, -Аеш, Зе; зак Зра
біцца вышэйшым. Алолчык за лежа значна
лавыжэў.
ПАВЫЯДАЦЬ, Зю, -Аеш, -Зе; -Аны;
зак., жжо. Выесці што-н. у многіх месцах
або ўсё, многае. 77. начынку з л/разоў.
ПАВЫЯЗДЖАЦЬ, адз л не ўжыв;
-Зем, -Зеце, -Зюць; зак. Выехаць ад
куль-н. — пра ўсіх, многіх. 7х ройз/'чы лавыязблсал/ а&э/луль.
ПАВЯЗАЦЬ, -яжў, -Ажаш, -Ажа; -яжьі;
-Азаны; зак. 1. /нжо. Склаўшы разам, звя
заць усё, многае. 77. адзенне у клунк/. 2.
каео. Звязаць рукі і ногі ўсім, многім. 77.
балабанаў. 3. жжо. Надзеўшы на што-н.,
завязаць. 77. еалаву хусл/кай. 4. жжо і без
бал. Вязаць што-н. некаторы час. За бзень
лавязал/ усе сналы. Ц незак. павязваць, -аю,
-аеш, -ае (да 3 знач.).
ПАВЯЗКА, -і, ДАГ-зцы, л/н. -і, -зак, лс.
1. Кавалак тканіны, які носяць на рукаве
і пад. .Жалобная л. 2. Бінт ці іншы матэры
ял, якім закрыта, завязана параненае мес
ца або які дапамагае ўтрымліваць частку
цела ў патрэбным становішчы. ТУалалсыць
павязку на рану. 7/лсавая л. Ц лрь/л/. па
вязачны, -ая, -ае.
ПАВЯЛІЧЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-ыцца; зак. Стаць большым (па аб'ёме,
колькасці і пад.). 77авял/чыўся выпуск
лрабукцы/. 77олы/л навял/чыўся. Ц незак. па
вялічвацца, -аецца. Ц наз. павелічэнне, -я, н.
ПАВЯЛІЧЫЦЬ, -чу, чыш, чыць;
-чаны; зак. Зрабіць большым (па аб'ёме,
колькасці і пад.). 77. выпуск лрабукцы/. 77.
нло/ачу пасеваў. Ц незак. павялічваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. павелічэнне, -я, н.
ПАВЯНУЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -не; павАў, -вАла; зак. Звяць — пра ўсё, многае.
Авежк/ лавял/.
ПАВЯНЧАЦЦА ал вянчацца
ПАВЯНЧАЦЬ ал вянчаць
ПАВЯРНЎЦЦА, -вярнўся, -вёрнешся,
-вёрнецца; -вярціся; зак. 1. Вярчальным
рухам, варочаючыся, змяніць напрамак,
становішча. 77. круеом. 77. на бруе/ бок. 2. (7
/ 2 ас. не ўлсыв.), леран. Атрымаць нечака
нае развіццё. Слраса лабярнулася не жак,
як чакал/. Ц незак. паварочвацца, -аюся,

-аешся, -аецца. Ц наз. паварбт, -у, Л7-р6це,
л/н. -ы, -аў; л/.
ПАВЯРНЎЦЬ, -вярнў, -вёрнеш, -вёрне; -вярні; -вёрнуты; зак. 1. каео-/нжо.
Варочаючы, змяніць становішча каго-,
чаго-н. 77. ключ. 77. хворага на бок. 2. каео-жжо і без бал. Змяніць напрамак, шлях
руху. 77. з еул/ць/ ў завулак. 77. каня назаб.
Дарога навярнула ў лес. 3. леран., жжо.
Даць чаму-н. іншы напрамак, развіццё. 77.
заверку на /нжы лаб. 77. справу ла-свойму.
II незак. паварочваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
паварот,
Л7-р6це, л/н. -ы, -аў, л/.
ПАВЯРХОЎНЫ, -ая, ае Які не дае
глыбокага аналізу, не закранае сутнасць
чаго-н., несур'ёзны. 77авярхоўнае знаел/сжва са справам/. 77авярхоўна (прысл.) веба^ь жжо-н. II наз. павярхоўнасць, -і, лс.
ПАВЯТОВЫ ал павет
ПАВЯЧЭРАЦЬ ал вячэраць
ПАГАВАРЫЦЬ, -варў, -вбрыш, -ва
рыць; зак. Правесці некаторы час за га
воркай, абмяркоўваючы што-н.; перага
варыць (у 1 знач.) аб чым-н. 77. са знаемым. .Хочацца з вам/ л. аб залёнай справе.
ПАГАВОРВАЦЬ, аю, аеш, ае; не
зак., аб к/м-чым, лра каао-м//ло і са злуч.
«што». Час ад часу ўзнаўляць размовы пра
пгго-н., абмяркоўваючы што-н., перада
ючы якія-н. чуткі. 77аеавррваюць аб яео
аб 'езбзе (лра яео абіезб) або жжо ён абЗ?зблсае.
ПАГАДА, -ы, ДА/-дзе, л/н. -ы, пАгад, лс.
Будыйскі або індуісцкі храм, сховішча рэ
лігійных рэліквій.
ПАГАДАВАЦЬ, -дўю, -дўеш, -дўе; -дуй;
-давАны; зак., каео. Выгадаваць усіх, мно
гіх. 77. бзяцем.
ПАГАДАЦЬ ал гадаць
ПАГАДЗІННЫ, -ая, -ае. Які робіцца,
разлічваецца па гадзінах. 77аеабз/нная аллал/а. 77аеабз/нная праца.
ПАГАДЗІЦЦА, -гаджўся, -гбдзішся,
-гбдзіцца; зак. 1. з к/м-чым і без бал. Вы
казаць згоду з кім-, чым-н. 77. з прапано
вам. — 7ак, нам жабы было набжа цяле
ка, — лаеабз/уся са л/ном сусеб. 2. на чь/м
і без бал. Прыйсці да згоды, сысціся на
чым-н. 77аеабз/л/ся /сц/ лехажой. 77аеабз/л/ся на /лым, м/жо /лубь/ лаебу я. 3. з к/м-чым.
Памірыцца з кім-н. або прымірыцца з
чым-н., прывыкнуць да чаго. 77аслрачал/ся, а ложым лаеабз/л/ся. Ён н/як не л/ое л.
з жым, мпло неслравябл/ва з /м абы/ал/ся. Ц
незак. пагаджацца, -Аюся, -Аешся, -аецца.
ПАГАДЗІЦЬ, -гаджў, -гбдзіш, -гбдзіць;
зак. 1. м/жо. Прывесці ў адпаведнасць з
чым-н. 77. супярэчнасць 2. каео. Памірыць,
прымірыць. 77. слрачальн/каў. Ц незак. пага
джаць, -Аю, -Аеш, -Ае (да 1 знач.).
ПАГАДНЕННЕ, я, мн -і, яў, н 1. Дагавор, які абумоўлівае абавязацельствы ў
чым-н. Танблёвае л. 77абл/саць л. 2. Прымі
рэнне, згода. 7/Тукаць лаеабнення.
ПАГАДОВЫ, -ая, -ае. Які робіцца па
гадах. 77аеабовь/язал/сыўлежал/се.

ПАВ-ПАГ
ПАГАЙДАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца
/ ПАГОЙДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. Гайдацца некаторы час. 77. ў еамаку.
ПАГАЙДАЦЬ, Аю, Аеш, Ае / ПА
ГОЙДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каео-м/жо
і чь/м. Гайдаць (гойдаць) некаторы час. 77.
калыску.
ПАГАЛІЦЦА ел галіць
ПАГАЛІЦЬ ел галіць
ПАГАЛОСКА, -і, ДАТ -лёсцы, мн. -і,
-сак, лс. Чуткі, размовы, якія перадаюцца.
77усц/ць лаеалоску.
ПАГАЛОЎЕ, -я, н. Агульная колькасць
галоў жывёлы. /7. кароў. 7*осж лаеалоўя.
ПАГАЛОЎНЫ, -ая, -ае. Які распаў
сюджваецца на ўсіх. 77. лерал/с.
ПАГАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.
(разм.). Нядобры чалавек, нягоднік. Ц лс.
паганка, -і, ДА/-нцы, л///. -і, -нак.
ПАГАНГЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак.,
каео-мпло (разм.). 1. Пэцкаць, рабіць
брудным. 77. ха/му. 77. рук/. 2. Ганьбіць.
Збрабн/к/ назаляць зял/л/о. Ц зак. апаганіць,
-ню, -ніш, -ніць; -нены (да 2 знач.).
ПАГАНКА, -і, ДЛ7 -нцы, мн. -і, -нак,
лс. 1. ел. паганец. 2. Неядомы, паганы (у
1 знач.) грыб.
ПАГАНЫ, -ая, -ае. 1. Які нельга есці з
прычыны ядавітасці, нечыстаты. 77. ^рыб.
2. Прызначаны для смецця, нечыстот. 77аеанае вябро. 3. Мярзотны, подлы чалавек.
77. чалавек. 77. насжрой. 4. Злы, куслівы
(пра сабаку). 5. Язычніцкі (уст.). 77аеань/я
/балы. 0 Паганыя вочы (разм.) — шкодныя
вочы.
ПАГАНЯЛКА, -і, ДА/-лцы, л/н. -і, -лак,
лс. (разм.). Тое, чым даганяюць. 77е к/ем
бык палкай — абной лаеанялкай (з нар.).
ПАГАНЯТЫ, -ага, мн -ыя, ых, м 1.
Той, хто даганяе запрэжаных жывёл, воз
чык. 2. Той, хто падганяе на працы, на
глядчык. 77аеаняжь/я з б/зунам/ сжаял/ ў
колснаеа наб каркам.
ПАГАНЯЦЬ', -яю, -Аеш, -яе; незак.,
каео. Панукваць, падсцёбваць. 77. каня лу
зай.
ПАГАНЯЦЬ , -яю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.
1. каео-м/жо. На працягу якога-н. часу
прымусіць бегчы, лятаць (разм.). 77. еалубоў. 77бйбзем, назаляем мяч. 2. н/жо. Акуч
ваць некаторы час (разм.). За забз/ну на
заляў бульбу.
ПАГАРАЧЫЦЦА,
чўся,
чйшся,
-чыцца; -чымся, -чыцёся, -чАцца; зак. Г.
Праявіць гарачнасць, раздражнёнасць.
Дарэмна я назарачыўся. 2. Праявіць па
спешнасць. 77азарачылася, наехала жубы,
а ложь/л/ м/кабавала.
ПАГАРДА, -ы, ДЛ7 -дзе, лс. Ганарыс
тасць, адсутнасць павагі да каго-, чаго-н.
Ён амаль ба колснаеа сжав/цца з лазарбай.
ПАГАРДЖАЛЬНЫ, ая, ае Тое, што і
лазарбя/вы. Ц наз. пагарджальнасць, -і, лс.
ПАГАРДЖАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.,
к/м-чым. Адносіцца да каго-, чаго-н. з па
гардай, халатнасцю, не захоўваць. 77. жэхн/кай бяслек/. Ц наз. пагарджанне, -я, н.

ПАГ-ПАГ
ПАГАРДЛІВЫ, ая, -ае. Які адносіцца
да каго-, чаго-н. з пагардай або выражае,
утрымлівае ў сабе пагарду да каго-, ча
го-н. ТТдгарбліеыя абносіны. ТТягарбліеыя
слоеы. II наз. пагардлівасць, -і, лс.
ПАГАРШАЦЦА ал. пагоршыцца
ПАГАРШАЦЬ ад пагоршыць
ПАГАРШЭННЕ аі. пагоршаць, пагор
шыцца, пагоршыць.
ПАГАРЭЛЕЦ, -льца, лін. -льцы, -льцаў
м. Тбй, хто пагарэў (у 1 знач.). Дапамагчы
пагарэльцам. Ц прым. пагарэльскі, -ая, -ае.
ПАГАРЭЦЬ, -рў, -рьіш, -рыць; -рйм,
-рыцё, -рёць; -ры; зак. 1. Страціць дом,
маёмасць у выніку пажару; а таксама зга
рэць — пра ўсё, многае. Лббубаеаліся тыя,
хто пагарэў. Многія еёскі ў нас еамны нага
рэлі. 2. неран., без бап. і на чым. Пацярпець
няўдачу (разм.). 77. на а/іоўлсь/банні слулсбоеь/м станоеім/чам. 3. (7 і 2 ас. не ўлсые.).
Гарэць некаторы час. Сеяна нагарэла і па
гасла.
ПАГАСІЦЬ ал гасіць
ПАГАСЛЫ, -ая, -ае. Які перастаў га
рэць, пагас. 77агаслая цыгарэта.
ПАГАСНУЦЬ ал гаснуць
ПАІАТОЎ, нрысл. Тым больш. Лал/ /ны
аэ/нааа не здолеў зрабіць, то ён і н. не зробіць.
ПАГАШАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.,
м/то (афіц.). Тое, што і гасіць (у 4 знач.).
77. аблігацыю. 77. запазычанасць. Ц наз. пага
шэнне, -я, н. ті/нап/аўлік нага/аэння боўгу.
ПАГІБЕЛЬ', -і, лс. Смерць, гібель. Ясубзіць на н.
ПАГІБЕЛЬ', і, лс У выразах: у тры па
гібелі гнуцца (сагнуцца) (разм.) — 1) вельмі
нізка згінацца (сагнуцца); 2) нерак, праз
мерна ўгоднічаць перад кім-н.; гнуць у тры
пагібелі каго (м/то) — вельмі жорстка ўціс
каць, прыгнятаць.
ПАГІБЕЛЬНЫ, ая, ае Тое, што і гі
бельны. 77 ўраган.
ПАГІНАЦЫЯ, і, лс (кніжн) Нумара
цыя старонак кнігі, рукапісу
ПАГІНУЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-гіне; -гінем, -гінеце, -гінуць; зак. Загі
нуць — пра ўсіх, многіх або ўсё, многае. За
зіму многа парася/п пагінула.
ПАГЛАДЗІЦЬ ал гладзіць
ПАГЛЫБІЦЬ ал глыбець
ПАГЛЫБІЦЦА, -блюся, -біліся, -біц
ца; зак. 1. (7 і 2 ас. не ўлсые.). Зрабіцца
больш глыбокім (у 1 і 4 знач.). Лаляіны
наалыбіліся. Супярэчнасці паалыбіліся. 2. у
м/то. Прасунуцца, прабрацца ўглыб чаго-н. 77. ў цясніну. 3. нерак., у м/то. Засяро
дзіцца на чым-н., у думках увайсці ў пггон. 77. ў еыеунэнне літаратуры. 77 ў бумкі. Ц
незак. паглыбляцца, -Яюся, -Аешся, -Яец
ца II наз паглыбленне, -я, н
ПАГЛЫБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены; зак., м/то. 1. Зрабіць больш глыбокім
(у 1 і 4 знач.). 77. салсалку. 77. сеае еебы (пе
ран.). 2. Змясціць глыбей, урэзаць што-н.
/7. разец у меп/ал. Ц незак. паглыбляць, -Яю,
-Яеш, -Яе. II наз. паглыбленне, -я, н.

508
ПАГЛЫБЛЕНЫ, -ая, ае 1. Грунтоў
ны, сур'ёзны. 77. псіхалагічны аналіз. 2. За
сяроджаны на чым-н., заняты чым-н. 77. ў
сеае бумкі Ц наз. паглыбленасць, -і, лс.
ПАГЛЫНЎЦЬ, -нў, нёш, нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак. 1. каго-м/то.
Увабраць у сябе. Зямля паглынула ўсю
балсблсаеую бабу. Тбраб паглынуў прь/гарабныя еёскі (перан.). 2. ("7 і 2 ас. не ўлсые./
перан., каго ^м/то). Цалкам захапіць чымн. 77оеая ібэя паглынула еучонага. 3. перан.,
м/то і чаго. Патраціць на сябе многа ча
су затрат, намаганняў. Работа паглынула
м/мат часу. 77аезбка паглынула многа гром/ай. II незак. паглынаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
наз. паглынАнне, -я, н.
ПАГЛЯДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.
Глядзець (у 1 і 2 знач.) час ад часу. 77. на
гадзіннік. 77аалябай за бзецьмі.
ПАГЛЯДВАЦЬ, -аю, аеш, -ае; незак
Тое, што і паглядаць.
ПАГЛЯДЗІЦЦА гл глядзецца
ПАГЛЯДЗЁЦЬ гл глядзець
ПАГНАЦЦА, -ганібся, -гбнішся, -гбніцца; -ганіся зак., за кім-чым. Кінуцца
наўздагон, каб дагнаць. 77. за злобзеем. 77.
за слаеай (асудж.).
ПАГНАЦЬ, -ганіб, -гбніш, -гбніць;
-гані; -гнАны; зак., каго-м/то. Прымусіць
рухацца ў якім-н. напрамку (у 1—3, 5 і 7
знач.). 77. кароў у поле. 77. еорага са сеаёй
зямлі. Сабака пагнаў зайца. 7 чаго яго па
гнала (безас.) у сеет? (чаго ён адправіўся
ў свет; разм.).
ПАГНІСЦІ / ПАПНЦЬ, 1 і 2 ас. не
ўжыв., -ніё; пагніў -нілА, -лб; зак. Згніс
ці — пра ўсё, многае. За многія габы салома
пагніла на стрэхах.
ПАГНЎЦЦА гл гнуцца
ПАГНУЦЬ гл гнуць
ПАГбДА, -ы, ДМ -дзе, лс. Стан атмас
феры ў дадзеным месцы, у дадзены час;
добрае надвор'е. Марозная п. Ато балсблсом косіць, той нагобай сум/ыць (з нар.).
Рабіць пагобу (перан.: мець рашаючае зна
чэнне ў якой-н. справе). Гакаць з мера
пагобы (перан.: знаходзіцца ў чаканні ча
го-н. няпэўнага). Ц памяне, пагбдка, -і, лс.
(разм.). II прым. пагодны, -ая, -ае (спец.).
77агобныя ўмоеы.
ПАГОДЛІВЫ, -ая, -ае. Добры, ясны,
цёплы ў адносінах да пагоды. Стаяў п. бзень.
ПАГОЙДАЦЦА гл пагайдацца
ПАГОЙДАЦЬ гл пагайдаць
ПАГОЙДВАЦЦА, аюся, аешся, -аец
ца; незак. Гайдацца злёгку ці час ад часу.
7>айбарка ціха пагойбеалася на хвалях. Ц наз.
пагойдванне,-я,н
ПАГОЙДВАЦЬ, -аю, аеш, ае; незак,
каго-м/то або чым. Гайдаць злёгку або час
ад часу Раба пагойбеае лобку. Ц наз. па
гойдванне, -я, н
ПАГОН', -у, мн. -ы, -аў, м. Дарога, па
якой гоняць жывёлу на папас. Ц прым. па
гонны, -ая, -ае
ПАГОН', -а, мн. -ы, -аў м. Наплечны
знак адрознення ў ваенным і іншым фор

менным адзенні. ТТдлкоўніцкі п. 77аляеыя
нагоны (засцерагальнага колеру). Ц прым.
пагОнны, -ая, -ае.
ПАГОННЫ', -ая, -ае. Які вымяраецца ў
даўжыню ў лінейных метрах. 77. метр.
ПАГОННЫ' гл нагон'*'.
ПАГОНЯ, -і, лс. 1. за кім-чым. Прасле
даванне каго-, чаго-н. з мэтай дагнаць,
злавіць. Лінуцца ў пагоню за кім-н. 2. Ча
лавек ці звычайна група людзей, якія пра
следуюць каго-н. 77. бегла па слябах. 3. не
рак., за кім-чым. Імкненне дабіцца каго-,
чаго-н., дасягнуць чаго-н. 77 за прыбыт
кам. У выразе: у пагоні за кім-чым, у знач.
прыназ. з 7— імкнучыся да каго-, чаго-н.
У пагоні за слаеай.
ПАГОРАК, -рка, л/н. -ркі, -ркаў м. Не
вялікая адложыстая ўзвышанасць, узго
рак. Лата стаіць на пагорку. Ц нрым. па
горачак, -чка, мн. -чкі, -чкаў м.
ПАГОРШАЦЬ, аю, -аеш, -ае; зак Тое,
што і пагорм/ыцца. 2>ыло ліха бы пагорм/ала
(прымаўка). Лесрал/у пагорм/ала (безас.). Ц
наз пагаршэнне, -я, н. і пагоршанне, -я, н.
ПАГОРШЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-шыцца; зак. Зрабіцца горшым. Дысцып
ліна пагсрм/ылася. Збароўе пагорм/ылася. Ц
незак пагаршацца, -аецца і пагоршвацца,
-аецца; наз пагаршэнне, -я, н., пагоршан
не, -я, н і пагоршванне, -я, н.
ПАГОРШЫЦЬ, -шу, -шыш, шыць;
-шаны; зак., м/то. Зрабіць горшым. Ц незак.
пагаршаць, -ёю, -ёеш, -ёе і пагоршваць,
-аю, -аеш, -ае; наз. пагоршванне, -я, н. Ц
наз пагаршэнне, -я, н. і пагоршанне, -я, н.
(разм.).
ПАГОРЫСТЫ, ая, ае Пакрыты па
горкамі, няроўны. 77агорыстая л/ясцоеасць. II наз. пагорыстасць, -і, лс.
ПАГРАЖАЛЬНЫ, ая, -ае 1. Які
ўтрымлівае ў сабе пагрозу, выражае пагро
зу. У голасе гучалі на^алсальныя ноткі. 2.
Які пагражае небяспекай. 77 характар пабзей. II наз. пагражальнасць, -і, лс.
ПАГРАЖАЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак. 1.
каму і без бап. Рабіць пагражальны жэст
рукой. 77. кулаком. 2. каму і чым. Папярэ
джваць з пагрозай пра што-н. 77. вайной.
3. (7 і 2 ас. неўлсые.), чыл/. Служыць пры
метай (чаго-н. небяспечнага, непрыемна
га). Рака па^ралсаеразлівам. 4. (7 і 2 ас. не
ўлсые ), кал/у-чаму. Пра што-н. дрэннае,
што з'яўляецца пагрозай каму-, чаму-н.
ТТюралсае гангрэна. Ц зак. пагразіць, -ражў,
-рбзіш, -рбзіць (да 1 знач.).
ПАГРАН... Першая частка складаных
слоў са знач. пагранічны, напр.: пабранатраб, лагранзастаеа, пагранслулсба.
ПАГРАНІЧНІК, -а, мн і, аў м Ваен
наслужачы пагранічнай аховы.
ПАГРАНІЧНЫ, ая, -ае 1. Які знахо
дзіцца або адбываецца каля граніцы. 77а^ранічная зона. 77. інцыбэнт. 2. Які мае ад
носіны да аховы граніцы. 77. гарнізон.
ПАГРАНІЧЧА, -а, н. Прыгранічная па
ласа, зона.
ПАГРАШЫЦЬ ал грашыць
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ПАГРОЗА, -ы, лін. -ы, -рбз, ле. 1. За
палохванне, абяцанне зрабіць непрыем
насць, зло. Яе звяртаць уеае/ яа давозь/. 2.
Магчымая небяспека. Я. смерц/. Ялам быў
лаб лаброзам зрыеу.
ПАГРОЗЛІВЫ, -ая, ае Тое, што і да
^разкальны. Я еь/раз теару. 77а^розл/еая
цемра. II яаз. пагрозлівасць, -і, лс.
ПАГРОМ, -у, мн. -ы, -аў, м. Рэакцыйна-шавіністычнае выступленне супраць
якой-н. нацыянальнай ці іншай групы
насельніцтва, якое суправаджаецца гра
бяжом маёмасці і масавымі забойствамі. Ц
ярым пагромны, -ая, -ае
ПАГРОМШЧЫК, -а, мн. і, аў, м. Ар
ганізатар або ўдзельнік пагрому. Фашыс
цкія лаеромшч&/к/.
ПАГРУБЁЦЬ ал. грубець
ПАГРУЗАЧНЫ, -ая, -ае. Прызначаны
для пагрузкі, які мае адносіны да пагрузкі.
77а^рузаяяыя работы.
ПАГРУЗІЦЦА ал грузіцца
ПАГРУЗІЦЬ ал. грузіць
ПАГРУЗКА ал. грузіць.
ПАГРУЗНЕЦЬ ал грузнець
ПАГРУЗНУЦЬ, -ну, -неш, -не; пагрўз,
-зла; -ні; зак. Завязнуць у чым-н. грузкім.
Машыны ласруал/ ў ераз/.
ПАГРУЗЧЫК, -а, мн. -і, -аў л* Сама
ходная машына для пагрузкі і разгрузкі
матэрыялаў і перамяшчэння іх на невялі
кую адлегласць. Аў/лаліа/лычяы д.
ПАГРЫЗЦІСЯ ал грызціся
ПАГРЭБАВАЦЬ ал грэбаваць
ПАГРЭБЦІ, -грабў, -грабёш, -грабё;
-грабём, -грабяцё, -грабўць; пагрбб, -рУбла; -рабі; зак., што. 1. Згрэбці ўсё, многае.
2. і без бал. Грэбці некаторы час. Я села
ба абебў.
ПАГРЭЦЬ, -бю, -беш, -бе; -бты; зак.,
каао-што. Грэць некаторы час. Я рук/ ка
ля нечы. 0 Пагрэць (нагрэць) рукі — нажыц
ца за чый-н. кошт. II зеар. пагрэцца, -бюся,
-бешся, -бецца.
ПАГУБІЦЬ ал губіць
ПАГУБЛЯЦЦА, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца; зак. Згу
біцца — пра ўсіх, многіх або ўсё, многае.
7(ацк/ лаеублял/ся.
ПАГУБЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каао-што. Згубіць усё, многае або
ўсіх, многіх. Я. кароў у лесе.
ПАГУКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.,
каао (^што/ Паклікаць. 77ааукал/ бзяцей у
хату.
ПАГУЛЯНКА, -і, ДА/-нцы, мн. -і, -нак,
зк. (разм.). І. Прагулка. 77амсц/ яа лаеуляяку ў лес. 2. Вечарынка, гулянка (з пачас
тункамі). Яалабз/ць лааулянку.
ПАГУЛЯЦЬ ал гуляць
ПАГУСЦЕЦЬ ал гусцець
ПАГУТАРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; зак.
Правесці некаторы час у гутарцы. Яасябзел/, лаау/ларыл/.
ПАГУШКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец
ца; зак. (разм.). Гушкацца некаторы час.
Я яа арэлях.

ПАГУШКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак, каео-што (разм.). Правесці некаторы час,
гушкаючы каго-, што-н. Я хлопчыка на
арэлях.
ПАГЭТУЛЬ, нрысл. Да гэтага месца, да
сюль.
ПАД (ПАДА), лрыназ. І. з 2? і Т1. Ніжэй
чаго-н., з боку ніжэйшай часткі чаго-н.
77акласц/ сякеру лаб лаўку. 7/ырнуць лаб ба
бу (ніжэй за ўзровень вады, углыб). 77рацаеаць лаб зямлёй (ніжэй паверхні, напр.,
у шахце). Яасабз/ць лаб замок (заперці).
Яаб зарой зялёны еай. 2. Каля, у непасрэд
най блізкасці ад чаго-н., а таксама ў зо
не дзеяння, размяшчэння чаго-н. .Жыць
лаб ТМцебскам. Яалаў лаб халобны буш. 3.
Указвае на тое становішча, стан, у які ста
вяць каго-, што-н. ці ў якім знаходзіцца
хто-, што-н. ТТрацаеаць лаб к/раўн/цтеам
каао-н. Тіраць лаб с/лрозу/о ахоеу. .Быць лаб
пагрозай. Знахобз/цца лаб субом. 4. Для ча
го-н. Зруб лаб позы бом. Ябле лаб аўсом. II.
з Я 1. Падтрымліваючы знізу. Узяць лаб
руку. 2. Пра час: блізка да чаго-н., перад
чым-н. .Дралася (безас.) лаб бзень (пачы
нала світаць). ТЭта было лаб сеята. Яаб
старасць. 3. У выглядзе чаго-н., падобна
на што-н. Ялрацаеаць лаб буб. 4. У абмен
на якую-н. гарантыю. Лббаць лаб залоз.
Даць табар лаб расл/ску. 5. У суправа
джэнні чаго-н., што гучыць. Тсц/ лаб зук/
марша. Спяваць лаб баян. III. з Т 1. Пры
наяўнасці якой-н. прыметы, уласцівасці.
Змазацца лаб перамаганосным сцязам. Селябцы лаб марынабам. 2. У выніку чаго-н.
Снез лаб узбзеяннем еетру ўшчыльн/ўся. 3.
Ужыв. пры ўказанні на тэрміны, словы,
назвы, сэнс якіх раскрываецца ці неаб
ходна раскрыць. Яаб нашатырным сар
там разумеюць раствор ам/яку.
ПАД... (а таксама ПАД..., ПАДА...),
прыстаўка. І. Утварае дзеясловы са знач.:
І) дзеяння знізу ўверх, уніз чаго-н., напр.:
лаблалсыць, лабк/нуць, лаб<?а.м?ыць; 2) на
бліжэння каго-, чаго-н., напр.: лабысц/,
набухаць; 3) дабаўлення, напр.: лабл/ць,
лабсылаць; 4) паўтарэння якога-н. дзеян
ня ўслед за іншым, суправаджэння аднаго
дзеяння другім, напр.: набтакеаць, лаббрэхеаць; 5) праяўлення дзеяння ў сла
бым ці непрыметным, скрытым выглядзе,
напр.: лабзлебзець, лаблмьнаеаць. II. Ут
варае назоўнікі і прыметнікі: 1) прымет
нікі са знач. ніжняй часткі чаго-н., зна
ходжання ніжэй за што-н., напр.: лабеобны, лабстраўн/каеы; 2) назоўнікі са знач.
часткі больш буйнога адзінства, напр.:
лабаббзел, лабатраб, лабклас; 3) прымет
нікі са знач. чаго-н., што знаходзіцца ў
чыім-н. распараджэнні, напр.: лабначалены, лабсубны; 4) назоўнікі і прыметнікі
са знач. чаго-н., што знаходзіцца паблізу
ад чаго-н., напр.: лабтрол/к/, лаблессе; 5)
назоўнікі са знач. звання, ніжэйшага за
іншае, пасады памочніка, напр.: лаблалкоўн/к, лабшк/лер.

ПАГ-ПАД
ПАДА, лрыназ. з Т Ужыв. замест «пад*
перад збегам некаторых зычных, напр.,
лаба мной.
ПАДА..., прыстаўка. Ужыв. замест
«пад...»: 1) перад збегам зычных, напр.:
лабаанаць, набарсаць; 2) перад зычнымі,
пасля якіх пішацца мяккі знак або апос
траф, напр.: лабалью, пабаб^о.
ПАДАБАРОННЫ, -ага, мн -ыя, -ых,
м. Падсудны, якога абараняе адвакат. Ц эк.
падабаронная, -ай, мн. -ыя, -ых.
ПАДАБАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; незак., каму. Быць даспадобы, выклі
каць сімпатыю да сябе. Ц зак. спадабацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца / упадабацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца (разм.).
ПАДАБЕНСТВА, -а, н. 1. Што-н. палобнае на што-н., з чым-н., наяўнасць
агульных ці падобных рыс. 71 характараў.
2. Падобнасць, блізкасць, абумоўленая
агульнасцю паходжання. 71 моў. 3. У геа
метрыі: тоеснасць формы пры адрозненні
велічыні. 77. беух трохеуаольн/каў.
ПАДАБРАЦЦА, падбярўся, падбярэш
ся, падбяруцца; падбяромся, падберацёся, падбярўцца; падбяруся; зак. 1. (7/2
ас. не ўлсыб.). Скласціся, утварыцца. 77абабрал/ся бобрыяработн/к/. 2. Непрыметна
падысці. 77. ба акопаў лрац/ўн/ка. Ц незак.
падбірацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПАДАБРАЦЬ, падбярў, падбярэш,
падбяру; падбярбм, падберацё, падбярўць; падбярьі; падабрАны; зак. 1. што.
Сабраць, падняць з зямлі. 77. рассыла
ння арэх/. 2. што. Паправіць; сагнуўшы,
падцягнуць пад сябе (пра часткі цела).
77. валасы. Сабака лабабраў хзост. 3. каао-што. Падмяць, наваліўшыся; прыціс
нуць. Мябзеебзь лабабраў лаб сябе лаляўн/чааа. 4. каао-што. Выбраць адпаведнае,
патрэбнае. 77. брыаабу. 77. ключ ба замка.
77. патрэбныя слоеы. 77. цытаты. Ц незак.
падбіраць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз падббр, -у,
м. (да 4 знач.) / падборка, -і, ДЛ7-рцы,
77аббор кабраў. 77абборка н/так патрэбнага колеру.
ПАДАБРЭЛЫ, -ая, -ае. Які зрабіўся
добрым, дабрэйшым. Тлябзеў лабабрэлым/
еачам/.
ПАДАБРЭЦЬ ад дабрэць
ПАДАВАЛЬШЧЫК, а, мн -і, аў, м
Рабочы, які падае што-н. куды-н. Ц зк. па
давальшчыца, -ы, мн -ы, -чыц
ПАДАВАЦЦА ал. падацца
ПАДАВАЦЬ ал. падаць
ПАДАВІЦЦА ал. лавіцца
ПАДАВІЦЬ, -даўліб, -дАвіш, -дАвіць;
-дАўлены; зак., каао-што. І. Сілай паклас
ці канец чаму-н., знішчыць, заглушыць.
77. паўстанне. 77. агонь лрац/ўн/ка. 2. Раз
душыць, пералавіць усё, многае ці ўсіх,
многіх. 77. ус/х жукоў. Ц незак. падаўляць,
-Аю, -Аеш, -Ае (да І знач.). Ц наз. падаўлённе, -я, н. (да 1 знач.).
ПАДАВОРВАЦЬ, аю, -аеш, -ае; аны;
зак., што. Закончыць ворыва на многіх
участках.

ПАД-ПАД
ПАДАГНАЦЬ, падганіб, падгбніш, пад
гоніць; падагнАў, -гнАла; падгані; падагна
ны; зяк. 1. кяео-м/то. Гонячы (ал. гнаць' у 1
знач.), наблізіць ці загнаць пад што-н. 77.
курам няб нябёс. Арыеу нябяеняля (безас.)
бя ббряея. 2. кяео-м/то. Паскорыць чый-н.
бег, чыю-н. работу. 77. каня. 77. ябстя/очь/х. 3. м/то. Давесці да патрэбнага паме
ру, прыладзіць, каб падыходзіла адно да
аднаго. 77. м/ыбу (За %юртк/. 77. шнэках (За
ф/еуры. II незак. падганяць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
наз. падгОн, -у м. (да 1 і 3 знач.) /падгОнка,
-і, Д37-нцы, ж. (да 3 знач.).
ПАДАГНУЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-нёцца; зак. Загнуцца знізу ці пад што-н.
Арам абруса лябяенуўся. Ц незак. падгінацца,
-Аецца / падгібацца, -Аецца.
ПАДАГНАЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак., м/то. За
гнуцца знізу ці пад што-н. 77 нябол. 77. ное/
наб сябе. II незак. падгінаць, -Аю, -Аеш, -Ае /
падгібаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПАДАГРА, -ы, ж. Хвароба суставаў і
тканак, якая выклікаецца парушэннем
абмену рэчываў у арганізме. Ц нрыл*. пада
грычны, -ая, -ае.
ПАДАГРАВАЛЬНІК, а, лін і, аў м
Прыбор для падагравання чаго-н.
ПАДАГРЫК, -а, лін. -і, -аў, .м. (разм.).
Чалавек, хворы на падагру. Ц ж. пада
грычка, -і, ,ДЛ7-чцы, лін. -і, -чак.
ПАДАГРЭЦЬ, -бю, беш, бе; бты;

зяк., мяло. 1. Крыху разагрэць. 77 сун. 2.
нерян. Узбудзіць, узмацніць. 77. няс/нром,
нецярпенне. Ц незяк. падагравАць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц няз. падагрэў, -рбву, м. (да 1
знач.; спец.) / падагравАнне, -я, н. (да 1
знач.). 77 еябы ў басейне.
ПАДАГУЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зяк., м/то. Тое, што і лябяеульн/ць. Ц незяк.
падагульваць, -аю, -аеш, -ае. Ц няз. пада
гульванне, -я, н.
ПАДАГУЛЬНІЦЬ, ніб, ніш, ніць;
-нім, -ніцё, -нАць; -гўльнены; зяк., м/то.
1. Падвесці вынікі чаго-н. 77. суму еыбяткяў 2. Зрабіць абагульняючыя вывады. 77.
бумк/ нянярэбн/х бяслебнь/кяў Ц незяк. па
дагульняць, -яю, -Аеш, -Ае. Ц няз. падагульнённе, -я, н.
ПАДАДЗЁЦЦА, -дзёнуся, -дзёнешся,
-дзёнецца; зяк. (разм.). Адзецца лепш,
чым звычайна. Дзяўчяты лябябзел/ся. Ц не
зяк. пададзявацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПАДАДЗЕЦЬ, -дзёну -дзёнеш, -дзёне;
-дзёты; зяк., м/то (разм.). Надзець пад
што-н. 77. се/тяр няб н/нжяк. Ц незяк. пада
дзяваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПАДАЖЫНАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; зяк
1. м/то. Дажаць што-н. у многіх месцах.
77. жытя ня ўс/х нллеткях. 2. (7 / 2 яе. не
ўжые.), м/то і без бян. Завяршыць жніво —
пра ўсіх, многіх.
ПАДАЗВАЦЬ, падзавў, падзавёш, падзавё; падзавём, падзавяцё, падзавўць;
падазвАў -вАла; падзаві; падазвАны; зяк.,
кяео ^м/тр). Жэстам, голасам папрасіць
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наблізіцца. 77. нясй/ьм/чь/кя. Ц незяк. падзывАць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПАДАЗРАВАЦЬ, -раіб, -раёш, -раё;
-раём, -раяцё, -раібць /-вАю, -вАеш, -вАе;
незяк. 1. кяео у чь/м. Мець падазрэнне на
каго-н. 77. кяео-н. у крябзяэкы. 2. м/то, яб
чь/м і ся злуч. «што*. Меркаваць, дапус
каць магчымасць чаго-н. У хеоряея лябязря/онь ябзёр. Мы / не нябязряеял/ ябяео /сняеянн/. Я / не нябязряеяў м/то л/яне тякое
нябс^еряеяля.
ПАДАЗРОНЫ, ая, ае 1. Які выклікае
падазрэнне. 77. кям/яль. 2. Схільны пада
зраваць, недаверлівы. 77. хяряктяр. Ц няз.
падазрбнасць, -і, ж.
ПАДАЗРЭННЕ, я, н 1. Меркаванне,
заснаванае на сумненні ў правільнасці,
законнасці чыіх-н. учынкаў, у справядлі
васці чыіх-н. слоў у сумленнасці чыіх-н.
намераў Зятрьшянь/ ня нябязрэнн/ ў крябзяжы. Ёы/^ь няб ,/яЭязрэннел/ або ня нябязрэнн/ ў кяео-н. (выклікаць да сябе пада
зроныя адносіны з боку каго-н.). 2. Мерка
ванне аб магчымасці чаго-н. Ёсць н., м/то
яны сёння могуць не лрыехяць. 77. ня ябзер.
ПАДАІЦЬ ал даіць
ПАДАКОННІК, а, л/н і, аў, л/ Дош
ка або пліта, устаўленая ў ніжнюю частку
аконнага праёма.
ПАДАКОПВАЦЬ, аю, аеш, ае; зяк,
м/то. Дакапаць усё, многае. 77. ямы. 77.
бульбу.
ПАДАКОШВАЦЬ, -аю, аеш, ае; зяк
1. м/то. Дакасіць у многіх месцах. 77. луз/.
2. (7 / 2яе. неўжые.), м/то і без бян. Завяр
шыць касьбу — пра ўсіх, многіх. Ябняеяскоўцы нябяком/елл/ / нябяжынял/.
ПАДАЛЁЙ, лрысл. (разм.). Значна да
лей. 77ястяў еябро н.
ПАДАЛІКАТНІЧАЦЬ ал далікатнічаць
ПАДАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Вуснае апа
вяданне пра мінулае, якое перадаецца ад
пакалення да пакалення. ТТяробняе н.
ПАДАПЁЧНЫ, -ая, -ае (афіц., разм.).
Які знаходзіцца пад чыёй-н. апекай. 77ябянечняе бз/ця. 77якляляц/цця нря сояю нябянечну/о (наз.). 77ябялечняя тэрыторь/я
(уключаная ў міжнародную сістэму апекі
пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый).
ПАДАПЛЁКА, -і, ДМ -лёцы, ж. Скры
тая, тайная прычына чаго-н. 77. /нтрые/.
ПАДАПРАНУЦЦА, -ранўся, -рынешся,
-рАнецца; -раніся; зяк. (разм.). 1. Апра
нуцца лепш, па-святочнаму. 77. ня еечяр.
2. Апрануць што-н. пад верхняе адзенне.
Дянлем н. II незяк. падапранацца, -аюся,
-бешся, -Аецца.
ПАДАПРАНУЦЬ,
ранў,
-рАнеш,
-рАне; -рані; -ранўты; зяк. (разм ). 1. кяао
("м/то). Апрануць лепш, у добрае адзенне,
прыбраць. 77. бзяўчыну. 2. м/то. Апрануць
пад што-н. 77. се/тяр няб лял/то. Ц незяк.
падапранаць, -Аю, -Аеш, -Ае
ПАДАПРЭЛЫ, ая, ае Які злёгку са
прэў знізу падгніў. 77ябянрэляе сеня.
ПАДАПРУЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , бе;
зяк. Злёгку сапрэць або сапрэць знізу. У

н/з/нях жытя нябянрэля. Ц незяк. падапра
ваць, -Ае.
ПАДАРАВАЦЬ ел дараваць
ПАДАРАЖАЦЦА ал даражыцца
ПАДАРАЖАЦЬ ел даражэць
ПАДАРВАЦЦА, -вўся, -вёшся, -вёцца;
-вёмся, -вяцёся, -вўцца; -віся; зяк. 1. За
гінуць ад выбуху. 77. ня м/не. 2. Захварэць
ад цяжкай працы ці ад падымання чаго-н.
цяжкага. 1/яеяў кяменне / лябяреяўся. Ц не
зяк. падрывацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПАДАРВАЦЬ, -вў, -вёш, -вё; -вём, -вяцё, -вўць; -ві; -вАны; зяк., м/то. 1. Разбу
рыць узрывам. 77. бя/?ожы тянк. 2. нерян.
Нанесці шкоду чаму-н., пахіснуць. 77. збяроўе. 77 чым-н. яўтярытэт. Ц незяк. падры
ваць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц няз. падраў, -ріАву м.
ПАДАРОЖЖА, -а, мн. -ы, -аў, н. Па
ездка або перамяшчэнне пяшком па да
лёкіх краінах, мясцовасцях. 77. ля Туроле.
Аруеясеетняе н.
ПАДАРОЖНАЯ, -ай, мн -ыя, -ых, ж.
(гіст ). Пасведчанне на права карыстання
ў дарозе казённымі коньмі.
ПАДАРОЖНІЦ, -а, мн і, -аў м 1. Той,
хто падарожнічае, вандроўнік. ТТрямсц/
месцам/ сляеутых лябярожн/кяў 2. Той,
хто знаходзіцца ў дарозе, прахожы. Ц ж.
падарожніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ПАДАРОЖНІЦ, у м Тое, што і трылутн/к. II нрь/л/. падарожнікавы, -ая, -ае.
ПАДАРОЖНІЧАЦЬ, аю, аеш, -ае;
нязяк. Рабіць падарожжа, вандраваць.
ПАДАРОЖНЫ, ая, -ае 1. Які мае ад
носіны да падарожжа. 77ябярожныя нятятк/. 2. Які звязаны з дарогай (у 3 знач.),
знаходзіцца ў дарозе. 77ябярожныя л/обз/.
3. у зняч. няз. падарожны, -ага, мн. -ыя,
-ых, м.; падарожная, -ай, мн. -ыя, -ых, ж.
(гл падарожнік ) О Падарожныя грошы
(гіст.) — аплата за праезд на паштовых ко
нях ці за праезд па чыгунцы афіцэраў і чы
ноўнікаў у Расіі ў 18—І 9 стст.
ПАДАРУНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў м.
Рэч, якую дораць, падарылі. ц{ряб/ць н.
Ятрь/мяць л. II ламянм/. падарўначак, -чка,
мн. -чкі, -чкаў, м. II нрым. падарўнкавы, -ая,
-ае.
ПАДАРЁІЦЬ, ал дарыць.
ПАДАСІНАВІК, а, мн -і, -аў, м Ядомы
грыб з чырванавата-жоўтай шапкай.
ПАДАСЛАЦЬ,
-дашліб, -дашлёш,
-дашлё; -дашлём, -дашляцё, -дашлібць;
-дапілі; -даслАны; зяк., кяео ("м/то/ 1. Па
спаць з тайнай мэтай. 77. м/н/еня. 2. Пры
слаць (у 2 знач.; разм.). 77. фурмянку. Ц
незяк. падсылаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц няз.
падсылка, -і, ДА7 -лцы, мн. -і, -лак, ж. /
падсыланне, -я, н
ПАДАСЛЛЦЬ , падсцяліб, падсцёлеш,
падсцёле; падсцялі; падаслАны; зяк., м/то.
Паспаць пад што-н. 77. пярыну. Ц незяк.
падсцілаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц няз. пОдсціл,
-у, м., падсцілка, -і, ДЛ7-лцы, ж. / падсці
ланне, -я, н.
ПАДАСНОВА, -ы, ж. Сапраўдная пры
чына, аснова чаго-н. Сяцыяльняя н. з^еы.
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ПАДАСПЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -бе; здк. Паспець з'явіцца (у час, у патрэбны момант).
Аўл/кд лд^делелд лд()л/оед.
ПАДАСТАВАЦЬ, -стаіб, -стаёш, -стаё;
-стаём, -стаяцё, -стаібць; здк., м/л/о. 1.
Дастаць, выцягнуць усё, многае або вя
лікую колькасць чаго-н. 77 кя/е/ з м/д%ы.
2. (7 / 2 дс. д^з. лс ўжь/е.). Выняць што-н.
схаванае — пра ўсіх, многіх. Лдсцы лд&ісл/дедл/ сед/о лсрдкуску / лдчдл/ ес^/. 3. (7 / 2
дс. д^з. яеўжые.). Раздабыць што-н. — пра
ўсіх, многіх. Дзе яды лд^дсл/дедл/ /ядкія рдкел/к/?
ПАДАСЫПАЦЬ, -Аю, Аеш, -Ае; Аны;
здк., м/л/о і чдео. Дасыпаць да якога-н. уз
роўню ўсё, многае або дасыпаць якую-н.
колькасць чаго-н. ва ўсё, многае. 77. л/ям/к/
зОожждл/.
ПАДАТАК, -тку лік. -ткі, -ткаў лі. Дзяр
жаўны збор з насельніцтва і прадпрыем
стваў. 77д(Захопны л. Тірдць л. Лбклдсйць лдЛдл/кдл/. II лрыл/. падаткавы, -ая, -ае.
ПАДАТКАПЛАЦЕЛЬШЧЫК, -а, л/я.
-і, -аў, л/. (афіц.). Плацельшчык падат
каў II ж падаткаплацёльшчыца, -ы, лін. -ы,
-чыц.
ПАДАТКНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; здк., м/л/о. За
ткнуць знізу ці пад што-н. 71 лдЛол слдйя/цы. 77. коўдру. II яездк. падтыкаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ПАДАіЛІВЫ, -ая, -ае 1. Які лёгка пад
даецца фармоўцы, апрацоўцы. 7/длдлеяде
ждлезд лд^длм/еде. 2. Згаворлівы, уступ
чывы. 71 чдлдеек. 77. хдрдкл/др. Ц лдз. падАтлівасць, -і, ж.
ПАДАЎЖАЦЦА 27/. падоўжыцца.
ПАДАЎЖАЦЬ 27/. падоўжыць.
ПАДАЎЖЭННЕ 27/. падоўжыцца, па
доўжыць.
ПАДАЎЖЭЦЬ 27/ даўжэць
ПАДАЎЛЕННЕ 27/. падавіць.
ПАДАЎЛЯЦЬ 27/. падавіць.
ПАДАХВОЦІЦЦА, -вбчуся, -вбцішся,
-вбціцца; здк. (разм.). Добраахвотна ўзяц
ца за якую-н. справу прапанаваць зрабіць
што-н. 77. збеедць лд хлеб. 77. ^длдл/дечы бд^ьку. II лездк. падахвочвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
ПАДАХВОЦІЦЬ, -вбчу -вбціш, -вбціць; -вбчаны; здк., кдео-м/л/о і з /м%). Вы
клікаць жаданне што-н. рабіць. 77 лрдўлеяяе здеобд лдбубдедль бом. 77. кдео-я. бд
рдзмоеь/. II яездк. падахвочваць, -аю, -аеш,
-ае II лдз падахвочванне, -я, я.
ПАДАХОДНЫ, -ая, -ае. Які адпавядае
даходу 77. лдбдл/дк.
ПАДАЦЦА, -Амся, -асіся, -Асца;
-адзімся, -асцёся, -адўцца; -Аўся, -алАся,
-лбся; здк. 1. Пасунуцца, ссунуцца з мес
ца. 77. ўсім целам ядздб. Дзверы лёекд лдбдліся лдб лдлордм. 2. Адправіцца, накі
равацца куды-н. (разм.). 77 ў еордб. 77. яд
еучобу. 3. лердл. Прыметна пагоршаць,
пастарэць. Сл/дры сёламі лдбдўся зд д//ом/яі еоб. II яездк. падавацца, -дак5ся, -даёшся,
-даёцца; -даёмся, -даяцёся, -даібцца.

ПАДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яездк. 1. Апус
кацца, валіцца на зямлю, уніз. 77. бдедры.
77 лд калелі. 77 з лое (таксама перан.). 2. (7
і 2 дс. ле ўжые.). Пра атмасферныя алад
кі: ісці, выпадаць. 77дбде сяее. 3. (7 і 2 дс.
яе ўжые.). Апускацца, звісаючы. Склдбкі
слдбяіцы лрыеожд лдбд/оць. 4. (7 і 2 дс. яе
ўжые.). Пра націск у слове: прыходзіц
ца на які-н. склад. ТУдціск лдбде яд фуе/
склдб. 5. (7 і 2 дс. яе ўжые ), яд кдео-м/л/о.
Распаўсюджвацца ў якім-н. напрамку
пакрываць сабой (пра светлавыя з'явы).
Сеялмо лрдз дкло лдбдлд яд лд^/оеу. Лб брэед лдбде цеяь. 6. (7 і2дс. яеўжые.), лбрдя.,
яд кдео ("м/л/о). Распаўсюджвацца, пашы
рацца на каго-, што-н. (пра што-н. заган
нае). 77д еэл/дед чдлдеекд лдбде лдбдзрэмяе.
7. (7 і2дс. яеўжые ), лбрдл., яд кдео-м/л/о.
Прыходзіцца на чыю-н. долю, выпадаць.
34:е клолдл/ы лдбд/о/(ь яд мд/(і. 8. (7 і 2 дс. яе
ўжые.). Зніжацца, змяншацца (у памеры,
аб'ёме, велічыні і пад.). Лкцыі лд&?/оць.
7?дсл/ром лдбде. 9. лбрдя. Бегаць, насіцца
(разм.). Сдбдкд /(злы Дзель лдбдў лд лесе.
10. лердл., зд чым. Вельмі хацець чаго-н.,
ганяцца за чым-н. (разм.). 77. зд ўборамі.
11. лердл., зд кім. Вельмі кахаць каго-н.,
заляцацца да каго-н. (разм.). Алолцы лдбдлі зд л/дком лрыеджумям. б Падаць ду
хам — траціць упэўненасць, бадзёрасць;
адчайвацца. Ц здк. пАсці, падў, падзёш,
падзё; падзём, падзяцё, падўць; паў пАла;
падзі (да 1, 5—7 знач.) і упАсці, упадў, упадзёш, упадзё; упадзём, упадзяцё, упадўць;
упАў упАла; упадзі (да 1, 3, 5 і 8 знач.). Ц
ядз. паданне, -я, я. (да 1 знач.) і падзённе,
-я, л. (да 1, 2, 5 і 8 знач.).
ПАДАЦЬ, -Ам, -асі^ -Асць; -адзім, -асцё, -адўць; падАў -алА, -лб; падАй; падАдзены; здк. 1. кдео-м/л/о. Даць, паднёс
шы. 77 клі2у кдл/у-я. 2. м/л/о. Паставіць на
стол (ежу). 77. кдм/у. 3. Даставіць, прывес
ці да месца чыёй-н. пасадкі або пагрузкі.
77. лоезб бд ллдл/формы. 77 едеояы. 4. кдео-м/л/о. Штурхнуць, пасунуць (разм.). 77.
м/д^у ўлеед. 5. м/л/о. Прадставіць у пісь
мовай форме (скаргу заяву). 77 здяеу
лд чдреоеы дблдчылдк. 77 у суб лд кдео-л.
(прад'явіць іск). 77 яд рдзеоб (падаць за
яву на скасаванне шлюбу; разм.). 6. м/л/о і
без бдл. Даць як міласціну. 77. ждбрдку. 7.
м/л/о. Зрабіць, утварыць, аказаць (тое, што
выражана наступным наз.). 77. бдлдл/02у
(дапамагчы). 77 рэлліку (прамовіць, ска
заць што-н.). 77 лрыл/ел/ы жыцця (выявіць
прыметы жыцця). 77. лрыклдб (паслужыць
прыкладам). 77. кдмдябу (скамандаваць).
77 еесл/ку (паведаміць пра сябе). 8. м/л/о.
У спартыўных гульнях з мячом, шайбай
і пад.: ударам паслаць мяч партнёру. 77.
л/яч. 9. кдео-м/л/о. Адлюстраваць, вывес
ці, прадставіць (кніжн.). Т^эдліел/ычяд л.
жыццё ў л/еоры. Умець сябе л. (прадставіць
у лепшым выглядзе). 0 Падаць руку — пра
цягнуць руку для поціску або (перан.) для
дапамогі. Ц яездк. падаваць, -даіб, -даёш,
-даё; -даём, -даяцё, -даібць; -давАй. Ц ядз.

ПАД-ПАД
падАча, -ы, л/я. -ы, -дАч, ж. (да 1—5, 7—9
знач.).
ПАДАЧА, -ы, л/л. -ы, -дАч, ж. 1. ел. падАць. 2. У спартыўных гульнях: удар, якім
мяч, шайба, валан уводзяцца ў гульню.
УЭдлдя л.
ПАДАЧКА, -і, ДМ-чцы, л/я. -і, -чак, ж.
1. Кусок ежы, кінуты жывёле (звычайна
сабаку). Сдбдкд цярл/нед чдкде лдбдчкі. 2.
лердл. Тое, што даюць каму-н. як ахвяра
ванне, міласціну (пагард.). ,Жыць зд ком/л/
лдбдчдк.
ПАДАШЫВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., м/л/о. Дашыць усё, многае. ТСёдчк/
лдбдм/ыедл/ сукелк/.
ПАДБАВІЦЬ, -Аўлю, -Авіш, -Авіць;
-Аўлены; здк., м/л/о і чдео. Крыху прыба
віць. 77. цукру ў чдм. II яездк. падбаўляць,
-Яю, -Яеш, -Яе. Ц ядз. падбаўка, -і, ДМ
-ўцы, ж.
ПАДБАДЗЁРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць;
-раны; здк., кдео. Падбавіць упэўненасці,
бадзёрасці. 77. хеору/о. Ц яездк. падбадзёр
ваць, -аю, -аеш, -ае. Ц зедр. падбадзёрыцца,
-руся, -рышся, -рыцца; яездк. падбадзёр
вацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПАДБАРОДАК, дка, л/я. -дкі, дкаў л;
Круглявасць, якая закрывае на твары пя
рэднюю частку ніжняй сківіцы. Ц лрыл/.
падбародачны, -ая, -ае.
ПАДБАЦЬ ел. дбаць
ПАДБЕГЧЫ, -бягў, -бяжыш, -бяжйць;
-бяжым, -бежыцё, -бягўць; -бёг, -гла; -бя
жы; здк. 1. Наблізіцца бягом да каго-, ча
го-н. або пад што-н. Сдбдкд лдббее бд едслдбдрд. 77. лдб л/осл/. 2. Крыху прабегчы.
Хояь лдббее л/рум/кол/. Ц яездк. падбягаць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
ПАДБІРАЦЦА ал. падабрацца.
ПАДБІРАЦЬ ел. падабраць
ПАДБІЎКА, -і, ДМ-ўцы, л/л. -і, -бівак,
ж. 1. ал. падбіць'. 2. Тое, чым падбіта, пад
шыта што-н. з адваротнага боку (разм.).
ТСдўкоедя л.
ПАДБІЦЬ', -даб'іб, -даб'ёш, -даб'ё;
-даб'ём, -даб'яцё, -даб'юць; падбі; -іты;
здк. 1. м/л/о. Прыбіць да чаго-н. знізу, пры
шыць спадыспаду. 77. у бол/дх лдбэм/еы.
77. лдл/л/о %?ул/рдл/. 2. м/л/о. Убіць, забіць
глыбей. 77. це/к/. 3. кдео-м/л/о. Ударыўшы,
стрэліўшы, прымусіць упасці, вывесці са
строю. 77. здмцд. 77. л/дяк. 4. м/л/о. Ударам
пашкодзіць, параніць. 77. еокд. 0 Падбіць
вынік (баланс) (разм.) — падсумаваць,
падвесці вынікі. Ц яездк. падбіваць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц лдз. падбіўка, -і, ДА/ -ўцы, ж.
(да 1 знач.) / падбойка, -і, ДМ -йцы, ж.
(да 1 знач.). Ц лрыл/. падбойны, -ая, -ае (да
1 знач.; спец.) / падбоечны, -ая, -ае (да 1
знач.; спец.).
ПАДБІЦЬ-, -даб'іб, -даб'ёш, -даб'ё;
-даб'ём, -даб'яцё, -даб'юць; падбі; -іты;
здк., кдео ("м/л/о) яд м/л/о і з /м%). (разм.).
Падбухторыць да чаго-н., угаварыць зра
біць што-н. Ал/ояео яд еэл/д лдбб/у?Ц яездк.
падбіваць, -Аю, -Аеш, -Ае.

пдд-пдд
ПАДБбР, -у л/. 1. ал. падабраць. 2. Тое,
што падабрана, збор, набор чаго-н. 7//кд#ь/ кн/зкны л. 77. кеел/дк у букеце. УЭдлы л.
слецыял/етдў. 0 Як на падбор — аб кім-,
чым-н. аднолькавага выгляду якасці, звы
чайна добрай.
ПАДБОРКА, -і, ДЛ7 -рцы, зк. 1. ал. па
дабраць. 2. Некалькі артыкулаў, заметак
на адну тэму надрукаваных пад агуль
ным загалоўкам. 77. к/? сельскаааслдйзрчую
/маму.
ПАДБОРШЧЫК, а, л/н. -і, аў, л/. 1. Ра
бочы, што ажыццяўляе падбор, падборку
чаго-н. 2. Прыстасаванне, машына для
падбірання скошанай збажыны, травы і
пад. II зк. падборшчыца, -ы, л/н. -ы, -чыц
(да 1 знач.).
ПАДБРЫЦЬ, -рьію, -рьіеш, -рьіе; -ры
ты; злк., кдео-м/то. Пагаліць з бакоў, па
краях. II яездк. падбрываць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПАДБРЭХВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яездк.
(разм.). 1. Суправаджаць што-н. брэхам,
брахаць час ад часу. 2. леряя., каму. Нага
ворваць, даносіць на каго-н. (пагард.). Ц
ядз. падбрэхванне, -я, я.
ПАДБРЭХІЧ, -а, л/я. -ы, -аў, л/. (разм.,
пагард.). Той, хто ўгодліва або з якой-н.
мэтай дагаджае каму-н., падтрымлівае ка
го-н.
ПАДБУХТОРШЧЫК, а, л/н. і, аў,
л/. Той, хто падбухторвае. Ц зк. падбух
торшчыца, -ы, л/н. -ы, -чыц. II лрыл/. пад
бухторшчыцкі, -ая, -ае
ПАДБУХТОРЫЦЬ, ру, рыш, рыць;
-раны; здк., кдео (^м/то) (разм.). 1. Падбіць
што-н. зрабіць (звычайна дрэннае, заган
нае). 77. бд слрэчдк. 2. Настроіць супраць
каго-н. 77. сынд сулрдць бдцьк/. Ц яездк.
падбухторваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ядз пад
бухторванне, -я, я
ПАДБЯГАЦЬ ал падбегчы
ПАДБЯРОЗАВІК, а, л/н. і, аў, л/. Ядо
мы грыб з буравата-чорнай шапкай, які
расце ў бярэзніку.
ПАДВАБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены; здк., кдео. Падазваць птушак або звя
роў; падрабіўшы іх голас. 77. цецерукд. Ц яе
здк. падвабліваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДВАГА, -і, ДЛ/ -вАзе, л/н. -і, -вАц зк.
Рычаг для пад'ёму цяжару. Ц лрь/л/. пад
важны, -ая, -ае.
ПАДВАДНАЯ ал падвесці
ПАДВАЁННЕ ал. падвоіцца, падвоіць.
ПАДВАЖНІК, а, лія і, аў, л/ 1. Пры
стасаванне ў паравых і інш. машынах у
выглядзе стрыжня для рэгуліроўкі сілы
або хуткасці руху чаго-н., рычаг 2. Тоўстая
жэрдка, пры дапамозе якой прыпадыма
юць цяжары; вагар. Ц ярым. падважнікавы,
-ая, -ае.
ПАДВАЖЫЦЬ, жу, жыш, жыць;
падвАж; -вАжаны; здк., мяло. Прыпадняць
вагаром, падважнікам (у 2 знач.). 77. Оеряяно. II яездк. падважваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДВАІЦЬ ал дваіць.
ПАДВАЛ, -а, мя. -ы, -аў, л/. 1. Памяш
канне пад першым паверхам будынка, ні
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жэй узроўню зямлі. 77. Для бульбы. 2. Арты
кул на ўсю ніжнюю частку газетнага ліста.
II лрыл/. падвальны, -ая, -ае.
ПАДВАЛІЦЬ, -аліб, -Аліш, -Аліць; -Алены; здк. 1. м/то і чдао. Падсыпаць вялікую
колькасць чаго-н. 77. еоз ляску лдб лрь/збу.
2. бездс., кдео-чдео. Прыбавіцца яшчэ, у
дадатак да таго, што ёсць (разм.). ТТдробу
лдбедлмд. Зд ноч лдбедл/лд сяеау. Ц яездк.
падвальваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДВАРОТНІЦА, ы, л/я ы, ніц, зк
Тое, што і лдЛедрсмляя (у 2 знач.).
ПАДВАРОТНЯ, і, л/я і, -яў, зк. 1. Шы
рокая шчыліна паміж варотамі і зямлёй.
2. Дошка, якая закрывае гэту шчыліну. 3.
Праём у сцяне дома для праезду, праходу.
Здбеечы у лдбедро/ляк?.
ПАДВАРОЧВАЦЦА ал падвярнуцца
ПАДВАРОЧВАЦЬ ал падвярнуць
ПАДВАРЫЦЬ, -арў, -Арыш, -Арыць;
-Араны; здк. (разм.). 1. чдао. Зварыць ці за
варыць у дадатак да зваранага, заваранага
раней. 77. бульбы. 77. кдеы. 2. мяло. Зваркай
прымацаваць; прыварыць. 77. лядяку.
ПАДВАСТРЫЦЬ, -вастрў, -вбстрыш,
-вбстрыць; -вбстраны; здк., м/то. Зра
біць вастрэйшым. 77 сякеру. Ц яездк. пад
вострываць, -аю, -аеш, -ае
ПАДВАХТАВЫ, -ая, -ае (спец.). Такі,
які павінен заступіць на вахту для змены
тых, хто стаіць на вахце. 77. л/дтрое.
ПАДВЕДАМНЫ, ая, ае Які знахо
дзіцца ў чыім-н. распараджэнні, падпа
радкаванні. 3^/лдяоед, лдбеебдл/ядя л//я/стзрстеу. II ядз. падвёдамнасць, -і, зк.
ПАДВЕЗЦІ', -вязў, -вязёш, -вязё; -вя
зём, -везяцё, -вязўць; падвёз, -вёзла;
-вязі; -вёзены; здк. 1. кдео-м/то. Везучы,
наблізіць. 77. скрозь/ к бол/у. 2. кдео-м/то.
Узяўшы з сабой па дарозе, давезці куды-н.
77. слдбдрозкя/кд. 3. мяло і чдао. Прывёз
шы, даставіць куды-н. 77 бубдўн/чыя л/дтзрь/ялы. II яездк. падвозіць, -вбжу, -вбзіш,
-вбзіць. II ядз. падвёз, -у; л/. / (разм.) падвбзка, -і, ,ДЛ7 -зцы, зк. Ц лрь/л/. падвазны,
-Ая, -бе (да 3 знач.).
ПАДВЕЗЦІ' ал везці'
ПАДВЕРГНУЦЦА,
нуся,
нешся,
-нецца; -ёргся / -ёргнуўся, -глася; -ніся;
здк. Адчуць на сабе якое-н. уздзеянне,
трапіць у якое-н. становішча (звычайна
непрыемнае, небяспечнае і пад.). 77 ядлдбу. 77. цязкк/м еылрдбдбдяяял/. Ц яездк. пад
вяргацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПАДВЕРГНУЦЬ, -ну, неш, не; -ёрг
/ -ёргнуў, -гла; -ні; здк., кдео-м/то і чдл/у.
Зрабіць прадметам якога-н. дзеяння, па
ставіць у якое-н. становішча. 77. рдбол/я/кд крытыцы. 77. небяслецы. Ц яездк. падвяр
гаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПАДВЕРЖАНЫ, ая, ае Які падвяр
гаецца якому-н. уздзеянню, схільны да
чаго-н. 77. хедробдл/. Ц ядз. падвержанасць,
-і, зк.
ПАДВЕСІЦЬ, -ёшу, -ёсіш, -ёсіць; падвёсь; -ёшаны; здк., кдео-м/то. Падвесіць
пад чым-н., прымацаваць да чаго-н. у ві

сячым становішчы. 77 лял/лу лдб столлю.
II яездк. падвешваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ядз.
падвеска, -і, ДЛ7-вёсцы, зк. / падвешванне,
-я, я. II лрыл/. падвесачны, -ая, -ае.
ПАДВЕСКА, -і, ДЛ7-вёсцы, л/я. -і, -сак,
зк. 1. ал. падвесіць. 2. Падвеснае ўпрыго
жанне. Люстрд з лрустдльяым/ лдбеескдл//.
ПАДВЕСЛАВАЦЬ, -вяслўю, -вяслўеш,
-вяслўе; -вяслўй; здк. (разм.). Вяслуючы,
наблізіцца да чаго-н. 77. бд бердед. Ц яездк.
падвяслоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДВЕСНЫ, -ая, -ае 1. Умацаваны ў
вісячым становішчы, падвешаны. 77. л/дтор. 2. Прыладжаны для перамяшчэння
па падвешаным канаце, рэйцы. 77дб#ескдя
бдроед.
ПАДВЕСЦІ, -вядў, -вядзёш, -вядзё;
-вядзём, -ведзяце, -вядўць; -вёў -вялА,
-лб; -вядзі; -вёдзены; здк. 1. кдео-м//ло.
Ведучы (ал. весці ў І і 3 знач.), наблізіць да
каго-, чаго-н., даставіць куды-н. 77 тдедрым/д бд зядё^мых. 77. еойск/ бд лердлрдеы.
77. бдроау бд яоедбубоўл/. 2. м/то лдб м/то.
Пакласці, уладкаваць пад што-н. 77. хдту
лдб кроквы (давесці будаўніцтва да крок
ваў). 77. ^унбдл/ент. 3. лердя., м/то лдб м/то.
Знайсці патрэбныя доказы для абгрунта
вання чаго-н. (кніжн.). 77. тэарэтычную
бдзу лдб седе еь/кдзедян/. 4. м/то лдб м/то.
Падагнаць пад што-н., падпарадкаваць
чаму-н. 77. злдчыястед лдб дртыкул крыл//ндльндед кобэкед. 5. м/то. Зрабіць агульны
вывад з чаго-н. 77 еыя/к/. 77 бдлдяс. 6. кдео
(^м/то) лдб м/то. Зрабіць сваімі дзеяннямі
непрыемнасць каму-н. (разм.). 77 сусебд лдб м/трд^). 7. л^рдя., кдео ("м/то). Не
апраўдаць чыіх-н. надзей, спадзяванняў
паставіць у няёмкае становішча (разм.).
77. зндёл/дед. 8. м/то. Падмаляваць пры да
памозе касметычных сродкаў. 77 брояы. Ц
яездк. падводзіць, -джу, -дзіш, -дзіць. Ц ядз.
падвядзенне, -я, я. (да 1—5 і 8 знач.) / пад
водка, -і, ^737-дцы, зк. (да 2 знач.). Ц лрыл/.
падвадны, -Ая, -бе (да 1 і 2 знач.; спец.).
77дббдбнб/я трубы.
ПАДВЕТРАНЫ, ая, -ае Процілеглы
таму, куды дзьме вецер, закрыты ад ветру.
77. борт еубнд.
ПАДВІД, -у; л/н. -ы, -аў л/. У сістэматы
зацыі: падраздзяленне ўнутры аднаго віду
77дбб/Эы экыеёл, рдсл/н.
ПАДВІЦЬ, -даўіб, -даўёш, -даўё; -даўём, -даўяцб, -даўібць; падвіў, -вілА, -лб;
-ві; -віты; здк., м/то. Злёгку завіць. 77. едлдсы. II нездк. падвіваць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
ядз. падвіўка, -і, ДЛ7-ўцы, зк. / падвіванне,
-я, н.
ПАДВбБЛАЧНЫ, ая, -ае. Які знахо
дзіцца вельмі высока, пад воблакамі. 77дбЯОблДЧНДЯ 6ЫМ/6/НЯ.

ПАДВбДА, -ы, ДА7 -дзе, л/н. -ы, -вбд,
зк. Запрэжаны воз, калёсы. Т^ыехдць нд
лдбеобзе. Ц лрь/л/. падвбдны, -ая, -ае.
ПАДВОДНІК, а, л/н -і, -аў л/ 1. Ма
рак, які служыць у падводным флоце. 2.
Спецыяліст па падводных, вадалазных
работах.
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ПАДВОДНЫ , ая, ае 1. Які знаходзіцца, ажыццяўляецца пад паверхняй
вады. ТТобеобноя чосмко коробля. 77обеобное ллоеонне. 2. Пра судны, флот: здоль
ны плаваць пад вадой. /Млосная лобко
(баявы карабель). /Мясныя смы ^ло/лу
(усе падводныя лодкі ВМФ дзяржавы або
аднаго з яе флотаў).
ПАДВОДНЬР ад падвода
ПАДВОЗ ал. падвезці'.
ПАДВОЗІЦЬ ал падвезці
ПАДВОЗКАал. падвезці'.
ПАДВОІЦЬ, -бю, -біш, -біць; -бены;
зок., н/мо. 1. Павялічыць, узмацніць уд
вая. 77. еымбррчосць лілея. 77. нол/оаонн/.
2. Зрабіць што-н. двайным. 77. бромеу. Ц
яезак. падвбйваць, -аю, -аеш, -ае; лаз. падвбйванне, -я, я. Ц яаз. падваённе, -я, я
ПАДВОЙНЫ, -ая, -ае. Які складаецца
з дзвюх аднародных частак, двайны. 77абеойное бно. 77обеойныя еокны.
ПАДВОДНІК, а, л/н. і, аў, л/ Невялі
кая драпежная птушка сямейства ястрабі
ных, род арла.
ПАДВОСТРЫВАЦЬ ал падвастрыць
ПАДВУСНІКІ, -аў. Валасы па вуглах
губ, якія робяць вусы большымі і пыш
нымі.
ПАДВУЧЫЦЦА, учўся, ўчышся,
-ўчыцца; зяк. (разм.). Павучыцца крыху,
дадаткова. 7обе мрэбо ям/чэ л. Ц яезак. падвўчвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПАДВУЧЫЦЬ, -учў, -ўчыш, -ўчыць;
-ўчаны; зак. (разм.). 1. коао-м/мо. Наву
чыць крыху чаму-н. ці вывучыць крыху
лепш. 77. слясорной спробе. 77. урок/. 2. каао
(мяло), з /н%). Падгаварыць зрабіць што-н.
дрэннае, заганнае. 77. золезціў чужы соб. Ц
яезак. падвучваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДВЫПІЦЬ, -п'ю, -п'еш, п е; зак
(разм.). Выпіўшы крыху спіртнога, злёгку
захмялець.
ПАДВЫСІЦЬ, -вішу, -йсіш, -ьісіць;
-ышаны; зак. (разм.). 1. коао-м/мо. Пад
няць вышэй, зрабіць вышэйшым. 77. ллоц/яу. 2. каао (мяло). Перавесці на больш
высокую пасаду. 77. у зеонн/. 3. мяло. Па
вялічыць (цэны, нормы і пад.). 77. нсрл/у
еылроцоўк/. Ц яезак. падвышаць, -Аю, -Аеш,
-Ае II яаз. падвышэнне, -я, я.
ПАДВЯДЗЁННЕ ал падвесці
ПАДВЯЗАЦЬ, яжў, Ажаш, Ажа;
-яжы; -Азаны; зак., юмо. Прывязаць, аб
вязаць знізу ці прывязаць, каб не апуска
лася. 77. л/озн/'цу лоб калёсы. 77. лончох/. 77.
лол/іборы. II яезак. падвязваць, -аю, -аеш,
-ае. II яаз. падвязванне, -я, я.
ПАДВЯЗКА, -і, ДЛ7-зцы, л/я. -і, -зак, лс.
Тасьма, рызінка для падвязвання панчох. Ц
дрылі, падвязачны, -ая, -ае.
ПАДВЯЛЫ, -ая, -ае. Які падвяў. 77обеялоя лідаза.
ПДДВЯНЁЧНЫ, ая, ае Прызначаны
для вянчання, які надзяваецца ў час вян
чання. 77. ўбор.
ПАДВЯРГАЦЦА ал. падвергнуцца.
ПАДВЯРГАЦЬ ал. падвергнуць.

ПАДВЯРНЎЦЦА, -вярнўся, -вёрнешся, -вёрнецца; -вярціся; зак. 1. (7 12ос. яе
ўжые.). Вывіхнуцца, аказацца пашкоджа
ным (пра ногі, рукі). ТТаеа лобеярнулося.
2. перон. Выпадкова сустрэцца, аказацца
побач або выпасці, прыйсціся на чыю-н.
долю (разм ). 77абеяряуўся зноёл/ы. 77обеярнуўся зручны л/ол/онм. Ц яезак. падва
рочвацца, -аецца (да 1 знач.).
ПАДВЯРНЎЦЬ,
вярнў, -вёрнеш,
-вёрне; -вярні; -вёрнены; зак., мяло. 1.
Вернучы, падлажыць пад каго-, што-н.,
падгарнуць. 77 ял/чэй лобум/ку лаб аолоеу.
2. Няёмка падагнуўшы, пашкодзіць, вы
віхнуць. 77. лазу. 3. Падварушыць, крыху
павярнуць. 77. сеяа. 4. (7 / 2ас. не ўжые.).
Аб раптоўным адчуванні млоснасці, болю.
77абеяряула (безас.) лаб арубз/. Ц яезак. пад
варочваць, -аю, -аеш, -ае
ПАДВЯСЛОЎВАЦЬ ел падвеславаць
ПАДВЯЧОРАК, рка, л/я ркі, ркаў,
л/. (разм.). 1. Яда паміж абедам і вячэрай;
полудзень. 77айсц/ яа л. 2. Ежа для спажы
вання ў гэты час. З'есці л. Ц лрыл/. падвя
чоркавы, -ая, -ае
ПАДВЯЧОРКАВАЦЬ, аю, аеш, ае;
яезак. (разм.). Лёгка перакусваць паміж
абедам і вячэрай. Ц зак. пападвячоркаваць,
-аю, -аеш, -ае.
ПАДГАВАРЫЦЬ, -варў, -вбрыш, -вбрыць; -вбраны; зак., каео (Ім/л/о). Падву
чыць зрабіць што-н., падбухторыць на
што-н. Яео лабеаеарыл/ яа аэпіы ўчыяак. Ц
яезак падгаворваць, -аю, -аеш, -ае і пад
гаварваць, -аю, -аеш, -ае. Ц яаз. падгавОр,
-у л/., падгавОрванне, -я, я і падгаварван
не, -я, я.
ПАДГАДАВАЦЬ, -дўю, -дўеш, -дўе;
-дўй; -давАны; зак., коао-м/мо. Даць пад
расці каму-, чаму-н. 77. бзяцей. 77. брэеы ў
сабзе. II яезак. падгадоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДГАДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; зак.
(разм.). Нарабіць чаго-н. кепскага, гадка
га каму-н., нашкодзіць. 77. сусебу. Ц яезак.
падгаджваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДГАІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -гбіцца;
зак. Крыху загаіцца. Рала лабеаілася. Ц яе
зак. падгойвацца, -аецца.
ПАДГАІЦЬ, -гаіб, -гбіш, -гбіць; -гбены;
зак. Крыху загаіць. 77. роненую руку. Ц ле
зак. падгойваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДГАЛІСТЫ, ая, ае 1.3 доўгімі на
гамі, цыбаты. 77. юнок. 2. Высокі, тонкі
(пра дрэвы, расліны). 77обаол/смоя хеоя. Ц
яаз. падгалістасць, -і, ж.
ПАДГАЛІЦЬ, -галіб, -гбліш, -гбліць;
-гблены; зак., мяло. Пагаліць з бакоў па
краях, падбрыць. Ц яезак. падгольваць,
-аю, -аеш, -ае.
ПАДГАЛОСАК, -ска, л/я. -скі, -екаў л/.
1. Голас, які суправаджае асноўны голас у
спевах (спец.). 2. перон. Той, хто ўгодліва
паўтарае чые-н. словы, думкі (пагард.).
Ажылі локлелн/к/ і іх лобаолоск/. Ц лрыл/.
падгалосачны, -ая, -ае (да 1 знач.; спец.).
77абеалосачяае сляеаяяе.

ПАД-ПАД
ПАДГАЛОЎНІК, а, л/я -і, аў л/ Пры
стасаванне, якое робіць вышэйшым узга
лоўе ў ложку на крэслах у цырульнях, зу
баўрачэбных кабінетах. ТТобняць л.
ПАДГАНЯЦЬ ал падагнаць
ПАДГАРНЎЦЬ, -гарнў, -гбрнеш, -гбрне; -гарні; -гбрнуты; зок., м/мо. 1. Загнуць,
падагнуць знізу ці пад ніз. 77 посцілку лоб
сяннік. 2. Грабучы, сабраць у адным мес
цы або наблізіць да чаго-н. 77. сена. Ц незок.
падгортваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДГАРОДНЫ, ая, ае Які знахо
дзіцца каля самага горада. 77обеоробныя
колаосы.
ПАДГАРЭЛЫ, -ая, -ае. Які падгарэў
абгарэў знізу пры пячэнні, смажанні.
77обаорэлоя бульбо.
ПАДГАРАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -рйць;
зок. Абгарэць, занадта падпячыся знізу.
77/роа лобаорэў. Ц незок. падгараць, -ае і пад
гарваць, -ае
ПАДГАТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе;
-тўй; -тавАны; зок. 1. мілю. Прыгатаваць
загадзя. 77. смол бля еячэры. 77. л/есцо бля
бубоўн/цмео. 2. м/мо і чоао. Згатаваць у да
датак да наваранага раней. 77. коірілок клецок.
ПАДГІБАЦЦА / ПАДГІНАЦЦА ал па
дагнуцца.
ПАДГІБАЦЬ і ПАДГІНАЦЬ ал пада
гнуць.
ПАДІЛЁБА, -ы, ж. Слой грунту пад
верхнімі слаямі глебы. Ц лрыл/. падмёбавы,
-ая, -ае. 77обалебоеыя еобы.
ПАДГЛЕДЗЕЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць;
-джаны; зок. 1. ал. падглядаць. 2. м/мо.
Употай разглядаючы, убачыць. 77 у бзірочку м/мо-н. II незок. падглядаць, -Аю,
-Аеш, -Ае / падглядваць, -аю, -аеш, -ае; ноз.
падпыдённе, -я, н. / падглядванне, -я, н.
ПАДГЛЯДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незок. 1.
ал. падгледзець (у 2 знач.). 2. коао. Выбі
раць мёд у пчол. 77. пчол. Ц ноз. падмяд, -у
Л7-дзе, л/.
ПАДГНІЛЫ, -ая, -ае. Які падгніў 77обанілое бервяно.
ПАДГНІСЦІ і ПАДГНІЦЬ, 1 і 2 ас не
ўжыв., -іё; -іў, -ілА, -лб; зок. Зрабіцца гні
лым знізу або крыху злёгку згнісці. Дрэео
лобаніло. 77облоео лобаніло. Ц незок. падгні
ваць, -Ае.
ПАДГОЙВАЦЬ ал падгаіць
ПАДГОЛЬВАЦЬ ал падгаліць
ПАДГОН ал. падагнаць.
ПАДГОНКА ал. падагнаць.
ПАДГОРТВАЦЦА ал падгарнуцца
ПАДГОРТВАЦЬ ал падгарнуць
ПАДГРУПА, -ы, л/н. -ы, -рўп, ж. Пад
раздзяленне, частка групы. Ц лрыл/. падгру
павы, -Ая, -бе.
ПАДГРЭБЦІ, -рабў, -рабёш, -рабё;
-рабём, -рабяцё, -рабўць; -рбб; -рббла;
-рабі; -рббены; зок., п/мо. Грабучы, са
браць у кучу. 77. сено. Ц незок. падграбаць,
-Аю, -Аеш, -Ае.

ПАД-ПДД
ПАДГУЗАК, -зка, мм. -зкі, -зкаў, м. Ка
валак тканіны, які падсцілаецца грудному
дзіцяці пад ніжнюю частку цела.
ПАДГУЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; здк.
(разм.). Ап'янець пры выпіўцы.
ПАДДАНСТВА, -а, м. Прыналежнасць
чалавека да якой-н. манархічнай дзяржа
вы. Змям/ць л.
ПАДДАНЫ, -ага, .мн. -ыя, -ых, м. Асо
ба, якая знаходзіцца ў падданстве якой-н.
манархічнай дзяржавы. Ц лс. падданая, -ай,
мн. -ыя, -ых.
ПАДДАЎКІ, -бў (разм.). У выразе: у
паддаўкі (гуляць) — пра гульню ў шашкі,
у якой выйграе той, каму ўдалося аддаць
праціўніку ўсе свае шашкі.
ПАДДАЦЦА, -Амся, -асіся, -Асца;
-адзімся, -асцёся, -адўцца; -Аўся, -алАся,
-албся; -Айся; здк. 1. Уступіць пад націс
кам, не стрымаць напору. Дрэео лобболося
еосл/рой яме. 71 нд ўеоеоры (перан.). Лс н.
нд мроеокоцыю (перан.). 2. Даць сябе зла
віць, схапіць, не аказаўшы супраціўлення
пры нападзе. Лс л. бордаў. Ц нездк. падда
вацца, -даібся, -даёшся, -дабцца; -даёмся,
-даяцёся, -дайцца.
ПАДДАЦЬ, -Ам, -асі^ -Асць; -адзім, -асцё, -адўць; -Аў -алА, -лб, -лі; -Ай; -Аны;
здк. 1. м/тяо. Дапамагчы падняць што-н.
(звычайна на спіну плечы). 77. мех нд /ме
ны. 2. м/л/о. Падкінуць уверх ударам. 77.
мяч. 3. м/м/о. У некаторых гульнях: падста
віць праціўніку (разм.). 77 м/ом/ку. 4. Мно
га выпіць спіртнога (разм.). Учорд м/ок
лоббол/, м/л/о / сёння ўеоччу ^ёмнд. 5. чдео.
Узмацніць, павялічыць (разм.). 77. лоры
(у лазні). 77 лсдру кдму-н. (перан.: узбу
дзіць у кім-н. энергію, прымусіць дзей
нічаць актыўна). 6. кдму. Ударыць каго-н.
(разм.). II нездк. паддаваць, -даіб, -даёш,
-даё; -даём, -даяцё, -даібць; -давАй. Ц ндз.
паддАча, -ы, лс. (да 1, 2, 3 і 5 знач.) / падда
ванне, -я, н. (да 1 знач.).
ПАДДЗЕЦЬ', -ёну -ёнеш, -ёне; -ёты;
здк., м/л/о. Тое, што і лобобзе/^ь. Ц нездк.
паддзяваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПАДДЗЕЦЬ, -ёну -ёнеш, -ёне; -ёты;
здк. 1. кдео-ндно. Зачапіўшы, прыпадняць.
77. ломдл/ бервяно. 2. нердн., кдео (мяло). Задзець калючай заўвагай, укалоць (разм.).
Лбукд //. кдео-н. у спрэчцы. Ц нездк. паддзя
ваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПАДДЗЁЎКА, -і, ДЛ7 -дзёўцы, мн. -і,
-дзёвак, лс. Мужчынскае верхняе адзенне
са зборкамі на таліі. Ц лрым. паддзёвачны,
-ая, -ае.
ПАДДЗІМАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; нездк.
Дзьмуць крыху знізу збоку. 3-лоб сцяны
лдйЗз/мде (безас.).
ПАДДОБРЫЦЦА,
руся,
рышся,
-рыцца; здк., бо кдео. Падлашчыцца, за
ваяваць да сябе прыхільнасць. Умее л.
II нездк. паддобрывацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
ПАДДОННІК, а, мн -і, -аў м Пад
стаўка або падсцілка пад што-н. 7л/мямы л.
77. лоб кее/лкдеы еозом.
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ПАДДОПЫТНЫ, -ая, -ае Які знахо
дзіцца пад следствам. ТТрызнднне лобболыл/моео (наз).
ПАДДОСЛЕДНЫ, ая, -ае Які слу
жыць аб'ектам навуковага доследу. 77оббослебмое поле.
ПАДДУВАЛА, -а, мн. -ы, -вАл, н. Адту
ліна ў печы пад топкай для ўзмацнення
цягі. II лрым. паддувальны, -ая, -ае.
ПАД'ЁЗД, -у / -а, Л7-дзе, мн. -ы, -аў м.
1. -у а/, пад'ехаць. 2. -а. Месца, па якім
пад'язджаюць да чаго-н. 77. бо рок/. 3.
-а. Уваход у будынак. 77бробмы л. Ц лрым.
пад'язны, -Ая, -бе (да 1 і 2 знач.) /пад'ёзны,
-ая, -ае (да 3 знач.).
ПАД'ЕСЦІ, -ём, -яец -ёсць; -ядзім,
-ясцё, -ядўць; пад'ёў -ёла; -ёш; -ёдзены
(да 2 знач.); зок. (разм.). 1. Наесціся, паес
ці. 77е бол/ слокоймо л. 2. м/л/о. З'есці знізу
ніжнюю частку чаго-н. ТУобры лоб <ел/ (Зрэ
зы. II незок. пад'ядаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПАД'ЕХАЦЬ, -ёду -ёдзеш, -ёдзе;
-ёдзем, -ёдзеце, -ёдуць; пад'ёдзь; зок. 1.
бо коео-чоео. Едучы, наблізіцца да каго-,
чаго-н. 77. бо еоролсо. 2. лоб м//ло. Едучы
на чым-н., трапіць куды-н., пад што-н. 77.
лобмосл/. 3. Прыехаць (звычайна па спра
ве, ненадоўга; разм.). 2?ы ебзьце цялер, о я
лобіебу лозмей. 4. лерон., бо коао. Падлізац
ца, дабіцца чаго-н. хітрасцю, ліслівасцю
(разм.). 77 бо мочольсл/ео. Ц незок. пад'яз
джаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ноз. пад'ёзд, -у Л/
-дзе, м. (да 1 і 2 знач.).
ПАД'ЕМ, -у м. 1. ал. падняцца, пад
няць. 2. Участак дарогі, які ідзе ўверх.
Арул/ы л. 3. Выпуклая частка нагі ад паль
цаў да шчыкалаткі, над ступнёй. Ложы ціс
нуць у лоб %ме. 0 Лёгкі (або цяжкі) на пад'ём
(разм.) — лёгка (або з цяжкасцю) адваж
ваецца ісці, ехаць, рухацца, рабіць што-н.
II лрым. пад'ёмны, -ая, -ае (да 2 знач.).
ПАД'ЁМНІК, -а, мн. -і, -аў м. Устрой
ства, механізм для пад'ёму цяжару і паса
жыраў Лбмол/мы л.
ПАД'ЁМНЫ, -ая, -ае. 1. ал. падняцца,
падняць / пад'ём. 2. Які прызначаны для
пад'ёму перамяшчэння ўверх. 77. крон. 3.
Такі, які можна падняць. 77об Ісммоя зослоно. 4. Які выдаецца для расходаў пры пераездзе на новае месца работы. 77об Ісммыя
^ром/ы. Ял/рымоць лобіёммыя.
ПАДЖАРТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе;
-тўй; зок., з коео-чоео або ноб к/м-чым
(разм.). Зрабіць каго-, што-н. прадметам
жартаў забавы. 77. з бз/еоко.
ПАДЖАРЫ, -ая, -ае. 1. Рыжа-буры ці
бура-чорны (пра масць жывёл). 2. Сухар
лявы, тонкі (разм ). 77 лось.
ПАДЖЫЛКІ, -лак (разм.). Каленнае
сухажылле. 77. /яросуццоўкоео-н. (пра стан
моцнага страху спалоху; разм.).
ПАДЖАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ывё;
зок. (разм.). Крыху зажыць, падгаіцца. Роно лоблсыло. II незок. паджываць, -Ае.
ПАДЗАГАЛОВАК, -бўка, мн -бўкі,
-бўкаў м. Другі, дадатковы загаловак. Ц
лрым падзагалбвачны, -ая, -ае.

ПАДЗАКУСІЦЬ, -упіў, -ўсіш, -ўсіць;
зок. (разм.). Крыху паесці, перакусіць.
7рэбо л. з борое/.
ПАДЗАРАБІЦЬ, -рабліб, -рббіш, -рббіць; -рбблены; зок., м/л/о, чоео і без бол.
(разм.). Крыху дадаткова зарабіць. 77.2ром/ой. II незок. падзарабляць, -Яю, -Аеш, -Ае.
ПАДЗВІЖНІК, -а, мн -і, аў м (вы
сок.). Чалавек, які гераічна прыняў на
сябе цяжкую працу або нягоды, пакуты
дзеля дасягнення высокай мэты. 77 ноеук/. II лрым. падзвіжніцкі, -ая, -ае. 77ббзе/лсн/і^коя лроцо (самаадданая).
ПАДЗВІЖНІЦТВА, -а, н (высок) Са
маадданая дзейнасць, уласцівая падзвіж
ніку II лрым. падзвіжніцкі, -ая, -ае.
ПАДЗЕЖ, -дзяжў, м. Масавая гібель
жывёлы ў час эпідэміі. Ц лрым. падзёжны,
-ая, -ае.
ПАДЗЕЙНІЧАЦЬ ел дзейнічаць
ПАДЗЕЛЬНАСЦЬ, -і, лс. Тое, што і бзялімосць.
ПАДЗЕМНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіц
ца або выконваецца пад паверхняй зямлі.
77обземныя еобы. 77обземныя робол/ы.
ПАДЗЁННЕ, -я, н. 1. ал. пАдаць / пас
ці. 2. Маральнае разлажэнне, упадак, па
рушэнне ўсіх маральных асноў. ,Домсц/ бо
лоўмоео лобземмя.
ПАДЗЕЦЦА, -дзёнуся, -дзёнешся, -дзёнецца; -дзёнься; зок. (разм.). Схавацца,
знікнуць, прапасці. Аубы лобзел/ся бзеі^/?
Аубы л. об сораму ? 77кубы ме лобземем/ся.
ПАДЗЕЦЬ, -дзёну -дзёнеш, -дзёне;
-дзёнь; зок., коео-м/л/о (разм.). Схаваць,
змясціць, патрапіць. Дзе л/ы лобзеў зололк/?
ПАДЗЁЯ, -і, мм. -і, падзёй, лс. Тое, што
адбылося, тая ці іншая значная з'ява,
факт грамадскага, асабістага жыцця. 77сл/орычмоя л. Сямеймол л. М/лсморобмыл лобзе/. II лрым. падзённы, -ая, -ае.
ПАДЗЁННЫ, -ая, -ае. Які адносіцца
да падліку або разліку па днях. 77обзёммоя ллол/о. 77. зоробок. ТТро^оео^ь лобзёммо
(прысл.).
ПАДЗЁНШЧЫК, -а, мм і, аў, м (уст)
Рабочы з падзённай аплатай. Ц лс. падзён
шчыца, -ы, мм. -ы, -чыц II лрым падзён
шчыцкі, -ая, -ае
ПАДЗЁНШЧЫНА, ы, лс (уст) Па
дзённая работа. ТТроцоеоць мо лобземм/чыме.
ПАДЗІВЙІЦА, -дзіўлюся, -дзівішся,
-дзівіцца; зок. 1. ал. дзівіцца. 2. мо коеом/л/о, з бобом. скозом і без бол. Паглядзець
са здзіўленнем, з цікавасцю. 77 мо мезеычоймы ^роблсой.
ПАДЗІШАХ, -а, мм. -і, -аў, м. Тытул ма
нарха ў некаторых краінах Блізкага і Ся
рэдняга Усходу а таксама асоба, якая мае
гэты тытул. II лрым. падзішахскі, -ая, -ае.
ПАДЗЕЛ, -у, м. Бедная на пажыўныя
элементы шаравата-белая глеба. Ц лрым.
падзельны, -ая, -ае.
ПАДЗОЛІСТЫ, ая, ае 3 падзолам
77обзол/сл/ыя алебы. Ц моз. падзолістасць,
-і, лс.

515
ПАДЗбР, -а, л/н. -ы, -аў, .м. 1. Брыжы,
карункі, якімі абшываецца ніжні край ча
го-н. Алрунклвы л. 2. У архітэктуры: кар
ніз з разьбой. 7?окны з лабзсрал/.
ПАДЗОРНЫ, -ая, -ае. Які служыць для
назірання, разглядвання. 77абзорная труба.
ПАДЗЫВАЦЬ ад падазваць
ПАДЗЬМЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; здк.
Дзьмухаць некаторы час. Лларыўм/ыся ліалакол/, і ка вабў ллбзьмухлем/ (прыказка).
ПАДЗЬМЎЦЬ, -мў, -мёш, -мё; -мём,
-мяцё, -мўць; -мі; зак. 1. Пачаць дзьмуць.
Дб рак/ лабзьмуу ха^абкь/ вецер. 2. Дзьмуць
некаторы час. 7?ецер лабзьл/е / лерастане.
ПАДЗЙКА, -і, ДА/-дзАцы, л/н. -і, -дзАк,
зк. 1. Пачуццё ўдзячнасці за што-н. доб
рае. Выказаць л абадку. 77рыняць м/то-н. з
лабзякам. 2. Афіцыйнае выказванне вы
сокай ацэнкі чыёй-н. працы, дзеянняў.
Дб^в/ць лабзяку у злелбзе. Лтрыл/лць ллбзяку аб бырэкцы/.
ПАДЗЯКАВАЦЬ ал. дзякаваць
ПАДЗЯЛІЦЦА ад дзяліцца
ПАДЗЯЛІЦЬ ал. дзяліць
ПАДЗЯМЕЛЛЕ, -я, д. Памяшканне,
пячора пад паверхняй зямлі. Сырое л.
ПАДЗЯЎБЦІ -дзяўбў, -дзяўбёш, -дзяўбё; -дзяўбём, -дзеўбяцё, -дзяўбўць; -дзёўб,
-дзяўблі, -лб; -дзяўбі; -Аны; зак., м/то. 1.
Здзяўбці ўсё. Талубы ллбзяўбл/ ўвесь корл/.
2. Дзяўбці некаторы час. Арыху ллбзяўбл/
/ зн/кл/.
ПАДКАВАЦЦА,
-куібся,
-куёшся,
-куёцца; -куёмся, -куяцёся, -куібцца;
-кўйся; зак. (разм.). Набыць запас ведаў у
якой-н. галіне. Ц незак. падкоўвацца, -аю
ся, -аешся, -аецца.
ПАДКАВАЦЬ, -куіб, -куёш, -куё; -ку
ём, -куяцё, -куібць; -кўй; -кавАны; зак. 1.
ал. каваць. 2. лерам., каао (м/то) (звычайна
ў %?орл/е бзеелрым.). Падрыхтаваць, даць
каму-н. запас неабходных ведаў звестак
(разм.). ^алаеек, бобрл лабклвлны ў селем
адліне.
ПАДКАЗАЦЬ, -кажў, -кАжаш, -кАжа;
-кажй; -кАзаны; зак., м/то каму і без бал.
1. Шапнуць або паказаць незаўважна ка
му-н. тое, што той павінен адказаць. 77.
абказ. 2. лбран. Навесці на думку дапамаг
чы прыйсці да рашэння. 77раеерка лабказала правільнае рам/энне. 77абказкы/^е, ///то
лал/ тут рабіць (парайце; разм.). Ц лезак.
падказваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лаз. пад
казванне, -я, л., падказ, -у л/. / падказка, -і,
ДА/-зцы, л/л. -і, -зак, зк.
ПАДКАЗЧЫК, -а, л/л. -і, -аў, л/. Той, хто
падказвае (у І знач.). Ц зк. падказчыца, -ы,
л/л. -ы, -чыц.
ПАДКАЛАЦІЦЬ, -лачў, -лбціш, -лб
ціць; -лбчаны; зак., м/то і чыл/. Дадаць
у ежу прыправу. 77 л/уком м/чаўе. Ц лезак.
падкалочваць, -аю, -аеш, -ае
ПАДКАЛОДНЫ, ая, -ае У выразе:
змяя падкалодная (разм.) — пра злога, ка
варнага чалавека.
ПАДКАЛОЦЬ', -каліб, -кблеш, -кбле;
-калі; -кблаты; зак. 1. м/то. Закалоўшы ці

прыкалоўшы, прымацаваць. 77. бакул/елты. 2. лерал., каао (м/то). Сказаць што-н.
з'едлівае, непрыемнае (разм.). 77. сусеба.
II лезак. падколваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лаз.
падколка, -і, ДА7 -лцы, зк. / падколванне,
-я, л.
ПАДКАЛОЦЬ, -каліб, -кблеш, -кбле;
-калі; -кблаты; зак., чаао. Накалоць дадат
кова. 77. б}роў.
ПАДКАЛОЧВАЦЬ ал. падкалаціць
ПАДКАЛУПІЦЬ, -лупліб, -лўпіш, -лўпіць; -лўплены; зак. (разм.). 1. м/то. Тое,
што і лабкалулнуць (у 1 знач.). 2. лерам.,
каао (м/то). Тое, што і ллбкалоць' (у 2
знач.).
ПАДКАЛУПНУЦЬ, нў, нёш, нё;
-нём, -няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак. (разм.).
1. м/то. Калупнуўшы, падчапіць, прыпад
няць спаднізу. 77. сук/ лялек. 2. каао (м/то/
Тое, што і ллбкалоць' (у 2 знач.). 77 зіеблівам заўвагам.
ПАДКАНТРОЛЬНЫ, ая, ае Які зна
ходзіцца пад чыім-н. кантролем. 77абкаятрольная ўстанова. Ц яаз. падкантроль
насць, -і, зк
ПАДКАПАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. 1. лаб м/то. Раскапаўшы знізу, пранік
нуць пад што-н. 77. лаб сцяну. 2. лерам.,
лаб каао (м/м/о). Інтрыгамі дабіцца маг
чымасці нашкодзіць каму-н. (разм.). 77аб
бобрасумленнаеа чалавека цяжка л. Ц незак.
падкопвацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц наз.
падкОп, -у, м. / падкопванне, -я, н.
ПАДКАПАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., 1. м/то. Раскапаць зямлю знізу пад
чым-н. 77. слул. 2. м/то і чаао. Накапаць,
выкапаць у дадатак (разм.). 77. бульбы на
вячэру. II незак. падкопваць, -аю, -аеш, -ае.
II лаз падкОп, -у, л/., падкопванне, -я, н /
падкОпка, -і,27Л7-пцы, зк.
ПАДКАРМІЦЬ, -кармліб, -кбрміш,
-кбрміць; -кбрмлены; зак. 1. каао (м/то).
Пакарміць дадаткова, узмацніць харча
ванне (разм.). 77. хворае бз/ця. 77. лтум/ак зімом. 2. м/то. Унесці (дадатковае
ўгнаенне) у глебу (спец.). 77. кукурузу.
II незак. падкормліваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
зсар. падкарміцца, -кармлюся, -корміш
ся, -кбрміцца (да 1 знач.; разм.); незак.
падкормлівацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц
лаз падкормліванне, -я, н, падкормка, -і,
2737 -мцы, зк. / падкОрм, -у л/. Ц лрым. пад
кормачны, -ая, -ае (спец.).
ПАДКАСАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., м/то. Закасаць, падвярнуць што-н. 77.
м/таны. II незак. падкасваць, -аю, -аеш, -ае.
II зсар. падкасацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
незак. падкасвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПАДКАСАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв.,
-кбсіцца; зак. Аслабець ад стомленас
ці, моцнага хвалявання, узрушэння. ТТбеі
лабкас/л/ся. Ц незак. падкОшвацца, -аецца.
ПАДКАСІЦЬ, -кашў, -кбсіш, -кбсіць;
-кбшаны; зак. 1. м/то. Падрэзаць касой.
77. траву. 2. лерам., каао (м/то)- Зваліць з
ног Тйалёная куля лабкас/ла партызана. 3.
(7 і 2 ас. не ўжыв.), лерам., каао (м/то). Ад
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няць сілы, бадзёрасць. Хвароба лабкас/ла
старога. Ц незак. падкошваць, -аю, -аеш,
-ае.
ПАДКАТКА ал. падкаціць.
ПАДКАЎНЕРЫК, а, л/н і, аў, л/ Вуз
кая палоска белай матэрыі, якая падшы
ваецца пад стаячы каўнерык форменнага
адзення. Ц лрым. падкаўнёрыкавы, -ая, -ае.
ПАДКАЦІЦЦА, -каяўся, -кбцішся,
-кбціцца; злк. 1. Коцячыся, наблізіцца
ці закаціцца пад што-н. 7%зрык накаціў
ся ллб клнллу. 2. Тое, што і лабкаціць (у З
знач.). Слёзы ллбклц/л/ся ллб еорлл. 3. лерлн., бл клао. Лісліва звярнуцца да каго-н.,
дамагаючыся чаго-н. (разм.). Ц незлк. пад
кочвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПАДКАЦІЦЬ, -качў, -кбціш, -кбціць;
-кбчаны; злк. 1. клео-м/лю. Коцячы, на
блізіць або даставіць, змясціць пад што-н.
77. бочку бо склела. 77. камель лаб сцяну. 2.
Хутка пад'ехаць куды-н. (разм.). Брыч
ка лдбклц/ла бд самаед вянка. 3. (7/2 лс.
не ўжыв.). Аб раптоўным адчуванні бо
лю, жаласлівасці і пад. 276 сэрца лдбкдц/лд
трывоеа. Ц незак. падкочваць, -аю, -аеш,
-ае. II наз. падкатка, -і, 27Л7 -тцы, ж. (да 1
знач.) / падкочванне, -я, н. (да 1 знач.).
ПАДКАПАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак. 1.
чдео. Качаючы, дабавіць. 77. вабы. 2. Пад
весці, не выканаць ці дрэнна выканаць
што-н. (разм.). 77. у еыкднлнн/ блручдндм
работы. 77дм/ы хлопцы не ллбклчлюць.
ПАДКІДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
злк., м/то. 1. Кідаючы, наблізіць да каго-,
чаго-н. 77. бліжэм бровы. 2. Падшыць, пад
фастрыгаваць. 77. лябол сукенкі. Ц незак.
падкідаць, -Аю, -Аеш, -Ае (да 1 знач.) і пад
кідваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. падкідка, -і,
27Л7-дцы, ж. (да 1 знач.), падкіданне, -я, н.
(да 1 знач.) / падкідванне, -я, н. (да 1 знач.).
ПАДКІДАЦЬ І ПАДКІДВАЦЬ ал падкі
нуць, падкідаць.
ПАДКІДНЫ, -Ая, -бе. У выразе: пад
кідны дурань — картачная гульня, у якой
партнёры, паводле ўмоў гульні, па чарзе
падкідваюць аднаму з ігракоў пэўныя кар
ты, каб той адбіў іх.
ПАДКІДЫШ, -а, л/н ы, -аў л/ Дзіця,
падкінутае чужым людзям.
ПАДКІНУЦЬ, -ну -неш, -не; -кінь;
-нуты; злк. 1. каео-м/то. Кінуць (уверх ці
пад што-н.). 77. сякеру ллб лаўку. 2. м/то і
чаао. Кінуўшы, дадаць. 77 вуаллю ў толку.
3. клео-м/то і члао. Даць, паслаць дадатко
ва (разм.). 77. рэзервы на %ронт. 77. л/ам/ыну
броў. 4. клао-м/то. Употай пакласці каля
каго-, чаго-н., падлажыць. 77. лістоўку.
5. кяео-м/то. Падвезці, давезці (разм.). 77.
нл л/лм/ыне ў асраб. Ц незак. падкідаць, -Аю,
-Аеш, -Ае і падкідваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДКЛАДАЦЬ , ПАДКЛАДВАЦЬ м
падкласці, падлажыць.
ПАДКЛАДКА, -і, 27Л7 -дцы, л/н. -і, -дак,
ж. Матэрыял, прышыты да ўнутранага
боку адзення ці якога-н. вырабу. Футра
вая л. 77. л/нжлка. Ц лрым. падкладачны,
-ая, -ае.
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ПАДКЛАСЦІ, -ладў, -ладзіш, -ладзё;
-ладзём, -ладзяцё, -ладўць; -лёў -ліна;
падкладзі; -дадзены; зок. 1. м/то. Пала
жыць пад што-н. 77. нобум/ку ноб еолоеу.
2. м/то і чоео. Кладучы, дадаць. 77. ком/ы
но /малаку. 3. м/то. Палажыць тайком,
з якім-н. намерам. 77 онон/мное л/сьмо.
II яезак. падкладаць, -Аю, -Аеш, -Ае / пад
кладваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДКЛЕІЦЬ, -ёю, -ёіш, -ёіць; -ёены;
зак., м/то. Наклеіць пад чым-н., дадаць,
прыклеіўшы. 77. мазаў мас? .малюнкам. 77.
еео^ро%)/чную каўтну. Ц незак. падклёйваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. падклёпка, -і, ЛЛ7
-Айцы, ж. / падклёпванне, -я, н.
ПАДКЛЮЧЫЦЬ,
ючў,
-ібчыш,
-ібчыць; -ібчаны; зак. 1. м/то. Далучыць
да сістэмы забеспячэння электрычнасцю,
газам і пад. 77 боторэ/. 2. коео-м/то. Пры
цягнуць для сумесных дзеянняў работы.
77 йа роботы свежыя сілы. Ц незак. падклю
чаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц зеар. падключыцца,
-ючўся, -ібчышся, -вучыцца; незак. падключАцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПАДКОВА, -ы, мн. -ы, -кбў ж. 1. Жа
лезная тоўстая дугападобная пласціна,
якая прыбіваецца да конскага капыта для
засцярогі ад пашкоджання і слізгацен
ня. 2. Наогул — усякі прадмет або размя
шчэнне чаго-н. у такой форме. Ц номянм/.
падкоўка, -і, ЛЛ7 -ўцы, .мн. -і, -кбвак, ж. Ц
лрым. падкоўны, -ая, -ае. 77обкоўное жале
за.
ПАДКОЛВАННЕ ал. падкалоць'
ПАДКОЛВАЦЬ ел. падкалоць'
ПАДКОЛКА ел. падкалоць'.
ПАДКОП, -у л*. 1. ад. падкапацца, пад
капаць. 2. .мн. -ы, -аў. Падземны ход. 77об
ноблоеом быў л. 3. .мн. -ы, -аў лерян. Ін
трыгі з мэтай нашкодзіць каму-н. (разм.).
Роб/ць л. лаб каео-н. Ц лрым. падкопны, -ая,
-ае.
ПАДКОПВАННЕ ел. падкапацца, пад
капаць.
ПАДКОПВАЦЦА ел падкапацца
ПАДКОПВАЦЬ ел падкапаць
ПАДКОПКА ел. падкапаць.
ПАДКОРМ ел. падкарміць.
ПАДКОРМАЧНЫ ел падкарміць
ПАДКОРМКА ел. падкарміць.
ПАДКОРМЛІВАННЕ ел падкарміць
ПАДКОРМЛІВАЦЦА ел падкарміць
ПАДКОРМЛІВАЦЬ ел падкарміць
ПАДКОЎВАЦЦА ел. падкавацца.
ПАДКОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
коео-м/то. Тое, што і казаць (у 3 знач ).
ПАДКОЎДРАНІК, а, лін і, аў л*
Спецыяльны чахол на коўдру. Ц нрым. пад
коўдранічны, -ая, -ае / падкоўдранікавы,
-ая, -ае.
ПАДКОЎКА ел. падкова.
ПАДКОЎНЫ ел падкова
ПАДКОЧВАННЕ ел падкаціць
ПАДКОЧВАЦЦА ел падкаціцца
ПАДКОЧВАЦЬ ел падкаціць
ПАДКОіПВАЦЦА ел падкасіцца
ПАДКОШВАЦЬ ел падкасіць
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ПАДКРАСЦІСЯ, -рёдуся, -рАдзешся,
-рбдзецца; -рёдземся, -рёдзецеся, -рёдуцца; -рАўся, -рылася; зак. Падысці крадком,
непрыметна. Абт нобкроўся ба еераб^я.
77обкролося засень (перан.). Ц незак. пад
крадацца, -ёюся, -Аешся, -Аецца / пад
крадвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПАДКРЭСЛІЦЬ, -лю, -ліш, ліць; ле
ны; зак., м/то. 1. Правесці рыску пад
чым-н. 77 залесныя ў слёзах. 2. леран.
Асабліва выдзеліць, звяртаючы ўвагу на
што-н. 77 сзаю бумку. 77 абмоўныя рысы
еероя. II незак. падкрэсліваць, -аю, -аеш,
-ае; наз. падкрэсліванне, -я, н
ПАДКУЗЬМІЦЬ, -мліб, міні, міць;
-мім, -міцё, -мАць; зак., каео ("м/то)
(разм.). Паставіць у няёмкае, цяжкае ста
новішча, падвесці. Яео нобкузьм/ло нязолытносць.
ПАДКУПІЦЬ, -купліб, -кўпіш, -кўпіць; -кўплены; зак. 1. каео ("м/то/ Схі
ліць на свой бок грашамі, падарункамі. 77
сзебак. 2. леран., каео (Тй'яо/ Выклікаць
чым-н. сімпатыю да сябе. 77. ус/х сеоём
м/чь/рос^ю. 3. м/то і чаео. Купіць дадаткова
ў невялікай колькасці. 77 лрылраў бля кансереазання. Ц незак. падкупляць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II наз. пОдкуп, -у, м. (да 1 знач.).
ПАДКЎРЧЫЦЬ, -чу чыш, чыць;
-чаны; зак., мяло. Сагнуўшы, падабраць
пад сябе. 77 ное/. Ц незак. падкўрчваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц ззар. падкурчыцца, -чу
ся, -чышся, -чыцца; незак. падкўрчвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
ПАДЛА, -ы, ж. 1. Труп жывёліны. 2.
Пра каго-, што-н. вельмі дрэннае, а так
сама як лаянка, грубы зварот (разм., зневаж.). ТТерабраў л. меру а цяпер брыкне.
ПАДЛАБЎНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца; зак., ба каео (разм.). Падлашчыцца,
падлізацца, ^н умее л. ба каео хочам/. Ц
незак. падлабўньвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
ПАДЛАВІЦЬ, -лаўліб, -лбвіш, -лбвіць;
-лбўлены; зак. 1. каео-нпло. Падпільна
ваўшы, злавіць або знянацку застаць. 77
сноборожну/о мом/ыну. 77 каео-н. на месцы
злочынстео. 2. леран., каео (м/то) на чь/м.
Раптоўна спыніць увагу на чым-н. (ска
заным, зробленым). 77 каео-н. на /лозе. Ц
незак. падлоўліваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДЛАДЗІЦЦА, -лАджуся, -лАдзішся,
-лАдзіцца; зак., лаб каео-мпло, ба каео-ча
ео. 1. Прызвычаіцца, прыстасавацца. 77.
лаб чые-н. крок/. 77. ба лрацы напарн/ка.
2. перан. Прынараўліваючыся да чыіх-н.
звычак, густаў выклікаць сімпатыю да ся
бе. 77 ба ночольн/ко. Ц незак. падладжвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
ПАДЛАДЗІЦЬ, -лАджу, -лАдзіш, -лАдзіць; -лАджаны; зак., м/то. 1. Падагнаць
адно да другога. 77. еось ба калёс. 2. Падра
мантаваць. 77 боты. 3. Настроіць музыч
ны інструмент на пэўны лад. 77 балалайку.
II незак. падладжваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДЛАЖЫЦЬ, -лажў, -лбжыш, -лбжыць; -лбжаны; зак. 1. м/то. Палажыць

пад што-н. 77. камень лаб кола. 2. м/то.
Залажыўшы, падшыць. 77. н/з слабн/цы. 3.
чаео. Кладучы, дабавіць. 77. о^роў у леч. 4.
м/то. Палажыць скрытна, з якой-н. мэтай.
Устол лаблажыл/ зал/ску. Ц незак. падкла
даць, -Аю, -Аеш, -Ае / падкладваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПАДЛАЗІЦЬ ад. падлезці
ПАДЛАКОТНІК, -а, мн -і, -аў м Ручка
крэсла, на якую абапіраюцца локцем.
ПАДЛАМАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-лбміцца; зак. Зламацца ад якога-н. цяжа
ру. Сук лабламаўся. Ц незак. падломлівацца,
-аецца.
ПАДЛАМАЦЬ, -ламліб, -лбміш, -ло
міць; -ламі; -ламАны; зак. 1. м/то. Надла
маць знізу 77. ножку крэсла. 2. (7 / 2 ас. не
ўжые ), леран., коео-м/то. Пазбавіць сілы,
волі. Яе моцна лабламала хвароба. Ц незак.
падломліваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДЛАСЫ, -ая, -ае. З белай поўсцю
на жываце (звычайна пра масць каровы).
ТТоеноло лабласу/о (наз.) у поле.
ПАДЛАШЧЫЦЦА,
чуся, -чышся,
-чыцца; зак., ба каео. Ліслівасцю дабіц
ца прыхільнасці, ласкі, падлабуніцца. 77
ба бацьк/. II незак. падлашчвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
ПАДЛЕЗЦІ, -зу, -зеш, -зе; -лёз, -зла;
-лёзь; зак. Залезці пад што-н. 77. лаб смол.
II незак. падлазіць, -лАжу, -лАзіш, -лАзіць.
ПАДЛЕСАК, -ску мн. -скі, -екаў м.
Кусты і маладыя дрэвы ў лесе, якія не да
сягнулі вышыні асноўнага ляснога масіву
II лрым. падлёсачны, -ая, -ае.
ПАДЛЕТАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў м.
Хлопчык або дзяўчынка ў пераходным ад
дзяцінства да юнацтва ўзросце (пераваж
на ад 12 да 16 гадоў). Ц лрым. падлёткавы,
-ая, -ае. 77. ўзрост.
ПАДЛЕЧВАЦЦА ел. падлячыцца.
ПАДЛЕЧВАЦЬ ел падлячыць
ПАДЛЕШЧЫК, а, мн -і, аў м. Невя
лікая рыба, падобная на ляшча.
ПАДЛЁДНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца
або робіцца пад лёдам. ТТаблёбндя баба.
ТТяблёбнля лоўля рыбы.
ПАДЛІЗА, -ы,Д^7-у Т-ам,м.,ДА7-е, Т
-ай (-аю), ж., мн. -ы, -ліз (разм., пагард.).
Той, хто падлізваецца да каго-н.
ПАДЛІЗВАЦЦА, -аюся, аешся, аец
ца; незок., бо коео (разм.). Дагаджаннем,
ліслівасцю дамагацца чыёй-н. прыхіль
насці. 77. бо ночольстео. Ц зок. падлізацца,
-іжўся, -іжашся, -іжацца; -іжыся.
ПАДЛІК, -у м. 1. ал. падлічыць. 2. мн.
-і, -аў. Вынік, падрахунак чаго-н. ТТроеерыць лобл/к/.
ПАДЛІКОВЫ, ая, -ае Які служыць,
прызначаны для падліку. 77обл/коеоя ком/с/я. 77обл/коеыя мом/ыны.
ПАДЛІЎКА, -і,ДА7-ўцы, ж. Прыправа,
якой паліваюць страву. 7*ыбо з нобл/уком.
ПАДЛІЦЬ, -далыб, -дальёш, -дальё;
дальём, -дальяцё, -далыбць / -лііб, -ліёш,
-ліё; -ліём, -ліяцё, -лпбць; -ліў, -лілё, -лб;
падлі; -літы; зок., м/то, чоео. Наліваючы,
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дадаць. 77. /едзь/ у кубдк. О Падліць масла ў
агонь — абвастрыць якія-н. непрыязныя
адносіны, пачуцці і пад. Ц яездк. падліваць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
ПАДЛІЧАЦЬ, -ічў, -ічыш, -ічыць; -ічаны; здк.,
Злічыўшы, падвесці вынік.
77. еыбд/лк/. II яездк. падлічваць, -аю, -аеш,
-ае. II ядз. падлічванне, -я, я. / падлік, -у з*.
ПАДЛОГ, -у з*я. -і, -аў з*. Падробка,
складанне фальшывых дакументаў Лбе/ядедчедяяе у ^дс/ярд^е / лдблоедх.
ПАДЛОГА, -і, ^/37 -лбзе, з^я. -і, -лбц ж.

Насціл у памяшканні, па якім ходзяць.
Тйрке/нядя л. Зезмяядя д. (утрамбаваная
зямля без насцілу). Ц лрьаі. падлАгавы, -ая,
-ае.
ПАДЛОДКА, -і, ДА7 -дцы, з^я. -і, -дак,
ж. Скарачэнне: падводная лодка.
ПАДЛОЖНЫ, -ая, -ае. Які з'яўляецца
падлогам, фальшывы. 77. бдкумеял*. Ц ядз.
падложнасць, -і, ж.
ПАДЛОМЛІВАЦЦА ад падламацца
ПАДЛОМЛІВАЦЬ ад. падламаць
ПАДЛОЎЛІВАЦЬ а/?, падлавіць
ПАДЛОЎЧЫ, ага, з;я ыя, -ых, з*
(уст.). 1. Старшы аб'ездчык, ляснічы. 2.
Старшы егер.
ПАДЛЮСТЭРНІК, а, з^я і, аў з*
Столік пад насценным або стаячым люст
рам.
ПАДЛЯГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; яездк.,
чаму (афіц.). Падвяргацца чаму-н. (аб
распаўсюджанні на каго-, што-н. чаго-н.
абавязковага, прымусовага). 77. яяухмьядз*у еь/кдядяяю. 77е лдбляеде дддея^чэяяю. 0
Не падлягае сумненню мяло (кніжн.) — не
прыходзіцца сумнявацца ў верагоднасці
чаго-н.
ПАДЛЯЦЕЦЬ, -ячў, -яцііп, -яціць;
-яцім, -леціцё, -яцйць; -яці; здк. 1. За
ляцець пад што-н. Лсрдбей лдіЗляцеу лдб
е/ярдху. 2. Наблізіцца, летучы. Сд^дяё/лы
лдбля^ел/ бд еордбд. 3. лердл. Хутка па
дысці, падбегчы да каго-, чаго-н. (разм.).
Дзяучь/якд лдбля^елд Эд з^д^/. Ц яездк. пад
лятаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПАДЛЯЧЫЦЦА, -лячўся, -лёчышся,
-лёчыцца; здк. (разм.). Палячыцца крыху
не давёўшы лячэння да канца. 7?дм /лрэбд
л. / дблдчы^ь. II яездк. падлечвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
ПАДЛЯЧЫЦЬ, лячў, -лёчыш, -лёчыць; -лёчаны; здк., кдео-м/тло (разм.).
Палячыць крыху не вылечваючы да кан
ца. 77 хеорыя яда/. Ц яездк. падлечваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПАДМАЗАЦЦА, -мАжуся, -мАжашся,
-мАжацца; -мАжся; здк. (разм.). 1. Пад
фарбаваць сабе губы, твар. 2. бд кдео. Ліс
лівасцю, падхалімствам увайсці ў ласку да
каго-н. II яездк. падмазвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца.
ПАДМАЗАЦЬ, -мАжу -мАжаш, -мАжа;
-мАж; -мАзаны; здк. 1. мяло. Памазаць зні
зу або злёгку. 77 ядйдь/ля/к/. 77. скдедрдіТу.
2. лердя., кдео (мяло). Даць каму-н. хабар
(разм.). 77е лдбл^джд^д — яе лдебзем/ (пры

казка). II яездк. падмазваць, -аю, -аеш, -ае.
II ядз. падмазванне, -я, я. / падмазка, -і, ДЛ7
-зцы, ж.
ПАДМАКАЦЬ ад. падмокнуць.
ПАДМАЛЯВАЦЦА, -лібюся, -лібешся,
-лібецца; -лібйся: здк. (разм.). Крыху пад
фарбаваць сабе губы, шчокі. Ц яездк. пад
малёўвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПАДМАЛЯВАЦЬ, -лібю, -лібеш, -лібе;
-лібй; -лявАны; здк. 1. мяло. Дадаць што-н.
да малюнка. 77. зуем яд лдртлрэце. 2. мяло.
Злёгку памаляваць. 77. едкяы. 77. еубы. 3.
лердл., кдео-^млю. Паказаць у больш пры
гожым, цікавым выглядзе, чым ёсць на
самай справе; унесці ў выказванне штон., што яго ўпрыгожвае. 77 чые-я. здслуе/.
77. ^эчд/еядс^ь у длдеябдял/. Ц яездк. падма
лёўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ядз. падмалёўван
не, -я, л. /падмалёўка, -і, ДА/-ўцы, ж.
ПАДМАН, -у А*. 1. ал. падмануць. 2. Па
мылковае ўяўленне пра што-н., абман. 77.
лдчуццяў. II лрым. падманны, -ая, -ае.
ПАДМАНЛІВЫ, ая, -ае Такі, які лёг
ка можа ўвесці ў зман, прывесці да няпра
вільнага меркавання. 77дбмдял/едя зяемядець. II ядз. падманлівасць, -і, ж.
ПАДМАНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -мАнуты; здк., кдеом/ло. 1. Увесці ў зман каго-н., наўмысна
сказаўшы няпраўду. 7// /ль/ лдймдяуй ц/ лд
сдмдй слрдбех&лдбяд яд бедрэ?2. Не выка
наць абяцання, ашукаць. — 77е лдбмдяем/?
ТТрыебзем/у /лзрм/я? — 7/е лд^длу. Ц лездк.
падманваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лдз. падман,
-у 3%.
ПАДМАНШЧЫК, а, л^л -і, -аў, з; Той,
хто падманвае, падмануў каго-н. Ц ж. пад
маншчыца, -ы, л%я. -ы, -чыц. II лрым. пад
маншчыцкі, -ая, -ае.
ПАДМАРГНУЦЬ, -нў,
нёш,
нё;
-нём, -няцё, -нўць; -ні; здк., кдму. Мар
гнуць, даючы знак. 7/Тмд/лзядчлд л. сябру. Ц
лездк. падмбргваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДМАРОЗІЦЬ, -бзіць; бездс.; здк.
Пра наступленне холаду марозу (пасля
адлігі ці пасля асенняга дажджлівага на
двор'я). Т^еечдру лдбмдроз/яд. Ц яездк. падмарбжваць, -ае.
ПАДМАСЛІЦЬ, лю, -ліш, -ліць; -ле
ны; здк. 1. мяло. Крыху злёгку змазаць
маслам; падбавіць масла ў што-н. 77. скдедрдбу. 77 кдм/у. 2. лердл., кдео (Тд/ло). За
добрыць, падмазаць (у 2 знач.; разм.). Ц яе
здк. падмасліваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДМАХНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; здк., м//ло (разм.).
Падпісаць, паставіць свой подпіс пад
чым-н. спехам ці не чытаючы таго, што
падпісваеш. 77. здедб. Ц яездк. падмахваць,
-аю, -аеш, -ае.
ПАДМАЦАВАННЕ, я, я 1. ал падма
цаваць. 2. мл. -і, -яў. Тое, што падмацоў
вае, служыць дапамогай, падтрымкай (пе
раважна пра дадатковыя людскія рэзер
вы). 77рыбыл/ свежыя лдбмдцдедял/.
ПАДМАЦАВАЦЬ, цўю, цўеш, цўе;
-цўй; -цавАны; здк. 1. мяло. Умацаваць
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дадаткова. 77. цло/л лдблоркдм/. 77 бумку
фдклідм/ (перан.). 2. кдео ^/ло). Накар
міць для надання сілы. 77 бойяых кдроў
б^рдкдм/. II яездк. падмацоўваць, -аю, -аеш,
-ае. II здор. падмацавацца, -цўюся, -цўешся, -цўецца; -цўйся (да 2 знач.); яездк.
падмацоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц
ядз. падмацаванне, -я, я. / падмацоўванне,
-я, я.
ПАДМАЧЫЦЬ, мачў, -мбчыш, -мб
чыць; -мбчаны; здк., кдео-м/?ло. Даць пад
мокнуць. 77. лдлеру. 0 Падмачьшь рэпутацьпо — знізіць чый-н. аўтарытэт, выста
віць з нядобрага боку. Ц яездк. падмочваць,
-аю, -аеш, -ае.
ПАДМЕН / ПАДМЕНА ал падмяніць
ПАДМЕННЫ ал падмяніць
ПАДМЕНЬВАЦЬ ал падмяніць
ПАДМЕРЗЛЫ, -ая, -ае. Тое, што і лдбмёрзлы.
ПАДМЕРЗНУЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв,
-не; -мёрз, -мёрзла; здк. 1. Крыху замер
знуць, пакрыцца тонкім слоем лёду />дло/лд лдбмералд. 7/д бедрэ лдбл^ерзлд (безас.).
2. Крыху сапсавацца ад марозу Яблык/
лдймерал/. Ц яездк. падмярзаць, -бе.
ПАДМЕСКА ел. падмясіць, падмяшаць.
ПАДМЕСЦІ, -мятў, -мяцёш, -мяцё;
-мяцём, -мецяцё, -мятўць; -мёў, -мяла,
-лб; -мяці; -мёцены; здк. 1. ел. месці. 2.
М//ЛО. Замесці пад што-н. 77. смецце лдб
лдўку. II яездк. падмятаць, -Аю, -Аеш, -Ае;
ядз. падмятанне, -я, я.
ПАДМЕЦІЦЬ, -мёчу -мёціш, -мёціць;
-мёчаны; здк., кдео-мдло. Назіраючы, заў
важыць, убачыць. 77. яебдхолы. Ц лездк.
падмячаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПАДМЕШВАННЕ ал падмясіць, пад
мяшаць.
ПАДМЕШВАЦЬ ал падмясіць, падмя
шаць.
ПАДМЁРЗЛЫ, -ая, -ае. Крыху мёрзлы,
цвёрды ад марозу. 77д<3мерзлыя яблык/.
ПАДМІНАЦЬ ал падмяць
ПАДМОГА, -і, ДА/ -мбзе, ж. (разм.).
Тое, што і бдлдмоед. 77рыс.лдць рдбочьос яд
лдймоеу.
ПАДМОКЛЫ, -ая, -ае. Крыху мокры.
77дбмоклде сеяд.
ПАДМОКНУЦЬ, ну, -неш, не; мбк,
-мбкла; -ні; здк. Намокнуць знізу або
крыху. Ядлёлк/ лдбмокл/. Здлдлк/ лдблюкл/.
II яездк. падмакаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПАДМОРГВАЦЬ ал падмаргнуць
ПАДМОСТКІ, -аў. 1. Драўляны па
мост на ўзвышэнні. 2. Тое, што і сцэяд (у
1 знач.). 7^д/лрдльяь^ л.
ПАДМОЧАНЫ, -ая, -ае (разм.). Сапса
ваны, з заганамі, недахопамі. 77дймочдядя
/юлулідцыя. 77дбмочдядя б/Я2рД%)/я.
ПАДМОЧВАЦЬ ел падмачыць
ПАДМУРАК, -рка, л^л. -ркі, -ркаў л*. 1.
Каменная ці цагляная кладка пад чым-н.,
фундамент. 77. хд/ны. Здклдсд/ л. 2. лердн.
База, апора, аснова (кніжн.). Экдяом/кд —
л. жы^^ ^рдмдбе/лед. II лрым. падмўркавы,
-ая, -ае (да 1 знач.).
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ПАДМЫВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незлк.
1. ад. падмыць. 2. безлс., клас (Юмю). Пра
моцнае жаданне, намер зрабіць што-н.
(разм.). Мяне пілк / лл^мьюлял ллее^лм/ць
лрл еэл!л.
ПАДМЁІЦЬ, мыю, мыеш, -мьіе;
-мыты; злк. 1. клео-нпяо. Вымыць ніжнюю
частку цела. /7. ^з/ця. 2. млло. Вымыць на
скорую руку (разм.). 77. лл&оеу. 3. м^/ло.
Размыць знізу. ТМл лл^мьыл ^ерле/ рлк/.
II незлк. падмываць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц зелр.
падмецца, -мьАюся, -мыешся, -мыецца
(да 1 знач.); незлк. падмывацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца. Ц нлз. падмыванне, -я, н.
(да 1 і 3 знач.).
ПАДМЯНІЦЬ, -мяніб, -мёніш, мё
ніць; -мёнены; злк. 1. клео-м/л^о. Тайна,
непрыкметна або незнарок замяніць дру
гім; перайначыць нейкім чынам. 77 кн/еу.
77. мллку. Л/юлцл н//?ы лл^л^янм/: с/ллўзус/м
/нм/ь/ (перан.). 2. м/л^о. Напоўніць іншым
зместам. 77. м/чырую рлзмоеу еыкрь/клм/.
3. клао (й""о). Замяніць на кароткі час
(разм.). 77. елр/ллеоел. Ц незлк. падменьваць,
-аю, -аеш, -ае / падмяняць, -Аю, -Аеш, -Ае.
II нлз. падмёна, -ы, зк. / падмён, -у м Ц лрьаг
падмённы, -ая, -ае (да 3 знач.). 77. ллсліух.
ПАДМЯНЦІЦЬ,
мянчў, -мёнціш,
-мёнціць; -мёнчаны; злк., м/л^о. Падва
стрыць мянташкай. 77. клёў
ПАДМЯРЗАЦЬ ад падмерзнуць
ПАДМЯСІЦЬ, -мяшў, -мёсіш, -мёсіць;
-мёшаны; злк., м/л^о і члао. Месячы, даба
віць. 77 мук/ у цес/лл. Ц незлк. падмешваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц нлз. падмешванне, -я, н. /
падмеска, -і, ДЛ7падмёсцы, зк.
ПАДМЯТАННЕ ал падмесці
ПАДМЯТАЦЬ ал падмесці
ПАДМЯЦЬ, -дамяў, -дамнёш, -дамнё; -дамнём, -дамняцё, -дамнўць; -дам
ні; -мАты; злк., клао-м/л!о. Наваліўшыся,
прыдушыць. 77. ллЛ сяёе лрлц/ўн/кл (у ба
рацьбе). II незлк. падмінаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПАДМЯЧАЦЬ ал падмеціць
ПАДМЯШАЦЬ, Аю, -Аеш, Ае; мя
шАны / -мёшаны; злк., нпло і члао. Мяша
ючы, падбавіць. 77. ляску ў цэмен/л. Ц не
злк. падмешваць, -аю, -аеш, -ае; нлз. пад
мешванне, -я, н.
ПАДНАВІЦЬ, -наўліб, -нбвіш, -нбвіць;
-нбўлены; злк., м//ло. Крыху абнавіць,
паправіць так, каб здавалася навейшым,
свяжэйшым. 77. ллр/лрэ/л. Ц незлк. паднаўлАць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц нлз. паднаўленне,
-я, н.
ПАДНАГЛЯДНЫ, ая, ае Які знахо
дзіцца пад наглядам улады. Ц нлз. падна
гляднасць, -і, ж.
ПАДНАГОТНАЯ, ай, зк (разм ) У
выразе: уся паднаготная — праўда, падра
бязнасці, якія старанна ўтойваюцца [ад
старадаўняга катавання — запускання іго
лак або цвікоў пад ногці]. 7?е<3лць усю лл^нлеоліную.
ПАДНАЦІСНУЦЬ, ну неш, не; ні;
злк., нл клео-м/лю (разм.). Тое, што і плюс
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нуць (у 1, 2 і 4 знач.). 77. нл Дмерь/. 77. / еыклнлць зл^лнне. 77. нл еучобў.
ПАДНАЧАЛЕНЫ, -ага, лін -ыя, -ых, м.
Службовая асоба, якая падпарадкоўваец
ца асобе, старшай па пасадзе. Ц зк. падна
чаленая, -ай, .мн. -ыя, -ых.
ПАДНАЧАЛІЦЦА, -юся, -ішся, -іцца;
злк. Стаць падуладным, падпарадкавацца.
77. злел^у. 77. ўяліЗзе. Ц незлк. падначальвац
ца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц нлз. падна
чаленне, -я, н. / падначальванне, -я, н. Знлхо^з/ццл ў лл^нлчляенн/ў клео-н.
ПАДНАЧАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -ле
ны; злк., клео-нпло. Зрабіць падуладным,
падпарадкаваць. 77. млйспюрн/ /лрэс/лу. Ц
незлк. падначальваць, -аю, -аеш, -ае. Ц нлз.
падначаленне, -я, н /падначальванне, -я, н.
ПАДНАШЭННЕ, -я, мн і, яў, н 1. а^.
паднесці. 2. Паднесеная рэч, падарунак.
ПАДНЁСЦІ, -нясў, -нясёш, -нясё; -ня
сём, -несяцё, -нясўць; -нёс, -нёсла; -нясі; -нёсены; злк. 1. клео-нпло. Наблізіць,
трымаючы ў руках ці выцягваючы руку. 77
0/нокяь <3л елчэй. 77. <3з/ця ^л хл/нь/. 2. м/тно.
Несучы, даставіць. 77. зіяп/к/ з бульбай ^л
еозл. 3. м^лю, клму. Падаць, частуючы, або
падарыць у знак павагі. 77 члрку нл еяселл/. 77 Оуке/л руж. Ц незлк. падносіць, -нбшу
-нбсіш, -нбсіць. II нлз. паднясённе, -я, н.
(да 1 і 3 знач.), паднёс, -у м., падноска, -і,
ДМ-нбсцы, зк. (да 2 знач.) / паднашэнне,
-я, н. (да 3 знач.).
ПАДНІМАННЕ ал. падняць
ПАДНІМАЦЦА ал падняцца
ПАДНІМАЦЬ ал падняць
ПАДНОЖЖА, -а, мн. -ы, -аў, н. Месца
ля самага нізу чаго-н., аснова (гары, пом
ніка). 77. млнумен/мл.
ПАДНОЖКА', і, ДЗ/ жцы, мн і,
-жак, зк. Прыступка для ўваходу ў вагон,
аўтамашыну і пад. С/лляць нл ллйюзкць/
елаонл. 77. /ярллейбусл.
ПАДНОЖКА, -і, ДЗ/-ЖЦЫ, мн. -і, -жак,
зк. (разм.). Уцар нагой па назе ці падста
ноўка нагі пад нагу іншага чалавека, каб
паваліць яго. Длць нліЗнозкку клму-н.
ПАДНОЖНЫ, -ая, -ае. Які змяшчаец
ца пад нагамі. 77. зэйл/члк. О Падножны
корм — расліны, якімі корміцца жывёла
на пашы.
ПАДНОС, у / а, мн ы, аў м 1. у;
ал. паднесці. 2. -а. Дошка або металічны
(пластмасавы і пад.) ліст з загнутымі ўверх
краямі для пераносу посуду, для падачы
ежы на стол і пад. ЗТетялл/чнь/ н. Ц лрым.
падносны, -ая, -ае.
ПАДНОСАК, ска, мн скі, екаў, м
Частка другой падэшвы ў абутку ад наска
да палавіны ступні. 77л хлбў лл^носк/ л^лрее (перан.: пра вельмі спрытнага чалаве
ка). II нрым. паднбскавы, -ая, -ае.
ПАДНОСІЦЬ ал паднесці
ПАДНОСКА ал паднесці
ПАДНОСЧЫК, а, мн і, аў м Той,
хто падносіць (у 2 знач.), пастаўляе што-н.

куды-н. 77. лл/лронлў. Ц зк. падносчыца, -ы,
мн. -ы, -чыц.
ПАДНОШАНЫ, -ая, -ае. Паношаны,
не зусім новы. 77л^ном/лнля %,у%)лйкл.
ПАДНЯБЁННЕ, я, мн і, яў, н Верх
няя частка поласці рота. Х/еёр^ле л. Ц лрь^м.
паднябённы, -ая, -ае.
ПАДНЯБЁССЕ, -я, н. Нябесная высь.
Вусея яунле ў лл^няОесс/.
ПАДНЯВОЛЬНЫ, ая, ае 1. Залеж
ны, падначалены. 77. члялеек. 2. Тое, што і
прымусовы. 77л^няеояьнля лрлцл. Ц нлз. пад
нявольнасць, -і, зк
ПАДНЯСЁННЕ ал паднесці
ПАДНЯЦЦА, падымўся, падымешся,
падымецца; падыміся / -німўся, -німешся, -німецца; -німіся; злк. 1. Перамясціц
ца ўверх або прыняць больш высокае ста
новішча. 77. нл члцбёр/яы ллеерх. Т^кл лл<3няялся. 77 лл служйжлй лесе/ць/ (перан.;
дасягнуць больш высокага грамадскага
становішча). 2. Устаць, перамяніць ляжа
чае або сядзячае становішча на стаячае.
77. з лозккл. 3. Крануцца, рушыць. Войск/
лл(3нял/ся ў л/ллку. 4. лерлн. Перайсці да
актыўных дзеянняў 77. нл Олрлцьбу з есрл2лм. 5. (7 / 2 лс. не ўзкыз.). Стаць вышэй
шым, павысіцца ва ўзроўні. 7?л<3л ў рлцэ
лл^няялся. 6. (7 / 2 лс. не ўзкые.), лерлн.
Павялічыцца, павысіцца. 77рл^укцыйнлсць лрлць/ лл(3няллся. 1/энь/ лл^няя/ся. 7.
(7/2 лс. не ўзкые.), нерлн. Стаць больш
актыўным, прыўзнятым, палепшыцца.
Т&ктлрой лл(3няўся. 8. (7 / 2 лс. не ўзкь/е.).
Наладжваючыся, палепшыцца, развіцца.
Т%7Л(Зукць/йнлсць елслл^лрк/ лл^няялся. 9.
(7 / 2 лс. не ўзкь/б.). Узнікнуць, пачацца.
77л(3нлўсл м/улг У с/ллне еорлел лл(3няллся
ллн/кл. 77л(3няўся еецер. Ц незлк. падымацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца / паднімацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца. Ц нлз. падняцце, -я, н. (да 1,
6—8 знач.) /пад'ём, -у м. (да 1, 2 і 5 знач.).
II лрым. пад'ёмны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ПАДНЯЦЬ, -дымў, -дымеш, -дыме /
паднімў, паднімеш, падніме; -нАў -нялА,
-лб; падымі / паднімі; -нАты; злк. 1. клеом//ло. Нагнуўшыся, узяць (з зямлі, падло
гі). 77. ллоелк. 2. клео-нпло. Узяць, маючы
дастаткова сілы, каб утрымаць у руках. 77.
клмень. 3. клео-мпло. Перамясціць наверх,
надаць чаму-н. вышэйшае становішча. 77.
нл я/^це. 77. яклр (выцягнуць з вады перад
адплыццём). 77. злсяону сцэны. 77. елллеу (таксама перан.: стаць бадзёрым, сме
лым). 4. клео-мпло. Дапамагчы або пры
мусіць устаць; зноў надаць каму-, чаму-н.
стаячае становішча. 77. з ллсцея/ клео-н.
(разбудзіць). Слблкл плыняў злйцл (ус
пудзіў). 77. ллеллены лло/л. 5. клао (н//ло).
Прымусіць крануцца з месца з якой-н.
мэтай, прымусіць узяцца за што-н. 77. сля(Злліу ллілку. 6. лерлн., клао ^н!о). Натхня
ючы, схіліць да якога-н. актыўнага дзеян
ня. 77 нлроЛ нл ёлрлцьбў. 7. н/лю. Зрабіць
вышэйшым, узвысіць. 77. лл^мурлк. 77.
у^роеень ел^ы. 8. лерлн., м/лю. Павялічыць,
павысіць. 77. урліЗжлй. 77. цлну. 9. лерлн.
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Зрабіць больш актыўным, прыўзнятым,
палепшыць. 77. бух. 77. цікавасць ба чаео-н. 10. /а/ло. Наладжваючы, палепшыць,
развіць. 77. еаслабарку. 11. /алю. Зрабіць,
пачаць дзеянне, названае назоўнікам. 77.
буялі (узбунтавацца). 71 смех. 77. л/рыеоау. 77. лыліанне. 12. /алю. Тое, што і узараць
(спец.). 77. цаліну. Ц яезак. падымаць, -Аю,
-Аеш, -Ае / паднімАць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц яаз.
падняцце, -я, я. (да 1—3, 6—9 і 10 знач.),
падніманне, -я, я. (да 1—4, 7—9 і 12 знач.)
/пад'ем, -у м (да 2, 3, 7 і 12 знач.). Ц ярым.
пад'ёмны, -ая, -ае (да 2, 3 і 7 знач.).
ПАДОБНАСЦЬ, -і, лс. Тое, што і лабабеяс/мза (у 1 і 3 знач.). 77 беух лірохеуеольнікаў.
ПАДОБНЫ, ая, ае 1. Які мае пада
бенства з кім-, чым-н., нагадвае каго-,
што-н. ТТаіЗобяыя з лідару. 2. Такі, як гэ
ты (пра які ідзе гаворка), ^руеі л. акладак
здарыўся у йааым месцы. 3. У геаметрыі:
тоесны па форме, але розны па велічы
ні. 77абобныя лірохеуеольнікі. О І падобнае
(скарочана на пісьме «і пад.>) — ужыв. ў
канцы пералічэння тоесных прадметаў
з'яў і інш.).
ПАДОЛ, -а, л/я. -ы, -аў л/. Ніжні край
сукенкі, спадніцы. Трымаецца за чый-н. л.
(пра дзіця; таксама перан.: пра бездапа
можныя, нерашучыя паводзіны каго-н.).
ПАДОНКІ, -аў абз. падбнак, -нка, л/. 1.
Рэшткі вадкасці на дне разам з асадкам.
7?ыліць л. з бале/. 2. лерая. Дэкласаваныя,
разбэшчаныя, злачынныя элементы гра
мадства (пагард.).
ПАДОЎГУ, лрысл. На працягу доўгага
часу. 77. яе Выдаць у рослай бёсцы.
ПАДОЎЖАНЫ, ая, ае 1. Які мае
даўгаватую форму. Малочнае яозера л/ае
напужаную %,орму. 2. Больш працяглы,
доўгі. У граматыцы: вымаўлены працягла.
77абоузкаяыя зь/чяыя еукі.
ПАДОЎЖНЫ, -ая, -ае. Размешчаны
па даўжыні чаго-н.; лроціл. папярочны. 77.
разрэз. ТМоўлсяая сцяла.
ПАДОЎЖЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-ыцца; зак. Стаць даўжэйшым. Цень лабоўлсыўся. ТТочы лабоўлсыл/ся. Ц яезак. падаўжАцца, -Аецца. Ц яаз. падаўжэнне, -я, я.
ПАДОЎЖЫЦЬ, жу, -жыш, жыць;
-жаны; зак., /алю. Зрабіць даўжэйшым.
77. яубу. 77. рэйс. Ц лезак. падаўжаць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц лаз. падаўжэнне, -я, я.
ПАДОХНУЦЬ а/? дохнуць
ПАДПАДАЦЬ ая. падпасці.
ПАДПАІЦЬ, -паіО, -пбіш, -пОіць;
-пбены; зак., каао (/аліо) (разм.). Напаіць
з якім-н. намерам да ап'янення. Ц яезак.
падломваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДПАЛ, -у л/. 1. ая. падпаліць. 2. Сма
лякі, трэскі і пад., што служаць для рас
пальвання печы. ТТрыеезц/ сл/аяякоў яа л. Ц
лрым. падпальны, -ая, -ае.
ПАДПАЛІНА, -ы, л/л -ы, -лін, лс. Ры
жаватая або белаватая пляма на поўсці
жывёлы. Т&роеа чорная з ла^лая/налі/.

ПАДПАЛІЦЬ, -паліб, -пАліш, -пАліць;
-пАлены; зак., м/ліо. 1. Паднёсшы агонь,
запаліць. 77. с]роеы. 2. Наўмысна, са злос
ным намерам учыніць пажар дзе-н. 77. ка
ліў. 3. Даць падгарэць чаму-н. 77 л/рое. 4.
і у чым. Раскласці агонь у печы, каб зга
таваць ежу ацяпліць памяшканне. 77. печ
або у нечы. Ц незак. падпальваць, -аю, -аеш,
-ае. II наз. падпальванне, -я, н. / падліп, -у
л/. (да 1 і 2 знач.).
ПАДПАЛКОЎНІК, -а, ля. -і, -аў, л<
Афіцэрскае званне, чын, рангам вышэй
шы за маёра і ніжэйшы за палкоўніка,
а таксама асоба, якая мае гэта званне. Ц
лрым. падпалкоўніцкі, -ая, -ае
ПАДПАЛЬШЧЫК, а, мн і, аў м
Той, хто наўмысна ўчыніў пажар. 77аблальа/чыкаў знайсці не ўдалося. 0 Падпаль
шчык вайны (пагард.) — той, хто вядзе
прапаганду захопніцкай вайны; агрэсар. Ц
лс. падпальшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц. Ц лрым.
падпальшчыцкі, -ая, -ае.
ПАДПАМПАВАЦЬ, пўю, пўеш, пўе;
-пўй; -павАны; зак., мяло і чаео. Дадаткова
напампаваць. 77 лаееліра ў камеру. Ц незак.
падпампоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДПАРАДКАВАЛЬНЫ, ая, ае У
граматыцы: які мае адносіны да будовы
сказаў утвораных па спосабе падпарадка
вання. ТТаблорабкаеальныя зяучн/к/.
ПАДПАРАДКАВАННЕ, я, я 1. ел. пад
парадкавацца, падпарадкаваць. 2. У гра
матыцы: фармальная залежнасць адных
слоў ці сказаў ад другіх. 77. бачаных сказаў.
ПАДПАРАДКАВАЦЦА, -куюся, ку
ешся, -куецца; -куйся; зак. і незак. Стаць
(бьшь) у залежнасці ад каго-, чаго-н., пад
началіцца (падначальвацца) каму-, чаму-н. 77. заеабў. Ц незак. падпарадкоўвацца,
-аюся, -аешся, -аецца. Ц наз. падпарадка
ванне, -я, я
ПАДПАРАДКАВАЦЬ,
кую,
куеш,
-куе; -куй; -каваны; зак. 1. каео-а/лю. Зра
біць залежным, паставіць у залежнасць
ад каго-, чаго-н., прымусіць дзейнічаць
адпаведна чаму-н. 77. каео-н. сеайму ўплы
ву. 77. лсыццё адзінай мэце. 2. каео-а/лю.
Паставіць пад непасрэднае кіраўніцтва,
перадаць у чыё-н. непасрэднае распара
джэнне, падначаліць. 77. /ясліыліўні Лкабэміі наеук. 3. м/лю. У граматыцы: звязаць
паводле спосабу падпарадкавання. Ц незак.
падпарадкоўваць, -аю, -аеш, -ае Ц наз пад
парадкаванне, -я, н. Знаходзіцца ў чы/м-н.
лабларабкаеанні.
ПАДПАРЙЦЬ, -парў, -пбраш, -пбра;
-пары; -пбраты; зак., мілю. Распароць зні
зу або крыху знутры. 77. лабклабку. Ц незак.
падпорваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДПАРУЧНІК, а, мн і, -аў м 1. У
царскай арміі: афіцэрскі чын, рангам ні
жэйшы за паручніка, а таксама асоба,
якая мела гэты чын. 2. У Войску Польскім
і іншых арміях: воінскае званне малодша
га афіцэра, а таксама асоба, якая мела гэта
званне. Ц лрым. падпаручніцкі, -ая, -ае.

ПАД-ПАД
ПАДПАСАК, -ска, мн. -скі, -екаў м.
Падлетак, які дапамагае пастуху. Ц лрым.
падпаскавы, -ая, -ае.
ПАДПАСЦІ, -падў, -падзёш, -падзё;
-падзём, -падзяцё, -падўць; -пАў -пАла;
-падзі; зак. 1. лаб мілю. Апынуцца пад уп
лывам каго-, чаго-н., пад уздзеяннем ча
го-н. (адмоўнага). 77. лаб /аконны ўплыў.
2. (7 / 2 ас. не ўлсые.). Нечакана ўзнікнуць
(разм.). 77аблала ахеоліа. Ц яезак. падпа
дуць, -Ую, -Аеш, -Ае.
ПАДПАЎЗЦІ^ зў, -зёш, -зё; -зём, -зяцё, -зўць; -пбўз, -паўзлА, -лб; -зі; зак. 1.
Наблізіцца да каго-, чаго-н. паўзком. 77.
ба еаролсаеа болю. 2. Паўзком забрацца
пад што-н. 77. лаб кусні. Ц незак. падпаў
зуць, -Аю, -Аеш, -Ае / падпоўзваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПАДПАХА, -і, ,ДМ-пАсе, мн. -і, -пАх, лс.
Тое, што і паха. Ц лрым. падпахавы, -ая, -ае.
77аблахаеая ямка.
ПАДПАШНІК, а, мн і, аў, м Кава
лак шчыльнай тканіны, прышыты знутры
адзення пад пахамі, для засцярогі адзення
ад поту.
ПАДПЕРАЗАЦЬ, -перажў, -пярАжаш,
-пярАжа; -перажй; зак., каео-а/лю. На
дзець на каго-н. пояс, папругу Ц незак.
падпяразваць, -аю, -аеш, -ае. Ц зеар. падперазУцца, -перажўся, -пярАжашся, -пярАжацца; -перажьіся; незак. падпяразвац
ца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПАДПЕРЦІ, падапрў, падапрэш, па
дапрэ; падапрбм, падапрацё, падапрўць;
падпёр, -пёрла; падапры; -пёрты; зак. 1.
чым, мілю. Паставіць падпорку для пад
трымкі чаго-н., падтрымаць чым-н. 2.
асаб. і безас. Пра наступленне крайняй
неабходнасці (разм.). 7акая нябыкруліка
лаблерла. Ц незак. падпірУць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПАДПЕРЦІСЯ, падапрўся, падапрэш
ся, падапрэцца; падапромся, падапра
цеся, падапрўцца; падпёрся, -пёрлася;
падапрьіся; зак. Абаперціся чым-н. на
што-н. 77. локцям/. Ц незак. падпірУцца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПАДПІЛАВАЦЬ, лўю, лўеш, лўе;
-лўй; -лавАны; зак., мяло. 1. Падрэзаць
пілой, напільнікам. 77. слул. 2. Пілую
чы, падкараціць, стачыць. 77 роеі. Ц не
зак. падпілоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
падпілоўванне, -я, н. і падпілоўка, -і, 27Л7
-лбўцы, лс.
ПАДПІЛЬНАВАЦЬ,
нўю, -нўеш,
-нўе; -нўй; -навАны; зак., каео-юлю. Пад
сцерагаючы, дачакацца з'яўлення каго-,
чаго-н. 77. зеера. Ц незак. падпільноўваць,
-аю, -аеш, -ае.
ПАДПІРАЦЦА а/і падперціся
ПАДПІРАЦЬ ел. падперці
ПАДПІСАЦЦА, -ішўся, -ішашся, -ішацца; -ішьіся; зак. 1. Паставіць свой подпіс
пад чым-н. 77 лаб рэцэнзіяй. 2. на мілю.
Стаць падпісчыкам чаго-н. 77. на лерыябычныя зыбанні. Ц незак. падпісвацца, -аю
ся, -аешся, -аецца. Ц незак. падпісанне,
-я, н. (да 1 знач.), падпісванне, -я, н. (да 1

ПАД-ПАД
знач.) / падпіска, -і, ДЛ7 падпісцы, зк. (да
2 знач.). II /%?ым. падпісачны, -ая, -ае (да 2
знач.).
ПАДПІСАЦЬ, -ішў, -ішаш, -ііпа; -ішьі;
-ісаны; зяк. 1. ія/ло. Пацвердзіць, заве
рыць, паставіўшы подпіс. 77. зяеяб. 77. бяеяеор (заключыць яго). 2. мяло. Прыпісаць
пад чым-н. 71 лекяльк/ ^ябкоў. 3.
Зрабіць які-н. надпіс, паметку на чым-н.
77. см/ы/ляк. 4. каао ('маяр? //а м//ло. Уклю
чыць у лік падпісчыкаў. 77. кяео-л. ла часол/с. II лазак, падпісваць, -аю, -аеш, -ае.
II лаз. падпісанне, -я, л. (да 1 знач.), пад
пісванне, -я, л. (да 1—3 знач ), падпіска, -і,
ДЛ7-сцы, лс. (да 4 знач.) / подпіс, -у, м. (да
I знач.). 77ябл/сялле бяеяеоря. 77ябл/сеялле
см/ы/якя. 77ябл/скя ла еязе/лы. Дяць бякумел?л ла лобл/с.
ПАДПІСКА, -і, ДЛ7 -пісцы, лс. 1. ал.
падпісацца, падпісаць. 2. Пісьмовае аба
вязацельства ў чым-н. Узяць лябл/ску яб
яяеыезбзе.
ПАДПІСНЙ, -Ая, -бе. Які атрымліва
ецца па падпісцы, падпісчыкамі. 77ябл/слыя еыбялл/. О Падпісны ліст — ліст для
збору грошай на карысць каго-, чаго-н.,
на якім удзельнікі збору ставяць свае под
пісы.
ПАДПІСЧЫК, а, мл. і, аў л* Асоба,
якая мае падпіску на якое-н. друкаванае
выданне. 77 ля еязе/лы. Ц лс. падпісчьша,
-ы, мл. -ы, -чыц.
ПАДПІХНЎЦЬ, нў, -нёш, нё; нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак., кяео-м/лю.
Тое, што і лябялхлуць (у 1 знач.). Ц лсзяк.
падпіхаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПАДПІЦЬ, падап'іб, падап'ёш, падап'ё; падап'ём, падап'яцё, падап'юць;
падпіў пілА; зяк. (разм.). Тое, што і лябеыл/ць.
ПАДПЛЫСЦІ / ПАДПЛЫЦЬ, ывў,
-ывёш, -ывё; -ывём, -ывяцё, -ывўць; -ыў
-ылА, -лб; -ыві; зяк. 1. Плывучы, наблі
зіцца да каго-, чаго-н. 77. бя еоел^яея. 2.
Плывучы, трапіць пад што-н. 77. лябмяе/л.
II лсзяк. падплывАць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПАДПОЙВАЦЬ ал падпаіць
ПАДПОЛЛЕ, -я, л. 1. Памяшканне
пад падлогай, падвал. Зясь/ляць будьбу ў
л. 2. Арганізацыя, грамадскія групы, якія
дзейнічаюць тайна ад улад, а таксама са
ма дзейнасць у такіх арганізацыях, гру
пах. Аеллюцыйляе л. Тсц/ ў л. Ц лрым. пад
пальны, -ая, -ае.
ПАДПОЛЬШЧЫК, а, мл і, аў, м
Асоба, якая займаецца падпольнай дзей
насцю. II лс. падпальшчыца, -ы, мл. -ы,
-чыц. II лрым. падпблыпчыцкі, -ая, -ае.
ПАДПОРВАЦЬ ад падпароць
ПАДПОРКА, -і, ДА7 -рцы, мл. -і, -рак,
лс. і ПАДПОРА, -ы, мл. -ы, -пбр, лс. Пал
ка, брус, слуп і пад., якімі падпіраюць
што-н. 77. лябябяылю.
ПАДПОРНЫ, ая, ае Які падтрымлі
вае што-н., служыць падпоркай. 77. слул.
ПАДПОЎЗВАЦЬ ад падпаўзці
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ПАДПРАВІЦЬ, -рАўлю, -рАвіш, -рАвіць; -рАўлены; зяк., м//ло. Крыху выпра
віць, паправіць. 77. бях. 77. чдрцслс. Ц лсзяк.
падпраўляць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ляз. падпрАўка, -і, ДЛ/-рАўцы, лс.
ПАДПРАЖЫЦЬ, жу жыш, жыць;
-жаны; зяк., м/тло і лязо. Пражачы, пры
гатаваць для яды. 77. боб. II лсзяк. пад
пражваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДПРАПАРШЧЫК, а, мл і, аў м
У царскай арміі: вышэйшае званне унтэрафіцэрскага саставу а таксама асоба, якая
мела гэта званне. Ц л/?ым. падпрапаршчыц
кі, -ая, -ае.
ПАДПУСКНЫ ад подпуск
ПАДПУСЦІЦЬ, ушчў, ўсціш, -ўс
ціць; -ўшчаны; зяк. 1. кяао (мяло/ Даць
наблізіцца, падысці. 77 зссря ля я^дсаляець с/лрэлу. 2. мяло. Сказаць, скарыстаў
шы зручны момант (разм.). 77. лся/лл. 77
м/лліьку (перан.). Ц лсзяк. падпускаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ПАДПЯВАЛА, -ы, ДЛ7-у 7 ам, м.; ДЛ7
-е, 7-ай (-аю), лс., мл. -ы, -вАл (разм., не
адабр.). Тбй, хто ўгодліва падтрымлівае
каго-н. з карыслівых меркаванняў Ябкрулсыць сябе лябляблдям/.
ПАДПЯВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лсзяк.,
кяму. І. Спяваць, уторачы каму-, чаму-н.
77. бясям. 2. лзрял. Згаджацца з кім-н. з ка
рыслівых меркаванняў (разм., неадабр.).
ПАДПЯРАЗВАЦЦА ад падперазацца
ПАДПЯРАЗВАЦЬ ад падперазаць
ПАДРАБІЦЬ, -рабліб, -рббіш, -рббіць;
-рбблены; зяк. 1. мяло. Зрабіць што-н.
фальшывае або падобнае да чаго-н. 77.
бякумел/лы. 77 лочырк. 2. лязо і без бял.
Зарабіць дадаткова, падзарабіць. Ц лезяк.
падрабляць, -Аю, -Аеш, -Ае / падроблі
ваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ляз. падробка, -і, ДЛ7
-бцы, лс. (да 1 знач.).
ПАДРАБРЫННЫ, ая, ае Тое, што і
лябрэберль/.
ПАДРАБЯЗНАСЦЬ, -і, мл -і, ей, лс
1. ад. падрабязны. 2. Прыватная дэталь,
дробная акалічнасць якой-н. справы,
з'явы. Збяр/ляць уеяеу ля лябрябязлясц/.
ПАДРАБЯЗНЫ, -ая, -ае. Вельмі поўны,
з усімі дэталямі, дробязнымі акалічнасця
мі. 77. ллял. ТМрябязля (прысл.) усё^яскязяць. II ляз. падрабязнасць, -і, лс.
ПАДРАД', -у Л7-дзе, мл. -ы, -аў, м. Дагавор аб выкананні адным бокам пэўнай
работы па заказе другога боку а таксама
работа, што выконваецца паводле гэтага
дагавору 77. ля лябубосу м/кддь/. 7%?ыеяблы л. (які заключаецца брыгадай рабочых
непасрэдна з упраўленнем або трэстам). Ц
л/?ым. падрадны, -ая, -ае. 77ябрябляя яреял/зяцыя. 77ябрябль/я /?ябо/лы.
ПАДРАДУ, л^ь/сд. Непасрэдна адзін за
другім, без пропуску. 77рячы/ляў 266 с/ляроляк л.
ПАДРАДЗІЦЦА, -раджўся, -радзішся,
-радзіцца; зяк., з /л%). Узяцца, дамовіцца
выканаць якую-н. работу. 77. дубіць зруб. Ц

лезяк. падраджацца, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца.
ПАДРАДЗІЦЬ, -раджў, -рАдзіш, -рАдзіць; -рАджаны; зяк., кяео-м/ліо. Наняць
для часовай работы, дастаўкі чаго-н. 77.
мямс/лроў. II лезяк. падраджаць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
ПАДРАДКОВЫ, ая, ае І. Размешча
ны пад радкамі. 77ябрябкобяя зяўеяея (уні
зе старонкі). 2. Пра пераклад: дакладны,
літаральны, слова ў слова.
ПАДРАДКОЎНІК, а, мл і, аў м
Падрадковы, літаральны пераклад яко
га-н. тэксту ТТеряклябяць ебрм/ы ля лябрябкоўліку.
ПАДРАДЧЫК, -а, мл. -і, -аў м. Аргані
зацыя (або, раней, асобны чалавек), якая
займаецца работамі па падрадах'. Ц лрым.
падрадчыцкі, -ая, -ае.
ПАДРАЗАННЕ а/?, падрэзаць.
ПАДРАЗАЦЬ ал. падрэзаць.
ПАДРАЗДЗЕЛ, -а, мл. -ы, -аў м. Частка
раздзела.
ПАДРАЗДЗЯЛЕННЕ, я, мл -і, яў м
1. ел. падраздзяліць. 2. Вайсковая адзін
ка ў складзе большай вайсковай часці.
С/лрялкосяе л.
ПАДРАЗДЗЯЛІЦЬ, -дзялкі, дзёліш,
-дзёліць; -дзёлены; зяк., кяео-млло. Раз
дзяліць на драбнейшыя часткі, разрады.
77. лйляря/луру ля лерь/ябь/. Ц лезяк. падраз
дзяляць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ляз. падраздзялённе, -я, л.
ПАДРАЗДЗЯЛЯЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -Аецца; лезяк. Дзяліцца, распадац
ца на драбнейшыя часткі, разрады. Ро/ля
лябрязбзяляе^^я ля ўзеобы.
ПАДРАЗУМЯВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-Аецца; лезяк. Мецца на ўвазе, застаючы
ся нявыказаным. 7эл?я рям/элле сямо сябок?
лябрязумяеяецця.
ПАДРАЗУМЯВАЦЬ, Аю, -Аеш, -Ае; ле
зяк., кяео-м/тло. Мець на ўвазе, дапускаць
у думках, не выказваючы. ТТбло еы ляб ез/льАМ лябрязумяеяеце ?
ПАДРАМАНТАВАЦЬ,
тўю,
тўеш,
-тўе; -тўй; -тавАны; зяк., м/?ло (разм.). Зра
біць невялікі рамонт. 77. ябу/ляк.
ПАДРАМНІК, а, мл і, аў м Каркас,
на які нацягваецца палатно для жывапіс
най работы.
ПАДРАНАК, -нка, мл. -нкі, -нкаў м.
(спец.). Звер або птушка, раненыя паляў
нічым.
ПАДРАНІЦЬ, ню, ніш, ніць; не
ны; зяк., кяео-млло (спец.). Злёгку раніць
(звера, птушку). Ц лезяк. падраньваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПАДРАСНІК, -а, мл і, аў м У служы
целяў царквы: доўгая з вузкімі рукавамі
адзежына, паверх якой надзяваецца рАса.
ПАДРАСЦІ^ -растў, -расцёш, -расцё; -расцём, -расцяцё, -растўць; падрбс,
-раслА, -лб; зяк. Трохі вырасці, стаць ста
рэйшым. Дрэўцы лябряс/н. Дзяўчя/лк; зя ле/ля лябряс/л. II лезяк. падрастАць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
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ПАДРАЎНАВАЦЬ, нўю, нўеш, нўе;
-нўй; -навАны; зяк., ія/ло. Зрабіць больш
роўным. /7. лляцоўку. 77. бярябу. Ц яезяк.
падраўноўваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДРАХУНАК, -нку, мя. -нкі, -нкаў,
м. 1. Вынік якой-н. дзейнасці, заняткаў і
пад. 77ябряхуяк/ лряцоўяяея бяя. 2. Агуль
ная сума. Зял/сяць л. у кя/^у. Ц лрь^м. падрахўнкавы, -ая, -ае. 77я^ряхуякяеяя л/чбя.
ПАДРАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -дзя
руцца; зяк. Тое, што і /мрояцца (у 2 знач.).
ПАДРАЦЬ, -дзярў, -дзяру ш, -дзярэ;
-дзярбм, -дзерацё, -дзярўць; -дзяры; -дрАны; зяк. 1. мяло. Тое, што і ляреяць (у 1 і 2
знач.). 77. лял^ру. 77. ядзенне. 2. кяао. Раз
рываючы, забіць усіх, многіх (пра драпеж
ных птушак, звяроў). Хярм/уя лябряўмяоея
курэй. 3. чяео. Пацерці на тарцы нейкую
колькасць чаго-н. 77. крыху бульбы.
ПАДРОБКА, -і, ДЛ/ -бцы,
-і, -бак,
лс. 1. ал. падрабіць. 2. Падробленая рэч. 77.
ляб яме/лыс/л.
ПАДРОБЛІВАЦЬ ал падрабіць
ПАДРОСТ, -у Л7 -сце, з*, (спец.). Ма
ладыя дрэвы асноўнай для дадзенага лесу
пароды.
ПАДРУБІЦЬ, -убліб, -ўбілі, -ўбіць;
-ўблены; зяк., мяло. Падшыць, загнуў
шы край. 77. сукенку. Ц яезяк. падрублі
ваць, -аю, -аеш, -ае. Ц няз. падрўбка, -і, ДЛ7
-бцы, лс.
ПАДРУЖАЦЦА, -ужўся, ўжышся,
-ўжыцца; зяк. Стаць другам каго-н.; па
сябраваць. ^янчыны моцяя ляо{рулсыл/ся.
ПАДРУЛІЦЬ, -ліб, -ліш, -ліць; -лім,
-ліцё, -лАць; зяк., няня і без бял. Кіруючы
рулём, падвесці машыну, самалёт і пад.
куды-н., да чаго-н. 77. сямяле/л бя месцл
лясябк/. II незяк. падрўльваць, -аю, -аеш,
-ае.
ПАДРУМЯНІЦЦА, нюся, нішся,
-ніцца; зяк. 1. Падфарбаваць сабе твар ру
мянамі. 2. (7 / 2 яе. не ўлсыб.). Стаць пад
румяненым, падпячыся да светла-карыч
невага колеру. Тіулк/ лябрумянм/ся. Ц незяк.
падрумяньвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПАДРУМЯНІЦЬ, ню, ніш, -ніць;
-нены; зяк. 1. кяео-м//ло. Падфарбаваць
румянамі. 77. м^чок/. 2. м/?ло. Смажачы, пекучы, зрабіць румяным, карычняватым.
77. мяся. II незяк. падрумяньваць, -аю, -аеш,
-ае.
ПАДРЫВАЦЦА ал. падарвацца
ПАДРЫВАЦЬ' ал падарваць
ПАДРЫВАЦЬ^ ал падрыць
ПАДРЫГВАЦЬ, -аю, аеш, ае; незяк
(разм.). Дрыжаць, дрыгаць злёгку час ад
часу. ТТяая лябрыееяе.
ПАДРЫСАВАЦЬ, сўю, -сўеш, сўе;
-сўй; -саваны; зяк., м//ло. 1. Тое, што і лябмяляеяі/ь (у 1 знач.). 2. Падправіць (рысу
нак). 77. ляр/лрэ/л. II незяк. падрысоўваць,
-аю, -аеш, -ае.
ПАДРЫЎ ал. падарваць.
ПАДРЫЎНІК, -Я, мн. -і^ -бў м. Спецы
яліст па падрыўных работах.

ПАДРЫЎНЫ, -Ая, бе 1. Які служыць
для падрыву мае адносіны да ўзрывання
чаго-н. 77. мя/лэрыял. 77лбрь/ўнь/я рябожы.
2. лерян. Накіраваны на падрыў чаго-н.,
нанясенне шкоды чаму-н. 77яб)рь/ўняя бзейнясць.
ПАДРЫХТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; -тавАны; зяк. 1. мяло. Правесці папя
рэднюю работу для ажыццяўлення, выка
нання чаго-н. 77. /?укял/е бя яябору. 2. кяао
(^м//лр). Навучыць, даць неабходныя веды
для чаго-н. 77. слецыял/с/ляў. 3. кяао ^/ло).
Папярэднім паведамленнем настроіць
для ўспрымання чаго-н. 77. кяео-я. бя яелрыемяяй яяе/яы. Ц яезяк. падрыхтоўваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц зеяр. падрыхтавацца,
-тўюся, -тўешся, -тўецца; -тўйся; яезяк.
падрыхтоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц
яяз. падрыхтоўка, -і, ,ДЛ7 -ўцы, лс. Лр/лылбрыйскяя л. (абстрэл пазіцый праціўніка
перад наступленнем войск).
ПАДРЫХТОЎКА, -І.ДМ-ўцы, лс.).
падрыхтаваць. 2. Запас ведаў атрыманых
кім-н. ТТрыйсі// ў /яс/лы/лу/л з бобряй ляб/?ьос/лоўкям.
ПАДРЫХТОЎЧЫ, ая, ае Які слу
жыць для падрыхтоўкі да чаго-н. 77ябрых/лоучыя курсь/. 77ябрыхл!оўчяя рябо/ля.
ПАДРАІЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -рые;
-ріАты; зяк. Узрыхліць зямлю пад чым-н.,
знізу чаго-н. (пра жывёл). Се/яля ляб{рыля
яблыяк?. II яезяк. падрываць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПАДРЭБЕРНЫ, -ая, ае Які знахо
дзіцца пад рэбрамі. 77ябрэббряяя еоблясць.
ПАДРЭЗАЦЬ, бжу, -Ажаш, бжа; -Аж;
-бзаны; зяк. 1. м/тло. Зрэзаць, разрэзаць
знізу. 71 сцябло. 2. мяло. Падкараціць, аб
разаючы. 77. еялясы. 3. чяео. Нарэзаць да
даткова, яшчэ (разм.). 77. кяўбясы. 4. кяео ^м/тло). Тое, што і ляббзець^ (у 2 знач.;
разм.). 77. бяклябчыкя. Ц яезяк. падразаць,
-Аю, -Аеш, -Ае / падрэзваць, -аю, -аеш, -ае.
II яяз. падразанне, -я, я. (да 1—3 знач.), пад
рэзванне, -я, я. (да 1—3 знач ), падрэзка, -і,
ДЛ7-зцы, лс. (да 1—3 знач.) / падрбз, -у, м.
(да 1 знач.; спец.).
ПАДСАДЖВАЦЦА ал падсесці
ПАДСАДЗІЦЬ, -аджў, -Адзіш, -Адзіць;
-Аджаны; зяк. 1. кяео (ім/ло/ Памагчы ка
му-н. сесці, узабрацца куды-н. 77. хлолчыкя яя еоз. 2. кяео-мяяо. Пасадзіць, змяс
ціць побач, разам з кім-н. 77. бзяўчь/яку
бя сяброеяк. 77. лчол у еулей. 3. кяао (мяло/
^яць у якасці спадарожніка (у машыну
на калёсы і пад.). 4. мяло і чяео. Дадатко
ва пасадзіць (пра расліны). 77. бурякоў. 5.
мяло. Прырасціць, прыжывіць (спец.). 77.
скуру. II яезяк. падсаджваць, -аю, -аеш, -ае.
II яяз. падсаджванне, -я, я. (да 1—4 знач.),
падсадка, -і, ДЛ7-дцы, лс. (да 2,4 і 5 знач.)
і падсад, -у, Л7-дзе, м. (да 4 знач.). Ц ярым.
падсадны, -ая, -ае (да 4 знач.). 77ябсябяыя
брэоы.
ПАДСАЛАДЗІЦЬ, -ладжў, -лбдзіш,
-лбдзіць; -лбджаны; зяк., м^/ло. Зрабіць
трохі ці больш салодкім. 77. сок. Ц яезяк.
падсалоджваць, -аю, -аеш, -ае.

ПАД-ПДД
ПАДСАЛІЦЬ, -саліб, -сбліш, -сбліць;
-сблены; зяк., мяло. Падбавіць у што-н.
солі. 77. булён. Ц яезяк. падсольваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПАДСВЁЧВАЦЬ, аю, аеш, ае; яе
зяк., мяло. Асвятляць знізу. 77. кярі//яы. Ц
зяк. падсвяціць, -свячў, -свёціш, -свёціць;
-свёчаны. II яяз. падсвёчванне, -я, я. / падсвётка, -і, ДЛ7-тцы, лс.
ПАДСВЕЧНІК, а, мя і, -аў м Пад
стаўка для свечкі ці свечак. Мебяы л.
ПАДСВІНАК, -нка, мя. -нкі, -нкаў, м.
Парася ва ўзросце ад 4 да 10 месяцаў
ПАДСВІСТВАЦЬ, аю, аеш, ае; яе
зяк., кяму-чяму. Свістаць у такт, суправа
джаючы спевы, ігру і пад. Ц зяк. падсвіс
таць, -вішчў, -вішчаш, -вііпча; -вішчіА.
ПАДСВЯДОМАСЦЬ, і, лс 1. ал. пад
свядомы. 2. Не зусім усвядомленыя думкі,
пачуцці, уяўленні. Дзеем// ў лябсеябомясц/
л^/льеяяуля яябзея.
ПАДСВЯДОМЫ, ая, ае Які знахо
дзіцца ў падсвядомасці (у 2 знач.), ін
стынктыўны. 77ж3сбя(3омыя рух/. Ц яяз. пад
свядомасць, -і, лс.
ПАДСВЯЦІЦЬ ал падсвечваць
ПАДСЕДЗЕЦЬ, -ёджу -ёдзіш, -ёдзіць;
-ёдзь; зяк., кяао (разм.). Пашкодзіць ка
му-н. у чым-н., зрабіць непрыемнасць. 77.
/ляеярым/я ля слулсбе. Ц яезяк. падсёджваць,
-аю, -аеш, -ае.
ПАДСЕКЧЫ ал падсячы
ПАДСЕСЦІ, -сАду -сйдзеш, -сйдзе;
-сёў -сёла; -сАдзь; зяк. Сесці каля ка
го-, чаго-н., да каго-, чаго-н. 77. бя якяя.
II яезяк. падсядаць, -Аю, -Аеш, -Ае / пад
саджвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПАДСЕЧКА ал. падсячы.
ПАДСЕЯЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; -ёй; -ёяны;
зяк., мяло і чяео. Пасеяць яшчэ, у дадатак
да чаго-н. 77. еяроху. Ц яезяк. падсяваць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц яяз. падсяванне, -я, я. /
падсёў, -сёву, м.
ПАДСІЛКАВАЦЬ, кўю, кўеш, кўе;
-кўй; -кавАны; зяк., кяао (мяло) (разм.).
Накарміць для надання сілы. 77. бзяцей
лбряб бяроеяй. II яезяк. падсілкоўваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц зеяр. падсілкавацца, -кўюся,
-кўешся, -кўецца; -кўйся (да 2 знач.);
яезяк. падсілкоўвацца, -аюся, -аешся,
-аецца. Ц яяз. падсілкаванне, -я, л. / падсіл
коўванне, -я, я.
ПАДСІНІЦЬ ал сініць
ПАДСІНЬВАННЕ ал. сініць
ПАДСІНЬВАЦЬ, аю, -аеш, -ае; яезяк,
М//ЛО. Тое, што і с/я/ць (у 2 знач.).
ПАДСКАКВАЦЬ ал. падскочыць.
ПАДСКВАРЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-ыцца; зяк. Скварачыся, стаць гатовым
для яды. Сяля бобря лябскеярь(яяся. Ц яезяк.
падскварвацца, -аецца.
ПАДСКВАРЫЦЬ, ру рыш, -рыць;
-раны; зяк., мяло і чяео. Прыгатаваць для
ежы сквараннем. 77. крыху сяля. Ц яезяк.
падскварваць, -аю, -аеш, -ае. Ц яяз. пад
скварванне, -я, я.

ПАД-ПАД
ПАДСКОЧЫЦЬ, чу; чыш, чыць; зак.
1. Наблізіцца скачкамі. /7. (й л^эле^она.
2. Зрабіць рэзкі рух, скачок уверх. 77. аб
рабаснай нае/ны. 3. (7 / 2 ас. яе ўлсыз.), леран. Рэзка падняцца, павялічыцца (разм.).
77<к?скочыла /лэмлерал^ура. 7/эны лабскочыл/. 4. Зайсці, забегчы куды-н., да каго-н.
ненадоўга (разм.). Яабскочу яа хеы/нку ба
А//колы. II яезак. падскакваць, -аю, -аеш,
-ае (да 1—3 знач.). Ц яаз. падскакванне, -я,
я. (да 1—3 знач.) / падскбк, -у м. (да 1 і 2
знач.).
ПАДСКРЭБЦІ, -рабў, -рабёш, -рабё;
-рабём, -рабяцё, -рабўць; -рбб, -рббла;
-рабі; -рббены; зак., мяло. Падчысціць або
сабраць рэшткі, саскрабаючы. 77. каму з
кас/лру^/. II яезак. падскрабаць, -Аю, -Аеш,
-Ае / падскрэбваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДСКУРНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіц
ца пад скурай або ўводзіцца пад скуру. 77.
слой лілум/чу. 77аб?скуряае ўлырскеаяяе.
ПАДСЛЁДНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіц
ца пад следствам. 77аказанн/ лабслебнаеа
(наз.).
ПАДСЛЕПАВАТЫ, ая, ае Вельмі блі
зарукі, які дрэнна бачыць. Ц яаз. падслепа
ватасць, -і, лс.
ПАДСЛУЖЁІЦЦА, -ужўся, -ўжышся,
-ўжыцца; зак., ба каео (разм.). Ліслівай
паслужлівасцю дабіцца чыёй-н. прыхіль
насці. II яезак. падслужвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца.
ПАДСЛУХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каео-м/мо. Употай прыслухоўваючы
ся, пачуць сказанае другому. 71 сакрэ/л. Ц
яезак. падслухваць, -аю, -аеш, -ае /падслу
хоўваць, -аю, -аеш, -ае; яаз. падслухванне,
-я, я / падслухоўванне, -я, я.
ПАДСМАЖЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-ыцца; зак. Смажачыся, стаць гатовым
або абсмажыцца з паверхні. Сала лабсмалсылася. II яезак. падсмажвацца, -аецца.
ПАДСМАЖЫЦЬ, жу -жыш, жыць;
-емАж; -жаны; зак., мяло і чаео. Прыгата
ваць для яды смажаннем або абсмажыць
зверху. 77. грыбоў Ц яезак. падсмажваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц яаз. падсмажванне, -я, я.
ПАДСМАЛІЦЬ', -маліб, -мбліш, -мбліць; -мблены; зак., м/ло. Заліць рас
топленай смалой. 77. лобку. Ц яезак. падсмОльваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДСМАЛІЦЬ , -алк5, -Аліш, -Аліць;
-Алены; зак., м/ло. Злёгку або дадаткова
абпаліць агнём. 77. валасы. Ц яезак. падсмАльваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДСМЁЙВАЦЦА, -аюся,
аешся,
-аецца; яезак., з каео-чаео. Смеючыся,
жартаваць з каго-, чаго-н. 77. з бз/еака.
ПАДСНЁЖНІК, а, мн. і, аў м Травя
ністая расліна, якая цвіце белымі або бла
кітнымі кветкамі адразу пасля раставання
снегу.
ПАДСНЁЖНЫ, ая, ае Які знахо
дзіцца пад снегам, узяты з-пад снегу. 77абснелсныя яобы.
ПАДСОБКА, -і, ДА/ -бцы, .мя. -і, -бак,
лс. (разм.). Падсобнае памяшканне.
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ПАДСОБНІК, -а, мн. і, аў м (разм )
Падсобны рабочы. Ц лс. падсобніца, -ы, мн.
-ы, -ніц.
ПАДСОБНЫ, -ая, -ае. Прызначаны ў
дапамогу іншаму; дапаможны. 77а&?обяае
памяшканне. 77. рабочы.
ПАДСОЛЬВАЦЬ ел падсаліць
ПАДСОЎВАЦЦА ел падсунуцца
ПАДСОЎВАЦЬ ал падсунуць
ПАДСОХЛЫ, -ая, -ае. Які злёгку вы
сах, стаў больш сухім. 77а<3сохлая елеба.
ПАДСОХНУЦЬ, -ну -неш, -не; падсбх,
-хла; -ні; зак. Злёгку высахнуць. Дароеа
лабсохла. Ц яезак. падсыхаць, -Аю, -Аеш,
-Ае. Яа беарэ с/лала л. (безас.).
ПАДСОЧКА, -і, ДА/ -чцы, лс. (спец.).
Надразанне дрэў для атрымання жывіцы,
соку II лрым. падсочны, -ая, -ае.
ПАДСПРАВАЗДАЧНЫ, ая, ае 1. Які
выдаецца з умовай справаздачы. 77абслраеазбачныя ^?ошы. 2. Які абавязаны рабіць
справаздачу 77а<Эслраеазбачяая асоба. Ц
яаз. падсправаздачнасць, -і, лс. (да 2 знач ).
ПАДСПУДНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Заха
ваны, патаемны. 77абслубяая /лрыеоеа. Ц
яаз. падспўднасць, -і, лс.
ПАДСТАВА', -ы, мя. -ы, -тАў лс. Пры
чына, важкія абставіны, якія робяць зра
зумелымі што-н., з'яўляюцца асновай
для чаго-н. Мець законныя лабсюаеы бля
чаео-н. Яа аеульных лабс/лаеах (нараўне
з усімі). 0 На падставе чаео, у знач. лры
наз. — зыходзячы з чаго-н., апіраючыся
на што-н., у адпаведнасці з чым-н. Дзей
нічаць на лабс/лаее /нс/лрукцы/.
ПАДСТАВА, -ы, лс. (уст.). Зменныя ко
ні ў дарозе, а таксама месца змены коней.
7?ыслаць лабс/лаеу.
ПАДСТАВІЦЬ, -тАўлю, -тАвіш, -тАвіць;
-тАўлены; зак. 1. каео-шлш. Паставіць пад
што-н. Я. /лаз лаб кран. Я. нолску каму-н.
(паставіць нагу так, каб аб яе спатыкнуўся
ці ўпаў хто-н. іншы; таксама перан.: ня
добрасумленнымі сродкамі перашкодзіць
каму-н. у якой-н. справе; разм.). 2. мяло.
Пасунуўшы, наблізіць. Я. крэсла еосц/о.
3. леран., каео-што. Пазбавіць усялякай
аховы, зрабіць даступным для нападу. Я
%?/2уру лаб убор. 4. каео-ш/ло. Паставіць
узамен. Я л/чбу ў формулу. Ц незак. падстаў
ляць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. падстаноўка, -і,
ДА/-ўцы, лс. (да 4 знач.).
ПАДСТАЎКА, -і, ДМ -ўцы, мн. -і,
-тАвак, лс. Прадмет, які падстаўляюць пад
што-н. Вазоны на набс/яаўках. Ц лрым. пад
ставачны, -ая, -ае.
ПАДСТАЎНЫ, -Ая, -бе. 1. Такі, які пад
стаўляюць знізу або збоку Яабс/лаўная
лесе/ца. 2. Спецыяльна падабраны для
якой-н. мэты, несапраўдны. 77абс/яаўная
асоба.
ПАДСТРАЎНІКАВЫ, -ая, -ае Які знаходзіцца пад страўнікам. Я сок. О Пад
страўнікавая залоза — залоза, якая выдзя
ляе стрававальны сок і гармоны і рэгулюе
вугляводны і тлушчавы абмен.

ПАДСТРАХАВАЦЬ, -рахўю, -рахўеш,
-рахўе; -рахўй; -рахавАны; зак., каео-мпло
(разм.). Страхуючы (ал. страхаваць у З
знач ), памагчы ў выкананні якой-н. за
дачы, у правядзенні якога-н. прыёму Ц не
зак. падстрахоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
падстрахоўка, -і, ДА/-ўцы, лс.
ПАДСТРОІЦЬ, -бю, -біш,
біць;
-бены; зак., мяло. 1. Тое, што і настро/ць
(у 2 знач.). Я. ейлару лаб раяль. 2. Тайком
учыніць што-н. (разм.). Я штуку. Ц не
зак. падстройваць, -аю, -аеш, -ае. Ц здор.
падстроіцца, -бюся, -бішся, -біцца (да 1
знач.); незак. падстройвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца.
ПАДСТРЫГЧЫ, -ыгў, -ыжбш, -ыжб;
-ыжбм, -ыжацё, -ыгўць; -ьіг, -глА, -лб;
-ыжы; -ьіжаны; зак., каео-м^/ло. Астрыгчы
крыху. Я аўсы. Я кус/лы. Я хлопчыка. Ц не
зак. падстрыгаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПАДСТРЫГЧЫСЯ, -ыгўся, -ыжбшся,
-ыжбцца; -ыжбмся, -ыжацёся, -ыгўцца;
-ьігся, -глАся, -лбся; -ыжыся; зак. Пад
стрыгчы сабе валасы. Я ў цырульні. Ц не
зак. падстрыгацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПАДСТРЭЛІЦЬ, -лю, ліш, ліць; -ле
ны; зак., каео-што. Падбіць, раніць стрэ
лам. Я соўка. II незак. падстрэльваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПАДСТРЭШАК, -шка, мн шкі, -нікаў,
м. Ніжні край страхі драўлянай хаты, які
навісае над сцяной. Ц лрым. падстрэшачны,
-ая, -ае / падстрэшкавы, -ая, -ае.
ПАДСТРЭШША, -а, мн ы, аў, я
Ніжні край страхі драўлянай хаты, які на
вісае над сцяной, а таксама прастора пад
ім. Улабстрэшшыенёзбы ластавак. Ц лрым.
падстрэшны, -ая, -ае.
ПАДСТУПІЦЦА, уплібся, -ўпіліся,
-ўпіцца; зак. 1. Тое, што і лабстул/ць (у 1
знач.). Дзец/ лабс/лул/л/ся ^і/лсэй ба бзябзьк/. 2. ба каео. Падысці, звярнуўшыся з
просьбай, пытаннем. Да яео сёння не л. Ц
незак. падступацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПАДСТУПІЦЬ, -упліб, -ўпіш, -ўпіць;
зак. 1. ба каео-чаео. Падысці блізка. Я ба
бз/цяц/. Вёска лабс/лул/ла ба лесу (перан.).
2. (7 / 2 ас. не ўлсые.), леран., ба чаео. Пра
пачуцці, стан: з'явіцца, праявіцца ў якой-н.
вобласці, у якім-н. месцы. 77абстулта
(безас.) ба сэрца. Хом лабстул/ў ба еорла.
II незак. падступаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз.
подступ, -у, м.
ПАДСЎДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, ае; не
зак., каму (разм.). У спорце: прадузята су
дзіць на карысць якой-н. каманды, спарт
смена. Сўббзя лабсублсеаў каманбзе зем
лякоў. II зак. падсудзіць, -суджў, -сўдзіш,
-сўдзіць.
ПАДСЎДНЫ, -ая, -ае. І. Які падлягае
суду (наогул або ў дадзенай судовай ін
станцыі). 77абсубная слраса. 2. у знач. наз.
падсўдны, -ага, мн. -ыя, -ых, м.; падсудная,
-ай, мн. -ыя, -ых, лс. Чалавек, які абвіна
вачваецца ў чым-н. і знаходзіцца пад судом. II наз. падсуднасць, -і, лс. (да 1 знач.).
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ПАДСУМАВАЦЬ, -мўю, -мўеш, мўе;
-мўй; -мавАны; зак., мама (кніжн.). Пад
весці падрахунак чаму-н. 77. усе бдныя. Ц
кезак. падсумоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДСУМАК, -мка, л/н. -мкі, -мкаў, л/.
Невялікая паясная сумка для патронаў.
%ядсц/ абойны ў к.
ПАДСУНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -сўнь;
-нуты; зак. 1. кдео-п/п/о. Пасунуўшы, на
блізіць. 77. крэсла ба сл/дяд. 2. кдео-м/л/о.
Засунуць пад што-н. 77. /лаз каб лазу. 3.
м/л/о. Непрыметна падлажыць што-н. 77.
здл/ску. 4. кдео-м/л/о. Абмануўшы, прыму
сіць узяць што-н. дрэннае, непатрэбнае
(разм.). 77. бракаваны /лазар. Ц яезак. пад
соўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц зеар. падсунуцца,
-нуся, -нешся, -нецца; -нься (да 1 знач.);
яезак. падсоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПАДСУСЕДЗІЦЦА, -ёджуся, -ёдзішся, -ёдзіцца; зак., ба каео-чаео (разм.).
Падсесці, размясціцца побач з кім-н., да
лучыцца да каго-, чаго-н. 77. ба кдл/лдн//.
II яезак. падсуседжвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
ПАДСУШАЦЬ, -упіў, -ўшыш, -ўшыць;
-ўшаны; зак., м/л/о. Крыху злёгку высу
шыць. 77. бял/зяу. 77. ерыбы. Ц яезак. падсўшваць, -аю, -аеш, -ае. Ц яаз. падсушван
не, -я, я. / падсушка, -і,2ГА7-шцы, эк.
ПАДСЦЕРАГЧЫ, рагў, -ражАш, ра
жА; -ражбм, -ражацё, -рагўць; -цярбц
-цераглА, -лб; -ражы; -ражбны; зак., каео-м/л/о. Высочваючы, дачакацца каго-,
чаго-н. Абл/ лдбс/р/рое збабычу. Ц яезак.
падсцерагаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПАДСЦЁБНУЦЬ, ну -неш, -не; ні;
-нуты; зак., каео ("мяло/ 1. Падганяючы,
злёгку сцебануць. 77. каня. 2. леран. Пры
скорыць, прымусіць рабіць што-н. хутчэй
(разм.). 77. абс/ла/очых. Ц незак. падсцёб
ваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДСЦІЛАННЕ ел падаслаць^.
ПАДСЦІЛАЦЬ ел падаслаць^.
ПАДСЦЙІКА, -і, ДЛ7-лцы, л/н. -і, -лак,
лс. 1. ел. падаслаць^. 77еечь/ на сдядло/ну/о
пабелку. 2. Тое, што і нобсц/я (у 2 знач.). Ц
лрыл/. падсцілачны, -ая, -ае. 77. л/дл/эрыяя.
ПАДСЫЛАННЕ ел падаслаць'.
ПАДСЫЛАЦЬ ел падаслаць'
ПАДСЦІЛКАел. падаслаць'.
ПАДСЫПАЦЬ, плю, плеш, -пле;
-сып; -паны; зак., м/л/о і чаео. Падбавіць,
насыпаючы. 77. еуеал/о ў /полку. Ц незак.
падсьшАць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. падсы
панне, -я, н. / падсыпка, -і, ДАТ-пцы, лс.
ПАДСЫХАЦЬ ел. падсохнуць
ПАДСЫЦІЦЬ, -ычў, -йціш, -йціць;
-вучаны; зак., м/л/о. Падсаладзіць мёдам.
77. кдм/у. II незак. падсычваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДСЯВАННЕ ел падсеяць
ПАДСЯВАЦЬ ел падсеяць
ПАДСЯДАЦЬ ел падсесці
ПАДСЯДЗЁЛАК, -лка, л/н. -лкі, -лкаў
л/. Частка конскай вупражы — скураная
падушка на пярэдняй частцы спіны, якая
з'яўляецца апорай для паска. Ц лрыл/. пад
сядзёлкавы, -ая, -ае

ПАДСЯЧЫ / ПАДСЁКЧЫ, сякў, ся
чАш, -сячА; -сячбм, -сечацё, -сякўць;
-сёк, -кла; -сячы; -сёчаны; зок. 1. м/л/о.
Надсячы знізу. 77. брэед. 2. м//ло і чдео. На
сячы дадаткова, яшчэ трохі. 77. с{роў. 3.
м/л/о. Тузануць за вуду ў той момант, калі
рыба бярэцца на кручок. Ц нездк. падся
каць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ндз. падсяканне, -я,
н. /падсёчка, -і, ДА/-чцы, лс.
ПАДТАКВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; нездк.,
кдл/у-чдл/у (разм.). Слухаючы чужую га
ворку, выказваць згоду адабрэнне, часта
вымаўляючы «так». Ён л/еў зеычку л. Ц дбндкр. падтакнуць, -ну, -неш, -не; -ні. Ц ндз.
падгАкванне,-я,н
ПАДТАЛЫ, -ая, -ае. Які злёгку падтаў
растаў 77. днее.
ПАДТАСАВАЦЬ, сўю, сўеш, сўе;
-сўй; -савАны; здк., м/л/о. 1. Тасуючы, па
дабраць, укласці ў якім-н. парадку з мэтай
падману. 77. кдрл/ы. 2. лердн. Наўмысна
сказіць, падабраўшы выгаднае і выкінуў
шы супярэчлівае. 77. %юкл/ы. Ц нездк. падта
соўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ндз. падтасоўван
не, -я, н. / падтасоўка, -і, ДА7-ўцы, лс.
ПАДТАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае; здк.
Растаць крыху знізу ці з краёў Снее лдбл/дў. II нездк. падтаваць, -таё.
ПАДТАЧЫЦЬ, -тачў, -тбчыш, -тбчыць;
-тбчаны; здк. 1. м/л/о. Натачыць крыху. 77.
сякеру. 2. (7 / 2дс. неўлсые.), м/л/о. Пашко
дзіць, раз'ядаючы знутры, знізу (пра чарвей і пад.). 777дм/дяь лдбл/дчыў бярвенне.
3. лердн., кдео-м/л/о. Аслабіць, прывесці ў
заняпад. 77дбл/очднде збдроўе. 7эл/д хедробд лдбл/дчь/яд яео. Ц нездк. падгОчваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПАДТРЫМАЦЬ, Аю, -Аеш, Ае; -ьіманы; здк. 1. кдео-м/л/о. Прытрымаўшы, не
даць упасці. 77. лдб руку. 2. лердн., кдео
(м/л/о/ Аказаць каму-н. дапамогу садзей
нічанне. 77. сябрдўцялску/ол//нул/у. 77. бобрдм лдрдбдм. 3. лердн., кдео-м/л/о. Выказаў
шы згоду, адобрыўшы, выступіць у абаро
ну каго-, чаго-н. 77. чы/о-н. кднбыбдл/уру.
4. м/л/о. Не даць спыніцца, парушыцца
чаму-н. 77. деонь у луцце. 77. еул/дрку. Ц не
здк. падтрымліваць, -аю, -аеш, -ае; ндз.
падтрымліванне, -я, н. Ц ндз. падтрыманне,
-я, н. (да 4 знач.) / падтрь/мка, -і, ДЛ/-мцы,
лс. (да 1—3 знач.). 77дбл/рыл/днне дрл/ылерымскм/ денёл/. 77дбл/рыз/кд лрдлдноеы.
ПАДТРЫМЛІВАЦЬ, аю, аеш, ае;
нездк. 1. ая. падтрымаць. 2. (7 / 2 дс. не
ўлсые.), м/л/о. Служыць апорай для чаго-н.
77дблоры лдбл/рыл/л/едя/ сл/оль.
ПАДТУЛЙІ^Ь, -уліб, -ўліш, -ўліць; -ўлены; здк., м/л/о. Падагнуўшы, скурчыўшы,
падабраць або прыціснуць да сябе. Сдбдкд
лдбл/ул/ў хеосл/. II нездк. падгўльваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПАДТЫКАЦЬ ая падаткнуць
ПАДТЫННІК, у, л/ Тое, што і чысл/д
цел.
ПАДТЭКСТ, -у, Л7 -сце, л/н. -ы, -аў л/.
(кніжн.). Унутраны, прыхаваны сэнс тэк
сту, выказвання.
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ПАДТЭКСТОЎКА, і, ДА/ ўцы, л/н і,
-тбвак, лс. (спец ). 1. Складанне тэксту
для песеннай музыкі. 2. Тэкст, вершы для
песеннай музыкі.
ПАДУЕ, -а / (зб. і пра драўніну) -у л/.
Тое, што і едсл/рдя/сл/.
ПАДУЗДЫШНЫ, ая, -ае (спец) Які
знаходзіцца паміж ніжнімі рэбрамі і кас
цямі таза. 77дбўзбым/ндя еобядсць.
ПАДУЛАДНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіц
ца пад чыёй-н. уладай, залежны ад каго-,
чаго-н. 77. здкону. Ц ндз. падуладнасць, -і,
лс.
ПАДЎМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; здк. 1. ая.
думаць. 2. Правесці некаторы час, думаю
чы пра што-н. 77е слям/дмся з еыедбдл/, бобрд лдбул/дм. 3. 2 ас. адз. і мн. л. падўмаеш,
падумайце. Ужыв. як пабочн. сл. або як
рэпліка для выражэння насмешкі, неда
вер'я і пад. (разм ). 77дбўл/дем/, л/дк/ зндл/ок зндмм/оўся. 77дбўл/дмце, ён ям/чэ / еруб/ян/ць л/не 01 не падумаю (і не падумаеш, і
не падумаў і пад.; разм.) — 1) у спалучэнні
з інф. абазначае адмаўленне, нязгоду не
жаданне. 77дббўхл/оредўл/яне нд брэнндс, д
я / не лдбўл/дў /сц/ нд л/дкое. 7 не лдбул/д/о
лрдс/ць лрдбдчэння; 2) без інф. выражае
катэгарычны адказ. — Лблусц/м/ л/яне ў еордб? — 7 не лдбул/д/о. Падумаць! і падумаць
толькі! (разм.) — выражэнне здзіўлення.
77дбул/дць л/ольк/; м/л/о л/ы еь/церлел/7
ПАДУМВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; нездк.
(разм.). 1. Час ад часу думаць, раздумваць
пра будучае. 77. дб лсдн/цьбе. 2. Мець на
мер зрабіць што-н. Ддўно лдбўл/ед/о лдехдць лдеучы^//д.
ПАДУПАЛЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Які па
чаў занепадаць. 77дбулдядя едслдбдркд. 2.
Слабы, хваравіты. 77. збдроўел/ чдядеек.
ПАДУПАСЦІ, -падў, -падзеш, -падзё;
-падзём, -падзяцё, -падўць; -пАў, -пАла;
-падзі; здк. (разм.). 1. (7 / 2 дс. не ўлсые.).
Прыйсці да заняпаду. Тдслдбдркд лдбулду/д. 2. Стаць слабым, хваравітым. Сл/дры
зус/л/ лдбўлдў. II нездк. падупадаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ПАДУРНЕЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-ёе; -ёем, -ёеце, -ёюць; здк. (разм.). Здур
нець — пра ўсіх, многіх. ТТяўлсо яны лдбўрнел/ўсе?
ПАДУРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; здк.
(разм.). 1. Дурэць некаторы час. ТТяхдм
бзец/ л/рох/ лдбурэ/о/^ь. 2. (7 / 2 дс. дбз. не
ўлсые.). Прыйсці ў стан адурэння — пра
ўсіх, многіх. Лб дцэл/ону//ебзь не лдбурэл/.
ПАДЎЧЫ, ая, ае У выразе: падучая
хвароба (разм.) — эпілепсія.
ПАДУШАЧКА, -і, ДМ-чцы, л/н. -і, -чак,
лс. 1. ая. падушка. 2. л/н. Гатунак цукерак,
якія па форме нагадваюць падушку.
ПАДУШКА, -і, ДАТ -шцы, л/н. -і, -шак,
лс. 1. Зашыты з усіх бакоў чахол, набіты
пер'ем, пухам, паралонам ці іншым мяк
кім матэрыялам, які падкладваюць пад
галаву. 77ўхоедя л. 2. Тое, што з'яўляец
ца апорай чаго-н., прымае на сябе ціск,
трэнне і пад. (спец.). 77. л/ехдн/зл/д. О Кіс-
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лародная падушка — медыцынскі прыбор
у выглядзе падушкі, якая змяшчае кісла
род. II камяка/. падушачка, -і, ДА/-чцы, мн.
-і, -чак, ж. (да 1 знач.). 77абўн/ачкі лояьцаў
(перан.). II лрым. падушачны, -ая, -ае.
ПАДУШНЫ, -ая, -ае; еіст. Асноўны
падатак, які ў 18—19 стст. браўся з кожна
га чалавека, з душы. /7. лабатак.
ПАДУШАЦЦА, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-ўшыцца; -ўшымся, -ўшыцеся, -ўшацца;
зак. 1. (7 і 2 ас. лс ўжые.). Стаць падуша
ным, памятым. Яёабы ў кошыку лабушыліся. 2. Задыхнуцца — пра ўсіх, многіх
(разм ). Мы /нам у?ебзь лс лабушыяіся аб
быму.
ПАДУШАЦЬ', -упіў, -ўшыш, -ўшыць;
-ўшаны; зак. 1. каза. Задушыць усіх, мно
гіх. 77. усіх лгух. 2. мто. Раздушыць, па
мяць. 77 мноеа яеаб. 3. каао-мто. Душыць
некаторы час.
ПАДУШЫЦЬ, -упіў, -ўшыш, -ўшыць;
-ўшаны; зак., каео-іато. Апырскаць тро
ху духамі. 77. насоўку. Ц збор. падушьіцца,
-упіўся, -ўшышся, -ўшыцца.
ПАДФАРБАВАЦЬ, бўю, бўеш, бўе;
-бўй; -бавАны; зак., каео-іато. Злёгку
пафарбаваць. 77 еубь/. Ц незак. падфар
боўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц зеор. падфарба
вацца, -бўюся, -бўешся, -бўецца; -бўйся;
незак. падфарбоўвацца, -аюся, -аешся,
-аецца. Ц наз. падфарбоўка, -і, ДА/-ўцы, ж.
/падфарбоўванне, -я, н.
ПАДФАРНІК, а, мн. -і, аў лі. Невялікі
дапаможны ліхтар каля пярэдняга крыла
на аўтамашыне.
ПАДФАСТРЫІАВАЦЬ, гўю, гўеш,
-гўе; -гўй; -гаваны; зак., мто. Падшыць
рэдкімі шыўкамі. 77. ярына/? сукенкі. Ц не
зак падфастрыгоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДХАЛІМ, -а, лін. -ы, -аў л/. Нізкі,
подлы ліслівец, які запабягае перад кім-н.,
каб дамагчыся свайго. Ц зк. падхалімка, -і,
ДА/-мцы, лін. -і, -мак. Ц ярым. падхалімскі,
-ая, -ае.
ПАДХАЛІМАЖ, -у, лі. (разм.). Тое, што
і падхалімства.
ПАДХАЛІМНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, ае;
незак. (разм.). Паводзіць сябе як падхалім.
II наз. падхалімства, -а, н. / падхалімнічан
не, -я, н.
ПАДХАПІЦЬ, -хапліб, -хбпіш, -хбпіць;
-хбплены; зак. І. казо-што. Падтрымаць,
падняць, трымаючы знізу; схапіць (зла
віць тое, што падае). 77. сумку. 77. саслабе
лую старую. /мкяіеая баба лабхаліяа чоеен.
2. казо-што. Рэзкім, паспешлівым рухам
узяць, прыхапіць мімаходам. Аяолец пад
хапіў бзяўчыну і закружыўся ў танцы. 3.
лерак., м/то. Адразу або нечакана атры
маць, схапіць, захварэць (разм.). 77 запа
ленне леек/х. 4. перан., іато. Скарыстаўшы
што-н. зробленае, пушчанае ў ход іншым,
прадоўжыць пачатае другім (разм.). 77. чу
жую бўмку. 5. іато. Пачаць падпяваць. Ве
села л. песню. 6. леран., іато. Падтрымаць,
расшыраючы і паглыбляючы якое-н. да
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сягненне. 77. пачын. II незак. падхопліваць,
-аю, -аеш, -ае.
ПАДХАРУНЖЫ, ага, лін -ыя, -ых, лі
У казацкіх войсках царскай арміі: званне,
роўнае падпрапаршчыку, а таксама асоба,
якая мела гэта званне.
ПАДХАРЧАВАЦЬ, чўю, чўеш, чўе;
-чўй; -чавАны, зак., каао ("што) (разм.).
Падкарміць, падсілкаваць. 77. коней. Ц не
зак. падхарчоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц зсар.
падхарчавацца, -чўюся, -чўешся, -чўецца; -чўйся; незак. падхарчоўвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
ПАДХВАЛІЦЬ, -валй, -вАліш, -вініць;
-вАлены; зак., каао-іато (разм.). Трохі
пахваліць. 77. еучня за абказ. Ц незак. пад
хвальваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДХОПЛІВАЦЬ ал падхапіць
ПАДЦЁРЦІ, -датрў, -датрэш, -датрб; -датрбм, -датрацё, -датрўць; падцёр,
-цёрла; -датры; -цёрты; зак. 1. казо-што.
Выцерці насуха. 77. лужыну лаб рукамыйнікалі. 77. лаблобу. 2. што. Сцерці, падчыс
ціць (у 2 знач.). 77 напісанае. 3. каео-іато.
Выцерці знізу. 77. бзіця. Ц незак. падціраць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц зсар. падцёрціся, -датрўся,
-датрАшся, -датрбцца; -датрбмся, -датра
цё ся, -датрўцца; -цёрся, -цёрлася; -датрьіся (да 3 знач.); незак. падціранне, -я, н.
і падцірка, -і, ДА/-рцы, ж. (разм.). Ц лрым.
падцірачны, -ая, -ае (да 1 і 3 знач.).
ПАДЦЁК, -у лін і, аў, лі 1. След ад
сцякання якой-н. вадкасці, фарбы. 77абцёкі на сценах. 2. Сіняватая прыпухласць
на целе ад падскурнага кровазліцця пасля
ўдару.
ПАДЦЁКЛЫ, -ая, -ае. З падцёкамі (у 2
знач.). 77. теар.
ПАДЦЁЛАК, -лка, лін. -лкі, -лкаў, лі. Іадавалае цяля.
ПАДЦІКАВАЦЬ, кўю, кўеш, кўе;
-кўй; -кавАны; зак., казо /іато/ Тое, што
і лабліяьнаеаць. Ц незак. падцікоўваць, -аю,
-аеш, ае.
ПАДЦІНАЦЬ ал падцяць
ПАДЦІСНУЦЬ, -ну, неш, не; ні;
-нуты; зак. 1. што. Мацней увязаць або
закруціць. 77. еоз з сенам. 77 еаакі. 2. што.
Сагнуўшы, сціснуўшы, падцягнуць пад
сябе. 77. лаб сябе нозі. 77. зубы. 3. леран.
Крыху павялічыцца (пра мароз, холад;
разм.). 2>ыла абяіза, а потым лабціснуу мароз. II незак. падціскаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПАДЦЫРАВАЦЬ, рўю, рўеш, -рўе;
-рўй; -равАны; зак., іато (разм.). Зацы
раваць збольшага, у асобных месцах. 77.
пальчаткі. Ц незак. падцыроўваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПАДЦЯГНУТЫ, ая, -ае Знешне аку
ратны, унутрана дысцыплінаваны. 77. ча
лавек. 77 еызяяб. Ц наз. падцягнутасць, -і, ж.
ПАДЦЯГНУЦЦА, -ягнўся, -Ўгнеш
ся, -Ўгнецца; -ягніся; зак. І. Упіраючыся,
трымаючыся, падняцца. 77. на турніку. 2.
(712ас. неўжыс.). Сканцэнтроўваючыся,
наблізіцца, падысці куды-н. Войскі пабірізнуяіся ба лініі фронту. 3. лерак. Стаць

больш дысцыплінаваным, больш праца
здольным (разм.). Лбстаючыя еучні значна
лабірізнуяіся. II незак. падцягвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
ПАДЦЯГНУЦЬ, ягнў, -Ягнеш, Ягнё;
-ягні; -Ўгнуты; зак. 1. іато. Нацягнуць або
напяць тужэй. 77. ласак. 2. казо-што. Пад
цягваючы, наблізіць. 77. бервяно ба саней.
3. казо-што. Сканцэнтроўваючы, наблі
зіць, падвесці куды-н. 77. рэзбреы к фрон
ту. 4. лерак., каао ^што). Зрабіць больш
дысцыплінаваным, больш працаздоль
ным (разм ). 77. абстаючыхламатэматыць/. 5. каму і без бал. Далучыцца да таго,
хто спявае, падпяваючы яму. Ц незак. пад
цягваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз падцягванне,
-я, н. і падцЯжка, -і, ДА/ -жцы, ж. (да 1
знач.; разм.).
ПАДЦЯЖКІ, -жак. Прадмет адзення
ў выглядзе дзвюх эластычных, звычайна
прагумаваных, перакрыжаваных на спі
не тасьмаў якія падтрымліваюць штаны;
шлейкі. II лрым. падцяжачны, -ая, -ае.
ПАДЦЯЦЬ, -датнў, -датнёш, -датнё;
-датнём, -датняцё, -датнўць; -дцЯ% -цялА; -датні; -цЯты; зак., іато (разм.). 1. Тое,
што і лабціснуць (у 2 знач.). 77. зубы. 77
хеост. 2. Падсячы, падрэзаць. 77. сякерай
стеол. II незак. падцінАць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПАДЦЯЧЫ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -цячб,
-цякўць; -цёк, -цяклА, -лб; зак. Нацячы
пад што-н. Раба лабірікла лаб бзееры. Ц не
зак. падцякаць, -Ае
ПАДЧАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; зак.
Прычальваючы, наблізіцца. 77. ба пры
стані. II незак. падчальваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДЧАПІЦЬ, -чапліб, -чбпіш, -чапіць;
-чЭплены; зак. І. каео-іато. Узяць, зача
піўшы знізу. 77. береяно бусаком. 2. іато.
Тое, што і прычаліць (у 1 знач.; разм.). 77.
еазон ба лоезба. 3. лерак., каео-іато і чазо. Тое, што і лабхаліць (у 3 знач.; разм.,
жарт). 77. жаніха. 77. насмарк. Ц незак.
падчэпліваць, -аю, -аеш, -ае і падчапляць,
-Яю, -Яеш, -Яе. Ц ноз. падчэпліванне, -я, н.
(да 1 і 2 знач.) і падчэпка, -і, ДА/-пцы, ж.
(да 2 знач.; разм.).
ПАДЧАРКА, -і, ДА/ -рцы, лін. -і, -рак,
ж. (разм.). Тое, што і лабчорыца.
ПАДЧАРЫЦА, -ы, лін -ы, -рыц, ж Ня
родная дачка мужа ці жонкі.
ПАДЧАС, прыся, і лрыназ. Часам, у
асобныя прамежкі часу Яму л. быеае сум
на. 2. лрыназ. з Р Выражае часавыя адносі
ны: ужыв. пры ўказанні на з'яву падзею,
тэрмін, у час якіх адбываецца ці існуе
што-н. 77. аварыі завінулі пасажыры.
ПАДЧЫСТУЮ, прыся (разм ) Поў
насцю, без астатку. ЗІеяіўсё л.
ПАДЧЫСЦІЦЬ, -вішчу, ьісціш, -ьісціць; -ьішчаны; зак., іато. 1. Зрабіць
больш чыстым; вычысціць. 77. у сабзе. 2.
Сцерці, саскрэбці (напісанае). 77. памар
ку. 3. Зрасходаваць або з'есці ўсё, без ас
татку (разм.). 77. усе прыпасы. Ц незак. пад
чышчаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. падчыстка,
-і, ДА/-тцы, ж.
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ПАДЧЭПКА ал. падчапіць.
ПАДЧЭПЛІВАННЕ ал. падчапіць
ПАДЧЭПЛІВАЦЬ ал. падчапіць
ПАДШКЙІЕР, -а, мн. -ы, -аў м Па
мочнік шкіпера. II ярым. падшкіперскі, -ая,
-ае.
ПАДШКЛЯНАК, нка, мн. нкі, -нкаў,
л. Падстаўка з ручкай для шклянкі. Сярэб
раны п.
ПАДШЛЕМНІК, а, мн. і, -аў, л Шап
ка, якая закрывае вушы і падбародак і на
дзяваецца пад каску шлем.
ПАДШМАРГНУЦЬ, нў, -нёш, -нё;
-нём, -няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак., што
(разм.). Шмаргануўшы, падцягнуць. 77.
лейцы. II незак. падшморгваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДШПІЛІЦЬ, -пілк5, -піліш, -піліць;
-пілены; зак., мяло. Прышпіліць знізу. 77.
стуленай валасы. 77. бавебку ба заявы. Ц не
зак падшпцшваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДШРУБАВАЦЬ, бўю, бўеш, -бўе;
-бўй; -бавАны; зак., мяло. Зашрубаваць
глыбей, тужэй. 77. еайку. Ц незак. падшру
боўваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДШТУРХНУЦЬ, нў, -нёш, нё;
-нём, -няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак., каеош/ло. 1. Злёгку штурхнуць. 77. воз плячом.
2. Штурхнуўшы, падсунуць, наблізіць да
чаго-н. 77. сусеба ба бзвярэй. 3. леран. Схі
ліць да чаго-н., прыспешыць з чым-н.,
паскорыць што-н. (разм.). Ц незак. пад
штурхваць, -аю, -аеш, -ае і падштурхоў
ваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДШУКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каео-ш/ло. Падбіраючы, знайсці
што-н. неабходнае, прыдатнае. 77. слова. 77 кеа/лзру. Ц незак. падшўкваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПАДШЫВАНЕЦ,
нца, мн.
нцы,
-нцаў, л. (разм.). Іарэзлівы падлетак. Са
браўся еурт лабшыванцаў.
ПАДШЙПНІК, -а, лн -і, -аў л Апор
ная дэталь для механізмаў і частак машын,
якія круцяцца або качаюцца. Ролікавы л. Ц
лрыл. падшыпнікавы, -ая, -ае.
ПАДШЫЎКА, -і, ДА/ ўцы, лн -і,
-шйвак, лс. 1. ал падшыць. 2. Стос пад
шытых газет, дакументаў і пад.
ПАДШЫЦЦА, -ьіюся, -ыешся, -тлец
ца; зак. (разм.). Залезці пад што-н. Хлап
чук л абшыўся лаблолсак.
ПАДШЫЦЬ, -ьію, -ыеш, -ьіе; -ыты;
зак., ш/ло. 1. Прышыць што-н. ці да чаго-н. спадыспаду знізу 77. лабклабку. 2.
Зашыць, падагнуўшы вузкай паласой край
чаго-н. 77 лрылол сукенкі. 3. Прышыўшы,
далучыць, прымацаваць. 77. бавебкуўасаб/с/лу/о справу. Ц незак. падшываць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц наз. падшыванне, -я, н. і пад
шыўка, -і, ДЛ7 -ўцы, лс. II лрыл. падшыўны,
-Ая, -бе і падшывачны, -ая, -ае. 77абшыўны
каўнерык. 77абшывачны матэрыял.
ПАДШЭФНЫ, -ая, ае Які знаходзіц
ца пад чыім-н. шэфствам. 77. калеас. Даламаеаць сваім лабшэфным (наз.).
ПАДЫГРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., калу (разм.). 1. Нягучна сыграць,

акампаніруючы каму-н. 77. на фартэпіяна
слесаку. 2. леран. Падладзіцца пад чые-н.
інтарэсы, настрой і пад. 3. Сваёй ігрой (на
сцэне, у спорце) дапамагчы ігры партнё
ра. II незак. падыгрываць, -аю, -аеш, -ае.
ПАДЫМАЛЬНЫ, ая, ае Тое, што і
лаб Танны.
ПАДЫМАЦЦА 2л падняцца
ПАДЫМАЦЬ ал. падняць
ПАДЫСПАД, прыся. 1. У самы ніз.
77ак//асц/ л. 2. Пад што-н. ТТабзець л.
ПАДЫСПАДАМ, прыся. Унізе, пад
чым-н. Сена л. локрае.
ПАДЫСЦІ падыдў, падыдзеш, па
дыдзе; падышбў, -шлА, -лб; падыдзі; зак.
1. Ідучы, наблізіцца. 77. ба бзвярэй. Даро
га лабышяа ба еабоў (перан.). 2. Узяцца за
чарговую справу. 77. ба вывучэння бробаў. 3.
леран. Паставіцца пэўным чынам да каго-,
чаго-н., узяцца за што-н., маючы пэўны
пункт гледжання. 7?н улее л. ба чалаве
ка. ^ры/лычна л. ба меркаванняў аў/лара.
4. Аказацца прыдатным, зручным, пры
мальным для каго-, чаго-н., адпавядаць
каму-, чаму-н. 7^/лы касцюм лне не лабышоў. ^н не лабыбзе на /лаку/о работу. Ц не
зак. падыходзіць, -бджу, -бдзіш, -бдзіць. Ц
наз. падыхОд, -у А7-дзе (да 1—3 знач.).
ПАДПІХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Пра
весці некаторы час, дыхаючы чым-н. 77.
свелсым паветрам.
ПАДЫХОД, -у Л7 -дзе, лн. -ы, -аў л.
1. ал. падысці. 2. Месца, па якім падыхо
дзяць да чаго-н. Зручны л. ба ракі. 3. (ле
рак.). Сукупнасць спосабаў прыёмаў раз
гляду чаго-н., адносін да каго-, чаго-н.
77равільнь/ л. ба вырашэння нацыянальнага
пытання. Т'н умее знайсці л. ба колснаеа ча
лавека.
ПАДЫХОДЗІЦЬ 2Л. падысці
ПАДЭШВА, -ы, лн -ы, аў, лс 1. Ступ
ня (у 2 знач.). ТТамуляць лабэшву. 2. Ніж
няя частка абутку пад ступнёй. Скураная
л. 3. лерак., чаео. Ніжняя частка, аснова
чаго-н. 77. еары. Ц лрыл. падэшвенны, -ая,
-ае (да 1 і 2 знач.).
ПАД'ЯДАЦЬ ал пад есці
ПАД'ЯЗДЖАЦЬ ел. пад ехаць
ПАД'ЯЗНЫ ел. пад'езд.
ПАД'ЯЗЫЧНЫ, ая, ае Які знахо
дзіцца пад языком. 77. нерв.
ПАД'ЯРЭМНЫ, -ая, -ае Падняволь
ны, прымусовы. 77абТярэлная праца.
ПАЕЗДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць; зак.
Зрабіць многа паездак. 77. ла свеце.
ПАЁЗДКА, -і, ДАТ-дцы, лн. -і, -дак, лс.
Кароткае падарожжа; выезд куды-н. на
некаторы час. 77 за мяжу.
ПАЁННЕ ал паіць
ПАЙСЦІ, паём, паясі^ паёсць; паядзім,
паясцё, паядўць; паёў -ёла; паёш; паёдзены; зак. 1. ал. есці. 2. чаео і без бал. З'есці
трохі. 77. лераб бароеай. 3. каео-што. З'есці
без астатку ТЗўсень паеў усё лісце. 4. што.
Сапсаваць, грызучы, кусаючы. 72/ашаль
наеў сфэва. Ц незак. паядаць, -бю, -беш, -бе
(да 3 і 4 знач.).

ПАД-ПАЖ
ПЛЁХАЦЬ, -ёду -ёдзеш, -ёдзе; -ёдзем,
-ёдзеце, -ёдуць; -ёдзь; зак. 1. Накіравацца
ў дарогу на чым-н. 77. ла б{ровы. 77 у еосці.
2. лерак. Зрушыўшыся, саслізнуць, пасу
нуцца (разм ). ТУаеа не ўтрылалася і нае
хала. 3. Пачаць рабіць што-н., гаварыць
што-н. (разм., неадабр.). Яб яео чакалі
тоста, а ён наехаў зусім не тубы.
ПАЁК, пайкб, мн. пайкі^ пайкбў м. Ежа
або прадукты, якія выдаюцца ў пэўнай
колькасці і на пэўны час. Алебны л. Сухі л.
(які выдаецца замест штодзённага харча
вання). II лрым. пайковы, -ая, -ае.
ПАЖАВАЦЬ, жуіб, -жуёш, -жуё; -жу
ём, -жуяцё, -жуйць; -жўй; -жавбны; зак.,
што. Патрымаць у роце, разжоўваючы.
ТТкжуй і вылл/онь. 77. сківіцамі (зрабіць жа
вальныя рухі сківіцамі).
ПАЖАДАНА, безас., у знач. вык., з інф.
і злуч. «каб* (кніжн ). Мэтазгодна, неаб
ходна. 77. асобныя часткі паэмы вывучыць
на намяць. 77., каб усё там абышлося бобра.
ПАЖАДАНЫ, ая, -ае 1. Такі, які па
трэбны, які адпавядае патрабаванням. 77алсабаныя вынікі. 77. кірунак лабзей. 2. Такі,
якога чакаюць, жаданы. 77алсабаныя навебвдльнікі. 77алсабаная вестка.
ПАЖАДАЦЬ ел. жадаць
ПАЖАЛІЦЦА ел. жаліцца
ПАЖАНІЦЦА, -жанібся, -жэнішся,
-жаніцца; -жэнімся, -жаніцеся, -жэняц
ца; зак., з кім і без бал. 1. ал. жаніцца. 2.
(7 і 2 ас. не ўлсыв.). Ажаніцца — пра ўсіх,
многіх. Молабзь лалсэніцца. Сыны ўлсо лалсаніліся.
ПАЖАНІЦЬ, -жаніб, -жбніш, -жаніць;
зак., каео ^штр7 і каео з кім. 1. Паяднаць
шлюбам, уладзіць чый-н. шлюб. Думаем
н. еэту нару. 2. Ажаніць усіх, многіх. 77
сыноў.
ПАЖАР, -у мн. -ы, -аў, м. 1. Агонь, які
ахоплівае і знішчае ўсё, што можа гарэць.
.Лясны л. 77е на л. (выраз, які ўжыв. ўзнач.:
няма куды спяшацца; разм.). 2. леран.,
каео. Ужыв. ў некаторых выразах для аба
значэння падзей, якія бурна развіваюцца,
праяўляюцца (высок ). 77. вайны. 77. рэва
люцыі. 0 Як на пажар — вельмі хутка (бег
чы, імчацца); спяшацца. Ц лрым. пажарны,
-ая, -ае (да 1 знач.). 77алсарнаямашына.
ПАЖАРНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Тое, што і
лалсарны (у 2 знач.).
ПАЖАРНЫ, -ая, -ае 1. ал пажар 2. у
знач. наз. пажарны, -ага, мн. -ыя, -ых, м.
Работнік пажарнай каманды. 77алсарныя
былі ў касках 0 На ўсякі пажарны выпа
дак (разм., жарт.) — на ўсякі выпадак. У
пажарным парадку (разм.) — з паспешнас
цю, даволі хутка.
ПАЖАРТАВАЦЬ ал жартаваць
ПАЖАРЫШЧА, а, мн ы, рышч і аў
н. Месца, дзе быў пажар. Лясное л.
ПАЖАЎЦЕЛЫ, -ая, -ае. Які зрабіўся
жоўтым. 77. бярэзнік.
ПАЖАЎЦЕЦЬ ал жаўцець
ПАЖАЦЬ, -жнў, -жнёш, -жнё; -жнём,
-жняцё, -жнўць; -жні; -жАты; зак., што.

ПАЖ-ПАЗ
1. Зжаць (ал. жаць). 77. ячмень. 72йяо на
сеем/, л/ое / нагнём/ (прыказка). 2. лерам.
Здабыць, атрымаць, заслужыць што-н.
(высок.). 77. слаёў Ал/о насее аеонь, навеле
пажар (прыказка). Ц незак. пажынаць, -Аю,
-Аеш, -Ае (да 2 знач.).
ПАЖОЎКЛЫ, -ая, -ае. Які зрабіўся
жоўтым, набыў жоўтае адценне. 77ажоўклая папера. 77ажоў/слая л/рава.
ПАЖОЎКНУЦЬ ал жоўкнуць
ПАЖРАЦЬ, -рў, -рАш, -рА; -рбм, -рацё, -рўць; -ры; -рАны; зак. (разм.). 1. ча
ео і без бал. З'есці многае ў якой-н. коль
касці, прыняць ежу. 2. каео-м/л/о. Прагна
з'есці ўсё (звычайна пра жывёл). Саранча
пажрала пасевы. Ц незак. пажыраць, -Аю,
-Аеш, -Ае (да 2 знач.). 77. еачам/ каео-,
м/л/о-н. (перан.: прагна, не адрываючыся
глядзець на каго-, што-н.).
ПАЖЎХЛЫ, -ая, -ае. Які стаў жухлым.
77ажухлая /права.
ПАЖУХНУЦЬ ал жухнуць
ПАЖЯіВА, -ы, ж. Тое, чым жывіцца ар
ганізм; спажыва. 77. йля расл/н, рыб. Духоў
ная п. (перан.).
ПАЖЫВІЦЦА, -ыўлібся,
ьівішся,
-ывіцца; зак. (разм.). 1. Знайсці для сябе
якую-н. ежу пажыву ТТяма бзе курам п. 2.
чым. Узяць для сябе што-н. чужое, атры
маць якую-н. карысць з чужога. 77. чужым
бабром.
ПАЖЫЛЙ, -Ая, -бе. Які пачынае ста
рэць, немалады. 77. мужчына. 77. ўзросп/.
ПАЖЫНАЦЬ ел пажаць
ПАЖЫРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.,
каео-м/л/о. 1. ал. пажраць / пажэрці. 2. Зні
шчаць цалкам што-н. 77олыл/я пажырае
хал/ы.
ПАЖЫТАК, -тку, м. 1. ел. пажыткі. 2.
Здабыча, пажыва. Мым/ы — самы лепм/ы п.
бля ком/к/. 77. блярозйуму (перан.).
ПАЖЬіТЮ, -аў абз. пажытак, -тку, м.,
таксама зб. Дробны скарб, хатнія рэчы.
ПАЖЫЦЦЁВЫ, ая, ае Да канца
жыцця. 77ажыцце#ая ленс/я. Ц наз. пажыц
цёвасць, -і, ж
ПАЖЯіЦЬ, -ывў, -ывёш, -ывё; -ывём,
-ывяцё, -ывўць; пажыў -ылА, -лб; зак.
Пражыць нейкі час. 77ажывём — пабачым
(прымаўка). 77. у еорабзе.
ПАЖЭРЦІ, -жарў, -жарАш, -жарб; -жарбм, -жарацё, -жарўць; пажбр, -жбрла;
-жары; -жбрты; зак. Тое, што і нажраць. Ц
незак. пажыраць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПАЗ, -а, л/н. -ы, -бў м. 1. Вузкая шчылі
на або выемка, у якую ўстаўляюць выступ
другога прадмета пры замацаванні. 2. Вуз
кая доўгая шчыліна паміж бярвёнамі, бру
самі, якая звычайна запаўняецца мохам. Ц
лрым. пАзавы, -ая, -ае.
ПА-ЗА, лрыназ. з Т. Ужыв. для абазна
чэння месцазнаходжання, руху дзеяння
за чым-н., па той бок чаго-н. 77. еарам/. 77.
часам / прасл/ррам.
ПАЗАБАЎЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак.,
каео. Павесяліць, пацешыць. 77. бзяцей. Ц
звар. пазабаўляцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
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ПАЗАБІВАЦЦА, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца; зак. 1.
Забіцца, разбіцца насмерць — пра ўсіх,
многіх. 2. Схавацца куды-н. — пра ўсіх,
многіх. Дзец/ пазаб/вал/ся на печ. 3. (7 / 2
ас. неўжые.). Засмеціцца, закупорыцца —
пра ўсё, многае. 7рубы пазаб/вал/ся ляском.
ПАЗАБІВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак. 1. каео ("м/л/о). Забіць, знішчыць усіх,
многіх. 77. ваўкоў. 2. м/л/о. Забіць, увагнаць
куды-н. усё, многае. 77. цв/к/'. 3. м/л/о. Пры
біўшы ці прымацаваўшы што-н., закрыць
наглуха ўсё, многае. 77. вокны. 4. м/л/о. За
хламіць, засыпаць усё, многае. 77азаб/бала
(безас.) барое/ снееам.
ПАЗАБІНТОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зак., каео-м/л/о. Забінтаваць усіх,
многіх або ўсё, многае. 77. раненых. 77. ное/.
ПАЗАБІРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каео-м/л/о. 1. Забраць з сабой, да ся
бе ўсё, многае або ўсіх, многіх. 77. рэчы. 77.
бзяцей з бз/цячаеа саба. 2. Забраць сілай
усё, многае або арыштаваць ці прызваць
усіх, многіх. Рабаўн/к/ лазаб/рал/ бабро.
Аконцаў лазаб/рал/ ў армйо.
ПАЗАБРУДЖВАЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца;
зак. Забрудзіцца, запэцкацца — пра ўсіх,
многіх або ўсё, многае. Дзец/ пазабрубжвал/ся. Лбзенне назабрубжвалася.
ПАЗАБРУДЖВАЦЬ, -аю, аеш, ае;
-аны; зак., каео-м/л/о. Забрудзіць, запэц
каць усё, многае або ўсіх, многіх. 77. кн/е/.
77. рук/ бзёёцем.
ПАЗАБУДОЎВАЦЦА, [ і 2 ас. адз не
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца;
зак. Забудавацца — пра ўсіх, многіх ці ўсё,
многае. Тйобз/ пазабубоўвал/ся. 7?ёск/ пазабўбоўеал/ся.
ПАЗАБУДОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зак., м/л/о. Забудаваць усё, многае.
77. кварл/алы.
ПАЗАБЫВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каео-м/л/о. Забыць усё, многае або
ўсіх, многіх. 77. е/сл/арычныя бал/ы. 77. зна
ёмыя мясц/ны.
ПАЗАВАЙСКОВЫ, -ая, ае Без знахо
джання ў войсках. 77азавайсковая лабрыхл/оўка.
ПАЗАВАЛАКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны
/ПАЗАВАЛАКВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каео-м/л/о. 1. Завалачы, закрыць, за
спаць усё, многае. Ал/ары лазавалакал/ не
ба. 2. Валочачы, зацягнуць куды-н. усё,
многае або ўсіх, многіх (разм.). 77. бярвен
не ў навець.
ПАЗАВАЛЬВАЦЦА, 1 і 2 ас. адз не
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца;
зак. 1. (7 / 2 ас. .мн. не ўжыв.). Заваліцца,
запасці, абваліцца — пра ўсё, многае. Хн/е/ пазавальваўся за м/афу. 77азава//ьвд///ся
слупы. 2. Улегчыся, залегчы — пра ўсіх,
многіх (разм.). Усе лазавальвал/ся спаць.
ПАЗАВАЛЬВАЦЬ, -аю, аеш, ае; -аны;
зак. 1. каео-м/л/о. Заваліць чым-н. усё,
многае або ўсіх, многіх. 77. ямы кампос
там. 77. прахобы мэбляй. 2. перан., м/л/о.

Праваліць усё, многае (разм.). 77. экзаме
ны ла асноўных прабмел/ах.
ПАЗАВЕШВАЦЬ, аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., м/л/о. 1. Завесіць усё, многае. 77. вок
ны. 2. Завешаць што-н. або ўсё, многае вя
лікай колькасцю чаго-н. (разм.). 77. сцены
карц/нам/.
ПАЗАВОДЗІЦЬ, джу дзіш, дзіць;
-джаны; зак. 1. каео ("м/л/о). Завесці ку
ды-н. усіх, многіх. 77. бзяцей у м/колу. 2. ка
ео-м/л/о. Абзавесціся кім-, чым-н., увесці
што-н. — пра ўсіх, многіх. Мное/я еаспабары пазавобз/л/ пчол. 3. м/л/о. Прывесці ў рух
якія-н. механізмы. 77азавобзй//мал/оры.
ПАЗАВОЗІЦЬ, -вбжу -вбзіш, -вбзіць;
-вбжаны; зак., каео-м/л/о. Завесці ўсіх,
многіх або ўсё, многае. 77. бзяцей у лаеер.
77. /навар у маеаз/ны.
ПАЗАВУЧВАЦЬ, -аю, -аеш, ае; -аны;
зак., м/л/о. Завучыць усё, многае. 77. фор
мулы.
ПАЗАВЫ ал. паз
ПАЗАВЯЗВАЦЬ, аю, -аеш, ае; -аны;
зак., м/л/о. Завязаць усё, многае. 77. мях/ з
фльбай.
ПАЗАГАНЯЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каео-м/л/о. Загнаць куды-н. усіх, мно
гіх ці ўсё, многае. 77. жывёлу ў хлявы. 77.
цв/к/ ў сцяну.
ПАЗАІАНЯЦЫ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каео ("м/л/о) (разм.). Загацяць, за
марыць усіх, многіх. 77азаеанял/ коней за
бзень.
ПАЗАГАРОДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
-аны; зак., каео-м/л/о. Загарадзіць усё,
многае. 77. сабы л/ынам.
ПАЗАГІНАЦЬ, Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., м/л/о. Загнуць усё, многае. 77. цв/к/.
ПАЗАГОРТВАЦЬ, аю, аеш, -ае; аны;
зак. 1. м/л/о. Ібрнучы, згрэбці ў адно месца
ўсё, многае. 77. вуеолле ў пячурку. 2. каеом/л/о. Ахінуць, абкруціць з усіх бакоў усё,
многае ці пакрыць чым-н. сыпкім усё,
многае. 77. пакунк/. 77. бульбу прыскам. 3.
м/л/о. Закрыць усё, многае. 77 кн/е/.
ПАЗАГРЫЗАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каео ("м/л/о). Загрызці ўсіх, многіх. 77аза^рь/зал/ ваўк/ авечак.
ПАЗАДДЗЕ, -я, н., зб. 1. Адходы пры
малацьбе, веянні. 2. леран. Чые-н. пры
хільнікі, ахвосце (пагард.).
ПАЗАДЗІРАЦЬ, Аю, Аеш, -Ае; -Аны;
зак. 1. м/л/о. Падняць угору ўсё, многае або
загнуць, задраць уверх усё, многае. 77. еаловы. 77. пазноец/. 2. каео ("м/л/о). Забіць, ра
зарваць усіх, многіх. Харм/уны пазабз/рал/
кураням/.
ПАЗАДУШВАЦЬ, аю, аеш, -ае; -аны;
зак., каео ("м/л/о). Задушыць усіх, многіх.
ПАЗАЖЫВАЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , -Ае;
зак. Зажыць, загаіцца — пра ўсё, многае.
Раны пазажь/вал/.
ПАЗАЙЗДРОСЦІЦЬ ел зайздросціць
ПАЗАЙМАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак. 1. м/л/о. Запоўніць сабою ўсё, многае
або ўзяць у сваё карыстанне ўсё, многае.
Ан/е/ лазаймал/ ўсе нал/цы. 2. м/л/о. Заха-
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піць якую-н. прастору; нейкую колькасць
чаго-н. Турысты пазаймалі усе летнія Домікі. 3. каео. Ахапіўшы, пагнаць куды-н.
усіх, многіх. /7. кароў у статак. 4. каео
(м/то). Заняць каго-н. чым-н. некаторы
час.
ПАЗАКАЗВАЦЬ, аю, аеш, -ае; аны;
зак., м/то. Даць заказ на ўсё, многае. 77.
дзецям касцюмы.
ПАЗАКАНАПАЧВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зак., м/то. Заканапаціць усё, многае.
77. усе м/чыліны.
ПАЗАКАСВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., м/то. Закасаць усё, многае. 77. рукавы.
ПАЗАКАСОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зак., м/то. Закасаваць усё, многае.
77. недарэчы напісанае.
ПАЗАКІДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны
і ПАЗАКІДВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак. 1. каео-м/то. Ускінуць на што-н. або
закінуць куды-н. усё, многае. 77. стары
абутак ка еарым/ча. 2. м/то. Кінуўшы, па
лажыўшы не на сваё месца, згубіць усё,
многае (разм.). 77. інструменты. 3. м/то.
Адкінуць, адвесці (частку цела, аддзенне і пад.) убок, уверх, уніз. 77. рук/ назаД.
4. м/то. Кідаючы, запоўніць ці прыкрыць
усё, многае. 77. ямы зямлёй.
ПАЗАКЛАДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны
і ПАЗАКЛАДВАЦЬ, -аю, аеш, -ае; аны;
зак., м/то. 1. Закласці, змясціць куды-н.
усё, многае. 77. бял/зку ў пральную мам/ыну. 2. Адзначыць закладкамі патрэбныя
старонкі ў кнізе. 3. Закласці чым-н. усю
паверхню прадмета. 77. сталь/ кнігамі. 4.
Закрыць, загарадзіць чым-н. усё, многае.
77. аконныя праёмы рэалам. 5. Зрабіць асно
ву пачаць будаўніцтва чаго-н. 77. фунда
ментны (Замоў.
ПАЗАКЛАСАВЫ, -ая, ае Які стаіць
па-за грамадскімі класамі.
ПАЗАКЛАСНЫ, -ая, -ае. Які право
дзіцца не ў класе, не ў час класных занят
каў. 77азакласнае пытанне.
ПАЗАКЛЕЙВАЦЬ, аю, -аеш, ае;
-аны; зак., м/то. 1. Заклеіць усё, многае.
77. м/чыліны. 2. Наляпіўшы чаго-н. мнос
тва, укрыць усё, многае. 77. сцены малюн
кам/.
ПАЗАКОПВАЦЬ, -аю, -аеш, ае; аны;
зак. 1. каео-м/то. Паклаўшы ў якое-н. па
глыбленне, засыпаць зверху — пра ўсё,
многае або ўсіх, многіх. 77. у лясок. 2. м/то.
Засыпаць, зараўнаваць усё, многае. 77.
ямы.
ПАЗАКОЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; аны;
зак., м/то. Закаціць куды-н. усё, многае.
77. матацыклы ў еараж.
ПАЗАКРЎЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак. 1. м/то. Закруціць, завіць (валасы);
замацаваць, завязаць усё, многае. 77. вусы. 77. сіротам бачныя брамкі. 2. м/то. Аб
вязаць, абматаць чым-н. усё, многае. 77.
бінтам пальцы. 3. каео-м/то. Загарнуць у
што-н. усіх, многіх або ўсё, многае. 77. Дзя
цей у коўсіры. 4. м/то. Круцячы, закрыць,
завінціць усё, многае. 77. краны. 77. еайк/.

ПАЗАКРЫВАЦЬ, -Аю, -Аеш, Ае; Аны;
зак. 1. каео-м/то. Закрыць, накрыць чымн. усіх, многіх або ўсё, многае. 77^ Дзяцей
коўДрам/. 2. м/то. Скласці шго-н. разгор
нутае — пра ўсё, многае. 77. парасоны. 3.
м/то. Закрыць, спыніць доступ куды-н. ва
ўсіх, многіх напрамках. 77. усе Дарое/ ў еораД. 4. м/то. Спыніць дзейнасць асобных
або многіх устаноў, прадпрыемстваў. Ўве
чары маеазіны назакрывалі.
ПАЗАКРЭСЛІВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зак., м/то. Закрэсліць усё, многае.
77. неаДпавеДныя словы.
ПАЗАКУПОРВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зак., м/то. Закупорыць усё, многае.
77. бутэлькі.
ПАЗАЛАЗІЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-лАзіць; -лАзім, -лАзіце, -лАзяць; зак. 1.
Залезці, забрацца на што-н. — пра ўсіх,
многіх. Алолчык/ пазалазй// на бфэвы. 2.
Забрацца, пранікнуць куды-н. употай —
пра ўсіх, многіх. 77. у чужыя аеароДы.
ПАЗАЛАЦІЦЬ ел залаціць
ПАЗАЛЕПЛІВАЦЬ, -аю, аеш, -ае;
-аны; зак. 1. м/то. Заляпіць, заклеіць
чым-н. усё, многае; наклейваючы што-н.,
укрыць усю паверхню. 77. Дз/рк/ слінай.
77. сцены афім/амі. 2. каео-м/то. Заляпіць,
пакрыць сабой усё, многае або ўсіх, мно
гіх. Снее пазалепліваў прахожых.
ПАЗАЛЕТАСЬ, лрысл. Два гады назад.
75та было л. Ц лрым. пазалёташні, -яя, -яе.
77азалетам/няя вясна.
ПАЗАЛЕЧВАЦЬ, -аю, -аеш, ае; аны;
зак., м/то. Залячыць, загаіць усё, многае.
77. раны.
ПАЗАЛІВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., м/то. 1. Заліць, затапіць усё, многае.
ТТавоДка пазалівала паплавы. 2. Абліць,
запэцкаць якой-н. вадкасцю ўсё, многае
або ў многіх месцах. 77. абрус віном. 3. За
тушыць вадой усё, многае. 77. военім/чы.
4. Пакрыць чым-н. вадкім, здольным за
цвярдзець — пра ўсё, многае. 77. Дарое/ еуДронам.
ПАЗАЛОТА, -ы, ДЛ7 -лбце, ж. Тонкі
слой золата на паверхні чаго-н. ТаДзіннік з
пазалотай. Ц нрым. пазалотны, -ая, -ае.
ПАЗАЛЯТАЦЬ, 1 і 2 ас адз і мн не
ўжыв., -Ае, -Аюць; зак. 1. Заляцець, апы
нуцца дзе-н. — пра ўсіх, многіх або ўсё,
многае. 77тум/к/ назаляталі Далёка. 2. Упяцець куды-н. — пра ўсіх, многіх ці ўсё,
многае. Талубы пазаляталі ў Двор.
ПАЗАМАЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; аны;
зак., м/то. 1. Замазаць, заляпіць чым-н.
усё, многае. 77. наДнісы на сцяне. 2. Запэц
каць, забрудзіць усё, многае. 77. рук/ фар
бай.
ПАЗАМАКАЦЬ, 1 і 2 ас. адз. і мн. не
ўжыв., -Ае, -Аюць; зак. 1. Стаць мокрым,
замокнуць — пра ўсё, многае. Сена паза
макала. 2. Набрыняўшы, перастаць ця
чы — пра ўсё, многае. 7>очк/ пазамакалі.
ПАЗАМАТАЧНЫ, -ая, -ае. У пацыенткі
была пазаматачная цяжарнасць (калі плод
развіваецца па-за маткай).

ПАЗ-ПАЗ
ПАЗАМІНУЛЫ, -ая, ае (разм.). Які
папярэднічаў мінуламу; пазалеташні. 77.
еоД.
ПАЗАМОРВАЦЬ, -аю, аеш, -ае; -аны;
зак., каео. Замарыць усіх, многіх. 77. коней.
ПАЗАМОЧВАЦЬ, -аю, аеш, -ае; -аны;
зак., м/то. Замачыць, зрабіць мокрым усё,
многае. 77. ноеі.
ПАЗАМОШЧВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зак., м/то. Замасціць усё, многае. 77.
вуліцы.
ПАЗАМУРОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
-аны; зак. 1. м/то. Закласці муроўкай усё,
многае. 77. праёмы ў сценах. 2. каео-м/то.
Змясціць усё, многае або ўсіх, многіх у па
мяшканні, тайніку; наглуха закладзеным
муроўкай. 3. перан., м/то. Пакрыць сне
гам, лёдам усё, многае (разм ). Мароз па
замуроўваў вокны.
ПАЗАМЫВАЦЬ, Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., м/то. 1. Адмыць, замыць усе плямы,
не мыючы ўсёй адзежы. 2. Сапсаваць час
тым ці няўмелым мыццём усё, многае.
77. бялізну. 3. Занесці пяском усё, многае.
Ямыўрэчцы пазамывала (безас.) пяском.
ПАЗАМЫКАЦЬ, -&ю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., м/то. Замкнуць, зачыніць на ключ
усё, многае ці ўсіх, многіх. 77. м/уфляДы.
ПАЗАМЯРЗАЦЬ, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; зак. 1. (7 і 2 ас.
мн. не ўжыв.). Пакрыцца лёдам, замерз
нуць — пра ўсё, многае. 7*экі пазамярзалі.
2. Загінуць ад холаду — пра ўсіх, многіх
або моцна замерзнуць — пра ўсіх, многіх.
2?ераб7 пазамярзалі на марозе.
ПАЗАМЯТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак. 1. м/то. Змесці, сабраць у адно месца
ўсё, многае. 77. смецце ў кут. 2. каео-м/то.
Занесці, засыпаць (снегам, пяском і пад.)
усё, многае ці ўсіх, многіх. Снее пазамятаў
усе сцежкі.
ПАЗАНДЗІРАВАЦЬ ел зандзіраваць
ПАЗАНОСІЦЬ, -нбшу, -нбсіш, -нбсіць;
-нбшаны; зак., каео-м/то. 1. Занесці, да
ставіць куды-н. усіх, многіх або ўсё, мно
гае. 77. інструменты ў клаДоўку. 2. Упісаць
куды-н. усіх, многіх або ўсё, многае. 77.
студэнтаў у спісы. 77. рахункі ў рэестр. 3.
(7 і 2 ас. не ўжыв.). Засыпаць, замесці ўсё,
многае або ўсіх, многіх. Завіруха пазаносі
ла снееам усе Дароеі.
ПАЗАНОШВАЦЬ, аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., м/то. Занасіць усё, многае. 77. аДзенне.
ПАЗАПАЙВАЦЬ, аю, аеш, -ае; -аны;
зак., м/то. Запаяць усё, многае. 7Х кас
трулі.
ПАЗАПАКОЎВАЦЬ, аю, аеш, -ае;
-аны; зак., м/то. Запакаваць усё, многае.
77. рэчы.
ПАЗАПАЛЬВАЦЬ, аю, -аеш, ае; аны;
зак., м/то. Запаліць, прымусіць гарэць усё,
многае. 77. ліхтары.
ПАЗАПАЎНЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., м/то. 1. Запоўніць, заняць чым-н.
усё, многае. 77. бочкі ваДой. 2. Упісаць куды-н. усё, многія звесткі. 77. табелі.

ПАЗ-ПАЗ
ПАЗАПІСВАЦЦА, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; здк. За
пісацца ў спісы — пра ўсіх, многіх. Млое/я
лдздл/седл/ся у дл/рдбы бобрддхеол/л/кдў.
ПАЗАПІСВАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
здк. 1. /д/яо. Запісаць, занесці на паперу
ўсё, многае. 77. седе бўмк/. 2. м/л/о. Запі
саць, нанесці на плёнку пласцінку ўсё,
многае. 77. песні нд плёнку. 3. кдео-ш/но.
Унесці ў спіс, рэестр і пад. ўсіх, многіх ці
ўсё, многае; уключыць у лік каго-н. усіх,
многіх. 77. у сеебк/.
ПАЗАПІХАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны
1 ПАЗАПІХВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
здк., кдео-м/л/о. Запхнуць куды-н. усё,
многае або ўсіх, многіх. 77. .маху /дчыл/лы.
ПАЗАПЛАНАВЫ, ая, ае Які не ўва
ходзіць у план, які выконваецца звыш
плана. 77дзднлдндеде здЭднне. Ц ндз. паза
планавасць, -і, зк.
ПАЗАПЛЫВАЦЬ', 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; здк. За
плысці куды-н. — пра ўсіх, многіх. Алончык/ лдздлль/едл/ б&лекд дб ббрдед.
ПАЗАПЛЫВАЦЬ, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; здк. 1. (7 і
2 дс. л/л. леўзкь/е.), чым і без бдл. Заплысці,
пакрыцца або напоўніцца чым-н. — пра
ўсё, многае. 777/ыл/ль/ лдздллыедл/ смдлом.
2. Распаўнець — пра ўсіх, многіх (разм.).
7едрь/ лдздллыедл/ /нлу^дчдм.
ПАЗАПЛЯТАЦЬ, Аю, Аеш, -Ае; Аны;
здк., м/л/о. 1. Пераплятаючы, сплесці, за
плесці ўсё, многае. 77. косы. 77. й?(рк;'ў/пы
ле. 2. чым. Аплятаючы, пакрыць чым-н.
усё, многае. 77деук/ лдздллял/дл/ ку/як/ лдеу/^/ллел/.
ПАЗАПРАГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., КД20-М//Я0. Запрэгчы ўсіх, многіх. 77.
колем.
ПАЗАПУХАЦЬ, 1 і 2 ас. адз. і мн. не
ўжыв., -Ае, -Аюць; здк. Запухнуць — пра
многае. 77дздлухдл/ еочы дб слу.
ПАЗАРАСТАЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; здк. 1. (7 / 2дс. мл.
леўзкые.). Зарасці якой-н. расліннасцю —
пра ўсё, многае. Трдбь/ лдздрдс/лдл/ лус/лдзеллел/. 2. Пакрыцца валасамі, поўсцю
і пад. — пра ўсіх, многіх. Мулсчылы лдздрдсл/дл/ бдробдл//. 3. (7 і 2 дс. мл. леўзкь/е.).
Зажыць, зарубцавацца — пра ўсё, многае
(разм.). 77дздрдс/лдл/рдлы.
ПАЗАРАЎНОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; здк., м/л/о. Зараўнаваць, зрабіць роўным усё, многае. 77. ял/ы.
ПАЗАСАДЖВАЦЬ, -аю, аеш, ае; аны;
здк. 1. м/тло. Засадзіць чым-н. усё, многае.
77. клумбы кее/лкдл//. 2. кдео. Пасадзіць
прымусова ўсіх, многіх куды-н. (разм.). 3.
кдео зд м/л/о. Прымусіць займацца чым-н.
усіх, многіх (разм.). 77. дзяцей зд ^рок/. 4.
м/л/о. Засунуць, уткнуць куды-н. усё, мно
гае (разм.). 77.2рдбл/ лдб елроўку лд дозе.
ПАЗАСМЁЧВАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
здк., м/л/о. Засмеціць усё, многае. 77 арліцы.
ПАЗАСОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
здк., м/л/о. 1. Засунуць, усунуць куды-н.
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усё, многае; зачыніць унутр чаго-н. усё,
многае (разм.). 77. зд пояс сякеры. 77. м/у<%?лябы ў сл/ол. 2. Зачыніць на засаўку ўсё,
многае (разм.). 77 бзеерь/. 3. Падзець не
вядома куды ўсё, многае. .Кубы лдздсоўедлі
мде лдльчдл/к/?
ПАЗАСТАВАЦЦА, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-таёцца; -таёмся, -таяцёся, -таіцца; здк.
1. Застацца дзе-н., не пакінуць якога-н.
месца — пра ўсіх, многіх. 27зяў*нмяы
здс/лдедл/ся лрдцдедць у еесцы. 2. Не пе
растаць быць якім-н. — пра ўсё, многае ці
ўсіх, многіх.
лдздсл/дедл/ся дбчылелым/. 3. (7/ 2 дс. мл. ле ўзкь/е.). Захавац
ца, уцалець — пра ўсё, многае. Ў&обь/ лдздсл/дедл/ся слябы. 4. Апынуцца ў якім-н.
стане — пра ўсіх, многіх або ўсё, многае.
Дзец/ лдздсл/дедл/ся с/рол/дл//. 5. Апынуцца
ззаду — пра ўсё, многае або ўсіх, многіх.
Ф/з/члд слдбыя лдздсл/дедл/ся зздбў.
ПАЗАСТАЎЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк. 1. м/л/о. Заняць паверхню чаго-н. ней
кай колькасцю якіх-н. прадметаў 77. лдко/
мэбляй. 2. кдео-м/л/о. Закрыць, загарадзіць
усё, многае ці ўсіх, многіх чым-н. пастаў
леным. 77 бзезры м/дфдл//. 3. м/л/о. Паста
віць усё, многае за што-н. 77. кл/е/ зд м/кло.
ПАЗАСТРУГВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; здк., м/л/о. Застругаць усё, многае.
77. алоўкі.
ПАЗАСТУДЖВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; здк. 1. м/л/о. Застудзіць усіх, мно
гіх. 77. лое/. 2. кдео-м/л/о. Прастудзіць усіх,
многіх або ўсё, многае. 77. бзяцей.
ПАЗАСЦІЛАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., м/л/о. І. Заслаць чым-н. усё, многае.
77. лозкк/. 2. Пакрыць сабою ўсё, многае.
Дым лдздсцілдў лдедколле.
ПАЗАСЫНАЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; здк. Заснуць — пра
ўсіх, многіх. Дзец/ лдздсылдл/.
ПАЗАСЫПАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны;
здк., кдео-м/л/о. Засыпаць, закідаць чым-н.
усё, многае. 77. ямы.
ПАЗАСЫХАЦЬ, 1 і 2 ас. адз. і мн. не
ўжыв., -Ае, -Аюць; здк. 1. Засохнуць, вы
сахнуць — пра ўсё, многае. Дроў лдздсь/хдлд лд лдрдлелдй скуры. 2. Завяўшы, загі
нуць — пра ўсё, многае. Дрэеы ядздсыхдл/.
ПАЗАСЯВАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны;
здк., м/л/о. Засеяць усё, многае. 77. лдл/.
ПАЗАСЯКАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., м/л/о. 1. Зрабіць зарубкі на ўсім, мно
гім. 77. брэеы. 2. Параніць усё, многае. 77дздсякдў коль лое/.
ПАЗАСЯКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., кдео. Збіць, забіць усіх, многіх розга
мі, бізунамі, сякерай.
ПАЗАСЯЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., м/л/о. Засяліць усё, многае. 77. ледбзкыл/ыя земл/.
ПАЗАТОПТВАЦЬ, -аю,
аеш,
ае;
-аны; здк. І. кдео-м/л/о. Затаптаць, патап
таць усё, многае; падушыць нагамі, ка
пытамі ўсіх, многіх. 77 слябы. Хдроеь/ лдздл/олл/едл/ курднял/. 2. м/л/о. Загасіць усё,
многае, наступаючы нагамі. 77. еоел/м/чд.

3. ш/ло ў м/л/о. Топчучы, умяць унутр ча
го-н. усё, многае. 77. дкурк/ўлясок. 4. м/л/о.
Забрудзіць слядамі ўсё, многае (разм.).
77дздл/олл/едл/ лдблоеу.
ПАЗАТОЧВАЦЬ, аю, аеш, ае; -аны;
здк., м/л/о. Затачыць усё, многае. 77. сякеры.
ПАЗАТЫКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., м/л/о. 1. Заткнуць усё, многія адтулі
ны. 77. м/чыл/лы лдкудлем. 2. Засунуць за
што-н., уткнуць куды-н. усё, многае. 77.
сякеры зд доле.
ПАЗАЎЧОРА, лрысл. Напярэдадні ўча
рашняга дня, два дні назад. Ц ярым. пазаў
чарашні, -яя,-яе
ПАЗАФАРБОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; здк., м/л/о. Зафарбаваць усё, многае.
77. слулк/ бь/ясрдм.
ПАЗАХОПЛІВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; здк., кдео-м/л/о. Захапіць усіх, мно
гіх ці ўсё, многае; апярэдзіўшы каго-н.,
заняць для сябе ўсё, многае. 77. лдлоллых.
77 лелм/ыя замл/.
ПАЗАЦІРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк. 1. м/л/о. Зацерці, выцерці ўсё, многае.
77. лдбл/сь/. 2. кдео. Сціснуць, заціснуць
усіх, многіх. Тльбы люеуць лдзд^/рд^ь мдлыя
сублы.
ПАЗАЦЯГВАЦЬ, аю, аеш, -ае; аны;
здк. 1. кдео-м/л/о. Зацягнуць куды-н. або ў
што-н. усё, многае ці ўсіх, многіх. 77. лобк/
бд рдк/. 2. м/л/о, пераважна бездс. Пакрыць
тонкім слоем чаго-н. усё, многае; загаіць
усё, многае. Сдэкдлку лдзд/р/еедт/д рдскдй.
Рдлы лдздцяезалд. 3. м/л/о. Туга сцягнуць
усё, многае. 77. рукздк/.
ПАЗАЦЯРУШВАЦЬ, аю, аеш, -ае;
-аны; здк., кдео-м/л/о. Зацерушыць усё,
многае або ўсіх, многіх. Слее лдзд/{ярум/едў
с^езкк/.
ПАЗАЧАРГОВЫ, ая, ае Які робіцца,
праводзіцца па-за чаргой ці звыш чаргі. 77.
скоб. II лдз. пазачарговасць, -і, зк.
ПАЗАЧАСАВЫ, ая, ае Не абмежава
ны рамкамі часу які разглядаецца па-за
часам. II лдз. пазачасавасць, -і, зк.
ПАЗАЧЫНЯЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны;
здк. 1. м/л/о. Зачыніць усё, многае. 77. еоклы / бззеры. 2. кдео. Зачыніўшы, пакінуць
у памяшканні ўсіх, многіх. 77. лл/ум/дк у
к//ел/кдх.
ПАЗАЧЭСВАЦЬ', -аю, -аеш, -ае; -аны;
здк., м/л/о. Зачасаць, прычасаць усё, мно
гае. 77. б&лдсы.
ПАЗАЧЭСВАЦЬ , аю, аеш, ае; аны;
здк., м/л/о. Зачасаць, завастрыць усё, мно
гае. 77 колле.
ПАЗАШКОЛЬНЫ, ая, ае Які адбы
ваецца па-за школай. 77дздм/ко//ь//дя рдбол/д.
ПАЗАШПІЛЬВАЦЦА, аемся, аецеся,
-аюцца; здк. Зашпіліцца — пра ўсіх, мно
гіх. 27зец/ лдздн/л/лье&л/ся лд ўсе еуз/к/.
ПАЗАШПІЛЬВАЦЬ, -аю, аеш, ае;
-аны; здк., м/л/о. Зашпіліць усё, многае. 77.
еуз/'к/.
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ПАЗАШПУНТОЎВАЦЬ,
аю,
аеш,
-ае; -аны; здк., м/л/о. Зашпунтаваць усё,
многае. /7. бочк/.
ПАЗАШРУБОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; здк., м/л/о. Зашрубаваць усё, многае.
77. едйк/.
ПАЗАШТАТНЫ, ая, -ае. Які не знахо
дзіцца ў штаце; прызначаны для работні
каў што не знаходзяцца ў штаце. 77. кдрэслднбэнл/. 77дздм/л/дл/ндя лдедбд.
ПАЗАШЧАМЛЯЦЬ, Аю, Аеш, Ае;
Аны / ПАЗАШЧЭМЛІВАЦЬ, аю, аеш,
-ае; -аны; здк., м/л/о. Зашчаміць усё, мно
гае. 77. дольцы.
ПАЗАШЧАПЛЯЦЬ, Аю, Аеш, Ае;
Аны / ПАЗАШЧЭПЛІВАЦЬ, аю, аеш,
-ае; -аны; здк., мяло. Закрыць на зашчэп
ку кручок усё, многае. 77. бзебры.
ПАЗАШЫВАЦЬ, Аю, -Аеш, Ае; Аны;
здк., мяло. 1. Зашыць усё, многае. 77. бз/рк/. 2. Забіць дошкамі ўсё, многае. /7. %рднл/оны.
ПАЗБАВІЦЦА, -Аўлюся, -Авіліся, -авіц
ца; здк. 1. кдео-чдео і дб кдео-чдео. Збавіц
ца, сумець вызваліцца ад каго-, чаго-н. 77.
небдхопдў. 2. чдао. Страціць што-н., за
стацца без чаго-н. 77 сдмдслмн/ндсц/. Ц ле
здк. пазбаўлАцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц
ядз. пазбаўлённе, -я, я
ПАЗБАВІЦЬ, -Аўлю, -Авіш, -Авіць;
-Аўлены; здк. 1. кдео-чдео. Адняць што-н.,
пакінуць без чаго-н. 77 л/дёмдсц/. 77. дол/.
2. дб кдео-чдео і чдео. Вызваліць, даць маг
чымасць пазбегнуць чаго-н. 77. дб клопдл/дў. II лездк. пазбаўляць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
ядз пазбаўлённе, -я, я.
ПАЗБАЎЛЁННЕ, -я, я 1. а//. пазбавіц
ца, пазбавіць. 2. О Пазбаўленне правоў
(афіц.) — адняцце палітычных і грама
дзянскіх правоў на пэўны тэрмін як мера
пакарання за ўчыненыя злачынствы.
ПАЗБЁГНУЦЬ, ну, неш, не; бёгнуў
/ -бёц -гла; -ні; здк., чдео. Збавіцца, выра
тавацца ад чаго-н. 77 е/бел/. Ц яездк. пазбягАць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПАЗБІВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; здк.
1. мяло. Збіць, прымусіць адваліцца ўсё,
многае. 77. яблык/. 2. кдео-м/л/о. Паваліць,
прымусіць упасці ўсіх, многіх; падстрэ
ліўшы, прымусіць упасці ўсё, многае або
ўсіх, многіх. 77. любзей з яое. 77. кдчдк. 3.
кдео-м/л/о. Рэзкім рухам зрушыць з пэўна
га месца, адцясніць адкуль-н. усё, многае
або ўсіх, многіх; збіць з дарогі, з правіль
нага напрамку ўсіх, многіх. 77. прыцэлы у
ку//ямёл/дў. 77. любзей з курду. 4. кдео. Моц
на пабіць, знявечыць пабоямі ўсіх, многіх.
5. мяло. Сапсаваць ударамі, зрабіць ня
годным усё, многае; абадраць скуру, кару
і пад. ў многіх месцах. 77. кдлыл/ы. 77. кдлен/. 6. мяло. Збіваючы, прымацаваць адно
да другога ўсё, многае. 77. скрынкі це/кдл//.
ПАЗБІРАЦЦА, І і 2 ас адз не ўжыв ,
-Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца; здк. Са
брацца ў адным месцы — пра ўсіх, многіх.
Дд едеонд пдзб/рдл/ся любз/.

ПАЗБІРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; здк.
1. кдео-м/л/о. Сабраць, сканцэнтраваць
у адным месцы ўсіх, многіх ці ўсё, мно
гае. 77. любзей нд скоб. 2. м/л/о. Падабраць,
падняць усё тое, што ўпала, рассыпалася
і пад.; падабраўшы, скласці ў адно месца
ўсё, многае. 77. рдссылдны едрох. 77. едллё у
кучы. 3. м/л/о. Скласці, саставіць з розных
частак многа чаго-н. 77. ел/днк/. 4. м/л/о і
чдео. Збіраць што-н. на працягу якога-н.
часу. 77дзб/рдам ям/чэ з едйз/ну ерыбы.
ПАЗВЯГАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; нездк. 1.
а//, пазбегнуць. 2. кдео-чдео і з /нф. Унікаць
каго-, чаго-н., ухіляцца ад каго-, чаго-н.
77. зндёл/ых. 77. сусл/рдкдццд з кім-н.
ПАЗВЯГАЦЬ , 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; здк. 1. Збегчы,
спусціцца ўніз — пра ўсіх, многіх. Алдлчук/пдзбяедл/злесе/цы. 2. (7 / 2 дс. не ўлсые.).
Сцячы — пра ўсё, многае. 7?дбд пдзбяедлд
з лдлел/кдў. 3. Збегчы, уцячы — пра ўсіх,
многіх. ^46 спякол/ы кдроеы лдзбяедл/ ў
кусл/ы.
ПАЗВАЛЬВАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
здк. 1. кдео-м/л/о. Зваліць, паваліць усіх,
многіх ці ўсё, многае або спілаваць, сся
чы ўсё, многае. 7?ец^р лдзедльедў слупы.
77. сосны. 2. кдео-м/л/о. Скінуць адкуль-н.
усё, многае або ўсіх, многіх. 7ы л/дм не лдзедльедй бзяцей з нечы. 3. м/л/о. Неакуратна
зваліць, скідаць усё, многае. 77. рэчы ў пучу.
ПАЗВАЛЬНЯЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны;
здк., кдео (м/л/о). Звольніць усіх, многіх. 77.
з лдсдб.
ПАЗВАНЙІЬ ел званіць
ПАЗВАНОК, -нкА, мн -нкі^ нкбў, м
Асобная косць (або храсток) пазваночні
ка. 717ыйныя лдзеднкі. Ц лрь/м. пазваночны,
-ая, -ае. 77дзедночныя лсыеёлы (вышэйшыя
жывёлы, якія маюць касцявы або храст
ковы шкілет).
ПАЗВАНОЧНІК, а, мн і, -аў, м У ча
лавека і пазваночных жывёл: асноўная
частка восевага шкілета, які складаецца
са злучаных паміж сабой пазванкоў; з'яў
ляецца органам апоры.
ПАЗВАРОЧВАЦЬ,
аю,
аеш,
ае;
-аны; здк. 1. (7 / 2 дс. дбз. не ўлсые.), без
бдя. Змяніць напрамак свайго руху — пра
ўсіх, многіх, ^днчыны лдзедрочедл/ сд
сцелск/. 2. кдео-м/л/о. Накіраваць з яко
га-н. напрамку ў іншы бок усё, многае ці
ўсіх, многіх. 77. мдм/ыны нд прдсёлдчную
бдроеу. 3. м/л/о. Зрушыць з месца, скінуць
усё, многае (разм ). 77. мям/к/ з еозд. 4.
м/л/о. Звярнуць, збіць на бок усё, многае
(разм.). 77. слупы. 5. м/л/о. Скідаць, зваліць
разам усё, многае (разм.). 77. броеыўкучу.
ПАЗВАЦЬ ел зваць
ПАЗВЁШВАЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца;
здк. Звесіцца, нахіліцца, апусціцца — пра
ўсё, многае або ўсіх, многіх. Дзец/ пдзеем/едл/ся з печы.
ПАЗВЁШВАЦЬ, аю, аеш, -ае; здк,
м/л/о. Звесіць, нахіліць, апусціць усё, мно
гае. 77. едлоеы.

ПАЗ-ПАЗ
ПАЗВІВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; здк.,
м/л/о. 1. Скручваючы, звіць усё, многае. 77.
аяроўк/. 2. Зматаць усё, многае. 77. н/л/к/ ў
клубок. 77. прдлсу з л/д/лде/лд. 3. Звіць, зля
піць (пра гнёзды). -/7дспідўк/ лдзе/едл/ енёзбы пдб сл/рдхой.
ПАЗВІСАЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв., -Ае;
здк. Апусціцца, звіснуць уніз — пра ўсё,
многае. 7дл/ны пдзе/сдл/ ндб едбой.
ПАЗВОДЗІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-дзіцца; здк. Звесціся, перастаць існа
ваць — пра ўсіх, многіх. 77дзообзй//ся ў ндс
л/днкдрунныя деечк/.
ПАЗВОДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; здк.
1. кдео (м/п/о). Звесці ўніз усіх, многіх. 77.
бзяцей з еднкд нд беор. 2. кдео ('м/л/о/ Ад
весці на другое месца ўсіх, многіх. 77. ко
ней убок. 3. м/л/о. Пра сутаргу: раптоўна і
балюча скараціць мышцы. Сўл/дред пдзеобзй/д ное/. 4. кдео-м/л/о. Звесці куды-н.,
злучыць, аб'яднаць у што-н. усіх, многіх.
77. полк/ ў бые/з/ю. 5. кдео-м/л/о. Знішчыць,
перавесці ўсіх, многіх ці ўсё, многае. 77.
лясы. 6. лердн., кдео. Збіць з правільнага
шляху ўсіх, многіх. 7^/пд л/дк/я сябры пдзбобз/л/ хлопцдў.
ПАЗВОЗІЦЬ, -звбжу, -звбзіш, -звбзіць;
-звбжваны; здк. І. м/л/о. Звезці ў адно мес
ца ўсё, многае. 77. лсь/л/д ў зернясхое/м/чд.
2. кдео-м/л/о. Забраўшы, адвезці куды-н.
усё, многае або ўсіх, многіх. 77. кдменне з
лдлёў. 3. кдео-м/л/о. Везучы, перамясціць
зверху ўніз усё, многае ці ўсіх, многіх. 77.
бзяцей нд сднкдх. 4. кдео-м/л/о. Едучы, узя
ць з сабою ўсё, многае або ўсіх, многіх. 77.
чужыя кн/е/.
ПАЗВЯЗВАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
здк. 1. м/л/о. Звязаць, змацаваць усё, мно
гае. 77. еяроўк/. 2. кдео-м/л/о. Перавязаць,
звязаць чым-н. усё, многае або ўсіх, мно
гіх. 77. рук/ бднбыл/дл/.
ПАЗГАНЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк. 1. кдео (м/л/о). Сагнаць, прагнаць адкуль-н. усіх, многіх. 77. кдроў з лдсездў.
2. м/л/о. Сагнаць з паверхні ўсё, многае.
Здеея лдзеднялл смее з бдрое. 3. кдео-м/л/о.
Сагнаць, прымусіць сысціся ў адно месца
ўсіх, многіх. 77. коней у л/дбун.
ПАЗГІНАЦЦА, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца; здк. Са
гнуцца — пра ўсіх, многіх. ТТюбз/ пдзе/ндл/ся дб еусл/рэчндед еел/ру.
ПАЗГІНАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; здк., кд
ео-м/л/о. Сагнуць усіх, многіх ці ўсё, мно
гае. 77. едл/ны. 7брд не лдзе/ндлд любзей
(перан.).
ПАЗГЛАДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
здк., м/л/о. Згладзіць, зрабіць гладкім усё,
многае. 77. няроўндсц/.
ПАЗГОРТВАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
здк., м/л/о. 1. Згарнуць усё, многае. 77. хусл/к/. 2. Зрабіць скручваннем многа чаго-н.
(разм.). 77. пдпяросы. 3. Згортваючы, са
браць у адно месца ўсё, многае. 77. збожжд ў кучу.
ПАЗГРАБАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., м/л/о. 1. Згрэбці ў адно месца ўсё,
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многае. 77. сенаўкучк/. 2. Грабучы, скінуць
адкуль-н. усё, многае. 77. снеез бахаў.
ПАЗГРЫЗАЦЬ, -Аю, Аеш, -Ае; -Аны;
зяк., м/то. Згрызці ўсё, многае. 2>абры па32рь/зя/п ас/ны.
ПАЗДАВАЦЦА, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-даёцца; -даёмся, -даяцёся, -дайцца; зяк.
Здацца — пра ўсіх, многіх. 77. у палон.
ПАЗДАВАЦЬ, -даіб, -даёш, -даё; -даём,
-даяцё, -даібць; зяк. 1. кяео-тто. Здаць,
перадаць куды-н., каму-н. усё, многае ці
ўсіх, многіх. 77. кн/е/ ў б/бл/ятэку. 2. мяло.
Здаць у часовае карыстанне ўсё, многае.
77. кбя/лэрь/ кватарантам. 3. мяло. Раздаць
усе карты ў гульні. 4. м/то. Здаць іспыты.
77. экзямень/.
ПАЗДАРАВЁЛЫ, ая, ае Які стаў зда
равейшым. 77озбаравелае бз/ця.
ПАЗДАРАВЁЦЬ 27! здаравець
ПАЗДАРОВІЦЦА, -іцца; безас.; зяк У
выразе: не паздаровіцца каму (разм.) — бу
дзе дрэнна каму-н. за што-н., з-за чаго-н.
Зя невыкананнеработы нам ле лязЙ7рое/цця.
ПАЗДАРОЎКАЦЦА ел. здароўкацца
ПАЗДЗІРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зяк., мяло. 1. Садраць што-н. у многіх мес
цах, садраць усё, многае. 77. %)яр^у з мы&ту.
77. рук/ ай ліял/яшк. 2. Рэзкім рухам зняць
усё, многае (разм.). 77. боты з ное.
ПАЗДЫМАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зяк. 1. каео-м/то. Сфатаграфаваць, адлюс
траваць на фота- і кінаплёнцы ўсіх, многіх
або ўсё, многае. 2. мяло. Стварыць (кіна
фільмы).
ПАЗДЫХАЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; зяк. Здохнуць —
пра ўсіх, многіх (пра жывёлу). 77яряся/лы
ЛЯЗ(?ЫХЯ/Н.

ПАЗЕЛЯНЕЛЫ, -ая, -ае. 1. Пакры
ты зялёнай цвіллю, раскаю, мохам і пад.
77азеляне.лая страха. 2. Пра колер твару:
бледны, зямлістага адцення.
ПАЗЕЛЯНЕЦЬ ал. зелянець
ПАЗЕЛЯНІЦЬ ал. зеляніць
ПАЗЁР, -а, л/н. -ы, -аў лі. (кніжн., не
адабр.). Чалавек, які прымае позу (у 2
знач.), стараецца стварыць уражанне сва
імі паводзінамі, знешнасцю. Ц эк. пазёрка,
-і, ДЛ7-рцы, л/н. -і, -рак. Ц лрым. пазёрскі,
-ая, -ае.
ПАЗЁРСТВА, -а, я. (кніжн., неадабр.).
Паводзіны пазёра.
ПАЗЖЫНАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аты; зяк.,
мяло. Зжаць усё, многае. 77. усе з&юклся.
ПАЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
яезяк. 1. Прымаць якую-н. позу служачы
натурай для фатографа або мастака. 2. Па
водзіць сябе як пазёр, фальшыва (кніжн.,
неадабр.). Ц яяз. пазіраванне, -я, л.
ПАЗІРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; яезяк. 1.
Накіроўваць позірк куды-н., на каго-,
што-н., глядзець. Забул/енна л. у бялеч. 2.
Выглядваць з-за чаго-н., адкуль-н. 77. з-зя
яуаля. 3. Час ад часу глядзець на каго-,
што-н., куды-н. %ста л. яя аяЭз/яя/к.
ПАЗІТРОН, а, мя -ы, аў, м Элемен
тарная часціца з дадатным зарадам, з ма
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сай, роўнай масе электрона. Ц лрым. пазі
тронны, -ая, -ае.
ПАЗІТЫВІЗМ, -у м Кірунак у філа
софіі, які сцвярджае адзінай крыніцай
сапраўдных ведаў спецыяльныя навукі
ці іх сукупнасць і адмаўляе філасофію як
асобную галіну ведаў. Ц лрым. пазітывісцкі,
-ая, -ае.
ПАЗІТЫВІСТ, -а, З/-сце, мя -ы, аў м
Паслядоўнік пазітывізму.
ПАЗІТЙЎ, -тьіва, мя. -тьівы, -тйваў
м. (спец.). Здымак з негатыва, што дае
адлюстраванне, светлыя і цёмныя часткі
або колеры якога адпавядаюць іх размер
каванню ў рэчаіснасці. Ц лрым. пазітыўны,
-ая, -ае.
ПАЗГГЙЎНЫ, -ая, ае 1. ал. пазітыў
2. Заснаваны на фактах, вопыце; станоў
чы (кніжн.). 77азйлыўная лраерома. 3. Вы
ражаны ў станоўчай форме; лроц/л. нега
тыўны (кніжн.). 77. бок справы. II яяз. пазі
тыўнасць, -і, лс. (да 2 і 3 знач.).
ПАЗІЦЫЯ, -і, мя -і, цый, лс І. Пала
жэнне, размяшчэнне (кніжн.). Звялая л.
лаббз/ ў м/яхмятняй парты/. Тялосяы ўмоцнай ляз/^ы/. 2. Месца размяшчэння войск
для баявых дзеянняў, тір/лылсрыйскяя, м/лямс/ляяя л. Збаць свае ляз/цы/ (таксама
перан.). 3. мл. Раён ваенных дзеянняў
Л(ЭлрябН(і(я ля ляз/цы/. 4. лсряя. Пункт по
гляду думка ў якім-н. пытанні (кніжн.).
Заняць паз/цыю чакання. З ляз/^ы/ ф/ласофскаеа мя/лзрыял/зму. 77ял/тЫКа З ЛЯЗ/ЦЫ!
с/лы. 5. Пастава цела, поза. 77яз/^ы/ клас/чнаеа танца. С/ЯЯрлІДЙЯЯ Л. слрыя/ляра. II
лрым. пазіцыйны, -ая, -ае (да 1—3 знач.).
77язй(ыйяяя вайна (якая вядзецца на доў
гачасовых баявых пазіцыях).
ПАЗЛАЗІЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-зіць; -зім, -зіце, -зяць; зяк. 1. Злезці ад
куль-н. — пра ўсіх, многіх. Аляпцы лязляз/л/з велас/пебаў. 2. (7 / 2ас. мн. не ўлсыв.).
Знікнуць з паверхні чаго-н. Яб сонця лязлаз/ла скура з цаля.
ПАЗЛЕПЛІВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-аецца; зяк. Зляпіцца — пра ўсё, многае.
Л/сты кн/е/ ляаленл/яял/ся.
ПАЗЛЕПЛІВАЦЬ, -аю, аеш, ае; аны;
зяк., мяло. Зляпіць, склеіць усё, многае. 77.
л/сты клеем.
ПАЗЛІВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зяк.,
мяло. 1. Зліць з розных пасудзін у адну ўсё,
многае. 77. мяляко ў б/тон. 2. Зліць ад
куль-н. усё, многае. 77. вабў з рж)ыял!ярдў
3. лерян. Злучыць у адно цэлае ўсё, многае.
77. я/лря^ы ў брыеабў.
ПАЗЛУЧАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; зяк.,
мяло. 1. Злучыць, змацаваць усё, многае.
77. лряея^ы. 2. Устанавіць сувязь паміж
усім, многім. 77. беряеімяслям/.
ПАЗЛУЧАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зяк., кяео. Злучыць для палавога акта ўсіх, многіх
(пра жывёлу).
ПАЗЛЯТАЦЦА, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца; зяк. Зля
цецца разам — пра ўсіх, многіх. 77тум/к/

лязляжял/ся ня раллю. 77язлял!ял/ся любз/
ня ляря/луняк (перан.).
ПАЗЛЯТАЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; зяк. 1. Зляцець
адкуль-н. — пра ўсіх, многіх. Аўры лязлятял/ з сейіля. 2. Паляцець, вылецець
куды-н. — пра ўсіх, многіх. ТСлякоў не в/(Зяць, некуды пазлятял/. 3. Зваліцца — пра
ўсіх, многіх ці ўсё, многае (разм.). 7/7ялк/
ляздя/лял! з конн/каў.
ПАЗМАГАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зяк., з к/м-чым, зя каео-м/то і без бап. Пры
няць удзел у барацьбе; змагацца некаторы
час. 2?яяялося боўеа л. зя слряея^л/еяс^ь.
ПАЗМАЦОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зяк., м/то. Змацаваць усё, многае. 77.
бярвенне скобам/.
ПАЗМЕННЫ, -ая, -ае. Які адбываецца
зменамі. 77рацаеаць нязменна (прысл.).
ПАЗМРАЧНЕЛЫ, ая, ае Які зрабіўся
змрочным, змрачнейшым. 77язмрачнелае
неба. 77 твар.
ПАЗМРАЧНЕЦЬ ал змрачнець
ПАЗМЫВАЦЬ, -Аю, -Аеш, Ае; Аны;
зак. 1. мяло. Змыць, ліквідаваць мыццём
усё, многае. 77. фарбу з рук. 2. каео-мпло.
Змыць, знесці адкуль-н. усё, многае або
ўсіх, многіх. 2?аба пазмывала пасевы.
ПАЗМЯТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., мяло. 1. Змесці з якой-н. паверхні ўсё,
многае. 77. лыл змэбл/. 2. Метучы, сабраць
у адно месца ўсё, многае. 77. /леце ў куну.
ПАЗ НА... (ал. позна...). Першая састаў
ная частка складаных слоў; ужыв. замест
«позна...», калі націск у другой частцы
слова падае на першы склад, напр.: пазнаспеяасць, лазнаслелы.
ПАЗНАВАЛЬНЫ, ая, ае (кніжн) 1.
Які мае адносіны да пазнання (у 2 знач.).
77 працэс. 2. Які садзейнічае пазнанню,
пашырэнню ведаў. 77азнавяльнае значэнне
мас/лац/леа. Ц наз. пазнавАльнасць, -і, лс.
(да 2 знач.).
ПАЗНАВАЦЦА, -наібся, -наёшся, -наёцца; -наёмся, -наяцёся, -нак5цца; незак.
1. ал. пазнацца. 2. Станавіцца вядомым,
пазнаным. Сябры пазнаюцца ў бябзе.
ПАЗНАЁМІЦЦА ал знаёміцца
ПАЗНАЁМІЦЬ ал знаёміць
ПАЗНАННЕ, я, л/н. і, яў н 1. ал па
знаць. 2. Набыццё ведаў, спасціжэнне заканамернасцей аб'ектыўнага свету. 77. законаў прыробы. Тэорыя пазнання.
ПАЗНАХОДЗІЦЬ, джу дзіш, -дзіць;
зак., каео-апло. Адшукаць усіх, многіх ці
ўсё, многае. 77 неабходныя абцасы.
ПАЗНАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак. 1.
каео-іа/ло. Прызнаць у кім-, чым-н. знаё
мага, знаёмае. 77акой быў/лак/ чысты, м/то
яао нельеа было л. 2. Тое, што і апазнаць. 3.
каео-м/то. Зразумець, набыць веды пра
пгго-н., атрымаць сапраўднае ўяўленне
пра каго-, што-н. (кніжн.). 77. тайны Су
свету. 77 народнае лсыцце. 4. мяло. Зведаць,
перажыць (кніжн.). 77. еора. Ц незак. пазна
ваць, -наіб, -наёш, -наё; -наём, -наяцё,
-наібць. II наз. пазнанне, -я, н. (да 1 знач.).
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ПАЗНАЧЫЦЬ ад значыць
ПАЗНЕЙШЫ, -ая, -ае. Які адбыўся,
наступіў пасля чаго-н. 27азяейн/ыя зеестк/.
ПАЗНІКАЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; зак. Знікнуць, пе
растаць існаваць — пра ўсё, многае; пра
пасці, схавацца — пра ўсё, многае, усіх,
многіх. 77азн/кд/!/ мноеія росл/ны ка далях.
7/ебзе позн/кол/ лотрэбныя рэчы. .Байцы
лазя/кая/у цсл^ры.
ПАЗНІМАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак. 1. коео-мто. Зняць адкуль-н. усё,
многае або ўсіх, многіх; здзець з сябе ўсё,
многае; адазваць адкуль-н. усіх, многіх.
77. Лазеры з замесаў. 77. маяк/. 77. быз/з// з
фронту. 2. млю. Адмяніць усё, многае, ад
мовіцца ад усяго, многага. 77. суладнасць.
77. лропоноеы. 3. мто. Садраць, зняць з
якой-н. паверхні ўсё, многае. 77. б/нты з
рак. 4. коео-мто. Пазбавіць усіх, многіх
магчымасці дзейнічаць, вызваліць ад ча
го-н. усіх, многіх. 77. баксёраў са слоборн/цтеоў. 77. з роботы. 5. мто. Скапіраваць
усё, многае. 77 кол// з (?акумсюлау. 6. Тое,
што і лаз^ьонаць.
ПАЗНІЦЦА, пазнібся, пбзнішся, пбзніцца; лезак. 1. З'яўляцца пазней за вы
значаны час. 77. ла зонятк/. 2. Выконваць
што-н. пазней, чым трэба. 77. з сяўбой. 3.
Затрымлівацца дзе-н. 77е позн/ся, зое/бно
лрыхобзь (Замоў.
ПАЗНШІЧАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., коео-мто. Знішчыць усіх, многіх або
ўсё, многае. 77. ваўкоў. 77. лясы.
ПАЗНбіАЦЬ, -гця, мя. -гці, -гцяў, м.
Тое, што і ноеоць. Ц ярым. пазногцевы, -ая,
-ае.
ПАЗНОСІЦЬ, -бшу, -бсіш, -бсіць; зак.
1. коео-мто. Знесці адкуль-н. усё, мно
гае або знесці ў адно месца ўсіх, многіх ці
адно, многае. 77. бульбоўнік з оеоробо. 77.
яаралекьдс у сон/торную мамыку. 2. мто.
Спусціць уніз усё, многае. 77. села з зымак.
3. мто. Сарваўшы, разбурыўшы, знесці з
месца ўсё, многае. 77 мосты. 4. мто. Пай
шоўшы, узяць з сабой усё, многае. 77 чулсыя рэчы.
ПАЗНОШВАЦЬ, аю, аеш, -ае; зак,
мто. Доўгай носкай давесці да нягоднасці
ўсё, многае. 77. абутак.
ПАЗРАЗАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны
зак. 1. мто. Зрэзаць усё, многае; зняць
няроўнасці ўсюды, у многіх месцах. 77.
кеетк/ з клумбы. 77. куя/лы. 2. лерак., каао
("мто/ Праваліць на экзамене ўсіх, многіх
(разм.).
ПАЗРАСТАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Аец
ца; зак. Зрасціся пры пераломах — пра
многае. 77аламаяыя косц/ позростол/ся.
ПАЗРЫВАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., мто. 1. Аддзяліць ад галіны, сцябла
ўсё, многае. 77. кеетк/. 2. З сілай рвануў
шы, садраць усё, многае. Зфоеон назрываў
бах/.
ПАЗРЫВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., мто. Зрыць што-н. у многіх месцах,
зрыць усё, многае, //з/к/ лазрыяал/ўсё коле.

ПАЗРЭЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак. Тое, што і назразаць.
ПАЗУМЕНТ, -а, Л7 -нце, мн. -ы, -аў
м. Тасьма, звычайна шытая золатам або
срэбрам; галун. Абмыты лозументом/
каптан. Ц крым. пазументавы, -ая, -ае / па
зументны, -ая, -ае.
ПАЗУХА, -і, ДА7-зусе, мн. -і, -зух, зк. 1.
Прастора паміж грудзямі і адзеннем, што
прылягае да іх. 7рымаць мто-н. за пазухай,
растаць з-за пазух/. 2. Поласць у асобных
органах цела (спец.). Запаленне лобных па
зух. II лрым. пазушны, -ая, -ае (да 2 знач.).
ПАЗЫКА, -і, ДА7-зьіцы, мн. -і, -зык, зк.
1. Фінансавая аперацыя, якая заключаец
ца ў атрыманні грошай у доўг на пэўных
умовах, ^зярзкаўная ўнутраная п. 2. Выда
ча ў доўг на пэўных умовах грошай, рэчаў і
пад., а таксама грошы, рэчы і пад., узятыя
ў доўг Трамоеая п. Незваротная п. Ц крым.
пазыковы, -ая, -ае. 77азыковая аперацыя.
77. банк.
ПАЗЫКАТРЫМАЛЬНІК, а, мн і, аў,
м. (спец.). Уладальнік аблігацый пазыкі (у
1 знач.).
ПАЗЫЎНЫ, -Ая, -бе. 1. Які служыць
для прыцягвання ўвагі. 77. с/енол. 2. у знач.
наз. пазыўныя, -ьіх. Спецыяльныя сігна
лы для апазнавання радыёстанцыі, судна,
вайскбвай часці і пад. 77озыўныя радыёс
танцыі. ТТрыняць чые-н. пазыўныя.
ПАЗЫЧЫЦЬ, -чу, чыш, -чыць; ча
ны; зак. 1. мто і чаао каму. Даць у доўг 77.
каму-н. еромы або ^ромай. 2. мто і чаао ў
каао. Узяць у доўг 77. у каео-н. еромы (бро
мам). 0 У сабакі вачэй пазычыць або пазы
чыўшы (разм., неадабр.) — страціць сум
ленне, пачуццё сораму. Ц незак. пазычаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. 0 Не пазычаць чаао — ёсць,
хапае. Т^таму чалавеку розуму не пазычаць.
ПАЗ'ЯДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.,
мто. 1. З'есці за некалькі прыёмаў усё,
многае. 2. (7 / 2ос. неўзкыв.). Пашкодзіць
ядавітым рэчывам што-н. у многіх месцах,
усюды. Аплата пазыбала скуру на руках.
ПАЗ'ЯЗДЖАЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца;
зак. З'ехацца ў адно месца — пра ўсіх,
многіх. Спецыялісты паз ^збэкал/ся на кан
ферэнцыю.
ПАЗ'ЯЗДЖАЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; зак. 1. З'ехаць,
спусціцца адкуль-н. — пра ўсіх, многіх або
ўсё, многае. Лыэкн/к/ паз ^збакалі з вары.
2. Едучы, павярнуць куды-н. — пра ўсіх,
многіх або ўсё, многае. Мамыны лаз За
бэкалі ўбок. 3. Выехаць адкуль-н. — пра
ўсіх, многіх. Молобзь паз Забэкала з вёскі ў
еораб. 4. (7 / 2ас. мн. неўзкыв.), леран. Ссу
нуцца, збіцца — пра ўсё, многае. 77ончох/
паз Забэкалі з ное.
ПАЗЯМЕЛЬНЫ, ая, -ае Які мае адно
сіны да ўпадання і карыстання зямлёй. 77.
лабатак.
ПАЗЯХАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.
Міжвольна сутаргава ўдыхаць і адразу
выдыхаць паветра з шырока адкрытым

ПАЗ-ПАК
ротам (пры жаданні спаць, пры стоме). Ц
абнакр. пазяхнуць, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні? Ц наз. пазяханне, -я, н. Ц
лрым. пазяхальны, -ая, -ае (спец ). 77озяхальныя рух/.
ПАІЛКА, -і, ДЛ7 -лцы, мн. -і, -лак, зк.
Спецыяльны посуд, прыстасаванне паіць
жывёлу, птушак. Аўтаматычная п.
ПАІЛЬНІК, -а, лт. -і, -аў м Кубачак з
доўгім носікам і паўзакрытым верхам, з
якога пояць ляжачых хворых.
ПАІЦЬ, паіб, пбіш, пбіць; паі; пбены;
незак., коао (мто/ 1. Даваць піць. 77.
бзяцей. 77. / карміць сям Зо (мець на ўтры
манні, даваць пражытак). 2. Даваць піць
спіртныя напіткі, частаваць чым-н. алка
гольным. 7/е ўзбумайце яео п.: яму трэба
сёння сабз/цца за руль. Ц зак. напаіць, -паіб,
-пбіш, -пбіць; -пбены. Ц наз. паённе, -я, н.
(да 1 знач.). 77. зкывёлы.
ПАЙ, пАю, мн. паі? паёў м. Доля, якая
ўносіцца ў агульную справу асобным яе
ўладальнікам. Угтупны л. .Кааператыўны
п. II лрым. паявы, -Ая, -бе.
ПАЙКА ал. паяць.
ПАЙКОВЫ ал паёк
ПАЙМЕННЫ, ая, ае Які змяшчае
пералік імён; які робіцца па імёнах. 77.
спіс. 77айменнае ааласаванне. ТТазваць усіх
пайменна (прысл.).
ПАЙСЦІ пайдў, пбйдзеш, пбйдзе;
пайшбў, -шлА, -лб; пайдзі; зак. Пачаць ісці
(паводле ўсіх знач. дзеясл. «ісці*). Ллолчык
поймоў (пачаў хадзіць). 77оймоў прэч/ (вы
бірайся) 0 Калі на тое пайшло (разм) —
калі ўжо так трэба, калі так неабходна. Так
не пойдзе (разм.) — так, пры такой умове
нічога не атрымаецца, не выйдзе.
ПАЙШЧЫК, -а, мн -і, аў м Уладаль
нік паю. 77. коолеротыўноео тяворыствя.
II зк. пайшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц. Ц лрым.
пайшчыцкі, -ая, -ае.
ПАК', -а, мн. -і? -бў м. Стос, вязка пэў
ных прадметаў 77. еозет.
ПАК, -у м. (спец.). Шматгадовы па
лярны лёд. II прым. пАкавы, -ая, -ае.
ПАНАВАЦЬ, -кўю, -кўеш, -кўе; -кўй;
-кавАны; незок., мто. Складаць і звязваць
у пак, вузел. 77. кн/е/ бля пбросылк/. Ц зок.
запакавАць, -кўю, -кўеш, -кўе; -кўй; -ка
вАны, спакавАць, -кўю, -кўеш, -кўе; -кўй;
-кавАны / упакавАць, -кўю, -кўеш, -кўе;
-кўй; -кавАны; ноз. упакбўка, -і, ДА7-ўцы /
упакоўванне, -я, н. Ц ноз. пакаванне, -я, н. /
пакбўка, -і,,ДЛ7-ўЦЫ, лс. (спец.); прым. пакавАльны, -ая, -ае (спец.).
ПАКАЁВЫ, -ая, -ае. 1. ал. пакой. 2. Хат
ні, звязаны са знаходжаннем у жылым па
мяшканні. 77окоёбыя кеетк/. 77. собоко (не
дваровы). 77окоёяоя тэмнеротуро (звы
чайная для жылога памяшкання).
ПАКАЁЎКА, -і, ДА7 -ўцы, мн. -і, -ёвак,
зк. Служанка, якая прыбірае пакоі і вы
конвае некаторыя інш. работы. 7>оаотыя
любз/ ноймоюць покоёёок.
ПАКАЗАЛЬНІК, -а, мн і, -аў, м 1.
Надпіс, стрэлка, прыбор ці іншае прыста-
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саванне, якое паказвае што-н. 77. барое.
Светлавы м. 77. скорасць 2. Даведачныя
кнігі або даведачны спіс у кнізе. Тйбліяерафічнып. Чыгуначны п.
ПАКАЗАЛЬНЫ, ая, ае 1. Які дае пад
ставу для якіх-н. вывадаў. 77. факт. Яеозаява сёлам/ паказальная. 2. Які арганізава
ны для ўсеагульнага азнаямлення. 77. суб.
3. Узорны, які служыць прыкладам для
іншых. ТТаказлльнля еаспаборка. Ц наз. па
казальнасць, -і, лс.
ПАКАЗАННЕ, -я, звычайна мл. -і, -яў,
л. 1. Адказ на допыце. 77. пабсубнаеа. 2.
Велічыня чаго-н., якая паказваецца вы
мяральным прыборам. 77. лічыльніка.
ПАКАЗАЦЦА, -кажўся, -кАжашся, -ка
жацца; -кажьіся; зок. 1. З'явіцца, стаць
бачным. З-за павароту паказалася мам/ына. 2. Прыйсці, з'явіцца дзе-н. 77. бзе-н.
пасля боўеай хваробы. 3. каму. Даць ка
му-н. паглядзець на сябе, агледзець сябе.
ТУу, пакалечся, як /ль/ выелябаем/ у косым
еорн/туры. 77. урачу. Ц незак. паказвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
ПАКАЗАЦЬ, -кажу, -кАжаш, -кАжа;
-кажьі; -кАзаны; зак. 1. каео-м/то, каму.
Даць магчымасць убачыць каго-, што-н.,
упэўніцца ў чым-н., навучыцца чаму-н.
77, як карыстацца паяльнікам. 2. м/то, на
каео-м/то. Звярнуць чыю-н. увагу на ка
го-, пгго-н. (звычайна зрабіўшы рух, жэст
у напрамку каго-, чаго-н.). 77. (Заробу на
станцыю. 77. рукой на м/ыльбў. 3. каео-м/то,
каму. Даць убачыць, каб разгледзець, аз
наёміцца. 77. хвораеа урачу. 77. козы спек
такль. 4. каео-м/то. Выявіць, праявіць. 77.
вебы. 5. са злуч. «што*. Даць паказанне (у 1
знач.). Усе, як абна, свебкі паказалі, м/то у
езты бзень абвінавачанаеа бома не было. 6.
м/то (7 і 2 ас. неўлсые.). Пра вымяральныя
прыборы: засведчыць, адзначыць. Тэр
мометр наказаў -?<!?, ° С. 7а^з/нн/к наказаў
поўнач. 7. каму. Правучыць каго-н., ад
помсціць каму-н., даць зразумець, адчуць
каму-н. пгго-н. (разм.). Я лс яму пакалеў
за еэта/ Ц незак. паказваць, -аю, -аеш, -ае
(да 1—6 знач.). Ц наз. пакАз, -у м. (да 1—4
знач.). 77. спектакля.
ПАКАЗВАЦЬ, -аю, -еш, -ае; незак.;
ал. паказаць. 0 Вачэй не паказваць кубы
(разм.) — не з'яўляцца дзе-н., у каго-н.,
не бываць. Пальцам паказваць (тыкаць) на
каео-м/то (разм.) — указваць на каго-н.,
хто праявіў сябе з адмоўнага боку; звяр
таць увагу на што-н.
ПАКАЗНЫ, -Ая, -бе. 1. Які паказваец
ца як узор. 77аказныя тавары. 77аказная
стральба. 2. Разлічаны на знешняе ўра
жанне, прытворны. 77аказная сціпласць.
ПАКАЗЎХА, -і, ДА/ -зўсе, лс. (разм.).
Выгляд усяго добрага, паспяховай дзей
насці; дзеянні, разлічаныя на знешні
эфект, на тое, каб зрабіць добрае ўражан
не на каго-н. Устроілі паказуху лера/? на
чальствам. II лрым. паказўшны, -ая, -ае.
ПАКАЗЧЫК, -а, мн -і, -аў, м 1. У матэ
матыцы: паказчык ступені — лічбавае або
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літарнае абазначэнне, якое паказвае сту
пень, у якую ўзводзіцца дадзены лік або
выраз. 2. Тое, па чым можна меркаваць
пра развіццё і ход чаго-н. ТТакозчык/ высо
кай культуры і адукаванасці.
ПАКАЗЫТАЦЬ ел казытаць
ПАКАЛАМУЦІЦЦА ел. каламуціцца
ПАКАЛАМУЦІЦЬ ел. каламуціць
ПАКАЛЕННЕ, -я, мн -і, яў н 1. Сва
які адной ступені роднасці ў адносінах да
агульнага продка. З пакалення ў п. перада
ецца м/то-н. (у спадчыну дзецям ад бацькі,
малодшым ад старэйшых). 2. Людзі бліз
кага ўзросту якія жывуць у адзін час. Су
часнае маладое п. 3. Ірупа людзей, блізкіх
па ўзросце, аб'яднаных агульнай дзейнас
цю. 77. музыкантаў.
ПАКАЛЕЧЫЦЦА ел. калечыць
ПАКАЛЕЧЫЦЬ ел калечыць
ПАКАЛМАЦІЦЦА ел. калмаціцца
ПАКАЛМАЦІЦЬ ел. калмаціць
ПАКАЛЕЦЬ ел. калоць^
ПАКАЛЫХАЦЦА, -ышўся, -ьішашся,
-йшацца; -ышйся; зак. Правесці некато
ры час, калышучыся. 77. ў еамаку.
ПАКАЛЫХАЦЬ, -ышў, -ьішаш, -йша;
-ышьі; -ыхАны; зак., каео-м/то. Правесці
некаторы час, калышучы каго-, што-н. 77.
бзіця на арэлях.
ПАКАЛЫХВАЦЬ, аю, аеш, ае; не
зак., каео-м/то. Злёгку або час ад часу ка
лыхаць. Леек/ ветрык пакалыхваў фіранкі
на вокнах. Ц наз. пакалыхванне, -я, н.
ПАКАМЯЧЫЦЦА ел. камячыцца
ПАКАМЯЧЫЦЬ, -мячў, -мёчыш, -ма
чыць; -мёчаны; зак., м/то. 1. ел. камячыць.
2. Крыху скамячыць, змяць. 77. касцюм у
дарозе.
ПАКАПРЫЗІЦЬ ел капрызіць
ПАКАРАБАЦІЦЦА ел. карабаціцца
ПАКАРАБАЦІЦЬ ел. карабаціць
ПАКАРАННЕ, я, мн і, -яў н Мера
ўздзеяння за зробленае злачынства, пра
віннасць, кара. Заслужанае п.
ПАКАРАЦЕЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , -ёе;
зак. Стаць карацейшым. Сукенка пака
рацела. З набыхобам зімы бні пакарацелі. Ц
наз пакарачэнне,-я,н
ПАКАРАЦІЦЬ, -рачў, -рбціш, -рбціць;
-рбчаны; зак., м/то. Зрабіць карацейшым.
77. паліто. Ц наз. пакарачэнне, -я, н.
ПАКАРАЦЦА ел. пакарыцца.
ПАКАРАЦЬ ел. караць
ПАКАРАЦЫ ел. пакарыць
ПАКАРМІЦЦА ел. карміцца
ПАКАРМІЦЬ ел. карміць
ПАКАРЫСТАЦЦА ел. карыстацца
ПАКАРЫЦЕЛЬ, -я, мн -і, -яў, м Тбй,
хто пакарыў або пакарае каго-, што-н.
77акарыцел/ цаліны. Чалавек — п. космасу.
II ж. пакарыцелька, -і, ДЛ7 -льцы, мн. -і,
-лек.
ПАКАРМІЦЦА, -карўся, -кбрышся,
-кбрыцца; зак. 1. каму-чаму. Падпарадка
вацца чыёй-н. уладзе, волі. 77е паксрь/мся
нахабным заваёўнікам. 2. чаму. Змірыцца
з чым-н., адмовіўшыся ад супраціўлення

чаму-н. 77. лёсу. Ц незак. пакарацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
ПАКАРМІЦЬ, -карў, -кбрыш, -кбрыць;
-кбраны; зак., каео-м/то. 1. Падпарадка
ваць сваёй уладзе, заваяваць. 77. крэпасць.
Чалавек пакарыў космас. 2. неран. Выклі
каць у каго-н. сімпатыю, давер да сябе.
77. дзявочае сэрца. Ц незак. пакарАць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц наз. пакарэнне, -я, н.
ПАКАСІЦЦА ел касіцца
ПАКАСІЦЬ ел касіць^
ПАКАТАСЦЬ, і, ж 1. ал пакаты 2. Па
катая паверхня. 77. узгорка.
ПАКАТАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. Правесці некаторы час, катаючыся на
чым-н. 77. на веласіпедзе.
ПАКАТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак., каео.
Павазіць, пракаціць крыху. 77. бзяцей на
санках.
ПАКАТЫ, -ая, -ае. Нахілены, без кру
тасці. 77. бах. II наз. пакатасць, -і, ж.
ПАКАЎЗНЎЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёц
ца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак.
Тое, што і паслізнуцца.
ПАКАХАЦЦА, -Аемся, -Аецеся, -Аюцца;
зак. (разм.). Пакахаць адзін аднаго.
ПАКАХАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак., каео.
Адчуць каханне да каго-, чаго-н., палю
біць. 77. бзяўчыну.
ПАКАЦІСТЫ, ая, ае 3 паступовым
паніжэннем, адхонны, пакаты. 77. берае. Ц
наз. пакацістасць, -і, ж.
ПАКАЦІЦЦА, -качўся, -кбцішся, -кб
ціцца; зак. 1. Пачаць каціцца. Мяч на
каціўся на паблозе. 2. На спуску: упасці,
круцячыся; наогул упасці рэзка, адразу
(разм.). Чалавек аступіўся і накаціўся з аб
рыву. б Пакаціцца са (ад) смеху (разм.) —
гучна і нястрымна рассмяяцца.
ПАКАЦІЦЬ, -качў, -кбціш, -кбціць;
-кбчаны; зак. 1. м/то. Прымусіць каціцца.
77. бервяно. 2. Хутка паехаць, адправіцца
куды-н. (разм.). Мам/ына пакаціла ў бок
еораба. Яны пакацілі на поўбзень. 3. каеом/то. Паваліць, прымусіць упасці (разм.).
^н пакаціў мяне на зямлю.
ПАКАЧАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. Правесці час, качаючыся. 77. на траве.
ПАКАЧАЦЬ ел качаць
ПАКАШЛІВАЦЬ, аю, аеш, ае; незак
Злёгку, з перапынкамі кашляць. Чалавек
курыў і накам/л/'ваў. Ц наз. пакашліванне,
-я, н.
ПАКАШЛЯЦЬ, яю, яеш, яе; зак
Кашлянуць некалькі разоў; правесці не
каторы час, кашляючы.
ПАКАШТАВАЦЬ ел капггаваць^
ПАКАЯННЕ, -я, н. (кніжн.). Добраах
вотнае прызнанне ў зробленай правіннас
ці, памылцы 0 Адпусціць душу на пакаянне
(разм., жарт.) — пашкадаваць, злітавацца.
ПАКАЯННЫ, ая, -ае (кніжн) Які
ўтрымлівае ў сабе пакаянне; вінаваты. 77.
выеляб. 77акаяннае пісьмо. ТТал/саць пака
янную (наз). б Пакаяннай галавы меч не
сячэ (прыказка) — таму хто прызнаў сваю
віну трэба дараваць.
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ПАКАЯЦЦА ал. каяцца
ПАКВАПІЦЦА ал. квапіцца
ПАКГАЎЗ, -а, мн. -ы, -аў .м. Склад для
захоўвання грузаў, Чыгуначны л. Ц прым.
пакгаўзны, -ая, -ае.
ПАКЕПЛІВАЦЬ, -аю, аеш, ае; незак.,
з каао-чаао (разм.). Кпіць, дабрадушна
насміхацца. /7. з цыбатаеа хлопца.
ПАКЁТ, -а, Л/ -кёце, мн. -ы, -аў л*. 1.
Папяровы скрутак з чым-н. Завінуць рэ
чку л. 2. Папяровы, поліэтыленавы і пад.
мяшочак для прадуктаў 3. Канверт з пісь
мом афіцыйнага прызначэння. Сакрэтны
л. 4. У некаторых спалучэннях: камплект
дакументаў афіцыйных папер. /7. ібэй. 77.
акцый (доля акцыянера ў акцыянерным
таварыстве; спец.). 5. Штабель, стос гру
заў змешчаных на паддон (спец.). 7/эалау
пакетах О Індывідуальны (перавязачны)
пакет — спецыяльна ўпакаваная гатовая
павязка для накладання на рану пры ака
занні першай медыцынскай дапамогі. Ц
ламянм/. пакёцік, -а, мн. -і, -аў м (да 1 і 2
знач.). II лрыл*. пакатны, -ая, -ае (да 1—3 і 5
знач.). 77акетныя перавозкі арузаў (на пад
донах; спец.).
ПАКЕТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавйны; зак. і незак., мто (спец.). Упака
ваць (упакоўваць), скласці (складваць) у
пакет (у 5 знач.), стос, у штабель. 77 цэалу.
II наз. пакетаванне, -я, н.
ПАКІВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак. Кіў
нуць некалькі разоў. 77. залатой.
ПАКІДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каео-мто. 1. Кінуць (многа, многае) як
папала. 77. рэчы на воз. 2. Пакінуць (мно
гае, многіх). Сяляне лакібалі свае хаты /
лабаліся балей ас) фронту.
ПАКЦГУЦЬ, -ну, -неш, -не; -кінь; -ну
ты; зак. 1. Адправіўшыся, не ўзяць з сабой
каго-, што-н. (наўмысна або забыўшыся).
77. зал/сну/о кніжку бома. 77. Дзяцей у еесцы.
77. рэчы у мамыне. 77. лра сябе добрую ламяць (перан.). 77 слеб у навуцы (перан.). 2.
мто. Захаваць, прыберагчы. 77. агурок на
насенне. 77. за сабой права зрабіць мто-н.
77. газету бля сяброўкі. 3. каео-мто. Заха
ваць у якім-н. становішчы, стане. 77. брому
адчыненай. 77. закон у с/ле. 77. каео-н. у раз2убленасці. 77. пытанне абкрытым (не вы
рашыць). 77акінь ліяне ў слако/ (не дакучай
мне). 77. вучня на бруеі еоб (не перавесці ў
наступны клас). 77. у Дурнях (перан.: пад
мануць, паставіць у няёмкае становішча).
4. мто. Перадаць каму-н., даць у чыё-н.
карыстанне. 77 спадчыну. 5. каео-мто.
Прымусіць, прапанаваць застацца ці зна
ходзіцца дзе-н. 77. еосця начаваць. 6. каеомто. Пайсці ад каго-, чаго-н., не маючы
больш справы з кім-, чым-н. 77. сялі То. Сі
лы пакінулі ліяне. 7н не накінуў таварыма
ў бябзе. 77. ззаДу каео-н. (апярэдзіць у спа
борніцтве). 7. каео-мто і без бал. Не даць
чаго-н. 77. без абебу. 77. ліст без абказу. 8.
мто. Спыніць, перастаць чым-н. займац
ца. 77 непатрэбныя размовы. 77акінь кпіць/

II незак. пакідаць, -Аю, -Аеш, -Ае (да 1—7
знач.).
ПАКІТАВАЦЬ ал кітаваць
ПАКЛАДАНЕЦ, -нца, л*н. -нцы, -нцаў
лі. (разм ). Тое, што і кастрат.
ПАКЛАДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.,
каео. Тое, што і кастрыраваць. Ц зак. выпа
кладаць, -аю, -аеш, -ае; -аны. Ц наз. пакладАнне, -я, н.
ПАКЛАДЫ, -аў абз. паклАд, -у АТ-дзе,
л*. (спец.). Тое, што і залежы (у 1 знач.). 77.
калійнай солі.
ПАКЛАЖА, -ы, ж. Пакладзеныя для
перавозкі рэчы, груз, багаж. Лоз з пакла
жай.
ПАКЛАНІЦЦА ел кланяцца
ПАКЛАНЯЦЦА, Аюся, Аешся, -Аец
ца; незак., кал*у-чал*у (высок.). Адносіц
ца да каго-, чаго-н. з глыбокай пашанай,
павагай. 77. таленту пісьменніка. Ц наз. пакланённе, -я,н.
ПАКЛАПАТАЦЬ ел клапатаць
ПАКЛАПАЦІЦЦА ел клапаціцца
ПАКЛАСЦІ ал. класці
ПАКЛАСЦІСЯ ал класціся
ПАКЛЁП, -у лін. -ы, -аў л*. Ілжывае аб
вінавачанне. Узвесці л. на каео-н.
ПАКЛЁПНІК, -а, лін -і, -аў л* Той, хто
паклёпнічае на каго-, што-н. Ц ж. паклёп
ніца, -Ы, ЛІН. -ы, -ніц.
ПАКЛЁПНІЦКІ, ая, ае Які мае ад
носіны да паклёпу які змяшчае паклёп.
77аклёлніцкія прыёмы. 77аклёлніцкая заява.
ПАКЛЁПНІЧАЦЬ, -аю, аеш, -ае; не
зак., на каео-мто. Распаўсюджваць пра
каго-, што-н. заведама лжывыя чуткі. Ц
зак. напаклёпнічаць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
паклёпніцтва, -а, н
ПАКЛІКАЦЬ ал клікаць
ПАКЛОН, -у лін ы, -аў м. 1. Нахілен
не галавы або верхняй часткі тулава ў знак
прывітання, удзячнасці, пакорнасці і пад.
77ізкі л. Зямны л. (да зямлі). Аббіваць пак
лоны (кланяцца). 7>іць паклоны (кланяцца
ў час малітвы). 2. пбран. Пажаданне дабра,
шчасця, прывітанне. 77аслаць, лврабаць л.
каму-н. 0 Ісці з паклонам ба каео (разм.) —
звяртацца з просьбай аб дапамозе, садзей
нічанні да каго-н.
ПАКЛОННІК, а, лін і, -аў м І. Той,
хто з захапленнем пакланяецца каму-,
чаму-н.; прыхільнік. 77. ліастацтва. 77.
чыйео-н. таленту. 2. Закаханы ў каго-н.
чалавек. У яе было мноеа паклоннікаў. Ц ж.
паклонніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ПАПЛЯВАЦЬ', -люіб, -люёш, -люё;
-лібй; -лявАны; зак., мто. 1. Скляваць усё.
77тумкі пакляпалі ўвесь корм. 2. Скляваць
крыху. Трыб крыху пакляваны. 3. Правесці
некаторы час, клюючы.
ПАКПЯВАЦЬ', -лібю, -лібеш, -лібе;
-лібй, -лявАны; незак., мто. Абтыкаць па
зы, дзіркі пакуллем.
ПАЮІЯСЦІСЯ ел клясціся
ПАКОВАЧНЫ ел накоўка'
ПАКОЙ, -я, мн. -і, -яў м. 1. Асобнае па
мяшканне для жылля ў кватэры. Траляваны
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п. 2. мн. Раскошныя жылыя памяшканні ў
царскім палацы. О Прыёмны пакой — па
мяшканне ў бальніцы для прыёму хворых
і аказання ім медыцынскай дапамогі. Ц
прым. пакаёвы, -ая, -ае (да 1 знач.).
ПАКОЛВАЦЬ, -аю, аеш, ае; незак
Зрэдку злёгку калоць. У ерубзях паколвае
(безас.).
ПАКОЛЬЮ, злуч. Таму што, так як. 77.
ты там сёння бубзем, то я тубы не лайбу.
ПАКОРА, -ы, ж. 1. Поўнае падпарад
каванне, пакорнасць. .Хрысціянская п. 2.
Паслушэнства, пакорлівае прыняцце лё
су. ТТрыняць патрабаванні з пакораю.
ПАКОРЛІВЫ, ая, -ае Паслухмяны,
падатлівы; які выражае пакору. 77. харак
тар. 77. тон. II наз. пакорлівасць, -і, ж.
ПАКОС, -у м. 1. Месца касьбы. Лясны
п. 2. Касьба або час касьбы. 77ачынаецца п.
3. мн. -ы, -аў Тое, што і пракос. Ц прым. па
косны, -ая, -ае.
ПАКОСТ, -у АТ -сце, м. Спецыяльна
апрацаваны алей або тлушч, што прымя
няецца для прыгатавання фарбаў лакаў
кіту і пад.
ПАКОЎЗАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. Правесці некаторы час, коўзаючыся.
77. на лёбзе.
ПАКОЎКА ал. панаваць.
ПАКОЎКА', -і, ДА/-ўцы, мн. -і, -кбвак,
ж. (спец.). Загатоўка, апрацаваны каван
нем або штампаваннем кавалак металу. Ц
прым. паковачны, -ая, -ае.
ПАКОЎНЫ, -ая, -ае. Ёмісты, здольны
многа змясціць чаго-н. 77. ку%,ор. Ц наз. па
коўнасць, -і, ж
ПАКОША, -ы, мн. -ы, -кбш і -аў ж.
Скошаная сенажаць. Ц лрым. пакОшавы,
-ая, -ае.
ПАКРАЖА, -ы, мн. -ы, -рАж, ж. 1. ал.
красці. 2. Украдзеная рэч. Ябмукаць па
кражу.
ПАКРАПАЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , ае;
зак. Выпасці (пра дробны дождж). Ложбж
пакрапаў і парастаў.
ПАКРАПВАЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , -ае;
лазак. Злёгку, з перапынкамі крапаць (пра
дождж). Стаўл. божбж.
ПАКРАПІЦЬ ал крапіць
ПАКРАСАВАЦЦА ал красавацца
ПАКРАСЦІ, -рАду, -рАдзеш, -р&дзе;
-р&ў -рОла; -рОдзены; зак., мто. Украсці
ўсё, многае. А/ноеа рэчаў пакралі.
ПАКРАТАЦЦА ал кратацца
ПАКРАТАЦЬ ал кратаць
ПАКРУГЛЕЦЬ ал круглець
ПАКРУЧАСТЫ, -ая, ае 1. Які мае
многа крутых звілін. 77акручастая рака. 2.
Які звіваецца, не прамы. 77. нлюмч. Ц наз.
пакручастасць, -і, ж.
ПАКРЫВАЦЦА ал пакрыцца
ПАКРЫВІЦЦА ал крывіцца
ПАКРЫВІЦЬ ал крывіць
ПАКРЫКВАЦЬ, -аю, аеш, ае; лазак
Злёгку час ад часу крычаць (у 1 і 3 знач.).
ТУебзе ў еумчары пакрыкваў брач. Фурманы
пакрыквалі на коней.
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ПАКРЫСЁ, лрысл. Е Патроху, невялікі
мі долямі. 77. ўсяео лдкдм/п/дедць. 2. Пасту
пова, не адразу. Рдб/ць еэтд л/озкнд л.
ПАКРЫТЫКАВАЦЬ, кўю, кўеш, кўе;
-кўй; зак., кдео-м/то. Выказаць крытычныя
заўвагі пра каго-, што-н. 77 кдео-н. за кра
халь/.
ПАКРЫЎДЖАНЫ, ая, ае Які выра
жае пачуццё крыўды. 77. /лак. 77. лозірк.
ПАКРЫЎДЗІЦЦА, -джуся, дзішся,
-дзіцца; зак., яа каао-м/тло. Адчуць крыўду
абразіцца. 77. за здўедеу.
ПАКРЫЎДЗІЦЬ, джу дзіш, дзіць;
-джаны; зак., кдео-м/л/о. 1. Прычыніць
крыўду каму-н. 77. еыкдзедннел/. Мух/ яе
лдкрыўбз/ць (перан.: пра добрага, спа
койнага чалавека). 2. Надзяліць чым-н. у
недастатковай ступені, даць менш, чым
патрэбна. 77рь%км)а яе лдкрыўбзілд еэ/лаеа
чалавека тдлентдм. 77дкрыўбзкдны боедм
(пра няўдачлівага, абмежаванага розумам
чалавека; разм.).
ПАКРЫЦЦА, -рыюся, -рыешся, -ры
ецца; зак. Запоўніцца, усеяцца чым-н. на
паверхні. %др накрыўся чырванню. Тра
са накрылася расам. Ц незак. пакрывацца,
-аюся, -Аешся, -Аецца.
ПАКРЫЦЬ, -рьію, -рыеш, -рьіе; -ры
ты; зак. 1. ал. крыць. 2. кдао-м/то. Па
класці, накласці зверху на каго-, што-н.
77. сцены слоем %,дрбы. 3. кдео-м/то. Запоў
ніць, усеяць чым-н. на паверхні. Лмдры
лдкрыл/ небд. 7/ела лдкрытд еысылкдм. 4.
мяло. Пра гукі: заглушыць, зрабіць нячут
ным. Тром алла^ысмен/лаў накрыў длом/н/я
слоеы лрдл/оўцы. 5. м/то. Кампенсаваць,
замяніць чым-н. 77. рдстрдту. 77 еыбдтк/.
6. кдао-м/то. Дапамагчы ўтаіць, схаваць,
не выдаўшы чый-н. учынак. 77. чы/о-н.
тну. 7. м/то. Пераадолець перамяшчэн
нем. 77ызкн/к накрыў беухкілдметроеу/о
быстднцыю за 76? хе/л/н. 8. м/то. У картач
най гульні: паклаўшы вышэйшую карту
вывесці з гульні карту партнёра. 77. бале
та бдл/дм. 9. каао. Апладніць (пра жывёл;
спец.). II незак. пакрываць, -Аю, -Аеш, -Ае.
II наз. пакрыццё, -А, н. (да 2, 3, 5—9 знач.).
ПАКРЫШКА, і, ДМ шцы, мн і,
-шак, зк. Чахол з тоўстай гумы, які на
цягваецца на камеру веласіпеда, аўтама
шыны і пад., а таксама скураны чахол, які
нацягваецца на гумавую камеру мяча. 7умдедя л. II нрым. пакрышачны, -ая, -ае.
ПАКРЫШЫЦЦА ал. крышыцца
ПАКРЫШЫЦЬ, рышў, -рьішьпп, рьі
шыць; -рьішаны; зок., мяло і чдао. 1. Трохі
раскрышыць. 77. лтум/кдм злей?. 2. Нарэ
заць дробнымі кавалачкамі. 77. нд скрыл/к/
бульбу.
ПАКТ, -а, Л7-кце, мн. -ы, -аў м. (афіц.).
Міжнародны дагавор. 77. дб нендлдбзенн/.
ПАКУДЛАЦІЦЦА ал. кудлаціцца
ПАКУДЛАЦІЦЬ ал. кудлаціць
ПАКУЛЛЕ, -я, н. Грубае валакно, якое
адходзіць пры апрацоўцы лёну канапель.
Здкдндлдц/ць м/чыл/ны лдкуллем. Ц нрым.
пакуллевы, -ая, -ае
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ПАКЎЛЬ. 1. лрысл. На працягу некато
рага часу. 77дстом л. тут. 77. н/чоед не еябомд. 2. злуч. На працягу таго часу як. 77.
бзяўчынд сучыццд, трэбд ем бдндмдадць. 3.
злуч. Да той пары як. 7/е лдмбу, н. не скон
чу рдботы. 0 Пакуль што (разм.) — пакуль
(у 1 знач.), незалежна ад таго, што можа
здарыцца потым. 77дкуль м/то мы тут уеш
здбдеолены.
ПАКУМІЦЦА ал. куміцца
ПАКУНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў м. За
горнутыя ў што-н. рэчы. 77. кн/а.
ПАКУПАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
здк. Пабыць у вадзе, купаючыся. 77. ўрдцэ.
ПАКУПКА, -і, ДЛ7-пцы, мн. -і, -пак, зк.
Купленая рэч. 77дкдздць ноеу/о лдкунку.
ПАКУПНІК, -А, мн. -ц -бў м. Чалавек,
які купляе што-н. Ц зк. пакупніца, -ы, л/н.
-ы, -ніц. II ярым. пакупніцкі, -ая, -ае.
ПАКУПНЫ, Ая, бе 1. Які звязаны з
магчымасцямі купляць. 77дкулндя збольндсць ндсельн/цтсд. 2. Такі, як пры куплі
(пра цану). 7ром/ы, зднлдчдныя зд бубындк,
здл/чедюццд ў ком/т ндкунном //дны.
ПАКЎРВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; нездк.
(разм.). Курыць, не спяшаючыся, час ад
часу; пакрыху. 77. нд прызбе.
ПАКУРЫЦЬ, -курў, -кўрыш, -кўрыць;
здк. 1. Правесці некаторы час, курачы. 2.
м/то. Скурыць усё, многае. 77 усе лдляросы.
ПАКУСАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; здк.,
кдао-м/то. 1. Укусіць у многіх месцах ці
некалькі разоў 2. Скусаць. Ллолчыкд лдкусдл/ лчолы.
ПАКЎСВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; нездк.,
м/то. Кусаць мала, калі-нікалі. ТТереобд н.
цыадрэту.
ПАКЎТА,ДЛ7-кўце, л/н. -ы, -кўт, зк. Вя
лікая фізічная або душэўная мука. 7?очы,
моўныя ндкуты. Дум/эўныя ндкуты.
ПАКЎТАВАЦЬ, -тую, -туеш, -туе; -туй;
нездк. 1. Цярпець пакуты. 77. дбзубноад бо
лю. 2. Пераносіць якія-н. нягоды, цяжкас
ці. 77. дб беззямелля.
ПАКУТЛІВЫ, -ая, ае 1. Які прычы
няе пакуты, мукі. 77. кдм/дль. 77дкутл/еде
нытднне. 2. Які выяўляе пакуту муку; вы
кліканы пакутай, мукай. 77. тедр. 77дкутл/еь/я слёзы. Ц ндз. пакўтлівасць, -і, зк.
ПАКУТНІК, -а, мн і, аў, м Чалавек,
які перанёс або пераносіць пакуты. 77дкутн/к/ кдн//лда€рдў. Ц зк. пакутніца, -ы, мн.
-ы, -ніц. II нрым. пакутніцкі, -ая, -ае.
ПАКЎТНЫ, -ая, -ае. 1. Тое, што і лдкутл/еы (у 1 знач.). 77. боль. 2. Які перано
сіць, церпіць пакуты. 77. чдлдеек.
ПАЛАБ ЁЦКІ ал полаўцы
ПАЛАВЁЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе; не
здк. 1. Набываць палавы колер. 77длдеее
ячмень. 2. Вызначацца сваім бледна-жоў
тым колерам. ТТебд ндлдеелд. Ц здк. запалавёць,-бе
ПАЛАВІК, -А, мн. -і, -бў м. Вузкі доўгі
дыванок з грубай тканіны, які рассцілаец
ца на падлозе.
ПАЛАВІНА, -ы, мн. -ы, -він, зк. 1. Адна
з дзвюх роўных частак, якія разам склада

юць цэлае. 77. лдм/борд. 77. снрдеы. 77. зі
мы лрдмм/лд. 77ерм/дя н. гульні (у спорце). 2.
Сярэдзіна якой-н. адлегласці, прамежку
часу. 77рдехдць ндлде/ну бдроа/. 77. яосьмдм
сечдрд. 3. Асобная частка жылога памяш
кання (уст.). 77дрдбндя н. бомд. 4. Пра жон
ку (разм., жарт.). ЛТдя н. ў дб-езбзе. Ц лдмянм/. палавінка, -і, ^7Л/-нцы, мн. -і, -нак,
зк. (да 1 знач.). Ц лрым. палавінны, -ая, -ае
(да 1 знач.).
ПАЛАВІНЧАТЫ, ая, ае 1. Які скла
даецца з дзвюх частак, палавін (спец.).
77длде/нчдтдя цэалд (бітая). 2. лердн. Па
збаўлены цэласнасці, паслядоўнасці, які
не даводзіць чаго-н. да канца. 77длдтнчдтыя меры. 77длдтнчдтдердм/энне. Ц ндз. па
лавінчатасць, -і, зк. (да 2 знач.).
ПАЛАВЫ' ал. пол7
ПАЛАВЁР, -Ая, -бе. Які мае бледнажоўты колер. Збдзкынд ўзко стдлд ндлдеом.
ПАЛАІАДНЁЦЬ ал лагаднець
ПАЛАДЗІЦЬ, -лАджу, -лАдзіш, -лАдзіць;
здк., з кім. Прыйсці да ладу наладзіць уза
емаразуменне, магчымасць сумеснага
жыцця, дзейнасці. 77. з сусебзям/.
ПАЛАЖЫЦЬ ал класці
ПАЛАЖЭННЕ, я, мн і, яў, н 1. Звод
правіл, законаў, якія датычацца чаго-н.
77. дб еыбдрдх. 2. Навуковае сцверджанне,
сфармуляваная думка. Асноўныя лдлдзкэнн/ кн/а/.
ПАЛАМАЦЦА ал ламацца
ПАЛАМАЦЬ ал ламаць
ПАЛАНІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; здк. і нездк., кдао-м/то. Зра
біць (рабіць) польскім па мове, звычаях. Ц
ндз. паланізацыя, -і, зк
ПАЛАНІЗМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Слова
або выраз, запазычаныя з польскай мовы,
напр.: дмчынд, мо//, сукенкд.
ПАЛАНІЦЬ, -ланіб, -лбніш, -лбніць;
-ланёны; здк. і нездк. 1. кдао-м/то. Узяць
(браць) у палон. 77. едрозкую дрмйо. 2.
лердн., кдао ("м/то). Зачараваць (зачароў
ваць), захапіць (захапляць). 77. чдроўным
еолдсдм. II ндз. палананне, -я, н.
ПАЛАНКІН, -а, л/н. -ы, -аў, м. На Усхо
дзе: умацаванае на доўгіх шастах крытае
крэсла або ложа, якое пераносіцца на
сільшчыкамі.
ПАЛАНЦІН, а, мн ы, аў м Футра
вая або аксамітавая жаночая наплечная
накідка (шаль), а таксама вялікая і шыро
кая хустка. Сдбдл/ны л. Ц лрым. паланціна
вы, -ая, -ае.
ПАЛАНЕЗ, -а, мн. -ы, -аў м. Польскі
ўрачысты танец-шэсце, а таксама музыка
ў яго рытме.
ПАЛАС, -а, мн. -ы, -аў, м. Двухбаковы
дыван без ворсу. Ц лрыл/. паласны, -ая, -ае.
ПАЛАСА, -ы, л/н. палбсы / (з л/ч. 2, 2,
4) паласьі, -лбс, зк. 1. Доўгая роўная лінія
(на малюнку чарцяжы), след на якой-н.
паверхні ад чаго-н.; доўгая вузкая час
тка якой-н. прасторы. Чырвоныя / с/н/я
лдлосы нд хустцы. 77. нд целе дб убдру. 77.
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быму. 2. Працяглы ўчастак чаго-н., пояс.
7л/н/стая л. 77ры(%рантаеая л. 3. Невялі
кі вузкі ўчастак ворнай зямлі сялянскага
надзелу (гіст.). 4. Старонка ў наборы, у
друкаваным выданні (спец.). Тазетная л.
5. пбран. Прамежак часу перыяд. Самая
м/часл/еая л. лаа жыцця. 6. лерак. Настрой,
стан. Змрочная л. намада на яао. Ц лал/янм/.
палбска, -і,Д37-лбсцы, мн. -і, -сак, ж. (да
1—3 знач.). 7кан/на ў падоску. Ц лрым. палбсны, -ая, -ае (да 1 знач.; спец.) / палас
ні, -Ая, -бе (да 1 і 4 знач.; спец.).
ПАЛАСАВАЦЦА ал. ласавацца
ПАЛАСАВАЦЬ ал. ласаваць
ПАЛАСАВАЦЬ, -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй;
незак. 1. м/то. Рэзаць на палосы (спец.).
/7. жалеза. 2. каао-м/то. Біць, пакідаючы
рубцы, палосы на целе (разм.). Ц зак. спа
ласаваць, -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй; -савАны
(да 2 знач.) і распаласаваць, -сўю, -сўеш,
-сўе; -сўй; -савАны (да 1 знач.). Ц наз. пала
саванне, -я, н. (да 1 знач.).
ПАЛАСАВЙ, -Ая, -бе (спец.). Які вы
рабляецца ў выглядзе палос ці служыць
для вырабу іх. 77аласаеое жалеза. 77. стан.
ПАЛАСАТЫ, -ая, -ае. Пакрыты пало
самі; з афарбоўкай у палоску. 77аласа?яая
ткан/на. 77аласа/ныя м/лалбры. Ц наз. паласАтасць, -і, ж.
ПАЛАСКАЛЬНІЦА, -ы, мн ы, ніц,
ж. Пасудзіна для мыцця кубкаў, шклянак
і пад.
ПАЛАСКАННЕ, я, мн і, -яў н 1. ал.
паласкаць. 2. Лекавая вадкасць, якой палошчуць горла, рот. Т/елдае н.
ПАЛАСКАЦЦА, -лашчўся, -лбшчашся,
-лбшчацца; -лашчьіся; незак. 1. Плюхац
ца ў вадзе, купаючыся. 27?ец/ яаломчуцца ў
еозбры. 2. (7 / 2ас. неўжь/е.), неран. Трапя
тацца на ветры. 77алом^чу^^а сцяа/.
ПАЛАСКАЦЬ, -лашчў, -лбшчаш, -лбшча; -лашчй; -ласкАны; незак., м/то. 1.
Прамываць пасля мыцця, апускаючы ў
чыстую ваду. 77 бялізну. 2. Прамываць для
ачысткі, дэзынфекцыі або з лячэбнай мэ
тай. 77. рот пасля ябы. 77. еорла. Ц зак. выпа
ласкаць, -лашчу -лашчаш, -лашча; -ла
шчы; -ласканы (да 1 знач.), адпаласкаць,
-лашчў, -лбшчаш, -лбшча; -лашчы; -ласкАны (да 1 знач.) / прапаласкАць, -лашчў,
-лбшчаш, -лбшча; -лашчы; -ласкАны. Ц
наз. паласканне, -я, н.
ПАЛАСНЎЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; зак., каео-м/то (разм.).
Ударыць чым-н. доўгім, вузкім, што звы
чайна пакідае след у выглядзе вузкай па
ласы. 77. нагайкам на сліне. 77. нажом. 77. з
аўтамата (перан.). Яе слоем паласнулі па
сэрцы (перан.).
ПАЛАТА', -ы, ДА7 -лАце, мн. -ы, -лАт,
ж. 1. Вялікі, пышна аздоблены будынак,
памяшканне (уст.). .Княжацкія палаты. 2.
Асобны пакой у бальніцы, лячэбнай уста
нове. ТСпітальная л. Ц прым. палАтны, -ая,
-ае (да 2 знач.).
ПАЛАТА^, -ы,ДЛ7-лАце, л/н. -ы, -лАт, ж.
1. Назва прадстаўнічых устаноў у некато

рых краінах. ТТаробная п. 77/жняя п. (пер
шая заканадаўчая інстанцыя). 7?ерхняя п.
(вышэйшая заканадаўчая інстанцыя). 77.
абм/чын і п. лорбаў (ніжняя і верхняя пала
ты англійскага парламента). 2. Назва не
каторых дзяржаўных устаноў. Кніжная п.
77. мер і еаа/.
ПАЛАТКА, -і, 2737 -тцы, мн. -і, -так, ж.
1. Часовае памяшканне з нацягнутай на
каркас тканіны, скуры. Раскінуць палаткі.
2. Лёгкая пабудова з прылаўкам для дроб
нага гандлю. Хлебная л. Ц лрым. палАтачны,
-ая, -ае і палАткавы, -ая, -ае. 77алатачны
жарабок (часовы пасёлак з палатак).
ПАЛАТКІ, -так. Насціл з дошак паміж
печчу і сцяной у сялянскай хаце, які ра
біўся на высокім узроўні ад падлогі.
ПАЛАТНО, -А, мн. -лбтны, -аў; -лацён і
-лбцен, н. 1. Гладкая льняная тканіна асо
бага перапляцення. Кужэльнае, зрэбнае л.
ТЙскознае п. (віскозная тканіна такога пе
рапляцення). Збялець як п. (стаць вельмі
бледным). 2. Паласа, стужка ў механізме.
77. транспарцёра. 3. Карціна (звычайна на
матэрыі асобага перапляцення). 7?ыстаўка лелм/ых палотнаў беларускіх мастакоў.
727ырокае гістарычнае л. (перан.: пра літа
ратурны твор, які апісвае гістарычныя па
дзеі). 4. Дарожны насып, аснова для вер
хняга пакрыцця дарогі (спец.). 77. чыгункі.
5. Плоская тонкая частка чаго-н. (спец.).
77. касы. 77 пілы. Ц прым. палатняны, -ая,
-ае (да 1 знач.). 77алатняная кам/уля (з па
латна). 77алатняная еытеррчасць. 77алатнянае перапляценне (з роўным чаргаван
нем нітак асновы і ўтку).
ПАЛАЎЧАНКА ал. полаўцы.
ПАЛАХЛІВЫ, -ая, -ае. Які лёгка пало
хаецца, усяго баіцца; які выражае спалох.
77. позірк. 77алахліеа (прысл.) азірацца. 77алахліеыя цені (перан.; мітуслівыя, дрыгот
кія). II наз. палахлівасць, -і, ж.
ПАЛАЦ, -а, мн. -ы, -а% м. 1. Вялікі і
пышны будынак, які звычайна выдзяля
ецца сваёй архітэктурай. 2. Такі будынак,
які з'яўляецца месцазнаходжаннем ма
нарха і яго сям'і. 7/арскі л. 3. з Р. У скла
дзе назваў некаторых будынкаў шырока
га грамадскага прызначэння. 77. піянераў.
77. спорту. II прым. палацавы, -ая, -ае (да 2
знач.).
ПАЛАЦЁР, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Работ
нік, які націрае паркетныя падлогі. 2. Бы
тавая машына для націрання паркетнай
падлогі. Электрычны п. Ц прым. палацёрскі,
-ая, -ае (да 1 знач.) і палацёрны, -ая, -ае (да
2 знач.).
ПАЛАЦЁРНЫ, -ая, ае 1. ал. палацёр.
2. Які мае адносіны да працы палацёра, да
націрання падлогі. 77алацёрныя работы.
77Фм?цёрнля м/чотка.
ПАЛАЦІ, -яў (уст.). Тое, што і палаткі.
ПАЛАЦІЦЬ ал. лаціць
ПАЛАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; незак. 1. Іарэць яркім полымем. 77алаюць о}роеы ў
печы. 2. перан. Станавіцца чырвоным,
гарачым ад прыліву крыві. %ар палоў 3.
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лердн., чым. Быць ахопленым якім-н. па
чуццём, быць узбуджаным. 77. каханнем ба
каео-н.
ПАЛАЦЫ ал. апалаць.
ПАЛАЧКА ал. палка
ПАЛАЧКАПАДОБНЫ, ая, ае (спец )
Які па форме нагадвае палачку кароткую
рыску. 77алачкалабобныя бактэрыі.
ПАЛАЧНЫ ел. палка
ПАЛАШ, -А, мн. -ы, -бў, м. Халодная
ручная зброя з доўгім прамым клінком. Ц
лрыл/. палАшны, -ая, -ае
ПАЛАЯЦЦА ел. лаяцца
ПАЛКА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: 1) які мае адно
сіны да старажытных эпох, да глыбокай
старажытнасці, напр.: полеоозіяты, лалеааз/яцк/; 2) які мае адносіны да палеан
талогіі, палеанталагічны, напр.: лалеабатоніко, лалеазаалое/я; 3) які мае адносіны
да вывучэння глыбокай старажытнасці,
напр.: лалеалаталоа/я, лалеарэнтаеналоеія, лалеа%?/талое/я.
ПАЛЕАГРАФІЯ, і, ж Навука аб раз
віцці пісьменства і старажытных рукапі
сах, мэта якой вызначыць час і месца іх
узнікнення паводле знешняга выгляду і
пісьма. II лрым. палеаграфічны, -ая, -ае.
ПАЛЕАЗАЎР, -а, мл. -ы, -аў м. Вяліз
ная выкапнёвая яшчарка.
ПАЛЕАЗОЙ, -збю, м. (спец.). Самы
старажытны этап фанеразойскай гісто
рыі Зямлі. II лрым. палеазойскі, -ая, -ае. О
Палеазойская эра — эра геалагічнай гісто
рыі Зямлі, якая суадносіцца з існаваннем
старажытнейшай групы адкладаў горных
парод.
ПАЛЕАЛІТ, -у, 37-ліце, м. Ранні перы
яд каменнага веку (да 10—11 тысячагод
дзяў да н.э.). II лрым. палеалітычны, -ая,
-ае.
ПАЛЕАНТАЛОГІЯ, -і, ж Навука аб
акамянелых выкапнёвых жывёлінах і рас
лінах. II лрым. палеанталагічны, -ая, -ае.
ПАЛЕАНТОЛАГ, а, мн і, аў м Спе
цыяліст па палеанталогіі.
ПАЛЕВЫ', -ая, -ае. Бледна-жоўты з ру
жовым адценнем.
ПАЛЕВЬР ал. паля
ПАЛЁГЛЫ, -ая, -ае. Які прыгнуўся
сцяблом да зямлі (пераважна пра збож
жавыя расліны). 77адеалая збажына. Ц наз.
палёмасць, -і, ж. (спец.). 77. жыта.
ПАЛЁГЧЫ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-лАжа; -лАжам, -ляжаце, -лАгуць; палёг,
-ляглА / -лёгла, -ляглб / -лёгла; зак. 1.
Легчы (пра многіх). 2&ец/ лалеал/ спаць. 2.
(7 / 2 ас. абз. / мн. не ўжыс.). Прыгнуцца
сцяблом да зямлі (пра злакі). .Жыта надда
ло. 3. леран. Загінуць, быць забітым (пра
многіх). У тым ба/ наддало мноаа салбат. Ц
незак. палягаць, -Ае (да 2 знач.; спец.); наз.
паляганне, -я, н. (да 2 знач.; спец.). 77алдаанне пасеваў
ПАЛЁГЧЬІЦЬ, чу -чыш, чыць; ча
ны; зак., м/то. 1. Зрабіць менш цяжкім,
аблегчыць. 77 лбралраеу. 2. Змякчыць,
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паслабіць. 77. боль. Ц незок. палягчэць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц лоз. палягчэнне, -я, л. / палёгка,
-і, ДМ-гцы, ж.
ПАЛЁЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незок.
(разм.). Трохі, час ад часу ляжаць. 77. //о
нечы.
ПАЛЁЗЦІ, -зу -зеш, -зе; палёз, -зла;
палёзь; зак. 1. Пачаць лезці (у 1, 3 і 7
знач.). 77. ла брала. А)?олчук/ лолезл/ ў соб.
77. б/^/^о. 77. у к//нэнь. 2. (^7 / 2 ос. мл ўжые./
Пачаць выпадаць (пра валасы, поўсць).
7?олосы ўжо далезлі.
ПАЛЕМІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; яезак., з к/м-чым. Весці палеміку. 77.
з (Закладчыкам.
ПАЛЁМІКА, -і, ДМ-міцы, ж. Спрэчка
пры абмеркаванні, высвятленні навуко
вых, літаратурных, палітычных пытанняў.
7?ос/лроя лалйнычяая л.
ПАЛЕМІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў л/.
Чалавек, які ўмее ці любіць палемізаваць.
II ж. палемістка, -і, ДМ-тцы, л/н. -і, -так.
ПАЛЕМІЧНЫ, ая, ае 1. Які мае ад
носіны да палемікі, уласцівы для палемі
кі. 77. /нон. 2. Які заключае ў сабе пале
міку 77блем/чноя л/торотдро. Ц ноз. пале
мічнасць, -і, ж.
ПАЛЁНА, -а, мн. -ы, -лён, н. 1. Кава
лак распілаванага і рассечанага бервяна
на паліва. Яс/ноеое н. 2. перон. Непаварот
лівы, тупы чалавек (лаянк.). Ц яомянн/. палёнца, -а, мн. -ы, -аў.
ПАЛЕНАВАЦЦА ал ленавацца
ПАЛЁННЕ' ал паліць'
ПАЛЁННЕ, -я, н., зб. Палёны. Зло
жыць н. лоб ноеес.
ПАЛЕОГРАФ, а, мн ы, -аў, м Спе
цыяліст па палеаграфп.
ПАЛЁПШАЦЬ ал лепшаць
ПАЛЁПШЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-шыцца; зок. Стаць лепшым. Збороўе лолелм/ылося. 7/бберр ноленм/ылося. Ц незок.
паляпшацца, -Аецца.
ПАЛЁПШЫЦЬ, шу, -шыш, -шыць;
-шаны; зок., мяло. Зрабіць лепшым. 77.
якоесь лробўкцы/. 77. нострой. Ц незок. па
ляпшаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ноз. паляпшэнне,
-я, н. / палёшнанне, -я, н.
ПАЛЁТАЕ, -тка, мн. -ткі, -ткаў м. Учас
так поля, які выкарыстоўваецца пад пасе
вы. кукурузныя лоле/лк/. Ц лрь/м. палётачны, -ая, -ае / палёткавы, -ая, -ае.
ПАЛЕЦ, -льца, мн. -льцы, -льцаў м. 1.
Адна з пяці рухомых канцавых частак кіс
ці рукі, ступні нагі (у чалавека) або лапы
(у жывёлы). 7)езыменны лолец. 2. У машы
нах, механізмах і пад.: замацаваная дэталь
у выглядзе акруглага стрыжня (спец.).
77орм/нееы н. 0 праз пальцы глядзець но коео-ноло (разм., неадабр.) — свядома не
заўважаць каго-, што-н.; абыякава ставіц
ца да каго-, чаго-н. Ведаць як свае пяць
пальцаў коао-номо (разм.) — ведаць вель
мі добра. Пальцам паказваць но коао-номо
(разм.) — указваць, звяртаць асобую ўва
гу на каго-, што-н. Ц ломячы/. пальчык, -а,
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мн. -і, -аў м. (да 1 знач.). Ц лрь/м. пальцавы,
-ая, -ае. 77. сус/ноў.
ПАЛЁГКА, -і, ДМ -гцы, мн. -і, -гак, ж.
1. ал. палегчыць. 2. Стан лёгкасці, вызва
лення ад чаго-н. Лбчуць лолёаку.
ПАЛЁТ, -у, М-лёце, мн. -ы, -аў м. Рух,
перамяшчэнне па паветры. 77. рокеты. 77.
но Морс. 77. бумк/ (перан ). 77лгум/ко еысокоео яолё/яу (перан.; пра чалавека, які
займае важнае становішча; разм., іран.). Ц
лрым. палётны, -ая, -ае (спец.). 77блётноя
<7020 (вага лятальнага апарата, гатовага да
палёту).
ПАЛЁЎКА, -і,
-лёўцы, мн. -і, -лёвак, ж. Жывёліна атрада грызуноў падоб
ная на мыш.
ПАЛІ... (ал. полі...). Першая састаўная
частка складаных слоў якая ўжыв. замест
«полі...*, калі націск у другой частцы па
дае на першы склад, напр.: яолйяэхн/кум,
лол/алот, лол/кл/н/ко.
ПАЛІВА, -а, н. Гаручае рэчыва, якое дае
цяпло і з'яўляецца крыніцай атрымання
энергіі. Т^ербое н. (дровы, вугаль). 7?обкое
н. (нафта). II ярым. паліўны, -ая, -ае. 77ол/уныя рэсурсы.
ПАЛІВА, -ы, ж. (спец.). Шклопадоб
ная маса, якой пакрываюць керамічныя
вырабы. II лрь/м. паліўны, -ая, -ае.
ПАЛІВАЛЬНЫ ал паліць\
ПАЛІВАННЕ /' ПАЛІЎКА ал паліць^.
ПАЛІВАНЫ, -ая, -ае. Пакрыта палівай.
77. збонок.
ПАЛІВАЦЬ ал папіць^
ПАЛІВАЧКА, -і, ДА7 -чцы, мн. -і, -чак,
ж. (разм.). Тое, што і лейко (у 2 знач.).
ПАЛІВАЧНЫ ал паліць^
ПАЛІГАМІЯ, -і, ж. (спец.). Форма
шлюбу ў некаторых плямён і народаў пры
якой мужчына можа мець некалькі жо
нак; мнагашлюбнасць. Ц лрым. палігамны,
-ая, -ае.
ПАЛІГЛОТ, -а, М -лёце, мн. -ы, -аў м.
Чалавек, які ведае многа моў Фронцыск
Скорыно быў лол/ало/яом.
ПАЛІГОН, -а, мн ы, -аў, м Вялікі
спецыяльна абсталяваны ўчастак сушы
або мора для выпрабавання розных відаў
зброі, баявых вучэнняў ^ртыяерыйск/ л.
Дучэбны л. II лрым. палігонны, -ая, -ае.
ПАЛІГРАФІСТ, а, М -сце, мн -ы, аў,
м. Спецыяліст па паліграфіі. Ц ж. палігра
фістка, -і, ДЛ7-тцы, мн. -і, -так.
ПАЛІГРАФІЯ, і, ж Галіна тэхнікі,
прамысловасць, якая занята друкаваннем
кніц газет і пад. Ц лрь/м. паліграфічны, -ая,
-ае.
ПАЛІКЛІНІКА, і, ДЛ7 -ніцы, мн і,
-нік, ж. Медыцынская ўстанова з урача
мі розных спецыяльнасцей, прызначаная
для аказання насельніцтву ўсіх відаў нестацыянарнай медыцынскай дапамогі.
Раённая л. Дз/цячоя л. Ц лрым. паліклінічны,
-ая, -ае.
ПАЛІМЁРЫ, -аў абз. палімер, -а, м.
Высокамалекулярныя хімічныя злучэнні,
якія складаюцца з аднародных, што паў

тараюцца, груп атамаў і шырока прымя
няюцца ў тэхніцы. ТТрыробныя л. II лрым.
палімёрны, -ая, -ае. 77ал/мерныя мотзрыялы.
ПАЛІНЯЛЫ, -ая, -ае. Які выцвіў стра
ціў свежасць фарбаў 77дл/нялля хусжко.
ПАЛІНЯЦЬ ал ліняць
ПАЛІП, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Марская
жывёліна, якая не мяняе свайго месца
знаходжання. Арролобы л. 2. Хваравітае
ўтварэнне з эпітэлію слізістай абалонкі.
77ол/лыўносе. Ц лрым. паліпны, -ая, -ае.
ПАЛІРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
-равуны; зяк., мяло. Націраючы, надаць
люстрана-гладкі выгляд чаму-н. 77 мэблю.
77. но2ц/. II зяк. напаліраваць, -рўю, -рўеш,
-рўе; -рўй; -равуны / адпаліраваць, -рўю,
-рўеш, -рўе; -рўй; -равуны. Ц няз. паліра
ванне, -я, н. / паліроўка, -і, ДА7 -ўцы, ж.;
лрыл/. паліравальны, -ая, -ае / паліровачны,
-ая, -ае.
ПАЛІСАНДР, -у, м. Каштоўная цвёр
дая драўніна некаторых трапічных дрэў Ц
лрым. палісандравы, -ая, -ае. 77яя/сянбряеое брэея.
ПАЛІСМЁН, -а, л/н. -ы, -аў м. У Англіі,
З ША і некаторых іншых краінах: паліцэй
скі.
ПАЛІТ... Першая састаўная частка
складаных слоў якая адпавядае па знач.
слову «палітычны*, напр.: лолйлоббзел,
ЛЯЛЙЛЗЯНЯТЛК/,

ЛЛЛЙЛ/Н(%ЮрМЛЦЫЯ,

ЛЯЛ//ЛЭ-

коном/я.
ПАЛІТАЛОГІЯ, і, ж Навука, якая вы
вучае палітычную сістэму і палітычнае
жыццё, праблемы ўнутранай палітыкі і
міжнародных зносін. Ц лрь/м. палітала
гічны, -ая, -ае.
ПАЛІТКАТАРЖАНІН, -а, лм -жйне,
-жан, м. Рэвалюцыянер, які адбываў цар
скую катаргу ў перадрэвалюцыйнай Расіі.
II ж. паліткатаржанка, -і, ДА/ -нцы, мн. -і,
-нак.
ПАЛІТО, нескл., н. Верхняя вопрат
ка, звычайна ніжэй каленаў. Ск^ряное л.
Мужчынскае л. Ц лрь/м. палітовы, -ая, -ае
(спец.).
ПАЛІТОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыя
ліст па паліталогіі.
ПАЛІТРА, -ы, ж. 1. Дошчачка, на якой
мастак змешвае фарбы. 2. леран. Падбор
фарбаў у карціне, колеравая гама. 3. леран.
Сукупнасць выяўленчых сродкаў мастака.
Доеожоя л. л/сьменн/ка.
ПАЛІТРУК, -0, мн. -і^ -бў, м. Асоба ваеннапалітычнага саставу, якая кіравала
палітычнай работай у падраздзяленнях
вайсковых часцей Савецкай Арміі (да
1942 г). 77. роты.
ПАЛІТЎРА, -ы, ж. Спіртавы лак, які
выкарыстоўваецца для паліроўкі. Ц лрым.
палітўрны, -ая, -ае.
ПАЛІТЫК, -а, мн. -і, -аў м. Палітычны
дзеяч, асоба, якая займаецца пытаннямі
палітыкі; знаўца палітыкі. Д/мьяобочны я.
ПАЛІТЫКА, -і, ДМ-тыцы, ж. 1. Дзей
насць органаў дзяржаўнай улады і дзяр-
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жаўнага кіравання, якая адлюстроўвае
грамадскі лад і эканамічную структуру
краіны, а таксама дзейнасць грамадскіх
класаў партый і інш. класавых арганіза
цый, грамадскіх груповак, якая вызнача
ецца іх інтарэсамі і мэтамі. Міжнаробная
л. 77. мірнага суіснавання. 2. Падзеі і пы
танні грамадскага, дзяржаўнага жыцця.
7/Ікаві^/^а палітыкам. Бягучая л. 3. Харак
тар дзеянняў, накіраваных на дасягнен
не таго, што вызначае адносіны з людзь
мі (разм.). Літраж л. ў вас, .мы яе навылет
бачым. II нрым. палітычны, -ая, -ае (да 1 і
2 знач.). 77лл;л!ь/члля актыўнасць лісе. /7.
бзеяч. 77ллйлычлыя набух/. 77. кругагляб.
ПАЛІТЫКАН, -а, мн. ы, аў, м (па
гард.). Беспрынцыповы палітычны дзеяч,
а таксама наогул спрытны і беспрынцы
повы дзялок. II лрым. палітыканскі, -ая, -ае.
ПАЛІТЫКАНСТВАВАЦЬ, -твую, -твуеш, -твуе; -твуй; незак. (пагард.). Быць па
літыканам. II наз. палітыканства, -а, н.
ПАЛІТЁІЧНЫ, -ая, -ае 1. ад. палітыка
2. Дзяржаўна-прававы. 77ал/?лынная аза
нізацыя грамабства. 77. лаб. 3. Тактычны
і лоўкі, умелы ў абыходжанні, дыпла
матычны (разм.). 77. чалавек. Ц наз. палі
тычнасць, -і, лс. (да 3 знач.).
ПАЛІТЭКАНОМІЯ, -і, лс.; ал. экано
мія. II лрым. палітэканамічны, -ая, -ае.
ПАЛІТЭХНІКУМ, -а, мн -ы, -аў м Ся
рэдняя політэхнічная навучальная ўста
нова.
ПАЛІЎКА ал. паліца.
ПАЛІЎНЫ ал пАліва.
ПАЛІЎНЫ ал паліва
ПАЛІЎНЫ, -Ая, -бе. І. Які мае патрэ
бу ў паліўцы. 77аліўныя землі. 2. Заснаваны
на штучным арашэнні. 77аліўное земляробСтва.
ПАЛІЦА, -ы, мн. -ы, -ліц, лс. Стара
жытная зброя — цяжкая дубіна з патоў
шчаным канцом.
ПАЛІЦА, -ы, мн. -ы, -ліц, лс. 1. Прыма
цаваная да сцяны або зробленая ў сцяне,
шафе гарызантальная дошка для розных
прадметаў (кніц посуду і інш.). 2. Месца
для ляжання ў пасажырскім вагоне. Верх
няя л. 3. Тое, што і абвал' (у 3 знач.). Ц на
мякні. палічка, -і, ДА7-чцы, мн. -і, -чак, лс.
II лрым. палічны, -ая, -ае.
ПАЛІЦАЙ, -я, мн. -і, -яў м. (пагард.). У
час Вялікай Айчыннай вайны ў акупірава
ных раёнах: здраднік з мясцовага насель
ніцтва, які служыў у фашысцкай паліцыі.
ПАЛІЦМАЙСТАР, -тра, мн -тры, -траў
м. Начальнік паліцыі ў буйных гарадах
царскай Расіі, а таксама ў некаторых ін
шых дзяржавах. Ц лрым. паліцмайстарскі,
-ая, -ае.
ПАЛіЦЦА', 1 і 2 ас. не ўжыв., пАліцца;
незяк. Пра печ: мець у сабе раскладзены
агонь. У кухні налілася пліта.
ПАЛіЦЦА , -лыбся, -льёшся, -льецца;
-льёмся, -льяцёся, -лыбцца і -ліібся, -ліёшся, -ліёцца; -ліёмся, -ліяцёся, -ліібцца;
-ліўся, -лілася, -лбся; -ліся; зак. 1. ал. па-

ліць^. 2. (7 і 2 ас. не ўлсые.). Пачаць ліцца.
З зор наліліся ручаі.
ПАЛІЦЫЯ, -і, лс І. У некаторых кра
інах: адміністратыўны орган аховы дзяр
жаўнай бяспекі і грамадскага парадку. 2.
зб. Асобы, якія служаць у гэтым органе. Ц
нрым. паліцэйскі, -ая, -ае. 77. чын. /Ітраб
паліцэйскіх (наз.). 77аліцэйскія метады кі
равання (перан.; якія апіраюцца на насіл
ле).
ПАЛІЦЕ', паліб, пАліш, ліпіць; пАлены; незак. І. каео-м/то. Знішчаць агнём.
77. паперу. 2. м/то. Прымушаць гарэць (для
асвятлення, ацяплення). 77. бровы. 3. м/то.
Запальваць (крыніцу асвятлення; разм.).
77 святло. 4. у чым і м/то. Распальваць і
падтрымліваць агонь у печы; абаграваць
памяшканне, раскладваючы агонь у пе
чы, пліце і пад. 77. у нечы або печ. 77. лаз
ню. 5. м/то. Апрацоўваць агнём, жарам,
абпальваць (разм ). 77 цэглу. 6. каео-м/то.
Дзеяннем чаго-н. гарачага, едкага ці ха
лоднага выклікаць апёк, адчуванне апёку.
Сонца наліла нясцерпна. Мароз наліць твар.
7. неран., каео-м/то. Трывожыць, мучыць.
Смутак наліць бум/у. Ц зак. спаліць, -паліб,
-ліпіш, -ліпіць; -піпены (да 1 і 2 знач.);
наз. спалённе, -я, н. (паводле 1 знач.). Ц наз.
палённе, -я, н. (да 4 і 5 знач.).
ПАЛІЦЫ, -лыб, -льёш, -льё; -льём,
-льяцё, -лыбць і -лііб, -ліёш, -ліё; -лі
ём, -ліяцё, -ліібць; -ліў, -лілА, -лб; -лі;
-літы; зак. І. Пачаць ліць'. 77аліў бумны
божбж. 2. каео-м/то. Намачыць, арасіць.
77. ерабы. 77. сябе вабом. Ц незак. паліваць,
-Аю, -Аеш, -Ае (да 2 знач.). Ц звар. паліцца,
-лыбся, -льёшся, -льёцца; -льёмся, -льяцёся, -лыбцца і -ліібся, -ліёшся, -ліёцца;
-ліёмся, -ліяцёся, -ліібцца; -ліўся, -лілАся, -лбся (да 2 знач.); незак. палівАцца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц наз. паліванне,
-я, н. (да 2 знач.), паліўка, -і, ДЛ7-ўцы, ж.
(да 2 знач.). ТТаліўка вуліц. Ц нрым. палівач
ны, -ая, -ае (спец.) і палівальны, -ая, -ае
(спец.). 77алівачныя мам/ыны. 77алівальная
ўстаноўка.
ПАЛІЦЭЙСКІ ал. паліцыя
ПАЛІЧАЦЦА ел лічыцца
ПАЛІЧЙЦЬ ал лічыць
ПАЛІШЫНЁЛЬ, -я, мн і, яў, м Ка
мічны персанаж французскага народна
га лялечнага тэатра. Сакрэт лалім/ынеля
(сакрэт, які ўсім вядомы, уяўная тайна;
жарт.).
ПАЛІЯТЁГУ, -тьіву, м. (кніжн.). Ля
карства або наогул сродак, які дае толькі
часовую палёгку; паўмера. Ц нрым. палія
тыўны, -ая, -ае.
ПАЛКА, -і, ДЛ7 -лцы, мн. -і, -лак, ж.
Зрэзаны тонкі ствол або тоўстая галіна
без сукоў што ўжыв. як апора пры хадзьбе
і для іншых мэт, а таксама ўвогуле прад
мет такой формы. Тсці, абапіраючыся на
палку Сукаватая н. Лыжныя палкі. 77алкі
ў колы ўстаўляць (перан.: свядома пера
шкаджаць якой-н. справе), б З-пад палкі
(разм.) — пад прымусам (рабіць што-н.).

ПАЛ-ПАЛ
Палка з двума канцамі — пра тое, што мо
жа скончыцца і добра і дрэнна. Ц намянм/.
палачка, -і, ДА7-чцы, мн. -і, -чак, ж . 77выручалачка (перан.: пра таго, хто заўсё
ды дапамагае, выручае; разм.). О Палач
ка Коха — туберкулёзная бацыла. Ц нрым.
пАлачны, -ая, -ае. 77алачная бысцынліна
(перан.: пра дысцыпліну, якая падтрымлі
ваецца жорсткімі мерамі).
ПАЛКАВОДЗЕЦ, дца, мн дцы, дцаў,
м. (высок.). Военачальнік, ваенны права
дыр. Славуты н. Ц нрым. палкаводчы, -ая,
-ае. 77 генім.
ПАЛКАВЙ ал полк
ПАЛКІ, -ая, -ае. 1. Прасякнуты моц
ным пачуццём. 77. нарыў. 77алкая прамова.
2. Які вельмі захапляецца чым-н., цалкам
аддаецца якой-н. справе. 77 агітатар.
77. змагар за нацыянальнае абрабжэнне. 3.
Вельмі страсны, гарачы. 77. позірк. Ц наз.
ліпкасць, -і, ж. (да 1 і 3 знач.).
ПАЛКОЎНІК, -а, мн. -і, -аў м. Афіцэр
скае званне, чын, рангам вышэйшы за
падпалкоўніка і ніжэйшы за генерал-маёра, а таксама асоба, якая мае гэта званне. Ц
ярым палкоўніцкі, -ая, -ае.
ПАЛОВА, -ы, ж. (разм.). Тое, што і лал авіла (у 1—3 знач.).
ПАЛОЗЗЕ, -я, н., зб. Палазы саней.
ПАЛОЙКА, -і, ДЛ7 -лбйцы, мн. -і,
-лбек, ж. Жменя атрапанага або ачэсана
га лёну.
ПАЛОК, -лкА, мн. -лку -лкбў, м. І. На
ры паміж печчу і супрацьлеглай сцяной
уздоўж глухой сцяны ў сялянскай хаце. 2.
Шырокі драўляны памост у лазні, на якім
парацца.
ПАЛОЛЬНЫ ал палоць
ПАЛОЛЬШЧЫК, а, мн і, аў, м Той,
хто займаецца полівам чаго-н. Ц ж. па
лольшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
ПАЛОМКА, -і, ДА7 -мцы, мн. -і, -мак,
ж. 1. ал. ламаць. 2. Паламанае месца, па
шкоджанне. ./7/квібдвдць паломку.
ПАЛОМНІК, а, мн і, аў м Багамо
лец, які вандруе па святых мясцінах. Ц ж.
паломніца, -ы, мн. -ы, -ніц. Ц нрым. па
ломніцкі, -ая, -ае.
ПАЛОМНІЦТВА, а, н І. Вандраван
не, падарожжа ў якасці паломніка. 2. ле
ран. Падарожжа, хаджэнне куды-н. вялі
кай колькасцю наведвальнікаў каб азна
ёміцца з якімі-н. славутасцямі, а таксама
да славутай асобы (іран.). 77ачллося са
праўднае н. ба раскапанага старажытнага
помніка архітэктуры. Ц нрым. паломніцкі,
-ая, -ае. 77аломніцкая барога.
ПАЛОМНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае; не
зак. Ажыццяўляць паломніцтва да святых
мясцін.
ПАЛОН, -у м. Няволя, у якой знахо
дзіцца чалавек, захоплены ворагам у час
вайны. 7раліць у л. У палоне старых уяў
ленняў (перан.).
ПАЛОНІК', -а, мн. -і, -аў м. Тое, што і
апалонік'.

ПАЛ-ПАЛ
ПАЛОНІК?, -а, мя. -і, -а% з*. Тое, што і
аналойны
ПАЛОНКА, -і,
-нцы, .мя. -і, -нак,
ж. 1. Незамерзлае або ўжо расталае мес
ца на ледзяной паверхні ракі, возера. Лань
лрдздл/ўся у малодку. 2. Адтуліна, прасеча
ная ў лёдзе ракі, возера і пад. Лая/ць рыбу
у лдлоя^ы.
ПАЛОННІК, -а, мя і, -ай м (разм )
Тое, што і лалояяы. Ц зк. палбнніца, -ы, мя.
-ы, -ніц. II ярым. палонніцкі, -ая, -ае.
ПАЛЫННЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца
ў палоне. /7. сдлбдлі. Узяць мяоад лалояяьос
(наз.).
ПАЛОПАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , -аец
ца, зак. Лопнуць (пра многія прадметы).
ТПкляяк/ лдлолдл/ся.
ПАЛОСА, -ы, мя. -ы, -лёс, зк. Тое, што і
паласа (у І—3 знач.). Ц ламяям. палоска, -і,
^47-лёсцы, мя. -і, -сак.
ПАЛОСКА ал. паласа / палоса.
ПАЛОСНЫ ал паласа
ПАЛОТНІШЧА, -а, мя -ы, нішч / -нішчай я. Адрэзак тканіны на ўсю шырыню
сатканага кавалка. С/яол лрэзйыумд быў
яд^ры/лы чырзояым лдло/лялдчдм. /7. сцяаа.
ПАЛОХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
яездк. Даходзіць да стану страху баяцца.
II здк. спалохацца, -аюся, -аешся, -аецца /
напалохацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПАЛОХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яездк.,
кдео ('мяло/ Наводзіць страх, боязь. Ц здк.
спалохаць, -аю, -аеш, -ае / напалохаць, -аю,
-аеш, -ае; -аны. Ц ядз. палоханне, -я, я.
ПАЛОЦЬ, паліё, пёлеш, пёле; палі;
пёлаты; яездк., м/лю. Ачышчаць ад пуста
зелля або выдаляць яго адкуль-н. 77. ардбы. 77 мдкрыцу. II здк. выпалаць, -лю, -леш,
-ле; -латы. Ц ядз. пОліва, -а, я. Ц ярылг па
лольны, -ая, -ае (спец.).
ПАЛТУС, -а, мя. -ы, -ай м. Паўночная
прамысловая рыба сямейства камбала
вых. II ярым. палтусавы, -ая, -ае.
ПАЛУБА, -ы, мя. -ы, -луб, зк. Гары
зантальнае перакрыцце ў корпусе судна.
2?ерхяяя, яйкяяя л. 7?ымсц; з кд/отлы яд лдлубу. II мрь/м. піпубны, -ая, -ае.
ПАЛЎДА, -ы, ДА/ -дзе, зк. Тонкі слой
волава, якім пакрываюць паверхню ме
талічных вырабаў для засцярогі ад іржы,
акіслення.
ПАЛУДЗІЦЬ ал лудзіць
ПАЛУДНАВАЦЬ, -ную, -нуеш, -нуе;
-нуй; яездк. Тое, што і дбебдць. Ц здк. папалўднаваць, -ную, -нуеш, -нуе; -нуй.
ПАЛУКАШ, -а, мя. -ы, -аў, м. Плецены
кораб, які ўстаўляецца ў драбіны воза або
сані.
ПАЛУКАШАК, -шка, мя. -пікі, -шкаў,
м. Тое, што і лдлукдм/.
ПАЛУНДРА, еыкл. Вокрык, які пера
сцерагае аб небяспецы (першапачаткова ў
маракоў і пажарных: папярэджанне тыпу
«беражыся — падае зверху»).
ПАЛУТАРКА, -і, ДЛ7 -рцы, мя. -і, -рак,
зк. (разм.). Грузавая машына грузапады
мальнасцю 1,5 тоны.
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ПАЛУЧКА, -і, ДА7-ЧЦЫ, мя. -і, -чак, зк.
(разм ). Атрыманыя за работу грошы, за
работная плата. Месячная л.
ПАЛЫМНЕЦЬ, -ёю, -ёеш, ёе; яездк
1. Ярка гарэць, палаць; знішчацца ў агні.
Ад/лы л&лымяел/ ў дан/. 2. Набываць ко
лер полымя; вылучацца колерам полымя,
яркай чырвонай афарбоўкай. 77? ўсходзе
лдлымяелд здрд. 77длымяее чырзоядя рдб/яд (перан.). 3. Пакрывацца румянцам.
77длымяее ліздр. 4. лбрдя. Быць ахопленым
якім-н. моцным пачуццём. 77. сэрцдм. 77длымяее даояь ломстлы.
ПАЛЫМЯНЫ, -ая, ае 1. Які мае яр
ка-чырвоны колер, колер полымя. 77 здхдб. 2. лбрдя. Вельмі палкі, страсны, моц
ны (высок.). 77. лджрыё/л. 77&лымяядя лрдмозд. II ядз. палымянасць, -і, зк.
ПАЛЙН, -ў, м. Эфіраносная расліна
з дробнымі кветкамі, з моцным пахам і
горкім смакам. Ц лрым. палашны, -ая, -ае ;
палыновы, -ая, -ае. 77. лдх. 77длыяоздя ядСЛІОМКД.
ПАЛЫСЕЛЫ, -ая, -ае. Які стаў лысым,
аблыселы.
ПАЛЫСЕННЕ ая лысець
ПАЛЫСЕЦЬ ал лысець
ПАЛЬМА, -ы, .мя. -ы, -ай зк. Паўднёвае
вечназялёнае дрэва з прамым негалінастым ствалом і кронай з перыстых або вее
рападобных лістоў. Хдкосдедя л. Ф/я/кдедя
л. 0 Пальма першынства (перан.: першае
месца ў дасягненні чаго-н., перавага ў
чым-н. [ад звычаю ў Старажытнай Грэцыі
ўзнагароджваць пераможцу ў спаборніц
твах пальмавай галінкай або вянком]). Ц
лрым. пальмавы, -ая, -ае. 77&льмдедя адл/яд
(перан.: сімвал міру).
ПАЛЬПАВАЦЬ, пўю, -пўеш, пўе;
-пўй; -павАны; здк. і яездк., мяло (спец.).
Пры медыцынскім аглядзе даследаваць
які-н. орган ці частку цела, абмацваючы
рукамі. 77. селязёнку. Ц ядз. пальпаванне, -я,
я. / пальпацыя, -і, зк. Ц лрьас пальпацЯшны,
-ая, -ае.
ПАЛЬЦАВЫ ал. палец
ПАЛЬЧАТКА, -і, ,ДД7 -тцы, .мя. -і, -так,
зк. Рукавіца з аддзяленнямі для кожнага
пальца. Скурдяыя лдльчдл!к/. ЛЗяуць лдльчд/лку кдл^у-я. (таксама перан.: выклікаць
на барацьбу на спаборніцтва — сімвал
выкліку на дуэль у мінулым). 2>дксёрскдя
л. (прадмет рыштунку баксёра). ТТеріддя
л. (перан.: пра лепшага баксёра). Ц лрым.
пальчаткавы, -ая, -ае.
ПАЛЬЧАТЫ, -ая, -ае (спец.). Падобны
на палец. 77дльчд/лыя лмтлы.
ПАЛЬЧЫК ал. палец
ПАЛЮБАВАЦЦА ал. любавацца
ПАЛЮБІЦЬ, -любліё, -ліббіш, -лю
біць; здк., кдао-мояо. Адчуць любоў да ка
го-, чаго-н. 77 бзяўчыяу. 77. зкыздл/с.
ПАЛЮБОЎШК, -а, мя. і, -аў, м., чым
або кдео. Мужчына, які знаходзіцца ў па
зашлюбнай сувязі з жанчынай.

ПАЛЮБОЎНІЦА, -ы, мя. -ы, ніц, зк
Жанчына, якая знаходзіцца ў пазашлюб
най сувязі з мужчынам.
ПАЛЮБОЎНЫ, ая, -ае Заснаваны
на ўзаемнай згодзе, дружалюбны, мірны.
77дл/обоўядя збзелкд. Ддмоо/лмя лллюбоўяд
(прысл.).
ПА-ЛЙДСКУ, лрысл. Так, як прынята
ва ўсіх; як у іншых людзей. .Жыць лд-л/обску. Уздс усё яе лд-л/оЭску.
ПАЛЮЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; здк., кдао-м/ліо. Правесці які-н. час, люляючы,
калышучы. 77. бз/ця.
ПАЛЯ, -і, зк. Бервяно, брус, забіты ў
грунт для апоры ў збудаваннях. Здйедць
лдл/. Л/ос/л яд лдлях. Ц лрь^м. пілевы, -ая,
-ае.
ПАЛЯВАННЕ, -я, мя -і, -яў, я, яд кдео
мяло або зд к/м. Пошукі і высочванне звярой птушак з мэтай знішчэння або лоўлі.
77 яд зяўкоў. 77 зд лзрдлёлкдм/. 77. зд едрозкым сядмлбрдм (перан.). Ц лрым. паляў
нічы, -ая, -ае. 77лляўн/'чде /лдздрыс?лзд. 77.
сдбдкд. 77 лромысел.
ПАЛЯВАЦЬ, -лібю, -лібеш, -лібе; -лібй;
яездк. 1. яд кдео, кдео, зд к/м і без бдл. Зай
мацца паляваннем. 77. яд зяўкоў. 7я* лллязяў мябззейзя. 77. зд лердлёлкям/. 77 зд здрозкь^м рдззебчыкдм (перан.). 2. лердя., зд
к/м-чым або яд м/ліо. Старацца раздабыць,
атрымаць, украсці што-н. (разм.). 77 зд
рэбкдй кя/едм. 3. Знаходзіцца ў стане цечкі
(пра жывёлу; спец.).
ПАЛЯВЕЦЬ ал лявець
ПАЛЯВОД, а, 47 -дзе, мя ы, -ай лс
Спецыяліст па паляводстве.
ПАЛЯВОДСТВА, а, я Развядзенне па
лявых сельскагаспадарчых культур, а так
сама навука аб палявых культурах. Ц лрым.
паляводчы, -ая, -ае.
ПАЛЯВЕі, -Ая, -бе. 1. ел. поле. 2. Які
знаходзіцца або які робіцца ў полі (не ў
садзе, не ў лесе, не ў гарах). 77дляеыя лірдзы. 77дляздя мым/. ТТ&дябыя рдбо/лы. 3. Які
мае адносіны да баявых дзеянняў, паход
ны. 77яляздя др/льм!€рьоі. 77дллздя лом/лід.
77 с/лд/лу/л. 77дляздя ^?орлш.
ПАЛЯГАННЕ ел палегчы
ПАЛЯГАЦЬ ел палегчы
ПАЛЯГЧАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; здк., кдао. Вылегчаць, кастрыраваць усіх, многіх.
ПАЛЯГЧАЦЬ- ал палегчыць
ПАЛЯГЧЭННЕ, -я, я 1. ал палегчыць
2. Стан лёгкасці, вызвалення ад чаго-н.
Лбчуць яскд/лордс л.
ПАЛЯГЧЭЦЬ ал лягчэць
ПАЛЯЖАЦЬ, -ляжў, -ляжьіш, -ляжыць;
-ляжым, -лежыцё, -ляжАць; -ляжы; здк.
Прабыць некаторы час лежачы. 77 лдсля
дбзбу.
ПАЛЯКІ, -ай дбз. -лАк, -а, м. Заходне
славянскі народ, які складае асноўнае на
сельніцтва Польшчы. II зк. пблька, -і, ДА7
-льцы, мя. -і, -лек. II лрым. польскі, -ая, -ае.
ПАЛЯНА, -ы, мя. -ы, -лАн, зк. Невялі
кая, адкрытая прастора сярод лесу, хмыз
няку. II лдмяям/. палАнка, -і, ДЛ7-нцы, мя.
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-і, лс. і /і&мямд.-лдск. паляначка, -і, ДМ
-чцы, мн. -і, -чак, лс.
ПАЛЯНДВЙЦА, -ы, лс. Мяса вышэй
шага гатунку з сярэдняй часткі свіной
тушы каля хрыбта, якое вэндзяць або вя
ляць. II ярыл*. паляндвічны, -ая, -ае. 77ллянбвічная выразка.
ПАЛЯПАЦЬ 27!. ляпаць
ПАЛЯПШАЦЦА 27?. палепшыцца
ПАЛЯПШАЦЬ 27!. палепшыць
ПАЛЯПШЭННЕ 27!. палепшыць
ПАЛЯРНІК, -а, .мн. -і, -аў, м. Удзельнік
палярных экспедыцый, работнік паляр
ных станцый. II лс. палярніца, -ы, мн. -ы,
-ніц.
ПАЛЯРНЫ, ая, ае 1. Які мае адно
сіны да полюса (у 1 і 2 знач.), звязаны з
дзейнасцю на полюсе, каля полюса. 71
клімат. 77алярная станцыя. 77алярныя ^ду
лы атамаў. 2. лерян. Цалкам супрацьлеглы
каму-, чаму-н. (кніжн.). 77олярныя лоелябы.
Звязаны з наяўнасцю дадатных ці адмоў
ных зарадаў 77&дярныя ерулы атамаў. Ц няз.
паліўнасць, -і, лс. (да 2 знач.).
ПАЛЯРЙНА, -ы, мн. -ы, -рьін, лс. На
кідка на плечы, звычайна кароткая (не да
ходзіць да пояса), а таксама верхняя час
тка паліто, сукенкі ў форме такой накідкі.
77алйло з малярым?#. Ц лрь/м. паляронны,
-ая, -ае.
ПАЛЯСОЎШЧЫК, а, мн і, аў, м
Лясны вартаўнік, ляснік. Ц лрь/м. паля
соўшчыцкі, -ая, -ае.
ПАЛЯТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак. 1.
Прабыць некаторы час у палёце. 2. Пабегаць да стомы (разм.). Хлапчукі наляталі,
лоттяталі бы змаеліся.
ПАЛЯЎНІЦТВА, а, н Занятак паля
ваннем.
ПАЛЯЎНІЧЫ', ага, мн -ыя, -ых, м
Той, хто займаецца паляваннем.
ПАЛЯЎНІЧЫ^ 27/. паляванне
ПАЛЯЦІЦЬ, -лячў, -ляціш, -ляціць;
-ляцім, -леціцё, -ляцець; -ляці; зак. 1. ал.
ляцець. 2. Пачаць ляцець (у 1—5 знач.).
ПАМ... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач. памочнік, напр.: ламмайстра, ламбух (памочнік бухгалтара),
ламзае (памочнік загадчыка).
ПАМАГАТЫ, ага, мн. ыя, -ых, м 1.
Той, хто памагае каму-н. у чым-н., пад
ручны (у 2 знач.). Лбыбземся без ламаеатых. 2. Прыслужнік, гатовы на любыя
дзеянні, учынкі.
ПАМАГЧЙ, -магў, -мбжаш, -мбжа;
-мбц -маглО, -лб; -мажы; зак., каму. Тое,
што і (Заламаны. 77. грамам/. 77. лабубавацца. Лякарства ломаело. Ц незак. пама
гаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПАМАДА, -ы, ДА/ -дзе, мн. -ы, -мАд,
лс. Пахучая касметычная мазь. Тубная л. Ц
лрым. памадны, -ая, -ае.
ПАМАДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; не
зак., што (разм.). Мазаць памадай. 77. еубы. II зак. напамадзіць, -джу, -дзіш, -дзіць;
-джаны. II зеар. памадзіцца, -джуся, -дзіш

ся, -дзіцца; зак. напамадзіцца, -джуся,
-дзішся, -дзіцца.
ПАМАДКА, -і, ДМ-дцы, мн. -і, -дак, лс.
Гатунак мяккіх духмяных цукерак. Фрук
товая л.
ПАМАЁМАСНЫ, -ая, -ае (афіц.). Які
бярэцца з маёмасці. 77. лапатак (на рухо
мую і нерухомую маёмасць).
ПАМАЖНЕЦЬ 27!. мажнець
ПАМАЗАННЕ, -я, н. (уст.). Царкоўны
абрад, які заключаўся ў крыжападобным
мазанні ялеем (мірам) у знак благаславен
ня (пры хрышчэнні, узвядзенні на цар
ства, у духоўны сан і інш.). 77. на царства.
ПАМАЗАННІК, а, мн і, аў м (уст )
Той, хто памазаны на царства, манарх.
ПАМАЗАЦЦА 277 мазацца
ПАМАЗАЦЬ', -мАжу, -мАжаш, -мАжа;
-мАж; -мАзаны; зак., каео ("што) (уст.).
Учыніць над кім-н. абрад памазання.
ПАМАЗАЦЬ^ 277 мазаць'
ПАМАЗОК, -зкА, мн. -зкі^ -зкбў м. Не
вялічкі пэндзаль для змазвання чаго-н. 77.
бля залення.
ПАМАЛАДЗЕЛЫ, ая, -ае Які набыў
больш малады выгляд, адчуў сябе мала
дзейшым. 77. Л7еар.
ПАМАЛАДЗЕЦЬ 27!. маладзець
ПАМАЛЕНЬКУ, прыся. 1. Патроху не
вялікімі долямі. Дсці л. 2. Не спяшаючы
ся, паціху. Старасць хобзіць л. 3. Паступо
ва, не адразу Яоль л. абыхобзіць. 4. Асця
рожна (разм.). 77, неразбі.
ПАМАЛІЦЦА 277 маліцца
ПАМАЛУ, прыся. 1. Не спяшаючыся,
паволі. Тшлі л. 2. Паступова, не адразу. Ту
ман л. рассейваўся. 3. Асцярожна (разм.).
77., не зваліся/
ПАМАЛЯВАЦЬ, -лібю, -лібеш, -лібе;
-лібй; -лявАны; зак. 1. Правесці які-н.
час, малюючы краявіды. 2. што. Пакрыць
фарбай (разм.). 77. аканіцы.
ПАМАНІЦЬ 277 маніць
ПАМАРКА, -і, ДМ-рцы, мн. -і, -рак, лс.
Папраўленае месца ў напісаным тэксце.
77/саць трэба без ладіарак.
ПАМАРНЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе;
зак. Змарнець (пра многае, многіх). Рас
ліны без сонца памарнелі.
ПАМАРОЗІЦЬ, -рбжу -рбзіш, -рбзіць;
-рбжаны; зак., м/то. Даць замерзнуць,
знішчыць, сапсаваць марозам або абма
розіць (звычайна пра многіх, многае). 77
усю бульбу. 77. вушы.
ПАМАРУДЗІЦЬ, джу дзіш, дзіць;
зак. Пачакаць рабіць што-н., затрымаць
адказ, рашэнне на некаторы час. 77. з ад
казам.
ПАМАРЫЦЬ 277 марыць
ПАМАРЙЦЬ 277 марыць
ПАМАСЛІЦЬ 277 масліць
ПАМАЎЗА, -ьі, ДМ-ё, Т-бй (-бю), мн.
-ы, -бў, м. і лс. (разм.). Шкоднік, сваволь
нік. Які ваты кот л./
ПАМАЎЗЛІВЫ, ая, ае (разм ) 1.
Шкадлівы. Да чаео лс памаўзлівая коміка/
2. Ласы, прагны да чаго-н. смачнага, пры
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гожага. 77. на ласункі. Ц наз. памаўзлівасць,
-і, лс.
ПАМАХАЦЬ, -бю, -Аеш, -Ае; зак., ка
му, чым. Махнуць некалькі разоў. 77. рукой,
кабхутчэй ішлі.
ПАМАХВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
чым. Махаць злёгку, зрэдку, час ад часу. 77.
сцялском.
ПАМАЦАВАЦЬ 27/. мацаваць
ПАМАЦАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. 277.
мацаць. 2. Пашукаць некаторы час воб
мацкам. 77. у кішэнях.
ПАМАЦНЕЦЬ 277 мацнець
ПАМАЧЫЦЦА ая мачыцца
ПАМЕНШЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-ыцца; зак. Стаць меншым. Дзень памен
шыўся. Доль паменшыўся. Ц незак. памян
шацца, -Аецца і паменшвацца, -аецца. Ц наз.
памяншэнне, -я, н.
ПАМЕНШЫЦЬ, шу, шыш, шыць;
-шаны; зак., што. Зрабіць меншым. 77.
выбаткі. II незак. памяншаць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II наз. памяншэнне, -я, н.
ПАМЁР, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Велічыня
чаго-н. у якім-н. вымярэнні. 77. учас/лка.
77. туфель. 2. Ступень развіцця, велічыня,
маштаб якой-н. з'явы. Здарэнне набыло
шырокія намеры. 3. Колькасць і характар
стоп у вершаваных радках, якія з'яўля
юцца асновай рытму; таксама колькасць
рытмічных адзінак у музыкальным такце
(спец.). Ямб — бвухбольны л. 2?альсы пішуц
ца памерам у тры чвэрці. Ц лрым. памерны,
-ая, -ае (да 1 і 3 знач.).
ПАМЕРАЦЦА 27/ мерацца
ПАМЕРАЦЬ 277 мераць
ПАМЁРЗНУЦЬ, ну, неш, не; па
мёрз, -мёрзла; -ні; зак. 1. (7 і 2 ас. абз. не
ўлсыв.). Загінуць ад марозу (пра многіх,
многае). Хветкі намерзлі. 2. Прабыць не
каторы час на морозе, на холадзе. Долькі
мы намерзлі на бварэ.
ПАМЕРКАВАЦЦА, -мяркўюся, мяр
кўешся, -мяркуецца; -мяркўйся; зак.
Прыйсці да ўзаемнага пагаднення, пала
дзіць. Мы з ім як-небубзь памяркуемся.
ПАМЕРКАВАЦЬ, -мяркўю, -мяркўеш,
-мяркўе; -мяркўй; зак. 1. Усебакова раз
гледзець, абдумаць што-н., дзелячыся
сваімі думкамі, меркаваннямі. Давайце
разам памяркуем і вырашылі, што бубзем
рабіць балей. 2. Падумаўшы, разважыць,
прыйсці да якога-н. вываду. Дн памерка
ваў і зеабзіўся.
ПАМЕРКЛЫ, -ая, -ае. Няяркі, цьмя
ны. 77. малюнак.
ПАМЕРКНУЦЬ 2л. меркнуць
ПАМЕРЛЫ, -ая, -ае. Які памёр, пе
растаў жыць. ТЯанаваць ломяць памерлых
(наз.).
ПАМЕРЦІ, -мрў, -мрбш, -мрб; -мрбм,
-мрацё, -мрўць; памёр, -мёрла; -мры; зак.
1. Перастаць жыць. Маці баўно памерла. 77.
аб ран. 2. (7 і 2 ас. не ўлсыв.), леран. Знік
нуць, спыніцца (кніжн.). Справа нашых
бацькоў не памрэ. Ц незак. паміраць, -Аю,
-Аеш, -Ае; наз. паміранне, -я, н.
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ПАМЁСНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які мае
адносіны да валодання зямлёй і да карыс
тання ёю на аснове феадальных правоў 77.
лоб.
ПАМЁСЦЕ, -я, лін. -і, -яў, я. Зямельнае
ўпаданне памешчыка. Бўйное я.
ПАМЁСЯЧНЫ, -ая, ае Які разлічва
ецца па месяцах. 77. бохоб. Робото онлонеое^і^о лол/есянно (прысл.).
ПАМЁТА, -ы, Л37 -мёце, л/н. -ы, -мёт,
лс. У слоўніках: спецыяльнае ўказанне на
граматычную ўласцівасць слова, яго сты
лістычную афарбоўку і інш. Трол/отычныя
лол/еты. Стыл/стычноя л.
ПАМЁТКА, -і, Д37 -тцы, л/н. -і, -так,
лс. Надпіс, запіс, знак, якім абазначаецца
што-н. 77ол/етк/ ял лолях кн/е/.
ПАМЁЦІЦЬ ел. меціць'
ПАМЁШЧЫК, а, л/н. і, аў л/. Землеўладальнік-дваранін (у краінах, дзе існу
юць прыгонніцкія, феадальныя адносіны
або іх рэшткі). II лс. памешчыца, -ы, л/н. -ы,
-чыц. II лрым. памешчыцкі, -ая, -ае.
ПАМЁТ, -у 37 -мёце, м. Кал жывёл,
птушак. 77тум/ыны л.
ПАМІДОР, -а, мл. -ы, -аў м. Агародная
расліна сямейства паслёнавых, а таксама
акруглы плод яе, звычайна чырвонага або
жоўтага колеру Ц лрь/м. памідорны, -ая, -ае.
ПАМІЖ, лрыядз. 1. з Рабо Г Ужыв. для
ўказання становішча прадмета або пра
яўлення дзеяння ў перамежку пасярэдзі
не чаго-н. 77. окнол/ / сталом. 77 хмар. 77.
беух оенёў (перан.). 77. бзеся^^/о / бяоноц^о^/^/о еобз/нол//. 2. з Г або Р. Ужыв. для
ўказання на групу прадметаў або асоб, у
асяроддзі якіх наглядаюцца ўзаемасувязі,
узаемаадносіны, узаемадзеянне. 77. ном/ сс^ь бдл/оўленосць. 77 старыла сябрам/
або л. старых сяброў стаў назірацца раз
жаб. 77. яам/ (па сакрэце). 3. з Г Служыць
для ўказання на супастаўленне якіх-н.
прадметаў асоб, з'яў Розн/і^о л. лрыкозкой
/ лрымаукай. 4. з Г. Служыць для абазна
чэння якой-н. групы прадметаў ці асоб, у
межах якой адбываецца размеркаванне,
падзел чаго-н. Размеркаваць лрацу л. сулрацоуя/кам/.
ПАМІЗАРНЁЛЫ, ая, ае Які зрабіўся
мізэрным, схуднелым. 77 чалавек.
ПАМІЗАРНЁЦЬ ал мізарнець
ПАМІЛАВАЦЬ, лую, -дуеш, -луе;
-луй; -лаваны; зак., каео (й/то). 1. Дара
ваць каму-н. віну, пашкадаваць. 77е ламй/уе вас за еэта бацька. 2. Адмяніць або
змякчыць пакаранне асуджанаму. 77 асублсоноео. 11 яаз. памілаванне, -я, я. (да 2
знач.). ТТросьба аб лал/ілаваяя/.
ПАМІНАЛЬНІК, а, мя і, аў, м Кні
жачка са спісам для памінання. Заяесц/ у
л. каео-я.
ПАМІНАЛЬНЫ, ая, -ае Які наладж
ваецца пры памінках; які мае адносіны да
памінак. 77. стол. 77. абраб.
ПАМІНАННЕ ел памянуць
ПАМІНАЦЬ ел памянуць
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ПАМІНКІ, -нак. Абрадавы абед у па
мяць памерлага пасля хаўтур або праз пэў
ны тэрмін з дня смерці. Золрок/оць робных
яе л. Слрое//^ь л. ло к/м-я.
ПАМІНУТНЫ, -ая, ае 1. Які адбыва
ецца кожную мінуту бесперапынна. 77ом/яутяыя выкл/к/ бо тзлефояо. 77ом/яутяо
(прысл.) туруюць. 2. Які вылічваецца па
мінутах. 77ол//нутноя плота зо тэле^ояяыя
лброеовсры. II яоз. памінутнасць, -і, лс. (да
1 знач.).
ПАМІРАННЕ ел памерці
ПАМІРАЦЬ ел памерці
ПАМІРЁІЦЦА ел мірыцца
ПАМІРЫЦЬ ел мірыць
ПАМКНЕЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зок. 1.
Імкліва рушыць у якім-н. напрамку. Я
лдл/кнуўся ў бол/, але ліяне зотрыл/ол/. 2.
Намерыцца што-н. зрабіць. 77. обеоворыць коео-н. об чоео-н. Ц незок. памыкацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПАМНАЖАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; не
зок., м/то но м/то. Тое, што і л/нолсыць (у
I знач.).
ПАМНАЖЭННЕ ел множыць
ПАМНОГУ, лрысл. (разм.). У вялікай
колькасці, многа (звычайна пра тое, што
паўтараецца). 77. неролкжоць обно / тое лс.
ПАМНОЖЫЦЦА ел множыцца
ПАМНОЖЫЦЬ ел. множыць
ПАМОЛ, -у, л/. 1. Перапрацоўка зерня
на муку. 2. Якасць атрыманай мукі. ЗТуко
л/яккоео ламоту. 3. Змолатае збожжа; млі
ва. .Ёсць у золосе розны л. Ц дрылі, памбльны,
-ая, -ае (да І знач.).
ПАМОР, -а, л/н. -ы, -аў, л/. Жыхар па
мор'я. у4рхонеельскія лол/оры. Ц лс. памбрка,
-і, Д37-рцы, л/н. -і, -рак. Ц лрыл/. памбрскі,
-ая, -ае.
ПАМОР'Е, -я, н. На Поўначы: мясцо
васць, якая прымыкае да марскога берага.
II лрыл/. памбрскі, -ая, -ае.
ПАМОРШЧЫЦЦА ел моршчыцца
ПАМОСТ, -а, 37-сце, л/н. -ы, -аў л/. 1.
Узвышэнне ў выглядзе дашчанай пляцоў
кі. 77екторузым/оўно л. 2. Тое, што і лоблоео. Аухня было з цоеляныл/ лол/осл/ол/.
ПАМОЎКА, -і,ДЛ7-м6ўцы, л/н. -і, -мб
вак, лс. Гаворка (ужыв. звычайна ў пры
маўцы: пра воўка памоўка, а воўк і тут —
пра таго, хто паяўляецца ў той момант,
калі пра яго гавораць ці думаюць; разм.).
ПАМОЎЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незок.
(разм.). Маўчаць, ухіляючыся ад размоў
Сябзі бы лол/оўчвой.
ПАМОЧНІК, -а, л/н і, аў л/ 1. Чала
век, які памагае каму-н. у чым-н. 77. у ро
баце. 2. Тое, што і нол/есн/к (у 2 знач.). 77.
л/ом/ын/сто цендовозо. Ц лс. памбчніца, -ы,
л/н. -ы, -ніц (да 1 знач.).
ПАМПА ел. пампАсы.
ПАМПАВАЦЬ, -пўю, -пўеш; -пўе;
-пўй; незок., м/то. Падаваць у што-н. або
выцягваць, здабываць помпай. 77. еобў. Ц
ноз. пампаванне, -я, н.

ПАМПАСЫ, -аў /' (спец) ПАМПА, -ы,
лс. Паўднёваамерыканскія стэпы. Ц лрыл/.
пампасавы, -ая, -ае / пампасны, -ая, -ае.
ПАМПОН, -а, л/н. -ы, -аў л/. Упрыгажэнне ў выглядзе шарыка з нітак, футра і
пад. на галаўным уборы, пакаёвых туфлях
і пад. ТГТолочко з лол/лонол/. Ц лол/янм/. пампбнчык, -а, л/н. -і, -аў, л/.
ПАМПУШКА, і, ДЛ7 -шцы, л/н -і,
-шак, лс. 1. Пышная круглая булка. 2. пе
рон. Пра тоўстае, пульхнае дзіця, жанчы
ну (разм.). II лол/янм/. пампўшачка, -і, ,Д37
-чцы, л/н. -і, -чак, лс.
ПАМУЖНЁЛЫ, ая, ае Які памуж
неў пасталеў 77. ео/н.
ПАМУЖНЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; зок
Стаць больш развітым фізічна, больш да
рослым, сталым, узмужнець. Алолец лол/улснеу.
ПАМОЛЯЦЦА, -яюся, -яешся, -яецца;
зок. (разм.). Тое, што і лал/яццо'.
ПАМУТНЁЛЫ, ая, ае 1. Які стаў
мутным, непразрыстым. 77бл/утнелыя /ды
бы. 2. Які прыняў неасэнсаваны выраз
(пра вочы, погляд). Тлябзе^ь лол/утнелыл// еонол//. 3. перон. Які страціў яснасць,
зацямніўся (пра думкі, розум і пад.). 77ол/утнеляя сеябол/ое^ь. 4. Які страціў вы
разнасць абрысаў 77ол/утнеу/ыя бол/. Ц ноз.
памутнёласць, -і, лс.
ПАМУТНІЦЬ ел мутнець
ПАМУЦІЦЦА ел муціцца
ПАМУЦІЦЬ ел муціць
ПАМУЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыц
ца; зок. Зведаць муку мучэнне на працягу
якога-н. часу
ПАМФЛЁТ, -а, 37 -лёце, л/н -ы, -аў л/
Злабадзённы востры сатырычны твор (ар
тыкул, брашура), звычайна палітычнага
характару накіраваны супраць каго-, чаго-н. II лрыл/. памфлётны, -ая, -ае.
ПАМФЛЕТЫСТ, -а, 37-сце, л/н -ы, -аў
л/. Аўтар памфлетаў Ц лс. памфлетыстка, -і,
Д37-тцы, л/н. -і, -так.
ПАМЧАЦЦА, -чўся, -чйшся, -чйцца;
-чЫмся, -чыцёся, -чАцца; -чйся; зок. Па
чаць імчацца з вялікай хуткасцю. Хбнн/к/
лол/нол/сяўлес.
ПАМЧАЦЬ, -чў, -чыш, -чйць; -чЫм,
-чыцё, -чАць; -чьі; зок. І. коео-н/то. Па
чаць імчаць, везці вельмі хутка. Хбн/ лол/нол/ лоеозку. 2. Тое, што і нол/чоццо
(разм.). ^оўклол/чоўулес.
ПАМЁІІ, -яў Брудная вада з харчовымі
адкідамі пасля мыцця пасуды і пад. 7>ллейко бля лол/ыяў. Ябл//^ь лол/ыял// коео-н.
(таксама перан.: ачарніць, абняславіць).
II лрыл/. памЫйны, -ая, -ае. 77ол/ыйноя ял/о
(памыйніца).
ПАМЁІЙНІЦА, -ы, л/н ы, ніц, лс 1.
Памыйная яма, месца, куды выліваюць
памыі. 2. Пасудзіна, у якую зліваюць па
мыі.
ПАМЫКАЦЦА ел памкнуцца
ПАМЫЛІЦЦА, -ьппбся, -ьілішся, -вініц
ца; зок. Зрабіць памылку. 77 ў лобл/кох. Ц
незок. памыляцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
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ПАМЁІЛКА, -і, ДА/ -лцы, л/н. -і, -лак,
ж. Няправільнасць у дзеяннях, думках. 77.
у разл/ках. 7/ал/саць без ламь/лак. ^ылраз/Йь памылку. О Памылка друку — памыл
ка ў друкаваным тэксце.
ПАМЫЛКОВЫ, -ая, ае Няправіль
ны, з памылкай. 77ол/ь/лкоеае ўяўленне.
77іал/ыікоеа (прысл.) бзейн/чаць. Ц наз. памылкбвасць, -і, ж.
ПАМЙСНЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Жада
ны, згодны з думкамі. 77ал/ысная будучыня.
2. Удалы, шчаслівы. /7. лахоб. Ц наз. па
мыснасць, -і, зк.
ПАМЫЦЦА аі. мыцца
ПАМЫЦЬ аі мыць
ПАМЯКЧЭЛЫ, ая, ае 1. Які памяк
чэў, стаў мяккім. 77. асек. 2. яеран. Які
страціў суровасць, стаў больш лагодным.
ПАМЯКЧАЦЬ аі мякчэць
ПАМЯЛО, -А, мн. -мёлы / (з л/ч. 2, 3, 4)
-мяльі, -мёлаў н. Венік з яловых, сасно
вых галінак, надзеты на доўгую палку для
вымятання, абмятання чаго-н. 7?ымя/наць
печ ламялал^.
ПАМЯНУЦЬ, нў, нёш, -нё; нём,
-няцё, -нўць; -ні; -мянўты / -нёны (да 1
знач.); зак. 1. каео-м/л/о. Успомніць, упа
мянуць у размове (разм.). 71 бабрам каао-н. 2. каао ^м/л/о). Наладзіць, справіць
чые-н. памінкі. 77. нябожчыка. 3. У вер
нікаў: памаліцца за ўпакой памерлых. Ц
незак. памінаць, -Аю, -Аеш, -Ае. 77ол//най
як збоі/ (перан.: бясследна знік, прапаў;
разм.); наз. памінанне, -я, н. (да 2 і 3 знач.).
ПАМЯНШАЕМАЕ, ага, н Лік (або
выраз), ад якога адымаюць другі лік.
ПАМЯНШАЛЬНЫ, ая, ае 1. Які слу
жыць для памяншэння адлюстравання
прадметаў. 77амянм/альнае млею. 2. У гра
матыцы: звязаны з утварэннем назоўнікаў
і прыметнікаў якія абазначаюць меншую
велічыню прадмета або паменшаную сту
пень якасці, а таксама станоўчыя эмацыя
нальныя адносіны, напр.: бал/ок, яблычак,
ціхеньк/, бобраньк/. 77. су^/кс. 77амянм/альная форма лрымел/н/каў.
ПАМЯНШАЦЦА ал паменшыцца
ПАМЯНШАЦЬ аі паменшьшь
ПАМЯНШЭННЕ аі паменшыць
ПАМЯНЯЦЦА аі мяняцца
ПАМЯНЯЦЬ аі мяняць
ПАМЯРАНЕЦ, -нца, лл/. -нцы, -нцаў
л/. Вечназялёнае цытрусавае дрэва, а так
сама духмяны кіславата-горкі плод яго. Ц
лрыл/. памяранцавы, -ая, -ае. 77ал*яраяцаеыя еал/нк/.
ПАМЯРКОЎНЫ, ая, ае 1. Падатлі
вы, які лёгка прыстасоўваецца да іншых.
77 чалавек. 2. Які выяўляе мяккасць, цяр
пімасць; добразычлівы. 77. /ло// оьмтлуллення. 3. Які прытрымліваецца сярэдзіны,
не схільны да крайнасцей. 77амяркоўныя
лоалябы. II лаз. памяркоўнасць, -і, ж.
ПАМЯРЦВЕЛЫ, ая, ае 3 прыметамі
смерці, смяротна бледны. 77. л/еар.
ПАМЯРЦВЕЦЬ аі мярцвець

ПАМЯТАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -аецца
/ ПАМЯТАЦЦА, І і 2 ас. не ўжыв., -Аецца;
лазак. Тое, што і //омн/цца.
ПАМЯТАЦЬ, -аю, аеш, -ае / ПАМЯ
ТАЦЬ -Аю, -Аеш, -Ае; лазак., каео-а/то,
лра каео-м//ло і аб к/м-чыл/. Тое, што і лол/л/ць.
ПАМЯТКА, -і, ДЛ7-тцы, л/л. -і, -так, ж.
Кніжка, лісток з кароткімі настаўленнямі
на які-н. выпадак, з кароткімі звесткамі пра
каго-, што-н. Скласці ламяп/ку турыста.
ПАМЯТЛІВЫ, ая, -ае Які мае добрую
памяць. II лаз. памятлівасць, -і, ж.
ПАМЯТНЫ, ая, -ае 1. Які захаваўся
ў памяці; незабыўны. 77ал/я/ллая лабзея.
2. Які служыць для заметак, даведак, для
захавання чаго-н. у памяці. 77амятная
кл/жка. 3. Які служыць для напаміну пра
каго-, што-н., які зроблены як памяць пра
што-н. 77 лабарунак. 77. мебаль.
ПАМЯТЫ, -ая, -ае. 1. Няроўны, ня
гладкі, са складкамі. 77. касцюм. 2. Стом
лены, нясвежы, нібы заспаны (разм.). 77.
л/еар. II лаз. памятасць, -і, ж.
ПАМЙЦЦА, -мнўся, -мнёшся, -мнёцца; -мнёмся, -мняцёся, -мнўцца; -мніся;
зак. (разм.). 1. аі. мяцца'. 2. Памарудзіць,
праяўляючы нерашучасць, ваганне ў вы
рашэнні чаго-н. Арыку ламяўм/ыся, заабзіўся.
ПАМЯЦЬ, -і, ж. 1. Здольнасць захоў
ваць і аднаўляць у свядомасці ранейшыя
ўражанні, вопыт, а таксама сам запас ура
жанняў якія захоўваюцца ў свядомасці.
Добрая л. Зрэзацца у л. 2?ыіецець з лал/яц/
(забыцца). Тйоарыць ла л. або ла намяці (не
гледзячы ў тэкст). 7?ь/к/лу/іь з лал/яц/ (за
быць). Дацца у л. (запомніцца). 77абарыць
м/то-н. каму-н. ла л. (каб помніў). 77е ў л.
(пра тое, што не помніцца). 77а намяці чы
ёй або лры лал/яц/ чыёй ці за чы/о л. (у перы
яд жыцця каго-н., калі ён сам быў сведкам
чаго-н.). Дайсці ба памяці (апрытомнець).
77рыйсці ла л. (успомніцца). Хароткая л. у
каео-н. (хутка забывае; звычайна пра таго,
хто не хоча помніць, успамінаць што-н ).
А)рылая л. (вельмі дрэнная; разм., жарт.).
77 мам/ыны (перан.: пра запамінальнае
ўстройства вылічальнай машыны). 2. Ус
памін пра каго-, што-н.
пакінуў у лае
бобрую л. лра сябе. Захоўваць л. лраяку/о-л.
лабзею. 3. Тое, што звязана з памерлым
(успаміны пра яго, пачуцці да яго і пад.).
ТТрысеяц/ць л/алабра^йо ламяц/ сеайео лас/лаул/ка. Ум/анаеаць л. лябожчыка ус/лазаннем. Вечная л. кад/у-л. (пажаданне, каб
доўга, вечна помнілі каго-н. памерлага).
0 Без памяці — і) без прытомнасці. Аеоры быў без ламяц/; 2) вельмі моцна (разм.).
7)еечы без ламяц/; 3) аб каео-чаео. У захап
ленні (разм.). Ат/ без ламяц/ аб бзяучылы.
ПАМЯЦЬ, -мнў, -мнёш, мнё; мнём,
-мняцё, -мнўць; -мні; -мАты; зак., м/л/о.
Зрабіць мятым, змяць. 77. касцям/.
ПАМЯЧАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лезак.,
м/л/о. Ставіць паметкі на чым-н. 77. старолк/ рукал/су.

ПАМ-ПАН
ПАМЯШАЦЬ аі. мяшаць
ПАМЯШКАННЕ, я, л/л -і, -яў, л/
Унутранасць будынка, месца, дзе хто-,
што-н. размяшчаецца. .Жылое л. Добра абсл/аіяеалае л.
ПАН, -а, л/л. -й, -бў л/. 1. У старой Чэхіі, Польшчы, Літве, дарэвалюцыйнай Бе
ларусі і Украіне: заможны феадал, буйны
землеўласнік (памешчык, дваранін і пад.),
а таксама зварот да яго. Жыць як лал або
лалал/ (перан.: жыць у багацці і раскошы;
разм.). 2. Пра чалавека, які ўхіляецца ад
працы сам і мае моду перакладваць ра
боту на іншых (разм ). Сябзець як лал або
лалал/ (перан.: гультаяваць, нічога не ра
біць; разм.). 3. Форма ветлівага звароту да
мужчын у Польшчы, Чэхіі і інш. краінах
(дадаецца да прозвішча, імя, службовага
тытула і пад.). 77аеажаль/я бал/ы / лалы/ Ц
ж. пАні, лескі. II лрым. панскі, -ая, -ае. 77.
беор. 77анскія замам/к/.
ПАН... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач. паўнаты ахопу; пана
вання, напр.: лаліе^алейск/, лалсіае/зм,
лалэі/'л/зл/.
ПАНАВАЛЬВАЦЬ', аю, аеш, ае; зак,
чаао. 1. Наваліць, нагрузіць на каго-, што-н.
вялікую колькасць чаго-н. 77. еа/мя ла зоенім/ча. 2. Накідаць у беспарадку многа ча
го-н.
ПАНАВАЛЬВАЦЬ , аю, -аеш, -ае; зак.,
чаао. Зрабіць шляхам валення многа ча
го-н. 77 еаіёлак.
ПАНАВАРВАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
зак., чаао. Наварыць многа чаго-н. 77
страў ла цэлую ліалаку.
ПАНАВАРОЧВАЦЬ, -аю, аеш, ае;
зак., чаао. 1. Наварочаць, накідаць, нагру
васціць у вялікай колькасці. 77 зямлі. 2.
м/то чыл/. Прыкрыць, навярнуўшы чым-н.
77 м/ск/ каструлям/.
ПАНАВАЦЬ, -нўю, -нўеш, -нўе; -нўй;
зак. 1-. Мець уладу над кім-, чым-н., мець
перавагу перад кім-, чым-н. або дзе-н. 77.
у лазетры. 77. намеры. 2. Мець пераважнае
распаўсюджанне. 7ал/ //аказала л/елае/л/а
аэ/ла бўл/ка. 3. Ахопліваць, напаўняць са
бой усё. Улесе паказала цш/ыня. 4. наб чь/м.
Узвышацца, узнімацца над чым-н. З^зым/м/а пануе наб наваколлем. 5. Жыць у раско
шы (разм.). Завёў сабе бобрую еаслабарку
/ лануе. II наз. панаванне, -я, н. (да 1—3 і 5
знач.). Фам/ысцкія захолн/к/ імкнуліся ба
паказання наб сзе/яам. 77. ў лазе/лры. 77ал/тычнае л. 77. чалавека наб лрь/робай.
ПАНАВЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе; зак.
Зрабіцца навейшым, абнавіцца. 77афарбазаны //аркан н/бы панавеў.
ПАНАВЕШВАЦЬ, -аю, аеш, -ае; -аны;
зак., чаао. Навешаць чаго-н. у многіх мес
цах. 77. ліхтароў.
ПАНАВОДЗІЦЬ, джу дзіш, -дзіць;
зак. 1. каео (м/то). Навесці, прывесці ў вя
лікай колькасці. 77. бзяцей у ха/лу. 2. м/л/о.
Цэлячыся, накіраваць на каго-, што-н. у
вялікай колькасці. 77. л/сл/аіел/ь/ ў /(эль.

ПАН-ПАН
ПАНАВОЗІЦЬ, -бжу, -бзіш, -бзіць;
злк., клео-м/то. Навезці, прывезці ў вялі
кай колькасці. 77. <3роу.
ПАНАВЯЗВАЦЬ, аю, аеш, ае; зак
1. члео. Зрабіць шляхам вязання многа
чаго-н. 77. ялльчлтлк. 2. м/то. Пачапіць
што-н. усім, многім. 77. збляк/ ял м/ы/о лсыеёле. 3. клас. Прывязаць, каб не разыходзі
ліся (пра жывёлу). 77. кояем ял лляцуе/.
ПАНАГАНЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак. 1.
клео-члео. Нагнаць, сабраць у адным мес
цы многа каго-, чаго-н. 77. лсь/еёль/ ял ^зм
яю. 77. лоблк у бухту. 2. м/то. Нацерці (пра
мазалі). 77. млзлл/ ял руклх. 3. м/то. Набі
ваючы, насадзіць на што-н. усё, многае.
77 лбручы ял бочку. 4. члао. Увагнаць многа
чаго-н. куды-н. 77. це/коу у сцяну.
ПАНАГРУЖАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; злк. 1.
клео-м/то. Нагрузіць усё, многае або ўсіх,
многіх. 77. елзы сеялм. 2. клео (^м/то). Ус
класці дадатковую нагрузку на многіх.
ПА-НАД, ярь/ялз. з Л Ужыв. пры ўка
занні на каго-, што-н., над якімі ў пэў
ным кірунку адбываецца рух, дзеянне або
зверху над якімі што-н. адбываецца. 77еся/
ялыл/ ял-ялб елел*. Тучь/ць еоллс л//ру ял-ялб
сеетал/.
ПАНАДВОРАК, -рка, л/я. -ркі, -ркаў л/.
(разм.). Двор каля дома. 77лбмесц/ л.
ПАНАДВЯЗВАЦЬ, -аю, аеш, ае; злк.,
м/то. Надвязаць усё, многае. 77. ялячох/. 77.
еяроук/.
ПАНАДЗІМАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; злк І.
м/то. Надзьмуць, напоўніць (паветрам, га
зам) усё, многае. 77. ееллс/яебяь/я клмсры.
2. пераважна безлс., члао. Нанесці ветрам
вялікую колькасць чаго-н. 77лялбз/мллл у
еокяь/ яь/лу.
ПАНАДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіц
ца; злк., з /м%). і без бля. Набыць звычку
рабіць што-н. непажаданае. Злмцы ялялбз/л/ся у слб. Абяь /?лялбз/уся хлбз/ць у лесе.
ПАНАДЗЯВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
злк., мяло. Надзець на сябе шмат чаго-н.
або на вялікую колькасць каго-, чаго-н.
^рлятле/к/ ялялбзяелл/ узялелробь/. 77. ялеляляк/ ял ллбум/к/.
ПАНАДКУСВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
злк., мяло. Надкусіць усё, многае ў многіх
месцах. 77. яблык/.
ПАНАДНЫ, -ая, -ае. Такі, што прыцяг
вае да сябе якімі-н. якасцямі, прывабны.
77. еь/адяб. 77. смех. Ц ялз. панаднасць, -і, лс.
ПАНАДТОЧВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; злк., мяло. Надтачыць, зрабіць даў
жэйшым усё, многае. 77. еяроук/.
ПАНАЖОЎШЧЫНА, ы, лс (разм)
Бойка, у якой прымяняюцца нажы, ха
лодная зброя. 77рь/чь/ялм злббмс/лел бь/лл л.
ПАНАЖЫ, -бў лбз. пбнаж, -а, л/.
(спец.). Прылада ў ткацкім станку ў вы
глядзе дзвюх або некалькіх дошчачак пад
кроснамі, пры дапамозе якіх нагамі пры
водзяцца ў рух ніты.
ПАНАЖЫВАЦЦА, і і 2 ас адз не
ўжыв., -Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца;
злк. Нажыцца, разбагацець — пра ўсіх,
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многіх. АТяое/я лляллсь/елл/ся зл еэ/ль/я
елбы.
ПАНАЖЫВАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; злк,
мяло і ялео. Нажыць паступова што-н. (пра
маёмасць).
ПАНАЗНАЧАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; злк 1.
клео (мяло). Прызначыць на якую-н. паса
ду працу ўсіх, многіх. 2. мяло. Устанавіць,
вызначыць што-н. усім, многім. 77. леяс//.
ПАНАКАЗВАЦЬ, -аю, аеш, ае; злк,
клл/у і без бля. Наказаць, паведаміць усім,
многім.
ПАНАКІДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны
/ ПАНАКІДВАЦЬ, аю, аеш, ае, аны;
злк. І. члео. Накідаць многа чаго-н. 77.
смецця ял ялблоеу. 2. мяло. Накінуць, уз
дзець адно за другім усё, многае.
ПАНАКЛАДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны
/ ПАНАКЛАДВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
злк., мяло і члео. 1. Накласці на што-н. ці
куды-н. вялікую колькасць чаго-н. 77.
фоу ял л/лм/ыяы. 2. Аблажыць многіх па
даткамі.
ПАНАКЛЕЙВАЦЬ, аю, -аеш, ае;
-аны; злк., мяло і члео. Наклеіць што-н. у
розных месцах, наклеіць многа чаго-н. 77.
л/лрк/. 77. цлцлк з ялябры.
ПАНАКОЛВАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
злк. 1. члео. Накалоць многа чаго-н. 77.
броу. 2. м/то. Пракалоць у многіх месцах.
77. ся/'еь/ бля елрэяяя. 3. клео-м/то. Наса
дзіць на што-н. вострае ўсё, многае, або
ўсіх, многіх. 77. л/дть/лёу ял м/я/льк/.
ПАНАКОПВАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
злк., ялео. НакапАць вялікую колькасць.
77. ям. 77. бульбы.
ПАНАКОШВАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
злк., члео. Накасіць чаго-н. у дастатковай
або вялікай колькасці. 77. сеял.
ПАНАКРЫВАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; злк,
клео-м/то. Накрыць усё, многае або ўсіх,
многіх. 77. бзяцем. 77. ся/лль/.
ПАНАКУПЛЯЦЬ, Аю, яеш, Ае; Аны
/ ПАНАКЎПЛІВАЦЬ, аю, -аеш, ае;
-аны; злк., ялео. Накупіць многа чаго-н.
77. тлелрлу.
ПАНАЛЕПЛІВАЦЬ, аю, аеш, ае;
аны / ПАНАЛЯПЛЯЦЬ, Аю, Аеш, Ае;
-Аны; злк. 1. мяло і ялео. Наляпіць чаго-н. у
розных месцах або на многіх прадметах. 2.
члео. Вырабіць лепкай вялікую колькасць
чаго-н. 77. %,йурлк з лллстыл/яу.
ПАНАЛІВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
злк. І. мяло і ялео. Напоўніць усю або ней
кую колькасць пасуды чым-н. вадкім. 77.
бляк/ елбом. 2. ялео. Разліць якую-н. вад
касць у многіх месцах. 77. члря/ял ял стол.
ПАНАЛІПАЦЬ, 1 і 2 ас адз і мн не
ўжыв., -Ае; злк. Наліпнуць у многіх мес
цах, у вялікай колькасці. 77лялл/лллл (бе
зас.) 2рлз/ бл кодлу або ял коль/.
ПАНАЛЯТАЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; злк. 1. (7 / 2 лс. мя.
яе улсь/е.). Наляцець, прыляцець у вялікай
колькасці. 77ляллятлял мух: у хлту. 2. На
пасці, зрабіць набег — пра ўсіх, многіх.

ПАНАМА', -ы, мя. -ы, -нАм, лс. Летні
шыракаполы саламяны або з матэрыі ка
пялюш. II ялмяям/. панАмка, -і, 2ТА7 -мцы,
мя. -і, -мак, лс. II лрь/м. панамны, -ая, -ае.
ПАНАМА-, -ы, лс. (кніжн.). Буйное
махлярства, звязанае з подкупам вышэй
шых чыноўнікаў і іншымі злоўжывання
мі. II ярь/м. панамскі, -ая, -ае.
ПАНАМОТВАЦЬ, аю, аеш, ае; -аны;
злк., м/то і члао. Наматаць усё, многае. 77.
клубк/ я/тлк.
ПАНАМОЧВАЦЬ, аю, аеш, ае; -аны;
злк. 1. клео-м/то і члао. Намачыць усё,
многае або ўсіх, многіх. 77. кляоял/. 2. м/то
і члео. Мочачы, прыгатаваць многа ча
го-н. 77. ябль/коу.
ПАНАМЫВАЦЬ, Аю, -Аеш, -Ае; Аны;
злк. 1. члао. Намыць, памыць вялікую
колькасць чаго-н. 77. бяя/зяы. 2. члао і м/то.
Нанесці хвалямі многа чаго-н. 77 блмбь/.
3. члао. Здабыць у вялікай колькасці. 77.
золлтл.
ПАНАМЯРЗАЦЬ, 1 і 2 ас адз і мн.
не ўжыв., -Ае; злк. Намерзнуць у вялікай
колькасці або ў многіх месцах. 77лялмярзллл (безас.) лёбу клля кллобзелсл.
ПАНАНІЗВАЦЬ, аю, аеш, -ае; аны;
злк., клео-м/то. Нанізаць адно за другім
усё, многае ці ўсіх, многіх. 77 ялц^рк/ ял
я/тку.
ПАНАНОСІЦЬ, бшу, бсіш, бсіць /
ПАНАНОШВАЦЬ, аю, -аеш, ае; злк 1.
ядео. Прынесці за некалькі прыёмаў многа
чаго-н. 77 броубдяеяь/. 2. члео. Сваім рухам
нанесці многа чаго-н., утварыць што-н.
7?ецер яляляос/ул/сцяу сеяць/. 3. м/то і члео.
Нанесці на паперу, карту схему ўсё, мно
гае. 77. ялселеяыя яуякть/ ял клрту.
ПАНАПАЎЗАЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-Ае; злк. Напаўзці куды-н. у вялікай коль
касці. 77лялялузллл л/урлм/лк ял хлеб.
ПАНАПІВАЦЦА, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца; злк. На
піцца — пра ўсіх, многіх. Дзец/ яляля/елл/ся л/лллкл.
ПАНАПІСВАЦЬ, аю, аеш, ае; -аны;
злк., м/то і чдео. Напісаць вялікую коль
касць чаго-н.; напісаць у многіх месцах
або на многіх прадметах. 77. я/сьмы зялёл/ым.
ПАНАПЛЯТАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны;
злк., ялео. Наплесці вялікую колькасць ча
го-н. 77. еяякоу.
ПАНАПЯКАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны;
злк., ядео. Напячы многа чаго-н. 77. розялео яечь/ел.
ПАНАРАБЛЯЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны;
злк., ялео. Нарабіць, вырабіць вялікую
колькасць чаго-н. 77. цлцлк з ал/яь/.
ПАНАРАД, а, А/ дзе, л/я. ы, ау л/ І.
Каркас, аснова калёс. 2. Калёсы без дра
бін. II ярым. панарадны, -ая, -ае.
ПАНАРАЗАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
злк. 1. члео. Нарэзаць многа чаго-н. 77.
броу. 2. м/то і члео. Падзяліць шляхам ме
жавання ўсё, многае або выдзеліць у час
межавання вялікую колькасць чаго-н. 77.
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дедробы. 3. ідто і чдао. Нарабіць нарэзаў
разьбы на ўсім, многім ці зрабіць разьбой
многа чаго-н. /І балты. 71 узораў. 4. м/то.
Назубіць усё, многае. 77. л/лы. 5. м/то. На
муляць што-н. у многіх месцах або ўсё,
многае. 77. лоз/ ботам/.
ПАНАРАМА, -ы, мн. -ы, -рАм, лс. 1. Від
мясцовасці з вышыні. 77 еордбд. 2. Вялі
кіх памераў карціна з аб'ёмнымі прадме
тамі на першым плане, змешчаная ўнутры
круглага будынка з верхнім асвятленнем.
77 Мінскага *катла*>. 3. Аптычная прыла
да для павелічэння дакладнасці наводкі
гарматы (спец.). Ц лрым. панарамны, -ая,
-ае. ТТдндрдмны фільм (шырокаэкранны
фільм, які дэманструецца на вялікім паў
круглым экране).
ПАНАРАСТАЦЬ, 1 і 2 ас адз і мн не
ўжыв., -Ае; здк. 1. пераважна бездс. Вырас
ці ў вялікай колькасці. З еясны бдлсйжылд,
/ўсюбы лдяардстдл/ бобрыя трдеы. 2. Утва
рыцца ў выглядзе нарасту ў многіх месцах.
ПАНАРЫВАЦЬ', -&ю, -аеш, -ае; -аны
здк., чдао. 1. Нарваць' вялікую колькасць
чаго-н. 77. букеты кеетдк. 2. Парваць
многа чаго-н. 77. лодары.
ПАНАРЫВАЦЬ', 1 і 2 ас адз і мн не
ўжыв., -Ае; -Ала; здк. Нарваць', нагнаіц
ца — пра ўсё, многае. 77длы(ы панарывалі.
ПАНАРЫВАЦЬ', Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., чдео. Нарыць чаго-н. у вялікай коль
касці або ў многіх месцах. Дзік/ лдларыедл/
зямл/.
ПАНАСАДЖВАЦЬ', аю, аеш, ае;
-аны; здк. 1. чдео. Насадзіць' вялікую
колькасць якіх-н. раслін. 77 браў. 2. кдеочдео. Змясціць, размясціць дзе-н. вялікую
колькасць каго-н, чаго-н. 77. любзей яд дўтдмдм/ыяу 77 булак у леч.
ПАНАСАДЖВАЦЬ', аю, -аеш, ае;
-аны; здк., м/то. Насадзіць', шчыльна на
дзець на што-н. усё, многае. 77. сякеры /
мдлдтк/.
ПАНАСВІДРОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае;
здк., чдео. Насвідраваць вялікую коль
касць адтулін.
ПАНАСІЦЬ, -напіў, -нбсіш, -нбсіць;
-нбшаны; здк. 1. кдео-м/то. Перанесці з
аднаго месца ў другое ўсіх, многіх ці ўсё,
многае. 77. сена ў колы. 2. м/то. Давесці
да непрыгоднага для нашэння стану (пра
вопратку; абутак; разм.). 3. кдео-м/то. Хо
дзячы на працягу якога-н. часу; патры
маць на руках каго-, што-н. 77 бз/ця. 4.
м/то. Пахадзіць у чым-н., у якім-н. адзен
ні. 77. сестрыну сукенку.
ПАНАСКВАРВАЦЬ, -аю, аеш, -ае;
-аны; здк., чдео. Наскварыць многа, для
многіх.
ПАНАСМАЖВАЦЬ, -аю, аеш, ае;
-аны; здк., чдео. Насмажыць многа чаго-н.
77. мясд нд ўсю брыадбу.
ПАНАСТАЎЛЯЦЬ, -Аю, Аеш, -Ае; -Аны;
здк. 1. чдео. Паставіць вялікую колькасць
чаго-н.; набудаваць многа чаго-н. 77. слу
поў. 77. новых хат. 2. м/то. Нацэліць ку
ды-н. усё, многае. 77. рэедлмеры нд кдео-н.

3. м/то. Зрабіць стаячым усё, многае. 77.
каўняры.
ПАНАСУШВАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
здк., чдео. Насушыць многа чаго-н. 77 гры
боў.
ПАНАСЫЛАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., кдео-м/то. Наслаць', прыслаць вялі
кую колькасць каго-, чаго-н. 77. любзей нд
рамонт бдрое/.
ПАНАСЫПАЦЬ, -Аю, -Аеш, Ае; Аны;
здк. 1. м/то і чдео. Насыпаць чаго-н. у мно
гіх месцах, усюды ці ў вялікай колькасці.
77. к)редны. Зд ноч лдндсылдлд (безас.) снееу. 2. м/то. Сыплючы, напоўніць усё, мно
гае. 77. зболслсд ў мяк/.
ПАНАСЯКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк. 1. м/то. Зрабіць вялікую колькасць
насечак на чым-н. 77 ндл/льн/к/. 2. чдео.
Насячы, ссячы вялікую колькасць чаго-н.
77. лсэрбдк.
ПАНАТОЧВАЦЬ, -аю, аеш, ае; аны;
здк. 1. м/то. Натачыць, навастрыць усё,
многае. 77 поясы. 2. чдео. Вытачыць на
станку вялікую колькасць чаго-н. 77. вердцен. 3. (7 / 2 дс. не ўлсые.), чдео. Нагрызці
вялікую колькасць чаго-н. (пра грызуноў
насякомых). Мь/м/ы панаточвалі саломы.
ПАНАТРАСАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., чаео. 1. Трасучы, сабраць вялікую
колькасць чаго-н. 77. ерум/. 2. Натрэсці ча
го-н. у многіх месцах. 77. саломы на зямлю.
ПАНАТЫКАЦЬ', -6ю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак. 1. чаео. Натыкаць чаго-н. у якой-н.
колькасці. 77 /еолдк у лдбўм/дчку. 2. каеочаео і м/то. Накалоць усё, многае або ўсіх,
многіх. 77. матылькоў на /еолк/.
ПАНАТЫКАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., чаео. Наткаць многа чаго-н. 77. па
латна.
ПАНАЦІРАЦЬ, -Аю, Аеш, -Ае; Аны;
зак. 1. каео-м/то. Нацерці, намазаць чым-н.
усё, многае. 77 рук/ м/к/л/нарам. 2. м/то.
Начысціць да глянцу усё, многае. 77. пар
кет. 3. м/то. Пашкодзіць трэннем усё,
многае; нацерці на чым-н. многа чаго-н.
77. ное/. 77. мдзал/ на руках. 4. чаео. Нарых
таваць трэннем вялікую колькасць ча
го-н. 77 канапель.
ПАНАЦЭЯ, -і, лс. (кніжн.). Уяўны сро
дак, які нібыта лечыць усе хваробы (у ал
хімікаў). 77. дбус/х беб (перан., іран.).
ПАНАЦЯГВАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
здк. 1. м/то. Нацягваючы, напяць усё,
многае. 77. вяроўкі. 2. м/то. Надзець на ся
бе многа чаго-н., накрыцца чым-н. — пра
ўсіх, многіх (разм.). Дзеці нанд/р/еедл/ на
сябе коўбры. 3. чаео. Прыцягнуць, прынес
ці за некалькі прыёмаў вялікую колькасць
чаго-н. (разм.). 77. едлля.
ПАНАЧЫШЧАЦЬ, Аю, Аеш, Ае;
-Аны; здк. 1. чдео. Чысцячы, нарыхтаваць
многа чаго-н. 77 рыбы. 2. м/то. Начысціць,
вычысціць усё, многае. 77 еуз/к/ мунбзірдў.
ПАНАЧЭПЛІВАЦЬ, аю, аеш, ае;
аны / (разм ) ПАНАЧАПЛЯЦЬ, -Аю,
-Аеш, -Ае; -Аны; зак., м/то і чаео. Начапіць

ПАН-ПАН
на каго-, што-н. усё, многае або ў вялікай
колькасці. 77. зебры на /(рук/. 77 м/абл/.
ПАНАШЫВАЦЬ, Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., м/то і чаео. 1. Нашыць вялікую коль
касць чаго-н. 77. сукенак. 2. Прышыць
многа зверху чаго-н. 77. к/м/эн/ на камбі
незон.
ПАНАЯДАЦЦА, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца; здк. На
есціся — пра ўсіх, многіх. Усе нднаябдл/ся
ўбосталь.
ПАНАЯЗДЖАЦЬ, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; здк. Наехаць,
з'ехацца ў адно месца ў вялікай колькасці.
77днаязблсалд шмат любзей на к/рмам/.
ПАНДА, -ы, ДМДАндзе, мн. -ы, -аў лс.
Два віды млекакормячых жывёлін атрада
драпежных: вялікая панда, або бамбукавы
мядзведзь (сямейства мядзведзяў), і ма
лая панда (сямейства янотавых). Ц /рым.
пАндавы, -ая, -ае.
ПАНДУС, -а, мн. -ы, -аў м. (спец.). На
хіленая пляцоўка, якая замяняе лесвіцу; а
таксама служыць для ўезду аўтамашын і
экіпажаў на мост, у гараж і пад.
ПАНДЭМІЯ, -і, лс. Павальная эпідэ
мія, што ахоплівае вялікія рэгіёны, цэлыя
краіны. II лрым. пандэмічны, -ая, -ае.
ПАНЕГІРЫК, а, мн -і, аў м (кніжн )
1. У антычныя часы: красамоўная прамо
ва хвалебнага зместу, у тым ліку ў літара
турным творы. 2. лердн. Празмерная па
хвала; хвалебны водзыў аб кім-, чым-н. Ц
лрым панегірычны, -ая, -ае
ПАНЕГІРЫСТ, -а, Л7 -сце, мн -ы, аў,
м. (кніжн.). Тбй, хто складае, гаворыць
панегірыкі.
ПАНЁНКА, -і, ДА7 -нцы, мн. -і, -нак,
лс. 1. Незамужняя дачка пана. 2. Маладая
дзяўчына. II ламянм/.-ласк. панёначка, -і,
ДА7-чцы, мн. -і, -чак, лс.
ПАНЕРВАВАЦЦА ад нервавацца
ПАНЁСЦІ ал. несці'
ПАНЁСЦІСЯ, -нясўся, -нясёшся, -нясёцца; -нясёмся, -несяцёся, -нясўцца;
-нёсся, -нёслася / -няслАся, -нёслася /
-няслбся; -нясіся; здк. Пачаць несціся'.
Хбнн/к панёсся ба лесу. 77анеслася песня.
*7утк/ ланесл/ся ла лесках.
ПАНІ ал. пан
ПАНІБРАЦТВА, -а, н Залішняя бес
цырымоннасць, фамільярнасць у абыхо
джанні з кім-н. II лрым. панібрАцкі, -ая, -ае.
ПАНІЖЭЦЬ, Аю, Аеш, -Ае; здк 1.
Зрабіцца ніжэйшым або размясціцца ні
жэй. Чалазек аб страху лдн/лсэў. Сонца лан/лсэла. 2. (7 /2 ас. не ўлсые.). Паменшыц
ца (пра ўзровень, інтэнсіўнасць і пад.).
ТТдлрулсднне току лдн/лсэлд.
ПАНІЗІЦЦА, -ніжуся, -нізішся, -нізіцца; здк. Зрабіцца больш нізкім (у 2, 3 і 7
знач.). 77дсляхоедсцб стубэнтаў панізілася.
Дэны лдн/з/л/ся. Узровень бабы панізіўся. Ц
незак. паніжацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц
ндз паніжэнне, -я, н.
ПАНІЗІЦЬ, -ніжу, -нізіш, -нізіць;
-ніжаны; здк., кдао-ідто. Зрабіць больш
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нізкім (у 2, 3 і 7 знач.). 77. цэны. 77. узровень
^мбь/. 77. кя?о-л. лм лмсмбзс. 77. лмлружмллс
у элскл/рмсс/лцы. 77. аук. 0 Панізіць голас —
пачаць гаварыць цішэй, ціха. Ц нездк. пані
жаць, -Аю, -Аеш, -ае. Ц ндз. паніжэнне, -я,
н.; лрым. паніжальны, -ая, -ае (спец.). 77дл/жмльлмя лмбсл/^лць/л.
ПАНІЗОЎЕ, -я, н. Мясцовасць па ніж
нім цячэнні ракі. II лрь/м. панізовы, -ая, -ае.
ПАНІКА, -і, ДЛ7 -ніцы, зк. Непераадолены жах і разгубленасць, якія адра
зу авалодваюць чалавекам або мноствам
людзей. 77к?бз/ к/йіл/ся у лдл/цы х/ло кубы.
У едрозкь/м сл/дне лдндядся л. Ц лрь/м. па
нічны, -ая, -ае
ПАНІКАВАЦЬ, -кўю, -кўеш, -кўе; -кўй;
нездк. (разм.). Паддавацца паніцы, моцна
хвалявацца.
ПАНІКАДЗІЛА, -а, л/н. -ы, -аў, н. Люс
тра або кандэлябр у царкве. Ц лрым. паніка
дзільны, -ая, -ае.
ПАНІКЁР, -а, мн. -ы, -аў м. (разм.).
Той, хто паддаецца паніцы, распаўсюдж
вае яе. II зк. панікёрка, -і, ДЛ7 -рцы, мн. -і,
-рак. II лрь/м. панікёрскі, -ая, -ае.
ПАНІКЁРСТВАВАЦЬ, твую, -твуеш,
-твуе; -твуй; нездк. (разм., неадабр.). Ула
даць у паніку. II ндз. панікёрства, -а, н.
ПАНІКЛЫ, -ая, -ае. 1. Схілены, пры
гнуты. 77дн/клдя Д(3 едрдчын/ рдсл/нндсць. 2.
лбрдн. Прыгнечаны; разбіты духоўна. *7длдеек сп/дяў л. 7?ыаляб у жллчь/ль/ быў л. /
рдзеубяены. Ц ндз. панікласць, -і, зк.
ПАНІКНУЦЬ, ну неш, не; панік,
-кла; -ні; здк. 1. ал. нікнуць. 2. лердн. Пад
дацца прыгнечанаму настрою; стаць ду
хоўна разбітым. 77дсдя лдчул/ых слоў чдлдеек дфдзу лдн/к.
ПАНІХІДА, -ы, ДЛ7 -дзе, мн. -ы, -хід,
зк. Царкоўная служба па нябожчыку. О
Ц/амадзянская паніхіда — сход перад па
хаваннем, прысвечаны памяці памерлага,
жалобны мітынг Ц лрь/м. паніхідны, -ая,
-ае. 77. ласл/ром (перан.).
ПАНІЧ, -А, л/н. -ы, -бў, м. 1. Сын пана;
малады пан. 2. Пра спешчанага чалавека,
беларучку (разм.). Аббз/ць лдн/чом, лрдцдедць не хочд.
ПАНІЧНЫ ел паніка
ПАНІШЧЫЦЬ, чу, чыш, чыць; -ча
ны; здк., кдео-нпло. Знішчыць усё, многае
або ўсіх, многіх. 77. л/дрдкдндў.
ПАННА, -ы, мн. -ы, -аў зк. 1. Неза
мужняя дачка пана. 2. Маладая дзяўчына,
якая належала да прывілеяваных пластоў
грамадства ў дарэвалюцыйны час. Ц лдмялм/.-у/дск. панначка, -і, ДЛ7-чцы, л/н. -і,
-чак, зк.
ПАНО, нескл., н. 1. Паверхня на сцяне,
столі, акаймаваная рамкаю, бардзюрам,
арнаментам, гладкая або з жывапісны
мі, скульптурнымі відарысамі. 2. Карціна
на палатне, якая пастаянна займае які-н.
участак сцяны.
ПАНОК, -нкА, л/н. -нкі^ -нкбў м. 1. Не
багаты пан. 2. Форма ветлівага звароту да
пана. 77., ц/зкя е/ндедл/ь/?
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ПАНОПТЫКУМ, -а, л/н ы, -аў м Му
зей васковых фігур і розных рэдкасцей.
ПАНОС, -у, м. Расстройства дзейнасці
кішэчніка з частымі вадкімі экскрэмента
мі. II лрь/л/. панбсны, -ая, -ае.
ПАНОШАНЫ, ая, ае Пра адзенне:
які быў ва ўжытку такі, які ўжо насілі. 77.
кдлялклн. II ндз. паношанасць, -і, зк.
ПАНСІЁН, -а, л/н. -ы, -аў м. 1. У дарэ
валюцыйнай Расіі і ў замежных краінах:
закрытая сярэдняя навучальная ўстано
ва з інтэрнатам і поўным забеспячэннем
вучняў 77. /шляхетных бзяўчял/. 2. Тое, што
і лднс/яндп! (уст.). 3. Утрыманне на поў
ным забеспячэнні таго, хто жыве ў каго-н.
77дкой з лдлс/слдм. .Жыць нд поўным лднс/ене. II лрь/м. пансіённы, -ая, -ае.
ПАНСІЯНАТ, -а, 37 нАце, мн ы, аў,
м. Дом адпачынку або гасцініца з поўным
забеспячэннем тых, хто жыве ў ёй. Аурорл/лы л. II лрь/м. пансіянацкі, -ая, -ае (разм.).
ПАНСЛАВІЗМ, -у л/. Палітычная плынь
19 — пач. 20 ст., якая імкнулася да палі
тычнага і духоўнага аб'яднання славян
скіх народаў. II лрь/л/. панславісцкі, -ая, -ае /
панславянскі, -ая, -ае.
ПАНСТВА, -а, н. І. зб. Паны. 2. Пана
ванне, улада паноў 3. Спешчанасць, ім
кненне жыць у раскошы, пагардлівыя ад
носіны да працы.
ПАНТАВЫ ал панты
ПАНТАЛОНЫ, аў 1. Тое, што і м/л/алы
(уст.). 2. Частка ніжняй жаночай бялізны ў
выглядзе трусоў свабоднага крою.
ПАНТАЛЙК, -у м. (разм.). У выразах:
збіцца з панталыку — 1) збянтэжыцца,
зблытацца, страціць разуменне; 2) пачаць
весці няправільны спосаб жыцця; збіць
з панталыку — 1) выклікаць замяшанне,
заблытаць; 2) прымусіць адступіць ад пра
вільных думак, меркаванняў; штурхнуць
на што-н. нядобрае.
ПАНТАМІМА, ы, л/л ы, тамім, зк.
Мімічны спектакль без слоў Ц лрь/л/. пан
тамімны, -ая, -ае / пантамімічны, -ая, -ае.
ПАНТАНЁР, -а, мл. -ы, -аў л/. Ваенна
служачы інжынерных войск, які займаец
ца навядзеннем і абслугоўваннем панто
наў II лрь/л/. пантанёрскі, -ая, -ае.
ПАНТОН, а, мл ы, аў, м 1. Пласка
доннае судна, якое служыць апорай для
наплаўнога моста, якіх-н. часовых збуда
ванняў 2. Плывучы мост. Тйжесц/ л. цердз
раку. II лрь/м. пантонны, -ая, -ае.
ПАНТОФЛІ, -фель / -фляў абз. пантбфель, -фля, м. / пантбфля, -і, ж. Дамаш
нія туфлі, звычайна без заднікаў; шлёпан
цы.
ПАНТЫ, -аў Маладыя рогі маралаў
якія выкарыстоўваюцца для вырабу лека
вых сродкаў II лрь/м. пАнтавы, -ая, -ае.
ПАНТЭІЗМ, -у м. Рэлігійна-філасоф
скія погляды, паводле якіх Бог атаясамлі
ваецца з прыродай. II лрь/м. пантэістычны,
-ая, -ае.
ПАНТЭІСТ, -а, 3/ -сце, мл. -ы, -аў м.
Паслядоўнік пантэізму. Ц ж. пантэістка, -і,

Л37 -тцы, л/л. -і, -так. Ц лрь/м. пантэісцкі,
-ая, -ае.
ПАНТЭОН, -а, мл -ы, -аў м 1. Ману
ментальны будынак — месца пахавання
славутых дзеячаў 2. У старажытных грэ
каў і рымлян: храм, прысвечаны ўсім ба
гам. 3. Сукупнасць багоў якой-н. рэлігіі
(кніжн.).
ПАНТЭРА, -ы, мл. -ы, -т$р, ж. Буйны
драпежнік сямейства кашэчых з пляміс
тай поўсцю; леапард.
ПАНУКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае /' ПАНЎКВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезлк. 1. кдео (м/л/о/
Прымушаць рабіць што-н. хутчэй, пад
ганяць (першапачаткова вокрыкам «ну*,
звернутым да каня). 77. каля. 75л/ых хлолцаў ле л/рэба л. у рабоце. 2. км/. Дэспатыч
на распараджацца кім-н. 77. лаблсл/кам/. Ц
лаз пануканне, -я, л / панукванне, -я, л.
ПАНУРЫ, -ая, -ае. І. Хмурны, нявет
лівы, бязрадасны. 77. сл/арь/. 77. лоаляб. 2.
лерал. Які выклікае бязрадаснае пачуццё.
ТТалурыя бўмк/. 3. З апушчанай галавой,
паніклы. 7?акол л/руль/ сл/аял/ лалурыя любз/. II лаз. панўрасць, -і, ж.
ПАНУРЫСТЫ, -ая, -ае Хмурны, ня
ветлівы. 77. чалавек. Ц лаз. панурыстасць,
-і, ж.
ПАНУРЫЦЦА, руся, рышся, -рыц
ца; зак. Тужліва, панура схіліць галаву. Ся
бзець лдлурыўм/ыся.
ПАНУРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
зак. У выразе: панурыць галаву — тужліва
схіліць галаву.
ПАНУЮЧЫ, -ая, -ае 1. Які мае ўладу
знаходзіцца на чале ўлады. 77алуючыя кла
сы. 2. Які пераважае, найбольш распаўсю
джаны. 77алу/очая лароба браў. 3. Які ўзвы
шаецца над чым-н. 77алу/очая еым/ыля.
ПАНЦАК, -ў, м. (разм.). Круглыя яч
ныя крупы, а таксама суп з такіх круп.
ПАНЦЫР, -а, мл ы, аў м 1. Металіч
нае адзенне для засцярогі тулава ад удараў
халоднай зброі (уст.). Т^ыцары ў лалцырах.
2. Цвёрдае покрыва некаторых жывёлін.
*7аралам/ь/ л. Ц лрым. панцырны, -ая, -ае.
ПАНЧОХІ, -чбх, абз. панчбха, -і, ДЛ7
-чбсе, ж. Выраб машыннага або ручнога
вязання, які надзяваецца на ногі і захо
дзіць за калені. Хал/?олаеыя л. Хбль у лалчохдх (перан.: з белай, светлай поўсцю на
ніжніх частках ног; спец.). Ц ламялм/. пан
чошкі, -шак, абз. панчбшка, -і, ДЛ7-ШЦЫ,
ж. II лрым. панчбшны, -ая, -ае.
ПАНЧОШНІК, -а, мл -і, аў м Май
стар па вырабе панчох. Ц ж. панчошніца,
-ы, мл. -ы, -ніц.
ПАНШЧЫНА, -ы, ж. 1. Пры прыгон
ным праве: дармавая прымусовая пра
ца сялян на пана. Яббыеаць лалм/чылу.
2. Прыгоннае права (разм.). Ц лрым. пан
шчынны, -ая, -ае.
ПАНЭЛЬ, -і, мл. -і, -ей / -яў, ж. 1. Да
рожка для пешаходаў па баках вуліцы;
тратуар. 2. Драўляная абшыўка або афар
боўка (першапачаткова — пад дрэва) ніж
няй часткі сцен памяшкання (спец.). 776-
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кал/, /МЗМ&/ІЯ6Д//ЫЯ лаб буб. 3. У зборным
будаўніцтве: жалезабетонная або драўля
ная пліта, якая з'яўляецца гатовым эле
ментам збудавання (спец.). 4. лерал. У не
каторых выразах: пра занятак прастыту
цыяй. 77амсц/ ла л. (стаць прастытуткай).
II лрыл/. панэльны, -ая, -ае.
ПАНЭЛЯВОЗ, а, мн. ы, аў, л? Іруза
вы аўтамабіль-платформа для перавозкі
панэлей (у 4 знач.). Ц лрыл/. панэлявозны,
-ая, -ае.
ПАНЮХ, -у, У выразе: ні за панюх та
бакі (разм.) — ні за што, дарэмна (прапас
ці, загінуць).
ПАНЮХАЦЬ ад нюхаць
ПАНЮШКА, -і, ДЛ7-шцы, л/н. -і, -шак,
лс. Невялікая колькасць табакі, разліча
ная на адзін нюх.
ПАНЯВЕРКА, -і, ДА/-рцы, .мл. -і, -рак,
лс. Сумненне, страта веры. Тббзе лсыць у
ланяеері^ы/
ПАНЯВОЛІ, лрысл. Насуперак жадан
ню, незалежна ад яго. Зеабз/цца л.
ПАНЯТЙ, -бга, мн. -ьія, -ібх, л*. (афіц.).
Асоба, якая запрашаецца органамі ўлады
ў якасці сведкі пры вобыску вопісе маё
масці і пад. Запрасіць лаля/лых.
ПАНЯЦЦЕ, я, мн. і, яў л 1. Лагіч
на аформленая думка аб прадмеце, з'яве;
ідэя чаго-н. 77. прыбавачная яаруласц/. 2.
Уіўленне, звесткі пра што-н. Лбць л. лра
м/то-н. ЛТець л. аб чым-н. 3. звычайна мн.
Спосаб, узровень разумення чаго-н. 77аеобле нам/ых ланяццяў усе еэміа лае/лла
быць ла-/лм/аму. Ц лрым. паняційны, -ая, -ае
(да 1 знач.).
ПАНЯЦЬ, пайму, поймеш, пойме, зак.,
каео-м/то. У выразе: паняць моду (разм.) —
панадзіцца, прывыкнуць да чаго-н. (непа
жаданага). /7аляу лнм?у гуляць у карты.
ПАПА, -ы, мл. -ы, пап, м. Вярхоўны га
лава каталіцкай царквы і дзяржавы Ваты
кан. Т^мск/ 77. II лрь/м. папскі, -ая, -ае.
ПАПАБЕГАЦЬ / ПАПАБЕГВАЦЬ, аю,
-аеш, -ае; зак. (разм.). Бегаць доўга, неад
наразова. 77. за каровам/.
ПАПАБЛУДЗІЦЬ, -уджў, -ўдзіш, -ўдзіць;
зак. (разм.). Блудзіць доўга, неаднаразова.
Зо лалаблуйзм/ мы ў лесе.
ПАПАВАДЗІЦЬ, -вдджў, -вбдзіш, -ва
дзіць / ПАПАВОДЖВАЦЬ, аю, аеш, -ае;
зак. (разм ). Вадзіць доўга, неаднаразова;
павадзіць многа каго-, чаго-н. Долькі ел
лалавабз/ў ^-воблсеаў) турыстаў.
ПАПАВАЗІЦЬ, -важў, -вбзіш, -вбзіць
/ ПАПАВОЖВАЦЬ, аю, аеш, ае; зак
(разм.). Вазіць доўга, неаднаразова; пава
зіць многа каго-, чаго-н. Долькі я лалаеаз/ў (лалаволсваў) еэтых броў.
ПАПАВАРЙЦЬ, варў, -вбрыш, -ва
рыць / ПАПАВАРВАЦЬ, аю, аеш, ае;
зак. (разм.). Варыць доўга, неаднаразова;
паварыць многа чаго-н. /^вялося л. ерыбоў.
ПАПАВУЧЁІЦЬ, -учў, -ўчыш, -ўчыць /
ПАПАВЎЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., ка-

ео-м/то (разм.). Доўга вучыць; павучыць
многіх.
ПАПАГАЛАСІЦЬ, -лапіў, -лбсіш, -лбсіць / ПАПАГАЛОШВАЦЬ, -аю, аеш, ае;
зак. (разм.). Галасіць доўга, неаднаразова.
ПАПАГАНЯЦЬ, -бю, -Аеш, -Ае; зак,
каео-м/то (разм.). Ганяць доўга, неаднара
зова. Долькі ллытоўя лалаваляў.
ПАПАГАРАВАЦЬ, -рўю, рўеш, рўе;
-рўй; зак. (разм.). Гараваць доўга. 77алаеараваў ел за свае лсыцце.
ПАПАГУЛЯЦЬ, -Аю, Аеш, Ае / ПАПА
ГУЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. (разм.).
Гуляць доўга, неаднаразова. 77алаеуляў
(лалаеульваў) ла вяселлях.
ПАПАДАННЕ ел. папасці
ПАПАДАЦЦА ел. папасціся
ПАПАДАЦЬ, І і 2 ас. адз. не ўжыв., -ае;
-аем, -аеце, -аюць; зак. Упасці ў вялікай
колькасці або многа разоў адзін за другім.
З паліцы лалавая/ кн/лск/.
ПАПАДАЦЬ ал папасці
ПАПАДВЕШВАЦЬ, аю, аеш, -ае;
-аны; зак., каео-м/то (разм.). Падвесіць
усё, многае або ўсіх, многіх. 77. лямлы.
ПАПАДВЯЗВАЦЬ, аю, -аеш, ае; аны;
зак., м/то (разм.). Падвязаць усё, многае.
77. лам/^оры.
ПАПАДВЯЧОРКАВАЦЬ ел падвячор
каваць.
ПАПАДДЗЯ, -і^ мм. -і^ -ёй, лс. (разм.).
Жонка папа.
ПАПАДЗЮК, -А, мя. -ь -бў м. (разм.).
Сын папа.
ПАПАДЗЯНКА, -і, ДЛ7 -нцы, мл і,
-нак, лс. (разм.). Дачка папа.
ПАПАДКЛЕЙВАЦЬ, аю, аеш, -ае;
-аны; зак., м/то. Падклеіць усё, многае. 77.
старонкі ў кн/лсцы.
ПАПАДКОЧВАЦЬ, -аю, -аеш, ае; зак,
м/то. Падкаціць усё, многае (ал. падкаціць
у 1 знач.). 77. бярвенне ба сцяны.
ПАПАДКРЭСЛІВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зак., м/то. Падкрэсліць усё, многае.
77. складаныя словы ў сказе.
ПАПАДКУРЧВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зак., м/то. Падкурчыць (ногі) — пра
ўсіх, многіх. 77 ное/.
ПАПАДПІСВАЦЬ, -аю, -аеш, ае; аны;
зак., каео-м/то. Падпісаць усё, многае або
усіх, многіх. 77. заявы на аблачынак.
ПАПАДПЯРАЗВАЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца;
зак. Падперазацца — пра ўсіх, многіх.
ПАПАДПЯРАЗВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зак., каео-м/то. Падперазаць усіх,
многіх або ўсё, многае.
ПАПАДРЫЖАЦЬ, жў, -жыш, жыць;
-жым, -жыцё, -жбць; -жьі; зак. (разм.).
Дрыжаць доўга, неаднаразова. 77. на ма
розе.
ПАПАДСОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зак., м/то. Падсунуць многае пад
што-н. 77. скрынкі лаб м/а%,у.
ПАПАДСЦІЛАЦЬ, -бю, -беш, бе; зак,
каео-м/то і чаео. Падаслаць' усіх, многіх,
усё, многае або ўсім, многім.

ПАН-ПАП
ПАПАДТЫКАЦЬ, бю, беш, бе; бны;
зак., м/то. Падаткнуць усё, многае.
ПАПАДЦІРАЦЬ, бю, беш, бе; зак,
м/то. Падцерці ўсё, многае. 77. лулсыны на
лаблозе.
ПАПАДЦЯГВАЦЬ, аю, -аеш, ае; зак,
каео-м/то. Падцягнуць усіх, многіх ці ўсё,
многае. 77. лалрулск/.
ПАПАЕЗДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць;
зак. (разм.). Ездзіць доўга, неаднаразова.
За лсыцце бавялося лалахабз/ць / л. у розныя
еарабы.
ПАПАЕСЦІ, -ём, -ясі^ -ёсць; -ядзім,
-ясцё, -ядўць; папаёў, -ёла; папаёш /
ПАПАЯДАЦЬ, -бю, -беш, -бе; зак., чаео
(разм.). Есці доўга, неаднаразова; з'есці
многа чаго-н. ТТумы / лалаел/ўеасірмс/
ПАПАЗБІРАЦЬ, бю, беш, бе / ПА
ПАЗБІРВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., м/то і
чаео (разм.). Збіраць доўга, неаднаразова;
сабраць многа чаго-н. 7?ось тут мы ерыбоў
папазбіралі (лалазйроал/).
ПАПАЗДЗЕКАВАЦЦА, куюся, -ку
ешся, -куецца; -куйся; зак., з каео-чаео
(разм.). Здзекавацца доўга, неаднаразова.
Дебнае хлапчанё, налазбзекавал/ся з яео любз/.
ПАПАЗНЕЦЦА, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-пбзніцца; -пбзнімся, -пбзніцеся, -пбзняцца; зак. (разм.). Спазніцца — пра ўсіх,
многіх. З-за электрычкі мное/я лалазн/л/ся
на работу.
ПАПАЙЯ, -і, мн. -і, -яў, лс. Трапічнае
дрэва з жаўтавата-зялёнымі пладамі, якія
нагадваюць дыню.
ПАПАКАЛЕЦЬ, ёю, ёеш, ёе; зак
(разм.). Калець доўга, неаднаразова. 77 на
холабзе.
ПАПАКАСІЦЬ, -кашў, -кбсіш, -кбсіць
/ ПАПАКОШВАЦЬ, аю, аеш, ае; зак,
м/то і без бал. (разм.). Пакасіць доўга, не
аднаразова. За алом/н/я еабы лалакас/ў (лалаком/ваў) розных траў.
ПАПАКРАСЦІ, бду, бдзеш, бдзе /
ПАПАКРАДАЦЬ, бю, беш, бе / ПАПА
КРАДВАЦЬ, -дваю, -дваеш, -двае; зак.,
каео-м/то і чаео (разм.). Красці многа, не
аднаразова; пакрасці многа каго-, чаго-н.
Долькі ў том еоб лалакрал/ (лалакрабалі)
колем/
ПАПАКРУЦІЦЦА, ручўся, рўціш
ся, рўціцца / ПАПАКРУЧВАЦЦА, -аю
ся, -аешся, -аецца; зак. (разм.). Круціцца
доўга, неаднаразова. 77рымм/лося нам табы
л.
ПАПАКУТАВАЦЬ, тую, туеш, туе;
-туй; зак. Пакутаваць некаторы час. 77алакутаваўу палоне небарака.
ПАПАЛАВІЦЬ, -лаўліб, -лбвіш, -лбвіць
і ПАПАЛОЎЛІВАЦЬ, аю, аеш, ае; зак,
каео-м/то і чаео (разм.). Лавіць доўга, не
аднаразова; палавіць многа каго-, чаго-н.
77. рыбкі.
ПАПАЛАЗІЦЬ, -лбжу, -лбзіш, -лбзіць /
ПАПАЛАЖВАЦЬ, аю, аеш, ае; зак Ла
зіць доўга, неаднаразова. 77. ла еарах.

ПАП-ПАП
ПАПАЛАМ, лрысл. На дзве роўныя час
ткі; з дзвюх роўных частак. 77дбзял//{ь .ма
ёмасць л.
ПАПАЛЙДЬ, -паліб, -пАліш, -ліпіць;
-пАлены; зак., м/л/о. Спаліць усё або мно
гае. Адл/ы лдлдліл/ ^дм/ыс^кія кдрл/к/.
ПАПАЛОХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; здк.,
каао ^м/л/о). Злёгку напалохаць, папужаць.
ПАПАЛУДНАВАЦЬ ал. палуднаваць
ПАПАЛЯЖАЦЬ, -ляжў, -ляжьіш, ля
жьіць; -ляжым, -лежыцё, -ляжаць; -ляжьі
/ ПАПАЛЁЖВАЦЬ, аю, аеш, -ае; зак
(разм.). Ляжаць доўга, неаднаразова. 77
лдсля додры/.
ПАПАЛЯТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае / ПА
ПАЛЁТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. (разм.).
Лятаць доўга, неаднаразова.
ПАПАМЁРЗНУЦЬ, ну -неш, -не;
-мёрз, -мёрзла; -ні; зак. (разм.). Мерзнуць
доўга, неаднаразова. 77длдмбрзл/ у чдс бзязкурс/лба.
ПАПАМОКНУЦЬ, ну неш, -не; папамбк, -кла; -ні; зак. (разм.). Мокнуць
доўга, неаднаразова.
ПАПАМЎЧЫЦЦА, -чуся, чышся,
-чьшца і ПАПАМЎЧВАЦЦА, аюся, аеш
ся, -аецца; зак. (разм.). Мучыцца доўга,
неаднаразова. /7аламу^ыл/ся ^аламу^оатнся) л/обз/, як бёскд заарала.
ПАПАНАСІЦЬ, -напіў, -нбсіш, -нбсіць
/ ПАПАНОШВАЦЬ, аю, аеш, -ае; здк.,
кдео-чдео (разм.). Насіць доўга, неаднара
зова; панасіць многа каго-, чаго-н. 77длдлдс/ць (лдлдлом/бд^ь7 бдбы, броў.
ПАПАПАСВІЦЬ, паеў, -пасёш, па
сё; -пасём, -пасяцё, -пасўць / ПАПА
ПАСВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каао. Пас
віць доўга, неаднаразова. 77длдлдсб/ў (7
лдлдлдсодў) кароў.
ПАПАПІЦЬ, -п'й, -п'ёш, -п'ё; -п'ём,
-п'яцё, -п'ібць; -піў -пілА, -лб / ПАПАПІ
ВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак., чдео (разм.).
Піць неаднаразова; папіць многа чаго-н.
Лалал/ць (Тіалал/оаць) л/ўкд.
ПАПАПЛАКАЦЬ, -лАчу, -лАчаш, -лАча;
лАч і ПАПАПЛАКВАЦЬ, аю, аеш, -ае;
зак. (разм.). Плакаць доўга, неаднаразова.
77длдллдкдць (лдлдллдкодць) ла баньку.
ПАПАПРАСІЦЬ, раніў, -рбсіш, рбсіць / ПАПАПРОШВАЦЬ, -аю, -аеш, ае;
зак., кдео-м/л/о і чдео (разм ). Прасіць доў
га, неаднаразова.
ПАПАР, -у лім. -ы, -аў лі. Поле, пакі
нутае на адно лета незасеяным з мэтай
паляпшэння глебы пад пасеў азімых. Ўва
раць л. 77асб/ць жыоёлу ма лдлдры. Ц лрылі.
папарны, -ая, -ае
ПАПАРАБІЦЬ, -рабліб, -рббіш, -рббіць
/ ПАПАРОБЛІВАЦЬ, аю, аеш, ае; зак,
м/л/о, чдео і без бал. Рабіць многа, доўга,
неаднаразова.
ПАПАРАДКАВАЦЬ, кую, -куеш, -куе;
-куй; -каваны; зак., м/л/о. Прывесці ў па
радак, навесці парадак. 77. ліэблю.
ПАПАРАСКАЗВАЦЬ, -аю, аеш, ае;
зак., м/л/о, чаео, лра каео-млло, аб кім-чым,
з бабам, і без бал. (разм.). Расказваць доў

546
га, неаднаразова; расказаць многа чаго-н.
77 длекбол/дў.
ПАПАРАТНІК, -у лі Тое, што і лалардць. II лрым папаратнікавы, -ая, -ае
ПАПАРАЦЬ, -і, ж. Споравая расліна
з буйнымі, шматразова рассечанымі лістамі.
ПАПАРНЫ а/? папар
ПАПАРОБЛІВАЦЬ ал. папарабіць
ПАПАРЫЦЦА ал. парыць
ПАПАРАЗАЦЬ, -бжу -бжаш, -бжа; бж
/ ПАПАРЭЗВАЦЬ, -аю, аеш, -ае; здк.,
кдео-м/л/о і чдео (разм.). Рэзаць доўга, не
аднаразова. 77. броў.
ПАПАС, -у м. І. Месца, дзе пасецца
жывёла, паша. 7?ыелдць кдроеу мо л. 2. Тое,
што і лдлдскд.
ПАПАСВАРАЦЦА, варўся, -варыш
ся, -варыцца / ПАПАСВАРВАЦЦА, -аю
ся, -аешся, -аецца; здк. (разм.). Сварыцца
доўга, неаднаразова.
ПАПАСВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец
ца; мездк. І. Карміць коней у дарозе ў час
адпачынку рабіць папаску. 2. (7 і 2 дс. ме
ўлсые.). Пасвіцца дзе-н. час ад часу 3. лердл. Мець пажыву карысць (разм.). 7 ды
кдля яео лдлдседецеся ?
ПАПАСЕДЖВАЦЬ ел. папасядзець
ПАПАСЁЯЦЬ, -ёю, ёеш, -ёе; -ёй /
ПАПАСЯВАЦЬ, Аю, Аеш, Ае і ПА
ПАСЕЙВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; здк., чдео
(разм.). Сеяць доўга, неаднаразова.
ПАПАСКА, -і,
-пАсцы, мм. -і, -сак,
лс. Прыпынак у дарозе для кармлення;
яда. уЖўрдяы селі мд лдлдску.
ПАПАСМЯЯЦЦА, -мяібся, мяёшся,
-мяёцца; -мнёмся, -меяцёся, -мяібцца;
-мёйся / ПАПАСМЁЙВАЦЦА, -аюся,
-аешся, -аецца; здк., з кдео-чдео і без бдл.
(разм ). Смяяцца доўга, неаднаразова.
2*ыло з чдео тлом л.
ПАПАСПАЦЬ, -пліб, -піш, -піць; -пім,
-піцё, -піць; -пі / ПАПАСЫПАЦЬ, Аю,
-Аеш, -Ае; здк. (разм.). Доўга паспаць.
ПАПАСТАЯЦЬ, -таіб, -таіш, -таіць;
-таім, -таіцё, -таіць; -тбй / ПАПА
СТОЙВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; здк. (разм.).
Стаяць доўга, неаднаразова. 7%/ымм/лося
лдлдсл/дя^ь (лдлдс/ломед^ь7 У чдрзе.
ПАПАСТРАЛЯЦЬ, Аю, Аеш, Ае і ПА
ПАСТРЭЛЬВАЦЬ, -аю, аеш, ае; здк,
кдео-м/л/о, чдео і без бдл. (разм ). Страляць
многа, неаднаразова; пастраляць, настра
ляць многа каго-, чаго-н. 77. бз/чылы.
ПАПАСЦІ, -падў, -падзёш, -падзё;
-падзём, -падзяцё, -падўць; -пАў -пАла;
-падзі; здк. 1. у кдео-млло. Трапіць у цэль,
дасягнуць каго-, чаго-н. чым-н. кінутым,
накіраваным. 77. ў цэль. ^омбд лдлдлд ў
бом. 2. Апынуцца ў якім-н. месцы, ста
новішчы, абставінах (звычайна выпадко
ва, нечакана). 77. лдб суб. Семд лдлдлд лдб
болсблс. 3. бездс., кдму. Пра спагнанні, не
прыемнасці, якія атрымае або можа атры
маць хто-н. (разм.). 77длдбзе л/дбе, хлолчд,
дб бдцькі зд /лдкое/ 4. лром/. папіла. У вы
разах (разм.): дзе папала (усё роўна дзе,

абы-дзе), куды папала (абы-куды), чым
папала (абы-чым), што папала (усё роўна
што, абы-што), як папала (усё роўна як,
у беспарадку абы-як). Ц лездк. пападаць,
-Аю, -Аеш, -Ае (да 1—3 знач.); лдз. папа
данне, -я, л. (у 1 знач.). ТТрдлюе л. слдрдбд.
ПАПАСЦІСЯ, -падўся, -падзёшся, -па
дзённа; -падзёмся, -падзяцёся, -падўцца;
-пАўся, -пАлася; -падзіся; здк. 1. Апынуц
ца дзе-н., у якіх-н. абставінах, умовах. 77.
ў лдсл/ку. 77 лд золь/ кдму-л. (выпадко
ва прыцягнуць да сябе чыю-н. увагу). 2.
Быць злоўленым на чым-н. 77. лд крджы.
3. Выпадкова сустрэцца, трапіцца каму-н.
(разм.). 77. лдсусл/рдч. Ц лездк. пападацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПАПАСЫПАЦЬ ад папаспаць
ПАПАСЯДЗЕЦЬ, джў, -дзіш, дзіць;
-дзім, -седзіцё, -дзАць; -дзі" / ПАПА
СЕДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; здк. (разм.).
Пасядзець доўга, неаднаразова. Долькі ёл
лдлдсябзеў лдб еэ/ль/лі/ чдрцязкдм/.
ПАПАСЯЧЙ, -сякў, -сячАш, -сячб;
-сячбм, -сечацё, -сякўць; -сёк, -кла; -ся
чы / ПАПАСЯКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; здк.,
кдео-м/л/о і чдео (разм.). Сячы доўга, неад
наразова. 77 броў.
ПАПАЎДНІ, лрысл. Пасля 12 гадзін
дня. Хдля едбз/лы л.
ПАПАЎНЕННЕ, -я, л. 1. ал. папоўніць.
2. Тое, чым папаўняецца што-н. (часцей
пра войскі, кадры, грошы і пад.). У бдл/дльёл лрымм/ло л.
ПАПАЎНЕЦЬ ел паўнець
ПАПАЎНЯЦЦА ал папоўніцца
ПАПАЎНЯЦЬ ел. папоўніць
ПАПАХА, -і, ДА7 -пАсе, мл. -і, -пАх, ж.
Высокая футравая шапка. Телбрдльскдя л.
Ддздлкдя л.
ПАПАХАДЗІЦЬ, -хаджў, хбдзіш, -хб
дзіць / ПАПАХОДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, ае;
здк. (разм.). Хадзіць доўга, неаднаразова.
ПАПАХВАРЭЦЬ, -Аю, Аеш, бе / ПА
ПАХВОРВАЦЬ, аю, -аеш, -ае; здк
(разм.). Хварэць доўга, неаднаразова. 77. у
чдс эл/бэмл ерылу.
ПАПАХВАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ае;
лездк. Злёгку крыху пахнуць чым-н. (звы
чайна непрыемным). З ку%рд лдлдхеялд
(безас.) цеілл/о. Мясд лдлдхеде (пачынае
псавацца).
ПАПАЦЁМКУ, лрысл. Без святла, у
цемнаце. ^4лрдлдццд л.
ПАПАЦЯГАЦЬ, -Аю, Аеш, Ае / ПАПА
ЦЯГВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; здк., кдео-м/л/о
і чдео (разм.). Цягаць доўга, неаднаразова;
пацягаць многа каго-, чаго-н. Лбльк/ мы
лдлдцяедл/ (лдлдцяеодл/) еэл/дед бярееляя.
ПАПАЧНЫ ал папка
ПАПАШУКАЦЬ, -Аю, Аеш, Ае / ПАПАШЎКВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; здк., кдеом/л/о і чдео (разм ). Шукаць доўга, неадна
разова. 77. /рмяўлесе.
ПАПАЯДАЦЬ ел папаесці
ПАП'Е-МАШЭ, лескл., м. Папяровая
маса, змешаная з клеем, гіпсам, з якой
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шляхам прасавання вырабляюць розныя
прадметы. 7?ырабь/ з л.
ПАПЁРА, -ы, л/н. -ы, -пёр / -пёраў, зк.
Е Матэрыял для пісьма, а таксама для ін
шых мэт, які вырабляецца з драўніннай
ці анучнай масы. 2. Афіцыйнае пісьмовае
паведамленне, дакумент; рукапіс. 7/7л/абныя манеры. Хам/л/оўныя лапары (грашо
выя дакументы). Жерлацца ў паперах. 0
Застацца на паперы — пра рашэнне, якое
не выконваецца. Папера ўсё вытрымае
(іран.) — напісаць можна ўсё, але не заў
сёды ажыццяўляецца тое, пра што напі
сана. II лал/янм/. папёрка, -і, ДЛ7 -рцы, .мн.
-і, -рак, лс. II зн/зк. папёрчына, -ы, л/н. -ы,
-чын, лс. II лрым. папяровы, -ая, -ае.
ПАПЕРААПРАНАЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца;
зак., у м/л/о і без бал. Пераапрануцца — пра
ўсіх, многіх.
ПАПЕРАВАРОЧВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зак., каео-м/л/о. Перавярнуць усё,
многае або ўсіх, многіх. /7. еёб{ры.
ПАПЕРАВОДЗІЦЬ, -6джу, -бдзіш,
-бдзіць; зак., каео-м/л/о. Перавесці ўсіх,
многіх або ўсё, многае. /7. Дзяцей цераз (За
робу. /7. эяекл/рь/кк/ на заласнь/я луц/.
ПАПЕРАВОЗІЦЬ, -бжу бзіш, бзіць;
зак., каео-м/л/о. Перавезці з аднаго месца
на другое ўсё, многае ці ўсіх, многіх. 77.
людзей цераз раку.
ПАПЕРАВЯЗВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зак., каео-м/л/о. Перавязаць усіх,
многіх ці ўсё, многае. 77. лакунк/.
ПАПЕРАГАНЯЦЬ, -Аю, Аеш, Ае; зак,
каео-м/л/о. Перагнаць усіх, многіх ці ўсё,
многае. 77. коней на фуеую лам/у. 77 яобк/
на бруе/ бок рак/.
ПАПЕРАГАРАЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , Ае
/ ПАПЕРАГАРВАЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-ае; зак. Перагарэць — пра ўсё, многае.
Т&л/лачк/ папераеарал/ (лалераеареая/).
ПАПЕРАГАРОДЖВАЦЬ, аю, аеш,
-ае; -аны; зак., м/л/о. Перагарадзіць усё,
многае.
ПАПЕРАГРЫЗАЦЬ, Аю, Аеш, Ае;
-Аны; зак., м/л/о. Перагрызці ўсё, многае.
77 н/л/к/.
ПАПЕРАД (разм.). 1. прыся. Уперад.
Жанчына лайма/а п., лаказеа/очы, кубы
л/рэба лаб ^зблсаць. 2. прысл. Спачатку,
раней. 77. памый рук/, а лол/ьа/ сабз/ся за
сл/ол. 3. лрыназ. з Р Ужыв. для ўказання
на прадмет ці асобу раней за якія кім-,
чым-н. было ўтворана якое-н. дзеянне. ^н
зЗж/ўся л. ус/х.
ПАПЕРАДЖАЛЬНЫ, ая, ае 1. Які
з'яўляецца папярэджаннем, служыць
для перасцярогі ад чаго-н. 77. стлрэ//. 2.
Вельмі ветлівы, прыязны, паслужлівы.
77алерабзкальныя абнос/ны. Ц наз. папера
джальнасць, -і, лс. (да 2 знач ).
ПАПЕРАДЖАЦЬ а// папярэдзіць
ПАПЕРАДЗЕ. 1. лрысл. На некаторай
адлегласці перад кім-, чым-н. ^н /м/оў л.,
а л/ы за /м. 2. лрыназ. з Р. Паказвае на ста
новішча перад кім-, чым-н. Тсц/ л. калоны.

ПАПЕРАКІДАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны
/ПАПЕРАКІДВАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
зак., каео-м/л/о. Перакідаць усё, многае
або ўсіх, многіх. 77. каменне лаб сцяну.
НАПЕРАКЛАДАЦЬ', Аю, Аеш, Ае /
ПАПЕРАКЛАДВАЦЬ, -аю, аеш, ае; зак,
каео-м/л/о. Перакласці ўсё, многае ці ўсіх,
многіх. 77. у пакоях лаблоеу.
ПАПЕРАКЛАДАНЫ, Аю, Аеш, Ае;
зак., м/л/о. Перакласці з адной мовы на
другую ўсё, многае. 77. н/еоры Якуба кола
са на /нм/ь/я моеы.
ПАПЕРАКОПВАЦЬ, аю, -аеш, -ае;
-аны; зак., м/л/о. Перакапаць усё, многае.
ПАПЕРАКОШВАЦЬ', аю, аеш, ае;
-аны; зак., м/л/о. Перакасіць' усё, многае.
77. рамы.
ПАПЕРАКОШВАЦЬ\ аю, аеш, ае;
зак., м/л/о. Перакасіць^ усё, многае. 77
мелсы.
ПАПЕРАКРЎЧВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зак., м/л/о. Перакруціць усё, многае.
ПАПЕРАКРЭСЛІВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зак., м/л/о. Перакрэсліць усё, мно
гае. 77. сл/аронк/.
ПАПЕРАКУСВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зак., м/л/о. Перакусіць усё, многае
(а//, перакусіць у 1 знач.).
ПАПЕРАЛАЗІЦЬ, і і 2 ас адз не ўжыв ,
-лАзіць; -лАзім, -лАзіце, -лАзяць; зак.,
м/л/о, цераз м/л/о і без бал. Пералезці — пра
ўсіх, многіх. 77. цераз ллол/.
ПАПЕРАЛЯТАЦЬ, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; зак. Пера
лятаць — пра ўсіх, многіх. Дуры лалералял/ал/ цераз ллол/.
ПАПЕРАМЕННА, лрысл Змяняючы
адзін аднаго, па чарзе. Уыл/аць л.
ПАПЕРАНІЦОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зак., м/л/о. Пераніцаваць усё, мно
гае. 77. абзенне.
ПАПЕРАНОСІЦЬ,
нбшу
нбсіш,
-нбсіць; зак., каео-м/л/о. Перанесці ўсё,
многае або ўсіх, многіх. 77. брозы лаб лаеець.
ПАПЕРАПАЛЬВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зак., м/л/о. Перапаліць усё, многае.
ПАПЕРАПАЎЗАЦЬ, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; зак., м/л/о,
цераз м/л/о і без бал. Перапаўзці — пра ўсіх,
многіх. %ре/ лалералаузал/ з брэў ла сцяну.
77а-лласл/унску л. бароеу.
ПАПЕРАПІСВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зак., м/л/о. Перапісаць усё, многае
або ўсіх, многіх. 77. ус/х лрь/сул/ных.
ПАПЕРАПЛЫВ/ЙіЬ, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; зак., м/л/о,
цераз м/л/о і без бал. Пераплысці — пра
ўсіх, многіх. Лге лалераллыеал/ раку.
ПАПЕРАПЛЯТАЦЬ, Аю, Аеш, Ае;
-Аны; зак., м/л/о. Пераплесці усё, многае.
77. часол/сы.
ПАПЕРАРАЗАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны /
ПАПЕРАРЭЗВАЦЬ, -аю, аеш, ае; аны;
зак., каео-м/л/о. Перарэзаць усё, многае
або ўсіх, многіх.

ПАП-ПАП
ПАПЕРАСАДЖВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зак., каео-м/л/о. Перасадзіць усіх,
многіх або ўсё, многае.
ПАПЕРАСУШВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зак., м/л/о. Перасушыць усё, многае.
77. бял/зну.
ПАПЕРАЧЫТВАЦЬ, аю, аеш, ае;
зак., м/л/о. Перачытаць усё, многае. 77.
лраерал/ныя л/еоры.
ПАПЕРАШЫВАЦЬ, Аю, Аеш, -Ае;
-Аны; зак., м/л/о. Перашыць усё, многае.
77. еуз/к/.
ПАПЁРКА, -і, ДЛ7-рцы, л/н. -і, -рак, зк.
1.2л. папера. 2. Лісток паперы (у 1 знач.).
3. Папяровы грашовы знак (разм.).
ПАПЁРЦІ, -прў, -прбш, -прб; -прбм,
-працё, -прўць; -пёр, -пёрла; -прй; зак.
(разм.). 1. Пачаць перці. 2. каао Ім/л/о?.
Выгнаць, груба прагнаць, байбака лалерл/
з рабол/ы.
ПАПЁРЧЫНА а// папера
ПАПЕРЧЫЦЬ
перчыць
ПАПІВАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; казак 1.
м/л/о. Піць патроху. Сябзяць, казу лал/ба
юць. 2. Пакрыху, але не часта піць спірт
ное, п'янстваваць (разм.). 77ачаўл.
ПАПІКНУЦЬ, нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; зак., каао Ім/л/о/ Вы
казаць каму-н. незадавальненне, дакор,
папракнуць. 77асл/аўн/к лал/кнуў сукня
за леакабумнасць. Ц казак. папікАць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ПАПІЛЬЁТКА, і,,ДЛ/ тцы, л/н -і, -так,
зк. Кавалачак паперы або тканіны, на
якую накручваюць пасмы валасоў для за
віўкі. II лрь/л/. папільётачны, -ая, -ае.
ПАПЙ*УС л/. 1. -а / (зб.^) -у л/н. -ы, -аў
Трапічная травяністая расліна сямейства
асаковых. 2. -у. Матэрыял для пісьма, які
вырабляўся з гэтай расліны егіпцянамі і
інш. старажытнымі народамі. Скрул/к/ лал/русу. 3. -а, л/н. -ы, -аў Рукапіс на такім
матэрыяле. Ц лрь/л/. папірусны, -ая, -ае / па
пірусавы, -ая, -ае.
ПАПІСАЦЬ, -пішў, -пішаш, -піша; -пі
шы; зок. 1. м/л/о і без бал. Правесці нека
торы час за пісаннем чаго-н. 2. каео-м/л/о.
Занесці ў спіс усё, многае або ўсіх, многіх
(разм.). 77. ус/ху еурл/ок. б Нічога не папі
шаш (разм.) — нічога не зробіш, іншага
выйсця няма, даводзіцца мірыцца з тым,
што ёсць.
ПАПІСВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
м/л/о. Час ад часу зрэдку пісаць. 77. еерм/ы.
ПАПІХАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
незак., чыл/. Адштурхвацца ад чаго-н. 77.
м/асл/ол/, //у/ь/еукь/ўяобць/.
ПАПІХАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. 1.
каео-м/л/о. Штурхаючы, падштурхваючы,
прымушаць ісці або перамяшчаць у якім-н.
напрамку. 77. каео-н. у н//ечь/. 77. л/ачку.
2. лерак., каао і ка/. Абыходзіцца з кім-н.
зняважліва, распараджацца кім-н. .%як/
л/ул/ бубзе л. л/яне.
ПАПІХАЧ, -А, л/н. -ьі, -бў л/. (разм.).
1. Чалавек, якому даручаюць паскорыць
якую-н. справу. 2. Тое, што і лал/х/ч.

ПАП-ПАП
ПАПІХІЧ, -а, мн. -ы, -аў м. (разм.). Ча
лавек, якім панукаюць, зняважліва распа
раджаюцца.
ПАПЙЦЬ, -п'й, -п'ёш, -п'ё; -п'ём,
-п'яцё, -п'к5ць; -піў -пілА, -лб; -пі; зак.,
м/то і чаео. Тое, што і выл/^ь. 77 малака.
ПАПКА, -і, Д47 -пцы, лін. -і, -пак, лс.
Вокладка з кардону, скуры і пад. для па
пер. 77 Для спраў. II ламянм/. папачка, -і, ДА/
-чцы, мн. -і, -чак, лс. Ц лрым. папачны, -ая,
-ае.
ПАПЛАВЁЦ ал поплаў
ПАПЛАВОК', -лаўкА, мн. -лаўкі? -лаўкбў м. 1. Лёгкі плаваючы прадмет, які
прымацоўваецца да лёскі, да сеткі або
трымаецца на якары. 77. вубачк/. 71 неваба. 2. Прыстасаванне, якое выкарыстоў
ваецца для надання плывучасці чаму-н.
(від лодкі, прагумаваны мех, надзьмуты
ветрам і пад.). Мост яд наплаўках. Ц ярым.
паплавбчны, -ая, -ае і паплаўковы, -ая, -ае
ПАПЛАВОК' ал поплаў
ПАПЛАЎНЁІ ал поплаў
ПАПЛЁСЦІСЯ, -лятўся, -ляцёшся, -ля
цёцца; -ляцёмся, -лецяцёся, -лятўцца;
-лёўся, -лялАся, -лбся; зак. Пайсці па
вольна, не спяшаючыся або з намаганнем.
ПАПЛЁЦІНА, ы, мн ы, цін, лс.
Прут, якім прымацоўваецца салома да лат
пры крыцці страхі.
ПАПЛЁЧНІК, -а, мн і, аў м Тава
рыш па справе, саратнік. 77аллечн/к/ на
барацьбе. Ц лс. паплёчніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ПАПЛЁТ, -у 47 -лёце, м., зб. Пруты,
пры дапамозе якіх салома прывязваецца
да лат пры крыцці страхі саломай.
ПАПЛІН, -у м. Шаўковая, паўшаўко
вая або баваўняная тканіна з дробным па
пярочным рубчыкам. II ярым. паплінавы,
-ая, -ае.
ПАПЛЫСЦІ /ПАПЛЫЦЬ, ывў, ывёш,
-ывё; -ывём, -ывяцё, -ывўць; -ьіў -ылА,
-лб; -ыві; зак. Пачаць плысці, пусціцца
ўплаў Лобка наплыла ўн/з ла ра^э. 77аллыл/
еабы за еабам/ (перан.).
ПАПОВІЧ, а, мн ы, аў м (разм)
Сын папа; чалавек, які паходзіць з духоў
нага роду
ПАПОЙКА, -і, ДА7 -пбйцы, мн. -і,
-пбек, лс. (разм.). Гулянка з багатай вы
піўкай, п'янка.
ПАПОМНІЦЬ, ню, ніш, ніць; зак,
каео-м/то і з бабам. Надоўга запомніць
(што-н. непрыемнае). 77аломннд, як з та
кім/ звязвацца.
ПАПОЎНА, -ы, мн. -ы, -аў лс. (разм.).
Дачка папа.
ПАПОЎНАЧЫ, ярысл. Пасля 12 гадзін
ночы.
ПАПОЎНІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , іц
ца; зак., чым. Стаць паўнейшым, павялі
чыцца. ^4/яраб лапоўн/ўся ноаым/ байцам/. Ц
незак. папаўняцца, -Яецца.
ПАПОЎНІЦЫ, лрысл. (разм.). На поў
ны рот, прагна (есці). Умінаць л. хлеб.
ПАПОЎНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены; зак., м/то чым. Павялічыць дабаўлен
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нем новага да чаго-н., што ёсць. 77. роту
байцам/. 71 свае вебы. Ц незак. папаўняць,
-Яю, -Яеш, -Яе. Ц наз. папаўнённе, -я, н.
ПАПОЎСКІ ал поп
ПАПРАБАВАЦЬ ал прабаваць
ПАПРАБІВАЦЬ, -Яю, -Яеш, Яе; -Яны;
зак., м/то. 1. Прабіць, праламаць што-н.
у многіх месцах; прайсці праз што-н. з сі
лай — пра ўсё, многае. 77. лалонк/. Арын/цы лалраб/бал/ лясок. 2. Пракалоць чым-н.
вострым усё, многае. 71 ноа/ на це/к/.
ПАПРАВАЛЬВАЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца;
зак. Праваліцца — пра ўсіх, многіх або ўсё,
многае. Дон/ лалраеальеал/ся у балота. 77.
на уступных экзаменах.
ПАПРАВАЧНЫ ал папраўка
ПАПРАВЁЦЬ ел правець
ПАПРАВІЦЦА, -рЯўлюся, -рЯвішся,
-рЯвіцца; зак. 1. Выправіць сваю памыл
ку (звычайна пры выказванні). 2. (7 /2ас.
не ўлсыв.). Палепшыцца, змяніцца на леп
шае. Справы паправіліся. 3. Стаць здара
вейшым; памажнець. 77 пасля санаторыя.
II незак. папраўляцца, -Яюся, -Яешся, -Яец
ца. II наз. папрЯўка, -і, ДА7-ўцы, лс. (да 2 і З
знач.). 77айм/ло на лалраўку.
ПАПРАВІЦЬ, -рЯўлю, -рЯвіш, -рЯвіць;
-рЯўлены; зак. 1. м/то. Ліквідаваўшы па
шкоджанні, зрабіць прыгодным для ка
рыстання. 77. калёсы. 2. м/то. Прывесці да
належнага выгляду парадку 77. капялюм/
на еалаве. 3. м/то. Палепшыць, умацаваць.
77 сеаё здароўе. 4. м/то. Тое, што і выправ/ць' (у 3 знач ). 77. ламылк/. 5. каео бм/то).
Указаць каму-н. на зробленую памыл
ку 77. студэнта. Ц незак. папраўляць, -Яю,
-Яеш, -Яе. II наз. папрЯўка, -і, ДА/-ўцы, лс.
ПАПРАГАНЯЦЬ, -Яю, Яеш, -Яе; -Яны;
зак. 1. каео. Прагнаць, прымусіць пайсці
адкуль-н. усіх, многіх. Долсблс лалраеаняў
любзей з доля. 2. м/то. Пракласці ў патрэб
ным напрамку многа чаго-н. 77. барозны
ллуеам.
ПАПРАГІНАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-Яецца; зак. Прагнуцца — пра ўсё, многае.
Маснічыны лалрае/нал/ся.
ПАПРАГІНАЦЬ, -Аю, Аеш, -Ае; -Аны;
зак., м/то. Прагнўць у многіх месцах. 77.
бом/к/.
ПАПРАГНІВАЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв,
-Ае; зак. Прагніць у многіх месцах. Дбм/к/
аб сырасці лалраен/едл/.
ПАПРАГРЫЗАЦЬ, -Аю, -Аеш, Ае; -Аны;
зак., м/то. Прагрызці што-н. у многіх мес
цах. Мым/ы папрагрызай/ бз/рк/.
ПАПРАДАВАЦЬ, даіб, даёш, даё;
-даём, -даяцё, -дАюць; -давАны; зак., каео-м/то. Прадаць усё, многае або ўсіх,
многіх. 77. .маёмасць.
ПАПРАДЗЁЎБВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зак., м/то. Прадзяўбці што-н. у мно
гіх месцах або ўсё, многае.
ПАПРАДЗІРАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца; зак. Пра
драцца — пра ўсіх, многіх або ўсё, многае.

Мяхі папрабз/рал/ся. 77. праз калючы зарас
нік.
ПАПРАДЗІРАЦЬ, Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., м/то. Прадраць пгго-н. у многіх мес
цах, прадраць усё, многае.
ПАПРАДУХА, -і, ДМ-дўсе, л/н. -і, -дўх,
лс. (уст.). 1. Жанчына, якая займаецца
ручным прадзеннем. Якая л. пры кубзелі,
такое палатно ў бел/ (з нар.). 2. л/н. Вячор
кі, якія наладжвала вясковая моладзь, каб
папрасці і павесяліцца; попрадкі. Аабз/ць
на лалраёўх/.
ПАПРАКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.,
каео, чым. Выказваць каму-н. дакор, не
здавальненне чым-н., абвінавачваць у
чым-н., асуджаць за пгго-н. 77. кускол/
хлеба. 77. каео-н. у баязлівасці. Ц абнакр.
папракнўць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё,
-нўць; -ні?
ПАПРАКОЛВАЦЬ, -аю, аеш, -ае; -аны;
зак., м/то. Пракалоць што-н. у многіх мес
цах або ўсё, многае. 77. м/ыны.
ПАПРАКОПВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
-аны; зак., м/то. Пракапаць пгго-н. у мно
гіх месцах. 77 канаўк/ бля сцёку бабы.
ПАПРАКРУЧВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зак., м/то. Пракруціць у многіх мес
цах (дзіркі і пад.).
ПАПРАМАКАЦЬ, 1 і 2 ас адз не ўжыв.,
-Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; зак. Прамок
нуць — пра ўсё, многае ці ўсіх, многіх.
Світкі папрамакалі наскрозь.
ПАПРАМЫВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., м/то. Прамыць усё, многае. 7?аба па
прамывала бомбу ў мное/х месцах.
ПАПРАПІХАЦЬ, Аю, -Аеш, -Ае; -Аны
/ ПАПРАПІХВАЦЬ, аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., м/то. Прапхнуць усё, многае.
ПАПРАПОРВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; аны;
зак., м/то. Прапароць што-н. у многіх
месцах, прапароць усё, многае. 77 м/ыны.
77 ноеі на калючы брот.
ПАПРАПУСКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак. 1. каео-м/то. Прапусціць усіх, многіх
або ўсё, многае, даць прайсці, праехаць
усім, многім. 77. лем/ахобаў. 2. м/то. Прасу
нуць, працягнуць праз пгго-н. усё, многае.
77. прарабы праз абтул/ны. 3. м/то. Зрабіць
многа пропускаў 77. рабк/ еерм/а.
ПАПРАРАЗАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., м/то. Прарэзаць пгго-н. у многіх мес
цах, прарэзаць усё, многае. 77. абрус. 77.
праёмы бля акоп.
ПАПРАРЫВАЦЬ', -Аю, Аеш, -Ае; -Аны;
зак., м/то. 1. Прарваць пгго-н. у многіх
месцах, прарваць усё, многае. 2. Зрабіць
пасадкі чаго-н. радзейшымі. 77 баракі.
ПАПРАРЫВАЦЬ', 1 і 2 ас не ўжыв,
-Ае; зак. Лопнуць пасля нагнаення — пра
ўсё, многае. Скулы папрарывалі.
ПАПРАРЫВАЦЬ', 1 і 2 ас не ўжыв,
-Ае; -Аны; зак., м/то. Прарыць лычом у
многіх месцах (пра жывёл).
ПАПРАСАВАЦЬ ал прасаваць'
ПАПРАСВІДРОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зак., м/то. Прасвідраваць усё, мно
гае. 77. бз/рк/.
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ПАПРАСІЦЦА е^. прасіцца
ПАПРАСІЦЬ ад прасіць
ПАПРАСОЎВАЦЬ, -аю, аеш, -ае; аны;
здк., мілю. Прасунуць, прадзець у што-н.
усё, многае.
ПАПРАСТАРНЕЦЬ
прастарнець
ПАПРАСТРЭЛЬВАЦЬ, аю, -аеш, ае;
-аны; здк., што. Прастрэліць што-н. у
многіх месцах, прастрэліць усё, многае.
ПАПРАСТУДЖВАЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца;
здк. Прастудзіцца — пра ўсіх, многіх.
ПАПРАСТУДЖВАЦЬ, -аю, аеш, ае;
здк., кдао-ммйо. Прастудзіць усіх, многіх ці
ўсё, многае. 77. дзяцей. 77. оушы.
ПАПРАСЦІ, -радў, -радзіш, -радзё; -радзём, -радзяцё, -радўць; -рАў -рАла; -рэдзі;
здк. 1. што. Спрасці ўсё, многае. 77. ўзесь
лён. 2. чдао і без бдл. Прасці некаторы час.
77. (Ззяе едбз/ны.
ПАПРАСЯКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., што. 1. Прасячы ўсё, многае. 77. ндлонкі. 2. Пралажыць высечкай многа чаго-н. 77 нрдхобы ў лесе.
ПАПРАТОПТВАЦЬ, -аю, аеш, -ае;
-аны; здк., што. Пратаптаць усё, многае,
у многіх месцах. 77. сцежкі.
ПАПРАЎКА, -і, ДА7-ўцы, лін. -і, -рАвак,
ж. 1. ад. паправіцца, паправіць. 2. Змена,
дадатак, якія папраўляюць што-н. 77 (Зд
ллднд. .Жыццёўносіць седе лднрдўк/. Ц ярым.
паправачны, -ая, -ае (да 2 знач.; спец.). 77.
кдэзйцыент.
ПАПРАЎЛЯЦЦА эл паправіцца
ПАПРАЎЛЯЦЬ ал паправіць
ПАПРАЎНЫ, -ая, -ае. Такі, які можна
паправіць, выправіць. 75тд ндмьткд лдлрдўндя.
ПАПРАЎЧА-ПРАЦОЎНЫ, ая, ае
Прызначаны для выпраўлення працай, у
працэсе працы. 77длрдўчд-лрдцоўндя кдлон/я.
ПАПРАЎЧЫ, -ая, -ае. Прызначаны для
выпраўлення каго-н. ТТднрдўчыямеры.
ПАПРАЦАВАЦЬ, -цўю, цўеш, -цўе;
-цўй; здк. Правесці некаторы час працую
чы. 77 (Зд дбебу. Хдб джыццяе/ць седю здбуму, прыйшлося мноед л.
ПАПРАЦІРАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; -Аны;
здк., што. 1. Працерці што-н. у многіх
месцах, працерці ўсё, многае. 77. мілі дны
нд кдленях. 2. Выціраючы, зрабіць чыстым
усё, многае. 77. шыбы.
ПАПРАЧЫТВАЦЬ, -аю, аеш, ае; здк,
што. Прачытаць усё, многае. 77. зрднк/.
ПАПРАЧЫШЧАЦЬ, Аю, Аеш, Ае;
-Аны; здк., што. Прачысціць усё, многае.
77. коміны Д(3 сджы.
ПАПРАШАЙКА, і, ДМ у, 7 ам, м,
ДМ-шАйцы, 7-ай (-аю), ж., мн. -і, -шАек.
1. Тое, што і ждбрдк. 2. Той, хто назойлі
ва выпрошвае, дакучае просьбамі (разм.,
пагард.).
ПАПРАШАЙНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае;
нездк. (разм.). Быць, паводзіць сябе па
прашайкам (-ай). II ндз. папрашайніцтва,
-а, н.

ПАПРОБАВАЦЬ ал прабаваць
ПАПРОК, -у мн. -і, -аў м. Дакор, неза
давальненне, абвінавачанне, выказаныя
каму-н. 7(яжк/ л. Сяброўскі л. Лінуць л. кдму-н. (папракнуць).
ПАПРОСТУ, лрысл. Проста, без цыры
моніі. Скджы ўсё л.
ПАПРЎІА, -і, ДМ-рўзе, мн. -і, -рўц ж.
1. Раменны пояс або наогул пояс. 77дбпердздццд пяпруедй. 2. Частка збруі для ўма
звання падсядзёлка на спіне каня. Ц лдмянш. папрўжка, -і, ДМ-жцы, мн. -і, -жак,

ПАПРЫБІВАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны;
здк. 1. што. Прыбіць што-н. у многіх мес
цах, прыбіць усё, многае. 77. мыльны. 2. бездс. Прыгнаць сілай вады, ветру ўсё, мно
гае. 77длрыйбдлд лобкі (Зд бердед.
ПАПРЫБ!РАЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца;
здк. Прыбрацца, прыгожа адзецца — пра
ўсіх, многіх.
ПАПРЫБІРАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны;
здк. 1. кдео-што. Прыбраць, прыгожа
адзець усіх, многіх; упрыгожыць, аздобіць
усё, многае. 2. Навесці парадак, чысціню
ўсюды, у многіх месцах. 77. у лдкоях. 3.
што. Прыняць адкуль-н. усё, многае. 77
усё з прдхобд.
ПАПРЫБЯГАЦЬ, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; здк. Пры
бегчы — пра ўсіх, многіх. ТТдлрыбяэдлі бзеці сд школы.
ПАПРЫВОДЗІЦЬ, джу дзіш, дзіць;
здк., што. Прывесці куды-н. усіх, многіх.
77. (Ззяцсй нд ёлку.
ПАПРЫВОЗІЦЬ, -вбжу, -вбзіш, -вб
зіць; здк., кдео-што. Прывезці куды-н.
усіх, многіх або ўсё, многае. 77. мэблю ў
код/лэру.
ПАПРЫВЫКАЦЬ, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; здк., бдкдео-чдео і з /нф. Прывыкнуць — пра ўсіх,
многіх. С/мдрыя лдл^ыоыкдл/ (Зд песень молдбз/.
ПАПРЫВЯЗВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; здк., кдео-што. Прывязаць усіх,
многіх або ўсё, многае, прывязаць што-н.
у многіх месцах. 77. яблынькі <3д кдлкоў.
ПАПРЫГАЖЭЦЬ ал прыгажэць
ПАПРЫІАНЯЦЬ,
Аю,
Аеш, -Ае;
-Аны; здк., кдео-што. Гонячы, даставіць
куды-н. усіх, многіх або ўсё, многае. 77.
кдроў з пдшы.
ПАПРЫГАРАЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , Ае
/ ПАПРЫГАРВАЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , ае;
здк. Прыгарэць у многіх месцах, прыга
рэць — пра ўсё, многае. Тьл/ны лдлрыедрдл;
(пдпрыедредл/).
ПАПРЫГІНАЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца;
здк. Прыгнуцца — пра ўсіх, многіх або
ўсё, многае.
ПАПРЫГІНАЦЬ, Аю, Аеш, -Ае; Аны;
здк., што. Прыгнуць усё, многае. Любз/
лдлрые/ндл/ залозы дб еуку сірэны.

ПАП-ПАП
ПАПРЫКЛЕЙВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
-аны; здк., што. Прыклеіць што-н. у мно
гіх месцах, прыклеіць усё, многае. 77. ллдкдты.
ПАПРЫКОЧВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; здк., што. Прыкаціць, даставіць ку
ды-н. усё, многае. 77. бочкі.
ПАПРЫКРУЧВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; здк., што. Прыкруціць, прымаца
ваць усё, многае. 77. клямкі <3д (Зззярэй.
ПАПРЫЛАДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, ае;
-аны; здк., што. Прыладзіць, прырабіць
да чаго-н. усё, многае. 77. замкі <3д бзаярэй.
ПАПРЫЛЕПЛІВАЦЬ, аю, аеш, -ае;
-аны; здк., што. Прыляпіць што-н. у мно
гіх месцах, прыляпіць усё, многае.
ПАПРЫЛІПАЦЬ, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-Ае; здк. Прыліпнуць — пра ўсіх, многіх ці
ўсё, многае; прыліпнуць у многіх месцах.
Лісце нднрьтіндлд <3д трдтудру.
ПАПРЫЛЯТАЦЬ, і і 2 ас адз не
ўжыв., -Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; здк. Пры
ляцець — пра ўсіх, многіх ці ўсё, многае.
77тушкі нднрылятдлі.
ПАПРЫМАЦОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; здк., што. Прымацаваць што-н. у
многіх месцах, прымацаваць усё, многае.
77 тдб/йцы бд бошк/.
ПАПРЫМАЦЬ, Аю, -Аеш, Ае; здк 1.
што. Прыняць, узяць з рук у рукі, у сваё
распараджэнне ўсё ці частку таго, што
здаюць, перадаюць, уручаюць. 77. кн/е/ дб
чь/тдчоў. 77. тэлеердмы. 2. кдео ("што). За
лічыць у склад чаго-н. усіх, многіх. 77. еыпускн/коў школ лд рдботу. 3. кдео (што).
Дапусціць да сябе для агляду, для размовы
па якіх-н. справах усіх, многіх. 77. хворых.
77. ндяебед/іьн/кду. 4. што. Зняць, забраць
адкуль-н. усё, многае. 77. посуб сд стдлд. 5.
што і без бдл. Прымаць некаторы час. 77.
лякдрстед месяц.
ПАПРЫМЯРЗАЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не
ўжыв., -Ае; здк. Прымерзнуць — пра ўсіх,
многіх або ўсё, многае; прымерзнуць у
многіх месцах. 77длрымя/?здлі зебры бд
лдўкі.
ПАПРЫНОСІЦЬ, білу, -бсіш, бсіць;
здк., кдео-што. Прынесці ўсё, многае ці
ўсіх, многіх. 77. кдшы ерыбоў.
ПАПРЫПАЎЗАЦЬ, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; здк. Пры
паўзці — пра ўсіх, многіх.
ПАПРЫПІСВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; здк., кдео-што. Прыпісаць усіх,
многіх або ўсё, многае. 77. бдлрызыун/кдў
бд прызыўных /іунктдў.
ПАПРЫРАЗАЦЬ, Аю, Аеш, -Ае; Аны /
ПАПРЫРЭЗВАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
здк., кдео-што. Прырэзаць усіх, многіх
або ўсё, многае.
ПАПРЫСОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; здк., што. Прысунуць да каго-, ча
го-н. усё, многае. 77. крэслы бд стдлд.
ПАПРЫСТАЎЛЯЦЬ, Аю, Аеш, Ае;
здк. 1. што. Прыставіць, прысланіць да
каго-, чаго-н. усё, многае. 77. жэрбзе бд
стрдх/. 2. кдео (што). Прызначыць быць

ПАП-ПАП
дзе-н., каля каго-н. — пра ўсіх, многіх. 77.
едрлілеых (Зл зл/лрьа?ллых.
ПАПРЫСТРбЧВАЦЬ, аю, -аеш, ае;
-аны; злк., м/л?о. Прыстрачыць што-н. у
многіх месцах, прыстрачыць усё, многае.
77. кйлэл/.
ПАПРЫСЫЛАЦЬ, -Аю, Аеш, Ае; злк.,
клео-млло. Прыслаць усё, многае або ўсіх,
МНОГІХ. 77. Л1ЛЛЛ(ЗыХ СЛе^ЫЯЛ/СЛ?лў у 2ЛСЛЛ-

^лрк/ рлёЛЛ.
ПАПРЫСЫХАЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-Ае; злк. Прысохнуць да чаго-н. — пра
ўсё, многае, прысохнуць у многіх месцах.
Трлзь лллрысыхллл (Зл кллёс.
ПАПРЫХОДЗІЦЬ, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -дзіць; -дзім, -дзіцё, -дзяць; злк.
Прыйсці, прыбыць куды-н. — пра ўсіх,
многіх ці ўсё, многае. 7^яел/к/ўсе лллрыхойзм/ у /лэрл?/л.
ПАПРЫЦІХАЦЬ, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; злк. Прыціх
нуць — пра ўсіх, многіх.
ПАПРЫЧЭПЛІВАЦЬ, -аю, аеш, ае;
аны / ПАПРЫЧАПЛЯЦЬ, Аю, Аеш,
-Ае; -Аны; злк., мяло. Прычапіць усё, мно
гае. 77. мллрры (Зл клрл/злў.
ПАПРЫШПІЛЬВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; злк.,
Прышпіліць што-н. у
многіх месцах, прышпіліць усё, многае.
ПАПРЫШЫВАЦЬ, Аю, Аеш, Ае;
-Аны; злк., млло. Прышыць усё, многае,
прышыць што-н. у многіх месцах. 77. еуз/к/.
ПАПРЫЯЗДЖАЦЬ, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; злк. Пры
ехаць, з'ехацца куды-н. — пра ўсіх, многіх.
Сяляк/ /іл/%?ыяз(3эклл/ ў еосц/.
ПАПРЭЛЫ, -ая, -ае. Які папрэў, сапса
ваўся ад сырасці і цяпла; які запаліўся ад
перагравання, поту (пра скуру). 77ллрэлыя
.месцы ял целе.
ПАПРЭЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае; злк.
Сапрэць, сапсавацца ад сырасці і цяпла
або стаць запаленым ад перагравання і
поту (пра скуру). Сеял лллрэлл. 77л(3 ллхлм/
лллрэлл (безас.).
ПАПСАВАЦЦА ал псавацца
ПАПСАВАЦЬ ал псаваць
ПАПСКІ ал папа
ПАПУАСЫ, -аў, л(3з. -пуАс, -а, лі. Ка
рэннае насельніцтва Новай Івінеі і нека
торых астравоў Меланезіі. Ц зк. папуаска,
-і, ДА/-Асцы, ліл. -і, -сак. Ц лрылі. папуаскі,
-ая, -ае.
ПАПУГАЙ, -я, лія. -і, -яў, лі. 1. Птуш
ка трапічных краін з яркім стракатым
апярэннем, якая здольна пераймаць роз
ныя гукі і словы. Яе ллўлілрлл ліле слоеы,
як л. 2. лерлл. Пра чалавека, які паўтарае
чужыя словы, не маючы свайго погляду
(разм., неадабр.). Ц лрылі. папугаеў, -гАева,
-гАевы (да 1 знач.) /папугайскі, -ая, -ае (да
2 знач.).
ПАПУДЗІЦЦА, і і 2 ас. не ўжыв., -іцца; злк. Спудзіцца — пра ўсіх, многіх. Хол/
лллуйз//пся.
ПАПУДРЫЦЦА ал пудрыцца
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ПАПУДРЫЦЬ ел пудрыць
ПАПУЖАЦЦА, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца; злк. Спу
жацца — пра ўсіх, многіх. Дзеці лллужлл/ся.
ПАПУЖАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; злк., кл
ас (ыллр). 1. Злёгку напужаць. 2. Спужаць
усіх, многіх.
ПАПУЛІЗМ, -у, А*, (кніжн.). Ірамадскі
рух (з канца 19 ст.), які апелюе непасрэдна
да шырокіх мас і сцвярджае, што яны са
мі, маючы моцнага лідара, здольны выра
шаць свае сацыяльныя праблемы. Ц лрым.
папулісцкі, -ая, -ае.
ПАПУЛІСТ, -а, 37 -сце, ліл. -ы, -аў, лі
Прыхільнік папулізму. Ц лрыл?. папулісцкі,
-ая, -ае.
ПАПУЛЯРНЫ, ая, ае 1. Агульнада
ступны, зразумелы па прастаце, яснасці
выкладу. 77ллудярлля л/лілрлліурл. 77ллулярлл (прысл.) усе рлслмумлчыць. 2. Які
шырока вядомы; прызнаны грамадскас
цю. 77ллулярлля лесля. Ц ллз. папулярнасць,
-і, зк.
ПАПУЛЯРЫЗАВАЦЬ, зўю, зўеш,
-зўе; -зўй; -завАны; злк. і лезлк., клео-млло
(кніжн.). 1. Зрабіць (рабіць) зразумелым,
даступным, папулярным (у 1 знач.). 77. ллеукоеыя ее^ы. 2. Зрабіць (рабіць) шырока
вядомым, папулярным (у 2 знач.); распаў
сюдзіць (распаўсюджваць). 77. лсеы ліе/лл(3. II ллз. папулярызацыя, -і, зк.
ПАПУЛЯРЫЗАТАР, а, ліл. -ы, аў, л;
Чалавек, які займаецца папулярызацыяй
чаго-н. II лрым. папулярызатарскі, -ая, -ае.
ПАПУЛЯЦЫЯ, і, Аіл і, цый, зк
(спец.). Сукупнасць асобін аднаго віду,
якая доўга існуе дзе-н. 77. блброў.
ПАПУРЁІ, лескл., л. Музычная п'еса,
якая складаецца з урыўкаў розных агуль
навядомых мелодый.
ПАПУСКАЦЬ' ад. папусціць.
ПАПУСКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; злк. 1.
клас. Пусціць куды-н. усіх, многіх. 77. ко
лем у леёс. 2. (7 / 2 лс. ле ўзкые.), мілю. Даць
парасткі. 7ллоля лллускллл ллрлс/лк/.
ПАПУСЦІЦЦА, -ушчўся, -ўспішся,
-ўспіцца; злк. 1. Уступіць у чым-н., адсту
піць, адмовіцца ад чаго-н. 7улі я ле лллумічуся: бу^зе, як рлм/ыл/ рллем. 2. Даць сябе
ў крыўду. Хл ле люм члллеек, кл^ л. 3. Да
пусціць, дазволіць што-н. (разм.). Як ліы
ліл^лл л., мілю ялы ліл^е лл елллеу сёл/? Ц
лезлк. папускацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПАПУСЦЯЦЬ, -ушчў, -ўсціш, -ўсціць;
-ўшчаны; злк. 1. мілю і у чым. Уступіць, ад
мовіцца ад чаго-н. Я селмео ле лллум/чу. 2.
мілю. Адпусціць, аслабіць, зрабіўшы даў
жэйшым. 77. кллцы еяроўк/. 3. чым. Кінуць
з размаху (разм.). 77. клліелелі. Ц лезлк. па
пускаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПАПУХНУЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-не; -нем, -неце, -нуль; папўх, -хла; злк.
Апухнуць — пра ўсіх, многіх або ўсё, мно
гае. Яле/ лллухл/.
ПАПЫРСКАЦЦА 2л пырскацца
ПАПЫРСКАЦЬ ад пырскаць

ПАПЫТАЦЦА, Аюся, Аешся, -Аец
ца; злк. 1. клао або у клао. Задаць каму-н.
пытанне, каб даведацца пра што-н. 77ллылілмся ў яе лрл зйзроўе лілц/. 2. члео або у
клео. Папрасіць дазволу на што-н., звяр
нуцца з якой-н. просьбай. 77ллылілўся ў
блцьк/ ^лзеолу ллмсц/ лл кллюк.
ПАПЫТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; злк., клао
або у клао. Звярнуцца да каго-н. з пытан
нем, каб даведацца пра што-н. 77ллыл?лм,
КОЛ/ЯЛЫ Л(%ЗЙЖЛЮЦЬ.

ПАПЫХКВАЦЬ, -аю, аеш, ае; лезлк
(разм ). Выпускаць час ад часу дым, пару.
77. лкмьклм. 77л сліллцы/ лллыхкелў лорлеоз.
ПАПЯЛІЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе; ле
злк. 1. Ператварацца ў попел (разм.). 77ллялелл хлліл ў лал/. 2. Набываць колер по
пелу. 77озл/м лелілл? лллялеюць зорк/.
ПАПЯЛІСТА-... Першая састаўная час
тка складаных слоў са знач. попельны, з
попельным адценнем, напр.: лллял/слюб/?лк/л!лы, лллял/сл?л-эклмчузклы, лллял/сліл-клмілілллеы, лллял/сліл-русы, лллял/сліл-сюы, лллял/сліл-мізры.
ПАПЯЛІСТЫ, -ая, ае Які мае колер
попелу 77ллял/слюе ле^л.
ПАПЯЛЙІІЧА, а, ліл. ы, -лішч / -лішчаў л. Тое, што і ллжлрымічл.
ПАПЯЛЬНІК, пельнікА, -пельнікі^
-пельнікбў лі. (спец.). Ніжняя частка топ
кі, куды падае попел.
ПАПЯРОВЫ, -ая, ае 1.
папера 2.
лерлл. Канцылярска-бюракратычны. 77лляроеля цяелл/лл.
ПАПЯРОК, лрысл. і лрыллз. з Р. У на
прамку шырыні чаго-н. Рлзрэзлць л. 77.
клллеы ляжыць КЛЛ(^КЛ.
ПАПЯРОСА, -ы, ліл. -ы, -рбс, ж. Папя
ровая трубка з тытунём для курэння (звы
чайна праз муштук). II ллліялмі. папяроска,
-і, ДЛ7 -рбсцы, ліл. -і, -сак, ж. Ц лрыл?.
папяросны, -ая, -ае. 77ллярослля лллерл
(вельмі тонкая).
ПАПЯРОЧКА, -і,ДЛ7-чцы, ліл. і, чак,
ж. Папярочны брус.
ПАПЯРОЧНІК, -а, ліл і, аў л? Памер
у шырыню, дыяметр. 77. бераялл 4/? ем.
ПАПЯРОЧНЫ, ая, ае Які прахо
дзіць, размяшчаецца ўпоперак чаго-н. 77.
зрэз.
ПАПЯРХНУЦЦА, нўся, нёшся, -нёц
ца; -нёмся, -перхняцёся, -нўцца; -ніся;
злк. Закашляцца ад пападання чаго-н. у
дыхальнае горла. 77. Лымллі.
ПАПЯРЭДЖАННЕ, я, ліл і, яў, л
1. 2л. папярэдзіць. 2. Заўвага, якая папя
рэджвае пра што-н.; перасцярога. Ут/чыць
л. ўрлчл. С/лроеля еымоел з лллярэ^жлллел?
(гэта значыць накладзена дысцыплінар
нае спагнанне).
ПАПЯРЭДЗІЦЬ, джу дзіш, -дзіць;
-джаны; злк. 1. клао (лопо). Загадзя апа
вясціць, паведаміць. 77. лй лебяслецы. 2.
мілю. Загадзя прынятымі мерамі пера
шкодзіць ажыццяўленню чаго-н. 77. зллчылслюл. II лезлк. папярэджваць, -аю, -аеш,
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-ае / папераджаць, -бю, -Аеш, -Ае (разм.). Ц адхіляецца ад чаго-н., парушае што-н.,
мае адносіны да пАры^, паравы, напр.:
ноз. папярэджанне, -я, я.
лррометрычны, лрролс/холое/я, парагене
ПАПЯРЭДНЕ, лрысл. Перад чым-н.,
ратар, лррообеобны, лсророзл/ерхоеольн/х.
раней за што-н. Трэба усё л. розеебоць.
ПАРАБАВАЦЬ, бўю, бўеш, бўе;
ПАПЯРЭДНІ, яя, яе 1. Які быў ра
ней за што-н., знаходзіўся непасрэдна -бўй; -бавАны; зак., каео-м/то. Абрабаваць
перад чым-н. Да лолярэбняй старонцы. 2. усіх, многіх ці ўсё, многае.
ПАРАБАК, -бка, мн. парабкі^ -бў /
Які папярэднічае чаму-н., які бывае пе
рад чым-н. ТТолярэбняя нарыхтоўка. 77о- пАрабкі, -аў м. Наёмны сельскагаспадар
лярэбняе слебстео. 3. Незакончаны, такі, чы рабочы ў памешчыцкай або кулацкай
пасля якога яшчэ будзе што-н. 77анярэбн/я гаспадарцы. Ц ж. парабчанка, -і, ДА/-нцы,
мн. -і, -нак. II нрым. парабкоўскі, -ая, -ае.
еын/к/.
ПАПЯРЭДНІК, а, мн. і, аў л* Той,
ПАРАБАЛА, -ы, мн. -ы, -бал, ж. У ма
хто папярэднічаў каму-н. у чым-н., сваёй тэматыцы: лінія перасячэння круглага
дзейнасцю падрыхтаваў што-н. Духоўная конуса плоскасцю, паралельнай якой-н.
слобчыно лонярэбн/коў. Ц ж. папярэдніца, датычнай плоскасці гэтага конуса. Ц лрым.
-ы, лін. -ы, -ніц.
парабалічны, -ая, -ае.
ПАПЯРЭДНІЧАЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв ,
ПАРАБЕЛУМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Від аў
-ае; незак. Адбываецца, здараецца раней таматычнага пісталета.
за што-н., перад чым-н. Як дразда, наПАРАБІЦЬ, -рабліб, -рббіш, -рббіць;
еольн/^ы лолярэбн/чое еецер.
-рбблены; зок., м/то. 1. Зрабіць усё, мно
ПАПЯЧЫЦЕЛЬ, я, мн. і, яў л* 1.
гае. Д усю работу. 2. Папрацаваць нека
Асоба, якая афіцыйна назначаецца для торы час. Д. но ўборцы бульбы. 0 Нічога не
папячыцельства (у 1 знач.). Д. непаўна паробіш або пгго (ж) паробіш (разм ) — пра
летняга. 2. У дарэвалюцыйны час: званне неабходнасць згадзіцца з тым, што ёсць.
ПАРАБКАВАЦЬ, -кўю, -кўеш, кўе;
кіраўніка некаторых устаноў Д еучэбной
акруг/. II ж. папячыцельніца, мн. -ы, -ніц -кўй; незок. (разм.). Працаваць, быць па
(да 1 знач.). Ц ярым. папячыцельскі, -ая, -ае. рабкам.
ПАРАБКОЎСКІ ал парабак
ПАПЯЧЫЦЕЛЬСТВА, а, н 1. Меры
ПАРАБКОЎСТВА, а, н Занятак па
па апецы над кім-н. .%тоноб/ць н. наб сі
ратой. 2. У дарэвалюцыйны час: установа рабка.
ПАРАБЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незок.
для апекі над кім-н.
ПАРА', -ы, лін. -ы, пар, ж. 1. Два адна (разм.). Праводзіць час, робячы пгго-н.,
родныя прадметы, якія выкарыстоўваюц займаючыся чым-н. ТСто ты цяпер норобца разам і складаюць цэлае. Д. рукае/ц. 2. ляем/?
ПАРАБЧАНКА ал парабак
Дзве штукі чаго-н. (разм.). Д. куранят. 3.
ПАРАВІК, -А, мн. -і^ -бў м. 1. Паравы
Запрэжка з двух коней. 77рыехоць на нары.
4. Дзве асобы, якія знаходзяцца, дзейніча кацёл або рухавік (спец.). 2. Паравоз або
юць разам, аб'яднаныя чым-н. агульным.
цягнік з паравозам (разм., уст.).
ПАРАВОЗ, -а, мн. -ы, -аў м. Лакаматыў
Аобз/ць нарам/. Дары танцораў. 7?н табе
не н. (не падыходзіць). 5. Невялікая коль з паравым рухавіком. Ц нрым. паравозны,
касць чаго-н.; некалькі (разм.). Данрас/ць -ая, -ае.
на нару слоў (пагаварыць нядоўга). Да нару
ПАРАВІКІ ал пАра^
хе/л/н. 0 На пару (разм.) — разам, удваіх з
ПАРАГРАФ, -а, мн. -ы, -аў м. Падраз
кім-н. II памяне, парачка, -і, ДА/-чцы, мн. дзяленне тэксту ўнутры раздзела, якое
-і, -чак, ж.
абазначаецца знакам § (і парадкавым ну
ПАРА, -ы, ж. 1. Рэчыва ў газападоб марам), а таксама сам гэты знак.
ным стане, якое ўтвараецца з вадкасці
ПАРАД, -у М -дзе, мн. -ы, -аў м. Ура
пры яе награванні, выпарэнні. З чыеуно чысты агляд (войск, спартсменаў). 7?ой/м/ло н. ТТорохоб ста/ць наб нарай (гатовы скоеы н. Фізкультурны н.
ў любы момант адправіцца). 2. Моцна на
ПАРАДА, -ы, ДА^ -рАдзе, мн. -ы, -рАд,
грэтае вільготнае паветра. Д. касцей не ло ж. 1. Прапанова як дзейнічаць, рада. Доць
міць (прыказка). Ц нрым. паравы, -Ая, -бе.
добрую лрробў кому-н. 77ослухоццо лрробы
Д. кацёл (для атрымання пары). Дарагая тоеррым/о. 2. Сумеснае абмеркаванне ча
мом/ыно (якая прыводзіцца ў рух парай).
го-н., кароткая нарада. Соброццо бля ноДарагое ацяпленне (якое выкарыстоўвае робы.
цяпло пары). Дараяыя катлеты (прыгата
ПАРАДАВАЦЦА ал радавацца
ваныя на пары).
ПАРАДАВАЦЬ ал радаваць
ПАРА, -ы, мн. пёры, пор / пёраў ж. 1.
ПАРАДАК, -дку мн. -дкі, -дкаў м. 1.
Час, перыяд, тэрмін. .Летняя п. 7>ез нары Наладжаная сістэма размяшчэння ча
(дачасна). Да гэтай нары (да гэтага часу).
го-н., належны стан чаго-н. У нока/ поўны
Да нары ба часу (пакуль што). З той нары н. Доеесц/ н. бзе-н. Угё ў лоробку (усё так,
(з таго часу моманту). Де ў нару (не ў час, як належыць). Для лоробку (для падтры
недарэчы). У нару (у час, своечасова). 2. у мання парадку для захавання прынятых
знач. зык. Настаў час для чаго-н. Д бабому.
правіл, фармальнасцей). Сео/м лрробком
ПАРА... Першая састаўная частка скла (як заўсёды, як звычайна). 2. Паслядоў
даных слоў у знач.: які знаходзіцца побач, ны ход чаго-н. Роскозоць усё но лоробку.
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/7. бня (пералік пытанняў якія неабход
на абмеркаваць на пасяджэнні). Уробочым лоробку (у ходзе работы). 3. Спосаб,
метад, рэжым чаго-н. /7 онлоты нроцы.
77. еолосоеоння. Зоеесц/ ноеыя лрробк/. 4.
Вайсковае пастраенне. ТУояеы н. Рухоццо лохобным лоробком. 5. Разнавіднасць,
тып чаго-н. 77ытонн/ оеульноео лоробку.
6. У матэматыцы: лікавая характарысты
ка той або іншай велічыні. Арыяоя бруеоео
лоробку. О Парадак слоў — у граматыцы:
размяшчэнне членаў сказа адпаведна сін
таксічным нормам або камунікатыўным
заданням маўлення. Ц ломянм/. парадачак,
-чку м. (да 1 знач.).
ПАРАДАКСАЛЬНЫ, ая, ае (кніжн)
1. ал. парадокс. 2. Неверагодны, незвы
чайны. 77 обкоз. 77. еылобок. Ц ноз. пара
даксальнасць, -і, ж
ПАРАД-АЛЁ, парбда-алё, мн. пар&дыалё, парёдаў-алё, м. У цырку: выхад на
арэну ўсіх удзельнікаў перад пачаткам
праграмы.
ПАРАДЖАЦЬ ал. парадзіць.
ПАРАДЖЭННЕ, я, мн
і, яў н
(кніжн.). Тое, што пароджана кім-, чым-н.;
вынік чаго-н. Аультуро — н. культурных
нотрэб нрробо.
ПАРАДЗЁЛЫ, -ая, -ае. Які парадзеў
стаў радзейшым. ТТзробзелыя еолосы.
ПАРАДЗІЦЬ ал радзець
ПАРАДЗІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; зок. і незок., коао-м/то. Падаць (па
даваць) у смешным, карыкатурным вы
глядзе. 77. моеу лерсоножоў.
ПАРАДЗІХА, -і, ДЛ/-дзісе, мн. -і, -дзіх,
ж. Жанчына, якая раджае або толькі што
нарадзіла дзіця.
ПАРАДЗІЦЦА ал радзіцца
ПАРАДЗІЦЬ ал радзіць
ПАРАДЗІЦЬ, -раджў, -рбдзіш, -рбдзіць; -рбджаны; зок., м/то. Стаць прычы
най узнікнення, з'яўлення чаго-н. 77очутое нро яео лрробз/ло ўео мне нелрыемное
лочуццё бо аэтоао чолоееко. Ц незок. пара
джаць, -Аю, -ёеш, -бе.
ПАРАД КАВАЦЦА, куюся, куешся,
-куецца; -куйся; незок. (разм.). Прыво
дзіць што-н. у парадак, у належны стан.
Тіубў л. ўхоце.
ПАРАДКАВАЦЬ, кую, куеш, куе;
-куй; зок., м/то і без бон. Прыводзіць у
парадак што-н.; наводзіць парадак дзе-н.
77. рэчы. II зок. спарадкаваць, -кую, -куеш,
-куе; -куй; -каваны.
ПАРАДКАВЫ, -ая, -ае. 1. Які паказвае
месца ў якім-н. радзе і адказвае на пытан
ні: які, каторы па парадку. 77. нумор. 7рэц/ еоб. 2. У граматыцы: парадкавы лічэб
нік — слова, якое паказвае на парадак пры
лічэнні і абазначае прымету як адносіны
да колькасці, ліку (напр.: лерм/ы, бзясяты,
соты, тысячны).
ПАРАДКАМ, лрысл. (разм.). 1. У знач
най ступені, даволі моцна, многа. 7?н ужо
л. лосторэў. 2. Як мае быць, як след. 77/хто
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л. не бейту, ку<)б/янб/ ляехял/. 3. Па парадку.
77. яй,/хо/?з/ць усе ^еярь/.
ПАРАДКОВЫ, -ая, -ае. Які робіцца,
выконваецца па радках, за кожны радок.
77. ляййк. 77яря^коеяя яллял/я.
ПАРАДНАСЦЬ, -і, лс. Урачыстасць,
пышнасць, святочнасць. 77. ць/рымолй.
ПАРАДНІК, -а, .мн. -і, -аў, м. (разм.).
Тое, што і (Зарадчык. Ц лс. парадніца, -ы, мн.
-ы, -ніц.
ПАРАДНІЦЦА ад. радніцца
ПАРАДНЫ, -ая, -ае. 1. Прызначаны
для парада, для ўрачыстых выпадкаў; свя
точны. 77ярж?ляя %)орл/я. 77. мун^з/р. 2. Пра
ўваход: пярэдні, галоўны. 77яряй/ыя Дзве
ры. 77. хо^.
ПАРАДОКС, -у, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.).
1. Думка, меркаванне, якое разыходзіцца
з агульнапрынятымі поглядамі і на пер
шы погляд нібы супярэчыць разумнаму
сэнсу. Тяеярь/ць ляряйжслм/. 2. З'ява, якая
здаецца неверагоднай і нечаканай. Ц лрым.
парадаксальны, -ая, -ае (да 1 знач.). 77. еы#6(7
ПАРАДЧЭЦЬ а/?, радчэць
ПАРАДЫГМА, -ы, мн. -ы, -дыгм / -дыгмаў лс. У граматыцы: 1) сістэма форм
зменнага слова (напр., скланенне наз.)
або канструкцыі; 2) любы клас моўных
адзінак, аб'яднаных пэўнай агульнай пры
кметай. Су/оеяўл/еяряльляя л. Ц лрым. пара
дыгматычны, -ая, -ае.
ПАРАДЫЙНЫ ел. пародыя
ПАРАДЫСТ, -а, 3/ -сце, мн. -ы, -аў, м.
Аўтар пародый.
ПАРАДЫЧНЫ ел. пародыя
ПАРАЖАЛЬНЫ, -ая, -ае. Здольны па
ражацца чым-н. ТТярялсяльляя л/зрыл/орыя.
ПАРАЖАЦЬ ел. паразіць.
ПАРАЖНЯК, -ў, м. Транспарт, які ідзе
без грузу. II лрым. паражняковы, -ая, -ае.
ПАРАЖНЯКОМ, лрысл. (разм.). Без
грузу, без пасажыраў. Л7ям/ь/ля ламала л.
ПАРАЖЭНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў,
м. Прыхільнік паражэнства.
ПАРАЖЭННЕ, -я, н. 1. ал. паразіць. 2.
Няўдача ў вайне, барацьбе, спаборніцтве.
ТУялесц/ л. заразу. 77яцярлець л. ў м/яхмял/ным л/урл/ры.
ПАРАЖЭНСТВА, а, н 1. У час Пер
шай сусветнай вайны: палітычны настрой
у некаторых грамадскіх колах, якія жадалі
паражэння свайго ўрада ў вайне. 2. Пазі
цыя, якая адлюстроўвае нявер'е ў магчы
масць ажыццяўлення чаго-н., у перамогу
чаго-н. (неадабр.). Ц лрь/м. паражэнчы, -ая,
-ае.
ПАРАЗБІВАЦЦА, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца; зяк. Раз
біцца — пра ўсё, многае ці ўсіх, многіх. 7ялерк/ лярязйеял/ся.
ПАРАЗБІВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зяк., мяло. Разбіць усё, многае. 77. лосуй 77.
лрякосы.
ПАРАЗБІНТОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зяк., кяео-м/л/о. Разбінтаваць усіх,
многіх або ўсё, многае. 77. рялелых.
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ПАРАЗБІРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зяк., кязо-млло. Разабраць усё, многае або
ўсіх, многіх. 77. /лязяры.
ПАРАЗБЛЫТВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зяк., м/л/о. Разблытаць усё, многае.
77. л/л/к/.
ПАРАЗБУДЖВАЦЬ, аю, аеш, ае;
зяк., кяао (мяло/ Разбудзіць усіх, многіх.
ПАРАЗБУРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны
/ ПАРАЗБУРВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зяк., м/л/о. Разбурыць усё, многае.
ПАРАЗБУХАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае;
зяк. Разбухнуць — пра ўсё, многае. Зерне
лярязбўхяля я<? бмьеяц/.
ПАРАЗБЭРСВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-аецца; зяк. Разбэрсацца — пра ўсё, мно
гае. 7/7лурк/ лярязбэрсбял/ся.
ПАРАЗБЭРСВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зяк., мяло. Разбэрсаць усё, многае.
ПАРАЗБЭШЧВАЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца;
зяк. Разбэсціцца — пра ўсіх, многіх.
ПАРАЗБЭШЧВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зяк., кяао ('м/л/о). Разбэсціць усіх,
многіх. 77. Эзяцем.
ПАРАЗБЯГАЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца;
зяк. Разбегчыся — пра ўсіх, многіх. Дзец/
лярязбяеял/ся хл/о ку&/.
ПАРАЗВАЛЬВАЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца;
зяк. Разваліцца — пра ўсё, многае ці пра
ўсіх, многіх. Ябул/як лярязбяльеяўся зуса/.
77орязеяльеял/ся ў крэсцях л/^ь/ л/ь/я ляны.
ПАРАЗВАЛЬВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зяк., м/л/о. Разваліць усё, многае. 77.
(Зрояь/.
ПАРАЗВАРВАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв.,
-аецца; зяк. Разварыцца — пра ўсё, мно
гае. Бўль^я лярязяярзлляся.
ПАРАЗВАРВАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
зяк., м/л/о. Разварыць усё, многае.
ПАРАЗВАРОЧВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зяк., м/л/о. Развярнуць усё, многае.
77. сцены.
ПАРАЗВЁЙВАЦЬ, -аю, аеш, ае; аны;
зяк., м/л/о. Развеяць усё, многае. 7?ецер лярязеемеяўл/с^е.
ПАРАЗВЕШВАЦЬ,
аю, аеш, ае;
-аны; зяк., мяло. Развесіць усё, многае. 77.
бял/зну.
ПАРАЗВІВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зяк., м/л/о. Развіць усё, многае. 77. аяроўк/.
ПАРАЗВОЗІЦЬ, -бжу, бзіш, бзіць;
зяк., кяео-м/л/о. Развезці ўсіх, многіх ці
ўсё, многае. 77. вясцей.
ПАРАЗВОРВАЦЬ, аю, аеш, ае; зяк,
м//ло. Разараць усё, многае. 77. бўльбў.
ПАРАЗВЯЗВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-аецца; зяк. Развязацца — пра ўсё, многае
ці пра ўсіх, многіх. Мям/к/ лярязеязеял/ся.
ПАРАЗВЯЗВАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
зяк., кяео-м/л/о. Развязаць усё, многае або
ўсіх, многіх. 77. еуз/ты.
ПАРАЗГАДВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зяк., м/л/о. Разгадаць усё, многае. 77. зяежЗк/'.

ПАРАЗГАНЯЦЬ, Аю, Аеш, -Ае; зяк,
кяео-м/л/о. Разагнаць усё, многае або ўсіх,
многіх. Сябякя лярязаяняў курам.
ПАРАЗГАРОДЖВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зяк., м/л/о. Разгарадзіць усё, многае.
ПАРАЗГІНАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны;
зяк., м/л/о. Разагнуць усё, многае. 77 цз/к/.
77. сл/ль/.
ПАРАЗГЛАДЖВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зяк., м/л/о. Разгладзіць усё, многае.
77. м/еы.
ПАРАЗГОРТВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зяк., м/л/о. Разгарнуць усё, многае.
77. км/а/.
ПАРАЗГРАБАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны;
зяк., м/л/о. Разгрэбці ўсё, многае.
ПАРАЗГРУЖАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зяк.,
м/л/о. Разгрузіць усё, многае. 77. еяаоль/.
ПАРАЗДАВАЦЬ, -дак5, -даёш, даё;
-даём, -даяцё, -даібць; -давАны; зяк., кяео-м/л/о. Раздаць усіх, многіх або ўсё, мно
гае ўсім, многім (ад. раздаць'). 77. ляйзрулкі Дзецям.
ПАРАЗДЗІРАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны;
зяк., м/л/о. Разадраць усё, многае.
ПАРАЗДЗЯВАЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца;
зяк. Раздзецца — пра ўсіх, многіх.
ПАРАЗДЗЯВАЦЬ, Аю, -Аеш, Ае; зяк,
м/л/о. Раздзець усіх, многіх.
ПАРАЗДУРВАЦЬ, аю, аеш, ае; -аны;
зяк., кяао ('м/л/о?. Раздурыць усіх, многіх.
77. хлолцяў.
ПАРАЗДУШВАЦЬ, аю, аеш, -ае;
-аны; зяк., кяао-м/л/о. Раздушыць усё,
многае або ўсіх, многіх.
ПАРАЗІТ, -а, 4/ -зіце, л/л. -ы, -аў; л/. 1.
Арганізм (расліна або жывёліна), які жы
ве на паверхні або ўсярэдзіне другога ар
ганізма і корміцца за яго кошт. 2. лерял.
Тбй, хто жыве з чужой працы, дармаед
(пагард.). II лс. паразітка, -і, ДЛ7-тцы, л/л.
-і, -так (да 2 знач.). Ц лрым. паразітны, -ая,
-ае (да 1 знач.) / паразіцкі, -ая, -ае (да 2
знач.; разм.).
ПАРАЗІТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; лсзяк. (кніжн.). Жыць паразітам,
весці паразітарнае існаванне.
ПАРАЗІТАРНЫ, ая, ае (кніжн) І.
Які распаўсюджваецца паразітамі (у 1
знач.). 77яряз/л/ярлыяхеяробь/. 2. Уласцівы
паразітам. 7?есц/ л. ля/? лсыцця. Ц ляз. паразі
тарнасць, -і, эк. (да 2 знач.).
ПАРАЗІТЫЗМ, у; л/ 1. Суіснаванне
двух арганізмаў, пры якім адзін арганізм
(паразіт) корміцца за кошт другога. 2. лерял. Жыццё з чужой працы, дармаедства. Ц
лрым. паразітычны, -ая, -ае.
ПАРАЗІЦЬ, -ражў, -разіш, -разіць; -разім, -разіцё, -разуць; -ражбны; зяк. 1. кяео-м/л/о і чыл/. Забіць, нанесці ўдар якой-н.
зброяй; папаўшы ў што-н., знішчыць, раз
бурыць (кніжн.). 77. л/пмэль. 2. кяао-м/л/о.
Разбіць, перамагчы (высок.). 77. еоряся. 3.
(7 / 2 яе. ле ўлсые.), кяео-м/л/о. Выклікаць
пашкоджанне, змяненне ў тканцы, органе
(пра хваробу). 77ярял/ч ляряз/ў еочлыя лер-
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еы. II яездк. паражаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ядз.
паражэнне, -я, м.
ПАРАЗЛІВАЦЬ, Аю, -Аеш, Ае; Аны;
здк., мілю. Разліць усё, многае. 77. халадзец
у ліім^кі.
ПАРАЗЛОМВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-аецца; здк. Разламацца — пра ўсё, мно
гае.
ПАРАЗЛОМВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; здк., мілю. Разламаць усё, многае.
ПАРАЗЛЯТАЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца;
здк. Разляцецца — пра ўсё, многае ці пра
ўсіх, многіх. 77/ддкі мдрдз/іялід/іюя.
ПАРАЗМАЗВАЦЬ, аю, аеш, -ае; аны;
здк., мілю. Размазаць усё, многае.
ПАРАЗМАКАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае;
здк., мілю. Размокнуць — пра ўсё, многае
або пра ўсіх, многіх.
ПАРАЗМАЛЁЎВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; здк., мілю. Размаляваць усё, многае.
ПАРАЗМОЧВАЦЬ, -аю, аеш, ае;
-аны; здк., мілю. Размачыць усё, многае.
/7. сухдры.
ПАРАЗМЫВАЦЬ, Аю, -Аеш, Ае; Аны;
здк., мілю. Размыць усё, многае. ТТдед^кд
лдрдзліьюд/ід ^дро2/.
ПАРАЗМЯКАЦЬ, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; здк. Размякнуць —
пра ўсё, многае або пра ўсіх, многіх.
ПАРАЗМЯТАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны;
здк., кдео-мілю. Размесці ўсё, многае або
ўсіх, многіх. 77. смее.
ПАРАЗНОСІЦЬ, -бшу, -бсіш, -бсіць;
здк., кдео-мілю. Разнесці ўсё, многае ці
ўсіх, многіх. 7?ецер ддрдзлосіў сдяоліу.
ПАРАЗРАЗАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., мілю. Разрэзаць усё, многае.
ПАРАЗРАСТАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-Аецца; здк. Разрасціся — пра ўсё, многае.
Дрэды лдрдзрделід/ііся.
ПАРАЗРАЎНОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае;
здк., мілю. Разраўнаваць усё, многае. 77.
зялілю.
ПАРАЗРЫВАЦЬ', Аю, Аеш, -Ае; -Аны;
здк., кдед-мілю. Разарваць усё, многае ці
ўсіх, многіх.
ПАРАЗРЫВАЦЬ', -Аю, -Аеш, Ае; Аны;
здк., мілю. Разрыць усё, многае. 77. кдлцы
з бу/іьбдм.
ПАРАЗУВАЦЦА, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца; здк. Ра
зуцца — пра ўсіх, многіх.
ПАРАЗУВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., кдео-мілю. Разуць усіх, многіх або
ўсё, многае.
ПАРАЗУМЁННЕ, я, л Згода, адна
душнасць, разуменне адзін аднаго. 77рымсц/ (Зд лдрдзуліелля.
ПАРАЗУМЁЦЦА, ёюся, ёешся, ёец
ца; здк. Прыйсці да згоды, дамовіцца. 7/?
лд чдс ядлі л.
ПАРАЗУМНЁЦЬ а/?, разумнець
ПАРАЗЫХОДЗІЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -дзіцца; -дзімся, -дзіцеся, -дзяцца;
здк. Разысціся — пра ўсіх, многіх ці ўсё,
многае. Усе лдрдзыххм?зі/іюя.

ПАРАЗ'ЯДАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае;
здк., мілю. Раз'есці ўсё, многае. 7?дллд лдрдз^длд лд/іьцы.
ПАРАЗ'ЯЗДЖАЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца;
здк. Раз'ехацца — пра ўсіх, многіх. Тосці
лдрдз ^язДждлюя.
ПАРАЗЯЎЛЯЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; здк., мяло. Разявіць
(рот, пашчу) — пра ўсіх, многіх. 77. рдліы.
ПАРАІЦЦА ад рАіцца
ПАРАІЦЬ а/і рАіць
ПАРАКОННЫ, -ая, -ае. Запрэжаны па
рай коней. 77дрдколлдя здлрэзккд.
ПАРАКСІЗМ, -у, з*, (кніжн.). Моцны
прыступ хваробы (пачуцця), які адбыва
ецца перыядычна. 77. кдмлю. 77. д^чдю. Ц
лрылі параксізмальны, -ая, -ае
ПАРАЛЕЛАГРАМ, а, ліл ы, аў, лі У
матэматыцы: чатырохвугольнік, проці
леглыя бакі якога роўныя і паралельныя.
ПАРАЛЕЛЕПІПЕД, а, Л7 дзе, ліл ы,
-аў лі. У матэматыцы: прызма, асновай
якой з'яўляецца паралелаграм.
ПАРАЛЕЛІЗМ, у лі 1. Роўная на ўсім
працягу адлегласць адна ад адной ліній і
плоскасцей. 77. лілій. 2. Нязменныя суад
носіны дзвюх з'яў, двух дзеянняў якія паў
тараюцца, дубліруюцца. 77. у рд&ліе.
ПАРАЛЁЛЬ, і, ліл і, ей, ж. 1. У ма
тэматыцы: прамая, якая не перасякае
другую прамую, што ляжыць з ёй у адной
плоскасці. 77рд#есці л. 2. лердл. Параўнан
не, а таксама з'ява, якая можа параўноў
вацца з іншай падобнай з'явай (кніжн.).
ТТрддесці л. лдліілс чылі-л. Хдлкрэлілдсць
2іслідрычлых лдрд/іе/іем. 3. Уяўная лінія пе
расячэння зямной паверхні плоскасцю,
паралельнай плоскасці экватара. 77дрд/іелі
1 Л1€рьі(3ыялы ЛД 22Д2РД%)1ЧЛДЙ КД^І^е.
ПАРАЛЁЛЬНЫ, ая, ае 1. Які з'яўля
ецца паралеллю (у 1 знач.). 77дрд/іе/іьлыя
ліліі. 2. лердл. Такі ж, падобны, які адбы
ваецца адначасова і побач з чым-н. 77дрдяеяьлыя з Зжы. Ц лдз. паралёльнасць, -і, зк.
ПАРАЛІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; здк. і яездк., кдао-ідлю. 1.
(7 і 2 дс. лс ўзкые.). Давесці (даводзіць) да
стану паралічу. У лаз лдрдліздздлд /іуку. 2.
лердя. Пазбавіць (пазбаўляць) здольнасці
або магчымасці дзейнічаць. Слірдх лдрдл/здедў сілы. Рдзбурэллі лдрдліздсдлі Эземлдсі^ь чыаулкі.
ПАРАЛІТЫК, -а, ліл. -і, -аў лі. (разм.).
Хворы на параліч. Ц зк. паралітычка, -і, ДЛ7
-чцы, ліл. -і, -чак. II дрылі, паралітычны,
-ая, -ае.
ПАРАЛІЧ, -у лі. Хвароба, якая па
шкоджвае нервовую сістэму і пры якой
асобныя органы або частка цела трацяць
здольнасць да адвольных рухаў 77. лоа.
Рдз^іліы лдрдлічдлі. II дрылі, паралічны, -ая,
-ае.
ПАРАЛОН, -у лі. Лёгкі эластычны сін
тэтычны матэрыял. 77длідю лд лдрд/юяе. Ц
дрылі паралонавы, -ая, -ае

ПАР-ПАР
ПАРАЛЮШ, -у лі. (разм.). Тое, што і
ддрдліч. II дрылі, паралюшны, -ая, -ае.
ПАРАМЕТР, -а, ліл. -ы, -аў лі. (спец.).
Велічыня, што характарызуе якую-н. ас
ноўную ўласцівасць устройства, сістэмы,
машыны або з'явы, працэсу. 77дрдлісліры
лдзсрлдй усдідлоўкі.
ПАРАНАІЧНЫ 2/і параноя.
ПАРАНДЖА, -ьі, зк. Верхняе жаночае
адзенне ў мусульманскіх народаў у выгля
дзе шырокага халата з густой валасяной
сеткай, што закрывае твар. Абавязковае
яго нашэнне адпавядае нормам ісламу.
ПАРАНЕНЫ, ая, ае Які мае рану
77дрдлеяыя бдмцы. ,Дда/2яЭд!4Ь лдрдяеяых
(наз.).
ПАРАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
здк., КД20-1ДДЮ. 1. Нанесці рану каму-н.,
раніць каго-, што-н. Яео лдрдяйід (безас.)
дско/ікдлі слдрд^д. 77. руку. 77. (Тушу кдліу-л.
(перан.). 2. Раніць усіх, многіх або нанесці
раны каму-н. у многіх месцах. 77. усе целд.
ПАРАНКА, -і, ,ДЛ7 -нцы, зк. (разм.). 1.
Запраўленая паранай бульбай ці мукой
і завараная кіпнем сечка або мякіна на
корм жывёле. ^дОіць ддрдлкі кдроее. 2.
Параная бульба ў лушпінах.
ПАРАННЕ 2/і. парыць.
ПАРАНОІК, -а, ліл. -і, -аў лі. Чалавек,
хворы на параною.
ПАРАНОЯ, -і, зк. Хранічнае душэў
нае захворванне, якое характарызуецца
ўстойлівым трызненнем. Ц дрылі, пара
наічны, -ая, -ае
ПАРАНЫ, -ая, -ае. 1. Прыгатаваны па
рай. 77дрдядя буль^д. 2. Іатаваны (пра ма
лако). 77дрдяделідлдкд.
ПАРАПЁТ, -а, Л7 -пёце, ліл. -ы, -аў, лі.
Невысокая агароджа ўздоўж моста, на
бярэжнай вуліцы. II дрылі, парапётны, -ая,
-ае.
ПАРАПСІХАЛОГІЯ, і, зк (спец) Вы
вучэнне гіпатэтычнай магчымасці непа
срэдна перадаваць на адлегласць інфар
мацыю аб нервова-псіхалагічным стане
аднаго чалавека другому. Ц дрылі, парапсі
халагічны, -ая, -ае.
ПАРАПСІХОЛАГ, а, ліл і, аў лі Той,
хто займаецца парапсіхалогіяй.
ПАРАСЁ 2/і. парася.
ПАРАСІЛАВЫ, -Ая, -бе (спец.). Які мае
адносіны да ператварэння цеплавой энер
гіі пары' ў механічную. 77дрдслідедя ўслідноўкд (паравы кацёл і рухавік).
ПАРАСІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -рбсіцца; яездк. Пра свінню, вожыка, барсука:
нараджаць, прыводзіць прыплод. Ц здк.
апарасіцца, -рбсіцца.
ПАРАСКАЛУПВАЦЬ і ПАРАСКАЛЎПЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; здк., мілю.
Раскалупаць усё, многае. 77 рдлкі.
ПАРАСКАРЧОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; здк., мілю. Раскарчаваць усё, многае.
ПАРАСКАШНЁЦЬ а^. раскашнець
ПАРАСКІДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны
і ПАРАСКІДВАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;

ПАР-ПАР
зяк., кяао-м/ло. Раскідаць усё, многае або
ўсіх, многіх. /7. адзенне.
ПАРАСКЛАДАЦЬ, аю, -Аеш, -Ае; Аны
/ ПАРАСКЛАДВАЦЬ, аю, аеш, -ае; аны;
зак., маме. Раскласці, разлажыць усё, мно
гае. 77. лапары ля стяла.
ПАРАСКЛЁЙВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-аецца; зак. Расклеіцца — пра ўсё, многае.
77ярясклейб&л/ся тябўрэ/лк/.
ПАРАСКЛЁЙВАЦЬ, -аю, аеш, -ае;
-аны; зак., мане. Расклеіць усё, многае. 77.
я^З/яы.
ПАРАСКОЛВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., мала. Раскалоць усё, многае. 77. круг
ляк/.
ПАРАСКОПВАЦЬ, -аю, -аеш, ае; аны;
зак., мала. Раскапаць усё, многае.
ПАРАСКОРМЛІВАЦЬ, -аю, -аеш, ае;
-аны; зак., каао ("м/ло). Раскарміць усіх,
многіх.
ПАРАСКРАДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны
/ПАРАСКРАДВАЦЬ, -аю, аеш, ае; аны;
зак., м/ло. Раскрасці ўсё, многае.
ПАРАСКРУЧВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зак., м/ло. Раскруціць усё, многае.
ПАРАСКРЫВАЦЦА, 1 і 2 ас адз. не
ўжыв., -Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца;
зак. Раскрыцца — пра ўсё, многае ці ўсіх,
многіх.
ПАРАСКРЫВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., кяао-м/ло. Раскрыць усё, многае ці
ўсіх, многіх. 77. (Эзяцей. 77. стрэх/. 77. ра
са^.
ПАРАСКРЫШВАЦЬ, аю, аеш, ае;
зак., м/ло. Раскрышыць усё, многае.
ПАРАСКУСВАЦЬ, аю, -аеш, -ае; аны;
зак., м/ло. Раскусіць усё, многае (ад. раску
сіць у 1 знач.).
ПАРАСНІК, -у л*. Малады лес, а такса
ма парасткі раслін ад каранёў пнёў або з
насення.
ПАРАСОН, -а, л/л. -ы, -аў л/. 1. Прыста
саванне для засцярогі ад дажджу або сон
ца ў выглядзе замацаванага на доўгай руч
цы складнога каркаса, абцягнутага ткані
най. 2. Стрэшка над чым-н. 3. Суквецце,
у якога ўсе кветкі размешчаны ў адной
плоскасці. II лял/ялм. парасбнік, -а, лін. -і,
-аў л*. (да 1 і 2 знач.). Ц лрыл*. парасоністы,
-ая, -ае / парасонавы, -ая, -ае. 77яря<?ол/с/лдя ляльл/я. 77арлсонл(?ыя рясл/лы (морква,
пятрушка).
ПАРАСОНІК, -а, л/л. і, аў л* 1. ад па
расон. 2. Тое, што і лярясол (у 3 знач.).
ПАРАСПАКОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
-аны; зак., м/ло. Распакаваць усё, многае.
77. бяаялс.
ПАРАСПАЎЗАЦЦА, 1 і 2 ас адз. не
ўжыв., -Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца;
зак. Распаўзціся — пра ўсіх, многіх ці пра
ўсё, многае. Рак/ лярясляўзял/ся.
ПАРАСПІЛОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
-аны; зак., мала. Распілаваць усё, многае.
77. бярвенне.
ПАРАСПІСВАЦЦА, -аюся, -аешся,
-аецца; зак. Распісацца — пра ўсіх, многіх
або паставіць подпіс пад усім, многім.
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ПАРАСПІСВАЦЬ, аю, -аеш, ае; аны;
зак., м?ло. Распісаць усё, многае. 77 лол/л/к/ л/сьмеллясц/ на кар/лк/.
ПАРАСПІХАЦЬ, -Аю, -Аеш, Ае; -Аны
/ ПАРАСПІХВАЦЬ, -аю, -аеш, ае; аны;
зак., кяао-м/ло. Распіхаць усё, многае або
ўсіх, многіх.
ПАРАСПЛЮШЧВАЦЬ, -аю,
аеш,
-ае; -аны; зак., м/ло. Расплюшчыць (во
чы) — пра ўсіх, многіх (ая. расплюшчыць')ПАРАСПЛЮШЧВАЦЬ, -аю,
аеш,
-ае; -аны; зак., м/ло. Расплюшчыць усё,
многае (ая. расплюшчыць^).
ПАРАСПЛЯТАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-Аецца; зак. Расплесціся — пра ўсё, мно
гае.
ПАРАСПЛЯТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае;
-Аны; зак., м/ло. Раплесціўсё, многае.
ПАРАСПОРВАЦЬ, -аю, -аеш,
ае;
-аны; зак., м/ло. Распароць усё, многае.
ПАРАСПРАГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; Аны;
зак., каао-м/ло. Распрэгчы ўсіх, многіх. 77.
конам.
ПАРАСПРАДАВАЦЬ,
дай, -даёш,
-даё; -даём, -даяцё, -даЮць; -давАны; зак.,
каао-м/ло. Распрадаць усіх, многіх або ўсё,
многае. 77 рэчы.
ПАРАСПРАНАЦЦА, 1 і 2 ас адз. не
ўжыв., -Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца;
зак. Распрануцца — пра ўсіх, многіх.
ПАРАСПРАНАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; зак,
каао-м/ло. Распрануць усіх, многіх або ўсё,
многае.
ПАРАСПУДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
-аны; зак., каао-м/ло. Распудзіць усіх,
многіх.
ПАРАСПУСКАЦЦА, 1 і 2 ас адз. не
ўжыв., -Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца;
зак. Распусціцца — пра ўсё, многае або
пра ўсіх, многіх.
коа/лк/ ляряслускял/ся.
ПАРАСПУСКАЦЬ, -Аю, -Аеш, Ае; зак,
каао-м/ло. Распусціць усё, многае або ўсіх,
многіх. 77. вучняў на кял/кулы. 77. косы. 77
с/лярыя С(?//ла/?ы.
ПАРАСПУХАЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; зак. Распухнуць —
пра ўсё, многае ці ўсіх, многіх. ТТоряслухял/ ноа/.
ПАРАСПЫРСКВАЦЬ, аю, -аеш, ае;
-аны; зак., м/ло. Распырскаць усё, многае.
77. яЭэкялол.
ПАРАСПЯРАЗВАЦЦА, 1 і 2 ас адз. не
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца;
зак. Расперазацца — пра ўсіх, многіх ці
пра ўсё, многае.
ПАРАСПЯРАЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
-аны; зак., каао-м/ло. Расперазаць усё,
многае або ўсіх, многіх.
ПАРАССАДЖВАЦЦА, 1 і 2 ас. адз не
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца;
зак. Рассесціся — пра ўсіх, многіх (ая. рас
сесціся ў 1 і 2 знач.). 7осц/ ларасса&мжая/ся
закот? с/ляля.
ПАРАССАДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
-аны; зак., каао-м/ло. Рассадзіць усіх,
многіх ці ўсё, многае. 77 бўрак/.

ПАРАССКУБАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны
/ ПАРАССКУБВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
-аны; зак., м/ло. Расскубці ўсё, многае.
ПАРАССОЎВАЦЦА, 1 і 2 ас адз. не
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца;
зак. Рассунуцца — пра ўсіх, многіх ці пра
ўсё, многае. %с/лякол/лы ля^ал/л/ / ляряссоўоая/ся.
ПАРАССОЎВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., м/ло. Рассунуць усё, многае або ўсіх,
многіх.
ПАРАССТАЎЛЯЦЬ, Аю, Аеш, -Ае;
-Аны; зак., каао-м/ло. Расставіць усё, мно
гае або ўсіх, многіх. 77. крэслы ў зала.
ПАРАССТРЭЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
-аны; зак., каао-м/ло. Расстраляць усіх,
многіх або ўсё, многае. Зб!ряййкяў / аяачылцяў ларасс/лрэльоая/.
ПАРАССЦІЛАЦЬ, Аю, -Аеш, -Ае; Аны;
зак., м/ло. Разаслаць усё, многае (ая. ра
заслана).
ПАРАССЫЛАЦЬ, Аю, -Аеш, Ае; Аны;
зак., каао-м/ло. Разаслаць усіх, многіх або
ўсё, многае (ая. разаслаць). 77. зялрямэлл/.
ПАРАССЫПАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-Аецца; зак. Рассыпацца — пра ўсё, мно
гае.
ПАРАССЫПАЦЬ, Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., м/ло. Рассыпаць усё, многае.
ПАРАССЫХАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-Аецца; зак. Рассохнуцца — пра ўсё, мно
гае. Дзелск/ ларассыхлл/ся.
ПАРАССЯДАЦЦА, 1 і 2 ас адз. не
ўжыв., -Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца;
зак. Рассесціся — пра ўсіх, многіх.
ПАРАССЯКАЦЬ, -Аю, -Аеш, Ае; -Аны;
зак., м/ло. Рассячы ўсё, многае.
ПАРАССЯЛЯЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца;
зак. Рассяліцца — пра ўсіх, многіх.
ПАРАСТАК, тка, л/л ткі, -ткаў л* 1.
Маладая галінка, сцябло расліны з лісцем,
якое вырасла ад больш старога сцябла ці
ствала, або малая галінка, якая вырасла ад
кораня асноўнай расліны. Малярыя ляряс/лк/ ля с/лярым с/лялле. 2. Сцябло расліны
ў самым пачатку яго развіцця з насення.
ТТяселле лусц/ля ляряс/лк/. 3. звычайна л/л.,
лсрял., чяао. Першае праяўленне, пачатак
чаго-н., зародак. 77оряс/лк/ лосяая. Ц лрыл/.
парасткавы, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.; спец.).
ПАРАСТОПТВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зяк., кяао-м/ло. Растаптаць усё, мно
гае або ўсіх, многіх.
ПАРАСТОЧВАЦЬ', аю, аеш, ае; аны;
зяк., м/ло. Растачыць усё, многае (ал. рас
тачыць'). 77 яйлу/плыўйэ/лллях.
ПАРАСТОЧВАЦЬ , аю, аеш, ае; -аны;
зяк., м/ло. Растачыць усё, многае. Тйям&ль
ляряс/лочояў сцелы.
ПАРАСТОЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зяк., м/ло. Растачыць усё, многае (ал. рас
тачыць^). 77. кяўлярыўкямулях.
ПАРАСТРАСАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
Аецца / ПАРАСТРЭСВАЦЦА, 1 і 2 ас не
ўжыв., -аецца; зяк. Растрэсціся — пра ўсё,
многае.
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ПАРАСТРАСАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны /
ПАРАСТРЭСВАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
зак., м/л/о. Растрэсці ўсё, многае. 77. сена.
ПАРАСТРУШЧВАЦЬ, аю, аеш, -ае;
-аны; зак., м/то. Раструшчыць усё, мно
гае.
ПАРАСТЫКАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; -Аны;
зак., каео-м/то. Растыкаць усё, многае. /7.
тычк/ на лузе.
ПАРАСХІНАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., мана. Расхінуць усё, многае.
ПАРАСХОДЗІЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -бдзіцца; -бдзімся, -бдзіцеся,
-бдзяцца; зак. Тое, што і ларазыхойз/цца.
ПАРАСХОПЛІВАЦЬ, -аю, аеш, -ае;
-аны; зак., каео-м/то. Расхапіць, расха
паць усіх, многіх або ўсё, многае.
ПАРАСЦВІТАЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв,
-Ае; зак. Расцвісці — пра ўсіх, многіх ці
пра ўсё, многае. Тўжы ларасцв/тал/. 7вары
бзяўчат ларасцв/тал/ўсл*ем/кал*/.
ПАРАСЦІ 1 і 2 ас. не ўжыв., -расцё,
-растўць; -рбс, -раслА, -лб; зак., чыл*. Па
крыцца расліннасцю. /Іконы парася/ /яра
вой. 77. л*охал*.
ПАРАСЦІРАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны;
зак., м/то. Расцерці ўсё, многае.
ПАРАСЦІСКАНА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-Аецца; зак. Расціснуцца — пра ўсё, мно
гае.
ПАРАСЦІСКАЦЬ, -Аю, Аеш, Ае; Аны;
зак., м/то. Расціснуць усё, многае (ая. рас
ціснуць у 1 і 2 знач.).
ПАРАСЦЯГАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; -Аны
/ ПАРАСЦЯГВАЦЬ, -аю, -аеш, ае; -аны;
зак., каео-м/то. Расцягаць усё, многае або
ўсіх, многіх.
ПАРАСЦЯРУШВАЦЦА, 1 і 2 ас не
ўжыв., -аецца; зак. Расцерушыцца — пра
ўсё, многае.
ПАРАСЦЯРУШВАЦЬ, аю, -аеш, ае;
-аны; зак., м/то. Расцерушыць усё, мно
гае.
ПАРАСЦЯРЭБЛІВАЦЬ, -аю, аеш, ае;
-аны; зак., м/л/о. Расцерабіць усё, многае.
77. кусл/ы.
ПАРАСЧЫНЯЦЦА, П 2 ас. не ўжыв.,
-Аецца; зак. Расчыніцца — пра ўсё, мно
гае. Лб выбуху вокны ларасчынял/ся.
ПАРАСЧЫНЯЦЬ, Аю,
Аеш, -Ае;
-Аны; зак., м/то. Расчыніць усё, многае.
77. вокны.
ПАРАСЧЫШЧАЦЬ, Аю, Аеш, Ае;
-Аны; зак., м/то. Расчысціць усё, многае.
77. барое/.
ПАРАСЧЭСВАЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца;
зак. Расчасацца — пра ўсіх, многіх (ая.
расчасацца').
ПАРАСЧЭСВАЦЬ,
аю,
аеш,
ае;
-аны; зак., каео-м/то. Расчасаць усіх, мно
гіх або ўсё, многае.
ПАРАСШПІЛЬВАЦЦА, і і 2 ас. адз не
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца;
зак. Расшпіліцца — пра ўсіх, многіх ці пра
ўсё, многае.

ПАРАСШПІЛЬВАЦЬ, -аю, аеш, ае;
-аны; зак., м/то. Расшпіліць усіх, многіх
або ўсё, многае. 77. еуз/к/.
ПАРАСШЧАПЛЯЦЦА, 1 і 2 ас не
ўжыв., -Аецца / ПАРАСШЧЗПЦНВАЦЦА,
1 і 2 ас. не ўжыв., -аецца; зак. Расшчапіцца — пра ўсё, многае.
ПАРАСШЧАПЛЯЦЬ, Аю, Аеш, Ае;
-Аны / ПАРАСШЧЭПЛІВАЦЬ, аю, аеш,
-ае; -аны; зак., м/то. Расшчапіць усё, мно
гае.
ПАРАСЯ / ПАРАСЁ, сАці, л*/* сАты,
-сАт, н. Дзіцяня свінні. Ц лрыл*. парасячы,
-ая, -ае.
ПАРАСЯЦІНА, -ы, лс. Мяса парасяці
як ежа.
ПАРАТУНАК, -нку л*. 1. Ратунак, да
памога ў бядзе. Ал/каць ла л. суседзяў. 2.
Выхад з цяжкага становішча. 77е бачыць
паратунку.
ПАРАТЫФ, -у, л*. Інфекцыйная кішэч
ная хвароба, роднасная з брушным ты
фам. II лрыл*. паратыфозны, -ая, -ае.
ПАРАЎНАВАЦЦА, нўюся, -нўешся,
-нўецца; -нўйся; зак., з к/м-чыл* (разм.).
Тое, што і параўняцца. Ц незак. параў
ноўвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПАРАЎНАВАЦЬ, нўю, нўеш, нўе;
-нўй; зак. 1. кала. Зрабіць роўным, глад
кім. 77. асфальт каткол*. 2. м/то. Зрабіць
аднолькавым па даўжыні, вышыні і пад.
77. канцы вяроўк/. 3. леран., каео. Зрабіць
аднолькавымі, падобнымі ў чым-н.
ПАРАЎНАЛЬНА, прыся. 1. У дастат
ковай ступені, болей або меней. 77. невял/к/ тзрл*/н. ,Дзень лрайм/оў л. спакойна. 2.
у знач. лрыназ. з Т У параўнанні з кім-,
чым-н. (ужыв. з прыназ. «з*). 75та ерула
л. з /нм/ыл*/ зраб/ла вял/кую рабо/лу.
ПАРАЎНАЛЬНЫ, ая, ае Заснаваны
на параўнанні, які служыць для параўнан
ня. 77ораўнальныя баныя. 77. л*етаб баслебавання.
ПАРАЎНАННЕ, я, л*н і, -яў н 1. ея.
параўнаць. 2. Слова або выраз, які змя
шчае прыпадабненне аднаго прадмета
да другога. ТУаробная творчасць баеата
лараўнаннял*/. 0 У параўнанні з км*-чыл* —
ужыв. ў знач. прыназ.: параўнальна, калі
параўнаць. Сёлета ўрабжай вым^эйм/ы ў
лараўнанн/ з л*/нулыл* еобал/. ^н бояьм/ басвебчаны ў еэтай справе ў лараўнанн/ з /нм/ыл*/.
ПАРАЎНАЎЧА, лрысл. Тое, што і параў
нальна.
ПАРАЎНАЎЧЫ, -ая, -ае. Тое, што і па
раўнальны.
ПАРАЎНАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каео-м/то з к/л*-чым. 1. Паставіўшы
побач, супаставіць для ўстанаўлення па
дабенства ці розніцы. 77. бва л/к/. 2. Воб
разна прыпадобніць. 77олаччыну л*ожна
л. са ТТТёейцарыяй. 3. Зрабіць роўным,
аднолькавым. Умовы жыцця / набойныя
акал/чнасц/ лараўнал/ еэтых любзей. Ц не
зак. параўноўваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 і
2 знач ). II ноз. параўнанне, -я, н. / параў
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ноўванне, -я, н. Яе /бзе ў параўнанне ("н/ ў
якое параўнанне) з к/л*-, чыл*-н. (нельга па
раўноўваць).
ПАРАЎНЯЦЦА, -яюся, -Аешся, -Аец
ца; зак., з к/л*-чыл*. Рухаючыся, аказац
ца на адной лініі з кім-, чым-н. Сонца
параўнялася з сервал/нал*/ браў. 2. Стаць
роўным, аднолькавым. Дзец/ лараўнял/ся з
бацькал*. 3. Стаць нароўні з кім-, чым-н. у
якіх-н. адносінах. Яол* цяжка л. з ёйу стараннасц/.
ПАРАФІН, -у л*. Воскападобнае рэчы
ва, якое здабываецца пераважна з нафты.
II лрь/л*. парафінавы, -ая, -ае.
ПАРАФІЯ, -і, л*н. -і, -фій, ж. Акруга,
тэрыторыя, што аб'ядноўвае вернікаў,
якіх абслугоўваюць святары аднаго хра
ма. Уеэтай царквы некал/ была еял/кая л. Ц
лрыл*. парафіяльны, -ая, -ае.
ПАРАФІЯНІН, -а, л*н. -фіАне, -фіАн, л*.
Вернік якой-н. парафіі. Ц ж. парафіАнка,
-і, ДЛ/-НЦЫ, л*н. -і, -нак.
ПАРАФРАЗА, -ы, л*н. -ы, -рАз, ж.
(кніжн.). 1. Пераказ сваімі словамі або ў
іншай форме зместу чаго-н., напр.: «аў
тар гэтых радкоў» замест «я» ў мове аўта
ра. 2. Інструментальная канцэртная п'еса,
заснаваная на тэмах папулярных песень і
оперных арый. Пашырана ў 19 ст. 77. л/ян/ста-вфл/уоза Ф.77/ста. Ц лрыл*. парафрас
тычны, -ая, -ае
ПАРАХАВЁІ ел. порах
ПАРАХАЎНІЦА, ы, л*н. ы, ніц, ж.
(уст.). Сумка, пасудзіна для захоўвання
пораху. Тгць ям/чэ норах у ларахаўн/цах
(перан.: ёсць яшчэ сілы).
ПАРАХНЁЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе; не
зак. Ператварацца ў парахню. Стары пень
парахнее.
ПАРАХНЯ, -і^ ж. Дробныя, як пясок,
сухія рэшткі сапрэлага або паточанага
шашалем дрэва. .Вярзенне абярнулася на
парахню. 77. сыплецца з каео-н. (вельмі ста
ры; разм., пагард.).
ПАРАХОД, -а, 37 -дзе, л*н. -ы, -аў л*.
Судна з паравым рухавіком. ТТлысц/ на ларахобзе. [І лал/янм/. параходны, -ая, -ае.
ПАРАХОДСТВА, -а, н. Рух параходаў па
водных шляхах, а таксама прадпрыемства
па кіраўніцтве параходным транспартам.
Рачное н.
ПАРАШАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.,
м/то. 1. Рашыць усё, многае, перарашаць.
77. усе забачы. 2. і без бал. Рашаць некато
ры час. 77арам/аў з еабз/ну / спын/ўся.
ПАРАШбК, -шкў / -шкА, л*н. -шкі^
-шкбў л*. 1. -шкў. Дробна расцёртыя час
тачкі цвёрдага рэчыва. Зубны л. (для чыс
ткі зубоў). 2. -шкА. Лекавае рэчыва пэўнай
дазіроўкі ў раздробненым выглядзе. -/Ля
карства ў ларам/ках. 0 Сцерці ў парашок
каео (разм.). — жорстка расправіцца; звы
чайна як выраз пагрозы. Ц лрь/л*. параш
ковы, -ая, -ае. 77орам/ковае л*алако (з ма
лочнага парашку).
ПАРАШЎТ, -а, 37-шўце, л*н. -ы, -аў, л*.
Прыстасаванне для скачка з самалёта ці

ПАР-ПАР
спуску грузу з купалам, які раскрываецца
ў паветры. Ц лрым. парашутны, -ая, -ае. /7.
^эслнт. 77. слорт.
ПАРАШУТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; злк. і нсзлк. (спец.). Спускаючыся,
паляцець (ляцець) з крайне малой ско
расцю. II злк. таксама спарашутаваць, -тўю,
-тўеш, -тўе; -тўй.
ПАРАШУТЫЗМ, -у, м Парашутны
спорт. 77іянсры лярлп/утызму.
ПАРАПГУТЁІСТ, а, А7-сце, мм ы, -аў
м. Чалавек, які робіць скачкі з парашутам.
II лс. парашутыстка, -і, ДА/ -тцы, мн -і,
-так II лрылг парашутысцкі, -ая, -ае
ПАРАШЫЦЬ, -рашў, -рЗіпыш, -ра
шыць; злк.,
нл чым і з /нф. (разм.). 1.
Прыняць якое-н. рашэнне, рашыць. 77лрлмылі, !лто тлрэОл ехлць нсл^клл^нл.
нл чым #ы /лут ллрлп/ыл/?2. Падумаўшы,
разважыўшы, прыйсці да якога-н. вываду.
Усё' лбёлс^зеум^ы^ мы ллрлм/ыл7 м/то нсхтл
ўлсо тут быў бл яле.
ПАРВАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -вёцца;
злк. 1. Разарвацца, раздзяліцца на часткі
ад нацягвання. Тйтк/ ллролл/ся. 2. Стаць
дзіравым, знасіцца да дзірак. 77лнчохі ллролл/ся. 3. лсрлн. Спыніцца (пра знаём
ства, адносіны і пад.). Сувязь з ллблольм/чыклм/ ллролллся.
ПАРВАЦЬ, -вў, -вёш, -вё; -вём, -вяцё,
-вўць; -ві; -вОны; злк., м/то. 1. Разарваць
або крыху падраць. /7. вяроўку. /7. лазен
не. 2. лсрлн., з кім. Адразу рэзка спыніць
(знаёмства, адносіны і пад. з кім-н.). 77.
^ылялмлл!ычныя лбнос/ны. 77. з /улнеймым/
сябром/. 0 Жылы парваць (разм.) — нада
рвацца ад цяжкай працы. Ц незлк. пары
ваць, -Аю, -Аеш, -Ае (да 2 знач.).
ПАРК', -у, мн. -і, -аў, м. Вялікі сад або
пасаджаны гай з алеямі, кветнікамі і пад.
Рлзб/ць л. 77. культуры / л^ллчынку. II лрым.
пАркавы, -ая, -ае
ПАРК, -а / -у мн. -і, -аў м. 1. -а. Пе
расоўны склад для забеспячэння арміі.
т4ртылсрыйск/ л. Тлрмл/лны л. 2. -а. Месца
стаянкі і рамонту транспартных сродкаў
Аўтобусны л. Тралейбус йзе ў л. 3. -у Су
купнасць транспартных сродкаў рухомы
састаў а таксама наогул сукупнасць ма
шын, механізмаў і пад. Лў/ллмлйльны л.
77. сельсклелсллблрчых мдм/ын. 7лнкл#ы л.
II ярым. паркавы, -ая, -ае.
ПАРКА 27!. парыць.
ПАРКАЛЕНАБІЎНЫ, -Ая, -бе (спец)
Які мае адносіны да набіўкі малюнка на
баваўняную тканіну
ПАРКАЛЬ, -ю, м. Лёгкая баваўняная
аднакаляровая або з набіўным малюнкам
тканіна. Ц лрым. паркалёвы, -ая, -ае.
ПАРКАН, -а, мн. -ы, -аў м. Агароджа
з бярвён, штыкецін або мураваная. Ц ллмянм/. парканчык, -а, мн. -і, -аў м. Ц лрым.
парканны, -ая, -ае.
ПАРКАНУЦЬ ел. поркаць.
ПАРКЁТ, -у -кёце, м. Насціл на падло
зе з дошчачак у форме розных узораў геа
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метрычных фігур. II лрым. паркётны, -ая,
-ае. 77лркетнля ллблоел.
ПАРКЕТЧЫК, а, мн і, аў м Рабочы,
спецыяліст па вырабе і насціле паркету.
ПАРЛАМЕНТ, -а, Л/ -нце, мн. -ы, -аў
м. Найвышэйшы заканадаўчы і прадстаў
нічы орган у дэмакратычных дзяржавах. Ц
лрым. парлАменцкі, -ая, -ае.
ПАРЛАМЕНТАРЫЗМ, у, л, Сістэма
дзяржаўнай улады на чале з парламентам.
II лрым парламентарны, -ая, ае.
ПАРЛАМЕНТАРЫЙ, -я, эм -і, яў, л<.
(кніжн.). Член парламента.
ПАРЛАМЕНЦЁР, -а, мн ы, -аў м
Асоба, упаўнаважаная адным з ваюючых
бакоў для перагавораў з праціўнікам. Ц
лрым. парламенцёрскі, -ая, -ае
ПАРНА,.. Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. парнаграфічны,
напр.: ллрнлбізнес, ллрнлзоркл, ллрнлО&мьм, лсрнлм/оу.
ПАРНАГРАФІЯ, і, ж. Крайняя не
прыстойнасць, цынічнасць у паказе ча
го-н., звязанага з палавымі адносінамі. Ц
лрым. парнаграфічны, -ая, -ае
ПАРНАКАПЫТНЫЯ, -ых, лбз. -ае,
-ага, н. Атрад млекакормячых з двума ад
нолькава развітымі пальцамі (раздвоены
мі капытамі).
ПАРНАС, -а, м. 1. (з вялікай літары).
Іара ў Ірэцыі, на якой, паводле павер'яў
старажытных грэкаў жылі Апалон і музы.
2. лерян. Сімвалічнае абазначэнне све
ту паэзіі і паэтаў ЗЗыхобз/ць нл 77лрнлс. 11
лрым. парнаскі, -ая, -ае.
ПАРНАСЦЬ а?, парным
ПАРНІК, -А, мн. -і^ -бў м. Род цяпліцы ў
выглядзе нізкіх градак, пакрытых зашклё
нымі рамамі або празрыстай плёнкай, для
вырошчвання расады, ранняй агародніны
і пад. II лрым. парніковы, -ая, -ае. О Пар
ніковы эфект (спец.) — павышэнне сярэд
негадавой тэмпературы з-за забруджання
атмасферы чалавекам.
ПАРНЫ', -ая, -ае. Які складае пару',
для пары' (у 1, 3 і 4 знач.) з чым-н., які
выконваецца, робіцца парай' (у 4 знач.).
77лрнля рукацца. 77лрнля еулрллс. 77лрнле
клтлнне нл клнькдх.
ПАРНЬР, -ая, -ае. Душны, насыча
ны вільгаццю. 77лрнле ллеетрл. Ц нлз.
парнасць, -і, ж.
ПАРОГ, -а, 37 -рбзе, мн. -і, -аў, м. 1.
Бервяно або брус у ніжняй частцы дзвяр
нога праёма. 77ерлсл!ул/ць церлз л. 77л л. не
лускл^ь клео-н. (не пускаць каго-н. у дом).
7/е еыхобз/ць зл л. (не выходзіць з дому).
Лб ллроел хату не мятуць (прыказка). 2.
лбрлн., клас. Пярэдадзень, мяжа чаго-н.
(кніжн.). 77л нарозе еібел/. 3. Камяністы
папярочны выступ на дне ракі, які паска
рае цячэнне і абцяжарвае суднаходства.
77еняццл хедл/ нл лдроелх. 4. Найменшая
магчымая велічыня, ступень праяўлення
чаго-н. (спец ). 77. лбчуеднняў. 77. ну/янлсц/. б 3 парога (адхіліць, не прыняць і пад.;
разм., неадабр.) — адразу не ўваходзячы

ў сутнасць справы. Ц ллмянм/. парожак,
-жка, мн. -жкі, -жкаў, м. (да 1 і 3 знач.). Ц
лрым. парогавы, -ая, -ае (да4 знач.; спец.).
ПАРОДА, -ы, ДА/-дзе, мн. -ы, -рбд, ж?.
1. Разнавіднасць свойскіх жывёл (або рас
лін), якія адрозніваюцца пэўнымі пры
метамі ад жывёл (або раслін) таго ж віду.
^ельейскля л. коней. 7?ыяесц/ позы едтундк
е/м/днь. 2. леран. Разрад, тып людзей, якія
адрозніваюцца ад іншых сваім унутраным
складам, характарам, абліччам. %ллеек
еолдтлўскдй ллробы. 3. Прыналежнасць
да якой-н. сацыяльнай групы, саслоўя
(уст.). 4. Выкапнёвы мінерал, пласт у зям
ной кары. Дзёртыя ллрой,/.
ПАРОДЗІСТЫ, ая, -ае 3 ярка выра
жанымі прыметамі добрай пароды (у 1 і З
знач.). Т7лро<?зй7лля клроел. Ц нлз. парбдзістасць, -і, лс.
ПАРОДНЫ, -ая, -ае (спец.). Які нале
жыць да выведзеных, палепшаных парод
(у 1 знач.), пародзісты. 77аробндя лсыеёлл.
II нлз. параднасць, -і, лс.
ПАРОДЫЯ, і, мн -і, -дый, зк. 1. Твор,
сатырычны або камічна падроблены пад
іншы твор. 77 нл лллежЗлнне. 2. лерлн.
Насмешка, здзек са знешняга, няўдалага
пераймання чаго-н., скажонага падабен
ства да чаго-н. 7/ё абутак, л дбнд л. Ц лрым.
парадыйны, -ая, -ае / паралюшны, -ая, -ае.
77дрдбыйны зкднр. 77драбычны прыём.
ПАРОЖНІ, -яя, -яе. Тое, што і лусты (у
1 знач.). 77лрожняя бзеэкка. 0 Пераліваць
з пустога ў парожняе (разм , неадабр.) —
займацца пустой справай, пустымі размо
вамі.
ПАРОЖЫСТЫ, ая, ае Які мае многа
парогаў (у 3 знач.). 77лрллсыс/лле бно. Ц нлз.
парбжыстасць, -і, лс.
ПАРОК, -у, м У выразе: парок сэрца —
паталагічныя змены анатамічнай структу
ры сэрца і часткі сасудаў якія парушаюць
яго функцыянаванне.
ПАРОЛЬ, -я, мн. -і, -яў м. Сакрэтнае
ўмоўнае слова (або словы, фраза) для
апазнання сваіх на вайсковай службе, а
таксама ў канспіратыўных арганізацыях.
ПАРОМ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Пласка
доннае судна або плыт для пераправы
цераз раку возера і пад. людзей, павозак,
грузаў Рачны л. 2. Велікагрузнае судна для
перавозкі пасажыраў грузаў транспарт
ных сродкаў Марскі л. Ехлць ллромлм з
Длнлу Тйзецыю. Ц лрым. паромны, -ая, -ае.
ПАРОМШЧЫК, -а, мн і, аў м Пера
возчык на пароме. Ц лс. паромшчыца, -ы,
мн. -ы, -чыц.
ПАРОСЛЫ, -ая, -ае. Які зарос чым-н.,
пакрыты якой-н. расліннасцю. 77лачынл,
ллрослля хмызняком.
ПАРОСНАЯ, м. і н. не ўжыв. Цяжарная
(пра свінню). II нлз. пароснасць, -і, лс.
ПАРОТНА, лрысл. Па ротах, адна рота
за другой. Сжро/ццл л.
ПАРОЎНУ, лрысл. Роўнымі часткамі.
77л(3зялйь л.
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ПАРАЦЦА', парўся, пбрашся, пбрацца; парася; незак. 1. Калоць, пароць адзін
аднаго чым-н. вострым. 2. (7 і 2 ас. яе
ўзкыв.). Тое, што і брацца (разм.). Адно
сь/ поруцца. 3. Тое, што і капацца (у 1 і 2
знач.). 7?ы не/ата бруса порацеся ў с/аытках.
ПАРАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., пбрацца;
незак. Разрывацца па шве. Сукенка порац
ца. II зак. распарацца, -пбрацца.
ПАРОЦЬ', парў, пбраш, пбра; парьі; не
зак. 1. каео-м/то. Калоць, тыкаць чым-н.
вострым. 77. кійком 2разь. 2. /ато. Разбу
раць, спорваць. 77. анёзбы. 3. касо-іато.
Бадаць (разм.). Аоровы поруць абна абну.
4. каео-іато. Колючы, тыкаючы чым-н.,
прымушаць вылезці адкуль-н. 77 /прусоў з
малінніку. II зак. распарбць, -парў, -пбраш,
-пбра; -парй; -пбраты (да 2 і 3 знач.).
ПАРбЦЫ, парў, пбраш, пбра; парй;
незак., /ато. 1. Разразаць, раз'ядноўваць
па швах (сшытае). 77. стары халат. 2. У
выразах: пароць глупства (разм.) — рабіць
або гаварыць абы-што; пароць гарачку
(разм., неадабр.) — рабіць што-н. неаб
думана, паспешліва. Ц зак. распарбць, -па
рў, -пбраш, -пбра; -пары; -пбраты (да 1
знач.). II наз. пёрка, -і, ДЛ7 -рцы, зк. (да 1
знач.).
ПАРОША, -ы, зк. Снег, які толькі што
выпаў. 7?ецер змятае нарок/у.
ПАРОЮ, прыся. Тое, што і калі-нікалі.
ПАРСЙЖ, -А, мн. -і^ -бў м. Кастры
раваны самец свойскай свінні, кабан. Ц
прым. парсючыны, -ая, -ае
ПАРТ... Першая састаўная частка скла
даных слоў якая адпавядае па знач. сло
вам партыя, партыйны, напр.: партгрупа,
партзіезб, партканферэнцыя, партстазк.
ПАРТА, -ы, ДЛ7 -рце, мн. -ы, парт, зк.
Школьны стол з нахільнай дошкай, злу
чаны з лаўкай. Сесці за парту (таксама
перан.: пачаць вучыцца).
ПАРТАБАК, -б, мн. -і^ -бў м. Кішэнная
каробка для папярос. Ц прым. партабачны,
-ая, -ае.
ПАРТАВІК, -б, мн. -і^ -бў м. Работнік
порта'.
ПАРТАКРАТ, -а, Л7-рАце, мн. -ы, -аў м.
Прадстаўнік партакратыі.
ПАРТАКРАТЫЯ, і, зк., зб Кіруючая
партыйная вярхушка. Ц прым. партакра
тычны, -ая, -ае
ПАРТАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Іалоўны
ўваход вялікага будынка, архітэкгурна
аформлены. 2. Канструкцыя ў выглядзе
рамы, якая перасоўваецца (па рэйках) або
з'яўляецца часткай вялікіх машын, стан
коў (спец.). II прыл/. партальны, -ая, -ае. 77.
кран.
ПАРТАТЫЎНЫ, -ая, -ае. Зручны для
нашэння пры сабе, для пераноскі. 77. ра
дыёпрыёмнае. II наз. партатыўнасць, -і, зк.
ПАРТАЧ, -А, мн. -Ы, -бў м. (разм., па
гард.). Чалавек, які нядбала, няўмела вы
конвае сваю работу.

ПАРТАЧЫЦЬ, -чу; -чыш, -чыць; незак.
(разм.). Дрэнна, няўмела або неахайна ра
біць што-н.; псаваць. Ц зак. напартачыць,
-чу, -чыш, -чыць і спартачыць, -чу -чыш,
-чыць; -чаны.
ПАРТВЕЙН, -у м. Гатунак моцнага ві
награднага віна.
ПАРТМАНЕТ, а, Л/ нёце, мн ы, аў
м. Невялікі кашалёк.
ПАРТНЁР, -а, мн ы, -аў м 1. Удзель
нік гульні з кім-н. (на сцэне, у карты, у
спорце і гд.), а таксама наогул удзельнік
якой-н. сумеснай дзейнасці. 77артнёры
зеабзі/ііся на нічыю. 77. па бомаў/іабанні. 2.
Краіна — удзельнік якога-н. саюза, блока,
пагаднення, Дзярзкавы — еанблёвыя парт
нёры. II зк. партнёрка, -і, ДЛ7 -рцы, мн. -і,
-рак (да 1 знач.; разм ). Ц прым. партнёрскі,
-ая, -ае (да 2 знач.).
ПАРТОВЫ ад. порт'
ПАРТОЧНЫ аі порткі
ПАРТПЛЕД, -а, Л7 -дзе, мн ы, аў, м
Спецыяльны чахол з рамянямі для пе
равозкі пасцельных рэчаў Ц прым. парт
пледны, -ая, -ае
ПАРТРЭТ, -а, АТ -рбце, мн. -ы, -аў м.
Адлюстраванне якога-н. чалавека на кар
ціне, фатаграфіі, у скульптуры. Скульп
турны п. Трунары п. (некалькіх асоб). Лі
таратурны н. (перан.; мастацкае апісанне
каго-н ). II нрым. партрэтны, -ая, -ае. 77.
зкывапіс.
ПАРТРЭТЫСТ, а, А7 сце, мн ы, аў
м. Мастак — майстар партрэта. Ц зк. пар
трэтыстка, -і, ДА7-тцы, мн. -і, -так.
ПАРТСІГАР, -а, мн. -ы, -аў м. Тое, што
і партабак. Ц прым. партсігарны, -ая, -ае.
ПАРТУГАЛЬЦЫ, аў абз лец, льца,
м. Народ раманскай моўнай групы, які
складае асноўнае насельніцтва Парту
гальскай Рэспублікі. II зк. партугалка, -і,
ДА7-лцы, мн. -і, -лак. Ц нрым. партугальскі,
-ая, -ае.
ПАРТУПЕЯ, -і, мн. -і, -пёй, зк. Рэмень,
перавязь для нашэння халоднай зброі, па
лявой сумкі і гд. II прым. партупейны, -ая,
-ае.
ПАРТФЕЛЬ, -я, мн і, -яў м 1. Чаты
рохвугольная сумка з засцежкай, звычай
на скураная, для нашэння кніц папер. 2.
Пра пасаду міністра ў некаторых краінах;
таксама кіруючая пасада наогул. Размер
каванне партфеляў. Міністр без партфе
ля (назва асобай міністэрскай пасады). 3.
перан. Рукапісы, прынятыя да друку вы
давецтвам, рэдакцыяй. Т^эбакцыйны н. Ц
прым. партфельны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ПАРТШЭЗ, -а, мн. -ы, -аў м. Род лёг
кага пераноснага крэсла, у якім можна
сядзець у паўляжачым стане. Ц прым. парт
шэзны, -ая, -ае.
ПАРТЫЗАН, -а, мн. -ы, -зАн і -зАнаў м.
Удзельнік партызанскай вайны, баец пар
тызанскага атрада. 77артызаны — народ
ныя мсціўцы. II зк. партызанка, -і, ДМ-нцы,
мн. -і, -нак. II лрым. партызанскі, -ая, -ае.

ПАР-ПАР
ПАРТЫЗАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; не
зак. (разм.). Быць партызанам, ваяваць,
знаходзіцца ў партызанскім атрадзе.
ПАРТЫЗАНСКІ, ая, ае 1. ад пар
тызан. 2. Які мае адносіны да ўзброенай
народнай барацьбы супраць іншаземных
захопнікаў што праводзіцца ў тыле вора
га атрадамі, якія дзейнічаюць самастойна.
77ортызанская вайна. 77. атраб.
ПАРТЫЗАНШЧЫНА, -ы, ж. (разм,
неадабр ). Неарганізаваныя, анархічныя
дзеянні, якія парушаюць дысцыпліну
ПАРТЫЙНАСЦЬ, -і, зк 1. Прыналеж
насць да партыі (у 1 знач.). 2. Накірава
насць у рабоце, дзейнасці, прасякнутая
пэўнай ідэалогіяй.
ПАРТЫЙНЫ, -ая, ае 1. аі партыя 2.
Які выражае інтарэсы партыі (у 1 знач.). 3.
Прасякнуты пэўнай ідэалогіяй, які ажыц
цяўляе палітыку якой-н. партыі.
ПАРТЫТУРА, -ы, мн -ы, -тўр, зк
(спец.). Сукупнасць усіх партый шмат
галосага музычнага твора. Ц прым. парты
турны, -ая,-ае
ПАРТЫЯ, -і, мн. -і, -тый, зк. 1. Палі
тычная арганізацыя грамадскага класа,
якая выражае і абараняе яго інтарэсы. 77алітычныя нарты/. Сацыял-бэмакратычная
н. 2. Ірупа людзей, аб'яднаных агульнас
цю інтарэсаў а таксама тых, што сабралі
ся з якой-н. мэтай. 77. ееолаеаў. 3. Асобная
частка ў шматгалосым музычным творы,
якая выконваецца адным інструментам,
адным спеваком. 77. фартэпіяна. 77 Сяреея
ў оперы Я.Т/Ікоцкаеа «Дзяўчына з 77алесся^.
4. Адна гульня (у шахматы, шашкі, карты
і пад ). 727ахматная н. 5. Пэўная колькасць
тавару. 77. летняга абзення. 6. Пра жаніць
бу або замужжа (уст.). 7?ыеабная н. Ц //рым.
партыйны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ПАРТЭР, -а, мн. -ы, -аў м. Ніжні па
верх глядзельнай залы з месцамі для пуб
лікі. II прым. партэрны, -ая, -ае.
ПАРУБІЦЬ, -рубліб, -рўбіш, -рўбіць;
-рўблены; зак., іато. Абрубіць, падшыць
усё, многае. 77 ручнік/.
ПАРУБКА, -і, ДМ-бцы, мн. -і, -бак, зк.
Незаконная высечка лесу а таксама мес
ца, дзе высякаецца лес. Ц прым. парўбачны,
-ая, -ае (спец.). 77арубачныярэ/аткі.
ПАРУБШЧЫК, -а, мн -і, аў м Той,
хто займаецца парубкай, высечкай лесу
ПАРУДЗЕЦЬ 2/і. рудзець
ПАРУЖАВЕЛЫ, -ая, -ае. Які паружа
веў 77арузкавелыя бак/ яеаб.
ПАРУЖАВЕЦЬ ел. ружавець
ПАРУКА, -і, ДМ-рўцы, мн. -і, -рўк, зк.
Прынятая на сябе адказнасць за выканан
не, пацвярджэнне чаго-н., зарука. Яббаць,
узяць на парук/ каео-н. (на чыю-н. адказ
насць).
ПАРУПІЦЦА 2/і. рупіцца
ПАРУС, -а, мн. -й, -бў м. Умацаваны
на мачце вялікі кавалак моцнай ткані
ны, якая надзімаецца ветрам і прыводзіць
у рух судна. Тсці на ўсіх парусах. ТТабняць

ПАР-ПАР
лорусы (паставіць і разгарнуць парусы на
судне). II ярым. парусны, -ая, -ае. 77. слсрт.
ПАРУС ЙНА, -ы, лс. Грубая, тоўстая
льняная тканіна, якая першапачаткова іш
ла на парусы. Ц лрь/м. парусінавы, -ая, -ае.
ПАРУСНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Паруснае
судна.
ПАРУХАВЕЦЬ, ею, ееш, ее; зяк
Стаць больш рухавым. Сёння Соўко лоруХОСеў.
ПАРУХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зяк. 1. Па
варушыць чым-н. 77. ялльцялп. 2. няня.
Прывесці што-н. у рух. 77. стрэлку.
ПАРУЧНІК, -а, .мн. -і, -аў м. У царскай
арміі: афіцэрскі чын, рангам вышэйшы за
падпаручніка і ніжэйшы за штабс-капіта
на, а таксама асоба, якая мае гэта званне. Ц
лрым паручніцкі, -ая, -ае
ПАРУЧЫЦЕЛЬ, я, мн і, -яў, м
(спец.). Той, хто прыняў на сябе паручы
цельства. II лс. паручыцелька, ДА/ -льцы,
мн. -і, -лек. II лрым. паручыцельскі, -ая, -ае.
ПАРУЧЫЦЕЛЬСТВА, а, н (афіц )
Адказнасць, якая бярэцца кім-н. на сябе
ў забеспячэнне абавязацельстваў другой
асобы. II лрым. паручыцельскі, -ая, -ае.
ПАРУЧЫЦЦА ал ручацца
ПАРУШАЛЬНІК, а, мн і, аў м Той,
хто парушае якія-н. правілы, законы,
звычаі. 77. бысцынл/ны. 77. ^рон/цы. Ц лс. па
рушальніца, -ы, мн -ы, -ніц
ПАРУШЫНКА, і, ДАТ нцы, мн і,
-нак, лс. Маленькая часцінка чаго-н., пы
лінка. Выняць лорум/ынку з ООКО.
ПАРУШЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-шыцца; зяк. Перарвацца, спыніцца ў
сваім нармальным развіцці, плыні. Сляком лорум/ыўся. II незяк. парушацца, -аецца.
ПАРУШЫЦЬ, ілу шыш, шыць;
-шаны; зяк. 1. м/то. Перашкодзіць нар
мальнаму стану, развіццю чаго-н., пера
рваць. 77. моўчонне. 77. сон. 2. няня. Не за
хаваць чаго-н., пераступіць што-н. 77. боаоеор. 77. бысцынл/ну. 77. ерян/цу (незакон
на перайсці яе). 3. коео-м/то. Скрануць,
разварушыць. 77. пчол. /7. ямк/ўлтум/ыным
анязбзе. Ц незяк. парушаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
няз. парушэнне, -я, н.
ПАРФІР, -у м. Вулканічная горная па
рода, якая выкарыстоўваецца як будаўні
чы матэрыял. II лрым. парфіравы, -ая, -ае.
ПАРФІРА, -ы, мн. -ы, -фір, лс. Пурпу
ровая мантыя манарха.
ПАРФІРНЫ, ая, -ае (высок , уст)
Чырвоны, пурпурны.
ПАРФУМА, -ы, лс. Духі, адэкалон. Ц
лрым. парфумны, -ая, -ае. 77. мяеяз/н.
ПАРФУМЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Работ
нік парфумернай вытворчасці.
ПАРФУМЕРЫЯ, -і, лс. Араматычныя
і касметычныя тавары, а таксама вытвор
часць іх і гандаль імі. Ц лрым. парфумерны,
-ая, -ае. 77. оббзел.
ПАРЦЫЁН, -у м. (уст., спец.). Паёк,
порцыя. Дзённы л. II лрым. парцыённы, -ая,
-ае.
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ПАРЦЬЁ, нескл., м. Служачы, які рас
параджаецца захоўваннем ключоў пры
ёмам пошты і інш. абслугоўваннем у вес
тыбюлі гасцініцы.
ПАРЦЬЁРА, -ы, мн. -ы, -ёр / -ёраў лс.
Занавеска з цяжкай тоўстай тканіны для
акна або дзвярэй. Лксям/тяеыя парцьеры.
II лрым. парцьёрны, -ая, -ае.
ПАРЦЯНЁІ, -Ая, -бе. Баваўняны, іль
няны, не шарсцяны, тісноео парцяная, а
уток суконны.
ПАРЧА, -іл, лс. Шчыльная ўзорыстая
шаўковая тканіна, патыканая залатымі
або сярэбранымі ніткамі. Ц лрым. парчовы,
-ая, -ае.
ПАРША, -ьі, лс. 1. Заразная скурная
хвароба, а таксама струпы, якія паяўля
юцца пры гэтай хваробе на скуры пад ва
ласамі. 2. Захворванне сельскагаспадар
чых раслін, якое характарызуецца паверх
невым паражэннем тканак (з'яўленнем
на сцёблах, лісці, клубнях, пладах плям,
барадавакі пад.).
ПАРШЫВЕЦ, -ыўца, мн. -ыўцы, -ыўцаў
м. (разм.). Дрэнны, паршывы (у 2 знач.)
чалавек, нягоднік. Ц лс. паршыўка, -і, ДА/
-ьіўцы, мн. -ыўкі, -ьівак.
ПАРШЙВЕЦЬ, ею, ееш, ее; незок
(разм.). Пакрывацца паршой. Ц зок. запар
шывець, -ею, -ееш, -ее / апаршывець, -ею,
-ееш, -ее.
ПАРШЙВЫ, ая, ае 1. Пакрыты пар
шой. 77. кот. 2. перон. Вельмі дрэнны, не
варты ўвагі (разм.). 77орн/ыбыя с^оеы. Ц ноз.
паршывасць, -і, лс. (да 1 знач ).
ПАРЫВАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
незок., з /н%). Настойліва імкнуцца, намервацца што-н. зрабіць. Яно ўеесь чос лорыеллося нем/то скозоць.
ПАРЫВАЦЬ ал парваць
ПАРЙВІСТЫ, ая, ае 1. З рэзкімі
раптоўнымі парывамі, няроўны. 77. еецер.
2. Рэзкі, імклівы, не плаўны. 77орь/е/сл^ьо!
рух/. 3. Які дзейнічае парывамі (у 2 знач.),
які лёгка захапляецца. 77брые/стоя нотуро. II ноз. парывістасць, -і, лс. 77. у рухох,
монермх.
ПАРЫЖЭЛЫ, -ая, -ае. Які парыжэў
выцвіў 77. колял/ом/.
ПАРЫЖЭЦЬ ал рыжэць
ПАРНІК, -А, мн. -ц -бў, м. Накладная
прычоска з натуральных ці сінтэтычных
валасоў нашытых на аснову. 77ос/ць л. Якцёр у лорыку. II ломянм/. парычок, -чкА, мн.
-чкі^ -чкбў м. II лрым. парыковы, -ая, -ае.
ПАРЙЛЬНЫ, ая, ае Прызначаны
для таго, каб пАрыць (у 1 і 2 знач.), пАрыцца. 77. чон.
ПАРЁІЛЬНЯ, -і, мн -і, -яў, лс 1. Аддзяленне ў лазні, дзе парацца. 2. Аддзяленне
на фабрыцы, дзе што-н. параць (спец.).
ЛАРНІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; зок. і незок., м/то. 1. У фех
таванні: адбіць (адбіваць) удар праціўніка.
2. перон. Адразу хутка прывесці (прыво
дзіць) бясспрэчныя пярэчанні супраць
чаго-н. (кніжн.). 77. бокозы олонентоў. Ц

зок. таксама адпарыраваць, -рую, -руеш,
-руе; -руй; -раваны.
ПАРЫТЭТ, у А/ -рытбце, м 1. Роўнасць, раўнапраўе бакоў (кніжн.). 2. Ад
носіны паміж валютамі розных краін у
золаце (спец.).
ПАРЫТЭТНЫ, ая, ае (кніжн) Роў
ны, які ажыццяўляецца на аснове пары
тэту. 77орытэтное лробстоўн/цтео. 77о лорытэтных лочоткох. Ц ноз. парытэтнасць,
-і, лс.
ПАРАІЎ, -ыву, мн. -ьівы, -Ываў м. 1.
Раптоўнае рэзкае ўзмацненне (пра вецер).
2. Моцнае імгненнае праяўленне якога-н.
пачуцця; душэўны ўздым, які суправа
джаецца імкненнем зрабіць што-н. 7%роцоўны л. ТТостулольнь/ л.
ПАРЫХЛЕЦЬ ал рыхлець
ПАРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
незок. 1. ал. парыць. 2. (7 / 2ос. неўлсые.).
Варыцца ў закрытай пасудзіне пры дапа
мозе пары. 3. Знаходзіцца ў вельмі цёп
лым, гарачым памяшканні або быць надта
цёпла апранутым (разм.). До беорэ токоя
цеплыня, о ты лорым/ся ў аэтым колсуху. 4.
перон., ноб чым і без бол. Тое, што і лоцець
(у 3 знач.; разм.). 77. нобзобочоі/.
ПАРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; незок. 1.
коео-м/то. Апрацоўваць парай, варам (для
ачысткі, знішчэння насякомых і гд.). 77.
бочку. 77. бял/зну. 2. коао (м/то). Хвастаць
венікам (у лазні, каб выклікаць пот). 3.
м/то. Варыць у закрытай пасудзіне пры
дапамозе пары. 77. еорох. 4. коао. Вельмі
цёпла апранаць (разм.). 7Дто ты лорым/
бз/ця ў аэтым лал/то. 5. м/то. Кіпяціць
(пра малако). 6. безос. Пра вельмі гара
чае вільготнае надвор'е. Ўёесь бзень норы
ям б Парыць зямлю або косці (разм.) — не
жыць, ляжаць у магіле. Ц збор. парыцца,
-руся, -рышся, -рыцца. Ц ноз. паранне, -я,
н. (да 1—5 знач.) / пАрка, -і, ,ДЛ7-рцы, лс.
(да 1—5 знач.; разм.).
ПАРЭЗ, -у мн. -ы, -аў м. Парэзанае
месца. 77. но руцэ.
ПАРЭЗАЦЬ, -бжу -бжаш, бжа; -Аж;
-Азаны; зок. 1. м/то. Параніць чым-н. вос
трым. 77. руку. 2. м/то і чоео. Нарэзаць у
якой-н. колькасці, разрэзаць на часткі.
77. броў. 3. коао (м/то?. Зарэзаць у якой-н.
колькасці. 77. еусем. Ц зеор. парэзацца, -Ажуся, -Ажаніся, -Зжацца; -Ажся (да 1 знач.).
ПАРЭЙ, -ю, м. Від цыбульнай расліны,
прыгоднай для яды. Дыбуля-л.
ПАРЭКАМЕНДАВАЦЬ ал рэкаменда
ваць.
ПАРЭНЧА, -ы, звычайна мн. -ы, -аў лс.
Тое, што і лоручонь. Ц лрь/м. парэнчавы, -ая,
-ае.
ПАРЭПАЦЦА ал рэпацца
ПАРЭЧКІ, -чак, обз. парачка, -і, ДАТ
-чцы, лс. Кустовая ягадная расліна з ядо
мымі кісла-салодкімі ягадамі, а таксама
самі гэтыя ягады. Чырвоныя, чорныя, белыя
л. II лрым. парэчкавы, -ая, -ае. 77орэчкоеое
еорэнне. 77. куст.
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ПАС', -а, л/н. -ы, -аў, л/ 1. Прыстасаван
не ў выглядзе паласы скуры (або шчыль
най тканіны) для прывядзення ў рух ме
ханізма. Злучыць лясам малатарню з трак
тарам. 2. Тое, што і лале (у 1 знач.), ласак
(у 1 знач.). II лрым. пасавы, -ая, -ае. 77осоеое кола сячкарн/.
ПАС , еыкл. 1. У картачных гульнях:
вокліч аб адказе ад удзелу ў дадзеным ро
зыгрышы. ,4бЗ?тць л. Я лае/ 2. лерак., у
злак. бык. Не ў сілах, вымушаны адмовіц
ца што-н. зрабіць (разм.). 7ўт я лае.
ПАС , -а, мя. -ы, -аў м. У спартыўных
гульнях: перадача мяча партнёру. 'Даклад
ны л. /7. мне/(у гульнях: пасуй!).
ПАСАВАЦЬ', 1 і 2 ас. не ўжыв., -сўе; не
зак. Падыходзіць, адпавядаць каму-, чаму-н. 7обе еельм/ ласуе аэты касцюм.
ПАСАВАЦЬ , -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй;
незак. 1. Заяўляць пас^ (у 1 знач.) у кар
тачнай гульні. 2. лерак. Прызнаючы сябе
бяссільным, няздольным, адказвацца ад
далейшых намаганняў, здавацца. 7& л. н/
лсроб чым. Ц зак. спасаваць, -сўю, -сўеш,
-сўе;-сўй.
ПАСАВАЦЬ , -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй;
незак. У гульнях з мячом: перадаваць мяч,
даваць пас\ /7. ееойл/у /браку. Ц зак. спа
саваць, -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй. Ц обнокр.
пасанўць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё,
-нўць; -ні'(разм.). Ц наз. пасоўка, -і, ДА7
-ўцы, мн. -і, -сбвак, зк.
ПАСАВЕЛЫ, -ая, -ае (разм.). Тое, што
і пасалавелы.
ПАСАВЕЦЬ ал савець
ПАСАГ, -у м. Маёмасць, якую даюць
бацькі ці родзічы маладой, калі яна вы
ходзіць замуж. 7/явеста з пасагам. Ц лрым.
пасажны, -ая, -ае. /7. скарб.
ПАСАД, -а, Л7 -дзе, мн. -ы, -аў м. 1. У
10—18 стст. гандлёва-рамесніцкая частка
горада, звычайна па-за гарадской сця
ной, у Кіеўскай Русі, Вялікім Княстве
Літоўскім, Расійскай дзяржаве. У еоробзе
7/олоцку было н/эсць ласаваў. 2. Прыгарад,
прадмесце (уст.). 3. У вясельным абрадзе:
месца (звычайна дзяжа, пакрытая кажу
хом), куды садзяць нявесту часам і жані
ха. II лрым. пасадскі, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.).
77асабск/я любз/ (рамеснікі і гандляры ў га
радах Старажытнай Русі).
ПАСАДА, -ы, ДА/ -дзе, мн. -ы, -сАд, зк.
Службовае месца. /7. старшын/. Тйтотноя л.
ПАСАДЖОНЫ, -ая, -ае. Які выконвае
ролю бацькоў жаніха або нявесты ў народ
ным вясельным абрадзе. 77. бацька. ТТособзконоя мац/.
ПАСАДЗЕЙНІЧАЦЬ ал садзейнічаць
ПАСАДЗІЦЬ ал садзіць
ПАСАДКА, -і, ДА7-ДЦЫ, мн. -і, -дак, зк.
1. ал. садзіць. 2. мн. Месца, на якім паса
джаны расліны. 77асабк/ л/олобоао сасон
ніку. 3. Спуск і прызямленне лятальнага
апарата. Мяккая л. Вымучаная л. 7сц/, за
ходзіць на лоеобку. 4. Манера, спосаб тры
мацца ў сядле. .Кавалерыйская л. Ц лрым.

пасадачны, -ая, -ае (да 1 і 3 знач.). 77. матзрыял. 77оеобочноя платформа.
ПАСАДНІК, -а, мн. -і, -аў м. Намеснік
князя ў Старажытнай Русі, таксама вы
барны галава грамадзянскай адміністра
цыі ў феадальных рэспубліках. Анязкацк/
л. 77скоўск/ л. II зк. пасадніца, -ы, мн. -ы,
-ніц. II лрым. пасадніцкі, -ая, -ае.
ПАСАЖ , -а, мн. -ы, -аў м. Крытая га
лерэя з гандлёвымі памяшканнямі. Ц лрым.
пасажны, -ая, -ае.
ПАСАЖ , -у м. -ы, -аў м. Частка музыч
нага твора, звычайна віртуознага характа
ру. Тараць цязкк/ л.
ПАСАЖЫР, -а, мн. -ы, -аў м. Чалавек,
які ажыццяўляе паездку на цягніку пара
ходзе або іншым відзе транспарту. Ц зк. па
сажырка, -і, ДМ-рцы, мн. -і, -рак. II лрым.
пасажырскі, -ая, -ае. 77. лррохоб.
ПАСАЖЫРАПАТОК, у, мн і, аў м
(спец.). Колькасць пасажыраў якія едуць
у пэўным напрамку.
ПАСАК, -ска, мн. -скі, -екаў м. 1. Вуз
кі доўгі кавалак чаго-н. (тканіны, скуры
і пад.); рэмень, шнурок, матуз і пад. Апо
іць скуру но носкі. 77облерозоццо лоском.
2. Шырокая рыска, палоска на чым-н.
7*Ь/зкоя корово з белымі лоском/ но сліне. 3.
Частка збруі — рэмень, працягнуты ад ад
ной аглоблі да другой цераз падсядзёлак.
ПАСАЛАВЕЛЫ, -ая, -ае (разм.). Невы
разны, мутны ад стомленасці, ап'янення і
пад. (пра вочы).
ПАСАЛАВЕЦЬ ал. салавець
ПАСАЛАДЗІЦЬ ал саладзіць
ПАСАЛІЦЬ ал. саліць
ПАСАРАМАЦІЦЬ ал сарамаціць
ПАСАРОМЕЦЦА ал саромецца
ПАСАРОМІЦЬ, млю, міш, міць;
-млёны; зок. 1. коао ("м/то). Зрабіць так,
каб было сорамна каму-н. 77. свовольнікоў.
2. коао-м/то. Зняславіць, абняславіць. 7/е
л. еонору боцькоў.
ПАСАСКАКВАЦЬ і ПАСАСКОКВАЦЬ,
1 і 2 ас. адз. не ўжыв., -ае; -аем, -аеце,
-аюць; зок. Саскочыць — пра ўсё, многае
або ўсіх, многіх. Ллонцы лососкокволі з ко
ней.
ПАСАСКРАБАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны
і ПАСАСКРЭБВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зок., м/то. Саскрэбці ўсё, многае.
ПАСАСТАЎЛЯЦЬ,
Аю, Аеш, -Ае;
-Аны; зок., м/то. Саставіць усё, многае. 77.
смолы ў бобкі.
ПАСАСТРУГВАЦЬ, -аю, аеш, ае;
-аны; зок., м/то. Састругаць усё, многае.
ПАСАТ, -у 3/ -сАце, з/. Сухі трапічны
вецер, які пастаянна дзьме ад субтрапіч
ных шырот у бок экватара. Ц лрыл/. па
сатны, -ая, -ае.
ПАСАЧЫЦЬ, -сачў, -сбчыш, -сбчыць;
зок., зо кім-чыл/. Правесці некаторы час
сочачы (ал. сачыць'). 77 зо бзецьм/.
ПАСАШМОРГВАЦЬ, -аю, аеш, -ае;
зок., м/то. Сашмаргнуць усё, многае.
ПАСАШЧАПЛЯЦЬ, Аю, Аеш, Ае;
яны і ПАСАШЧЭПЛІВАЦЬ, аю, -аеш,
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-ае; -аны; зок., м/то. Сашчапіць усё, мно
гае.
ПАСАШЧЫКВАЦЬ, -аю, аеш, -ае;
-аны; зок., м/то. Сашчыкнуць усё, многае.
Тусі лосом/мыкоол/ лісце бурокоў.
ПАСВАВОЛІЦЬ, лю, -ліш, ліць; зок
Правесці некаторы час сваволячы. 77осооеоліл/ — і хопіць.
ПАСВАРЫЦЦА ал сварыцца
ПАСВАРЫЦЬ ал сварыць
ПАСВАТАЦЦА ал сватацца
ПАСВАТАЦЬ ал сватаць
ПАСВЕДЧАННЕ, я, л/н і, -яў н 1. ал
пасведчыць. 2. Дакумент, які пацвярджае
які-н. юрыдычны факт. 77. об норобзкэнн/.
ПАСВЕДЧЫЦЬ, чу -чыш, чыць; ча
ны; зок. 1. м/то, об чыл/ і з бобон. скозол/.
Сцвердзіць, засведчыць што-н. Усё аэто
л/оауць л. не слооы, о рэальныя фокты. 2.
Выступіць у ролі сведкі. Ц ноз. пасвёдчанне, -я, н.
ПАСВІСТАЦЬ, -вішчў, -вішчаш, -ві
ціна; -вішчьі; зок. Свістаць некаторы час,
свіснуць некалькі разоў
ПАСВІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -сёцца і
-свіцца; незок. Быць на падножным кор
ме (пра жывёлу птушку). 7/о лузе лосоіўся
стоток.
ПАСВІЦЬ, -еў, -сёш, -сё; -сём, -сяцё,
-сўць і -еў, -світ, -свіць; -свім, -свіце,
-свяць; -свіў, -віла; -сі; незок., коао-м/то.
Наглядаць за кім-, чым-н. (жывёлай,
птушкай) у час выгану на падножны корм.
77. коней. 77. стоток. 77. аусей. Ц ноз. пась
ба, -й, зк.
ПАСВЯЖЭЛЫ, ая, -ае Які пасвяжэў
стаў свежым. 77осея;жз!лоя лосля бозкбэку
росл/нносць.
ПАСВЯЖЭЦЬ ал свяжэць
ПАСВЯНЦІЦЬ ал свянціць
ПАСВЯТЛЕЦЬ ал святлець
ПАСВЯЦІЦЬ' ал свяціць'
ПАСВЯЦІЦЫ, -вячў, -вёціш, -вёціць;
-вячбны; зок. 1. ал. свяціць^. 2. коао ^м/то)
у м/лю. Пазнаёміць з чым-н. патаемным,
не ўсім вядомым. 77. сяброўку ў сеою тойну. II незок. пасвячаць, -Аю, -Аеш, -Ае (да 2
знач.). II ноз. пасвячэнне, -я, н. (да 2 знач.).
ПАСВЯЦІЦЫ, -вячў, -вёціш, -вёціць;
-вячбны; зок., коао (м/то/ у м/то. Надаць
які-н. сан, званне з дапамогай пэўных
абрадаў. 77. у елісколь/. Ц незок. пасвячаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц ноз. пасвячэнне, -я, н.
ПАСЕКА, -і,
-сецы, л/н. -і, -сек, зк.
1. Высечаная дзялянка лесу; месца, дзе
высечаны лес. Роскррчоўеоць лосеку. 2.
Месца, дзе размешчаны вуллі з пчоламі
і спецыяльныя будынкі. Ц лрыл/. пасечны,
-ая, -ае.
ПАСЕКЧЫ ал пасячы
ПАСЕКЧЫСЯ ал сячыся
ПАСЕЛІШЧА, а, л/н. -ы, -ішч і аў н
1. Месца, на якім у старажытнасці было
размешчана пасяленне, селішча. Росколкі
стррозкытноео лоселім/но. 2. Месца, засе
ленае людзьмі — вёска, сяло і пад.
ПАСЕРАБРЫЦЬ ал серабрыць
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ПАСЕСЦІ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв., -сбдзе;
-сыдзем, -сыдзеце, -сбдуць; зок. Сесці —
пра ўсіх, многіх ці ўсё, многае.
ПАСЕЎ, -ёву, л*. 1. ад. сеяць / пасеяць.
2. л/н. -ёвы, -ёваў. Тое, што пасеяна, засея
ная плошча. II лрым. пасяўны, -Ая, -бе. 77осяўныя робо/лы.
ПАСЕЯЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; -ёй; -ёяны;
зок., /п/ло. 1.27?. сеяць. 2. Змясціць мікра
арганізмы ў пажыўнае асяроддзе (спец.).
3. Згубіць (разм.). Дзе /лы лосеяў /полку? Ц
лаз. ласёў, -ёву, м. (да 1 і 2 знач.).
ПАСЁЛАК, -яка, мя. -лкі, -лкаў м. Не
вялікі населены пункт, размешчаны звы
чайна недалёка ад горада ці асноўнага
пасялення. Рыбяцк/ л. Дзялы л. Ц лрым. па
сялковы, -ая, -ае. 77. Сабея?.
ПАСІВЕЛЫ, -ая, -ае. Які пасівеў, стаў
сівым. 77ое?ееу?ыя сярол?.
ПАСІВЕННЕ а/? сівець
ПАСІВЕЦЬ а/? сівець
ПАСІВЕРАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
зак. Абветрыцца, патрэскацца ад ветру сі
веру. Тубы лае/еера/??.
ПАСІЛЬНЫ, -ая, -ае. Адпаведны з сі
ламі, магчымасцямі. /7асмьяая лраца. 77оей?ьноя задача. Ц яаз. пасільнасць, -і, ж.
ПАСІНЕЛЫ, -ая, -ае. Які стаў сінім,
пераважна ад холаду. 77ас?яе/?ыя рук?.
ПАСІНЕННЕ 27? сінець
ПАСІНЕЦЬ 27? сінець
ПАСІПНУЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-не; -нем, -неце, -нуць; пасіплі; зак. Асіп
нуць — пра ўсіх, многіх. Слёзак? лас?лт??.
ПАСІРАЦЕЦЬ, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-ёе; -ёем, -ёеце, -ёюць; зак. Стаць сірота
мі, асірацець — пра ўсіх, многіх.
ПАСІРАЦІЦЬ, -рачў, -рбціш, -рбціць;
зак., каео. Зрабіць сіротамі ўсіх, многіх.
Лайна лос/роцй?о бзяцей.
ПАСІЎ, -іву м. (спец.). Сукупнасць
даўгоў і абавязацельстваў прадпрыемства;
лроцй?. актыў'. II лрым. пасіўны, -ая, -ае. 77.
рахунак.
ПАСІЎНЫ', -ая, -ае. 1. Які не праяўляе
дзейнасці, неэнергічны, абыякавы да ўся
го; лроцй?. актыўны. 77. ноа/?ябнльн/к. 77ас?ўно (прысл.) обнос?ццо (За чаео-н. 2. За
лежны, пазбаўлены самастойнасці. Тараць
лое/ўную ролю ў чым-н. 3. Пра знешні ган
даль: такі, пры якім увоз перавышае вываз
(спец.). 77. баланс знем/няео еанбл/о. Ц наз.
пасіўнасць, -і, эк. (да 1 і 2 знач.).
ПАСІЎНЫ' ал пасіў
ПАСКАКАЦЬ, -скачў, -скачаш, -скАча;
-скачіб; зак. 1. Правесці некаторы час ска
чучы. 77. на аяселл?. 2. Пачаць скакаць, кі
нуцца наўскач. Заяц паскакаў у лес.
ПАСКАЛУПВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зак., мяло. Скалупаць усё, многае.
ПАСКАРАЛЬНІК, а, мн і, -аў, м
(спец.). Устройства, устаноўка для паска
рэння якіх-н. працэсаў руху чаго-н. 77неўмая?ычны л.
ПАСКАРАЧАЦЬ, -ію, -Аеш, -Ае; зак.,
мяло. Скараціць усё, многае. 77. /лзрм/ны
выканання рабоя?.
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ПАСКАРДЗІЦЦА 27? скардзіцца
ПАСКАРОДЗІЦЬ 27? скародзіць
ПАСКАРЭННЕ, -я, н. 1.27?. паскорыц
ца, паскорыць. 2. У фізіцы: велічыня хут
касці руху за адзінку часу. ^бз/нко паска
рэння.
ПАСКВАРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; зак.,
мяло. 1. Пераскварыць усё, многае. 77. са
ла. 2. і без бал. Скварыць некаторы час.
ПАСКВІЛЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Твор па
клёпніцкага, зневажальнага характару.
Злосны л. II лрым. пасквільны, -ая, -ае.
ПАСКВІЛЯНТ, а, Л7 нце, мн ы, аў
м. Аўтар пасквіля. Ц лрым. пасквілянцкі, -ая,
-ае.
ПАСКІДАЦЬ, -бю, -беш, -бе; -бны ?
ПАСКІДВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зок.,
коео-м//ло. Скінуць усё, многае або ўсіх,
многіх. Ллолцы лоск/бдл? обзенне ? луп?чай
у еозеро.
ПАСКЛАДАЦЬ, -бю, -беш, -бе; -бны
? ПАСКЛАДВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зок., мяло. І. Скласці ўсё, многае. 77. сено
ў колы. 2. і без бон. Складаць (складваць)
некаторы час.
ПАСКЛЕЙВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-аецца; зок. Склеіцца — пра ўсё, многае.
Д?сл?ы лос?слейеол?ся.
ПАСКЛЕЙВАЦЬ, -аю, аеш, -ае; аны;
зок., мяло. Склеіць усё, многае.
ПАСКЛЁЎВАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ае;
-аны; зок., /я/ло. Скляваць усё, многае.
77/лум/к? лосклёўеол? яеобы роб?ны.
ПАСКЛІКАЦЬ, -бю, -беш, -бе; зок., коео (Топ?р). Склікаць усіх, многіх. 77. еосцей.
ПАСКНАРНІЧАЦЬ 27? скнарнічаць
ПАСКОЛВАЦЬ', аю, аеш, ае; аны;
зок., мяло. 1. Скалоць усё, многае (27?. ска
лоць'). 77. ломом лёб. 2. і без бон. Сколваць
некаторы час.
ПАСКОЛВАЦЬ', аю, -аеш, ае; аны;
зок., ?ол?о. 1. Скалоць, змацаваць разам
(шпількай) усё, многае. 77. коеояк? мо/лэры?. 2. коео-?ол?о. Параніць у многіх мес
цах або многіх чым-н. вострым, калючым.
77. лое? рэкын/чом. 3. коео-нпло і без бон.
Сколваць некаторы час (27?. скалоць').
ПАСКОПВАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
зок., м/ло. Скапаць усё, многае. 77. кул/ны.
ПАСКОРЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , ыц
ца; зок. 1. Стаць больш хуткім. Тўх лоезбо лоекррыўся. 2. Наступіць хутчэй, чым
думалася. Зеорол? мой лоекррыўся. Ц незок.
паскарацца, -аецца /паскбрвацца, -аецца. Ц
коз. паскарэнне, -я, я.
ПАСКОРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -ра
ны; зок., м/ло. 1. Зрабіць больш хуткім. 77.
крок. 77. олроцоўку бэ/лояей. 2. Наблізіць
надыход чаго-н. 77. об'езб. Ц яезок. паска
раць, -бю, -беш, -бе. II лоз. паскарэнне, -я,
я.
ПАСКОЧВАЦЦА, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зок. Ска
ціцца — пра ўсё, многае ці ўсіх, многіх.
ПАСКОЧВАЦЬ, аю, -аеш, ае; -аны;
зок. коео-м/ло. Скаціць усё, многае або
ўсіх, многіх. 77. бярвенне ў кучу.

ПАСКОШВАЦЬ, -аю, аеш, ае; аны;
зок. коео-м/ло. Скасіць усё, многае (27?.
скасіць').
ПАСКРУЧВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-аецца; зок. Скруціцца — пра ўсё, многае.
ПАСКРУЧВАЦЬ, -аю, аеш, ае; аны;
зок., м/ло. Скруціць усё, многае.
ПАСКРЭБКІ, -аў (разм.). Тое, што і
яыскробк?.
ПАСКРЭБЦІ, -рабў, -рабёш, -рабё; -рабём, -рабяцё, -рабўць; -рбб, -рббла і -раблб; -рабі; -рббены; зок. 1. м/ло. Аскрэбці
ўсё, многае. 77. ўсю моркву. 2. коео-м/ло і
без бол. Скрэбці некаторы час.
ПАСКУБВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яезок.,
коео-м/ло. Скубці час ад часу. 77. /прозу.
ПАСКУБЦІ, -бў, -бёш, -бё; -бём, -бяцё, -бўць; -кўб, -кўбла; -бі; -кўблены; зок.
1. мп?о і чоао. Правесці некаторы час, ску
бучы што-н. 77. /прозы. 2. мл?о. Тое, што
і зыскубц?. 77. /прозу. 3. перон., коео-м/ло.
Нанесці ўрон, шкоду. 7/? зо м/ло лоскуб/??
чояозеко.
ПАСКУДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; не
зок. (разм., груб ). 1. Пакідаць пасля сябе
бруд, гадзіць. Доброя /?/лумко ў сзоё енязбо
нелоскубз/ць (прыказка). 2. мяло. Брудзіць,
пэцкаць, псаваць. 77. сцены. 3. перон. Ра
біць гадасці, шкодзіць. Ц зок. напаскудзіць,
-джу, -дзіш, -дзіць (да 1 і 3 знач.).
ПАСКУДНЫ, -ая, -ае (разм., груб.).
Брыдкі, агідны. 77оскубныя сяозы. 77. чолозек II ноз паскудства, -а, н ? паскуднасць,
-і, лс.
ПАСКУПІЦЦА а/? скупіцца
ПАСКУРЧВАЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца;
зок. Скурчыцца — пра ўсіх, многіх ці ўсё,
многае.
ПАСКУРЧВАЦЬ, -аю, аеш, -ае; -аны;
ЗОК., К020-М/Л0. Скурчыць усіх, многіх або
ўсё, многае.
ПАСКУСВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зок., мяло. Скусіць усё, многае.
ПАСЛАБЕЦЬ, ёю, -ёеш, ёе; зок 1.
Стаць слабейшым. 77. збороўем. 2. Аслаб
нуць — пра ўсіх, многіх.
ПАСЛАБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -бле
ны; зок., м/ло. 1. Аслабіць, зрабіць менш
тугім, нацягнутым, закручаным. 77. еойку.
77. вяроўку. 2. Зменшыць сілу напружа
насць чаго-н. 77. уео2у бо чоео-н. 77. ноц?ск.
II незок. паслабляць, -бю, -беш, -бе. Ц ноз.
паслаблённе,-я, н.
ПАСЛАБЛЕННЕ, -я, н. 1. ая. паслабіць
2. Залішняя паблажлівасць, зніжэнне па
трабавальнасці. 77?як?х лосяобяенняў 2у/?ьл?оял*.
ПАСЛАБНУЦЬ, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-не; -нем, -неце, -нуць; паслаб, -бла; зок.
Аслабнуць — пра ўсіх, многіх або пра ўсё,
многае. Тйроўк/ лослоб/??.
ПАСЛАНЕЦ, -нцб, лін. -нцы, -нцбў л?.
Асоба, пасланая куды-н. з якім-н. дару
чэннем, заданнем.
ПАСЛАННЕ, -я, л*н. і, -яў н 1. Пісьмо
вы зварот дзяржаўнага дзеяча (ці грамад-
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окай арганізацыі) да другога (ці да другой
арганізацыі) па якім-н. важным дзяржаў
ным, палітычным пытанні. /7. прэз/бэнта
кангрэсу. 2. Увогуле — пісьмо, пісьмовы
зварот (уст. і іран.). С/ярдснле л. 3. Літара
турны твор у форме звароту да каго-н.
ПАСЛАННІК, -а, лін і, -аў л* Дыпла
матычны прадстаўнік, рангам ніжэйшы за
паела. II лрым. пасланніцкі, -ая, -ае.
ПАСЛАЦЦА ал. слацца
ПАСЛАЦЬ', пашліб, пашлёш, пашлё;
пашлём, пашляцё, пашлібць; папілі;
пасланы; зак. Е каео (///то). Накіраваць
з якім-н. даручэннем, куды-н. 77. быялектолагаў у экспебыцы/о. 77 ла докта
ра. 2. каео-м/?ло. Адправіць для дастаўкі.
77. бандэроль ла пом/це. 3. м/то. Перадаць,
выказаць жэстам, словамі, пісьмова свае
адносіны, пачуцці да каго-н. (разм.). 77.
наветраны пацалунак. 77. прые/танне. 4.
м/то. Кінуць, накіраваць. 77. мяч у сетку.
5. м/то. Пасунуць, накіраваць (спец.). 77.
корпус улееа (пра рух цела). Ц незак. пасы
лаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. пасылка, -і, ДА7
-лцы, лс. (да 1, 2 і 5 знач.) / пасыланне, -я,
н. (да 1—4 знач.).
ПАСЛАЦЫ ал. слаць^
ПАСЛЁД, -у ДА7-Дзе, м. Абалонка пло
да ў цяжарных. II лрым. паслёдавы, -ая, -ае.
ПАСЛЁДАК, -дка, мн. -дкі, -дкаў м.
(разм.). 1. Апошняе дзіця ў сям'і. 2. мн.
Рэшткі чаго-н. ,Даесц/ наслебк/. 0 На (са
мы) паследак — у апошнюю чаргу на самы
канец.
ПАСЛЁПНУЦЬ, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-не; -нем, -неце, -нуць; паслёп, -пла; зок.
Аслепнуць — пра ўсіх, многіх.
ПАСЛЁН, -у м. Родавая назва нека
торых раслін (напр., бульбы, памідораў,
а таксама тытуню, блёкату і інш.), якія
ўтвараюць асобнае сямейства. Ц лрым. пас
лёнавы, -ая, -ае. Сямейства паслёнавых
(наз.).
ПАСЛІЗНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёц
ца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зок.
Спатыкнуцца на слізкім месцы. 77. мо лебзе.
ПАСЛІНІЦЬ ел слініць
ПАСЛЎІА, -і, ДЛ7 -лўзе, мл. -і, -лўц лс.
1. Дзеянне, якое прыносіць карысць, да
памогу іншаму. Сяброўская л. ТТрлляндблць
сеае ласлуе/. Мябзеебэкая л. (няўмелая да
памога, паслуга, якая прыносіць толькі
шкоду). 2. мл. Бытавыя выгоды, якія да
юцца каму-н. .М?е в/бы ласлуе. 7>юро добрых
ласлуе. Т^ізмулальлыя ласлуе/ (водаправод,
асвятленне і пад.).
ПАСЛУГАВАЦЬ ел слугаваць
ПАСЛУГАЧ, -А, мл. -й, -бў м. (пагард.).
Той, хто імкнецца выслужыцца перад
кім-н., саўдзельнік у чым-н. Ц лс. паслу
гачка, -і, ДЛ7-чцы, мл. -і, -чак.
ПАСЛУЖЛІВЫ, -ая, -ае (разм.). Тое,
што і услулсл/еы. II лаз. паслўжлівасць, -і, лс.
ПАСЛУЖНЁІ, Ая, бе У выразе: па
служны спіс — дакумент са звесткамі аб
праходжанні службы.

ПАСЛУЖЫЦЬ, -ужў, -ўжыш, -ўжыць;
зак. 1. ал. служыць. 2. Пабыць некаторы
час, служачы дзе-н. 77лс/іулсыў тры габы ў
ваенна-марскі/ флоце.
ПАСЛУХАЦЦА ал. слухацца.
ПАСЛУХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каао-м/то. 1. ел. слухаць. 2. Правесці некато
ры час, слухаючы. 77. лекцыю. 77. музыку.
77аслухайце, м/то я вам скалеў.
ПАСЛУХМЯНЫ, -ая, ае Такі, які слу
хаецца, пакорны. 77. хлопчык. Ц лаз. па
слухмянасць, -і, лс.
ПАСЛУШНІК, а, мл і, аў, м Пры
служнік у манастыры, які рыхтуецца стаць
манахам. Ц лс. паслушніца, -ы, л/л. -ы, -ніц.
II лрыл/ паслўшніцкі, -ая, -ае
ПАСЛУШЭНСТВА, -а, л Беспярэчнае
падпарадкаванне каму-н.; пакорнасць.
7рымаць дзяцей у паслушэнстве.
ПАСЛЯ. 1. лрысл. Праз некаторы час,
потым. 75та молсла зраб/ць л. 2. лрылаз.
з 7^ Па заканчэнні, здзяйсненні чаго-н.,
адыходзе каго-н. Сустрэнемся л. работы.
77. Ябеаеа гоба. Як мле ле крыўбз/'цца ла яео
л. так/х слоў. Слабчына л. бацькоў. 0 Пасля
таго як (злуч. падпарадкавальны) — ужыв.
ў даданых сказах часу. 77асля таео як бзец/
дабіся/, еыхабальл/цы лавял/ іху батал/'чль/
саб.
ПАСЛЯ..., прыстаўка. Утварае прымет
нікі са знач.: які адбываецца, надыходзіць
пасля чаго-н., напр.: ласляабебзенны, насяяробаеы, паслялебав/ковы.
ПАСЛЯВАЁННЫ, ая, ае Які адбыва
ецца, існуе пасля вайны. 77. лерыяб.
ПАСЛЯДОЎНІК, -а, мл і, аў м Чала
век, які прытрымліваецца якога-н. вучэн
ня і кіруецца ім у сваёй дзейнасці. 77. Ска
рыны. II лс. паслядоўніца, -ы, мл. -ы, -ніц.
ПАСЛЯДОЎНЫ, ая, ае 1. Які беспе
рапынна ідзе адзін за адным. 77аслябоўныя
атолы работы. 2. Лагічна абгрунтаваны,
які заканамерна вынікае з чаго-н. 77. вываб. 77. хоб бумак. Разваакаць паслябоўна
(прысл.). II лаз. паслядоўнасць, -і, лс.
ПАСЛЯЗАЎТРА, лрысл. На наступ
ны дзень пасля заўтрашняга. 77аебзем л. Ц
лрым. паслязаўтрашні, -яя, -яе.
ПАСЛЯСЛОЎЕ, я, мл і, яў л За
ключная заўвага або заключны артыкул
да твора.
ПАСМА, -ы, мл. -ы, -аў, лс. 1. Некаль
кі нітак або валокнаў складзеных удоўж.
77. лену, канапель. 2. Адна з частак, на якія
дзеліцца маток пражы (спец.). 3. Пучок
валасоў прылеглых адзін да аднаго або
зліплых.
ПАСМАЖЫЦЬ, жу, жыш, жыць;
-жаны; зак. 1. м/то. Прыгатаваць смажан
нем. 2. каео-м/то. Сасмажыць усё, многае
або ўсіх, многіх. 3. м/то і без бап. Смажыць
некаторы час.
ПАСМЁЙВАЦЦА, аюся, аешся, -аец
ца; незак. Смяяцца або насміхацца злёгку
трохі. Сябз/ць / пасмейваецца.
ПАСМЁЦЬ ал смець

ПАС-ПАС
ПАСМЁШЫШЧА, а, н 1. Той, з ка
го (або тое, з чаго) смяюцца, кпяць. Лыць
усеагульным пасмешышчам. 2. Здзек, асмя
янне. 7?ыстае/ць каео-н. на п.
ПАСМІХАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
незак. Тое, што і //асмейвацца.
ПАСМУГЛЁЛЫ, -ая, -ае. Які стаў смуг
лым, смуглейшым. 77. твар.
ПАСМУТЛЁЦЬ ал смуглець
ПАСМЯЛЁЦЬ ал смялець
ПАСМЯРОТНЫ, ая, ае Які ажыц
цёўлены або ўзнік пасля смерці (пра
што-н., што адносіцца да дзейнасці ня
божчыка). 77асмяротнае выбанне твораў
п/сьменн/ка. З^наеароблсаны пасмяротна
(прысл.).
ПАСНЕДАЦЬ ел снедаць
ПАСНЎЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв., -нё;
-нём, -няцё, -нўць; зак. Заснуць — пра
ўсіх, многіх або пра ўсё, многае. Дзец/ паснул/.
ПАСОЛ, -слА, л/н. -слы, -слбў л/. Дып
ламатычны прадстаўнік вышэйшага ран
гу. Сустрэча на ўзроўн/ паслоў. Ц прь/л/. па
сольскі, -ая, -ае.
ПАСОЛЬСТВА, а, мн ы, аў, л/ Дыпламатычнае прадстаўніцтва, якое ўзна
чальваецца паслом, а таксама будынак,
у якім знаходзіцца гэта прадстаўніцтва. Ц
прь/л/. пасбльскі, -ая, -ае.
ПАСОПВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незок.
Сапці злёгку, час ад часу. ,Дзй(я пасопвала
ў калысцы.
ПАСОЎВАЦЦА ел пасунуцца
ПАСОЎВАЦЬ ел пасунуць
ПАСОЎКА ел. пасаваць^.
ПАСОХЛЫ, -ая, -ае. 1. Які стаў сухім,
страціў вільгаць; які перасох (пра вусны).
2. Які завяў засох ад неспрыяльных умоў
ТТдсохлля трое#.
ПАСОХНУЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -бхне;
-бх, -бхла; зок. 1. Стаць сухім, высахнуць,
^ял/знп пасохла. 2. Засохнуць зусім — пра
ўсё, многае. Аветк/ на клумбах ласохл/.
ПАСПАВЯДАЦЬ ел спавядаць
ПАСПАДЗЯВАЦЦА ел спадзявацца
ПАСПАКАЙНЁЛЫ, ая, ае Які стаў
спакайнейшым. 77аспакайнель/я пасля сумятн/л/обз/.
ПАСПАКАЙНЁЦЬ ел спакайнець
ПАСПАРТЎ, нескл., н. Спецыяльная
кардонная рамка ці падклейка пад фата
графічны здымак, гравюру.
ПАСПАЎЗАЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-бе; -аем, -беце, -аюць; зак. Спаўзці — пра
ўсіх, многіх або пра ўсё, многае.
ПАСПАЦЬ, -плю, -піш, -піць; -пім,
-піцё, -пйць; -пі; зак. Правесці некаторы
час сплючы, заснуць на кароткі час. 77аспл/о з еабз/нку.
ПАСПЁЕЦЦА, безас., зак. (разм.). Ня
ма куды спяшацца, можна паспець. З лаезбкай паспеецца, пачакайце.
ПАСПЁЦЬ', 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе; зак.
1. ел. спець^. 2. Стаць гатовым, прыгата
ваным (разм.). Снебанне наспела ўвары
лася). Тлеба наспела (стала прыгоднай

ПАС-ПАС
для чаго-н.). II яездк. паспявЯць, -Яе (да 2
знач.).
ПАСПЁЦЬ', -ёю, -ёеш, -ёе; здк. Зра
біць што-н., прыбыць куды-н. своечасо
ва, у тэрмін. /7. усе лрыедмдбдць бд прыле
зу едсцей. 77. яд ^яея/к. 0 Не паспеў (што-н.
зрабіць), як... — ледзь было што-н. зроб
лена, ледзь адбылося што-н., як наступіла
іншае. 77е ядсяеу я дз/рнуццд, як яны ўзко /
лдехдл/. II яездк. паспявЯць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПАСПЕШЛІВЫ, ая, -ае Схільны спя
шацца, хуткі. 77. ядядеек. 77дслеімл/еыя
ліеркдеднн/. Ц ядз. паспёшлівасць, -і, зк.
ПАСПІЛОЎВАЦЬ, -аю, аеш, ае; аны;
здк., міме. Спілаваць усё, многае. 77. (Зрэзы.
ПАСПІСВАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
здк., мяло. Спісаць усё, многае. 77. ядлідныя
крэслы. 77дсл/седл/ ўсе с^еяы крэйбдй.
ПАСПІХАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны /
ПАСПІХВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; здк.,
кдео-н/мо. Сапхнуць усё, многае ці ўсіх,
многіх.
ПАСПЛАЎЛЯЦЬ', -Аю, Аеш, Ае; здк,
мімо. Сплавіць усё, многае (ел. сплавіць').
ПАСПЛАЎЛЯЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; здк.,
кдео-ммо. Сплавіць усё, многае або ўсіх,
многіх (ал. сплавіць').
ПАСПЛЫВАЦЬ, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; здк. Сплысці —
пра ўсё, многае або ўсіх, многіх.
ПАСПЛЮШЧВАЦЬ, -аю, аеш, ае;
здк., м/мо. Сплюшчыць усё, многае (ел.
сплюшчыць').
ПАСПЛЯТАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв ,
-Аецца; здк. Сплесціся — пра ўсё, многае.
ПАСПЛЯТАЦЬ, Аю, Аеш, Ас; здк,
мяло. Сплесці ўсё, многае.
ПАСПОЙВАЦЬ, аю, аеш, -ае; здк,
кдео (мяло). Прывучьшь да п'янства. 77дслойедл/ хлол^дў сябры.
ПАСПОРВАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
здк., мяло. 1. Адпароць, аддзяліць усё,
многае. 77. ндміыўк/. 2. Палкай, шастом
скінуць усё, многае. 77. енёзбы.
ПАСПРАБАВАЦЬ ел спрабаваць
ПАСПРАЎЛЯЦЬ, Аю, -Аеш, Ае; здк,
міме. Справіць усё, многае або ўсім, мно
гім. 77. кдсцюліы.
ПАСПРАЧАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; здк. 1. ел. спрачацца. 2. Уступіць у
спрэчку у спаборніцтва. 77. ў ^дйс/лзрсмее. 3. Правесці які-н. час у спрэчцы.
Яяд любіць л.
ПАСПРЫЯЦЬ ел спрыяць
ПАСПУСКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., кдео-млло. Спусціць усё, многае або
ўсіх, многіх. 77. сдбдк з ярыеяз/. 77. едбў ў
кдндеу.
ПАСПЫТАЦЬ, Аю, Аеш, -Ае; здк ,
мяло і чдео. 1. Пакаштаваць, паспрабаваць
на смак. 77. курдц/ны. 2. лердн. Зведаць у
жыцці, на практыцы (разм.). 77. яд седей
скуры м/мо-н. (пераканацца ў чым-н. на
сваім вопыце; разм.).
ПАСПЯВАЦЬ , Аю, -Аеш, -Ае; здк ,
міме і без бдл. Правесці які-н. час спява
ючы. 77. леек/.
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ПАСПЯВАЦЬ', 1 і 2 ас не ўжыв , -Ае;
яездк. 1. ел. паспець'. 2. Тое, што і смець'
(разм.). Збозкзкдеыя лдсляедюць бд зкн/ўня.
ПАСПЯВАЦЬ , Аю, -Аеш, -Ае; яездк 1.
ел. паспець'. 2. Добра вучыцца, паспяхова
займацца вучэбнымі прадметамі. 7/е лдСМЯбДе ЛД Л1ДМЭЛ1ДМЫЦЫ.

ПАСПЯХОВАСЦЬ, і, зк. 1. ел паспя
ховы. 2. Ступень засваення вучнямі ведаў.
77деыс/ць л. 7?ысокдя л. ндеучзнцдў.
ПАСПЯХОВЫ, ая, ае Які заключае
ў сабе поспех, удалы. 77дсляхобде дседеяяе
мэхн/к/. 77дсляхоед (прысл.) еыкдядць дбдбяздцелытлбы. Ц ядз. паспяхбвасць, -і, зк.
ПАСПЯШАЦЦА ел. спяшацца
ПАСРЭДНАСЦЬ, і, зк 1. ел пасрэдны
2. Пасрэдны, бяздарны чалавек.
ПАСРЭДНІК, -а, лін. -і, -аў, .м. Асоба ці
арганізацыя, пры ўдзеле якіх вядуцца пе
рагаворы паміж бакамі. Ц зк. пасрэдніца,
-ы, лін. -ы, -ніц. II ярым. пасрэдніцкі, -ая,
-ае.
ПАСРЭДНІЦТВА, ы, я Садзейнічан
не пагадненню, здзелцы паміж бакамі. 77.
яры куля/. II дрылі, пасрэдніцкі, -ая, -ае.
ПАСРЭДНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае; яе
здк. Займацца пасрэдніцтвам, быць па
срэднікам. 77. у кдн(%м/кце.
ПАСРЭДНЫ, -ая, -ае. Сярэдні па якас
ці, звычайны. 77. елецыялмтл. 77 дбкдз яд
экзамене. Ц ядз. пасрэднасць, -і, зк.
ПАССАДЖВАЦЬ, аю, аеш, ае; здк,
кдео. Ссадзіць усіх, многіх.
ПАССОЎВАЦЦА, 1 і 2 ас. адз не ўжыв ,
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; здк. Ссу
нуцца — пра ўсё, многае ці пра ўсіх, мно
гіх. Сядлы лдссоўедл/ся з еозд.
ПАССОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае; здк,
кдео-млло. Ссунуць усё, многае або ўсіх,
многіх.
ПАССЎКВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; здк.,
мяло. Ссукаць усё, многае.
ПАССЫЛАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., кдео (мяло/ Саслаць усіх, многіх.
ПАССЫПАЦЬ, -Аю, Аеш, Ае; Аны;
здк., мяло. Ссыпаць усё, многае. 77. збозкзкдўздсек/.
ПАССЯДАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Аец
ца; здк. Ссесціся — пра усё, многае.
ПАССЯКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., мяло. Ссячы ўсё, многае.
ПАСТА, -ы, ДА7 -сце, зк. Назва розных
касметычных, кулінарных і інш. рэчываў
у выглядзе цестападобнай масы. Зўбядя л.
7длідмндя л.
ПАСТАВА, -ы, лік. -ы, -тАў зк. 1. Знеш
насць, манера трымаць сябе (пераважна
пра постаць, склад фігуры). Смройндя л.
2. Пастаноўка, становішча якой-н. часткі
цела. 77. рук/ яры с/лрдльбе. 77рдеільндя л.
ноеў лямцы.
ПАСТАВІЦЦА ел ставіцца
ПАСТАВІЦЬ', -тАўлю, -тАвіш, -тАвіць;
-тАўлены; здк., мяло. Ажыццявіць пастаў
ку чаго-н. 77. ноеде дбс/лдллоднне бля лідйс/лзряяў. 77. лдл/ед. Ц яездк. дастаўляць,
-Яю, -Яеш, -Яе.

ПАСТАВІЦЬ' ел ставіць
ПАСТАВЙ, -Ая, -бе. 1. ал. пост'. 2. Які
стаіць на пасту' (у 2 знач.), на ахове ча
го-н. 77. лііл/цыяяер. 7?ысмде/ць лдс/лдеых
(наз.).
ПАСТАЛЕЛЫ, -ая, -ае. Які пасталей
зрабіўся сталым. ТЗяряуццд з дрмп лдсмдлелылі.
ПАСТАЛЕЦЬ ал сталець
ПАСТАМЕНТ, -а, Л7 нце, лія -ы, -аў, лі
Аснова, фундамент помніка, калоны, ста
туі. Т^дн/мны л.
ПАСТАНАВІЦЬ, -наўліб, -нбвіш, -нбвіць; -нбўлены; здк., з /н^Ь. Прыняць
якую-н. пастанову. 77. дбз/ндедлоснд. Ц не
здк. пастанаўляць, -Яю, -Яеш, -Яе.
ПАСТАНОВА, -ы, лін -ы, -нбў зк. 1.
Калектыўнае рашэнне або ўрадавае рас
параджэнне. 77. лебдеде/чндед едземд. 2.
Адна з форм судовага рашэння. 77. субд.
ТТрыедмндя л.
ПАСТАНОЎКА, і, ДД7 ўцы, зк 1. ел
ставіць. 2. Становішча, манера трымаць
якую-н. частку цела. ТТрде/льндя л. ное. 3.
Спосаб рабіць што-н., арганізацыя ча
го-н. 77. ліузычндй дбукдцы/ ў м/колдх. 4. Р
лін. -нбвак. Тое, што і слек/лдкль. %дмрдльндя л. II лрылі. пастановачны, -ая, -ае
(да 4 знач.).
ПАСТАНОЎШЧЫК, -а, лін і, аў, ж
Работнік, які кіруе пастаноўкай спектак
ля, відовішча, рэжысёр.
ПАСТАР, -а, лін. -ы, -ай лі. Пратэстан
цкі святар. II лрылі. пастарскі, -ая, -ае.
ПАСТАРАЛЬ, -і, зк. Жанр у літарату
ры і мастацтве Еўропы 14—18 стст., у якім
ідылічна паказваецца жыццё пастухоў і
пастушак на ўлонні прыроды. Ц лрылі. па
старальны, -ая, -ае.
ПАСТАРАЦЦА ел старацца
ПАСТАРНАК, -у, лі. Агародная і дзіка
рослая расліна з прыемным пахам, ка
раняплод з жоўтымі кветкамі, ужыв. як
прыправа.
ПАСТАРОНКАВЫ, -ая, ае Які робіц
ца па старонках. 77. лдбл/к.
ПАСТАРЭЛЫ, -ая, -ае. Які пастарэй
састарэў 77. чдлдеек.
ПАСТАРЭЦЬ ел старэць
ПАСТАЎ', -тАва, лін. -тАвы, -тАваў лі.
Пара млынавых камянёў. ЛТлын нд бед лдсмдеы. II лрылі. пастаўны, -ая, -ае.
ПАСТАЎ', -тАва, лін. -т&вы, -таваў, лі.
Сувой палатна. У ку%ры смдял/ чдмыры
лдсмдеы лдлдмнд. Ц лрылі. пастаўны, -ая,
-ае.
ПАСТАЎКА, -і, ДЛ7-ўцы, лін. -і, -тЯвак,
зк. Дастаўка, забеспячэнне прадукцыяй
па спецыяльным дагаворы. 77. сырде/ны
здеобу.
ПАСТАЎЛЙЦЬ' ал. паставіць'.
ПАСТАЎЛЙЦЬ', -Яю, -Яеш, -Яе; -Яны;
здк., м/мо. Паставіць усё, многае. 77. сяд
лы. 77. ноеыя хдмы.
ПАСТАЎНІК, -Я, лін. -і^ -бў лі. Загарад
ка для жывёлы ў полі.
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ПАСТАЎШЧЫК, -А, л/л. -ц бў, л/ Асоба, арганізацыя, якія пастаўляюць матэ
рыялы, тавары. Зоеоб-л.
ПАСТАЯЛЕЦ, -льца, лік. -льцы, -льцаў,
л*. (разм.). Жыхар, асоба, якая часова жы
ве ў нанятай кватэры. Ц ж?. пастаялка, -і,
ДА/-лцы, л/л. -і, -лак.
ПАСТАЯННЫ, ая, ае 1. Нязменны
і аднолькавы заўсёды, бесперапынны.
ТТрыробо ла Зямлі злохобзіццо у лостояллыл/ розеі^^і. 77остояллоя еелічыля (у
матэматыцы). 77. /мок (у адрозненне ад
пераменнага). 77остояллоя ярмы? (армія
мірнага часу). 77. кал//лал (частка капіталу,
што затрачваецца на сродкі вытворчасці
і застаецца нязменнай у працэсе вытвор
часці). 77. заказчыку атэлье. 2. Разлічаны
на доўгі тэрмін, не часовы. 77ас/яаяяная
работа. 77. жыхор. 3. Не зменлівы, цвёр
ды. 77. лоедяб ла рэчы.
ПАСТАЯНСТВА, а, н 1. Нязменнасць
у якіх-н. адносінах якіх-н. уласцівасцей,
якасцей, элементаў (спец.). Зокол лостоялстео саставу. 2. Адсутнасць зменлівас
ці, цвёрдасць у чым-н. 77. лрыеычок.
ПАСТАЯЦЬ, -таіб, -таіш, -таіць; -таім,
-таіцё, -таАць; -тбй; зак. 1. ал. стаяць. 2.
Стаяць (у 1, 2, 4, 6, 8 і 9 знач.) некаторы
час. 3. зое. пастОй (це). Ужыв. ў знач.: па
чакай (це), не спяшайся (спяшайцеся), а
таксама як выражэнне здзіўлення, нязго
ды, прыпамінання чаго-н. (разм.). 77остой, бозой лоеоеррыл/.
ПАСТВА, -ы, лс., зб. (уст.). Вернікі,
прыхаджане якой-н. царквы.
ПАСТКА, -і, ДА7 -тцы, лін. -і, -так, лс.
1. Прыстасаванне для лоўлі звяроў. 77остоеіць лостку ла м/ом/ко. 2. Нечаканая
небяспека, засада, %/клуць лосткі ля бя
розе. 3. лерал. Хітры манеўр для замань
вання праціўніка ў небяспечнае станові
шча. ТТрыбумдць лостку бля еороео. Ц лрь/л/.
пасткавы, -ая, -ае (да 1 знач.).
ПАСТАЙ, -ю, лі. Стаянка войск, ваен
ных на прыватных кватэрах. Розеесці сал
бат ла л.
ПАСТОПТВАЦЬ, аю, аеш, ае; зак,
м/то. Стаптаць усё, многае. Дзеці лостолтеолі абутак.
ПАСТОЧВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-аецца; зак. Зрабіцца тонкім ад тачэння —
пра ўсё, многае.
ПАСТОЧВАЦЬ', аю, аеш, ае; зак ,
м/то. Стачыць' усё, многае. 77. лалсы.
ПАСТОЧВАЦЬ^, аю, аеш, ае; зак,
м/то. Стачыць^ усё, многае.
ПАСТРАЁННЕ ал. строіць^
ПАСТРАЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак.
1. Правесці некаторы час, займаючыся
стральбой. 77. у цэль. 2. каео. Расстраляць,
забіць усіх, многіх. Йорлікі лосл/ролялі лю
дзей. 3. м/то. Расходаваць пры стральбе. 77.
усе латролы.
ПАСТРАСАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны і
ПАСТРЭСВАЦЬ, аю, аеш, -ае; аны;
зак., м/то. Стрэсці ўсё, многае.
ПАСТРОІЦЦА ел строіцца^

ПАСТРОІЦЬ ел строіць^
ПАСТРОНАК, нка, л/л -нкі, -нкаў л/
Рэмень (вяроўка), які злучае ворчык з ха
мутом пры запраганні каня ў плуг; барану.
II лрь/л/. пастрбнкавы, -ая, -ае.
ПАСТРЁІГЧЫ, -рыгў, -рыжэш, ры
жб; -рыжбм, -рыжацё, -рыгўць; -рыг,
-ла; -рыжы; -рьіжаны; зак. 1. каео-м/то.
Падраўняць, падрэзаць ці абрэзаць ва
ласы, воўну (нажніцамі, машынкай). 77.
бз/ця. 77. асечку. 2. каео (м/ліо). Прыняць
пострыг; стаць манахам (манашкай). 77. ў
л/олохі. II лезак. пастрыгАць, -Аю, -Аеш, -Ае
(да 2 знач.). Ц лаз. пастрыжэнне, -я, л. (да
2 знач.).
ПАСТРЫНОЖВАЦЬ, аю, аеш, ае;
зак., каео ('м/то/ Стрыножыць усіх, мно
гіх. 77. колей.
ПАСТРЭЛЬВАЦЬ, аю, аеш, ае; ле
зак. Страляць (у 1—3 знач.) зрэдку, час ад
часу. 77. з кулял/ета. 77астрэльеае ў зуху.
ПАСТРЭСВАЦЬ ал пастрасаць
ПАСТСКРЫПТУМ, а, л/л ы, аў, л/
(кніжн.). Прыпіска ў пісьме пасля подпі
су, якая абазначаецца літарамі Р8 [ад лацінск. розізсгірімт — «пасля напісанага*].
ПАСТУКАЦЦА ал стукацца
ПАСТУЛАТ, -а, Л7-лАце, л/л. -ы, -аў л/.
У матэматыцы, логіцы: зыходнае пала
жэнне, дапушчэнне, якое прымаецца без
доказу.
ПАСТУЛІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; злк. і лезок. (кніжн.). Вы
казаць (выказваць) што-н. у якасці пасту
лата. 77. якое-л. лоложэлле.
ПАСТУПАЛЬНЫ, ая, -ае Накіраваны
ўперад. 77. рух. Ц лоз. паступальнасць, -і, ж?.
ПАСТУПІЦЦА, -уплібся, -ўпіліся, -ўпіц
ца; зок., чь/л/. Добраахвотна ўступаючы,
адмовіцца ад чаго-н. 77. особістыл/і ілторэсол/і. II лезок. паступАцца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
ПАСТУПІЦЬ, -упліб, -ўпіш, -ўпіць;
зок. 1. Павесці сябе пэўным чынам, зра
біць які-н. учынак. 77. еь/сокоробло. 2. За
лічыцца куды-н. 77. боўл/езрс/тэт. 3. (7 / 2
ос. леўжые.). Паслаць па назначэнні (пра
тое, што паведамляецца, перадаецца);
быць дастаўленым куды-н.. Аліео лостуліло ў лробож. 77. у м/літоль ло лячэлле. Ц
лезок. паступаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц лоз. паступлённе, -я, л. (да 2 і 3 знач.).
ПАСТУПЛЕННЕ, я, л 1. ал паступіць
2. Тое, што паступіла (у 3 знач.) куды-н.
(грашовая сума, матэрыялы, якія паступі
лі куды-н.; афіц.). Тром/оеь/я лостуллеллі.
7?ь/стлўко лоеых лостуллелляў у бібліятэцы.
ПАСТУПОВЫ, -ая, -ае. Які адбываец
ца не адразу без рэзкіх змен. 77. лерохоб
бо чоао-л. Ажыццяўляць м/то-л. лостулоео
(прысл.). II лоз. паступбвасць, -і, ж.
ПАСТУХ, -А, л/л. -ц -бў, л/. Чалавек, які
пасе статак. Ц лол/ялм/.-лоск. пастушбк,
-шкА, л/л. -шкі^ -шкбў л/. II ж. пастушка,
-і, ДА7 -шцы, л/л. -і, -шак. Ц лрь/л/. пастухбўскі, -ая, -ае.

ПАС-ПАС
ПАСТФАКТУМ, лрысл. (кніжн.). Пасля
таго, як што-н. ужо зроблена, адбылося.
77обебол//ць лро м/то-л. л.
ПАСТЫР, -а, л/л. -ы, -аў л/. Святар як
кіраўнік паствы. Ц лрыл/. пастырскі, -ая,
-ае.
ПАСТЙР, -А, л/л. -ьі, -бў л/. (разм.). Тое,
што і лостух. II лрь/л/. пастарскі, -ая, -ае.
ПАСТЭЛЬ, -і, л/л. -і, -ей, ж. Мяккія ка
ляровыя алоўкі для жывапісу, а таксама
выкананы імі рысунак. Ц лрыл/. пастэльны,
-ая, -ае. 77остэльлыя толы (мяккія, няяр
кія).
ПАСТЭРЫЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; зок. і лезок., м/то (спец.).
Апрацаваць
(апрацоўваць) харчовыя
прадукты награваннем (не вышэй за 100
°С) з мэтай засцярогі ад развіцця ў іх мік
робаў. 77бсл/зрь/зоеолое л/олоко. Ц лоз. па
стэрызацыя, -ыі, ж.
ПАСУДА, -ы, ДЛ7-дзе, ж., зб. Тое, што і
лосуб. II лрыл/. пасудны, -ая, -ае.
ПАСУДЗІНА, -ы, л/л. -ы, -дзін, ж. 1.
Адзін прадмет посуду 2. лерол. Пра судна,
лодку (разм.). 77броллыеоцьроку ло сторой
лосубзіле.
ПАСУДЗІЦЬ, -уджў, -ўдзіш, -ўдзіць;
зок. 1. коео. Засудзіць усіх, многіх. Усіх
злочылцоў лосубзілі. 2. зоа. пасудзі(це).
Ужыв. ў знач.: падумай(це), уяві(це) са
бе. 77бсубзі собе, ц/ л/ожло ток робіць. 3.
Пагаварыць, папляткарыць некаторы час
(разм.).
ПАСУКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае і-сучў, -сўчаш, -сўча; -Аны і -ўканы; зок., м/то. 1.
Ссукаць, перасукаць усё, многае. 77. усю
лрожу. 2. і без бол. Сукаць некаторы час.
ПАСУНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-нься; зок. 1. Перамясціцца, перасунуцца
крыху. 77. лолероб. 77осулься, я сябу. 2. ле
рол. Пайсці далей, наперад у якіх-н. адно
сінах. Дубоўліцтео лосулулося. 3. Тое, што
і сунуцца (у 1 знач.). 4. Павольна пайсці,
паплесціся. 77осулуўся бол/оў. Ц лезок. па
соўвацца, -аюся, -аешся, -аецца (да 1 і 2
знач.).
ПАСУНУЦЬ, -ну -неш, -не; -сўнь; зок.
1. коео-м/то. Злёгку перасунуць, пера
мясціць. 77. стол бо сцялы. 2. лерол., м/то.
Прасунуць наперад. 77. сео/о лроцу. Ц лезок.
пасоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ПАСУР'ЁЗНЕЦЬ ел. сур'ёзнець
ПАСУРАВЕЦЬ ел. суровець
ПАСУХУ, лрысл. Па сухім месцы, сухім
шляхам; посуху. Тсці л.
ПАСХА, -і, ж. Салодкая ежа з тварагу
са сметанковым маслам, разынкамі, якая
гатуецца ў спецыяльнай форме (у выгля
дзе чатырохвугольнай піраміды) да Вялі
кадня. %орожлоял.
ПАСХІЛЯЦЦА, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца; зок. Схі
ліцца — пра ўсіх, многіх ці пра ўсё, мно
гае. Дучлі лосхілял/ся лоб см/ь/ткол/і.
ПАСХІЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зок., коео-м/то. Схіліць усіх, многіх або
ўсё, многае.

ПАС-ПАТ
ПАСХОДЗІЦЦА, 1 і 2 ас адз не ўжыв.,
-дзіцца; -дзімся, -дзіцеся, -дзяцца; здк.
Сысціся — пра ўсіх, многіх.
ПАСХОДЗІЦЬ, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-дзіць; -дзім, -дзіцё, -дзяць; здк. Сысці —
пра ўсіх, многіх ці пра ўсё, многае.
ПАСЦЁЛЬ, -і, мя. -і, -ей, лс. Месца для
спання з пасланымі на ім спальнымі рэ
чамі (бялізнай, коўдрай і пад.). 77дсддць
н. II ярым. пасцёльны, -ая, -ае. 77дсцельяыя
рэяы. 77. рэлсым (пры хваробе — неабход
насць ляжаць у пасцелі).
ПАСЦІ, паду, падзёш, падзё; падзём,
падзяцё, падўць; паў піла; падзі; здк. 1.
ад. падаць. 2. Загінуць, быць забітым (вы
сок.). 77. у бляяе зд Рдбз/му. 77. дхеярдм чдео-я. (загінуць з-за чаго-н ). 3. (7 / 2 дс. лс
ўлсые.). Быць пераможаным, скарыцца
(пра крэпасць, уладу; высок.). Лрэндсць
лддд. Слідры лдб яду. 4. лердл. Маральна
апусціцца, стаць нікчэмным. 77йкд я. 0 Ні
села ні пала (разм.) — нечакана, без пры
чыны. Пасці духам — страціць надзею,
занудзіцца. Ц ядз. падзённе, -я, л. (да 3 і 4
знач.).
ПАСЦІЖОР, -а, мя. -ы, -аў; з*, (спец.).
Спецыяліст, які вырабляе парыкі, а ў тэат
ральных майстэрнях таксама накладныя
вусы, бароды, бакенбарды. Ц ярым. пасці
жорскі, -ая, -ае
ПАСЦІЖОРНЫ, ая, -ае (спец) Які
мае адносіны да работы пасціжораў. 77дсц/лссрядямдйслкряя. 77дсц/лссряыярдббты.
ПАСЦІЛА, -й, ж. Кандытарскі выраб,
прыгатаваны збіваннем фруктова-ягаднага пюрэ з цукрам і яечнымі бялкамі. Яблычядя я. II ярым. пасцільны, -ая, -ае.
ПАСЦІРАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , -Аецца; здк. Сцерціся — пра ўсё, многае.
ПАСЦІРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; здк.,
мяло. Сцерці ўсё, многае. 77. лыд змэбд/.
ПАСЦІСКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., кдео-мдяо. Сціснуць усё, многае або
ўсіх, многіх. 77. бярбелле <3р<млдм.
ПАСЦІХАЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв., -Ае;
-Аем, -Аеце, -Аюць; здк. Сціхнуць — пра
ўсё, многае або пра ўсіх, многіх. 77дсц/хдд/
елддсы.
ПАСЦІЦЬ, пашчў, пбсціш, пбсціць; яездк. Прытрымлівацца посту', не есці мяс
ной або малочнай стравы.
ПАСЦЭДЖВАЦЬ, аю, аеш, -ае; -аны;
здк., мяло. Сцадзіць усё, многае.
ПАСЦЯГВАЦЬ, аю, аеш, ае / ПА
СЦЯГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; здк., кдео-млло.
Сцягнуць усё, многае ці ўсіх, многіх. 77.
адплё ў кучы.
ПАСЦЯКАЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , Ае;
здк. Сцячы — пра ўсё, многае.
ПАСЧАПЛЯЦЬ, Аю, -Аеш, Ае; -Аны;
здк., мяло. Тое, што і лдсчэлл/ед^ь.
ПАСЧЫШЧАЦЬ, Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., мдпо. Счысціць усё, многае. 77 сказ з
Эдхдў.
ПАСЧЭПЛІВАЦЬ, -аю, аеш, -ае; -аны;
здк., мяло. Счапіць усё, многае. 77. едеояы.
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ПАСЧЭСВАЦЬ', аю, аеш, ае; аны;
здк., мяло. Счасаць усё, многае (^ад. сча
саць').
ПАСЧЭСВАЦЬ , аю, аеш, ае; аны;
здк., м/л/о. Счасаць усё, многае (ал. сча
саць?).
ПАСШЫВАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны;
здк., мяло. Сшыць усё, многае; сшыць у
многіх месцах.
ПАСЫЛАЦЬ ал паслаць'.
ПАСЦІЛКА , -і, ДА/ -лцы, мя. -і, -лак,
лс. 1. ал. паслаць'. 2. Запакаваная рэч (рэ
чы), перасланая (-ыя) каму-н. па пошце
або кім-н. 77дмдлобдя л. ТТрыяёз едм ядсылку дб рослых. 0 Быць на пасылках у кдад (разм.) — пастаянна выконваць чые-н.
дробныя даручэнні. Ц лдмяям/. пасылачка,
-і, ДЛ7 -чцы, мл. -і, -чак, лс. (да 2 знач.;
разм.). II ярым. пасылачны, -ая, -ае (да 2
знач.). 77дсылдчядя кбйлдяцыя.
ПАСЦІЛКА?, -і, 273/ -лцы, мл. -і, -лак,
лс. У логіцы: суджэнне, якое служыць ас
новай для вываду 7%рдб/лмдя я.
ПАСЦІЛЬНЫ, -ая, -ае Які служыць
для пасылкі куды-н. з даручэннямі. 77дСЫЛЬЛДЯ МДМ/ЫЛД. ^ЫКЛ/КД^Ь КД20-Л. ярдз
ЯДСЫЛ5ЯД2Д (наз.).
ПАСЫНАК, нка, мл нкі, -нкаў м 1.
Няродны сын для мужа ці жонкі ў сям'і.
Лбяос/ццд (Зд КД2О-, чдао-я. як (Зд ядсылкд
(перан.: нядобразычліва, абыякава). 2.
Бакавы парастак расліны (спец.). Ц лрым.
пасынкавы, -ая, -ае.
ПАСУШАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-плецца; здк. Пачаць сыпацца. 77дсыядўся
лясок. 77дсылдл/ся леерны (перан.).
ПАСЫПАЦЬ, -плю, -плеш, -пле; -па
ны; здк., мяло. Пакрыць чым-н. сыпкім.
77. лд(3/іо2у дл/дкдм/. 77. хдеб солл/о. Ц яездк.
пасыпаць, -Аю, -Аеш, -Ае
ПАСЫХОДЗІЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -дзіцца; -дзімся, -дзіцеся, -дзяцца;
здк. Сысціся — пра ўсіх, многіх. 77д схоб
лдсымлЗзі/нся л/обз/ з розяых еёсдк.
ПАСЫХОДЗІЦЬ, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-дзіць; -дзім, -дзіцё, -дзяць; здк. Сысці —
пра ўсіх, многіх.
ПАСЫЦЕЦЬ ад сыцець
ПАСЬБА ад. пасвіць.
ПАСЬЯНС, -у м. Расклад карт павод
ле пэўных правіл для забавы ці варажбы.
Рдскддбедць л. II лрь/м. пасьянсны, -ая, -ае.
ПАСЯБРАВАЦЬ ад сябраваць
ПАСЯГАННЕ, -я, я. (кніжн.). Спроба
зрабіць замах на каго-, што-н., пазбавіць
каго-н. чаго-н. 77 яд чулсу/омдёмдс^ь.
ПАСЯГНЎЦЬ, нў, -нёш, нё; нём,
-няцё, -нўць; -ні; здк., яд кдео-м/л/о
(кніжн.). Зрабіць замах на каго-, што-н.,
пазбавіць каго-н. чаго-н. 77. яд седбобу чдлдеекд. II яездк. пасягаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПАСЯДЖЭННЕ, -я, мя -і, -яў я Сход
членаў якой-н. арганізацыі для абмерка
вання чаго-н. 77 е^рхмяй лддд/лы 77дрлдмеял/д. ТТдеядряде л.
ПАСЯДЗЁЦЬ, -сяджў, -сядзіш, -ся
дзіць; -сядзім, -седзіцё, -сядзець; -сядзі;

здк. Сядзець (у 1—5 знач.) некаторы час.
77. яд лрызбе. 77л/ум/кд лдся^зедл лд ллоце.
77 бомд. 77 зд лрдцдй. /7 у сяброўк/.
ПАСЯЛЕНЕЦ, -нца, мя. -нцы, -нцаў м.
1. Той, хто ўпершыню пасяліўся дзе-н. на
новым, неабжытым месцы. 77дсяделцы яд
^дл/ллых землях. 2. Той, хто сасланы на па
сяленне (у 3 знач.).
ПАСЯЛЕННЕ, я, мя -і, -яў я І. ад ся
ліць. 2. Населены пункт, а таксама наогул
месца, дзе хто-н. жыве, знаходзіцца. 77дяе/ддся лоеде л. 7)дбро#ыя лдсялеял/. 3. Пры
мусовае выгнанне на жыхарства ў аддале
ную мясцовасць як пакаранне за што-н.
Сдсддць яд л.
ПАСЯЛІЦЦА ад сяліцца
ПАСЯЛІЦЬ, -сяліб, -сёліш, -сёліць; -сёлены; здк. 1. ад. сяліць. 2. лердл., мяло. Вы
клікаць у кім-н. якое-н. пачуццё (кніжн.).
77 мяядб/сцьу к/м-я. Ц лездк. пасяляць, -Аю,
-Аеш, -Ае (да 2 знач.).
ПАСЯЛКОВЫ ад пасёлак
ПАСЯРОД, лрылдз. і лрысл. 1. лрыядз. з
Р У сярэдзіне. 77дсл/де/ць сл/ол л. кухя/. 2.
лрысл. У сярэдзіне, у цэнтры акружэння
каго-, чаго-н. Л/ы сёл/ лд крдях, д ёя л.
ПАСЯРЭДЗІНЕ, лрысл. і лрыядз. з Р У
сярэдзіне, на аднолькавай адлегласці ад
двух пунктаў прадметаў Сл/дяць л. 77 яд
кая сл/дяў сл/ол.
ПАСЯЎНАЯ, -6й, лс. Кампанія па сяўбе
сельскагаспадарчых культур. 77дчдлдся л.
ПАСЯЎНЫ ал пасеў
ПАСЯЧЫ / ПАСЕКЧЫ сякў, сячбш,
-сячА; -сячбм, -сечацё, -сякўць; -сёк,
-кла; -сячы; -сёчаны; здк., кдео-м/л/о. Вы
сечы (высекчы), ссячы ў вялікай колькас
ці, зусім. 77дсекл/ мдлд^ы лес.
ПАСЯЧЫСЯ ад сячыся
ПАТ', -а, Л/пАце, мя. -ы, -аў, м. Ста
новішча ў шахматнай гульні, калі адзін з
ігракоў не можа зрабіць ходу, не падста
віўшы пад удар свайго караля; партыя
лічыцца нічыёй. Ц лрым. пАтавы, -ая, -ае.
77дл/дедя с/л/удцыя (таксама перан.: бяз
выхаднае становішча).
ПАТ?, -у 3/лаце, м. Род мармеладу. Ябрыкосдеы л.
ПАТАГЕННЫ, -ая, -ае (спец.). Тое, што
і хедробдл/ерряы. Ц лдз. патагённасць, -і, лс.
ПАТАГОННЫ, ая, ае 1. Які выклікае
пот. 77рдл/сдць лдл/деояяде (наз.). 2. лердл.
Які вымотвае ўсе сілы, эксплуататарскі.
77дл/деояядя с/сл/змд.
ПАТАЕМНЫ, -ая, -ае. 1. Скрыты ад
іншых; сакрэтны. 77д/лдемяде месцд. 77дл/демядя рдзмоед. 2. Загадкавы, таямнічы.
У /х бзеяяяях было лем/л/д лдл/демяде. Ц ядз.
патаёмнасць, -і, лс
ПАТАЙНЫ, -Ая, -бе. 1. Сакрэтны па
водле сваёй будовы, скрыты. 77. здмок. 77
хоб. 2. Загадкавы, сакрэтны. 77дл/дйяыя
любз/.
ПАТАКА, -і, ДД/-тацы, лс. Іустое салод
кае рэчыва, якое атрымліваецца з крухма
лу. Бўрдчмдя л. II лрым. пАтачны, -ая, -ае.
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ПАТАКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; яездк., ка
лу у чыж або чолу (разм.). Тое, што і ло/луроць. 77. дзецям у седеольстяедх або седммьстябол бзяцем. Ц ядз. патАчка, -і, ДЛ7
-чцы, ля. -і, -чак, зк. 7/ё босоць яд/ядчк/
клму-я.
ПАТАЛАГІЧНЫ, ая, ае 1. ал. патало
гія. 2. Хваравіта-ненармальны, рэзка ад
хілены ад нормы (кніжн.). 77бл!олоа/члоя
зйед.
ПАТАЛОГІЯ, і, ж. 1. Навука аб хва
робных працэсах, адхіленнях ад нормы
ў арганізме. 2. Хваравітае адхіленне ад
нормы. II лрыл. паталагічны, -ая, -ае. 77ояямде/чндя оло/лолм (раздзел медыцыны,
які вывучае хваробныя змены ў арганізме
шляхам анатаміравання трупаў даследа
вання выдаленых пры аперацыі органаў і
тканак).
ПАТАЛОК, -лкА, л. (спец.). Найболь
шая вышыня пад'ёму лятальнага апарата,
а таксама (разм.) наогул мяжа, найбольш
магчымая норма чаго-н.
ПАТАМЙША, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-тбміцца; -тбмімся, -таміцеся, -тбмяцца;
здк. Стаміцца — пра ўсіх, многіх.
ПАТАМІЦЬ, -тамліб, -тбміш, -тбміць;
здк., кдео (мяло/ Стаміць усіх, многіх. 77.
коней у борозе.
ПАТАНАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; нездк. Тое,
што і /лднуць. 7?ёскд лд/лднде ў собох.
ПАТАННЕЦЬ ал таннець
ПАТАНУЦЬ ал тануць
ПАТАНЧЙЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-йцца; здк. Стаць танчэйшым (ал. тон
кі ў 1 знач.). ТТмлко лолюлчылося. Ц нездк.
патанчАцца, -Аецца / патончвацца, -аецца.
II ндз патанчэнне, -я, л. / патончванне, -я, я
ПАТАНЧЫЦЬ,
чў,
чьіш,
чыць;
-чым, -чыцё, -чАць; -тбнчаны; здк., м/?ло.
Зрабіць танчэйшым (ал. тонкі ў 1 знач.).
77. полку. II нездк. патанчаць, -Аю, -Аеш, -Ае
/ патончваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ндз. патан
чэнне, -я, н. / патончванне, -я, н.
ПАТАНЧЭЛЫ, -ая, -ае Які стаў тон
кім, танчэйшым. 77джднчэлдя м/ыя.
ПАТАНЧАЦЬ а/^ танчэць
ПАТАПІЦЦА, 1 і 2 ас адз не ўжыв,
-тбпіцца; -тбпімся, -тапіцеся, -тбпяцца;
здк. Утапіцца — пра ўсіх, многіх ці пра ўсё,
многае. .%елол?ол/л/сяулоры.
ПАТАПІЦЬ ал тапіць
ПАТАПЛЕННЕ ал тапіць'
ПАТАПТАЦЬ ал таптаць
ПАТАР, -а, лн. -ы, -аў л. Каталіцкі свя
тар. II лрыл. патарскі, -ая, -ае.
ПАТАРЧАКА / ПАТЫРЧАКА, і, ДАТ
-чАцы, лн. -і, -чАк, ж. Востры прадмет, які
тырчыць адкуль-н. ТУолжлуццо нд лоліырчдку.
ПАТАЎСЦЕЦЬ ал таўсцець
ПАТАЎСЦІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-тбўсціцца; здк. Стаць таўсцейшым. Ц не
здк. патаўшчацца, -Аецца
ПАТАЎСЦІЦЬ, -таўшчў, -тбўсціш, -тбўсціць; -тбўшчаны; здк., м/лл?. Зрабіць таў

сцейшым. 77. лйлку. II нездк. патаўшчаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц ндз. патаўшчэнне, -я, н.
ПАТАЧКА ал. патакаць.
ПАТАЧНЫ ал патака
ПАТАЧЫЦЬ ал тачыць^
ПАТКНУЦЦА, ўся, -ёшся, -ёцца; ёмся, -яцёся, -ўцца; -ніся; здк. (разм.). 1.
Сунуцца, паказацца куды-н. 77. ў бзееры.
2. лердн. Паспрабаваць што-н. зрабіць,
памкнуцца. 77. скозоць слоед. Ц нездк. патьжАцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПАТЛЁЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе; здк. 1.
Сатлець — пра ўсё, многае. 2. Тлець нека
торы час. Тдлдзе^к/ лолмед/.
ПАТЛІВЫ, -ая, -ае. Які моцна і час
та пацее. 77блм/быя рук/. Ц ндз. патлівасць,
-і, ж.
ПАТЛУСЦЕЦЬ ал тлусцець
ПАТЛЫ, -аў (разм., пагард.). Доўгія не
расчэсаныя валасы; кудлы.
ПАТбК, -у, лн. -і, -аў л. 1. Імкліва ця
кучая водная маса, рака, ручай. 15урны л.
7?еснд#ыя лд/лок/. 2. лердн. Маса вадкас
ці, паветра, якая імкліва цячэ, распаўсю
джваецца. 77. лдеь/. 77. аозу. 77. сеялмд. 77.
слёз. 77. слоў. 77. бежолцоу. 3. Паточная
вытворчасць (спец.). Выроб лд/лордў оредн/здедны лд лрылцыле лдлюку. 4. Частка
агульнага саставу навучэнцаў раздзеле
ных для правядзення якіх-н. заняткаў эк
заменаў ^ылускл/к/ обло^о лд/локу.
ПАТОЛАГААНАТАМ, -а, лн -ы, -аў л
(спец.). Урач, спецыяліст па паталагічнай
анатоміі.
ПАТбЛЯ, -і, ж. 1. Спачувальныя ад
носіны да слабейшых, спагада. Лбчузоць
лолммк? з боку кдео-н. 2. Патуранне, пата
канне. 77ё бояоць лдл^ол/ сыну. 3. Задаволе
насць, супакоенасць. 75л!о лоезбко лрынсслд Л(НС ЛДЛ!ОЛ/О.
ПАТбМНЫ', -ая, -ае. 1. Які ад роду на
лежыць да якога-н. саслоўя (уст.). 77. бяордн/н. 2. Карэнны, спрадвечны. 77 лрдлсліорым.
ПАТбМНЬР, -ая, -ае. Які выдаецца па
тамах. 77д?лолнде сыболле.
ПАТОМСТВА, -а, н, зб 1. Маладое па
каленне ў адносінах да старэйшых, баць
коў. 77е лдк/нуў лд/лолс?лод (не меў дзя
цей). ^Ждўнд СД СОД^ ЛДЛ!ОЛСЛ!ОДЛ (з дзі
цянятамі). 2. Людзі будучых пакаленняў.
77обз(?/а/ ндробд бубзе лолл/ць убзячндс л.
ПАТОНЧВАННЕ ал патанчыць
ПАТОНЧВАЦЦА ал патанчьшца.
ПАТОНЧВАЦЬ ал патанчьшь.
ПАТОП,
л. 1. Паводле біблейскай
легенды: паводка, якая за грахі людзей
затапіла нібыта ўсю Зямлю. Сус#ел?лы л.
77дсля ндс хоць л./ (каб толькі нам было
добра; неадабр.). 2. Разводдзе, паводка;
пра многа разлітай вады дзе-н. (разм.,
жарт.). У л/з/лох аяслою — цэлы л. 727/ло
л?ул! зо л. у босу хоце? Ц лрыл. патбпны, -ая,
-ае.
ПАТОРГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зок. Тар
гануць некалькі разоў 77. зо бззеры.

ПАТ-ПАТ
ПАТОРГВАЦЬ, аю, аеш, ае; лезок,
чыл. Злёгку, час ад часу торгаць. 77. ллячол.
ПАТОЧНЫ, -ая, -ае (спец.). Які робіц
ца пры дапамозе канвеера, канвеерны. 77
еылуск лробукцы/. 77. леліоб еыл^еорчосц/.
ПАТРАБАВАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Строгі,
які патрабуе многага ад іншых. 77. зоаобчык. 2. З высокімі патрабаваннямі, вель
мі разборлівы. 77. чылюч. 3. Які выражае
патрабаванне (у 2 знач ), настойлівы. 77.
сл!ук. 4. Які змяшчае патрабаванне (у 5
знач; спец ). 77ол!робоеольлоя ееболосць.
II лоз. патрабавальнасць, -і, ж. (да 1—3
знач.).
ПАТРАБАВАННЕ, -я, л 1. ал. патра
баваць. 2. Выражаная ў рашучай, катэга
рычнай форме просьба аб тым, што павін
на быць выканана, на што ёсць права. 7/6
лермое л. 3. Правіла, умова, абавязковая
для выканання. 7?ыкололле лоліробооолляў
стложуліо. Тэхлолоа/члыя лоліробозолл/ ло
еыроб бэліол/. 4. лл. Унутраныя патрэбнас
ці, запатрабаванні. %лоеек без усяляк/х
лол^обоеолляў. 5. Афіцыйны дакумент з
просьбай аб выдачы чаго-н., накіраванні
каго-, чаго-н. куды-н. 77. ло брооы. 77. ло
лолобых слецыял/сліоў.
ПАТРАБАВАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв,
-бўецца; лезок. Быць патрэбным, неаб
ходным. 77ол!/?обуеццо робочоя с/ло.
ПАТРАБАВАЦЬ, -бўю, -бўеш, -бўе;
-бўй; лезок. 1. чоео і со алул. «каб». Прасіць
у катэгарычнай форме, будучы ўпэўне
ным у сваім праве на тое, каб гэта прось
ба была выканана. 77. боклоблосц/. 77 чы/х-л. лыулочэлллў. 2. чоао об коао-чоао.
Чакаць праяўлення якіх-н. уласцівасцей,
дзеянняў %/Л!оч лоліробуе об л/сьлелл/ко
лроўбз/еоео облк?сл!/7оеолля жыцця. 3. коео-м//ло. Мець патрэбу ў кім-, чым-н. Яёо
збороўе лол!/?обуе цёллоео клшол^у. Робо/ло
лолцюбуе кеол/^/коеоло?о к/роўл/ко. Ц лоз.
патрабаванне, -я, л. (да 1, 2 і 4 знач.).
ПАТРАВА, -ы, ж. 1. Знішчэнне, пса
ванне пасеваў траў жывёлай. Лхоео оз/лых
лосееоўоблол^роеы. 2. Страва, яда. Зсолол
/жук л. (з нар.). II лрыл. патрЭўны, -ая, -ае.
ПАГРАБІЦЬ ал травіць^
ПАТРАНАЖ, -у, л. Рэгулярнае аказан
не лячэбна-прафілактычнай дапамогі ў
дамашніх умовах немаўлятам і некаторым
катэгорыям хворых. Ц лрыл. патранажны,
-ая, -ае. 77ол!роложлоя сяс/лро.
ПАТРАНАТ, -у, Л7 -н^це, л 1. У Стара
жытным Рыме: форма апекі, якая ажыц
цяўлялася патронамі (у 1 знач.). 2. Форма
выхавання дзяцей, якія страцілі бацькоў у
сем'ях працоўных па даручэнні дзяржаў
ных органаў II лрыл. патранатны, -ая, -ае.
ПАТРАНЕСА, -ы, лл. -ы, -нёс, ж. (уст.).
Апякунка ў дабрачыннай установе.
ПАТРАНТАШ, -а, лл -ы, -аў л Сумка,
перавязь з гнёздамі для патронаў Ц лрыл.
патранташны, -ая, -ае
ПАТРАПАНЫ, -ая, -ае Які страціў
першапачатковы выгляд ад працяглага

ПАТ-ПАТ
або неахайнага карыстання. 77атралалая
еолратка. 77. часоліс.
ПАТРАПАЦЦА ал трапацца.
ПАТРАПАЦЬ ал трапаць
ПАТРАПІЦЬ, -плю, -піш, -піць; зак.
(разм.). 1. у каео-м/то, ла кана. Папасці,
пацэліць. № л. рукой у рукаў. 2. Апынуц
ца дзе-н., трапіць куды-н. Як ты сёяяя
латраліла аж у еораб? 3. кал/у. Дагадзіць.
Я^/у цяжка л. 4. з іяф. Змагчы, здолець зра
біць што-н. Я ла латром/ў баклабяа абказаць лн. II лазак, патрапляць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПАТРАЦІЦЦА ал траціцца
ПАТРАЦІЦЬ ал траціць
ПАТРАШЫЦЬ, -рашу, -рбшыш, -рбшыць; -рбшаны; лазак., каао ^м/то). Вы
маць вантробы. 77. курыцу. 77. сул/кі (пе
ран.: даставаць усё, што ў іх знаходзіцца;
разм.). II зак. выпатрашыць, -шу -шыш,
-шыць; -шаны.
ПАТРОІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -біцца;
зак. Павялічыцца, узмацніцца ўтрая. Рабы
барацьбітоў патроіліся. Ц лазак, патройвац
ца, -аецца.
ПАТРбіЦЬ, -бю, -біш, -біць; -бены;
зак., м/то. Павялічыць, узмацніць ут
рая. 77. мал/аеаяяі. 77. элар2/)о. Ц лазак, па
тройваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лаз. патройван
не, -я, л.
ПАТРОЙНЫ, -ая, -ае. Які складаецца з
трох частак, трайны. 77. кала/л.
ПАТРОН', а, л/я. ы, аў л/. 1. Гіль
за з капсулем, зарадам і куляй (або шро
там). 7>ая#ыя латромы. 2. Полая трубка,
цыліндр для ўсталявання чаго-н. у роз
ных прыстасаваннях, прыборах (спец.). Ц
лрыл;. патрОнны, -ая, -ае.
ПАТРОН^, а, л/м. ы, аў л; 1. У Ста
ражытным Рыме: асоба, якая брала пад
сваю апеку бедных. 2. Гаспадар прадпры
емства, фірмы. 3. лерал. Заступнік, аба
ронца (кніжн.).
ПАТРОННІК, -а, л/м. -і, -аў, л; (спец)
Задняя частка канала ствала агнястрэль
най зброі, куды ўкладваецца патрон' (у 1
знач.).
ПАТРОХУ, лрысл. 1. У невялікай коль
касці, нямнога. Ял есць л., але часта. 2.
Паступова, з цягам часу. Аооры мачаў л.
напраўляцца.
ПАТРУБАК, -бка, л/я. -бкі, -бкаў, л;.
(спец.). Кароткая трубка, якая служыць
адводам у трубаправодах, рэзервуарах і
пад. II лрым. патрубкавы, -ая, -ае.
ПАТРУЛЬ, -А, л/м. -ц -ёў л;. Невялікая
група ад воінскага падраздзялення, мі
ліцыі, ад грамадскай аховы (ці ваеннае
судна, самалёт) для нагляду за парадкам,
за бяспекай у пэўным раёне. 7>аяеы л. 77.
л/іліцыі. Зялёны л. (па ахове лесу). Ц лрым.
патрульны, -ая, -ае. 77ал;рульлая служба.
ПАТРУЛЯВАЦЬ, лібю, лібеш, лібе;
-лібй; лезак., мілю і без бал. Выконваць
патрульную службу.
ПАТРЫВОЖЫЦЦА ал трывожыцца
ПАТРЫВОЖЫЦЬ ал трывожыць
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ПАТРЫЁТ, -а, Л/ -ёце, л/н. -ы, -аў л;.
1. Чалавек, прасякнуты патрыятызмам.
Рыць ла/лрые/лал; сеаёй Рабзімы. 2. лерал.,
чаео. Чалавек, шчыра адданы якой-н.
справе, які горача любіць што-н. 77. сеайео калектыву. Ц ж. патрыётка, -і, ДЛГ-тцы,
л/н. -і, -так.
ПАТРЫМАНЫ, ая, -ае Не новы, які
выкарыстоўваўся. Талбляеаць ла/лрь/л;алаб
л^бляй.
ПАТРЫЦЫЙ, я, л/н. і, -яў, л; Арыс
такрат у Старажытным Рыме. Ц ж. патрыцыАнка, -і, ДА/ -нцы, л/н. -і, -нак. Ц лрь/л/.
патрыцыянскі, -ая, -ае
ПАТРЫЯРХ, а, л/н. і, аў л; 1. Старэй
шына роду, родавай абшчыны. 2. Вышэй
шая духоўная асоба, кіраўнік праваслаў
най царквы (у 1 знач.). Ц лрым. патрыйршы,
-ая, -ае (да 2 знач.).
ПАТРЫЯРХАЛЬНЫ, -ая, -ае 1. <м
патрыярхат. 2. лерал. Верны старым тра
дыцыям, устарэлы, традыцыйны. 77. ўклаб
жыцця. 77а/лрыярхальлыя звычкі. Ц лаз. па
трыярхальнасць, -і, ж.
ПАТРЫЯРХАТ, у Л7-хАце, л; К перы
яду распаду першабытнаабшчыннага ла
ду: эпоха, што змяніла сабой матрыярхат,
для якой характэрна пануючае станові
шча мужчыны ў гаспадарчым і грамадскім
жыцці. II лрым. патрыярхальны, -ая, -ае.
ПАТРЫЯРХІЯ, -і, ж. Вобласць, падна
чаленая патрыярху (у 2 знач.).
ПАТРЫЯТЫЗМ, -у, л; Адданасць і лю
боў да сваёй Айчыны, да свайго народа. Ц
лрым. патрыятычны, -ая, -ае.
ПАТРЫЯТЫЧНЫ, -ая, -ае 1. ел. па
трыятызм. 2. Прасякнуты патрыятызмам.
77. ўчынак. II лаз. патрыятычнасць, -і, ж.
ПАТРЭБА, -ы, л;л. -ы, -рбб, ж. Неаб
ходнасць чаго-н., у чым-н. 77рыйсці ба каео-л. ла патрэбе. б Па сваёй патрэбе — па
натуральнай неабходнасці.
ПАТРЭБНА, безас., у злач. сык. Неабход
насць мець, трэба. 7/а еэта л. мм/ат часу.
ПАТРЭБНАСЦЬ, і, л/н. -і, ей, ж Не
абходнасць у чым-н., якая патрабуе зада
вальнення. 77. у кеа/лзры. Аратарыяльныя і
культурныя патрэбнасці.
ПАТРЭБНЫ, -ая, -ае. Неабходны, які
патрэбен. 77а/лрэблал колькасць чаео-л.
Яму патрэбны ером/ы.
ПАТРЭСВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезак.,
лал о і чь/л/ (разм.). Трэсці злёгку, час ад
часу .Калёсы патрэсвае (безас.) ла калбобілах. Коль патрэсвае еалаеой.
ПАТРЭСКАНЫ, ая, -ае Які патрэс
каўся, у трэшчынах. 77. асфальт.
ПАТРЭСКАЦЦА ел. трэскацца
ПАТРЭСКВАЦЬ, аю, -аеш, ае; лезак
Трашчаць злёгку час ад часу. 77аб лазамі
латрэскеала еаллё. Ц лаз. патрэскванне, -я, л.
ПАТРЭСЦІ, -расў, -расёш, -расё; -расём, -расяцё, -расўць; -рбс, -рбсла; -расі;
-рбсены; зак., каео-м/то. Трасянуць не
калькі разоў 77. яблыню. У борозе лае латрэсла (безас.).

ПАТУГІ, -тўц абз. -тўга, -і, ДА/ -тўзе,
ж. 1. Напружанне мышцаў для якога-н.
дзеяння. Робаеыя л. 2. лерал. Намаганні,
спробы зрабіць што-н. (пераважна няўда
лыя). Марныя л.
ПАТУЖЭЦЬ ел. тужэць
ПАТУЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каеом/то. Тузануць некалькі разоў 77. за рукаў.
ПАТУЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезак.,
каео-м/то. Тузаць злёгку, час ад часу. 77.
лейцы.
ПАТУЛЬ, лрысл. (разм.). Да таго часу.
77акуль у еул/не цэл, л. ма стале хлеб (пры
казка).
ПАТУПІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ўпіц
ца; зак. Зрабіцца тупым, стуліцца — пра
ўсё, многае. Косы патупіліся.
ПАТУПІЦЬ, -упліб, -ўпіш, -ўпіць;
-ўплены; зак., м/то. Зрабіць тупым, сту
піць усё, многае. 77. лажы.
ПАТУРАЛЬНІК, -а, л/м -і, -аў л/ Той,
хто патурае каму-, чаму-н. Ц ж. патуральні
ца, -ы, л/я. -ы, -ніц.
ПАТУРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; яезак., ка
л/у-чаму. Не пярэчыць, паблажліва адно
сіцца (да чаго-н. заганнага, адмоўнага). 77.
сеаеольстеу. Ц яаз. патуранне, -я, я.
ПАТУРБАВАЦЦА, бўюся, бўешся,
-бўецца; -бўйся; зак. Праявіць турботу
клопат у адносінах да каго-, чаго-н. 77.,
каб бзяцей бобра яакарл/йй.
ПАТУРБАВАЦЬ, -бўю, -бўеш, бўе;
-бўй; -бавАны; зак., каео ўмалоў Прычы
ніць некаторы клопат, неспакой, турботы
каму-н. Дазвольце еас л.
ПАТУХАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае; яе
зак. Тое, што і тухмуць'.
ПАТЎХЛЫ, -ая, -ае. 1. Які перастаў га
рэць, свяціць. 77атуклая зсрка. 2. лбрая.
Цьмяны, без жыцця (пра вочы, погляд).
77атухлыя еочы.
ПАТУХНУЦЬ ел тухнуць
ПАТУШАЦЬ' ел тушыць'
ПАТУШЙЦЫ ел тушыць^
ПАТЫДНЁВЫ, ая, ае Які праводзіц
ца, робіцца па тыднях. 77атыбнёёая ап
лата.
ПАТЫКАНЫ, -ая, -ае. Вытканы па ас
нове рознакаляровым утком. 77ать/каяая
коўбра.
ПАТЫКАЦЦА ел паткнуцца
ПАТЫЛІЦА, -ы, л/м. -ы, -ліц, ж. Зад
няя частка чэрапа, галавы. Ссунуць м/алку
ма матыліцу, рухаць матыліцу (таксама пе
ран.: быць заклапочаным чым-н.; разм.). Ц
лрыл/ патылічны, -ая, -ае
ПАТЫНКАВАЦЬ, -кўю, кўеш, кўе;
-кўй; -кавАны; зак., м/то. 1. Атынкаваць
усё, многае. 77. усе сцемы. 2. і без бал. Тын
каваць некаторы час. 77. з еабзіму.
ПАТЫРЧАКА ел патарчака
ПАТЫСОН, -а, л/. 1. Агародная расліна
сямейства гарбузовых з пляскатым акруг
леным плодам. 2. л/м. -ы, -аў. Плод гэтай
расліны. II лрыл/. патысонавы, -ая, -ае.
ПАТЫХАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае; ме
зак. 1. Слаба дзьмуць, веяць (пра вецер).
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рдк/лдл/ых/мд (безас.) х/мдйсол/. 2. чыл/.
Моцна вылучаць які-н. пах. Сдслд лдл/ыхде ЛСЫе//^ДЙ.
ПАТЭЛЕФАНАВАЦЬ а^. тэлефанаваць
ПАТЭЛЬНЯ, -і, л/л. -і, яў, лс. Мелкая
металічная пасудзіна з загнутымі краямі
для смажання; скаварада.
ПАТЭНТ, -а, Л/ -нце, л/л. -ы, -аў л*. 1.
Дакумент, у якім засведчана права вына
ходніка на вынаходніцтва. Ял/рыл/дць л. лд
м//ло-л. 2. Пасведчанне на права займацца
гандлем, промыслам і пад. (уст.). Ц лрыл/.
патэнтавы, -ая, -ае / патэнтны, -ая, -ае.
ПАТЭНТАВАЦЬ, тую, тўеш, тўе;
-тўй; -тавАны; здк. і лездк., м/л/о. Выдаць
(выдаваць) патэнт (у 1 знач.) на што-н. /7.
еылдхойнцл/ед. Ц здк. таксама запатэнтавАць, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй; -тавАны.
ПАТЭНЦЫЯ, і, л/л. -і, цый, лс

(кніжн.). Магчымасць, тое, што існуе ў
скрытым выглядзе і можа праявіцца пры
пэўных умовах.
ПАТЭНЦЫЯЛ, -у, л* 1. Фізічная ве
лічыня, што характарызуе сілавое поле ў
дадзеным пункце (спец.). 2. лердл. Сту
пень магутнасці ў якіх-н. адносінах, су
купнасць сродкаў неабходных для чаго-н.
(кніжн.). 7?деллы л. (рэсурсы для вядзення
вайны). Экдлдл//члы л. крд/лы.
ПАТЭНЦЫЯЛЬНЫ, -ая, ае (кніжн )
Які існуе ў патэнцыі; магчымы. 77дл/элцыяльлдя элере/я. 77дл/элцыяльлыя сй/ы.
ПАТЭТЬІКА, -і, ДЛГ-тыцы, лс. (кніжн.).
Наяўнасць патэтычнага тону, патэтычнага
элемента ў чым-н. Скдзд^ь м/л/о-л. з лдл/эл/ыкдй.
ПАТЭТЫЧНЫ, -ая, -ае (кніжн ) Поў
ны пафасу, усхваляваны, страсны. 77.
сл/ы//ь. 77дл/эл/ычлдя лрдл/оед. II лдз. патэ
тычнасць, -і, лс.
ПАТЭФОН, -а, ^л. -ы, -аў, з*. Парта
тыўны грамафон з рупарам усярэдзіне. Ц
лрым. патэфонны, -ая, -ае. 77дл/эфоллыя
/еолк/.
ПАЎ... Першая састаўная частка скла
даных слоў якая абазначае: 1) палавіну
чаго-н., у палавінным памеры, напр.:
ллўлкрулслдсць, лдўадіЗдеы, лдўед//окд; 2)
не зусім або амаль, напр.: лдў^з/к/, лдўл/сьл/еллы, лдўздбь/л?ы, лдўсл/д^ьо/лдр; 3)
не да канца, не ў поўнай меры, напр.: лдўлялсдць, лдўсл^зе/^ь; 4) з прыметамі дзвюх
розных уласцівасцей, двух відаў дзвюх
парод, напр.: лдўкдчэўл/к, лдўсдйдкд-лдўеоўк, лдў/олдк-лдўлд^/ел/дк, лдўмдўкобы.
ПАЎАБАРОТ, -а, Л7-рбце, л/л. -ы, -аў м.
Няпоўны, на чвэрць круга паварот фігу
ры. 77. кот/д. Сглдяць лдудбдрол/дл/ (у знач.
прысл.).
ПАЎАСВЕТЛЕНЫ, ая, ае Недастат
кова, слаба асветлены. 77. лдкой.
ПАЎБІВАЦЦА, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца; здк.
Убіцца — пра ўсіх, многіх або ўсё, многае.
ПАЎБІВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., мілю. Убіць усё, многае. 77. це/к/.

ПАЎБІРАЦЦА, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца; здк. Уб
рацца — пра ўсіх, многіх ці ўсё, многае.
ПАЎБІРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; здк., кдеом/л/о. Убраць усіх, многіх або ўсё, многае.
77. зб^длсылу з лдлёў. 77. йдчоку лоеде дй?елле.
ПАЎБОЦІКІ, -аў. Боты з кароткімі ха
лявамі.
ПАЎБЯДЁІ, у злдч. зык. (разм.). Не так
дрэнна, не так страшна. Т^лід ям/чэ л.
ПАЎВАЛЬВАЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца;
здк. Уваліцца — пра ўсіх, многіх або пра
ўсё, многае.
ПАЎВОСТРАЎ, -рава, мл. паўастравы,
паўастравбў м. Частка сушы, якая з трох
бакоў абмываецца морам, а чацвёртым
прымыкае да мацерыка, вострава. Аольск/
л. II лрым. паўастраўны, -Ая, -бе.
ПАЎГАДЗІНЫ, лс. Трыццаць хвілін. 7л.
лб м/лудд, як ёл еярлуўся.
ПАЎГІНАЦЦА, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца; здк.
Увагнуцца — пра ўсё, многае ці пра ўсіх,
многіх.
ПАЎГІНАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; здк., м/л/о.
Увагнуць усё, многае.
ПАЎГОДА, м. Палавіна года. 77рдймд/о
л. Дзяўчынцы ўлсо л.
ПАЎГОДДЗЕ, -я, мл. -і, -яў, л. Праме
жак часу ў паўгода. Друеое л. Ц лрым. паўга
давы, -Ая, -бе. 77дўед<3дедя слулсбд. 77дўад^дедя СЛрД6ДЗ(?ДЧД.

ПАЎДАРОГІ, на паўдарбзе, лс. Палаві
на дарогі, шляху ТТрдехдць л. Слыл/'ццд лд
//дў^дрозе (таксама перан.: не закончыў
шы пачатай справы).
ПАЎДЗЁННЫ ад поўдзень'.
ПАЎДНЁВА-ЎСХОДНІ, ая, ае Які
мае адносіны да паўднёвага ўсходу — на
прамку паміж поўднем і ўсходам. 77. лдлрдмдк еел/ру.
ПАЎДНЁВЫ' з ад поўдзень '
ПАЎЖАРТАМ, лрысл. З адценнем жар
таўлівасці. Скдздць м/л/о-л. л.
ПАЎЗ, лрылдз. з А Ужыв. пры назвах
мясцін, прадметаў уздоўж або непадалёку
ад якіх што-н. размяшчаецца ці рухаецца.
77рдязйм?дл/ л. лае.
ПАЎЗА, -ы, мл. -ы, паўз / пАўзаў, лс. Ка
роткі перапынак у гучанні, гаворцы, пра
цы і пад.
ПАЎЗАБЫЦЦЁ, -й, л Амаль непры
томны стан. Дялсдцьу лдўзд^ыцц/.
ПАЎЗБІВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., м/л/о. Узбіць усё, многае. 77 лд^ум/к/.
ПАЎЗБУДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; здк,
КД20 (м/л/о/ Узбудзіць усіх, многіх. 77. йзяцей.
ПАЎЗВЕРХ. 1. лрь/ся. Вышэй за паверх
ню чаго-н., над кім-, чым-н. Тляйзець л.
2. лрылдз. з Р Ужыв. з назвамі месца або
прадмета, над паверхняй якіх што-н. раз
мяшчаецца, адбываецца, рухаецца. 7?дс)д
/мд/д л. лсйу.

ПАТ-ПАЎ
ПАЎЗВОДНА, лрысл. Пра ваенны строй:
узводамі, адзін узвод за другім. Тсц/ л.
ПАЎЗДЗІРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., м/л/о. Узадраць усё, многае. 77 л/дсн/чылы.
ПАЎЗКОМ, лрысл. Пра перамяшчэнне:
прыпадаючы тулавам да паверхні, перабі
раючы па ёй рукамі і нагамі. 77рдйрдццд
ку^ы-л. л.
ПАЎЗЛАЗІЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-лАзіць; -лАзім, -лАзіце, -лАзяць; здк. Уз
лезці — пра ўсіх, многіх.
ПАЎЗМРОК, -у м. Няпоўны змрок,
вельмі слабае асвятленне. Ухдце л.
ПАЎЗМРОЧНЫ, ая, ае Не зусім ас
ветлены, цемнаваты. 77. лдкой.
ПАЎЗНІМАЦЦА/ ПАЎЗДЫМАЦЦА, 1
і 2 ас. адз. не ўжыв., -Аецца; -Аемся, -Аеце
ся, -Аюцца; здк. Узняцца — пра ўсіх, мно
гіх або пра ўсё, многае.
ПАЎЗНІМАЦЬ / ПАЎЗДЫМАЦЬ, Аю,
-Аеш, -Ае; здк., кдео-м/л/о. Узняць усё, мно
гае або ўсіх, многіх. 77. бдйцоў лд л/рыеозе.
ПАЎЗРЫВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-Аецца; здк. Узарвацца — пра ўсё, многае.
Смдрдс)ы лдўзрыедл/ся.
ПАЎЗРЫВАЦЬ', 1 і 2 ас не ўжыв , -Ае;
здк., м/л/о. Узрыць усё, многае. Се/лн/ лдўзрые/м/ ^рдіЭы.
ПАЎЗРЫВАЦЬ', Аю, -Аеш, -Ае; Аны;
здк., м/л/о. Узарваць усё, многае. 77 л/дсл/ы.
ПАЎЗЎН, -А, л/л. -ьі, -бў, л/. 1. Тбй, хто не
ўмее яшчэ хадзіць, а толькі поўзае (разм.).
2. Дэталь механізма, якая слізгаецца ўзад
1 ўперад па чым-н. у прамалінейным на
прамку (спец.). 3. л/л. Клас пазваночных
жывёл, якія перамяшчаюцца пераважна
паўзком (змеі, яшчаркі, кракадзілы, чара
пахі). II лрыл/. паўзўнны, -ая, -ае (да 2 знач.;
спец.). 77. л/ехдл/зл/.
ПАЎЗУНОК, -нкА, л/л -нкі^ -нкбў л/ 1.
Тое, што і лдўзун (у 1 і 2 знач.). 2. л/л. Спе
цыяльны касцюм для маленькіх дзяцей,
калі яны яшчэ не ўмеюць хадзіць, а толькі
поўзаюць. II лрыл/. паўзункбвы, -ая, -ае.
ПАЎЗЎЧЫ, -ая, -ае. 1. Які поўзае, пе
рамяшчаецца шляхам поўзання. 77дўзучыя
2дЛы (пра змей). 2. Які сцелецца па зямлі
або чапляецца за што-н. 77дўзучыярдсл/лы.
О Паўзучы эмпірызм (кніжн., неадабр.) —
няўмелае апісанне фактаў без іх аналізу і
абагульнення.
ПАЎЗЦІ -зў, -зёш, -зё; -зём, -зяцё,
-зўць; пбўз, паўзлА, -лб; -зі; лездк. 1. (7 /
2 дс. не ўлсые.). Перамяшчацца па паверх
ні ўсім целам (пра паўзуноў) ці на ножках
(пра насякомых). .Жук лдўзе. 77деук лдўзе
лд сцяне. 7ўл/дн лдўзе лд н/з/не (перан.). 2.
Пра чалавека: перамяшчацца, прыпадаю
чы тулавам да паверхні і перабіраючы па
ёй рукамі і нагамі. Т^дйць/ лдўал/ лд лсыедл/дх. Дз/ця лдўзе лд лдй//озе. 3. Ісці, пера
мяшчацца вельмі павольна (разм.). ГДяел/к
лдўзе. 4. (7 / 2 дс. ле ўлсые.). Расці, пры
лягаючы да паверхні, чапляючыся за яе.
77д сл/едле (Эрэед лоўз нл/ом/ч. 5. (7 / 2 дс. ле
ўлсые.). Апаўзаць, асыпацца. Трулл/ лдўзе.
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6. (7 і 2ас. не ўлсыв.). Пра паўвадкую масу:
цячы, выцякаць адкуль-н. (разм.). Деста
паўзез бзялсы. 7. (7 і2ас. не ўлсыв.), неран.
Распаўсюджвацца, перадавацца (разм.).
Ууткі паўзлі са усе бак/.
ПАЎЗЫХОДЗІЦЬ, І і 2 ас. адз не
ўжыв., -дзіць; -дзім, -дзіцё, -дзяць; зак.
Узысці — пра ўсіх, многіх або пра ўсё,
многае.
ПАЎКАЖУШАК, -шка, л/я. -пікі, -пікаў
л/. Кароткі, да каленяў кажух.
ПАЎКІДАЦЬ, -Аю, -аеш, -Ае / ПАЎ
КІДВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., каео-ыаяо.
Укінуць усіх, многіх або ўсё, многае. 77.
рыблёўкі у дулю.
ПАЎКІСАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае; зак.
Укіснуць — пра ўсё, многае.
ПАЎКЛАДАЦЦА, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца / ПАЎ
КЛАДВАЦЦА, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв., -аец
ца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Уклас
ціся — пра ўсіх, многіх. Усе паўклабаліся
(наўклабваліся) спаць.
ПАЎКЛАДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны
/ ПАЎКЛАДВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каео-м/то. Укласці ўсіх, многіх або
ўсё, многае. 77. бзяцей спаць.
ПАЎКЛЕЙВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., м/то. Уклеіць усё, многае. 77. лісты у
кнігу.
ПАЎКОПВАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
зак., м/то. Укапаць усё, многае. 77. слупы.
ПАЎКОЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., м/то. Укаціць усё, многае. 77. бочкі ў
склеп.
ПАЎКРОЎНЫ, -ая, -ае. Пра жывёл: які
атрымліваецца ад скрыжавання чыста
кроўнага вытворніка і маткі простай па
роды або ад скрыжавання чыстакроўнай
маткі і вытворніка простай пароды.
ПАЎКРЎГ, -а, 3/ -рўзе, л/н. -і^ -бў л/.
Палавіна круга або акружнасці. Сесці паўкругам.
ПАЎКРУЧВАЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца;
зак. Укруціцца — пра ўсіх, многіх або пра
ўсё, многае.
ПАЎКРУЧВАЦЬ, -аю, аеш, ае; аны;
зак., каео-м/то. Укруціць усё, многае або
усіх, многіх. 77. лямпачкі. 77. бзяцем у хусткі.
ПАЎКРЫВАЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца;
зак. Укрыцца — пра ўсіх, многіх ці пра
ўсё, многае.
ПАЎКРЫВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак.,
каео-м/то. Укрыць усіх, многіх або ўсё,
многае. 77. бурты саломай.
ПАЎЛАЗІЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-зіць; -зім, -зіце, -зяць; зак. Улезці — пра
ўсіх, многіх або пра ўсё, многае. 77. у вагон.
77. у баўе/.
ПАЎЛІН, -а, л/н. -ы, -аў м Птушка ся
мейства фазанавых са стракатым апярэн
нем надхвосця ў самцоў Ц дрылі, паўлінавы,
-ая, -ае. Варона ў паўлінавым пер 7 (перан.:
пра чалавека, які лічыць сябе больш важ
ным, чым ёсць на самай справе; іран.).
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ПАЎЛІПАЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв., -Ае;
-Аем, -Аеце, -Аюць; зак. Уліпнуць — пра
ўсё, многае ці пра ўсіх, многіх. Вісце паў
ліпала ў ^разь.
ПАЎЛІТРА, н. Палавіна літра. 77. ліала
ка.
ПАЎЛІТРОВЫ, ая, ае Ёмістасцю ў
паўлітра. 77аў/іітровая бутэлька.
ПАЎЛІТРОЎКА, -і, ДА/ -рбўцы, лін. -і,
-рбвак, лс. (разм.). Бутэлька гарэлкі ёміс
тасцю ў паўлітра.
ПАЎЛЯЖАЦЬ, -ляжў, -ляжыш, -ля
жыць; -ляжым, -лежыцё, -ляжАць; -ля
жы; незак. Ляжаць з прыўзнятай верхняй
часткай тулава.
ПАЎМАЗВАЦЦА, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца; зак. Ума
зацца, замазацца — пра ўсіх, многіх або
пра ўсё, многае. Дзеці паўмазваліся ў ^разь.
ПАЎМАЗВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каео-м/то. Умазаць, замазаць усё,
многае ці ўсіх, многіх. 77. дручкі ў сцены. 77.
рук/ ў саліў.
ПАЎМАСКА, -і, ДА7 -мАсцы, лін. -і,
-сак, лс. Вузкая маска, якая закрывае
толькі верхнюю частку твару.
ПАЎМАЦОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; зак., м/то. Умацаваць усё, многае.
ПАЎМЕРА, -ы, лін. -ы, -мёр, лс. Пала
вінчатае дзеянне, рашэнне, якое не выра
шае справы. 77е абмялсоўвацца паў^сралі/.
ПАЎМЕСЯЦ, -а, лі. Няпоўны дыск ме
сяца; серп месяца.
ПАЎМІРАЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; зак. Памерці —
пра ўсіх, многіх. 2>ацькі баўно паўяі/рал/.
ПАЎМІСАК, -ска, лін. -скі, -екаў лі.
Неглыбокая міска.
ПАЎМУРОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае; зак,
м/то. Умураваць усё, многае.
ПАЎМЫВАЦЦА, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца; зак.
Умыцца — пра ўсіх, многае.
ПАЎМЫВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каео-м/то. Умыць усіх, многіх або ўсё,
многае. 77 бзяцем. 77. твары.
ПАЎМЯРЗАЦЬ, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; зак. Умерзнуць —
пра ўсё, многае. Вббк/ паўмярзалі ў лёб.
ПАЎНА... (ал. поўна...). Першая састаў
ная частка складаных слоў; ужыв. замест
«поўна...», калі націск у другой частцы
падае на першы склад, напр.: наўнаерубы,
паўналецце, паўнацелы.
ПАЎНАВАЖКІ, -ая, -ае. Які мае поў
ную, нармальную вагу. 77аўнаеалск/я ка
ласы.
ПАЎНАВОДДЗЕ, -я, н. Высокі ўзро
вень вады ў рэках. Веснавое п.
ПАЎНАВОДНЫ, ая, ае 3 высокім
ўзроўнем вады. 77аўнавобныя рэк/.
ПАЎНАГЎЧНЫ, ая, ае Які мае дас
татковую паўнату гучання. 77. голас. Ц наз.
паўнагучнасць, -і, лс
ПАЎНАКРОЎНАСЦЬ, і, лс І. ая паў
накроўны. 2. Павелічэнне масы крыві ў
сасудах цела.

ПАЎНАКРОЎНЫ, ая, -ае 1. Які вы
лучаецца паўнакроўнасцю (у 2 знач.). 77.
мулсчына. 2. перан. Актыўны, змястоўны,
жыццярадасны. 77аўнакроўнае лсыцце. Ц
наз. паўнакрбўнасць, -і, лс
ПАЎНАЛЕТНІ, яя, -яе Які дасягнуў
паўналецця.
ПАЎНАЛЕЦЦЕ, я, н Узрост, калі ча
лавек дасягае фізічнай і духоўнай сталасці
і атрымлівае грамадзянскія правы. Дасяг
нуць паўналецця.
ПАЎНАМОЦНЫ, ая, ае Надзелены
якімі-н. паўнамоцтвамі. 77. прабстаўн/к.
ПАЎНАМОЦТВА, -а, лін -ы, аў, н
Права, дадзенае каму-н. для выканання
чаго-н. Дэпутацкія паўнамоцтвы. Выць
набзеленым набзвычайным/ паўнамоцтвам/.
ПАЎНАПРАЎЕ, -я, н. (кніжн.). Вало
данне ўсімі законнымі правамі.
ПАЎНАПРАЎНЫ, ая, -ае Які мае
паўнату правоў, усе законныя правы. 77.
ерамабзян/н. Ц наз. паўнапраўнасць, -і, лс.
ПАЎНАТА, -ьі, ДА7 -нацё, лс. 1. Наяў
насць чаго-н. у дастатковай ступені, вы
шэйшая ступень насычанасці чым-н. 77.
ўлабы. 77 ліастацкаеа выралсэння. тіб паў
наты пачуццяў (ад празмернасці пачуццяў
якія нібыта напаўняюць усяго чалавека).
2. Сытасць, укормленасць. ТТезбаровая п.
ПАЎНАЦЭННЫ, ая, ае 1. Які мае
поўную, нармальную цэннасць. 77аўнацэнная валюта. 2. Які поўнасцю адпавядае
патрабаванням. 77. нрабукт. Ц наз. паўна
цэннасць, -і, лс
ПАЎНЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак. Ста
навіцца паўнейшым, таўсцейшым. 77. наб
старасць. Ц зак. папаўнёць, -ёю, -ёеш, -ёе.
ПАЎНОСІЦЬ, -білу, -бсіш, -бсіць; зак.,
каео-м/то. Унесці ўсё, многае або ўсіх,
многіх. 77. прозв/м/чы ўсіх у спіс. 77. абзен
не ў хату.
ПАЎНОЧНА-ЎСХОДНІ, -яя, яе Які
мае адносіны да паўночнага ўсходу — на
прамку паміж поўначчу і ўсходам. 77. вецер.
ПАЎНОЧНІЦ', а, лін і, аў м Жыхар,
ураджэнец Поўначы. Ц лс. паўночніца, -ы,
мн. -ы, -ніц.
ПАЎНОЧНІЦ', а, лін і, аў м (разм )
Той, хто не кладзецца спаць да позняй но
чы. II лс. паўночніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ПАЎНОЧНЫ' ад поўнач'
ПАЎНОЧНЫ' ад поўнач'
ПАЎПАВАРОТ, -у, Л7 рбце, мн -ы, -аў
м. Няпоўны паварот, палавіна кругавога
павароту.
ПАЎПАЛІТО, нескл., н. Кароткае, не
ніжэй за калені, паліто.
ПАЎПІСВАЦЬ, аю, аеш, ае; -аны;
злк., каео-м/то. Упісаць усіх, многіх або
ўсё, многае. 77. нрапум/чаныя словы.
ПАЎПРАВАДНІК -бў, абз. паўправад
нік, -0, м. (спец.). Рэчывы, электрапра
воднасць якіх пры хатняй тэмпературы
меншая, чым у металаў і большая, чым
у дыэлектрыкаў Ц нрым. паўправадніковы,
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-ая, -ае. 77аўлравабніковая ўстаноўка (на
паўправадніках).
ПАЎПУСТЁІНЯ, і, лік і, -тьінь, ж.
Геаграфічная зона, якая з'яўляецца пера
ходнай паміж пустыняй і стэпам. Ц лрым.
паўпустынны, -ая, -ае.
ПАЎРАДКОЎЕ, -я, мн. -і, -яў н. (спец.).
Адна з дзвюх частак вершаванага радка,
раздзеленага паўзай (цэзурай).
ПАЎРАСТАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае;
зак. ўрасці — пра ўсё, многае. 77аўрастал/
зеллем печышчы.
ПАЎРУБЁЛЬ, -бля, мн. -блі^ -блёў м.
Руская манета вартасцю 50 капеек. Ц ярым.
паўрублёвы, -ая, -ае.
ПАЎРУБЛЁЎКА, -і, ДАТ -ўцы, мн. -і,
-лёвак, ж. (разм.). Руская манета вартас
цю паўрубля.
ПАЎСАГНУТЫ, -ая, -ае. Сагнуты на
палавіну прыгнуты. Замерці у паўсагну
тым становішчы.
ПАЎСКАКВАЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-ае; -аем, -аеце, -аюць; зак. Ускочыць —
пра ўсіх, многіх ці пра ўсё, многае. /7. з
месцаў. 7/а вабзе паўскаквалі бурбалкі.
ПАЎСКІДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны
і ПАЎСКІДВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак. Ускінуць усё, многае. /7. каменне на
лабвобў.
ПАЎСКЛАДАЦЬ, Аю, Аеш, -Ае / ПАЎ
СКЛАДВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., аўто.
Ускласці ўсё, многае. 77. мях/ на воз.
ПАЎСКОПВАЦЬ, аю, аеш, ае; -аны;
зак., мяло. Ускапаць усё, многае. 77 грабы.
ПАЎСЛОВА, -а, н. Палавіна слова. 77ал/саць н. З паўслова разумець (з першых
слоў з намёку; разм.). 7?а л. выклікаць каго-н. (для кароткай размовы; разм.). 77а
паўслове слын/цца (рэзка спьшіць пачатую
гаворку).
ПАЎСМЁРЦЬ, -і, ж У выразе: да паў
смерці (разм.) — вельмі моцна (пра што-н.
адмоўнае). Змарыўся ба паўсмерці. Збіць ба
паўсмерці.
ПАЎСОН, -снў, м. Стан, блізкі да сну.
Знаходзяцца ў паўсне.
ПАЎСОННЫ, -ая, -ае. Які засынае або
не зусім прачнуўся. 77. выаяяб. 77. стан.
ПАЎСПУХАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае;
зак. Успухнуць — пра ўсё, многае. 77альцы
паўспухалі аб холабу.
ПАЎСТАВАЦЬ , 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-таё; -таём, -таяцё, -так5ць; зак. Устаць —
пра ўсіх, многіх або пра ўсё, многае.
ПАЎСТАВАЦЬ^ ал. паўстаць
ПАЎСТАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.
Удзельнік паўстання. Ц лрым. паўстанцкі,
-ая, -ае. 77. атраб.
ПАЎСТАННЕ, -я, мн. -і, -яў н. Масавае
ўзброенае выступленне. 77. лаб кіраўніц
твам Ааліноўскага.
ПАЎСТАЎЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак.,
што. Уставіць усё, многае. 71 ояы/м/ўеокны.
ПАЎСТАЦЬ, -Ану, -Анеш, -Ане; зак. 1.
Узняцца на барацьбу з кім-, чым-н., су
праць каго-, чаго-н., узняць паўстанне.
ТТороб паўстаў супраць царызму. 2. супраць

чаго. Не згаджаючыся, пярэчачы, высту
піць супраць чаго-н. (высок.). 77. супраць
несправядлівасці. 3. перан. Узнікнуць у па
мяці, ва ўяўленні. У думках паўстала ўсе
ранейшае жыццё. 4. З'явіцца перад вачамі,
паказацца. 77ераб намі паўстала цікавая
карціна. II незак. паўставАць, -таіб, -таёш,
-таё; -таём, -таяцё, -таібць.
ПАЎСХОПЛІВАЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца;
зак. Усхапіцца — пра ўсіх, многіх ці пра
ўсё, многае. 77. са сну. 7/а руках паўсхоплі
валіся пухіры.
ПАЎСЦЯГВАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
зак., каго-што. Усцягнуць усё, многае або
ўсіх, многіх. 77 мяхі на воз.
ПАЎСЫПАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; зак ,
што. Усыпаць усё, многае. 77. бульбу ў
склеп.
ПАЎСЫХАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае;
зак. Усохнуць — пра ўсё, многае. Дрэвы
паўсыхалі.
ПАЎСЙЭДНЫ, -ая, -ае. Які адбываец
ца, бывае ўсюды. 77аўсюбная ўборка буль
бы. II наз. паўсюднасць, -і, ж.
ПАЎСЯДЗЁННЫ, -ая, -ае 1. Які пра
водзіцца дзень пры дні, заўсёды, пастаян
на, які не спыняецца. 77аўсябзённыя трэні
ровачныя практыкаванні. 2. Які бывае заў
сёды, звычайны. ТТаўсябзённыя патрэбы
насельніцтва. Ц наз. паўсядзённасць, -і, ж.
ПАЎСЯМЁСНЫ, -ая, -ае Які адбыва
ецца, праходзіць усюды. 77аўсямесныя за
маразкі. II наз. паўсямёснасць, -і, ж.
ПАЎТАРА, міні ПАЎТАРЫ, ж, л/ч.
Лік, колькасць чаго-н., роўная адзінцы з
палавінай. 77аўтора гоба. 77аўтары шклян
кі. ТТаўтара вябра. 77аўтара сутак. Ц нрым.
паўтарачны, -ая, -ае (разм.). 77. ложак (па
шырыні сярэдні паміж двухспальным і ад
наспальным).
ПАЎТАРА... Першая састаўная частка
складаных слоў, якая абазначае: памерам,
мерай у паўтары адзінкі чаго-н., напр.:
паўтарагадовы, паўтаратонны.
ПАЎТАРАСТА, л/ч. Сто пяцьдзясят. 77.
рублёў.
ПАЎТАРАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
незак. 1. гл. паўтарыцца. 2. Паўтараць тое,
што самім сабой ужо было зроблена, ска
зана. 7ы ўжо стаў п. ў гаворцы.
ПАЎТАРАЧНЫ гл паўтара
ПАЎТАРЫЦЦА, -тарўся, -тбрышся,
-тбрыцца; зак. Адбыцца, ажыццявіцца
яшчэ раз. 77амылкі паўтарыліся. Хвароба
паўтарылася. Ц незак. паўтарацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца. Ц наз. паўтарэнне, -я, н.
ПАЎТАРЫЦЬ, -тарў, -тбрыш, -тбрыць;
-тбраны; зак., што. 1. Сказаць або зрабіць
яшчэ раз. 77. сказанае. 77. паездку. 2. Адна
віць у памяці вядомае, завучанае. 77. урок.
II незак. паўтараць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз.
паўтарэнне,-я,н
ПАЎТАРЭННЕ, -я, н. 1. гл. паўтарацца,
паўтараць. 2. мн. -і, -яў. Месца, з'ява, што
паўтараюцца ў чым-н. Урамане сустрака
юцца паўтарэнні.

ПАЎ-ПАЎ
ПАЎТЛЎСТЫ, -ая, -ае (спец.). Сярэд
няй таўшчыні паміж тлустым і светлым
(пра шрыфт).
ПАЎТОН, -у, мн. -ы, -аў м. 1. Адзінка
вымярэння музычых інтэрвалаў — най
меншая адлегласць паміж тукамі па вы
шыні. 2. Пераход ад светлага, яркага тону
колеру да цёмнага.
ПАЎТОПТВАЦЬ, аю, аеш, -ае; аны;
зак., што. Утаптаць усё, многае. 77. лісце ў
зямлю.
ПАЎТОРНЫ, -ая, -ае. Які ўяўляе са
бой паўтарэнне; другаразовы. 77аўтсрнае
ворыва. 77аўторнае захворванне. Ц наз. паў
торнасць, -і, ж
ПАЎТЎЛЬВАЦЬ, аю, аеш, -ае; зак,
што. Утуліць усё, многае. 77. галовы ў каў
няры.
ПАЎТЫКАЦЦА, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца; зак. Ут
кнуцца — пра ўсіх, многіх або ўсё, многае.
Стрэлы паўтыкаліся ў зямлю.
ПАЎТЫКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., што. Уткнуць усё, многае. 77 тычкі
ў зямлю.
ПАЎУСТАЎ, -тАва, м. Адзін з тыпаў
пісьма старажытных грэчаскіх і славян
скіх рукапісаў, сярэдні паміж уставам і
скорапісам. Ц нрым. паўустаўны, -ая, -ае.
ПАЎФАБРЫКАТ, у, Л7 -кАце, мн ы,
-аў, м. Выраб, які мае патрэбу ў далейшай,
канчатковай апрацоўцы. Мясныя паўфаб
рыкаты. II нрым. паўфабрыкатны, -ая, -ае.
ПАЎФІНАЛ, -у, м. У спартыўных спа
борніцтвах: гульня на першынство, якая
папярэднічае фіналу. Ц нрым. паўфінальны,
-ая, -ае. 77аўф/нальная сустрэча.
ПАЎХМЫЗНЯК, -ў, мн -і; -бў, м. Рас
ліна з драўнянымі ніжнімі і травяністымі
верхнімі часткамі. 7>уякі абносяцца ба паў
хмызняком II прым. паўхмызняковы, -ая,
-ае.
ПАЎХУТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каго-што. Ухутаць усіх, многіх або
ўсё, многае.
ПАЎЦАНЁІ У выразе: за паўцаны
(разм.) — за палавінную цану. ТТрабаць за л.
ПАЎЦЁМРА, -ы, ж. Амаль поўная ад
сутнасць святла, асвятлення. У бубынку
панавала л.
ПАЎЦЁНЬ, -ю, лт. -і, -яў м. Слабы
празрысты цень.
ПАЎЦЁМНЫ, -ая, -ае. Слаба асветле
ны. 77аўцёмныя сцены.
ПАЎЦІРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каго-што. Уцерці ўсё, многае або
ўсіх, многіх.
ПАЎЦІСКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., што. Уціснуць усё, многае. 77. сена на
вазах вяроўкамі.
ПАЎЦЯГВАЦЬ, аю, аеш, ае; зак,
каго-што. Уцягнуць усё, многае або ўсіх,
многіх. 77аўцягвала (безас.) жываты.
ПАЎЦЯКАЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-Ае; -Аем, -Аеце, -Аюць; зак. Уцячы — пра
ўсіх, многіх. 77алонныя паўцякалі з лагера.

ПАЎ-ПАХ
ПАЎШАР'Е, -я, лін. -і, -яў, л. 1. Палаві
на шара, а таксама прадмет такой формы.
Дееде л. едлдўлоед мозед. 2. Адна з палавін
зямнога шара ці нябеснай сферы, /7дўблёеде л.
ПАЎШЧУВАЦЬ, Аю, -Аеш, Ае; здк.,
кдао. Пажурыць, падакараць каго-н. з вы
хаваўчай мэтай. 77длдс лдўм/чуедў сылд зд
лдеобз/лы у м/коле.
ПАЎШЧЭМЛІВАЦЦА, 1 і 2 ас адз не
ўжыв., -аецца; -аемся, -аецеся, -аюцца;
здк. Ушчаміцца — пра ўсіх, многіх ці пра
ўсё, многае.
ПАЎШЧЭМЛІВАЦЬ, -аю, аеш, -ае;
здк., кдео-млю. Ушчаміць усіх, многіх або
ўсё, многае.
ПАЎЯДАЦЦА, І і 2 ас. не ўжыв., -Аец
ца; здк. Уесціся — пра ўсё, многае. Фдрбд
лдўябдлдся у рук/. Лборы лдўябдл/ся у коз/.
ПАФАРБАВАЦЦА а/7. фарбавацца
ПАФАРБАВАЦЬ ал фарбаваць
ПАФАРБОЎКА ал. фарбаваць.
ПАФАС, -у л*. (кніжн.). Моцнае нат
хненне, уздым, энтузіязм, Тйедрыць з лд%?дслм. 77. /леорчдй лрдцы. Ц лрьа%. пАфасны,
-ая, -ае.
ПАХ, -у мя. -і, -аў м Уласцівасць рэ
чываў якая ўспрымаецца органамі нюху.
ТТрыемяы л. 77. кее/лдк.
ПАХА, -і, ДА/ пАсе, л%л. -і, пах, лс. Уну
траная частка плечавога выгібу ТТесц/
скрул^дк лдб лдхдм. З^я^ь ^длю-л. лдб лдху
або лдб лдх/. 0 Лахі пад пахі (разм.) — узяў
шы самае неабходнае, хутчэй выбірацца
адкуль-н. II лрыл*. пАхавы, -ая, -ае.
ПАХАБНЫ, -ая, -ае (разм.). Непры
стойны, бессаромны. 77дхдбяыя слоям. Ц
лдз. пахабнасць, -і, лс.
ПАХАВАННЕ, -я, мя. -і, -яў н 1. ал ха
ваць^, хаўтуры. 2. Цыкл абрадаў звязаных
з ушанаваннем памяці нябожчыка і пра
водзінамі яго ў апошні шлях. 3. Месца,
дзе пахаваны хто-н. Рдсколк/ лдхдедяяяў.
II лрым. пахавальны, -ая, -ае (да 2 знач.). 77.
дбрдб. 77дхд#дльядя (наз.: паведамленне з
дзеючай арміі родным пра гібель ваенна
служачага; разм.).
ПАХАВАЦЦА, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-Аецца; -Аемся, -Аецеся, -Аюцца; здк. Сха
вацца — пра ўсіх, многіх ці пра ўсё, многае.
ПАХАВАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; здк.,
кдео-млло. Схаваць многіх, многае. 77 уся
рэчы. II зядр. пахавацца, 1 і 2 ас. адз. не
ўжыв., -Аецца.
ПАХАВАЦЬ^ ал. хаваць^
ПАХАДАЙНІЧАЦЬ ал. хадайнічаць
ПАХАДЖАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лездк.
Хадзіць (у 1 знач.) не спяшаючыся, пра
гульваючыся. 77. КДЛЯ ХДЛ!Ы.
ПАХАДЗІЦЬ, -хаджў, -хбдзіш, -хбдзіць;
здк. Хадзіць (у 1 [ал. ісці ў 1 знач.], 2—6
знач.) некаторы час. 77. лд лесе. 77. у яоедй
сукенцы. 77 у к/рдўн/кдх. 77. зд хворым бз/цем.
ПАХАЛАДАННЕ, я, мн -і, -яў н На
дыход халоднага надвор'я, пераход да ха
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ладнейшай тэмпературы паветра. 77дчдлося л.
ПАХАЛАДАЦЬ ал. халадаць
ПАХАЛАДЗЕЦЬ ал. халадзець.
ПАХАЛАДНЕЦЬ ал. халаднець
ПАХАПАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; здк.,
кдео-млло. Узяць, схапіць усё, многае або
ўсіх, многіх.
ПАХАРАШЭЦЬ ал. харашэць
ПАХВАЛА, -ьі, мн. -ы, -вАл, лс. Доб
ры водзыў пра каго-, што-н., адабрэнне.
Д^зыедццд з лдхедлой лрд кдео-н.
ПАХВАЛІЦЦА ал. хваліцца
ПАХВАЛІЦЬ ал. хваліць
ПАХВАЛЬБА, -іА, лс. (разм.). 1. Выхва
лянне сваімі справамі, учынкамі і пад., са
махвальства. 2. Тое, што і лдхедлд.
ПАХВАЛЬНЫ, ая, ае 1. Якізаслугоў
вае пахвалы. /7дхедльнде /мкненне. 2. Які
змяшчае пахвалу. 77дхедльяыя слоем. 77дхедльядя ердмдтд (за выдатныя поспехі і
паводзіны).
ПАХВАЛЯЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; нездк. (разм.). Хваліцца, выхваляцца.
77дх#дляеццд, ндмо ўс/х дбулсде.
ПАХВАРЭЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; здк. 1. (7 /
2 дс. не ўлсые.). Стаць хворымі — пра ўсіх,
многіх. Дзец/ лдхедрэл/. 2. Хварэць некато
ры час. Давялося меся^ н.
ПАХВАТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; здк., кдеом^/но. Тое, што і лдхдлдць.
ПАХВЙІА, -ы, мн. -ы, -він, лс. Месца
паміж бядром і ніжняй часткай жывата.
7міл/ць у лдхе/яе. Ц ярым. пахвінны, -ая, -ае.
ПАХВОРВАЦЬ, аю, аеш, ае; нездк
(разм.). Час ад часу хварэць, недамагаць.
2>дбуля лдчдлд л.
ПАХІЛ, -у мн. -ы, -аў, м. Пакатая па
верхня чаго-н., схіл, нахіл. Ц лрым. па
хільны, -ая, -ае.
ПАХІЛІЦЦА, -хілюся, -хілішся, -хіліц
ца; здк. 1. Нахіліцца, нагнуцца. 77. ядб
лолскдм хеордед. 2. Пакасіцца, нахіліцца
ўбок. Слул лдх/л/ўся.
ПАХІЛІЦЬ, -хілк5, -хіліш, -хіліць; -хілены; здк., кдео-м/л^о. Нахіліць, нагнуць.
77. слул. 77. едлдеу. Ц нездк. пахілАць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ПАХІЛЫ, -ая, -ае. 1. Які пахіліўся, па
касіўся. 77дх/лдя бярозд. 77дх/лдя бубыя/яд.
2. Згорблены (пра чалавека). 3. Які пасту
пова паніжаецца, пакаты. 77. ўзеордк. Ц ндз.
пахіласць, -і, лс
ПАХІСНЕЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; здк. 1.
Страціўшы раўнавагу хіснуцца. 77 дбубдру. 2. (7 / 2дс. неўлсые.), лердн. Стаць менш
устойлівым, менш трывалым; сапсавацца,
пагоршыцца. Слрдеь/ яео лдх/сяул/ся. Збдроўе лдх/снулдся. 3. Запанікаваць, завагац
ца. Борда лдх/сяуўся / лдчдў д&тлулдць.
ПАХІСНЎЦЬ, нў, -нёш, нё; нём,
-няцё, -нўць; -ні; -хіснуты; здк., кдеом//ло. 1. Хіснуўшы, нахіліць. 77. слул. *7длдеекд лдх/снулд (безас.) дб слдбдс^/. 2. лердн.
Зрабіць менш устойлівым, менш трыва
лым; выклікаць няўпэўненасць у чым-н.

77. чым-н. дўлмзрыліэл!. Тбрд н/коед не лдх/с
нулд. 77. седе з^дроўе.
ПАХІСТВАЦЦА, -аюся, аешся, аец
ца; нездк. Хістацца злёгку час ад часу. 7сц/ лдх/сліедючыся. ^дролі лдх/сл^едўся дб
еел^ру.
ПАХІСТВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; нездк.,
кдео-млло або чым. Злёгку час ад часу хіс
таць. 7?ецер лдхйтледў брэяы.
ПАХКІ, -ая, -ае (разм.). Які мае моцны
пах, пахучы. 77. клей 77дхкде сенд. Ц ндз.
пАхкасць, -і, лс.
ПАХМЕЛКА ал. пахмяліцца.
ПАХМЁЛЛЕ, -я, н. 1. ал. пахмяліцца.
2. Дрэннае самаадчуванне пасля моцнай
выпіўкі, п'янства. Бдл/ць едлдед з лдхмелля. 0 Пахмелле ад чужога вяселля (разм.) —
непрыемнасці з-за другіх, па чужой віне. Ц
прым. пахмёльны, -ая, -ае.
ПАХМУРНЕЦЬ, ёю, ёеш, ёе; здк
і нездк. 1. здк. Стаць хмурным, хмурнейшым. 77дсля аэл^ьсс слоў ен до'рдзу лдхмурнеў. 2. нездк. Станавіцца пахмурным,
хмурнець. Удлдеек усё балык лдхз^уряеў.
ПАХМЎРНЫ, -ая, -ае 1. Змрочны,
хмарны, з небам, пакрытым воблакамі.
ТТдхмурнде ядбеор 'е. Сёння лдхмурнд (у
знач. вык.). 2. лердн. Змрочны, невясёлы.
77 ядс/лром. 77. еыаляб. Ц ндз. пахмўрнасць,
-і, лс.
ПАХМЯЛЕЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-ёе; -ёем, -ёеце, -ёюць; здк. Захмялець —
пра ўсіх, многіх.
ПАХМЯЛІЦЦА, мялібся, -мёлішся,
-мёліцца; здк. Выпіць спіртнога на дру
гі дзень пасля моцнай выпіўкі. Ц нездк.
пахмяляцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц ндз.
пахмёлле, -я, н. (разм.) / пахмёлка, -і, ДА/
-лцы, лс. (разм ).
ПАХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; пах, -хла;
-ні; нездк. 1. Вылучаць які-н. пах. Добрд
л. 77. мямдй. 7ром/ы не лдхяуць (пра непа
трабавальныя адносіны да таго, якім шля
хам атрыманы грошы; неадабр.). 2. лердн.,
звычайна бездс., чым. Адчувацца, свед
чыць пра набліжэнне чаго-н., магчымасць
чаго-н. (разм.). 77дхне нядобрым. 77дхнелордхдм (пра набліжэнне вайны).
ПАХОД', -у, А7 -дзе, мн. -ы, -аў м. 1.
Перамяшчэнне войск або флоту з якой-н.
мэтай. 77блк еыс/лул/ўу л. 2. Ваенныя дзе
янні супраць каго-н. Арылсоеыя лдхобы.
3. Арганізаванае падарожжа ці далёкая
прагулка, а таксама наогул сумесны рух
групы асоб з пэўнымі мэтамі, заданнямі.
7урысцк/ л. 77. лд месцдх бдяеой слдеы. 4.
Арганізаванае або загадзя намечанае на
ведванне чаго-н. .Калектыўны л. у к/но. Ц
лрым. паходны, -ая, -ае (да 1—3 знач.). Тсц/
лдхобным маргам.
ПАХОД, -у, 3/-дзе, м. Невялікі лішак у
вазе. 7рык//нкрдмызлдхобдм.
ПАХОДЖАННЕ, я, н 1. Прыналеж
насць па нараджэнні да якой-н. нацыі,
класа, саслоўя. .Беларус лд лдхоблсдяя/.
Сацыяльнае л. 2. Узнікненне, паяўленне.
77 лсыцця лд зямл/.
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ПАХАДЗІЦЬ, -джу; -дзіш, -дзіць; яезак.
1. з каао-чаао. Належаць па нараджэнні да
якога-н. класа, нацыі, саслоўя, Ён лахобз/ць з рабочь/х. 2. (7 / 2 ас. яе ўэкые.), аб
каео-чаео. Узнікаць, утварацца ад чаго-н.
7/азеа еораба лахобз/^ь аб рак/. 3. яа каеом/ло. Быць падобным да каго-, чаго-н. /7.
яа бацьку.
ПАХОДКА, -і, ДЛ7-дцы, мн. -і, -дак, лс.
Хада, манера хадзіць. 7сц/ с/ломленай лахобкай. Ваенная я.
ПАХОДНЯ, -і, мн. -і, -яў, лс. (уст.). Пе
раносная свяцільня ў выглядзе ліхтара на
доўгай палцы або наматанага на канец
палкі прасмоленага пакулля; факел.
ПАХРАБРЭЦЬ а/? храбрэць
ПАХРАПВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
Храпці злёгку; час ад часу. 77. у сяе.
ПАХРЫСТОСАВАЦЦА а/?, хрыстоса
вацца.
ПАХРЫСЦІЦЦА а/! хрысціцца
ПАХРЫСЦІЦЬ ад хрысціць
ПАХУДЗЕЛЫ, -ая, -ае. Які пахудзеў. 77.
/леар.
ПАХУДЗЕННЕ ад худзець
ПАХУДЗЕЦЬ ад худзець
ПАХУКАЦЬ ад хукаць
ПАХЎЧЫ, -ая, -ае. Духмяны, з моцным
прыемным пахам. 77ахучае .мыдо. Ц яаз. пахўчасць, -і, лс.
ПАЦАЛАВАЦЦА ад цалавацца
ПАЦАЛАВАЦЬ ад цалаваць
ПАЦАЛЎНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м.
Дакрананне вуснамі да каго-, чаго-н. як
праяўленне любові, ласкі і пад. Талачы л.
77рацяеяуць руку бля пацалунка.
ПАЦАПАЦЦА ад цапацца
ПАЦВЕЛЬВАЦЦА,
аюся,
аешся,
-аецца; яезак. (разм.). Падражнівацца з
кім-н., пасмейвацца з каго-н. 77. з хлопца.
ПАЦВЕЛЬВАЦЬ, аю, аеш, ае; яе
зак., каео, з каео. Злёгку дражніць, па
смейвацца з каго-н. 77. ладачкам бужа. 77.
з бяскрыўднай бзяўчынк/.
ПАЦВЕРДЗІЦЬ, джу; дзіш, дзіць;
-джаны; зак., мяло. Прызнаць правіль
насць чаго-н., засведчыць, пераканаць у
верагоднасці чаго-н. 77. куліку лрыклабам.
77ацеербз/, мяло я не абл/анеа/о. Ц незак. па
цвярджаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. пацвяр
джэнне, -я, мн. -і, -яў, я., лрым. пацвяр
джальны, -ая, -ае.
ПАЦЕПВАЦЦА, аюся, аешся, -аец
ца; незак. Час ад часу злёгку сцепацца, ра
біць сутаргавыя рухі. 77. абхолабў.
ПАЦЕПВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
чым. Час ад часу злёгку сцепаць, рабіць
сутаргавыя рухі (звычайна плячамі). Зябка л. плячам/. Ц наз. пацепванне, -я, н.
ПАЦЕРКІ, -рак, абз. пАцерка, -і, ДА7
-рцы, лс. 1. Тое, што і карал/. 2. Апрацава
ныя кавалачкі бурштыну; каралаў, шкла,
каменю і інш. з дзірачкамі пасярэдзіне для
працягвання ніткі, таксама ўпрыгожанне
ў выглядзе нанізаных на нітку шарыкаў
ці дробных прадметаў іншай формы, якое
надзяваецца на шыю.

ПАЦЕРЦІ, патрў, патрэш, патрЗ; патрбм, патрацё, патрўць; пацёр, -цёрла;
патры; пацёрты; зок., м/ло. 1. Падушыць,
памяць. 77. яеабы. 2. безас. Прыціснуў
шы, нанесці пашкоджанні каму-н. Яму
нацерла бак/. 3. Правесці некаторы час,
націраючы, расціраючы што-н. 77. скроя/
сл/р/лам.
ПАЦЕРЦІСЯ ад церціся
ПАЦЕРЫ, -аў. Малітва. 72/ал/лаць л.
ПАЦЕХА, -і, ДЛ7 -цёсе, мн. -і, -цёх, лс.
Забава, весялосць, .%/м на пацеху. 3}раб/ць
м/ло-н. бля лацех/.
ПАЦЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак. 1. Па
крывацца потам. 77 аб сарачын/. 2. (7 /2ас.
не ўжые.). Пакрывацца вільготным налё
там. Сцяна пацее аб е/льаац/. 3. леран. Пра
цаваць над чым-н. доўга, упарта (разм.).
77. наб лраек/лам. Ц зак. спацёць, -ёю, -ёеш,
-ёе (да 1 і 2 знач.), упацёць, -ёю, -ёеш, -ёе
(да 1 знач.), запацёць, -ёе (да 2 знач.) /адпацёць, -ёе (да 2 знач.).
ПАЦЕШНЫ, -ая, -ае. Смешны, забаў
ны. 77ацемнае бз/ця. 77ацемна (прысл.) калраеаць каео-н.
ПАЦЕШЫЦЦА ел. цешыцца
ПАЦЕШЫЦЬ ад цешыць
ПАЦЁРТАСЦЬ, -і, лс. 1. ел. пацёрты.
2. Пашкоджанне, раздражненне якой-н.
часткі цела ад трэння. 77ацёр/ласц/ на мы/
каня.
ПАЦЁРТЫ, -ая, -ае. 1. Паношаны, са
слядамі доўгага карыстання. 77ацер/лае
лал//ло. 2. леран. Пра твар, выгляд: змарда
ваны, нездаровы і нясвежы (разм.). У цябе
л. еыаляб. II наз. пацёртасць, -і, лс.
ПАЦІКАВІЦЦА,
кАўлюся,
кАвіш
ся, -кАвіцца; зак., чь/м і з бабан. сказам.
Праявіць цікавасць да каго-, чаго-н. 77
доследам/ знаёмаеа. Ён лац/кае/ўся, як мы
лсыеём.
ПАЦІРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.,
м/ло. Церці злёгку, час ад часу. 77. лоб. 77.
рук/ (таксама перан.: адчуваць задаваль
ненне, нядобрую радасць з прычыны ча
го-н.; разм.).
ПАЦІСНУЦЦА, нуся, нешся, -нец
ца; -ніся; зак. 1. Пасунуўшыся, сесці або
стаць цясней. Мы лац/снул/ся, каб села
лалсылая лсанчына. 2. Пайсці, ціснучыся,
пераадольваючы перашкоды. 77. з рэчам/
ба еыхабу.
ПАЦІСНУЦЬ, -ну, неш, не; ні; -ну
ты; зак. 1. м/ло. Злёгку сціснуць. 77. руку
каму-н. (у знак прывітання). 77. плячам/ (у
знак неразумення, здзіўлення крыху пры
падняць плечы). 2. м/ло і на м/ло. Налегчы
цяжарам; націснуць. 77. кнопку збанка. 77.
на бзееры плячом. 3. Увабрацца ў сілу, па
мацнець. А", вечару лац/снуў мароз. Ц незак.
паціскаць, -Аю, -Аеш, -Ае (да 1 і 3 знач.). Ц
наз. пбціск, -у м. (да І знач.).
ПАЦІХУ, лрысл. 1. Нягучна, ціха; злёг
ку асцярожна, стараючыся не рабіць шу
му. Тупмры^ь л. 77. мумеў брр. 77. лрайсц/ ў
сусебн/ пакой. 2. Павольна, не спяшаючы

ПАХ-ПАЦ
ся; мала-памалу. Аабз/ць л. Мы сам/ л. ўсё
/луп/ зроб/м.
ПАЦЎК, -А, мн. -і, -бў м. Шкодны гры
зун сямейства мышападобных з доўгім
хвастом. II лрь/л/. пацучыны, -ая, -ае.
ПАЦУЧАНЯ / ПАЦУЧАНЁ, -нйці, лн.
-нйты, -нАт, н. Дзіцяня пацука.
ПАЦЫЕНТ, а, М нце, мн ы, аў м
Хворы ў адносінах да ўрача, у якога ён
лечыцца. 77рыняць пацыентаў. Ц ж. пацыёнтка, -і, 27М-тцы, л/н. -і, -так.
ПАЦЫРАВАЦЬ, рўю, рўеш, рўе;
-рўй; -равАны; зак., мл/о. 1. Зацыраваць
усё, многае. 77. усе мкарлэп/к/. 2. і без бал.
Цыраваць некаторы час.
ПАЦЫРЫМОНІЦЦА м цырымо
ніцца.
ПАЦЫФІЗМ, -у, м. Палітычная плынь
і светапогляд, якія асуджаюць любыя вой
ны. II лрь/л/. пацыфісцкі, -ая, -ае.
ПАЦЫФІСТ, а, М сце, л/н ы, аў л/
Прыхільнік пацыфізму. Ц ж. пацыфістка,
-і, ,ДМ -тцы, мн. -і, -так. Ц лрь/л/. пацы
фісцкі, -ая, -ае.
ПАЦЭЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; зак. 1.
Трапіць у цэль. 2. Патрапіць зрабіць. ,Доўеа не маала л., кабзамн/л/ць еерхн/ еуз/к.
ПАЦЯГАЦЦА ад цягацца
ПАЦЯГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.
1. м/ло. Перамясціць, перанесці куды-н.
усё, многае. 77. жэрбзе. 2. каео-м/ло і без
бал. Цягаць некаторы час. 77. ла субах. 3.
каео-м/ло. Пакрасці, прысвоіць сабе ўсё,
многае. Яны сналь/ ў л/яне з азяроба наця
тая/. 4. каео-мл/о за м/ло. Патузаць, патор
гаць за што-н. 77. за косы.
ПАЦЯГНУЦЦА, -цягнўся, -цягнешся,
-цягнецца; -цягніся; зак. 1. Выпрастаць
стомленыя ў аднастайнай паставе канеч
насці, стан. 77. слрасонку. 2. Пачаць цяг
нуцца (у 1—8 і 10 знач.).
ПАЦЯГНУЦЬ,
-цягнў,
-цягнеш,
-цйгне; -цягні; -цягнуты; зак. 1. 27/. цяг
нуць. 2. мл/о. Пакрыць паверхню чаго-н.
тонкім слоем якога-н. рэчыва або абшыць
паверхню вопраткі якім-н. матэрыялам.
77. лаблоеу лакам. 77. кажух сукном. 3. Тое,
што і заважыць. 7/7чулак дацягнуў пяць
к/ла^рамаў. 4. леран., мл/о. Змагчы вы
канаць, зрабіць што-н. (разм.). Ён еэ/лай
рабо/лы не дацягне. 5. Пачаць цягнуць (у
1—9, 12—16 знач).
ПАЦЯЖЭЦЬ ал. цяжэць
ПАЦЯЛІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-цёляцца; зак. Ацяліцца — пра ўсіх, мно
гіх. -%е каровы лацял/л/ся.
ПАЦЯМНЕЛЫ, -ая, -ае. Які пацямнеў
стаў цёмным. 77а/рм/нелая аб часу аеаробжа.
ПАЦЯМНЕННЕ ал цямнець
ПАЦЯМНЕЦЬ ал цямнець
ПАЦЯПЛЕННЕ ал цяплець
ПАЦЯПЛЕЦЬ ал цяплець
ПАЦЯРОБКІ, -аў. Адходы, якія заста
юцца пасля ачысткі чаго-н. Дульбянь/я л. Ц
лрь/л/. пацяробкавы, -ая, -ае.

ПАЦ-ПАЧ
ПАЦЯРПЕЦЬ, -цярпліб, цярпіш,
-цярпіць; -цярпім, -церпіцё, -цярпець;
-цярпі; здк. 1. ал. цярпець. 2. Цярпліва
перанесці што-н. на працягу якога-н. ча
су. Адзелася есц/, дле прыйшлося л. 3. кдеошто і чдао з дбмоўелі. Дапусціць, змірыцца
з кім-, чым-н. 7/е л. неслрдеяблшдсц/.
ПАЦЯРУХА, -і, ДА/ -рўсе, зк. Пацёр
тае сена, салома, тытунь і пад., а таксама
дробныя сыпкія рэшткі чаго-н. Адяклдь/яндя л. II лрым. пацярушны, -ая, -ае.
ПАЦЯСНІЦЦА, -цяснібся, цяснішся,
-цясніцца; -цяснімся, -цесніцеся, -цяс
няцца; здк. 1. Тое, што і лдцйжуццд (у 1
знач ). 77дсдзкб/ры лд^сніл/ся, кдб лдсдбз/^ь бзя^ей. 2. Пачаць жыць у цеснаце,
пасяліўшы да сябе каго-н. Ц нездк. пацяс
няцца, -Яюся, -Яешся, -Яецца.
ПАЦЯСНІЦЬ, -цясніб, цясніш, цяс
ніць; -цяснім, -цесніцё, -цяснЯць; -цяснёны; здк. І. ал. цясніць. 2. кдео-што.
Сцясніць, прымусіць цясней стаць, сесці,
размясціцца. Ддзеоль^е едс крыху л. Ц не
здк. пацясняць, -Яю, -Яеш, -Яе (да 2 знач.).
ПАЦЯЧЙ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -цячЗ,
-цякўць; пацёк, -цякл&, -лб; здк. Пачаць
цячы. 77дцякл/ ручд/. Ддх лд^ёк. 77дцяклд
лдеольндя мелодыя.
ПАЦЯШАЦЦА, -Аюся, -Аешся, Аецца;
нездк. 1. чым і без бдл. Забаўляцца, веся
ліцца. 2?дкол было лрыеоэкд, бзе^/ лдцям/дл/ся. 77 ры^&мдлй. 2. з кдео-чдао. Здзекавац
ца, кпіць з каго-, чаго-н. 77. з бз/едкд.
ПАЦЯШАЦЬ, -Аю, Аеш, -Ае; нездк,
кдео (што/ Весяліць, забаўляць. 77 Дзя
цей. 77 лубл/ку лсдрлідм/.
ПАЧАК, -чка, мн. -чкі, -чкаў м. Некаль
кі аднародных прадметаў, складзеных,
спакаваных разам. 77. лячэння. 77 лдлярос.
II лрым. пачкавы, -ая, -ае.
ПАЧАКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; здк., кд
ео ('што) і кдео-чдео. 1. Правесці нека
торы час у чаканні каго-, чаго-н. 77 бобрдед ндбзор)?. 77дчдкдй, усё ўлдбз/'ццд. 2.
Тое, што і лдл(друбз/ць. 0 Пачакай(це)!
(разм.) — выражэнне перасцярогі, пагро
зы. Лх, седеольн/к/, лдчдкдйце, я здрдз з едм/ рдзбяруся/
ПАЧАПАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; здк., кдеошто. Дакрануцца некалькі разоў, пакра
таць. 77. еусы.
ПАЧАПІЦЬ, -чапліб, -чбпіш, -чапіць;
-чбплены; здк., што. 1. Павесіць, прыча
піць. 77 сумку нд крук. 2. Надзець, прыма
цаваўшы, прывязаўшы і пад. (разм.). 77.
лдеязку нд рукду.
ПАЧАПЛЯЦЦА, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-Яецца; -Яемся, -Яецеся, -Яюцца; здк. Уча
піцца, зачапіцца — пра ўсіх, многіх або
пра ўсё, многае.
ПАЧАПЛЯЦЬ, -Яю, -Яеш, Яе; Яны;
здк., што. Начапіць, прычапіць усё, мно
гае. 77. шторы нд бзееры.
ПАЧАРГОВЫ, -ая, -ае. Які адбываецца
па чарзе, адзін за адным. Здхобз/ць кубы-н.
лдчдреоед (прысл.).
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ПАЧАРНЁЛЫ, ая, ае Які стаў чор
ным, цёмным. 77дчдрнелыя сцены.
ПАЧАРНІЦЬ ел чарнець
ПАЧАРСЦВЕЦЬ, ёю, -ёеш, ёе; здк
1. ал. чарсцвець. 2. Стаць чэрствым — пра
ўсё, многае. Усе булкі лдчдрсцеел/.
ПАЧАСАЦЦА ал часацца
ПАЧАСАЦЬ ал часаць'
ПАЧАСКІ, -аў. Рэшткі, адходы пры ча
санні лёну канапель і пад. ТТянькоеыя л. Ц
лрьа(. пачаскавы, -ая, -ае.
ПАЧАСОВЫ, -ая, -ае. Які вылічваецца
або аплачваецца з разліку затрачанага ча
су 77дчдсоздя дллдтд.
ПАЧАССЕ, -я, н., зб. Тое, што і лдндскі.
II лрым. пачасны, -ая, -ае.
ПАЧАСТАВАЦЦА ал. частавацца.
ПАЧАСТАВАЦЬ ал частаваць
ПАЧАСТУНАК, -нку мн. -нкі, -нкаў м.
Ежа, пітво, якімі частуюць каго-н. ТТдедтдедць мноед лд^дсліункдў.
ПАЧАСЦІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-ціцца; здк. (разм.). Стаць больш частым
(у 3 і 4 знач.). Стук/ мдлдпікд лдчдсціліся.
ТТульс хеордед лдчдс^іуся. Ц нездк. пача
шчацца, -Аецца. Ц ндз. пачашчэнне, -я, н.
ПАЧАСЦІЦЬ, -чашчў, -часціш, -час
ціць; -часцім, -часціцё, -часцЯць, -чышча
ны; здк., што. Зрабіць больш частым. 77.
ндеебеднн/. 77 крок. Ц нездк. пачашчаць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
ПАЧАТАК', -тку м. 1. Першы момант
ці першыя моманты якога-н. дзеяння,
з'явы. 77. зкн/ед. Улдшллку сосен/. 77 ндеундльндед еобд. 77дклдс^/ або бд^ь л. ндму-н.
(пачаць). 2. Зыходны пункт, кропка. Улд^дтку еёск/. ^ес^/ сеой лдндтдк дб чдео-н.
(паходзіць ад чаго-н.). ^д^ь л. (пачынац
ца). 3. Першакрыніца, аснова, асноўная
прычына. Яреднізу/онь/ л. Стрымл/ед/о^ы
л. 4. мн. -ткі, -ткаў. Асноўныя палажэнні,
прынцыпы. 77дчдтк/ бзярж*дўндс^і. 5. мн.
Спосабы, метады ажыццяўлення чаго-н.
77? кдлектыўных лдндткдх. 77? ^рдмдбск/х
лдчдткдх (бязвыплатна — пра якую-н. ра
боту дзейнасць каго-н.).
ПАЧАТАЙ?, -тка, мн. -ткі, -ткаў м.
(спец.). Суквецце з патоўшчанай воссю,
на якой шчыльна размешчаны кветкі,
плады, кукурузны л. Ц лрым. пачатачны,
-ая, -ае.
ПАЧАТКОВЫ, ая, -ае. 1. Які знахо
дзіцца ў пачатку чаго-н., з'яўляецца пачаткам чаго-н. 77дчдтко#де слоед. 77дчдткоедя слшбыя рдзеш^я. 2. Дадзены не
ў поўным аб'ёме, ніжэйшы. 77дчдткоедя
дбукдцыя. 77дндткоедя школд.
ПАЧАЦЦА, І і 2 ас. не ўжыв., -чнёцца;
здк. Узнікнуць, пачаць адбывацца, насту
піць. ТТрдцд лдчдлдся. 77дчдлося летд. Ц не
здк пачынацца, -Аецца
ПАЧАЦЬ, -чнў, -чнёш, -чнё; -чнём,
-чняцё, -чнўць; -чАў -чалА, -лб; -чні;
-чАты; здк. 1. што і з /нф. Прыступіць да
якога-н. дзеяння. 77. бубдўн/^тед бомд. 77
бубдедць. 2. (^7 / 2 дс. не ўзкые.^, з /нф. Пра
явіць першыя прыметы якога-н. дзеяння

або стану. Дякдрстед лдндло бзейн/чд^ь.
77дндло цямнець. 3. што чым або з кдеошто. Узяцца за што-н. у першую чаргу 77
лрдмоеу лрые/тдннем або з лрые/тдння. 4.
што. Прыступіць да спажывання чаго-н.
77 ноеую бухднку хлебд. Ц нездк. пачынаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. 0 Пачынаючы з, лрындз. з
Р — тое, што і «з* (у 1 знач ). 77дчындючы з
еэтдй стдронк/.
ПАЧВАРА, -ы, мн. -ы, -вАр, зк. 1. Ка
зачная, страшная істота, звычайна вялікіх
памераў. 7?длдсдтдя л. 2. Пра надта не
прыгожага чалавека. 3. лердн. Пра жор
сткага, амаральнага чалавека, вырадка.
ПАЧВАРНЫ, ая, -ае 1. Вельмі не
прыгожы, такі, як у пачвары (у 1 знач.).
77. тедр. 2. лердн. Незвычайны, выключ
ны па сваіх адмоўных якасцях. 77дчедрндя
зйбд. II ндз. пачварнасць, -і, зк.
ПАЧКА, -і, ДА/ -чцы, мн. -і, -чак, зк.
(спец.). У класічным балеце: кароткая,
пышная, шматслойная спадніца бале
рыны.
ПАЧКАВАННЕ, -я, н. (спец.). Спосаб
бясполага (вегетатыўнага) размнажэння
жывёл і раслін.
ПАЧКАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , -кўецца; нездк. Размнажацца пачкаваннем.
ПАЧУХАЦЦА ал. чухацца
ПАЧУХАЦЬ ал. чухаць
ПАЧУХВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; нездк.,
кдео-што (разм.). Чухаць час ад часу 77
лдл!ыл/цу. II зедр. пачўхвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца.
ПАЧЎЦЦА ал. чуцца
ПАЧУЦЦЕ, -я, мн. -і, -яў н. Здольнасць
адчуваць, успрымаць з'явы аб'ектыўнай
рэальнасці. (Традны лдчуццяў. 77 ^року. 77
слыху. 77. смдку. 77. нюху. 77. ботыку.
ПАЧУЦЦЕВЫ, ая, -ае Які ажыццяў
ляецца або ўспрымаецца органамі па
чуццяў 77дчуццееде ўслрымднне. Ц ндз. па
чуццевасць, -і, зк.
ПАЧУЦЦЁ, -А, мн. пачўцці, -яў н. 1.
ндао і якое. Здольнасць усведамляць, пе
ражываць, разумець што-н. на аснове ад
чуванняў уражанняў. 77. еорбдсц/ зд седю
рдбзіму. 77 ўлдсндй еобндс^/. 77 еумдру. 77
ноедед. 2. Каханне, прыхільнасць да каго-н. ^!ял/кде л. Тшцькоўскде л. бд бзя^ей.
ПАЧУЦЦЁВЫ, ая, -ае 1. З моцна вы
ражанай палавой цягай. 77дчуццёсдя дсдлобд. 2. Схільны да задавальнення цялес
ных, фізічных пачуццяў 77. чдлдеек. Ц ндз.
пачуццёвасць, -і, зк.
ПАЧУЦЬ ал. чуць'
ПАЧЦЙЫ, ая, ае 1. Паважны, ша
ноўны, добразычлівы; які выказвае па
вагу пашану да каго-н. 77 чдлдсек. 77
лдклон. 77дн^/ед (прысл.) лрыс/тдццд. 2.
лердн. Вялікі, значны (разм.). 77д лдч^/едй дблеалдсц/. Ц ндз. пачцівасць, -і, зк. (да
1 знач.). 77рдяўляць л. бд кдео-н.
ПАЧЕіМ, лрысл. (разм.) Колькі каштуе,
па якой цане. 77. тедрое?77. яблык/?
ПАЧЁІН, -у, м. 1. Ініцыятыва, пачы
нанне якой-н. справы. 77дбтрылш^ь л.
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наеа/лараў. З^я/^ь ма сябе м. у чым-н. (пра
явіць ініцыятыву). 2. Пачатак якой-н.
справы (разм.).
ПАЧЫНАЛЬНІК, а, мн. і, -аў м Той,
хто пачынае што-н., заснавальнік. 77ачынаяьн/к/ ноеам я/п/ара/лурь/. Ц лс. пачыніпьніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ПАЧЫНАННЕ, -я, мн. і, -яў, н
(кніжн.). Пачатая кім-н. справа. Духоўнае
л. 77аб/лрыма/^ь л. лерабае/коу.
ПАЧЫНАЦЦА <м пачацца
ПАЧЫНАЦЬ ая. пачаць
ПАЧЫНАЮЧЫ, -ая, -ае. Які нядаўна
распачаў якую-н. дзейнасць, які-н. род
заняткаў 77. паэт. ^/алал/олсн/к бля пачы
наючых (наз.).
ПАЧЫРВАНЁЛЫ, ая, ае Які пачыр
ванеў стаў чырвоным. 77. небасх/я.
ПАЧЫРВАНЁЦЬ ая чырванець
ПАЧЫСЦІЦЦА ая чысціцца
ПАЧЁІСЦІЦЬ ая чысціць
ПАЧЫТАЦЬ, -бю, -беш, Ае; зак 1.
/а/ло і без бал. Правесці некаторы час, чы
таючы што-н. 77. кн/лску. Думаю еечарам
л. 2. /алю. Прачытаць. Раю л. еэ/лы раман.
ПАЧЫТВАЦЬ, аю, аеш, ае; незак.,
каео-н/мю і без бал. (разм.). %//лаць ламба
ду, час аб часу.
ПАЧЭЗНУЦЬ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-бзне; -Эз, -зла; зак. Змарнець, звянуць,
знясілець — пра ўсіх, многіх. Рысабк/ лачэзя/.
ПАЧАСНЫ, -ая, -ае. 1. Які карыстаец
ца павагай, пашанай, ганаровы. 77ачзсныя
еосц/. 2. Які робіць гонар каму-н., не па
рушае годнасці каго-, чаго-н. 77. абавязак.
77ачэснаемес^а. Ц наз. пачэснасць, -і, лс. (да
2 знач.).
ПАША, -ы, лс. Месца, дзе пасецца
жывёла, выпас. 7?ыенаць караў на ла/ау. Ц
лрым. пашавы, -ая, -ае. 77а/ааеыя ўаоббз/.
ПАШАБАШЫЦЬ ая шабашыць
ПАШАВЯЛІЦЦА ая шавяліцца
ПАШАВЯЛІЦЬ ая шавяліць
ПАШАЛЁЦЬ, -ёю, ёеш, -ёе; зак 1. (7 /
2 ас. абз. неўлсь/е). Ашалець, стаць шалё
ным — пра ўсіх, многіх. 7й/яо еы лан/аяел/, раб/^ь /лакое/2. Пабыць некаторы час у
стане крайняга раздражнення (разм.).
ПАШАНА, -ы, лс. Павага, якая аказва
ецца каму-н. грамадствам, людзьмі. ТУыць
у ламане, тібнос/цца ба каео-н. з ламакам.
ПАШАНАВАЦЦА, -нўюся, нўешся,
-нўецца; -нўйся; зак. Праявіць некаторую
асцярожнасць, аднесціся да сябе клапат
ліва. 77асля хваробы л/рэба л.
ПАШАНАВАЦЬ, нўю, нўеш, -нўе;
-нўй; зак., каео-м/ло. 1. Аднесціся кла
патліва да каго-, чаго-н. 77. сеае збароўе.
2. Аднесціся з пашанай, павагай да каго-,
чаго-н. 77. аў/ларылю/л. Т/Танумлюбзем, лю /'
любз/ нябе ламаную^ь (прыказка).
ПАШАНЦАВАЦЬ ая шанцаваць
ПАШАРАВАЦЬ ая шараваць
ПАШАРПАЦЦА ая шарпацца
ПАШАРПАЦЬ ая шарпаць

ПАШАРЭЛЫ, ая, -ае Які стаў шэрым
або больш шэрым. 77. снеа.
ПАШАРЭЦЬ ая шарэць
ПАШКАДАВАЦЬ ая шкадаваць
ПАШКЛІЦЬ, лк5, ліш, -ліць; лім,
-ліцё, -лАць; -лёны; зак., м/ло. Зашкліць
усё, многае. 77. еокны.
ПАШКОДЖАННЕ, я, н І. ая пашко
дзіць. 2. мн. -і, -яў. Пашкоджанае месца,
паломка. 77/ке/баеа^ь л.
ПАШКОДЗІЦЬ, -джу, дзіш, дзіць;
-джаны; зак. 1. ея. шкодзіць. 2. м/ло. Са
псаваць (паламаць, параніць і пад.). 77
кабель. 77 руку. Ц незак. пашкоджваць, -аю,
-аеш, -ае (да 2 знач.). Ц ноз. пашкоджанне,
-я, н.
ПАШКУМАТАЦЬ ая шкуматаць
ПАШЛЕЦЬ, ёю, ёеш, ёе; незак
(разм.). Станавіцца пошлым. Ц зак. апашлёць, -ёю, -ёеш, -ёе.
ПАШЛЯК, -А, мн. -і^ -бў, м. (разм.). Ча
лавек, які гаворыць або робіць пошласці.
II лс. пашлячка, -і, ЛЛ7 -чцы, мн. -і, -чак. Ц
лрь/м. пашляцкі, -ая, -ае.
ПАШЛЯЦІНА, -ы, лс (разм) Што-н.
вельмі пошлае, пошласць. ТТяяце розную
ламля^/ну.
ПАШМАТАЦЬ ая шматаць
ПАШМОРГАЦЬ, аю, аеш, ае; зак,
м/ло і чым (разм.). Шмаргануць некалькі
разоў. 77. носам. Ц незак. пашморгваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПАШНАРЫЦЬ, ру; -рыш, рыць; зак
(разм ). Шнарыць некаторы час. 77 ла к/мэнях.
ПАШНЫРЫЦЬ, ру, рыш, рыць; зак
(разм ). Тое, што і ламнарыць.
ПАШПАРТ, а, М-рце, мн й, -бў м І.
Афіцыйны дакумент устаноўленага ўзору
які сведчыць асобу яго ўладальніка. Замелсны л. 2. Рэгістрацыйны дакумент ма
шыны, будынка, апарата, прадмета гаспа
дарчага абсталявання і пад. 77. кеал/зры. 77.
жэяее/зара. 77. заеоба. Ц лрым. пашпартны,
-ая, -ае.
ПАШПАРТЫЗАЦЫЯ, і, лс (спец)
Увядзенне сістэмы пашпартоў забеспя
чэнне пашпартамі.
ПАШПАРТЫСТ, -а, М-сце,мн -ы, -аў
м. Службовая асоба, якая выдае або пра
пісвае пашпарты (у 1 знач.). Ц лс. пашпар
тыстка, -і, ^АГ-тцы, мн. -і, -так.
ПАШПАЦЫРАВАЦЬ ая шпацыра
ваць.
ПАШТАВІК, -0, мн -ц -бў м (разм)
Паштовы работнік.
ПАШТАЛЬЁН, а, мн -ы, -аў м Раз
носчык пошты, карэспандэнцыі па адра
сах. II лс. паштальёнка, -і, ДА7-нцы, мн. -і,
-нак (разм.). Ц лрь/м. паштальёнскі, -ая, -ае.
ПАШТАМТ, -а, 37 -мце, мн ы, -аў
м. Галоўная паштовая ўстанова горада. Ц
лрым паштамцкі, -ая, -ае.
ПАШТМАЙСТАР, -тра, мн. -тры, -траў
м. (уст.). Кіраўнік паштовай канторы. Ц
лрь/м. паштмайстарскі, -ая, -ае.
ПАШТОВЫ ая пошта

ПАЧ-ПАШ
ПАШТОЎКА, і, Д37 ўцы, мн -і,
-тбвак, лс. 1. Спецыяльная паштовая кар
тка для адкрытага пісьма. 2. Картка тако
га фармату з якім-н. малюнкам. Хояекцыя
ла/а/лоеак.
ПАШТУЧНЫ, ая, -ае Які вылічва
ецца за кожную штуку; які выпускаецца
асобнымі прадметамі, штукамі. 77а/а/лучная алла/ла. 77рабаеа/^ь лаляросы ла/а/лучна (прысл.).
ПАШТЭТ, -у М-тбце, м. Страва з мяс
ных, рыбных і інш. прадуктаў працёртых
да пастападобнага стану. Ц лрым. паш
тэтны, -ая, -ае.
ПАШУКАЦЬ, -бю, -беш, -бе; зак., каео-анло і чазе. Правесці некаторы час у по
шуках (да 1 знач.), заняцца пошукамі (у 1
знач.). 77. сабе замену.
ПАШЧА, -ы, мн. -ы, -аў лс. Рот звера,
рыбы. Л/ачзрыць ла/ачу.
ПАШЧАСЛІВІЦЦА, -віцца; безас; зак.,
каму і без бал. Тое, што і ла/ачасяю/ць.
ПАШЧАСЛІВІЦЬ, віць; безас; зак,
каму і без бал. Пра спрыяльны збег акаліч
насцей для каго-н. Яму ла/нчасяю/яа быць
еучнем сяаеу/лаеа еучонаеа.
ПАШЧАСЦІЦЬ ая шчасціць
ПАШЧОЎКВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; не
зак., чым і без бал. Шчоўкаць час ад часу.
77. замком.
ПАШЧУПАЦЬ ая шчупаць
ПАШЧЫЛЬНЁЦЬ ая шчыльнець
ПАШЧЫПВАЦЬ, аю, -аеш, -ае; не
зак., каао-/а/по. Шчыпаць час ад часу 77.
/праеў. Мароз ла/ачь/леае /леар / еу/аы.
ПАШЫВАЧНЫ ая пашыць
ПАШЫРАЛЬНІК, а, мн і, аў м 1.
Той, хто пашырае што-н. 77. еебаў. 2. Пры
стасаванне для пашырэння, расшырэння
чаго-н. (спец.). Ц лс. пашыральніца, -ы, мн.
-ы, -ніц (да 1 знач.).
ПАШЫРАЛЬНЫ, -ая, ае Які слу
жыць для пашырэння, расшырэння ча
го-н.
ПАШЫРАНЫ, -ая, -ае 1. Павялічаны,
больш поўны па складзе, змесце. 77а/аыранае ласяблсэнне. 77аа/ыранал праграма.
2. Шырока вядомы, шырока распаўсю
джаны. 77а/аыраная з^яеа. 77. прыём. Ц наз.
пашыранасць, -і, лс.
ПАШЫРЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-рыцца; зак. 1. Стаць больш шырокім,
расшырыцца. Трэм/чына лан/ырыяася. 2.
Павялічыцца ў колькасці, аб'ёме. 2?ы/леорчасць лам/ырыяася. 3. Стаць вядомым мно
гім, распаўсюдзіцца, %/лк/ ху/лка ла/аырыл/ся. 4. Расшырьшь кола свайго дзеяння,
ахапіць сабой. 77ао/ырыяася камл 'ю/ларыза/^ыя беларуск/х н/коя. 5. леран. Стаць
больш шырокім па змесце, узмацніцца,
паглыбіцца. Аруеааяяб нан/ырыуся. Ц незак.
пашырацца, -бецца. Ц наз. пашырэнне, -я, н
ПАШЫРЫЦЬ, -ру, рыш, -рыць; -ра
ны; зак., /а/ло. 1. Зрабіць больш шыро
кім, расшырыць. 77. буя/цу. 2. Павялічыць
у колькасці, у аб'ёме. 77. заеоб. 3. леран.
Зрабіць больш шырокім па змесце, уз-

ПАШ-ПЕЙ
мацніць, паглыбіць. 77. кола /нл/орэсоў.
4. Зрабіць шырока вядомым, даступным
многім. 77. лсробооы зоны#/. 5. Расшырыць
кола дзеяння чаго-н. 77. нооол/орск/ ло^/ын
ла усёй рэслу/м/цы. Ц лезак. пашыраць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц лаз. пашырэнне, -я, л.
ПАШЫРАЦЬ
шырэць
ПАШЁІЦЬ, -шыю, -шьіеш, -шьіе;
-шьій; -шыты; зак., м/л/о. 1. і без бал. Пра
весці некаторы час, займаючыся шыццём.
2. Зрабіць, вырабіць шыццём. 77. сукенку.
II лаз. пашйў, -шйву м. (да 2 знач.; спец.)
/ пашыўка, -і, Д37 -ўцы, лс. (да 2 знач.;
спец.); лрь/м. пашывачны, -ая, -ае (павод
ле 2 знач.; спец.). 77ам/ыеачлая арцель.
ПАЭЗІЯ, -і, лс. 1. Славесная мастац
кая творчасць, пераважна вершаваная. 2.
Творы, напісаныя вершаванай мовай. 77.
і проза. Ромонп/ь/чноя л. беларуская л. 3.
лерал., чаео. Што-н. прыгожае, велічнае,
узвышанае, што хвалюе, уздзейнічае на
пачуцці. Араяейы, лоўныя лоэз/7. Ц лрым.
паэтычны, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.).
ПА&МА, -ы, мл. -ы, паАм, лс. Вялікі
вершаваны лірыка-эпічны твор. Тера/члая
л. II лрым. паэмны, -ая, -ае.
ПАЗТ, -а, 37 -Аце, мл. -ы, -аў м. Аўтар
вершаваных, паэтычных твораў. Лнко Аулолл — лрроблы белрруск/ л. 2. нерол. Чала
век, надзелены паэтычнымі адносінамі да
свету, жыцця. 77. у бум/ы. 77. у сеоем спробе.
II лс. паэтэса, -ы, мл. -ы, -тАс.
ПАЭТЫЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; зок. і лезок., коео-м/п/о
(кніжн.). Падаць (падаваць) у паэтычным,
узнёслым выглядзе. 77. рэчо/слос^ь.
ПАЭТЫКА, -і, ДЛ7 -тыцы, лс. 1. Тэо
рыя літаратуры, вучэнне аб паэтычнай
творчасці. 2. Раздзел тэорыі літаратуры,
які вывучае структуру і творчыя прыёмы
паэтычных твораў іх форму і прынцыпы
аналізу 3. Паэтычная манера, уласцівая
дадзенаму паэту напрамку, эпосе. 77. Янк/
Аул ял ь/. 77. кдосн(ь/зму.
ПАЭТЁІЧНЫ, ая, ае 1. ад паэзія 2.
Прасякнуты паэзіяй, поўны хараства. 77.
молюнок лрыробы. 3. Мастацкі, творчы.
77оэп!ычное чуццё. 77оэ/ль/члоя зобул/о. 4.
Эмацыянальны, уражлівы. 77бэл/ь/чноя
нол/уро. II ноз. паэтычнасць, -і, лс. (да 2 і 4
знач.).
ПАЮСНЫ, ая, ае У выразе: паюс
ная ікра — чорная (асятровая, белужыная
і сеўружыная) прасаваная салёная ікра, у
адрозненне ад зярністай.
ПАЯВІЦЦА, -яўл/бся, -Авішся, -Авіцца;
зок. 1. Узнікнуць перад вачамі, з'явіцца (у
З знач.). 77о небе лмяя/ўся месяц. 77ояе/уся
незноёмы. 2. (7 /2ос. неўлсые.), лерон. Тое,
што і з'явіцца (у 4 знач.). 776 л/ооры лояо/л/ся морм/чынь/. II незок. паяўляцца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца. Ц ноз. паяўлённе, -я, н.
ПАЯВЁІ ад пай
ПАЯДАЦЬ ал паесці
ПАЯДЫНАК, нку, мн -нкі, -нкаў м 1.
Дуэль; узброеная барацьба двух праціўні
каў у прысутнасці секундантаў як спосаб
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абароны ўласнай годнасці (уст.). бь/кл/коць коео-н. но л. 2. Наогул барацьба двух
праціўнікаў. Слорл/ыўны л. Слоўны л.
ПАЯЗНЫ ад поезд
ПАЯЛЧАЦЬ ал. ялчаць
ПАЯЛЬНІК, а, мн і, аў м Інстру
мент для паяння.
ПАЯЛЬНЫ ад паяць
ПАЯЛЬШЧЫК, а, л/н. і, аў, л/. Рабо
чы, спецыяліст, які займаецца паяннем. Ц
лс. паяльшчыца, -ы, мн -ы, -чыц
ПАЯРАК, -рку, м. (спец.). Воўна ад пер
шай стрыжкі ягнят. II лрым. паАркавы, -ая,
-ае. 77. колял/ом/.
ПАЯРЧЭЦЬ ад ярчэць
ПАЯСНЕЛЫ, -ая, -ае. Які паяснеў стаў
ясным. 776яснель/я бол/.
ПАЯСНЁННЕ, я, н 1. ад паясніць 2.
мн. -і, -яў. Заўвага, тлумачэнне, якое ро
біць што-н. больш зразумелым. 77оясненн/
бо л^экс/лу.
ПАЯСНЁЦЬ ад яснець
ПАЯСНЙІД, -ы, мн. -ы, -ніц, лс. 1. Час
тка спіны крыху ніжэй пояса, таліі, боль у
лоясн/цы. 2. Паласа тканіны, якая прышы
ваецца да верхняй часткі спадніцы, шта
ноў 77рь/м/ь/ць лоясн/цу бо слобн/цы. Ц лрым.
паяснічны, -ая, -ае
ПАЯСНЙЦ), -ніб, -ніш, -ніць; -нім,
-ніцё, -нАць; -нёны; зок., м/л/о. Зрабіць
больш ясным, зразумелым, растлумачыць.
77 бумку. II незок. паясняць, -Аю, -Аеш, -Ае.
II ноз. паяснённе, -я, н.; лрым. паясняльны,
-ая, -ае. 77. л/эксл/.
ПАЯСНЫ ад пояс
ПАЯСОК ад пояс
ПАЯУЛЁННЕ ад. паявіцца.
ПАЯЎЛЯЦЦА ал. паявіцца
ПАЯЦ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Клоўн,
блазен (уст.). 2. перон. Пра чалавека, які
крыўляецца, вядзе сябе, як клоўн.
ПАЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; незок.,
м/л/о. Апрацоўваць што-н. нагрэтым да
вадкага стану металам, металічным спла
вам для злучэння, змацавання. 77. еябро. Ц
ноз. паАнне, -я, н. / пАйка, -і, ДЛ7-йцы, лс.
(спец.). II лрь/м. паАльны, -ая, -ае. 77ояльноя
лямло (пераносная награвальная гарэлка
для паяння, распайвання).
ПЁВЕНЬ, пёўня, мн. пёўні, пёўняў, м.
1. Самец курыцы. 2. перон. Пра задзірыс
тага чалавека, забіяку (разм.). 0 Да пеўняў
(разм.) — да світання (праседзець). Да
пеўняў або з пеўнямі (разм.) — вельмі рана,
на досвітку (устаць, падняцца). Пусціць
чырвонага пеўня (разм.) — учыніць пажар,
падпаліць (у 2 знач.). Ц лол/янм/. пёўнік, -а,
мн. -і, -аў м. (да 1 знач.). Ц лрым. пёўневы,
-ая, -ае (да 1 знач.). 77. крык. 77. еолос (так
сама перан.; крыклівы, прарэзлівы).
ПЕД... Першая састаўная частка скла
даных слоў у знач. педагагічны, напр.:
леббучыл/м/чо, леб/нсл/ь/л/ул/, леблрокл/ыко.
ПЕДАГАГІЧНЫ, ая, ае 1. ад педагог
/ педагогіка. 2. Які адпавядае патрабаван

ням педагогікі. 77. л/окл/. Ц ноз. педага
гічнасць, -і, лс. (да 2 знач.).
ПЕДАГОГ, -а, мн. -і, -аў м. Асоба, якая
займаецца выкладчыцкай і выхаваўчай
работай. II лрым. педагагічны, -ая, -ае.
ПЕДАГОГІКА, -і, ДЛ7-ГІЦЫ,
Навука
аб метадах выхавання і навучання. Ц лрым.
педагагічны, -ая, -ае. 77 %)окульл/эл/ (які
рыхтуе спецыялістаў па педагогіцы). 77
/нсл/ь/л/ул/ (які рыхтуе настаўнікаў).
ПЕДАЛЬ, -і, мн. -і, -ей, лс. Нажны ры
чаг у машынах і музычных інструментах.
77. /лсрмозо, роядя. ТТоцмжуць но ўсе лебол/ (таксама перан.; прыняць усе меры для
паскарэння, дасягнення чаго-н.; разм.). Ц
лрь/л/. педальны, -ая, -ае. Дз/цячоя лебодьноя л/ом/ь/но.
ПЕДАНТ, -а, 37 -нце, мн. -ы, -аў м.
Той, хто залішне строгі ў выкананні ўсіх
фармальных запатрабаванняў (у навуцы,
жыцці і пад.). II лс. педантка, -і, Д37-тцы,
мн. -і, -так. II лрь/м. педанцкі, -ая, -ае.
ПЕДАНТЫЗМ, -у м Паводзіны, улас
цівасці педанта, ^окдобны бо лебонл/ь/зму.
ПЕДАНТЫЧНЫ, ая, -ае Строгі ў вы
кананні ўсіх запатрабаванняў надзвычай
дакладны і акуратны. 77. чолояек. 77ебонл/ычныя обнос/ны. 77ебонл/ычно (прысл.)
усе яыконеоць. Ц ноз. педантычнасць, -і, лс.
ПЕДЫКЙЭР, -у м. Гігіенічная апрацоў
ка ступняў ног (чыстка, паліроўка пазног
цяў выдаленне мазалёў). Ц лрь/м. педыкюр
ны, -ая, -ае.
ПЕДЫЯТР, -а, мн. -ы, -аў м. Урач, спе
цыяліст па педыятрыі.
ПЕДЫЯТРЫЯ, і, лс Раздзел меды
цыны, які вывучае анатомію і фізіялогію
дзіцячага арганізма, дзіцячыя хваробы,
іх лячэнне і прафілактыку. Ц лрь/л/. педыя
трычны, -ая, -ае.
ПЕДЭРАСТ, -а, 37 -сце, мн. -ы, -аў м.
Чалавек, які займаецца педэрастыяй.
ПЕДЭРАСТЫЯ, -і, лс. (спец.). Палавая
ненармальнасць: палавыя адносіны муж
чыны з мужчынам. II лрь/л/. педэрастычны,
-ая, -ае.
П'ЕДЭСТАЛ, а, мн ы, аў, м 1. Пас
тамент, падножжа статуі, калоны, вазы і
пад. 77. обел/ско. Ск/нуць коео-н. з міебэсл/оло (перан.: пазбавіць высокага станові
шча, аўтарытэту). 2. Узвышэнне, на якое
ўзнімаюцца пераможцы ў спартыўных
спаборніцтвах, конкурсах і пад. для атры
мання ўзнагароды. Ц лрь/м. п'едэстальны,
-ая, -ае.
ПЕЙЗАЖ, -у / -а, л/н. -ы, -аў, м. 1. -у.
Агульны выгляд якой-н. мясцовасці, края
від. белоруск/я лемзолсы. 7/орочонск/ л. 2.
-а. Малюнак краявіду, а таксама апісанне
прыроды ў мастацкім творы, бысл/оўко
лемзолсоў аябол/оео л/осл/око. 77о//ескія мемзолсь/ ў /лбор&х Якубо Аблосо. Ц лрым. пей
зажны, -ая, -ае. 77. лсыоол/с.
ПЕЙЗАЖЫСТ, а, 37 сце, мн -ы, аў,
л/. Мастак, які малюе пейзажы. Ц лс. пейза
жыстка, -і, Д37-тцы, л/н. -і, -так.
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ПЁКАР, -а, мн. -ы, -а% л*. Спецыяліст,
які займаецца выпечкай хлеба. Ц ярым. пя
карскі, -ая, -ае.
ПЁКАРЫХА, -і, ДЛ7-рысе, лт. -і, -рых,
зк. Жонка пекара.
ПЁКЛА, -а, я. 1. Паводле рэлігійна-містычных уяўленняў — месца, дзе церпяць
вечныя пакуты душы памерлых грэшні
каў. У чорта ў пекле. ТТезц/раней за бацьку ў
пекла (прымаўка: паспешліва і недарэчна
ўмешвацца ў чые-н. справы, апярэджваю
чы каго-, пгго-н.; разм., іран.) 2. Моцная
гарачыня, спёка (разм.). Яе сябз/ на самым
пекле. 7рал/ць у самае п. (перан.: у гара
чае месца бою, у разгар злосных спрэчак
і пад ). 3. перан. Пра нясцерпныя ўмовы
жыцця, іншыя ўмовы, стан. 77 вайны. Дуюэўнае п. Ц лрым. пякёльны, -ая, -ае (да 1
знач.).
ПЁЛЕНГ, -а, мн. -і, -аў м. (спец.). Ву
гал паміж стрэлкай компаса і напрамкам,
па якім відаць дадзены прадмет або чу
ваць дадзены гук.
ПЕЛЕНГАВАЦЬ, -гўю, -гўеш, -гўе;
-гўй; незак., мяло (спец.). Вызначаць пе
ленг чаго-н. /7. радыёстанцыю. Ц зак. за
пеленгаваць, -гўю, -гўеш, -гўе; -гўй; -га
ваны II наз пеленгаванне, -я, н / пелен
гацыя, -і, зк.
ПЕЛЕНГАТАР, -а, мн. -ы, -аў м. (спец.).
Прылада для пеленгавання. Атычны л.
ПЕЛІКАН, -а, мн. -ы, -аў м. Вялікая
вадаплаўная птушка з доўгай дзюбай і вя
лікім мяшком пад ёю. Ц лрым. пеліканавы,
-ая, -ае /пеліканаў, -нава, -навы.
ПЕЛЬМЁНІ, -яў а<?з -мёнь, -я, м Ку
лінарны выраб — род маленькіх піражкоў
з прэснага цеста, начыненых мясным або
рыбным фаршам і адвараных у кіпетні.
С/б/рск/я л. II лрым. пельменны, -ая, -ае. 77.
цэх.
ПЕЛЬМЕННАЯ, -ай, мн -ыя, -ых, зк.
Сталовая, у якой пельмені з'яўляюцца
абавязковай стравай.
ПЁЛЮШЦЫ, аў Закраіны ў начоў
ках.
ПЁМЗА, -ы, зк. Лёгкая порыстая вулка
нічная парода, кавалкі якой ужыв. для па
ліроўкі, чысткі. II лрым. пёмзавы, -ая, -ае.
ПЁНА, -ы, зк. 1. Пузырыстая маса, якая
ўтвараецца на паверхні некаторых вадкас
цей. Марская л. Мыльная л. Зняць лену з
сулу. 2. Густая белаватая з пузыркамі слі
на, якая выступае на губах пры некаторых
хваробах, моцным хваляванні. З ленам на
рубах засарыць (таксама перан.; у гневе,
раз'юшанасці; разм., неадабр.). Ц прым.
пённы, -ая, -ае.
ПЕНАЛ, -а, мн. -ы, -аў м. Падоўжаная
скрыначка для ручак, алоўкаў гумак і пад.
ІСкольны л. II лрым. пенальны, -ая, -ае.
ПЕНАЛЬЦІ, нескл., м. і н. У футболе:
адзінаццаціметровы штрафны ўдар па ва
ротах.
ПЕНАПЛАСТ, -у, М -сце, м Порыстая
пластмаса. Ц лрым. пенапластавы, -ая, -ае.

ПЕНАТЫ, -аў (уст., жарт.). Родны дом,
родны кут [ад імя пенатаў — старажытнарымскіх багоў апекуноў дамашняга ача
га]. Цярнуцца ба сва/х пенатаў, бацькоўская
л.
ПЕНАЧКА' ал. пенка'
ПЕНАЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак,
зк. Невялічкая пеўчая птушка атрада ве
раб'іных з бурым апярэннем.
ПЁНІ, нескл., н. У Англіі і некаторых ін
шых краінах: дробная разменная манета.
ПЕНІСТЫ, -ая, -ае. З пенай, а таксама
які ўтварае пену (у І знач.). 77. квас. 77ен/стае мыла. Ц наз. пёністасць, -і, зк.
ПЕНІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -іцца; не
зак. Быць пеністым, пакрывацца пенай.
77еняццахеал/. Ц зак. успёніцца, -іцца.
ПЕНІЦЫЛІН, -у м Лекавы прэпарат,
антыбіётык, прыгатаваны з некаторых ві
даў грыбковай цвілі або сінтэтычна. 7н 'екцы/ лен/цыл/ну. Ц лрым. пеніцылінавы, -ая,
-ае.
ПЕНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак., мто.
Рабіць пеністым. Вецер лету хвал/. Ц зак.
успёніць, -ню, -ніш, -ніць; -нены.
ПЁНКА', -і, ,ДМ -нцы, мн. -і, -нак, зк.
Плеўка, якая ўтвараецца на некаторых
вадкасцях пры іх астыванні. Збымаць неяк/
(таксама перан.: браць сабе лепшае). Ц на
мята. пёначка, -і,^Л7-чцы, лт. -і, -чак, зк.
ПЁНКА, -і, ДА7 -нцы, мн. -і, -нак, зк.
Лёгкі порысты вогнетрывалы матэрыял,
які ўжыв. для вырабу люлек для курэння
і інш. II лрым. пёнкавы, -ая, -ае. 77енкаеая
люлька.
ПЁННЫ, -ая, -ае. 1. ел. пена. 2. Пакры
ты пенай, пеністы або напоўнены вадкас
цю з вялікай пенай. 77енная баба. 77 вогнетум/ыцель.
ПЕНС, -а, мн. -ы, -аў м. Дробная ан
глійская манета; тое што і лен/.
ПЕНСІЯ, -і, мн. -і, -сій, зк. Грашовае
забеспячэнне за выслугу гадоў па інва
ліднасці, непрацаздольнасці і пад. 7?ыйсц/ на ленс/ю. Ц лрым. пенсіённы, -ая, -ае.
77. ўзрост (па дасягненні якога належыць
пенсія).
ПЕНСІЯНЕР, -а, мн ы, -аў м Чала
век, які атрымлівае пенсію. 77брсанольны
л. II зк. пенсіянёрка, -і, ДЛ7 -рцы, мн. -і,
-рак. II лрым пенсіянёрскі, -ая, -ае
ПЕНСНЗ, нескл., н. Акуляры, якія не
маюць завушнікаў і трымаюцца на пера
носсі пры дапамозе спружынкі.
ПЕНЬ, пня, мн. пні, пнёў м. 1. Астатак
спілаванага, ссечанага ці зламанага дрэва,
які тырчыць з зямлі. Харчаваць лн/. быць
на лн/ (быць не зрэзаным — пра лес, збож
жа). Ста/ць як л. (перан.: нерухома, ні
чога не разумеючы; разм ). 2. Адно дрэва
будаўнічага матэрыялу. Аул/ць сорак лнёў
лесу. 3. леран. Пра бесталковага, абыя
кавага да ўсяго чалавека (разм., пагард.).
Тбто гэты л. тут мозка зразумець ? Ц лалтнт. пянёк, -нькА, мн. -нькі^ -нькбў м.
(да 1 знач.). Ц лрым. пянёчны, -ая, -ае (да
1 і 2 знач.) і пнёвы, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.).

ПЕК-ПЕР
ПЕНЬЮАР, а, мн ы, -аў м 1. У цы
рульнях: накідка з белай тканіны, якой
накрываюць плечы кліентаў пры стрыж
цы (спец ). 2. Лёгкі жаночы ранішні ка
пот^. II нрым. пеньюарны, -ая, -ае.
ПЁНЯ, -і, лт. -і, -яў, зк. Штраф за не
выкананне ў тэрмін устаноўленых законам ці дагаворам абавязацельстваў. ТУол/чэнне леняў.
ПЁПСІ-КбЛА, -ы, зк. Танізуючы пра
халаджальны напітак.
ПЕПСІН, -у, м. (спец.). Неабходнае
для стрававання арганічнае рэчыва, якое
выпрацоўваецца залозамі страўніка, фер
мент страўнікавага соку. Ц лрь/м. пепсіна
вы, -ая, -ае.
ПЕРА.., прыстаўка. Абазначае: 1) на
кіраванасць дзеяння з аднаго месца на
другое, з аднаго боку на другі, напр.: пе
рабегчы, перавярнуць, лбрайсц/; 2) накіра
ванасць руху цераз што-н., напр.: лорак/нуць, лераллысц/, пераскочыць; 3) змену
накіраванасці дзеяння, перадачу каму-,
чаму-н., напр.: лерабаць (у спадчыну), пе
распаць; 4) паўтарэнне дзеяння нанава,
напр.: лерараб/ць, перачытаць, перамыць;
5) празмернасць дзеяння, а таксама да
вядзенне дзеяння да адмоўнага выніку,
напр.: лераесц/, лерасал/ць, лерахеал/ць;
6) перавагу першынство ў дзеянні, напр.:
перакрычаць, ператанцаваць, лерах/трыць;
7) паслядоўны ахоп дзеяннем усіх або
многіх асоб, прадметаў і вычарпальнасць
такога дзеяння, напр.: леролае/ць, пера
мыць (увесь посуд), перапэцкаць (рукі), пе
рахварэць (усімі дзіцячымі хваробамі); 8)
падзел чаго-н. папалам, на часткі, напр.:
леракус/ць (нітку); лералаліаць; 9) запоўне
насць дзеяннем якога-н. прамежку часу
напр.: перазімаваць, пераначаваць; 10) пе
раўтварэнне ў што-н. іншае, пераход у ін
шы стан, від, напр.: леракласц/ (на іншую
мову), лерарасц/ (сяброўства перарасло
ў каханне), лерамян/ць (свой колер); П)
спыненне якога-н. дзеяння, стану напр.:
перабалець (перабалела сэрца), лерабрабз/ць; 12) слабае праяўленне дзеяння або
яго кароткачасовасць, напр.: лерабыхнуць,
леракус/ць; 13) узаемнасць дзеяння (у дзе
ясловаў з часціцай -цца), напр.: перагавор
вацца, лерал/свацца.
ПЕРААБСТАЛЯВАЦЬ, лібю, лібеш,
-лібе; -лібй; -лявАны; зак., мто. Абсталя
ваць нанава, па-іншаму. 77 лабараторыю.
II лезак. пераабсталёўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
лаз. пераабсталяванне, -я, н / пераабста
лёўванне, -я, н.
ПЕРААБУЦЬ, -ўю, -ўеш, -ўе; -ўты; зак.
1. каго-мто. Абуць у іншы абутак. 77. дзя
цей у сухое. 77. лог/. 2. мто. Змяніць абу
так, абуць іначай. 77. боты. Ц незак. пера
абуваць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц звар. пераабуцца,
-ўюся, -ўешся, -ўецца; незак. пераабу
вацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц лаз. пера
абуванне, -я, н
ПЕРААБЦЯЖАРЫЦЬ,
ру,
рыш,
-рыць; -раны; зак., каео-атю. Празмерна
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абцяжарыць. 77. борумэммяліі. 11 мезяк. пе
раабцяжарваць, -аю, -аеш, -ае. Ц мяз. пера
абцяжарванне, -я, м.
ПЕРААДЗЕЦЬ, -ёну, -ёнеш, -ёне; -ёты;
зяк. 1. коао ("што). Адзець каго-н. у ін
шую вопратку. 77. бзіця. 2. няня. Зняўшы
адно, надзець іншае. 77. косцюлі. Ц мезяк.
пераадзяваць, -аю, -Аеш, -Ае Ц зеор. пераадзёцца, -ёнуся, -ёнешся, -ёнецца; мезяк.
пераадзявацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц
мяз. пераадзяванне, -я, м.
ПЕРААДОЛЕЦЬ, ею, ееш, ее; ены;
зяк. 1. коео-што. Дабіцца перамогі ў ба
рацьбе, перасіліць. 77 есроео. 2. мяло.
Справіцца з чым-н., перамагчы ў сабе
што-н. 77. лероеол. 77. строх (перан.). Ц ме
зяк. пераадольваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 і 2
знач.). II мяз. пераадоленне, -я, м.
ПЕРААДОЛЬНЫ, -ая, -ае Такі, які
можна пераадолець. ЎТеёко яеряжЗольмяя
лсрошкобо. II мяз. пераадольнасць, -і, лс.
ПЕРААДРАСАВАЦЬ, сўю, -сўеш, сўе;
-сўй; -савАны; зяк., што. Паслаць на новы
адрас ці іншай асобе, установе. Ц мяз. пера
адрасаванне, -я, м. і пераадрасоўка, -і, ДЛ7
-ўцы, эк. 77. лоблісмых еьлЗяммяу.
ПЕРААПРАНЎЦЬ, ранў, -рАнеш, рАне; -рані; -рАнуты; зяк., коео-што. Тое,
што і леряжЗзець. 77. бзіця. 77. сукемку.
II мезяк. пераапранаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
зеор. пераапрануцца, -ранўся, -рАнешся,
-рАнецца; -раніся; мезяк. пераапранацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц мяз. параапранённе, -я, м.
ПЕРААРАЦЬ, -рў, -рАш, -рЭ; -рбм, -рацё, -рўць; -рьі; -рАны і перавораны; зяк.
1. мяло. Узараць занава. 77. Оульбям/м'чя.
2. што і моео. Узараць усё, многае. Долькі
зялілі лсроороў зя сеоі/ сек. 3. мяло. Пра
весці баразну ўпоперак чаго-н. 77. бороеу.
II мезяк. пераворваць, -аю, -аеш, -ае. Ц мяз.
пераворванне,-я,м
ПЕРААТЭСТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; -тавАны; зяк., коео (^шлю/ Атэста
ваць нанава з мэтай праверкі кваліфіка
цыі, зацвярджэння ў новым званні. 77.
моеукоеых сулряцоум/кяў. Ц мезяк. пераатэс
тоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц мяз. пераатэста
цыя, -І, ЭК. 77рООСЦІ Л6^ЯЯ/ЛЭСЛ!Я^Ь/Ю.
ПЕРААХАЛАДЗІЦЬ, -ладжў, -лбдзіш,
-лбдзіць; -лбджаны; зяк., коео-што. Аха
ладзіць надта моцна або ніжэй за вы
значаную тэмпературу. Ц мезяк. перааха
лоджваць, -аю, -аеш, -ае. Ц зеор. перааха
ладзіцца, -ладжўся, -лбдзішся, -лбдзіцца;
мезяк. пераахалоджвацца, -аюся, -аешся,
-аецца. Ц мяз. пераахаладжэнне, -я, м.
ПЕРААЦАНІЦЬ, -цаніб, -цЭніш, -ца
ніць; -цЭнены; зяк., коео-шлю. 1. Ацаніць
нанава. 77. /лоеоры. 2. Ацаніць занадта
высока. 77. сеое з^оуіьмяс^і. Ц мезяк. пе
раацэньваць, -аю, -аеш, -ае. Ц мяз. пера
ацэнка, -і, ДЛ7 -нцы, лім. -і, -нак, эк. 77.
кям^/лоўмяс^ем (таксама перан.: карэнны
перагляд сваіх поглядаў, думак, ацэнак).
ПЕРАБАЗІРАВАЦЦА, руюся, руеш
ся, -рўецца; -руйся; зяк. Перамясціцца на
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новую базу. II мяз. перабазіраванне, -я, м. і
перабазіроўка, -і, ДЛ7-ўцы, лім. -і, -рбвак,
лс. (разм.).
ПЕРАБАЗІРАВАЦЬ, рую, -руеш, руе;
-руй; -раваны; зяк., кяео-н/міо. Перамяс
ціць, перавесці на новую базу. 77. зоеоб мя
моеое ліесцо. Ц мяз. перабазіраванне, -я, м. і
перабазіроўка, -і, ДЛ7 -ўцы, лім. -і, -рбвак,
лс. (разм.).
ПЕРАБАЛЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ліць;
зяк. Перастаць балець, супакоіцца. 77олец
лсроболеў.
ПЕРАБАЧЫЦЬ, чу, чыш, -чыць; -ча
ны; зяк., коео-што (разм.). Пабачыць
многа або многіх, зазнаць многае. Долькі
я ўсяео лсробомыў зя сеоё лсыццё.
ПЕРАБЕГЧЫ, -бягў, -бяжьіш, -бя
жыць; -бяжым, -бежыцё, -бягўць; -бёц
-гла; -бяжы; зяк. 1. ішло і лроз (^цсроз) што.
Бягом пераадолець якую-н. прастору. 71
бороеу. 2. Бягом перамясціцца на другое
месца. 77. з обмоео яколя ў бруеі. 3. мсром.
Перайсці на бок праціўніка (разм.). Ц ме
зяк. перабягаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц мяз. перабёг, -у, лі. і перабёжка, -і, ДЛ7-жцы, лім. -і,
-жак, лс. Робіць леробелскі.
ПЕРАБЕЖЧЫК, а, лім і, -аў лі Той,
хто перабег на бок праціўніка. Ц лс. перабёжчьша, -ы, лім. -ы, -чыц.
ПЕРАБЕЛКА ел. перабяліць.
ПЕРАБЕЛЬВАННЕ ал перабяліць
ПЕРАБЕЛЬВАЦЬ ел перабяліць
ПЕРАБІРАЦЦА ел перабрацца
ПЕРАБІРАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; мазок.,
што і мылі. Рытмічна кратаць, патузваць
што-н. пальцамі. 77. лобол фортухо. 27ереоео м. ЛОЛЬЦОЛІІ.
ПЕРАБІРАЦЬ^ ел перабраць
ПЕРАБІЦЦА', 1 і 2 ас не ўжыв,
-б'ёцца; зок. Разбіцца — пра ўсё, многае.
ТТеробмііся талеркі.
ПЕРАБІЦЦА, -б'ібся, -б'ёшся, -б'ёц
ца; -б'ёмся, -б'яцёся, -б'ібцца; зок. (разм.).
Сяк-так перажыць некаторы час у няста
чы. 77. бо зорллоты. II лезок. перабівацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца. З еобы мо хлеб, або
мо кеос л. (жыць бедна, галадаючы; разм.).
ПЕРАБІЦЬ', -б'іб, -б'ёш, -б'ё; -б'ём,
-б'яцё, -б'ібць; -бі; -біты; зок. 1. коео
('што/ Забіць усіх, многіх. 77. еоўкоў. 2.
што. Разбіць многа чаго-н. 77. лосуб. 3.
што. Зламаць, пераламаць. 77. пляло. 4.
што. Узбіць нанава. 77. лобўшку. 5. што.
Прыбіць іначай або ў іншым месцы. 77.
кручок у імшое ліесцо. Ц мезок. перабіваць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
ПЕРАБІЦЬ , -б'іб, -б'ёш, -б'ё; -б'ём,
-б'яцё, -б'ібць; -бі; -біты; зок. 1. коео-што.
Перарваць чыю-н. гаворку. 77. лромоўцу
рэллікоіі. 2. што. Парушыць натуральны
ход, развіццё якіх-н. падзей, з'яў і пад. 77.
сом. 77. хоб булюк. 3. што. Заглушыць, пе
расіліць. 77. олетыт (сапсаваць апетыт).
Дылі леробіу лях (Ліялы. 4. Перахапіць у ка
го-н., не даць другому (разм.). 77. куплю. Ц
мезок. перабіваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПЕРАБЛЫТАЦЦА ел блытацца

ПЕРАБЛЫТАЦЬ ел блытаць
ПЕРАБЛЫТВАЦЬ, аю, аеш, ае; ме
зок. Тое, што і блытоць (у 1, 2 і 4 знач.).
ПЕРАБОЙ, ю, лім і, яў, лі Няроў
насць у біцці, парушэнне рытму, затрым
ка, прыпыненне. 77ульс з леробояліі. 77еробоі ў бостоўцы люеороў (перан.). Ц лрылі.
перабойны, -ая, ае
ПЕРАБбЛЫПЫЦЬ,
шу,
шыш,
-шыць; -шаны; зок. што і без бол. Падаць
у большых памерах, чым на самай справе;
надаць празмерна важнае значэнне ча
му-н. 77 люечымосці. Ямо любіць л. Ц мезок.
перабольшваць, -аю, -аеш, -ае. Ц моз. пера
большанне, -я, м
ПЕРАБОР, у; лі 1. ел перабраць 2.
Частае чаргаванне якіх-н. гукаў; пера
звон. 7>оялы і еорлюмікі зоіеролі ў л.
ПЕРАБОРКА ел перабраць
ПЕРАБОРЛІВЫ, ая, ае (разм) Вель
мі патрабавальны, капрызны пры выбары
каго-, чаго-н. 77 бо ябы. Ц моз. пераборлі
васць, -і, лс.
ПЕРАБРАДЗІЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв,
-рбдзіць; зок. Стаць гатовым для ўжыван
ня або сапсавацца ў выніку празмернага
браджэння. 77130 леробробзіло. 7/есто леробробзіло.
ПЕРАБРАЦЦА, -бярўся, -бярэшся, -бя
руцца; -бярбмся, -берацёся, -бярўцца;
-бярйся; зок. 1. Перайсці, пераправіцца.
77. мо бруеі бсрое. 2. Тое, што і лсросяляццо.
77. ў ноеы болі. Ц мезок. перабірацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
ПЕРАБРАЦЬ, -бярў, -бярбш, -бярЭ;
-бярбм, -берацё, -бярўць; -бярй; -брАны;
зок. 1. коео-што. Разбіраючы, сартуючы,
перагледзець (многае). 77. кміеі. 77 буль
бу. 77. у розмоее ўсіх зяоёмых (перан.). 2.
што. Разабраўшы, скласці, набраць на
нава (спец.). 77. сцемы. 77. тэкст. 3. што.
Паслядоўна дакрануцца да чаго-н. 77 гу
зікі мо кофце мяльцамі. 4. што і моео. Узяць
больш, чым трэба, занадта многа. 77 фолб
зорллоліы. 5. Зрабіць звыш меры, пера
даць, перастарацца (разм.). 77 лісру (зра
біць лішняе). У мябзелю ў еосцях лсроброў
(выпіў лішняе). II мезок. перабіраць, -Аю,
-Аеш, -Ае Ц моз. перабіранне, -я, м., пера
бор, -у; лі. і пераборка, -і, ДЛ7 -рцы, лс. (да
2 знач.).
ПЕРАБРАДЗІЦЬ, -джу; -дзіш, дзіць;
-джаны; зок., што. Забрудзіць усё, многае.
77. усю еолротку.
ПЕРАБУДАВАЦЦА, дўюся, -дўешся, -дўецца; -дўйся; зок. Змяніць парадак
сваёй работы, напрамак сваёй дзейнасці,
свае погляды. 77 лосля крытыкі. Ц лезок.
перабудоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц
моз. перабудова, -ы, лс.
ПЕРАБУДАВАЦЬ, дўю, дўеш, дўе;
-дўй; -давАны; зок., што. 1. Зрабіць пера
робку ў якой-н. пабудове. 77 хоту. 2. Па
будаваць, перарабіць па-новаму, унёсшы
змены ў парадак, сістэму чаго-н. 77. ллом.
77. лроцу школы. 77. скоз. Ц мезок. перабу-
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дбўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ядз. перабудова,
-ы, лс.
ПЕРАБУДОВА, -ы, лс. 1. ад перабуда
ваць, перабудавацца. 2. У СССР у 1985—
1991 гг: працэс рэфармавання эканомікі і
грамадскай свядомасці, скіраваны на раз
віццё дэмакратыі і галоснасці, заканчэнне
халоднай вайны. Ц ярым. перабудоўчы, -ая,
-ае. 77ердбубоўчыя лрдцэсы.
ПЕРАБЫВАЦЬ, аю, Аеш, ае; здк і
яездк. 1. яездк., ад. перабыць. 2. здк. Тое,
што і лердбыць (у 2 знач.). Зд длом/я/ чдс
/лу/л лб/?дбыедлд ліяоад любзей.
ПЕРАБЙЦЬ, -бўду, -бўдзеш, -бўдзе;
-бўдзь; -бьіты; здк. (разм.). 1. мяло і без
бдя. Пражыць нейкім чынам, перачакаць
нейкі час, да якой-н. пары. /7. ноч у злделіых. 2. Пабываць у розны час дзе-н. — пра
ўсіх, многіх або пабываць у каго-н. у ру
ках — пра ўсё, многае. Зд длом/я/ чдс ліуіл
ябрдбыло ліяоад любзей. Хольк/ кя/а яе^дбыло ў лад /туках. Ц яездк. перабывАць, -Аю,
-Аеш, -Ае (да 1 знач.).
ПЕРАБЯГАЦЬ ад перабегчы
ПЕРАБЯЛІЦЬ, -бяліб, -бёліш, -бёліць;
-бёлены; здк., м/тло. 1. Пабяліць нанава.
77. леч. 2. Пабяліць усё, многае. Зд сезоя
лердбял/ў со/ля/ лдкояў. 3. Сапсаваць праз
мерным бяленнем. 77. яддо/яяы хдоркдй
(разм.). 4. Перапісаць з чарнавіка начыс
та (уст.). 77 рукдя/с. II яездк. перабельваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц ядз. перабельванне, -я, я. /
перабелка, -і,ДЛ/-лцы, лс.
ПЕРАВАБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены; здк., кдео (мяло). Заахвоціўшы чым-н.,
угаварыць перайсці, пераехаць куды-н.,
пераманіць. 77. бобрдад /юбо/ля/кд. Ц яездк.
перавабліваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАВАГА, -і, Д37-вАзе, лія. -і, -вАц лс.
1. Асаблівасць, што выгадна адрознівае
каго-, што-н.; выгада. Л/лрылідць лердедеу.
Хблькдсядя я. 2. Выключнае права на штон., прывілея. Сядбчь/яяь/я л^деы / ябрдеде/.
ПЕРАВАЖАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; яездк.
Мець перавагу ў чым-н.; займаць паную
чае становішча. 7у/л ябрдедлсдюць сосяы.
ПЕРАВАЖНА, лрысл. Іалоўным чынам,
у большасці. Лес быў я. хедееы.
ПЕРАВАЖНЫ, -ая, -ае. Найбольш па
шыраны, распаўсюджаны, які змяшчае ў
сабе якую-н. перавагу. 77ердеджяую больм/дсць кдлекл/ыеу скддбде лнмдбзь.
ПЕРАВАЖЫЦЬ, жу жыш, жыць;
-жаны; здк. 1. кдао-м//ло. Узважыць яшчэ
раз. 77. бруз яердб збдчдй. 2. кдао-м//ло. Уз
важыць усё, многае або ўсіх, многіх. 77. усе
ліям/к/ з леўкой. 3. кдао-м/лю. Перасягнуць у
вазе, перацягнуць. Лбяд м/для едадў лбрдедлсыдд бруаую. 4. яс/?дя. Аказацца больш
значным, важкім, перасіліць. Ддлы/лл/едсць лердеджылд с/лрдх. Ц яездк. пера
важваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАВАЗІЦЬ, -важў, -вбзіш, -вбзіць;
-вбжаны; здк., кдао-м//ло. Возячы, пасту
пова перавезці, пераправіць. 77. усю іраду.
ПЕРАВАЛ, -у, лі 1. ад. пераваліць. 2. лія.
-ы, -аў. Найбольш нізкае месца ў горным

хрыбце, даступнае для пераходу, дарога
цераз такое месца. 7урыслы лрдймді/ яебяслечяы я. II лрылі. перавальны, -ая, -ае.
ПЕРАВАЛІЦЦА, -валібся, -вАлішся,
-вАліцца; здк. 1. Валячыся, перабіраючы
ся цераз што-н., упасці на процілеглы бок
чаго-н. 77. цердз бор/я. 2. Перавярнуцца з
аднаго боку на другі (разм.). 77. яд бруе/
бок. II яездк. перавальвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
ПЕРАВАЛІЦЬ, -валіб, -вАліш, -вАліць;
-вАлены; здк. 1. мяло. Перамясціць, пе
ралажыць, звальваючы (пры перагрузцы;
спец. і разм.). 2. мяло і цердз мяло. Пе
райсці цераз горны хрыбет. 3. дсдб. і бездс.
Перайсці які-н. колькасны або часавы
рубеж. ТТрдбеа лідм/ыяы лердеол/ў зд со/ляю
/лысяч к/лдліелірдў. Ужо лердедл/лд (безас.)
зд ля^ьбзясял/ адбоў. Ц яездк. перавальваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц ядз. перавальванне, -я, я.
(да 1 знач.), перавалка, -і,ДЛ7-лцы, ж. (да
1 знач.; спец.) /перавал, -у, лі. (да 2 знач.). Ц
лрылі. перавалачны, -ая, -ае (да 1 знач.). 77
луяк/л (таксама перан.: наогул пра месца
перамяшчэння, перабазіравання чаго-н.).
ПЕРАВАЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., кдео-млло. Паваліць усіх, многіх або
ўсё, многае.
ПЕРАВАНДРАВАЦЬ, рўю, рўеш, рўе;
-рўй; здк. Вандруючы, перабрацца, пера
мясціцца куды-н. 77. яд лоеую лдм/у. Ц яе
здк. перавандрбўваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАВАРОТ, -у 37 -рбце, лія. -ы, -аў
л*. 1. Рэзкі паварот, карэнныя змены у
развіцці чаго-н. 77. у ядеуцы. 2. Карэнная
змена ў дзяржаўным жыцці. Дзярждўлы л.
3. Паварот з аднаго боку на другі. 77. цердз
крыло (фігура вышэйшага пілатажу). Скдчок з лердбдро/лдм (у гімнастыцы). Ц дрылі,
пераваротны, -ая, -ае (да 3 знач.).
ПЕРАВАРАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-вАрыцца; здк. Ад доўгага варэння стаць
не такім, як трэба. ЗТясд лардедрылдся. Ц
яездк. пераварвацца, -аецца.
ПЕРАВАРЫЦЬ, -варў, -вАрыш, -вАрыць; -вАраны; здк., мяло. 1. Зварыць на
нава. 77 едрэяяе. 2. Надта доўга варачы,
зрабіць не такім, як трэба. 77. ліясд. 3. лердя. Асэнсаваць і засвоіць прачытанае. 77.
лрдчы/лдяую кя/ау. Ц яездк. пераварка, -і,
Д37-рцы, ж. (разм.).
ПЕРАВЕЗЦІ, -вязў, -вязёш, -вязё; -вя
зём, -везяцё, -вязўць; -вёз, -вёзла; -вязі;
-вёзены; здк., мяло. І. Перамясціць, везу
чы цераз якую-н. прастору. 77. цердз рдку.
2. Везучы, даставіць з аднаго месца ў дру
гое. 77. бзяцей яд бдчу. Ц яездк. перавозіць,
-вбжу, -вбзіш, -вбзіць. II лдз. перавёз, -у, лі.
/ перавозка, -і,
-зцы, лія. -і, -зак, ж. Ц
лрылі. перавбзачны, -ая, -ае і перавбзны,
-ая, -ае (да 1 знач.). 77ердеоздчяыя сробк/.
77брдеозлы луяк/л.
ПЕРАВЕЛІЧЭННЕ ал. перавялічыць.
ПЕРАВЁСІЦЦА, -вёшуся, -вёсішся,
-вёсіцца; здк. Звесіцца (у 1 знач.) цераз
што-н. 77. цердз лло/л. Ц яездк. перавёшвацца, -аюся, -аешся, -аецца.

ПЕР-ПЕР
ПЕРАВЕСІЦЬ, -вёшу, -вёсіш, -вёсіць;
-вёшаны; здк. 1. мяло. Павесіць на другое
месца. 77 лдр'лрэяі. 2. кдао-млло. Пера
кінуўшы цераз што-н., павесіць канцамі
ўніз. 77. ліям/ок цбрдз плячо. Ц яездк. перавёшваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАВЕСЦІ', -вядў, -вядзёш, -вядзё;
-вядзём, -ведзяцё, -вядўць; -вёў -вялА,
-лб; -вядзі; -вёдзены; здк. 1. кдео (мяло).
Ведучы, перамясціць цераз якую-н. пра
стору. 77. бзяцей цердз еуліцу. 2. кдао-м/лю.
Перамясціць з аднаго месца на другое,
размясціць у іншым месцы. 77 хеордед ў
бруаую лдлд/лу. 77. чыеуядчлыя сдс/лдеы яд
здлдсяыя луц/. 3. кдео (м//ло). Назначыць
на іншае месца, пасаду і пад. 77. сілубэя/лд ў бруеі /яс/лы/лу/л. 77. яд брукую дллд/лу.
4. мілю. Перадаць, пераслаць. 77. ером/ы лд
ломіце. 5. мяло. Падаць у іншых велічынях,
у другіх знаках. 77 дрм/ыяыўліейіры. 77. болдрыўрубл/. 6. мяло. Перанесці, перарыса
ваць на што-н. (якое-н. адлюстраванне).
77 еыкрдйку. б Перавесці дух, дыханне — 1)
глыбока ўздыхнуць, аддыхацца; 2) зрабіць
кароткі перапынак, перадышку ў чым-н.
II лездк. перавадзіць, -джу, -дзіш, -дзіць. Ц
ядз. перавбд, -у 37-вбдзе, лі.; лрылі. пера
водны, -ая, -ае (паводле 3, 4 і 6 знач.). 77ердеобяыя экздліеяы. 77. блдяк. 77ердеобяыя
кдрц/як/.
ПЕРАВЕСЦІ^, -вядў, -вядзёш, -вядзё;
-вядзём, -ведзяцё, -вядўць; -вёў -вялА,
-лб; -вядзі; -вёдзены; здк. 1. кдео-мдло.
Знішчыць, вывесці. 77. ліым/эй. 2. мяло.
Зрасходаваць без асаблівай карысці або
марна (разм.). 77. ером/ы. Ц яездк. пера
водзіць, -джу, -дзіш, -дзіць. II ядз. перавОд,
-у -37-вбдзе, лі. 77. еромідй.
ПЕРАВЕСЦІСЯ', -вядўся, -вядзёшся,
-вядзёцца; -вядзёмся, -ведзяцёся, -вядўцца; -вёўся, -вялАся, -лбся; -вядзіся;
здк. Перайсці на новую пасаду, на новае
месца працы, вучобы і пад. 77. яд здеочмде
дббзялеяяе. Ц лездк. пераводзіцца, -джуся,
-дзішся, -дзіцца.
ПЕРАВЕСЦІСЯ , 1 і 2 ас не ўжыв , вя
дзёцца; -вёўся, -вялАся, -лбся; здк. Зрас
ходавацца, знікнуць. Ям/чэ ером/ы яе лардеял/ся. II яездк. пераводзіцца, -дзіцца.
ПЕРАВЕТРЫЦЬ, ру, рыш, рыць;
-раны; здк., мяло. Прасушыць на ветры.
77. збожжд. II яездк. перавётрываць, -аю,
-аеш, -ае.
ПЕРАВЕШАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
здк., мяло. Павесіць усё, многае або ўсіх,
многіх.
ПЕРАВЕШВАЦЦА ад перавесіцца
ПЕРАВЕШВАЦЬ ад перавесіць
ПЕРАВІЦЬ, -раўіб, -раўёш, -раўё; -раўём, -раўяцё, -раўібць; -віў, -вілА, -лб; -ра
ві; -віты; здк., мяло. 1. Абвіць чым-н., аб
вязаць. Зазрдя/ лбрдейн лясяую бдроеу. 2.
Звіць нанава. 77. вяроўку. 3. Пераматаць на
што-н. іншае. 77. мйяк/з лідлікд лд клубок. Ц
лездк. перавіваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПЕРАВбД , -а / -у, 37 -вбдзе, лі 1. -у,
ал. перавесці'. 2. -а, лія. -ы, -аў Грашовае

ПЕР-ПЕР
адпраўленне праз банк, па пошце, тэле
графе. ^блрое/^ь ером/ы лерлбобдм. Ц лрым.
пераводны, -ая, -ае (да 2 знач.). /7. бяляк.
ПЕРАВОД^ ая. перавесці.
ПЕРАВОДЗІЦЦА' ая перавесціся
ПЕРАВОДЗІЦЦА^ ая перавесціся^.
ПЕРАВОДЗІЦЬ' ая перавесці'
ПЕРАВОДЗІЦЬ^ ая перавесці^
ПЕРАВОДНЫ ая. перавесці', перавод'.
ПЕРАВОЗ, -у м 1. ая. перавезці. 2. .мя.
-ы, -аў Месца пераправы цераз раку на
пароме, лодцы і пад.
ПЕРАВОЗАЧНЫ ая перавезці
ПЕРАВОЗІЦЬ ая перавезці
ПЕРАВОЗКА ая перавезці
ПЕРАВОЗНЫ ая перавезці
ПЕРАВОЗЧЫК, а, мя -і, -аў, м Чала
век, які займаецца перавозам цераз раку
на лодцы, пароме і пад. Ц зк. перавозчыца,
-ы, мя. -ы, -чыц. II ярым. перавозчыцкі, -ая,
-ае.
ПЕРАВОРВАННЕ ая пераараць
ПЕРАВОРВАЦЬ ая пераараць
ПЕРАВУЧЫЦЬ, вучў, вўчыш, вў
чыць; -вўчаны; злк. 1. клао (мяло). Навучьпіь, падрыхтаваць усіх, многіх, Хм лерлеучыў сотм/ баянам. 2. клао (мяло/ На
вучыць нанава. 7/оеучы^ь ляечэм, чым л.
3. м/то. Вывучыць, завучыць нанава. /7
урок. 4. клао-млло. Праявіць празмернасць
у завучванні ці навучанні каго-н. Ц яезлк.
перавўчваць, -аю, -аеш, -ае. Ц зедр. пераву
чацца, -вучўся, -вўчышся, -вўчыцца (да
2 і 4 знач.); мездк. перавўчвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
ПЕРАВЫБАРЫ, -аў Выбары членаў
якой-н. арганізацыі, якія праводзяцца
праз пэўныя прамежкі часу. 77. лрд^кдмл.
II ярым. перавыбарны, -ая, ае.
ПЕРАВЫБРАЦЬ, -беру, -бераш, бера;
-беры; -браны; злк., клео-м/то. 1. Выбраць
нанава. /7. млробмдед суббзю. 2. Вызваліць
ад выбарнай пасады, выбраўшы іншага
(разм.). II лезлк. перавыбіраць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
ПАРАВЫДАННЕ, я, я 1. ая пёравы
даць. 2. Перавыдадзеная кніга.
ПЕРАВЫДАТАК, тку, мя -ткі, ткаў м
Тое, што і выдаткавана звыш нормы, пла
на; перарасход. ^ллум/чдлы еял/к/ я.
ПЕРАВЫДАТКАВАЦЬ, кўю, кўеш,
-кўе; -кўй; -кавАны; злк., мяло. Выдатка
ваць звыш нормы, плана, перарасхода
ваць. 77. сробк/. II яезлк. перавыдаткоўваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц ялз. перавыдаткаванне, -я,
я.
ПЕРАВЫДАЦЬ, дам, дасі, дасць;
-дадзім, -дасце, -дадуць; -даў -дала; -дай;
-дадзены; злк., мяло. Выдаць зноў. 77. лдбручя/к. II мезлк. перавыдаваць, -дак5, -даёш,
-даё; -даём, -даяцё, -дакуць. Ц ялз. перавыдАнне, -я,я
ПЕРАВЫКАНАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; злк., м/то. Выканаць звыш праду
гледжанага, звыш плана. 77. змеяяле злбдяяе. II мезлк. перавыконваць, -аю, -аеш,
-ае. II ялз перавыкананне, -я, я
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ПЕРАВЫСІЦЬ, -вйшу, -віАсіш, ві
сіць; -вйшаны; злк. 1. (7 / 2яс. яеўзкые.),
/мто. Быць большым па колькасці, паме
ры, вазе і пад. 7?лел сллр/лсмеял л^рдеыс/лл 766 ка. 2. м/то. Перавыканаць норму
план і пад. 77. норму бь/лрлцоўк/. 3. м/то.
Выйсці за межы дазволенага. 77 сяле ллўлдмо^теы. 77. ху/лклс^ь руху. 4. клао (мяло).
Аказацца лепш за каго-, што-н. у якіх-н.
адносінах. 77 ус/х селем сярь/?лялс^/о. Ц яезлк. перавышаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ялз. пе
равышэнне, -я, я. ТТяля еыкляляы з яерлеыіяэяяем. 77. ўлдбы.
ПЕРАВЫТВОРЧАСЦЬ, і, зк (спец)
Вытворчасць, якая перавышае магчымас
ці збыту. 77. тдедряў.
ПЕРАВЫХАВАЦЬ, аю, аеш, ае;
-аны; злк., кдео (м/то). Выхаваннем пры
віць каму-н. новыя звычкі, погляды, нор
мы паводзін і пад. 77. яебысцынл/ялелялел
еучмя. II яезлк. перавыхоўваць, -аю, -аеш,
-ае. II зелр. перавыхавацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца; яезлк. перавыхоўвацца, -аюся,
-аешся, -аецца. Ц ялз. перавыхаванне, -я, я.
ПЕРАВЯЗАЦЬ, яжў, Ажаш, -Ажа;
-яжьі; -Азаны; злк. 1. клео-м/то. Нала
жыць павязку на каго-, што-н. 77. рляеялал. 77. рляу. 2. кдео-м/то. Абвязаць з усіх ба
коў крыж-накрыж. 77. лдсылку м/ллелтдм.
3. м/то. Развязаўшы, завязаць іначай. 77
хустку. 4. кяео-м/то. Звязаць, павязаць
усё, многае або усіх, многіх. 77. усе рэчы. 5.
клао. Навязаць на новым месцы. 77. цяля.
II яезлк. перавязваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ялз.
перавязка, -і, ДЛ7-зцы (да 1—3 і 5 знач.)/
перавязванне, -я, я
ПЕРАВЯЗАЧНАЯ, ай, мя -ыя, -ых, зк.
У медыцынскай установе: спецыяльнае
памяшканне для перавязак.
ПЕРАВЯЗАЧНЫ, ая, ае Прызначаны
для перавязкі, для аказання лячэбнай да
памогі. 77 луякт. 77ерляязлчяыя сробк/.
ПЁРАВЯЗЬ, -і, мя. -і, -ей, зк. Павязка
цераз плячо для падтрымання пашкоджа
най рукі. 77яббес/ць хворую руку ял м.
ПЕРАВЯЛІЧЫЦЬ, чу, чыш, чьшь;
-чаны; злк., м/то. Надаць чаму-н. праз
мернае значэнне. 77. зяслуе/. 77. цяжклсц/.
II яезлк. перавялічваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ялз.
перавелічэнне, -я, я
ПЕРАВЯРНЎЦЦА, вярнўся, -вёрнешся, -вёрнецца; -вярціся; злк. 1. Павярнуц
ца з аднаго боку на другі, павярнуцца про
цілеглым бокам. ТТобкд лерл&яряуллся (пе
ракулілася). 2. Прайсці, перабыць. Ходак/
тут ялро^у лерлеяряуллся/ 3. у кяео-м/то,
леряя. Ператварыцца ў каго-, што-н.;
прыняць іншы выгляд. Хам?/ рубл/, ба/ лерлеяряул/ся ў <?ерлб7 (прымаўка). Хлолчык
яерлеяряуўся ў кдзляяя (у казцы). 4. леряя.
Рэзка змяніцца, перамяніцца. Уяео эка/цц/
ўсе лерлеяряуллся. Ц яезлк. пераварочвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
ПЕРАВЯРНУЦЬ,
вярнў, -вёрнеш,
-вёрне; -вярні; -вёрнуты; злк. І. клеом/то. Павярнуць процілеглым бокам, па
вярнуць з аднаго боку на другі. 77. хору лал

ял бруе/ бок. 77. уеерх бмом м/то-л. (такса
ма перан.: учыніць беспарадак дзе-н.). 2.
м/то. Бязладна раскідаць, перабіраючы
цгго-н. у пошуках, ператрэсці. 77 усе лллеры. 3. клео-м/то ў клео-м/то. Пераканаў
шы, схіліць да якіх-н. змен; ператварыць
у каго-, што-н. пры дапамозе чараў (у каз
ках, легендах). 77 у селю аеру. 77 у елўкл.
4. м/то. Змяніць, сказіць сэнс, змест ча
го-н. (разм.). 77. ял сеом ллб. Ц яезлк. пера
варочваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАВЯСЛА, -а, мя ы, аў я 1. Сала
мяны жгут для звязвання снапоў кулёў 2.
Звязка, вясло. 77 ключоў.
ПЕРАГАВАРЙЦЬ, -варў,
вбрыш,
-вбрыць; злк. І. з к/м. Абмяняцца думкамі,
коратка пагаварыць. 77 лбз/я ял лбз/я. 2.
клео ("м/то). Гучна, многа гаворачы, пры
мусіць замаўчаць іншых (разм.). Яео яе
леряедеррым/. Ц лезлк. перагаворваць, -аю,
-аеш, -ае (да 2 знач.).
ПЕРАГАВОР, у мя -ы, -аў м 1. мя
Дзелавы абмен думкамі пры высвятленні
якіх-н. пытанняў умоў і пад. Дь/лллмлтычмыя леряеяеоры. 2. Размова; кароткая
спрэчка (разм ). Зякязд^ь м/экелробя/ л. 77.
з сусебклм лл рязмеркяеяяя/ ллом/чы клл/боря быўеярдчы. II лрым. перагаворны, -ая, -ае
(да 2 знач.). 77. луякт.
ПЕРАГАНЯЦЬ ал перагнаць
ПЕРАГАР, -у м. 1. Тое, што перагарэ
ла. ТТяеяе леряеярям лб слллеялал сме/^/(я.
2. Непрыемны пах з рота ад вялікай коль
касці выпітых спіртных напіткаў тіб сусебл ллтыхллл лерлесрлм. Ц лрым. перагарны,
-ая, -ае.
ПЕРАГАРАВАЦЬ, -рўю, рўеш, -рўе;
-рўй; злк., м/то. Перанесці, перажыць
(нястачу гора). 3/му як-мебубзь леряеяруем.
ПЕРАГАРАДЗІЦЬ,
раджў, -рбдзіш,
-рбдзіць; -рбджаны; зок., м/то. Раздзяліць
перагародкай. 77. локом. Ц мездк. перага
роджваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАГАРАЦЬ / ПЕРАГАРВАЦЬ ал пе
рагарэць.
ПЕРАГАРНЎЦЬ, -гарнў, -гбрнеш, -гбрне; -гарні; -гбрнуты; здк., м/то. Перавяр
нуць старонку ці ліст чаго-н. 77. лекдльк/
стяромдк. II яезлк. перагортваць, -аю, -аеш,
-ае.
ПЕРАГАРОДКА, і, ДЛ7 дцы, л/я і,
-дак, зк. 1. Тонкая сценка, што дзеліць
на часткі якое-н. памяшканне, сховішча.
,/%лдчдядя л. ў хоце. Змеек з лбряелробкдм/.
2. лбрлл. Тое, што аддзяляе адно ад друго
га, з'яўляецца перашкодай паміж чым-н.
(кніжн.). Саслоўныя лердедробк/. 3. Унут
раная сценка, што перагароджвае якую-н.
поласць. 7/дсдедя л. Ц лрь/л/. перагародач
ны, -ая, -ае (да 1 і 3 знач.).
ПЕРАГАРТАВАЦЬ, тўю, тўеш, -тўе;
-тўй; -тавАны; здк. Залішне загартаваць;
сапсаваць празмернай загартоўкай. 77
столь. II яезлк. перагартоўваць, -аю, -аеш,
-ае. II ядз перагартоўванне, -я, я., пера
гартоўка, -і, ,ДЛ7 -ўцы, зк. / перагарт, -у Л7
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-рце, .м. II лрь/м. перагартавальны, -ая, -ае
(спец.).
ПЕРАГАРТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
злк., м/то. Гартаючы, перабраць лісты,
старонкі чаго-н. 77. часол/с. Ц яезак. пера
гортваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАГАРЭЛЫ, -ая, -ае. Які перагарэў.
77ераеарэлал бэлька. /7. еном.
ПЕРАГАРЭЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв.,
-рйць; зак. 1. Пераламацца ад гарэння ці
моцнага нагрэву, трэння. 7?ось лераеарэла.
2. Сапсавацца ад доўгага гарэння, моц
нага награвання, Лямпачка лбраеарэла. 3.
Сатлець, сапрэць. Тлом перазарад. 4. лерак.
Знікнуць, прайсці, прытупіцца (пра па
чуцці, перажыванні і пад.). Тлеў лераеарэў.
II кезак. перагараць, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае /
перагарваць, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ае.
ПЕРАГІБ, -у .мк. -ы, -аў, .м. 1. Лінія згі
бання чаго-н. ТУа лерае/бе л/ста. 2. лерак.
Парушэнне правільнай лініі ў якой-н.
дзейнасці, шкодная крайнасць, барацьба
з лбрае/бам/.
ПЕРАГІБАЦЦА ; ПЕРАГІНАЦЦА
перагнуцца.
ПЕРАПБАЦЬ / ПЕРАГІНАЦЬ
перагнуць.
ПЕРАГЛАДЗІЦЬ, джу, дзіш, дзіць;
-джаны; зак., мала. Выгладзіць нанава або
пагладзіць многа чаго-н. 77 ус/о бял/зну. Ц
лезак. перагладжваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАГЛЕДЗЕЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць;
-джаны; зак. 1. каео-м/лю. Агледзець нана
ва, многае. 77. усе зал/сы. 2. кале. Разгле
дзець нанава. 77. лсрмь/ еылрацоўк/. Ц лезак.
пераглядаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц лаз. перагляд,
-у 37-дзе, м / перагляданне, -я, л.
ПЕРАГЛЯНЎЦЦА,
нўся,
нёшся,
-нёцца; -нёмся, -леняцёся, -нўцца; -ніся;
зак., з к/м. Абмяняцца кароткімі шмат
значнымі позіркамі. Аладцы лераалянул/ся
м/ж сабак. Ц лезак. пераглядацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца / пераглядвацца, -ваюся,
-ваешся, -ваецца.
ПЕРАГНАЦЬ, -наіб, -нбіш, -нбіць;
-нбены; зак., м/то. 1. Згнаіць усё, многае.
77. села. 2. Угнаіць звыш нормы, празмер
на. 77. зямельны ўчастак. Ц незак. пера
гнойваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАІПАЦЬ, -ганіб, -гбніш, -гбніць;
-гані; -гнАны; зак. 1. каео-м/то. Гонячы,
перамясціць; пераправіць. 77. караў на
бруеое лале. 77. лобк/ на бруе/ берае. 2. каеом/то. Тое, што і абагнаць (у 1 знач.). Леекаеая марына лераенала грузавую. 77. у ласлехах (перан.). 3. м/то. Апрацаваць, раздзя
ляючы на састаўныя часткі награваннем,
кіпячэннем. 77. каёмку. Ц незак. пераганяць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. перагОн, -у, м. (да 1
знач.) / перагонка, -і, 7737 -нцы, ж. (да І і
З знач.). II лрым. перагонны, -ая, -ае (да 1 і
З знач.) / перагоначны, -ая, -ае (да 3 знач.).
77ера<?онны аларат.
ПЕРАГНІСЦІ / ПЕРАГНІЦЬ, 1 і 2 ас
не ўжыв., -ніё; -ніў -нілА, -лб; зак. Згнісці
(згніць) зусім. Тлом лйраен/ў Ц незак. пера
гніваць, -Ае

ПЕРАГНОЙ, -ю, м. Састаўная частка
глебы, якая ўтварылася з рэштак згніўшых жывёльных і раслінных арганізмаў. Ц
лрым. перагнойны, -ая, -ае
ПЕРАГНОЙВАЦЬ ад перагнаіць
ПЕРАГНЕЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёц
ца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак.
Сагнуцца пад вуглом, дугой; сагнуць сваё
тулава, нахіліўшыся на што-н., звесіцца.
77. цбраз лабаконн/к. Ц незак. перагібацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца / перагінацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПЕРАГНЎЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак. 1. м/то. Са
гнуць у дзве столкі, пад вуглом. 77. л/ст
лалбры напалам. 2. леран., м/то і без бал.
Дапусціць перагіб (у 2 знач.) у чым-н.
(разм.). 7упі бы тром/к/ лераенул/. 0 Пера
гнуць палку (разм., неадабр.) — упасці ў
крайнасць, перастарацца ў чым-н. Ц незак.
перагібаць, -Аю, -Аеш, -Ае /перагінаць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц наз. перагібанне, -я, н. (паводле
дзеясл. перагібаць).
ПЕРАГОН*, -у м. 1. ад. перагнаць. 2.
л/н. -ы, -аў. Участак чыгункі паміж дзвю
ма станцыямі. II лрь/м. перагонны, -ая, -ае.
ПЕРАГОН , -у, л/. Малако, абястлушча
нае на сепаратары.
ПЕРАГОНКА ал перагнаць
ПЕРАГОННЫ ал. перагнаць, перагон'.
ПЕРАГОРТВАЦЬ ал перагарнуць / пе
рагартаць.
ПЕРАГРУЖАНАСЦЬ, і, ж Празмер
ная загружанасць, нагрузка ў каго-, чаго-н. 77. субна. 77. рабол/ам.
ПЕРАГРУЗІЦЬ, ужў, ўзіш, ўзіць;
-ўжаны; зак., коао-м/то. 1. Грузячы, пе
рамясціць. 77. збожжа з мам/ыны ў еаеоны.
2. Нагрузіць празмерна. 77. еоз. 77. зучняў
бамам/н/м/забанням/ (перан). Ц незак. пера
гружаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. перагрўзка,
-і, Д07 -зцы, ж. II лрь/л/. перагрузачны, -ая,
-ае (да 1 знач.). 77е/?аарузачнь/яработы.
ПЕРАГРУЗКІ, -зак, абз. перагрўзка, -і,
Д37-зцы, ж. 1. ал. перагрузіць. 2. Перавы
шэнне нармальнай для каго-, чаго-н. сілы
цяжару, тэмпературы і пад. (спец.). 77еранос/ць апімас%?ерныя л.
ПЕРАГРУПАВАЦЬ, пўю, пўеш, пўе;
-пўй; -павАны; зак., каео-м/то. Згрупаваць
нанава, іначай. 77. полк/ лбраб наступлен
нем. II незак. перагрупоўваць, -аю, -аеш,
-ае. II наз. перагрупоўка, -і, Д37-ўцы, ж.
ПЕРАГРЫЗЦІ, зў, зёш, зё; зём, зя
цё, -зўць; -йз, -злА; -зі; -зены; зак., каеом/то. 1. Грызучы, раздзяліць на дзве час
ткі. 77. вяроўку. 2. Пагрызці ўсё, многае. Ц
незак. перагрызаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПЕРАГРЫЗЦІСЯ, зўся, зёшся, зёц
ца; -зёмся, -зяцёся, -зўцца; -зіся; зак. 1.
Пра жывёл: пакусаць адзін аднаго. 2. ле
ран. Перасварыцца (разм., неадабр.). Учо
ра лераерызл/ся, бык / сёння не размаўляюць.
ПЕРАГРЭЦЦА, бюся, бешся, бец
ца; зак. 1. Нагрэцца надта моцна. Матор
перагрэўся. 2. Знаходзячыся доўга пад со
нечнымі прамянямі, у лазні і пад., нанес
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ці гэтым сабе шкоду. 77. на сонцы. Ц незак.
перагравацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц наз.
пераграванне, -я, н. / перагрэў, -рбву м.
ПЕРАГРЭЦЬ, -бю, -беш, -бе; -бты;
зак., м/то. Нагрэць вельмі моцна. 77. ла
яльнае. II незак. пераграваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
II наз пераграванне, -я, н. / перагрэў, -рбву
л/. 77 л/еталу. 77. л/атсра.
ПЕРАГУКВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец
ца; незак., з к/м. Абменьвацца час ад часу
воклічамі, словамі, тукамі, даючы знаць
пра сябе. 77. ў лесе. Ц абнакр. перагукнўцца,
-нўся, -нёшся, -нёцца; -нёмся, -няцёся,
-нўцца; -ніся.
ПЕРАГУЛЯЦЬ, Аю, яеш, Ае; зак 1.
Прагуляць звыш меры, больш, чым па
трэбна. 2. м/то. Згуляць паўторна. 77. пар
тыю ў м/ахматы. Ц незак. перагўльваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. перагўльванне, -я, н.
(да 2 знач.).
ПЁРАД', -у, М-дзе, мн. -ьі, -бў м. 1. Пя
рэдняя частка чаго-н. 77. сукенк/. 2. Тое,
што і лерабок (у 1 знач.). 3. звычайна мн.
Частка абутку што ахоплівае верх ступні.
ПЁРАД2, лрыназ. з Г 1. На невялікай
адлегласці ад пярэдняга боку чаго-н., на
супраць каго-, чаго-н. 77. хатам. 2. За не
каторы час да чаго-н. 77. захабам сонца.
3. Служыць для ўказання асобы, з'явы, у
адносінах да якіх робіцца што-н. 7/е аб
ступаць л. цяжкасцяля. 4. У параўнанні з
кім-, чым-н. Чаео сарты еэты конь л. тым
ламае/ком.
ПЕРАД..., прыстаўка. 1. Ужыв. пры
ўтварэнні назоўнікаў і азначае: спера
ду чаго-н., напр.: лераберріе, лграбсэрбзе,
лерабе/сторыя, лграбумоеа. 2. Ужыв. пры
ўтварэнні прыметнікаў і азначае: раней (у
часе або прасторы) чаго-н., напр.: нерабнаеальн/чны, лерабласяўны, лерабын^арктны,
лбрабнац/скны.
ПЕРАДА, лрыназ. з 7*. Тое, што і ле
ра^; ужыв. ў спалучэнні «перада мной
(мною)», ^н чареу займаў лбрабал/ном.
ПЕРАДАВАЦЦА ел. перадацца.
ПЕРАДАВАЦЬ ал перадаць
ПЕРАДАВАЯ, -бй, мн. -іАя, -ых, ж. 1.
Перадавы артыкул у газеце, перадавіца.
2. Участак баёў перадавая пазіцыя. Знахобз/цца на лграбаеом.
ПЕРАДАВЕРЫЦЬ, ру, рыш, рыць;
-раны; зак., каму, каео-м/то і з /н%). Даве
рыць іншаму тое, што даверана самому Ц
незак. перадавяраць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПЕРАДАВІК, -А, мн. -і^ -бў, м. Той, хто
дасягнуў найлепшых вынікаў у рабоце,
паказвае ўзоры свядомых, добрасумлен
ных адносін да працы. 77. еытеорчасц/.
ПЕРАДАВЫ, -Ая, -бе. 1. Які ідзе, знахо
дзіцца наперадзе астатніх. 77. атраб. 77ерабаеая л/н/я. 2. леран. Які стаіць вышэй за
іншых па ўзроўні развіцця, прагрэсіўны.
77ерабаеая тэхн/ка.
ПЕРАДАПОШНІ, -яя, -яе Які папя
рэднічае апошняму. Стубэнт лерабалом/няеа курса.
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ПЕРАДАРУЧАЦЬ, -учў, -ўчыні, -ўчыць;
-ўчаны; зок., што і каму. Даручыць інша
му выкананне таго, што даручана самому.
27. роботу намесніку. Ц незак. перадаручаць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
ПЕРАДАТАЧНЫ, -ая, -ае 1. Які пры
значаны, служыць для перадачы каго-, чаго-н. /7. механізм. 77. пункт. 2. Які пацвяр
джае перадачу чаго-н. каму-н. 27 акт.
ПЕРАДАТЧЫК, -а, мн -і, -аў м Апа
рат для перадачы паведамленняў сігналаў,
адлюстраванняў і гд. у радыёвяшчанні,
тэлебачанні, тэлеграфнай сувязі і гд. Аароткохеолееы н. Сеетлоеы л.
ПЕРАДАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -дАсца,
-дадўцца; -дАўся, -далАся, -лбся; зак., каму.
Перайсці ад аднаго да другога. 7Ьой бяседы
настрой трахаўся і нам. Абарога перадала
ся бзі^яі^і. II незак. перадавАцца, -даёцца.
ПЕРАДАЦЬ, -дАм, -дасі^ -дАсць; -да
дзім, -дасцё, -дадўць; -дАў -далА, -лб;
-дАй; -дАдзены; зак. 1. коео-што. Аддаць,
уручыць, паведаміць каму-н. 27. пакет.
77. пачутае. 27 сеае еебы моладзі (перан ).
2. тто. Распаўсюдзіць, давесці да каго-н.
якім-н. чынам. 27 канцэрт ла робые. 3.
што. Узнавіць, выкласці, адлюстраваць.
27раеільна л. бўмку аўтара. 4. што. Аддаць
у распараджэнне, на разгляд. 27. слраеу ў
суб. 5. што. Аддаць у карыстанне. 27. сеою
калекцыю музею. 6. што. Даць чаго-н.
больш, чым трэба. 27 Дзесяць рублёў пры
разліку. 7. Перайсці меру ў чым-н., пера
старацца (разм ). Ён не сёламі перадасць у
рабоце. II незак. перадаваць, -даіб, -даёш,
-дАе; -даём, -даяцё, -даібць. Ц наз. пера
дача, -ы, лс. (да 1—6 знач.).
ПЕРАДАЧА, -ы, мн. -ы, -дАч, лс. 1. ел.
перадаць. 2. Тое, што перадаецца па ра
дыё, тэлебачанні. Музычная л. Слухаць
перабачу ла робые. 3. Прадукты харчаван
ня, рэчы, якія перадаюцца каму-н. (напр.,
хвораму ў бальніцу). 27рынесці перабачу
хвораму. 4. Механізм, які перадае рух ад
адной часткі прыстасавання да другой.
Зубчастая л.
ПЕРАДГОР'Е, -я, мн. -і, -яў н. Узвыша
ная мясцовасць перад гарамі. 27ераберр7
.Каўказа.
ПЕРАДЗВІЖНІК, а, мн і, аў м Пе
радавы, дэмакратычна настроены мастак-рэаліст другой паловы 19 ст. ў Расіі,
удзельнік перасовачных мастацкіх выста
вак. II лрым. перадзвіжніцкі, -ая, -ае.
ПЕРАДЗЁРЦІ, -дзярў, -дзярэш, -дзярб;
-дзярбм, -дзерацё, -дзярўць; -дзёр, -дзёрла; -дзярьі; -дзёрты; зак., каао-што. Тое,
што і перабіраць. Ц незак. перадзірАць,-Аю,
-Аеш, -Ае.
ПЕРАДЗІРАЦЬ ал. перадраць, пера
дзерці.
ПЕРАДЗЯЛІЦЬ, -дзяліб, -дзёліш, -дзё
ліць; -дзёлены; зак., што. Падзяліць на
нава, іначай. 27 зямельны ўчослюк. Ц незак.
перадзёльваць, -аю, -аеш, -ае Ц наз. перадзёл, -у; м
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ПЕРАДОЙКА, -і, ДЛ7 -дбйцы, мн. -і,
-дбек, лс. Тое, што і ялаеіца.
ПЕРАДОК, -дкА, мн. -дкі^ -дкбў м. 1.
Пярэдняя частка калёс, саней і пад. 2.
Двухколка для снарадаў і перавозкі гар
мат. Абчапіць гармату аб лерабка. Ц лрым.
перадкбвы, -ая, -ае.
ПЕРАДОХНУЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , -не;
-дбх, -хла; зак. Здохнуць (пра ўсіх, многіх
жывёл). .%е мухі лерабохлі.
ПЕРАДПЛЕЧЧА, -а, мн -ы, -аў н Час
тка рукі ад локця да кісці. Ц лрым. пера
дплечавы, -Ая, -бе
ПЕРАДПЛЮСНА, -ьі, мн -лібсны, -аў
лс. Частка ступні паміж плюсной і галён
кай. II лрым. перадплюснявы, -Ая, -бе.
ПЕРАДПОЛЛЕ, -я, лін. -і, -яў н. (спец.).
Умацаваная паласа перад галаўной пазі
цыяй абароны. 2?оі ў лероблоллі.
ПЕРАДРАЖНІЦЬ, дражніб, дрАж
ніш, -дрАжніць; -дрАжнены; зок., коеошто. Падрабляючыся пад каго-н., падаць
у смешным выглядзе. 27 крыўляку. Ц незок.
перадражніваць, -аю, -аеш, -ае
ПЕРАДРАНІШНІ, -яя, -яе Які бывае
перад раніцай, папярэднічае раніцы. 27.
чос.
ПЕРАДРАЦЬ, -дзярў, -дзярэш, -дзярб;
-дзярбм, -дзерацё, -дзярўць; -дрАў -рАла;
-дзярЫ; -дрАны; зок. (разм.). 1. што. Ра
задраць папалам, на часткі. 27. лолсру.
2. што. Падраць, разадраць усё, многае,
доўга носячы. 27. обзенне. 3. коао. Задраць,
забіць (пра ўсіх, многіх жывёл, птушак). 4.
што. Пацерці на тарцы ўсё, многае. 27 усю
бульбу. II незок. перадзірАць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПЕРАДРУКАВАЦЬ, кўю, кўеш, кўе;
-кўй; -кавАны; зок., што. 1. Надрукаваць
нанава. 27 олоеябонне ў еозеце. 2. Перапі
саць на пішучай машынцы. 27. руколіс. Ц
незок. перадрукоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ноз.
перадрукоўванне, -я, н і перадрўк, -у м.
ПЕРАДСВІТАЛЬНЫ, ая, -ае Які бы
вае перад світаннем. 27 тумон.
ПЕРАДСВЯТОЧНЫ, -ая, ае Які бы
вае перад святам, папярэднічае яму 27
нострой. 27еробсеяточныя бні.
ПЕРАДСМЯРОТНЫ, ая, -ае Які бы
вае, наступае перад смерцю. ТТеробслмротноя оеонія.
ПЕРАДСЭРДЗЕ, я, мн
і, -яў н
(спец.). Адна з дзвюх камер сэрца. 27роеое
л. ТТееое л. Ц лрым. перадсэрдзевы, -ая, -ае.
ПЕРАДУЖАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зок.,
коео-што (разм.). 1. Узяць верх, перамаг
чы. 27. хеоробу. 2. Падужаць усіх, многіх
або ўсё, многае. Ц незок. перадўжваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПЕРАДУМАЦЬ, аю, аеш, ае; зок 1.
Падумаўшы, змяніць намер. Аоцеў зойсі^і
бо зноёмоео, оле леробумоў. 2. што, лро
што, об чым і без бол. Падумаць пра мно
гае або многа разоў Л/ноео лрыйшлося л.
зо олошні чос. II незок. перадўмваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПЕРАДУМОВА, ы, мн ы, мбў лс 1.
Папярэдняя ўмова чаго-н. 27 поспеху. 2.

Зыходны пункт якога-н. разважання. Зыхобзіць з профільных леробумоў.
ПЕРАДЫХНУЦЬ, нў, -нёш, -нё; нём,
-няцё, -нўць; -ні; зок. (разм.). Зрабіць ка
роткі перапынак для адпачынку (у час ха
дзьбы, працы і пад.). Хосцы селі л.
ПЕРАДЫШКА, і, ДА7 -шцы, мн -і,
-шак, лс. 1. Невялікі перапынак, каб ад
дыхацца, перавесці дыханне. Ёеечы кілометр без леробышкі. 2. перон. Часовае спы
ненне якой-н. дзейнасці. 27 ў слрэчкох.
ПЕРАЁЗД, -у і -а, Л/-дзе, мн. -ы, -аў м.
1. -у ал. пераехаць. 2. -а. Месца, дзе пе
раязджаюць цераз што-н. Чыеуночны л. Ц
лрым. пераёзны, -ая, -ае. 27ероезноя бубко.
ПЕРАЕМНІК, -а, мн. -і, -аў м. (кніжн.).
Чый-н. прадаўжальнік; той, хто заняў
чыё-н. месца. 77ос!рыхтоео^ь собе лероемніко. ТТброемнікі Фронцыско Скорыны.
II лс. пераёмніца, -ы, мн. -ы, -ніц. Ц лрым.
пераёмніцкі, -ая, -ае
ПЕРАЁМНЫ, ая, -ае (кніжн ) Які
ідзе паслядоўна, развіваецца ад аднаго да
другога; заснаваны на непасрэдным пераходзе ад аднаго да другога. 27. роб з \ў
77ероемноя сувязь розеіі^і(я чоео-н. Ц ноз.
пераёмнасць, -і, лс
ПЕРАЙСЦІ, ём, -ясі^ ёсць; -ядзім,
-ясцё, -ядўць; -ёў -ёла; -ёш; -ёдзены; зок.
1. чоео і без бол. З'есці лішняе. 2. што і чоео. З'есці ўсё, многае. Думалі хлебо не лероябзім зо зіму. 3. (7 і 2ос. неўлсые.), што.
Пра што-н. едкае: раз'ядаючы, разбу
рыць, раздзяліць на часткі. 2рлсо лероело
лсолезо. Ц незок. пераядАць, -Аю, -Аеш, -Ае;
ноз. перацдАнне, -я, н. (да 1 і 3 знач.).
ПЕРАЕХАЦЬ, -ёду -ёдзеш, -ёдзе; -ёдзь;
зок. 1. што і цероз што. Праехаць цераз
што-н., на другі бок чаго-н. 27. еосцінец.
2. коео-што. Праехаўшы па кім-, чым-н.,
раздушыць, пакалечыць. ЛТошыно лсроехоло чолоееко. 3. Перасяліцца, перабрац
ца. 27 у позы бом. II незок. пераязджАць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц ноз. пераёзд, -у А7-дзе, м.
(да 1 і 3 знач.). Ц лрым. пераёзны, -ая, -ае
(да 1 і 3 знач.).
ПЕРАЖАВАЦЬ, жуіб, -жуёш, жуё;
-жуём, -жуяцё, -жуібць; -жўй; -жавАны;
зок., што. Тое, што ірозлсоеоць (у 1 знач.).
27. ел<у. II незок. перажоўваць, -аю, -аеш,
-ае.
ПЕРАЖАНІЦЦА, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-жаніцца; -жэнімся, -жаніцеся, -жэняц
ца; зок. Ажаніцца — пра ўсіх, многіх. Ябнокурснікі ўсе леролсоніліся.
ПЕРАЖАНІЦЬ, жаніб, жбніш, -жа
ніць; -жбнены; зок., коео ('што). Пажаніць
усіх, многіх. 77. усіх сыноў.
ПЕРАЖЫВАННЕ, я, мн -і, -яў н Ду
шэўны стан, выкліканы якімі-н. моцнымі
адчуваннямі, уражаннямі. Дялскія леролсоеонні.
ПЕРАЖЫВАЦЬ, Аю, -Аеш, -Ае; незок
1. ел. перажыць. 2. зо коео-што і без бол.
Хвалявацца, нервавацца з прычыны ча
го-н., быць у стане душэўнага неспакою ў
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сувязі з чым-н. 77освя^ылося з сусебкой, а у 9 і ІО знач.), зняць нанава. 77. /ілалуласЦЯЛбр ЛСрОЛСЫбОЮ.
ліка. 77. кобр ^/лыма. Ц лезак. пераздымаць,
ПЕРАЖЁІТАК, -тку мл. -ткі, -ткаў л*.
-Аю, -Аеш, -Ае / перазнімаць, -Аю, -Аеш,
Тое, што захавалася ад мінулага і не ад -Ае. II лаз. пераздымка, -і, ДЛ7 -мцы, лс. 77.
павядае сучасным нормам, астатак уста )мясцовасц/.
ПЕРАЙГРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
рэлага. 77ердлсь//лк/ боўл/лы. Ц лрь/м. пера
жытачны, -ая, -ае.
зак. 1. што. Сыграць паўторна. 77. лорПЕРАЖАЦЬ, -ывў, -ывёш, -ывё;
тыю. 2. лерал., што. Вырашыць па-інша
-ывём, -ывяцё, -ывўць; -ь% -ылА, -лб;
му, зрабіць інакш, змяніць (разм.). Ялы
-йты; зак. 1. што. Зазнаць у жыцці. /7. вя- ўбвух лерошрдл/ тую слраву. 3. што. Сы
л/кую робос^ь. 2. коао-што. Пражыць даў граць усё, многае. 77. усе л Іесы. 4. без бал.
жэй за каго-, што-н. 77. сво/х ровесл/коў.
Сыграць ролю ненатуральна, перабіра
3. што. Выцерпець, перанесці што-н.
ючы меру (разм ). У еэтай сцэле артыст
ле мо? л. абразы. Ц лезак. перажываць, -Аю, яўла лерайераў. Ц лезак. пераігрываць, -аю,
-Аеш, -Ае.
-аеш, -ае Ц лаз. пераігрыванне, -я, л
ПЕРАЗАРАДЗІЦЬ, раджў, рАдзіш,
ПЕРАЙМАЛЬНІК, а, мл. -і, -аў м
-рАдзіць; -рАджаны; зак., што. Зарадзіць Тбй, хто запазычвае, пераймае што-н. у
зноў. 77. рулслсо. 77 ^отааларат. Ц лезак.
каго-, чаго-н. Ц лс. пераймальніца, -ы, мл.
перазараджаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц лаз. пера -ы, -ніц. II лрым. пераймАльніцкі, -ая, -ае.
ПЕРАЙМАЛЬНІЦТВА, а, л (неа
зарадка, -і, ДА7 -дцы, лс. II лрь/м. перазарАдны, -ая, -ае (спец.).
дабр.). Несамастойнасць у творчасці, на
ПЕРАЗВАНЙІЬ, -ванй, -вбніш, -вб- следаванне, перайманне.
ПЕРАЙМАЛЬНЫ, ая, ае Які ўяўляе
ніць; зак. (разм ). 1. Пазваніць, набраў
шы зноў нумар тэлефона. Дрэлла лузаць,
сабой перайманне. 77ероймольлоя л/торолерозеол/це. 2. Пазваніць па тэлефоне туро. II лоз пераймАльнасць, -і, лс.
ПЕРАЙМАННЕ ал пераняць
ўсім, многім або з многіх месцаў. /7. усім
ПЕРАЙМАЦЬ ал пераняць
злаемыл*. З усіх токсо%юлоў леразеал/у —
ПЕРАЙМЕНАВАЦЬ, мянўю, -мянў
ле лрацу/оць. Ц лезак. перазвоньваць, -аю,
-аеш, -ае (да 1 знач.).
еш, -мянўе; -мянўй; -менавАны; зок., коПЕРАЗВОН, -у, з* Іукі некалькіх зва- ао-што. Даць каму-, чаму-н. новую назву
ноў званочкаў Оло^ёвы л. кос (перан.).
або імя. 77. вул/цу. Ц лезок. пераймяноўваць,
ПЕРАЗВОНЬВАЦЬ, -аю, аеш, ае; ле -аю, -аеш, -ае.
зак. 1. а^. перазваніць. 2. Званіць папера
ПЕРАЙНАЧЫЦЬ, чу, чыш, чыць;
менна ці адначасова ва ўсе званы.
-чаны; зок., коео-шлю. Змяніўшы, зра
ПЕРАЗДАРОЎКАЦЦА, аюся, аешся, біць іншым. 77. хороктор. Ц лезок. пе-аецца; зак., з к/м (разм ). Павітацца з усі райнАчваць, -аю, -аеш, -ае
мі, многімі.
ПЕРАЙСЦІ перайдў, пярбйдзеш, пяПЕРАЗДАЦЬ, -дАм, -дасі^ -дАсць; -да рбйдзе; перайшбў, -шлА, -лб; перайдзі;
дзім, -дасцё, -дадўць; -дАй; -дАдзены;
пярбйдзены; зок. 1. што і цероз што. Іду
зок., што. 1. Здаць, перадаць у карыстан чы, перамясціцца на працілеглы бок ча
не што-н. нанава, на іншых умовах. 77.
го-н. 77. бярозу. 77. цероз року. 77. зролн(у.
зямлю ў орэлбў. 77 локой. 2. Здаць, раздаць 77. мелсы бозволелоео (перан ). 2. Прайсці
зноў паўторна (карты). 3. Здаць экзамен,
з аднаго месца на другое. 77. ў бруе/ локой.
залік паўторна (разм.). 77. %мз/ку ла чацвёр 3. Змяніць работу стан, месца знаходжан
ку. II лезак. пераздаваць, -дай, -даёш, -даё;
ня. 77. ло ловую роббту. 77. ло трэц/ курс. 4.
-даём, -даяцё, -дайць; -давАй. Ц лаз. пера кал/у і бо коао. Дастацца каму-, чаму-н. ад
здача, -ы, лс. ,Далусц;ць ба лерозбочь/ экзо- каго-, чаго-н., стаць чыёй-н. уласнасцю.
мелаў.
75то хото леройшло лом об боцькоў. 5. у
ПЕРАЗДЫМАК, -мка, мл -мкі, мкаў
што, бо чозо, ло што. Прыняцца за што-н.
м. Здымак, атрыманы ў выніку пераздымкі. іншае, пачаць дзейнічаць па-іншаму. 77. ў
ПЕРАЗДЫМАЦЬ ал перазняць
лостудлелле. 77. бо обмерковолля чяреовоео
ПЕРАЗДЫМКА ал перазняць
лытолля. 77. ло лелееольлое столов/шчо. 6.
ПЕРАЗІМАВАЦЬ ал зімаваць
(7 / 2 ос. ле ўлсыв.), у што. Ператварыцца
ПЕРАЗМЕНКА, і, ДЛ7 нцы, мл і, ў што-н. іншае, стаць другім. ,Долсблс ле-нак, лс. Прамежак часу паміж дзвюма ройшоў у слёз. Сяброўство леройшло ў козменамі (у 2 знач.).
холле. 7. (7 / 2 ос. ле ўлсыв.), лерол. Усту
ПЕРАЗНАЁМІЦЦА, -млюся, мішся,
піць, ахвяраваць што-н. каму-н. (разм.).
-міцца; зак. (разм ). Пазнаёміцца з усімі,
ТТяхой лелш моё ляройбзе. Ц лезок. перамногімі або паміж сабой. У бярозе турыс хбдзіць, -джу, -дзіш, -дзіць. II лоз. перахбд,
ты леразлаём/л/ся.
-у Л7-дзе, л*. 77. колькосц/ўякосць.
ПЕРАЗНАЁМІЦЬ, -млю, -міш, міць;
ПЕРАКАВАЦЬ, куй, -куёш, куё; -ку
-млёны; зак., каао (што^) (разм.). Пазнаё ём, -куяцё, -куйць; -кўй; -кавАны; зок.
міць паміж сабой усіх, многіх або каго-н.
1. коео-што. Падкаваць нанава або ўсіх,
аднаго з усімі, многімі. 77 аасцем.
многіх. 77. колю лярэблія лоз/. 77. ус/х коПЕРАЗНЯЦЬ, німў, німеш, німе;
лей. 2. што. Перарабіць каваннем. 77. мя-нАў -нялА, -лб, -лі; -німі; -нйты; зак., ка- чы ло ороль/ (высок.). 3. лерол., козо-што.
ео-шл/о. Зрабіць новую здымку (ал. зняць Карэнным чынам змяніць, перавыхаваць
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(разм.). 77. свой хороктяр. Ц лезок. пера
коўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц зеяр. перакавАцца, -куйся, -куёшся, -куёцца; -куёмся,
-куяцёся, -куйцца; -кўйся (да 3 знач.); ле
зок. перакоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца
(да 3 знач.). 77о кобзе ліссы золоўлы зерой
лерокоўеоеццо. Ц лоз. перакоўванне, -я, л. /
перакоўка, -і, ДЛ7-ўцы, лс.
ПЕРАКАЗ, -у л*. 1. ал. пераказаць. 2. мл.
-ы, -аў. Пісьмовая або вусная перадача
сваімі словамі чаго-н. прачытанага, пачу
тага. Зроб/ць л. оловесц/.
ПЕРАКАЗАЦЬ, -кажў, кАжаш, кАжа;
-казАў -зАла; -кажы; -кАзаны; зок., што. 1.
Расказаць, выкласці сваімі словамі што-н.
77 змест лоэмы. 2. і з бобол. скозом. Паве
даміць пра што-н. вусна; перадаць на сло
вах чыю-н. просьбу даручэнне і пад. 77
бомо ўбочолое ў зсробзе. 77ероколсыце мо/м,
што лрыебўў еыхоблы. 3. Расказаць падра
бязна, паслядоўна пра ўсё, многае. 77 усе
лов/лы. II лезок. пераказваць, -аю, -аеш, -ае.
II лоз. пераказ, -у А*.
ПЕРАКАЛЕЦЬ, ёю, ёеш, -ёе; зок
(разм.). Перамерзнуць, моцна змерзнуць.
77ероколеў ебучы бомоў.
ПЕРАКАЛЕЧЫЦЬ, чу чыш, чыць;
-чаны; зок., коео-што (разм.). Пакале
чыць усіх, многіх або ўсё, многае. 7?ойло
лсроколелыло любзей.
ПЕРАКАЛОЦЬ', -калй, -кблеш, -кбле;
-калі; -кблаты; зок., што. Раскалоць усё,
многае. 77. усе суровы. Ц лезок. пераколваць,
-аю, -аеш, -ае.
ПЕРАКАЛОЦЬ, -калй, -кблеш, -кбле;
-калі; -кблаты; зок. 1. што. Прыкалоць
іначай або ў іншым месцы. 77. злочок. 2.
коао. Закалоць усіх, многіх. 77 св/лей. Ц
лезок. пераколваць, -аю, -аеш, -ае (да І
знач.).
ПЕРАКАНАЛЬНЫ, -ая, -ае (разм )
Тое, што і лероколоўчы. Ц лоз. пераканаль
насць, -і, лс
ПЕРАКАНАНАСЦЬ, і, лс Цвёрдая
ўпэўненасць у чым-н. Сцвярблсоць што-л.
з вял/кой лсрокололос^ю.
ПЕРАКАНАННЕ, -я, л 1. ал перака
наць. 2. мл. -і, -яў. Цвёрды, непахісны
погляд на што-н., упэўненасць. Ябстойвоць свое лерокололл/.
ПЕРАКАНАНЫ, ая, ае 1. Цвёрда
ўпэўнены ў чым-н., які выражае ўпэў
ненасць. 77. ў своёй лровоце. Товярь/ць лерокололым толом. Лерокололо (прысл.)
с^елрблсо/^ь. 2. Непахісны ў сваіх погля
дах. 77. мотэрь/ял/ст.
ПЕРАКАНАЎЧЫ, ая, ае Які прыму
шае паверыць у правільнасць, праўдзі
васць чаго-н.; пранікнуты сілай перака
нанасці. 77. %юкт. II лоз. пераканаўчасць,
ПЕРАКАНАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; зок., у чым і з бобол. Упэўніцца ў чым-н.,
паверыць у пгго-н. 77. ў леобарултоволосц/
лобозрэлняў. Я лероколоўся, што ло-бруаому тут ле зроб/ш. Ц лезок. пераконвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
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ПЕРАКАНАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каза (^м/то). 1. і з (Мая. Прымусіць
паверыць чаму-н., упэўніць у чым-н. Яю
слоям пероконол/ лае. Т^н лероконоў, м/то
трэбо роб//^ь л/енов/то /лак. 2. з /н<%). або
злу/. <^каб^. Угаворамі схіліць да чаго-н.,
прымусіць зрабіць што-н. /7. коео-н. за
стацца. 7рэбо л. яео, коб ехаў сёння. Ц не
зак. пераконваць, -аю, -аеш, -ае; наз. пе
раконванне, -я, н II наз перакананне, -я, н
ПЕРАКАПАЦЬ, Аю, -Аеш, Ае; Аны;
зак., м/то. 1. Ускапаць нанава. 77. бульбян/м/чо. 2. Падзяліць што-н. ровам, канавай
ўпоперак. 77. барону. 3. леран. У пошуках
чаго-н. дэталёва перагледзець, перабраць
паперы, рэчы і пад. 77ерокопоў усе рэпы у
м/уфлябзе. II незак. перакопваць, -аю, -аеш,
-ае. II наз. перакопванне, -я, н.
ПЕРАКАРМІЦЬ, -кармліб, -кбрміш,
-кбрміць; -кормлены; зак., каео ("мяло?.
Накарміць звыш меры, абкарміць. 77. бз/ця. II незак. перакормліваць, -аю, -аеш, -ае.
II наз. перакормліванне, -я, н / перакОрм, -у;
А/.
ПЕРАКАРТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; -тавАны; зак., м/то (разм.). Тое, што
і ператасаваць (у 1 знач.). Ц незак. перакар
тоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАКАСАВАЦЬ, -сўю, сўеш, сўе;
-сўй; -савАны; зак., м/то (разм.). 1. Зак
рэсліць зусім, цалкам. 77. старонку рукапі
су. 2. Закасаваць, закрэсліць усё, многае. Ц
незак. перакасоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАКАСІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-кбсіцца; зак. Стаць касым, несіметрыч
ным; скрывіцца. Дзверы лерокос/л/ся. Ц
незак. перакошвацца, -аецца. Ц наз. пера
кошванне, -я, н / перакОс, -у, л/
ПЕРАКАСІЦЬ', -кашў, -кбсіш, -кбсіць;
-кбшаны; зак. 1. м/то. Зрабіць касым, не
сіметрычным; скрывіць. 77. раму. 2. звы
чайна безас., каео-м/то. Тое, што і пера
крывіць (у 2 знач.). II незак. перакошваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. перакОс, -у, л/. і пера
кошванне, -я, н. II нрым. перакосны, -ая, -ае
(спец.).
ПЕРАКАСІЦЬ^, -кашў, -кбсіш, -кбсіць;
-кбшаны; зак., м/то. 1. Скасіць далей
за вызначаную мяжу. 77. мяжу. 2. Ска
сіць усё, многае. 77. усе дуе/. Ц незак. пера
кошваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.). Ц наз.
перакошванне, -я, н (да 1 знач ) і перакОс,
-у м. (да 1 знач.).
ПЕРАКАТ', -у, 37-кАце, мн. -ы, -аў, м.
Працяжны перарывісты гул. 77еракаты
ерому. II прым. перакатны, -ая, -ае.
ПЕРАКАТ, -у, 37 -кАце, мн. -ы, -аў, м.
Мелкаводны ўчастак рэчышча ракі. Рач
ныя перакаты. Ц прым. перакатны, -ая, -ае.
ПЕРАКАЦІ^ПбЛЕ, я, н Назва нека
торых травяністых раслін стэпаў і пус
тынь, якія пасля выспявання адрываюцца
ветрам ад кораня і, сплёўшыся ў клубкі,
перакочваюцца з аднаго месца ў другое,
раскідаючы насенне.
ПЕРАКАЦІЦЦА, -качўся,
кбціш
ся, -кбціцца; зок. 1. Коцячыся, перамя
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шчацца куды-н. Мяч перпкоц/уся зо рысу
поля. 2. Упаўшы, перавярнуцца, перакі
нуцца (разм.). 77. об обноео ўбору. Ц незок.
перакочвацца, -аюся, -аешся, -аецца (да
1 знач.). II лрым. перакатны, -ая, -ае (да 1
знач.).
ПЕРАКАЦІЦЬ, -качў, -кбціш, -кбціць;
-кбчаны; зок., коео-м/то. Коцячы, пера
мясціць куды-н. 77. бервяно. Ц незок. пера
кочваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ноз. перакочван
не, -я, н.
ПЕРАКАЧАВАЦЬ, чўю, чўеш, чўе;
-чўй; зок. Тое, што і перавандраваць. Ц не
зок перакачоўваць, -аю, -аеш, -ае
ПЕРАКАЧАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зок. 1. м/то. Качаючы, перамясціць усё,
многае. 77. бочкі ў побвол. 2. м/то. Разгла
дзіць качалкай усё, многае. 77. ус/о бялізну.
3. м/то. Качаючы (насосам), перамясціць.
77. вобу ў вобосховім/чо. 77. бенз/н у кон/стру.
ПЕРАКАШТАВАЦЬ, -тўю, тўеш, -тўе;
-тўй; -тавАны; зок., м/то. Пакаштаваць
усё, многае. 77. стровы.
ПЕРАКВАЛІФІКАВАЦЦА,
кўюся,
-кўешся, -кўецца; -кўйся; зок. Набыць
новую спецыяльнасць, прафесію. Ц ноз.
перакваліфікацыя, -і, ж.
ПЕРАКВАЛІФІКАВАЦЬ, кўю, кўеш,
-кўе; -кўй; -кавАны; зок., коао (м/то). Даць
каму-н. новую кваліфікацыю, прафесію. Ц
ноз. перакваліфікацыя, -і, ж?.
ПЕРАКІДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец
ца; зок. (разм.). З цяжкасцю пражыць,
перабыць які-н. час. Тбб сяк-ток перок/бол/ся.
ПЕРАКІДАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
зок., м/то. 1. Кідаючы, перамясціць у ін
шае месца ўсё, многае. 77. бровы з бврро
лоб ловець. 2. Скідаць, злажыць нанава,
іначай. 77. стое сено. Ц незок. перакідваць,
-аю, -аеш, -ае.
ПЕРАКІДНЫ, -Ая, -бе. Перакінуты або
які перакідваецца цераз што-н. 77. мост.
77. колянбрр.
ПЕРАКІНУЦЦА, нуся, нешся, -нец
ца; -нься; зок. 1. Штуршком, махам пе
рамясціцца цераз каго-, што-н. 77. цероз
плот. 2. (7 /2ос. неўжыв.). Распаўсюдзіц
ца з аднаго месца на другое. Леонь перок/нуўся з хоты но еумно. 3. перон. Перайсці
на чый-н. бок, стаць прыхільнікам каго-,
чагб^н. (разм.). 77. ў лоеер лоўстонцоў. 4.
чь/м. Кінуць што-н. адзін аднаму. 77. мячыком. 77. словом (перан., разм.). 77. жортом/
(перан., разм.). 5. Перакуліцца, перавяр
нуцца на другі бок (разм.). 7?оз перок/нуўся
ўконову. II незок. перакідацца, -Аюся, -Аеш
ся, -Аецца / перакідвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
ПЕРАКІНУЦЬ, ну, неш, -не; кінь;
-нуты; зок. 1. коео-м/то. Кінуць цераз ка
го-, што-н. ці далей за якую-н. мяжу. 77.
мям/ок з обноео плячо но бруеое. 77. мяч зо
рысу. 2. м/то. Палажыць што-н. упоперак
чаго-н. для пераправы. 77. клобку цероз
ручом. 3. перон., коео-м/то. Перамясціць,

адправіць на іншае месца. 77. тэхн/куўроен л/ел/яроцы/. 77. брыеабу тзхн/коў но новы
обіект. II незок. перакідАць, -Аю, -Аеш, -Ае
/ перакідваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ноз пера
кідванне, -я, н. /перакідка, -і,Д37-дцы, ж.
(разм.).
ПЕРАКІС, -у, м. У хіміі — вышэйшая
ступень акіслення элемента. 77. вобрробу.
II лрым. пёракісны, -ая, -ае. 77ерок/сныязлучэнн/.
ПЕРАКІТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; -тавАны; зок., м/то. Закітаваць нана
ва, інакш. 77. вокны но з/му. Ц незок. перакі
тоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ноз. перакітоўван
не, -я, н.
ПЕРАКЛАД, -у, 37 -дзе, л/н. -ы, -аў м.
1. ал. перакласці. 2. Тэкст, перакладзены
з адной мовы на другую. 77. з болеррском
мовы.
ПЕРАКЛАДЗІНА, ы, л/н ы, дзін, ж
1. Папярочны брус, жэрдка і пад. 2. Тое,
што і турн/к.
ПЕРАКЛАДНЫ', Ая, бе У выразе: на
перакладных (уст.) — у экіпажы з конь
мі, якія мяняліся на паштовых станцыях.
Тйсоць но лероклобных.
ПЕРАКЛАДНЫ^, -Ая, -бе. Перакладзе
ны з якой-н. мовы. 77. твор.
ПЕРАКЛАДЧЫК, а, л/н і, аў, м Спе
цыяліст, які займаецца перакладамі з ад
ной мовы на другую. 77. з лольском мовы. Ц
ж. перакладчыца, -ы, мн. -ы, -чыц. Ц лрым.
перакладчыцкі, -ая, -ае.
ПЕРАКЛАСЦІ, -ладў, -ладзёш, -ладзё;
-ладзём, -ладзяцё, -ладўць; -лАў, -лАла;
-ладзі; -лАдзены; зок. 1. коео-м/то. Па
лажыць у іншае месца. 77. кн/е/ з лол/цы ў
м/о%,у. 2. перон., м/то. Ускласці абавязкі,
адказнасць і пад. на іншага. 77. ўсю роботу но помочн/ко. 3. м/то чь/м. Укласці,
змясціўшы ў прамежках што-н. 77. толерк/ стружком/. 4. м/то. Злажыць нанава,
іначай. 77. ком/н. 5. м/то. Перадаць срод
камі іншай мовы. 77. з беларускам л/овы но
рускую. II незок. перакладАць, -Аю, -Аеш,
-Ае / перакладваць, -аю, -аеш, -ае (да 1—4
знач ). II ноз. перакладанне, -я, н, пера
кладванне, -я, н. (да 1—4 знач.) / пераклад,
-у, 37-дзе, м. (да 5 знач.).
ПЕРАКЛЕІЦЬ, -ёю, -ёіш, -ёіць; -ёены;
зок., м/то. 1. Наклеіць, паклеіць нанава,
у іншым месцы. 77. м/палеры. 2. Склеіць
усё, многае. Ц незок. пераклёйваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц ноз. пераклёйванне, -я, н. / пе
раклёпка, -і, ДЛ7-клейцы, ж.
ПЕРАКЛІКАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; незок. 1. з к/м. Абменьвацца гучнымі
воклічамі, словамі. 77. ў лесе. 2. (7 / 2 ас. не
ўжыв.). Папераменна гучаць. 77еракл/кал/ся еубк/ поровозоў. 3. (7 / 2 ос. не ўжыв.),
перон., з к/м-чыл/. Мець падабенства, зблі
жацца сваімі прыметамі з чым-н. Ц абнакр.
пераклікнуцца, -нуся, -нешся, -нецца; -ні
ся (да 1 і 2 знач.). Ц ноз. пераклічка, -і, Д37
-чцы, ж. (да 1 і 2 знач.).
ПЕРАКЛІЧКА, і, Д37 чцы, ж 1.
пераклікацца. 2. л/н. -і, -чак. Выклік па
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прозвішчах, імёнах дня праверкі прысут
насці пэўных асоб.
ПЕРАКЛЮЧАЛЬНІК, -а, ля і, -аў,
ж. Прыстасаванне для пераключэння ча
го-н. /І электрычнага жоку. 77. быяпазонаў
прыёмніка.
ПЕРАКЛЮЧАЦЦА, -ючўся, -імчыш
ся, -вучыцца; зак. Накіравацца на што-н.
іншае, новае; перайсці на іншы від працы,
на другую работу. Размова пераключылася
ля інмую тэму. 77. ла пебаеаеічную рабому. Ц
лезак. пераключацца, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца. II лаз. пераключэнне, -я, л.
ПЕРАКЛЮЧЫЦЬ,
-ючў,
-ібчыш,
-ібчыць; -ібчаны; зак. 1. мто. Змяніць
(напрамак і сілу якой-н. энергіі, руху і
пад.). 2. лерал., каео-мто. Надаць іншы
напрамак чаму-н.; перавесці на новую ра
боту на новыя формы работ. 77. сваю ўвагу
ла інмы нрабмет. 77. цэх ла інмую вытворчасць. II лезак. пераключаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
II лаз. пераключэнне, -я, л.
ПЕРАКОЛВАЦЬ' ал перакалоць'
ПЕРАКОЛВАЦЬ' ал. перакалоць'.
ПЕРАКОНАНАСЦЬ, і, ж Тое, што і
перакананасць.
ПЕРАКОНВАННЕ ал пераканаць
ПЕРАКОНВАЦЦА ал пераканацца
ПЕРАКОНВАЦЬ ал пераканаць
ПЕРАКОПВАННЕ ал перакапаць
ПЕРАКОПВАЦЬ ал перакапаць
ПЕРАКОРМ і ПЕРАКОРМЛІВАННЕ
ал. перакарміць.
ПЕРАКОРМЛІВАЦЬ ал перакарміць
ПЕРАКОС' ал. перакасіцца, перака
сіць'.
ПЕРАКОС' ал. перакасіць'.
ПЕРАКОСНЫ ал перакасіць'
ПЕРАКОЎВАННЕ і ПЕРАКОЎКА ал
перакаваць.
ПЕРАКОЎВАЦЦА ал перакаваць
ПЕРАКОЎВАЦЬ ал перакаваць
ПЕРАКОЧВАННЕ ал перакаціць
ПЕРАКОЧВАЦЦА ал перакаціцца
ПЕРАКОЧВАЦЬ ал перакаціць
ПЕРАКОШВАННЕ' ал перакасіць'
ПЕРАКОШВАННЕ' ал перакасіць'
ПЕРАКОШВАЦЦА ал перакасіцца
ПЕРАКОШВАЦЬ' ал перакасіць'
ПЕРАКОШВАЦЬ' ал перакасіць'
ПЕРАКРОІЦЬ, -бю, -біш, -біць; -бены;
зак., мто. 1. Скроіць нанава; змяніць. 77.
сукенку. Рампа перакроіла любскія леем
(перан.). 2. Кроячы, разрэзаць, парэзаць
усё, многае. 77 увесь матэрыял. Ц незак.
перакрбйваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.).
II наз. перакройванне, -я, н. (да І знач.) і пе
ракройка, -і, ДЛ7-ЙЦЫ, ж. (да 1 знач.).
ПЕРАКРУЦІЦЦА, -учўся,
ўцішся,
-ўціцца; зак. 1. Павярнуцца кругом, про
цілеглым бокам ці канцом. 77. на абном
назе. 2. (7 / 2 ас. не ўжне.). Сапсавацца
ад частага, празмернага закручвання або
распасціся напалам, на часткі ад кручэн
ня. Трам перакруціўся. Алюмініевы брот
лёгка перакруціўся. 3. перан. Рэзка перамя
ніцца, перайначыцца (разм.). Як жыццё

недакруцілася. 4. (7 і 2 ас. не ўжыв.). Заб
лытацца, зблытацца. Д7ткі перакруцілі
ся. II незак. перакручвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
ПЕРАКРУЦІЦЬ, -учў, ўціш, ўціць;
-ўчаны; зак., мто. 1. Павярнуць кругом,
процілеглым бокам, канцом. 77. педалі. 2.
Звіць вельмі туга, крута; сапсаваць праз
мерным закручваннем. 77 вужымча. 77.
кран. 3. Наматаць на што-н. другое або
іначай. 77 заколку ў валасах. 4. перан. Пе
райначыць, зрабіць на свой лад (разм.).
ТТоеыя абставіны ўсё перакруцілі. 5. перан.
Сказіць, змяніць змест, форму чаго-н.
(разм.). 77. чые-н. словы. Ц незак. пера
кручваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАКРЫВІЦЦА, -ыўлібся, -Явішся,
-Ўвіцца; зак. 1. Стаць крывым, несімет
рычным; перакасіцца. Страха перакрыві
лася. 2. Скрывіцца ад болю, страху і пад.
7вар перакрывіўся аб балю.
ПЕРАКРЫВІЦЬ, -ыўліб, -йвіш, -ывіць;
-йўлены; зак. 1. капа. Зрабіць крывым, пе
ракасіць. 77 раму. 2. звычайна безас., каго-мто. Надаць скрыўлены выраз (твару
губам). Аб болю перакрывіла твар. 3. каго.
Перадражніць, падаць у смешным выгля
дзе. II незак. перакрыўляць, -Яю, -Яеш, -Яе.
ПЕРАКРЫЖАВАННЕ, я, мн і, яў, н
Месца, дзе перасякаецца, перакрыжоўва
ецца што-н. 77а перакрыжаванні барог.
ПЕРАКРЫЖАВАНЫ, -ая, ае 1. Які
перасякаецца крыж-накрыж. 77еракрыжаванаяры^бма (праз радок). 2. перан. Які
сыходзіцца з розных бакоў у адно месца.
77. агонь. 77. бопыт (некалькімі асобамі ад
разу). 77еракрыжаванае апыленне.
ПЕРАКРЫЖАВАЦЦА, 1 і 2 ас не
ўжыв., -жўецца; зак. 1. Размясціцца нак
рыж, скрыжавацца. ТЗўліцы перакрыжава
ліся. 2. перан. Сутыкнуцца, пераплесціся.
Тнторэсы перакрыжаваліся. Ц незак. пера
крыжоўвацца, -аецца
ПЕРАКРЫЖАВАЦЬ, жўю, жўеш,
-жўе; -жўй; -жаваны; зак., мто. 1. Пак
ласці, правесці, перавязаць што-н. нак
рыж. 77. рамянямі скрынку. 2. перан. Су
тыкнуць, пераплесці; скасаваць. Рампа
перакрыжавала намы лёсы. Ц незак. пера
крыжоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАКРЫЦЦЕ, -я, мн і, яў, н Іа
рызантальная нясучая канструкцыя ў бу
дынку; якая раздзяляе паверхі. ,Жалезабетоннае п.
ПЕРАКРЫЦЬ, -ьію, -віеш, -іАе; -іЯты;
зак. 1. мто. Накрыць нанава. 77. бах. 2. пе
ран., каго-мто. Перавысіць якія-н. паказ
чыкі, вынікі і пад., апярэдзіць. 77 норму.
3. перан., мто. Закрыць для руху, цячэння,
прыкрыць. 77. млях. 77. вабу. Ц незак. пера
крываць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. перакрыццё,
-А, н.
ПЕРАКРЫЧАЦЬ, чў, чьіш, чьіць;
-чьім, -чыцё, -чАць; -чй; зак., каго-мто.
Заглушыць сваім крыкам голас другога,
другіх. ТТяжка п. натоўп. Ц незак. пера
крыкваць, -аю, -аеш, -ае.

ПЕР-ПЕР
ПЕРАКРЭСЛІЦЬ, лю, ліш, ліць;
-лены; зак., мто. Закрэсліць зусім, цал
кам або ў многіх месцах. 77. старонку. 77.
рукапіс. 77. былое сяброўства (перан.: звес
ці на нішто яго ролю, значэнне). Ц незак.
перакрэсліваць, -аю, -аеш, -ае; наз. пера
крэсліванне, -я, н.
ПЕРАКУЛІЦЦА, -кулібся, -кўлішся,
-кўліцца; зак. (разм.). 1. Перавярнуцца
дном, нізам уверх ці паваліцца набок, на
спіну; абярнуцца. 77авозка перакулілася. 2.
цераз мто. Перавярнуцца цераз галаву або
перакуліцца цераз каго-, што-н. 77. цераз
плот. II незак. перакўльвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца.
ПЕРАКУЛІЦЬ, -уліб, -ўлілі, -ўліць;
-ўлены; зак. (разм.). 1. каго-мто. Пера
вярнуць уверх дном, нізам або паваліць
набок, на спіну. 77. човен. 2. каго-мто це
раз каго-мто. Нагнуўшы, перакінуць це
раз каго-, што-н. 77. цераз борт. 3. мто.
Выпіць да дна. 77. норку. Ц незак. пера
кульваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАКЎЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). Такі,
які можа перакульвацца пры разгрузцы.
77. кузаў.
ПЕРАКУПІЦЬ, -упліб, -ўпіш, -ўпіць;
-ўплены; зак., каго-мто. 1. Купіць раней
купленае кім-н. другім. 2. Купіць, пера
шкодзіўшы зрабіць гэта іншаму. ТТаалебзела сабе паліто, на жаль, перакупілі. Ц незак.
перакупляць, -Яю, -Яеш, -Яе. Ц наз. перакўпка, -і, ЛЛ7-пцы,
(да 2 знач.).
ПЕРАКЎПШЧЫК, а, мн і, аў, м
Той, хто купляе што-н. на перапродаж. Ц
ж. перакупшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
ПЕРАКЎР, -у; мн. -ы, -аў м. (разм.). 1.
Кароткі перапынак для курэння. Ланчам
н./2. перан. Невялікі адпачынак, перапы
нак у рабоце.
ПЕРАКУРЫЦЬ, -урў, -ўрылі, -ўрыць;
-ўраны; зак. 1. мто. Курачы, паспраба
ваць (многа гатункаў тытуню). 77. нямала
розных цыгарэт. 2. Многа накурыўшыся,
прычыніць сабе шкоду. 77еракурыў цяпер
баліць волава. 3. Зрабіць кароткі перапы
нак для курэння (разм.). Ц незак. перакўрваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАКУСАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каго-мто. Пакусаць, скусаць (мно
гіх, у многіх месцах). Сабака перакусаў
многіх прахожых.
ПЕРАКУСІЦЬ, -ушу, -ўсіш, -ўсіць;
-ўшаны; зак. 1. мто. Кусаючы, раздзя
ліць. 77 саломінку. 2. чаао і без баа. З'есці
чаго-н. нямнога, паесці збольшага; за
кусіць. 77. пераб абыхобам. Ц незак. пера
кусваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. перакусван
не, -я, н. і перакўска, -і, 27Л7-кўсцы, ж. (да
2 знач.).
ПЕРАКЎСКА, -і, ДЛ7 -кўсцы, ж. 1. ал.
перакусіць. 2. мн. -і, -сак. Ежа, якой пе
ракусваюць.
ПЕРАЛАВІЦЬ, -лаўліб, -лбвіш, -лбвіць; -лбўлены; зак., каао (іато?. Злавіць
усіх, многіх. 77. уцекачоў.

ПЕР-ПЕР
ПЕРАЛАЖЫЦЬ, -лажу, -лбжыш, -лбжыць; -лбжаны; зак., каео-м/то. Тое, што
і перакласці (у 1—4 і 6 знач.). Ц лаз. перала
жэнне, -я, л. (ад. перакласці ў 6 знач.).
ПЕРАЛАЗІЦЬ' ад пералезці
ПЕРАЛАЗІЦЬ, -лажу, -лАзіш, -лазіць;
зак. (разм ). Лазячы, пабыць усюды. /7. усе
кулік/.
ПЕРАЛАМАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-лбміцца; зак. 1. Паламацца напалам.
Ладка пераламалася. 2. Паламацца — пра
ўсё, многае. Арэолы наламаліся. Ц незак.
пералбмлівацца, -аецца (да 1 знач ) / пералбмвацца, -аецца (да 1 знач.).
ПЕРАЛАМАЦЬ, -ламліб, -лбміш, -лбміць; -ламі; -ламАны; зак. 1. ліню. Зла
маць напалам, на часткі. 77. палку. 2. м/то.
Паламаць усё, многае. 2?ецер пераламаў
усе брэвы. 3. перан., каео-м/то: Перамя
ніць чый-н. характар, звычкі, паводзіны,
прымусіць стаць іншым. Татава чалавека
цяжка п. 77. сеем характар. Ц незак. пералбмліваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 і 3 знач.) /
пераломваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 і 3 знач.).
ПЕРАЛАМЛЕННЕ, я, мн і, яў, н
Тое, што і праламленне.
ПЕРАЛАПАЦІЦЬ, -пАчу -пАціш, -пАціць; -пАчаны; зак., м/то (спец.). Перасы
паць (зерне, бульбу), перакідаючы лапа
тай з аднаго месца на другое для засцярогі
ад прэння. II незак. пералапачваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПЕРАЛАЯЦЦА, -Аюся, -аешся, -Аецца;
-Айся; зак. Палаяцца паміж сабой ці з усі
мі, многімі. Суседзі пералаяліся.
ПЕРАЛЕГЧЫ, -лягу, -ляжаш, -лАжа;
-лАжам, -ляжаце, -лягуць; -лёг, -лёгла;
-лйж; зак. Легчы інакш або на другое мес
ца. 77. з канапы на ложак.
ПЕРАЛЕЖАЦЬ ал. пераляжаць.
ПЕРАЛЕЗЦІ, -зу, -зеш, -зе; -ёз, -ёзла;
-ёзь; зак., м/то і цераз м/то. Перамясціц
ца, карабкаючыся цераз што-н. 77. пло/п
(^цераз плоім/ Ц незак. пералазіць, -лАжу,
-лАзіш, -лАзіць.
ПЕРАЛЕСАК, -ску мн. -скі, -екаў, м.
Невялікі лес, аддзелены полем ад іншых
лясных участкаў або рэдкі ці малады лес
паміж ляснымі масівамі.
ПЕРАЛЕТАВАЦЬ, тую, туеш, туе;
-туй; зак. (разм.). Пражыць, перабыць ле
та.
ПЕРАЛЕТАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў м.
Дзіцяня свойскай жывёлы паўгадавога
ўзросту (якое толькі пералетавала).
ПЕРАЛЁТ', -у, 3/-лёце, лін. -ы, -аў, м.
1. ал. пераляцець. 2. Перамяшчэнне пту
шак у месцы або з месца зімовак. Асенні п.
3. Падзенне кулі, снарада (і ўвогуле таго,
што кінута) далей цэлі. Ц прым. пералётны,
-ая, -ае.
ПЕРАЛЁГ, -у, Л7 -лёце, м. Кармавая і
лекавая расліна сямейства бабовых з жоў
тымі кветкамі, сабранымі ў суквецце. Ц
прым. пералётавы, -ая, -ае.
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ПЕРАЛЁТНЫ, -ая, -ае. 1. ал. пералёт'.
2. Пра птушак: які адлятае на зіму ў вы
рай. 77ералётныя птум/кі.
ПЕРАЛІВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-Аецца; незок. 1. ал. пераліцца. 2. Блі
шчаць, мяняючы адценні, колеры або гу
чаць з пералівамі. Фарбы пераліваліся на
сонцы. Тблас нерол/баўся і брыжоў.
ПЕРАЛІВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. 1.
ал. пераліць', пераліць^. 2. Тое, што і пера
гібацца (у 2 знач.).
ПЕРАЛІВІСТЫ, ая, ае 3 пералівамі
(пра гукі, святло). ТТердлібісіпыя пераборы
еармон/ка. 77. колер. Ц наз. пералівістасць,
-і, ж.
ПЕРАЛІК, -у; м. 1. ал. пералічыць. 2.
Спіс з пералічэннем чаго-н. 77 кніа.
ПЕРАЛІЎ, -ліву, мн. -лівы, -ліваў, м.
Пераход ад аднаго адцення колеру; тону да
другога. Мяккія пералівы святла. 77ералівы
аоласу. Ц прым. пераліўны, -ая, -ае.
ПЕРАЛІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -льёцца
і -ліёцца; -ліўся, -лілАся, -лбся; зак. 1. Пе
рамясціцца з аднаго месца на другое (пра
вадкасць). 2. Перапоўніўшы ёмішча, вы
ліцца. 77. цераз крам. Ц незак. пералівацца,
-Аецца.
ПЕРАЛІЦЬ', -лыб, -льёш, -льё; -льём,
-льяцё, -лыбць і -лпб, -ліёш, -ліё; -ліём,
-ліяцё, -ліібць; -ліў, -лілА, -лб; -лі; -літы;
зак., м/то. 1. Выліць з аднаго ёмішча ў дру
гое. 77. малако са збана у шклянкі. 77. кроў
параненаму (увесці чужую кроў з лячэб
най мэтай). 2. Наліць звыш меры. 77. цераз
крам. II незак. пераліваць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
наз. пераліванне, -я, н. 77. крые/. Ц прым. пе
раліўны, -Ая, -бе (да 1 знач.).
ПЕРАЛІЦЬ, -лыб, -льёш, -льё; -льём,
-льяцё, -лыбць і -лііб, -ліёш, -ліё; -ліём,
-ліяцё, -ліібць; -ліў, -лілА, -лб; -лі; -літы;
зак., м/то. Перарабіць ліццём. 77. с/па/пую.
II незак. пераліваць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. пе
раліўка, -і, ДА/-ўцы, ж.
ПЕРАЛІНЕІЦЬ, ічў, -ічыш, ічыць;
-ічаны; зак. І. каео-м/то. Злічыць нанава.
77. кніеі паўторна. 2. каео-м/то. Злічыць
адно за другім ўбё^усіх. 77 прысутных. 3.
каео-м/то. Назваць, упамянуць усіх, усё.
77. недахопы. 4. м/то. Падлічваючы, падаць
у другіх велічынях, адзінках. 77. %)унты у
кілаерамы. 5. м/то. Перавесці, залічыўшы
на іншы рахунак. 77. пяць мільёнаў рублёў
на будаўніцтва, б Пералічыць на пальцах
каео-м/то (разм.) — назваць (пра коль
касць каго-, чаго-н.). Ц незак. пералічваць,
-аю, -аеш, -ае (да 1—4 знач.) / пералічаць,
-Аю, -Аеш, -Ае (да 2—5 знач.); наз. пералі
чэнне, -я, н. ТТлаціць па пералічэнні. Ц наз.
пералік, -у м.
ПЕРАЛІЧЭННЕ, я, н 1. ал. пералі
чыць. 2. Пералічаная, пераведзеная каму-н. сума (спец.). 77аступіла п. на бяеучы
рахунак.
ПЕРАЛОМ, -у, мн -ы, -аў м 1. Мес
ца, па якім што-н. пераламана. Змацаваць
вясло на пераломе. 2. Парушэнне цэласці
косці ў чалавека, жывёліны. Закрыты п.

бябра. Асколачны н. косці. 3. перан. Рэзкая
змена ў развіцці чаго-н. 77. у жыцці. 77а пе
раломе. II нрым. пераломны, -ая, -ае (да З
знач.). 77. нерыяб гісторыі.
ПЕРАЛОМВАЦЦА і ПЕРАЛОМЛІ
ВАЦЦА ел. пераламацца.
ПЕРАЛОМВАЦЬ ел пераламаць
ПЕРАЛЯЖАЦЬ, -ляжу, -ляжыш, -ля
жыць; -ляжым, -лежыцё, -ляжАць; -ляжы
і ПЕРАЛЕЖАЦЬ, -жу -жыш, -жыць; зак.
1. Праляжаць надта доўга. 77. на сонцы. 2.
(7 і 2 ас. не ўжые.). Сапсавацца ад доўгага
ляжання, /іеуркі пераляжалі.
ПЕРАЛЯЦЕЦЬ, лячў, -ляціш, -ля
ціць; -ляцім, -леціцё, -ляцйць; -ляці; зак.
1. м/то і цераз м/то. Летучы, перамясціцца,
адолець якую-н. прастору. 77. з 7%юны ў
Лмерыку. 77. веры або цераз веры. 2. Летучы,
апынуцца па другі бок чаго-н. Мяч пера
ляцеў цераз вароты. 3. м/то і без бап. Пра
ляцець далей, чым трэба. 77. лінію пасабкі.
Снараб пераляцеў. Ц незак. пералятаць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц наз. пералёт, -у 37-лёце, м.
ПЕРАМАГАНОСНЫ, -ая, -ае Які за
вяршыўся перамогай або нясе перамогу
увасабляе перамогу. 77ераліаеаносная ван
на. II наз перамаганоснасць, -і, ж.
ПЕРАМАГЧЙ, магў, -мбжаш, -мбжа;
-мажьі; -мбжаны; зак. 1. перан., каео-м/то
і без бап. Атрымаць перамогу над кім-,
чым-н. 77. праціўніка. 77 ў баі. 2. перан.,
м/то. Тое, што і перааболець (кніжн.). 77.
нястачы. 77. страх. Ц незак. перамагаць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
ПЕРАМАЗАЦЦА, мАжуся, мАжашся,
-мАжацца; -мАжся; зак. Вымазаўшыся,
стаць брудным. 77. сажам. Уся вопратка
перамазалася. Ц незак. перамазвацца, -аю
ся, -аешся, -аецца.
ПЕРАМАЗАЦЬ, мАжу -мАжаш, мАжа;
-мАж; -мАзаны; зак. 1. каео-м/то. Зрабіць
брудным, запэцкаць. 77. рукі чарнілам. 2.
м/то. Замазаць, намазаць зноў або ўсё,
многае. 77. аконныя рамы. 77. усе пабм/ыпнікі саліболам. Ц незак. перамазваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. перамазванне, -я, н. і пера
мазка, -і, -зцы, ж. (да 2 знач.).
ПЕРАМАЛОЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-мёлецца; зак. Здрабніцца ў муку. 77ерамелецца — мука бубзе (прыказка: усё прой
дзе, уладзіцца, усе непрыемнасці забудуц
ца). II незак. перамолвацца, -аецца.
ПЕРАМАЛОЦЬ, -мяліб, мёлеш, -мё
ле; -мялі; -мблаты; зак., м/то. Здрабніць у
муку (зерне). 77 варожыя сілы (перан.: зні
шчыць). II незак. перамолваць, -аю, -аеш,
-ае.
ПЕРАМАЛЯВАЦЬ, лібю, лібеш, лібе;
-лібй; -лявАны; зак. Малюючы, зняць ко
пію чаго-н.; намаляваць нанава. 77. бэкарацыі. II незак. перамалёўваць, -аю, -аеш,
-ае. II наз. перамалёўванне, -я, н. і перама
лёўка, -і, ДА7-ўцы, ж. (разм.).
ПЕРАМАНІЦЬ, -аніб, -Аніш, -Аніць;
-Анены; зак., каео-м/то (разм.). Перавесці
да сябе (на працу, у свой калектыў, у другі
лагер і пад.), прывабіўшы якой-н. выга-
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дай, перавагамі. 77. сле^ь/ял/стя. Ц яезак.
пераманьваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАМАРГНУЦЦА, -нўся, нбшся,
-нёцца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся;
зак. Падмаргнуць адзін другому з якой-н.
мэтай. 77. з сяброўкам. Ц яезак. пераморгвац
ца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПЕРАМАТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., мяло. Наматаць нанава ці на што-н.
іншае. 77. к/няетужку Ц яезак. перамот
ваць, -аю, -аеш, -ае. Ц яаз. перамотванне,
-я, я. / перамотка, -і, ДЛ/-тцы, ж.
ПЕРАМАЎЛЯЦЦА ал перамовіцца
ПЕРАМАХНУЦЬ, нў, нёш, нё; нём,
-няцё, -нўць; -ні; зак., мяло або ^браз м/то
(разм.). Лёгка, шырокім скачком пера
скочыць. 77. цераз яеяройжу. Ц яезак. пера
махваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАМЕНА, -ы, ж. 1. ал. перамяніць.
2. л/н. -ы, -мён. Змена, паварот да чаго-н.
іншага. Таты аоб лрь/яёс л/ноея перамен
(разм.). Т^эзкяя л. /лэмлерал^урь/.
ПЕРАМЕНЛІВЫ, ая, ае Які часта
мяняецца, зменлівы. 77. еецер. 77. харак
тар. II наз. перамёнлівасць, -і, ж.
ПЕРАМЕННЫ, ая, ае Які мяняецца,
няўстойлівы, з пераменамі. 77ерял/енняе
наберрі?. 77. ток (які перыядычна мяняе
сілу і напрамак). /Праменная еел/чь/ня і
пераменная (наз.) — пра велічыню, якая
можа па ўмовах задачы набываць розныя
значэнні. 77. кял/тял (частка капіталу,
якая затрачваецца на наём рабочай сілы і
змяняецца ў працэсе вытворчасці).
ПЕРАМЕНШЫЦЬ, шу -шыш, шыць;
-шаны; зак., м/то. ПадАць у меншых па
мерах, чым у рэчаіснасці. 77. цялскдсц/. Ц
незак. перамяншаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз.
перамяншэнне, -я, н.
ПЕРАМЕНЬВАЦЬ ал перамяніць
ПЕРАМЕРАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
зак., м/то. 1. Змераць або памераць нана
ва, яшчэ раз. 77. куплены яб{рэз. 2. Змераць,
памераць усё, многае. 77. усе ўчастк/. 3.
леран. Шмат прайсці, пахадзіць па якойн. тэрыторыі (разм.). Мноеа барое мне
лрымм/лося п. езам/; пазам/. Ц незак. перамя
раць, -Аю, -Аеш, -Ае (да 1 і 2 знач.) / перамёрваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАМЕРЗНУЦЬ, ну, неш, не;
-мёрз, -мёрзла; зак. 1. Моцна змерзнуць,
азябнуць. 77. у барозе. 2. (7 / 2 ас. не ўжые.).
Загінуць ад марозу (пра многіх, многае).
Усе кеетк/ пбрамерзл/.
ПЕРАМЕЦІЦЬ, мёчу мёціш, -мё
ціць; -мёчаны; зак., каео-м/то. 1. Паме
ціць усё, многае або ўсіх, многіх. 77. бял/зну. 2. Нанава паставіць меткі на кім-,
чым-н. II незак. перамячаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПЕРАМЕШВАЦЦА ал перамяшацца
ПЕРАМЕШВАЦЬ ел перамясіць, пера
мяшаць.
ПЕРАМЁРЗЛЫ, ая, ае (разм.) Які
перамёрз. 77ерамёрзлая траеа.
ПЕРАМЁТ, -а, А7 -мёце, л/н. -ы, -аў,
л/. (спец.). Рыбалоўная сетка з кручкамі,

якая нацягваецца на калкі упоперак ця
чэння ракі.
ПЕРАМІГНУЦЦА, нўся, нёшся,
-нёцца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся;
зок. (разм.). Тое, што і лерял/я/?енуцця. Ц не
зок. перамігвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПЕРАМІР'Е, -я, л/н. -і, -яў, н. Часовае
спыненне ваенных дзеянняў па ўзаемнай
згодзе бакоў. Зяключь/^ь л.
ПЕРАМНОЖЫЦЬ, -жу жыш, жыць;
-жаны; зок., м/то. Памножыць лікі адзін
на другі. II незок. перамнажаць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
ПЕРАМОВІЦЦА, -мбўлюся, -мбвішся, -мбвіцца; зок., з к/м (разм.). Сказаць
адзін другому некалькі слоў нядоўга пага
варыць. ТТямо з к/м слоеол/ л. Ц незок. пера
маўляцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПЕРАМОГА, і, ДЛ7 -мбзе, л/н і, -мбц
ж. 1. Поспех у бітве, вайне, поўнае па
ражэнне праціўніка. Дяй'/іця леромое/ ноб
еороеол/. 2. Поспех у барацьбе за што-н.,
ажыццяўленне, дасягненне чаго-н. у вы
ніку барацьбы, пераадолення чаго-н. 77. ў
слябррн/цтее. 0 Пірава перамога (кніжн.) —
перамога, здабытая вялікімі ахвярамі і та
му роўная паражэнню [па імені эпірскага
цара Ліра].
ПЕРАМОЖНЫ, ая, -ае (высок) Які
мае адносіны да перамогі, перамаганос
ны. 77. сол/от. ,Дя лерял/ожняея кянця (да
таго часу, пакуль справа не завершыцца
ўдачай).
ПЕРАМОЖЦА, ы, л/л -ы, аў, л/ Той,
хто перамоў дабіўся перамогі. ТТяроЭ-л. 77.
м/яхмятняея турніру.
ПЕРАМОЛВАЦЦА ал перамалоцца
ПЕРАМОЛВАЦЬ ал перамалоць
ПЕРАМОРГВАЦЦА ал перамаргнуцца
ПЕРАМОТВАННЕ / ПЕРАМОТКА ал
пераматаць.
ПЕРАМОТВАЦЬ ал пераматаць
ПЕРАМУДРАВАЦЬ, -рўю, рўеш, рўе;
-рўй; зяк. (разм.). Занадта намудрыць.
ПЕРАМЙЦЬ, -мьію, -мыеш, -мые;
-мыты; зак., кяео-м/то. 1. Вымыць нана
ва. 77. слойзк. 2. Вымыць усё, многае, усіх,
многіх. 77. уеесь лосуб. Ц незяк. перамываць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
ПЕРАМЕНКА, і, ДА7 чцы, л/н і,
-чак, ж. 1. Злучальнае прыстасаванне
паміж чым-н. Аял/енняя л. 2. Воданепра
нікальная загародка на земляных і будаў
нічых работах, якая не дапускае прытоку
вады куды-н. ТТясылняя л. 3. Вузкая палос
ка, якая злучае што-н. 77. лял//ж кяняеял//.
ПЕРАМЯНІЦЦА, -мянібся, мёнішся,
-мёніцца; злк. Стаць іншым, змяніцца.
Ляряктяр лерлл/ян/ўся. ТУяОерр 1? л^ял/ян/ляея.
ПЕРАМЯНІЦЬ, -мяніб, мёніш, мё
ніць; -мёнены; зяк., кяао-м/то. 1. Замя
ніць адно другім, змяніць. 77. бялізну. 77.
тэл/у рязмоеь/. 2. Надаць іншую форму,
перайначыць. 77. ябноеіны. Ц незяк. перамёньваць, -аю, -аеш, -ае /перамяняць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц няз. перамёна, -ы, ж.

ПЕР-ПЕР
ПЕРАМЯНШАЦЬ ал пераменшыць
ПЕРАМЯНШЭННЕ ал пераменшыць
ПЕРАМЯРАЦЬ ал перамераць
ПЕРАМЯСІЦЬ, мяшў, мёсіш, -мё
сіць; -мёшаны; зяк., м/то. Расціраючы,
размінаючы, ператварыць у аднародную
масу. 77. ал/ну. Ц незяк. перамёшваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПЕРАМЯСЦІЦЦА, мяшчўся, мёсцішся, -мёсціцца; зяк. Перасунуўшыся,
заняць другое месца, размясціцца ў ін
шым месцы. 77олк перамясціўся ў бруа/ аоряб. II незяк. перамяшчацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
ПЕРАМЯСЦІЦЬ, -мяшчў, мёсціш,
-мёсціць; -мёшчаны; зяк., кяео-м/л/о. Пас
тавіць, перавесці ў іншае месца. 77. н/я%)у.
77. брыея^у ня о^уаую бубоўл/о. Ц незяк. перамяшчАць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц няз. перамя
шчэнне, -я, н.
ПЕРАМЯЧАЦЬ ал перамеціць
ПЕРАМЯШАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-Аецца; зяк. Змяшацца або перамясіцца
(унутры чаго-н., пра асобныя прадметы),
пераблытацца. Л/укя л^ял/ям/яляся з крулям/. Уеяляееўсё лбрямям/яляся (перан.). Ц
незяк. перамёшвацца, -аецца
ПЕРАМЯШАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны;
зяк., кяео-м/то. Мяшаючы, злучыць разам
рознае або памяняць месцамі часткі чаго-н. аднароднага. 77. лясокз цэл/ентлм. 77.
лялерыўслряее. Ц незяк. перамёшваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПЕРАМЯШЧАЦЦА ал перамясціцца
ПЕРАМЯШЧАЦЬ ал перамясціць
ПЕРАМЯШЧЭННЕ ал перамясціць
ПЕРАНАПРУЖЫЦЦА, -жуся, жыш
ся, -жыцца; зяк. Вельмі моцна, празмер
на напружыцца. Ц незяк. перанапружвац
ца, -аюся, -аешся, -аецца. II няз. перана
пружванне, -я, н.
ПЕРАНАПРУЖЫЦЬ,
жу,
жыш,
-жыць; -жаны; зяк., м/то. Вельмі моцна,
празмерна напружыць. 77. с/ль/. Ц незяк. пе
ранапружваць, -аю, -аеш, -ае. Ц няз. перанапрўжванне, -я, н.
ПЕРАНАСЕЛЕНЫ, ая, ае Населены
густа, звыш меры. 77. ряён. Ц няз. перанасёленасць, -і, ж.
ПЕРАНАСІЦЬ, -напіў, -нбсіш, -нбсіць;
-нбшаны; зяк. 1. кяао-м/то і чяао. Пера
несці, аднесці куды-н. за некалькі пры
ёмаў. 77. цэалу няб ляеець. Долькі ён ерь/боў
зя летя / еосень лсряняс/ў. 2. м/то. Знасіць
вялікую колькасць чаго-н. (адзення, абут
ку). 3. кяео (м/то/ Пра цяжарных: прана
сіць дзіця больш за належны тэрмін. Ц не
зяк. перанбшваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАНАСЯЛЕННЕ, я, н Адносны лі
шак насельніцтва.
ПЕРАНАЧАВАЦЬ ал начаваць
ПЕРАНЕСЦІ, -нясў, -нясёш, -нясё;
-нясём, -несяцё, -нясўць; -нёс, -нёсла;
-нясі; -нёсены; зяк. 1. кяео-м/то. Несучы,
перамясціць цераз якую-н. прастору. 77.
хлялчукя церяз ручям. 2. кяео-м/то. Памяс
ціць у іншае месца. 77. кеетк/ з лякоя ў ся^.

ПЕР-ПЕР
3. мяло. Аддзяліць частку слова для пера
носу ў наступны радок. /7. дломм/ склдб
с/кжд. 4. млю. Адкласці на другі час. 77. лдсябзкэляе нд еечдр. 5. м/ло. Зведаць, пера
жыць, перацярпець. 77. засяленне лёёкіх. Ц
яездк. перанасіць, -нбшу -нбсіш, -нбсіць.
С Не пераносіць кдео-чдед (разм.) — адчу
ваць непрыязнасць да каго-, чаго-н. 77 не
лерджляу еэ/лдед чдлдеекд. Ц ндз. перанясённе, -я, н. (да 4 знач.) / пераноска, -і, ДЛ7
-нбсцы, зк. (да 1, 2 і 4 знач.; разм.).
ПЕРАНЕСЦІСЯ, -нясўся, -нясёшся,
-нясёцца; -нясёмся, -несяцёся, -нясўцца;
-нёсся, -нёслася; -нясіся; здк. Хутка пера
мясціцца. Зд едбз/лу паднёсся нд едз^длё^е
з ЛТ/яекд ў Сдлкл!-77е^б^& 77. ў бумкдх
у з^/яудде (перан.). Ц яездк. пераносіцца,
-нбшуся, -нбсішся, -нбсіцца.
ПЕРАНІЦАВАЦЬ, ал ніцаваць
ПЕРАНІЦОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае;
нездк., м/ло. Тое, што і н/цдбдць. Ц ндз. пе
раніцоўванне, -я, н / пераніцбўка, -і, ДЛ7
-ўцы, зк.
ПЕРАНОС, -у, з*. 1. ал. перанесці. 2.
Знак у выглядзе рыскі (-) на месцы падзе
лу слова, частка якога пераносіцца на нас
тупны радок. 77рде/дь/ л^длосу слоў.
ПЕРАНОСІЦЦА ал перанесціся
ПЕРАНОСІЦЬ ал перанесці
ПЕРАНОСНЫ, ая, ае 1. Прыстасава
ны для пераносу. 77ердносндя /?дбыёс/лдяцыя. 2. Пра сэнс, значэнне слова, выразу:
не літаральны, не прамы, метафарычны. Ц
ядз. пераноснасць, -і, зк. (да 2 знач.).
ПЕРАНОССЕ, -я, з*я. -і, -яў н. Верхняя
частка носа ніжэй ілба паміж вачамі.
ПЕРАНОСЧЫК, а, з*я. і, -аў, з* Той,
хто пераносіць, перадае, распаўсюджвае
што-н. Хдмдр — л. з;д/іяры/. 77. чулідк. Ц зк.
пераносчыца, -ы, лін. -ы, -чыц.
ПЕРАНУМАРАВАЦЬ, рўю, рўеш,
-рўе; -рўй; -равуны; здк., кдао-мляо. 1.
Панумараваць усё, многае. 77. усе с/лд/юяк/ /?укдл/су. 2. Пранумараваць нанава.
77. дломнй с/лдролк/. Ц яездк. перанума
роўваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАНЯТЛІВЫ, ая, ае Здольны пе
раймаць, хутка засвойваць. 77ердяяжл/#де
бз/^. II ядз. перанятлівасць, -і, зк.
ПЕРАНЯЦЬ, пераймў, пяроймеш, пя
ройме; пяроймем, пяроймеце, пярой
муць; перанЯў -нялА, -лО; пераймі; пера
няты; здк. 1. мяло. Запазычыць, унасле
даваць, зрабіць прывычным для сябе. 77.
едлы/л. 77 борныя зеычк/. 2. кдео-м/ло. Пе
рахапіць, перагарадзіць шлях каму-, ча
му-н. 77. с/яд/ядк. II яездк. пераймаць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц ядз. перайманне, -я, я.
ПЕРАПАВІЦЬ, -паўтб, -паўёш, -паўё;
-паўём, -паўяцё, -паўюць; -паві; -павіты;
здк., кдео-м/ло. Спавіць нанава, інакш. Ц
яездк. перапавіваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПЕРАПАД, -а / -у Л7 -дзе, .мя. -ы, -аў,
лі. (спец.). 1. -а. Ступеньчатае збудаванне
для рэгулявання руху вады ў вадасцёку з
нахіленым дном. 2. -у Розніца паміж вер
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хнім і ніжнім узроўнем (вады, тэмперату
ры, ціску і пад ). 77. цюку.
ПЕРАПАДАЦЬ, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-ае; здк. (разм ). Упасці адзін за адным —
пра ўсё, многае або ўсіх, многіх.
ПЕРАПАДАЦЬ ал. перапасці.
ПЕРАПАДЛІЧЫЦЬ, ічў, -ічыш, -ічыць;
-ічаны; здк., кдео-мдло. Зрабіць падлік на
нава. II яездк. перападлічваць, -аю, -аеш,
-ае. II ядз. перападлік, -у .м 77 /лдедрдў;
лрыз*. перападліковы, -ая, -ае
ПЕРАПАДРЫХТОЎКА, і, ДМ-тбўцы,
зк. Падрыхтоўка з мэтай удасканалення ў
чым-н. Аурсы лердлдс{рых/лоўк/.
ПЕРАПАІЦЬ, -паіО, -пОіш, -пОіць; -пОены; здк., кдео (мяло). 1. Празмерна напа
іць, апаіць. 77. цяля. 2. Напаіць спіртнымі
напіткамі ўсіх, многіх. 77. едсцей. Ц яездк.
перапойваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАПАКУТАВАЦЬ, тую, туеш, туе;
-туй; здк. 1. Зазнаць многа пакут, ^л мзідж
лердлдкулідедў зд зкыццё. 2. Перажыўшы
што-н., кончыць пакутаваць. 77. сляджу
бдрдеоед чдлдеекд.
ПЕРАПАЛАСКАЦЬ, -лашчў, -лОшчаш,
-лОшча; -лашчьі; -ласкАны; здк., м/л^о. 1.
Прапаласкаць яшчэ раз, паўторна. 77. хусмдчку. 2. Папаласкаць усё, многае. 77. усю
бял/зяу.
ПЕРАПАЛЙІЬ, -аліО, -Аліш, -Аліць;
-Алены; здк., мяло. 1. Празмерным абпаль
ваннем, награваннем, сапсаваць. 77. цэалу.
2. Раздзяліць на часткі ўздзеяннем агню,
едкім рэчывам. 77. вяроўку. 3. Спаліць усё,
многае. 77. усе броеы. 4. Расходаваць звыш
меры (паліва, гаручае). 77. беяз/л. 5. Пера
працаваць з дапамогай агню, падвергнуць
тэрмічнай апрацоўцы (спец.). 77. /?убў. Ц
яездк. перапальваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лдз.
перапальванне, -я, я / перапал, -у, л*. (да І
знач.).
ПЕРАПАЛКА, -і, ДЛ7-лцы, мл. і,^лак,
зк. (разм.). 1. Тое, што і лердслцуэлкд. Ротд
/лрдлілд ў лердлдлку. 2. лердя. Крыклівая
спрэчка, лаянка. Сямейядя л.
ПЕРАПАЛОСЫ, -ая, ае (разм ) У па
лосы, плямы рознага колеру (пра масць
жывёлы).
ПЕРАПАЛОХ, -у; .м. Агульны нечаканы
спалох, збянтэжанасць, паніка. ТМяяўся л.
ПЕРАПАЛОХАЦЦА, аюся, аешся,
-аецца; здк. Моцна спалохацца. 77дсмерць
лердлд^охдўся.
ПЕРАПАЛОХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
здк., кдео (мяло/ Моцна спалохаць.
ПЕРАПАМПАВАЦЬ,
пўю,
пўеш,
-пўе; -пўй; -павАны; здк., м//ло. Пампую
чы, перамясціць. 77. адз у бд/кжы. Ц яездк.
перапампоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лдз. пера
пампоўванне, -я, я.
ПЕРАПАСЦІ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -падзё; -пАў -пАла; здк. 1. Выпасці (у 3 знач.),
прайсці зрэдку (пра дождж, снег і пад.).
77ердлдл/ бдзкбзкь/. 2. дсдб. і бездс., кдму.
Дастацца на чыю-н. долю (звычайна пра
нямногае). ЗТле /лдксдмд крыху лердлдлд. Ц
яездк. перападаць, -Ае.

ПЕРАПАЎЗЦІ -зў, зёш, зё; зём, -зяцё, -зўць; -пбўз, -паўзлА, -лб; -паўзі; здк.
1. мяло і цердз м/л!О. Перамясціцца паўзком
цераз якую-н. прастору 77. бдроеу або цердз бдроеу. 2. Прапаўзці з аднаго месца ў
другое. 77. едўкрыцце. Ц яездк. перапаўзаць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
ПЕРАПАЎНЁННЕ ал перапоўніцца,
перапоўніць.
ПЕРАПАЎНЙЦЦА ал перапоўніцца
ПЕРАПАЎНЯЦЬ ал перапоўніць
ПЕРАПАХАВАЦЬ, Аю, Аеш, -Аеш;
-Аны; здк., кдао-млло. Тое, што і лбрдхдедць^ (у 1 знач.). II ядз. перапахаванне, -я, л.
ПЕРАПЁРЧЫЦЬ, чу чыш, чыць;
-чаны; здк., мяло. Вельмі наперчыць. 77.
бррм/ч. II яездк. пераперчваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАПЁЎ, -пёву мл. -пёвы, -пёваў м.
1. Паслядоўнае чаргаванне напеўных гу
каў. 77/лум/ыяы л. 2. лердя. Паўтарэнне вя
домага, раней сказанага. 77ердлееы с/лдрых
/сц/я.
ПЕРАПЕЧКА, і, ДА7-чцы, мя. -і, чак,
зк. Пірог з хлебнага цеста, спечаны на
скаварадзе. Удстлдедл/ дб оўюы к/сддед/лдй
лердлечкдй.
ПЕРАПЁЛАЧНІК, -а, мя. -і, -аў, м. 1.
Паляўнічы, які палюе на перапёлак. 2.
Невялікі ястраб, які корміцца перапёлка
мі і іншымі дробнымі птушкамі.
ПЕРАПЁЛКА, -і, ДЛ7-ЛЦЫ, мл. -і, -лак,
зк. Маленькая палявая пералётная птуш
ка сямейства фазанавых з завостранымі
крыламі і кароткім хвастом. Ц ярым. пера
пяліны, -ая, -ае
ПЕРАПІЛАВАЦЬ, -лўю, -лўеш, лўе;
-лўй; -лавАны; здк., мяло. 1. Пілуючы,
раздзяліць на часткі. 77 бервяно. 2. Папі
лаваць усё, многае. 77. усе бярозы. Ц яездк.
перапілоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАПІСАЦЬ, -ішў, -ішаш, -ііна;
-ішьі; -ісаны; здк. 1. мяяо. Напісаць на
нава, скапіраваць. 77. длдеябдлле. 2. кдеом//лд. Скласці спіс, рэестр каго-, чаго-н.
77. дбслідляедляе ядбдрд/лоры/. Ц яездк. пе
рапісваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ядз. перапісван
не, -я, л. / перапіска, -і, ДЛ7 перапісцы, зк.
(да 1 знач.).
ПЕРАПІСВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец
ца; яездк. Пісаць адзін аднаму пісьмы. 77.
сд зядёмым. II ядз. перапісванне, -я, я / пе
рапіска, -і, ДЛ7перапісцы, зк.
ПЕРАПІСКА, -і, ДЛ7 перапісцы, зк. 1.
ад. перапісаць / перапісвацца. 2. лін. -і,
-сак. Збор пісем, напісаных і атрыманых
кім-н. 77дзядём/ццд з лердл/скдй Якубд Хблдсд.
ПЕРАПІСЧЫК, -а, мя. -і, -аў, з* Той,
хто перапісвае што-н. Ц зк. перапісчьша,
-ы, зім. -ы, -чыц.
ПЕРАПІЦЦА, -п'йся, -п'ёшся, -п'ёцца; -пнёмся, -п'яцёся, -п'ібцца; -піся; здк.
Надта многа выпіўшы, стаць зусім п'яным
(пра многіх). II яездк. перапівацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
ПЕРАПІЦЬ, п'й, -п'ёш, -п'ё; -п'ём,
-п'яцё, -п'йць; -пі; здк. 1. чдао і без бдл.
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Выпіць лішне (звычайна алкаголю). 2. кя
ао ('м/то/ Выпіць больш за каго-н. (разм.).
II яезак. перапіваць, -аю, -Аеш, -Ае.
ПЕРАПЛАНАВАЦЬ, нўю, нўеш, нўе;
-нўй; -навАны; зяк., каня. Спланаваць
нанава, змяніць план чаго-н. 77. зяб^ооу
квартала. II яезяк. перапланоўваць, -аю,
-аеш, -ае Ц яяз. перапланіроўка, -і, ДЛ7
-ўцы, ж.
ПЕРАПЛАЦІЦЬ, -лачў, -лЯціш, лА
ціць; -лАчаны; зяк., мяло. 1. без бап. Зап
лаціць больш, чым трэба. 77. зя пакунку.
2. чаео. Заплаціць, выплаціць паступова
за што-н. вялікую колькасць (грошай;
разм.). Абльк/я ^ром/ам лераллац/ла зя кн/е/.
II яезяк. пераплачваць, -аю, -аеш, -ае. Ц яяз.
пераплата, -ы, ДЛ7-лацё, ж. / пераплачван
не, -я, я.
ПЕРАПЛЕСЦІ, -лятў, -ляцёш, -ляцё;
-ляцём, -лецяцё, -лятўць; -лёў -лялА, -лб;
-ляці; -лёцены; зяк., м/то. 1. Сшыць лісты, уставіўшы і замацаваўшы ў вокладку.
77. кн/еу. 2. Злучаючы, сплесці; перавіць.
Дрэды лераплял/ сеае еал/ны. 77. касу служ
кам. 3. Заплесці нанава. 77. касу. Ц незак.
пераплятаць, -Аю, -Аеш, -Ае; няз. перапля
танне, -я, н. II няз. пераплёт, -у 37-лёце, л*.
(да 1 знач.).
ПЕРАПЛЕСЦІСЯ, лятўся, -ляцёшся,
-ляцёцца; -ляцёмся, -лецяцёся, -лятўцца;
-лёўся, -лялАся, -лбся; -ляціся; зяк. 1. (7 /
2 ас. неўжь/е.). Тое, што і снлесц/ся. 77люм/ч
лера/мёўся з хмелем. 2. (7 / 2 ас. не ўжь/е.),
лбран. Пераблытацца, змяшаўшыся. Роз
ныя бумк/ лерялляя/ся ў еалаее. 3. Заплесці
сабе валасы ў косы нанава, іначай (разм.).
4. З цяжкасцю перайсці (разм.). 77ебзь пе
раплёўся цераз мост. Ц незяк. пераплятацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПЕРАПЛЁТ, -у, 37 -лёце, л/н. -ы, -аў, м
1. ел. пераплесці. 2. Цвёрдая вокладка, у
якую, пераплятаючы, устаўляюць кнігу,
сшытак і пад. Скураны п. 3. Рама, рашот
ка, агароджа з перакрыжаваных перакла
дзін. іконны п. 4. перан. Складанае, цяж
кае становішча. 7рам/ць у п. Ц лрым. пера
плётны, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.).
ПЕРАПЛЁТЧЫК, а, мн і, аў м Спе
цыяліст, які займаецца пераплётам кніг Ц
ж. пераплётчыца, -ы, мн. -ы, -чыц. Ц лрым.
пераплётчыцкі, -ая, -ае.
ПЕРАПЛЫСЦІ / ПЕРАПЛЫЦЬ, ывў,
-ывёш, -ывё; -ывём, -ывяцё, -ывўць; -ыў,
-ылА, -лб; -ыві; зяк., мяло і цераз м/то.
Пераадолець водную прастору ўплаў або
плывучы на чым-н. 77. року або церазраку.
II незяк. пераплываць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПЕРАПЛЮНУЦЬ,
ну,
неш,
не;
-л;бнь; зяк. 1. кяео-м/то. Плюнуць цераз
што-н. 2. леран., каео ('м/то/ Перасягнуць
каго-н. у якіх-н. адносінах (разм.). У еэтам спряее Язэл кожнаеа пераплюне.
ПЕРАПЛЯЦЕННЕ, я, мн і, яў, н 1.
Тое, што пераплецена, сплецена між са
бой. 77. праея^оў. 77. лёсаў (перан.). 2. Спо
саб спляцення нітак асновы і ўтку ў ткані
нах. 77ялятняняе п.

ПЕРАПОЙ, -ю, м. Стан пасля моцнага
ап'янення (разм.). 2>л/нць еалаеа аб пера
пою.
ПЕРАПОЙВАЦЬ а/? перапаіць
ПЕРАПОНА, -ы, мн. -ы, -пбн, ж. Тое,
што стрымлівае доступ куды-н. 77. йля
затрымання еабы.
ПЕРАПОНКА, -і, Д37-нцы, мн. і, нак,
ж. Тонкая пругкая плёнка, якая з'яўля
ецца перагародкай, абалонкай у жывым
арганізме. 7>дрлбянндя л. ТТляеяльная п. Ц
нрым. перапоначны, -ая, -ае.
ПЕРАПОНЧАТЫ, ая, ае 3 перапон
камі. 77ералончатыя лань/ ў еусем.
ПЕРАПОЎНІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-іцца; зяк. Напоўніцца звыш меры. Рака
пералоўн/лася забой. Сэрца пералоўн/лася
радасцю (перан.). Ц незак. перапаўняцца,
-яецца. II наз. перапаўнённе, -я, н.
ПЕРАПОЎНІЦЬ, ню, ніш, ніць;
-нены; зак., м/то. Напоўніць звыш меры.
77. засек/ збожжам. 77. чам/у цярпення (пе
ран.). II незак. перапаўняць, -Яю, -Яеш, -Яе.
II наз. перапаўнённе, -я, н.
ПЕРАПРАБАВАЦЬ, бўю, -бўеш, бўе;
бўй; -бавАны / ПЕРАПРОБАВАЦЬ, бую,
-буеш, -буе; -буй; -баваны; зак., м/то.
Папрабаваць (папробаваць) усё, многае.
77. усе еатунк/ казы.
ПЕРАПРАВА, ы, ж 1. ел. перапрэ
віць'. 2. мн. -ы, -рАў. Месца, дзе перапраў
ляюць на другі бераг (на паромах, лодках
і пад.). Рачная п.
ПЕРАПРАВАННЕ ал перапрэць
ПЕРАПРАВАЦЬ ал перапрэць
ПЕРАПРАВІЦЬ', -рЯўлю, -рЯвіш, -рЯвіць; -рЯўлены; зак., каао-м/то. 1. Пера
везці, перавесці цераз якую-н. прастору.
77. на бруе/ берае. 77. цераз еоры. 2. Адпра
віць з аднаго месца ў другое, па прызна
чэнні. 77. зброю партызанскаму атраду. Ц
незак. перапраўляць, -Яю, -Яеш, -Яе. Ц зеар.
пераправіцца, -рЯўлюся, -рЯвішся, -рЯвіцца (да І знач.); незак. перапраўлЯцца,
-Яюся, -Яешся, -Яецца. Ц наз. пераправа,
-ы, ж. (да 1 знач.) / перапраўка, -і, Д37
-ўцы, ж. (разм.).
ПЕРАПРАВІЦЬ , -рЯўлю, -рЯвіш, -рЯвіць; -рЯўлены; зак., м/то. 1. Унесці якія-н.
змены, паправіць недахопы, памылкі ў
чым-н. 77. л/чбу *7* на <г4>. 2. Змяняючы,
выпраўляючы недахопы, памылкі, пап
равіць усё, многае. 77. усе зап/сы. Ц незак.
перапраўляць, -Яю, -Яеш, -Яе. Ц наз. пера
праўка, -і, Д37-ўцы, ж.
ПЕРАПРАГАЦЬ ал перапрэгчы
ПЕРАПРАДАЦЬ, -дЯм, дасі^ -дЯсць;
-дадзім, -дасцё, -дадўць; -дЯў -далЯ, -лб;
-дЯй; -дадзены; зак., каео-м/то. Прадаць
раней купленае (звычайна даражэй). 77.
пярсцёнак. II незак. перапрадаваць, -даіб,
-даёш, -дЯе; -даём, -даяцё, -даібць. Ц наз.
перапродаж, -у; м.
ПЕРАПРАСІЦЬ, прашу,
прбсіш,
-прбсіць; -прбшаны; зак., каео і без бал.
Папрасіць каго-н. прабачыць за правін
насць, непаслушэнства і пад. Ц незак. пера

ПЕР-ПЕР
прошваць, -аю, -аеш, -ае Ц наз. перапрош
ванне, -я, н
ПЕРАПРАЦАВАЦЬ, -цўюся, -цўеш
ся, -цўецца; -цўйся; зак. 1. (7 / 2 ас. не
ўжые.). Ператварыцца ў што-н. у выні
ку якіх-н. працэсаў апрацоўкі. Чыеун лералрацаеаўся ў сталь. 2. Ператаміцца ў
працэсе працы (разм ). Ц незак. перапра
цоўваць, -аюся, -аешся, -аецца.
ПЕРАПРАЦАВАЦЬ, цўю, цўеш, цўе;
-цўй; -цавЯны; зак. 1. м/то. Ператварыць
у што-н. у працэсе апрацоўкі. 77. зялёную
масу на муку. 2. м/то. Перарабіць, зрабіць
па-новаму; інакш. 77. рукап/с. 3. без бап.
Папрацаваць даўжэй, чым было вызнача
на. 77. тры еабз/ны. Ц незак. перапрацоўваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. перапрацоўванне, -я,
н. / перапрацоўка, -і, Д37-ўцы, ж. (да 1 і 2
знач ) II лрым. перапрацовачны, -ая, -ае (да
1 знач.; спец.).
ПЕРАПРАШАЛЬНЫ, -ая, ае Які вы
яўляе жаданне перапрасіць каго-н. за
што-н 77 тон. Ц наз перапрашальнасць,
-і, ж.
ПЕРАПРОБАВАЦЬ ал перапрабаваць
ПЕРАПРОДАЖ ал. перапрадаць.
ПЕРАПРЭГЧЫ, -рагў, ражбш, ражб;
-ражбм, -ражацё, -рагўць; -рбц -рбгла /
-раглЯ, -рбгла / -раглб; -ражіЯ; -рбжаны;
зак., каао ('м/то/ Запрэгчы нанава або ў
што-н. другое. 77. колем з ллуаа ў барану. Ц
незак. перапрагаць, -Яю, -Яеш, -Яе.
ПЕРАПРЭЛЫ, ая, -ае 1. Сапрэлы
поўнасцю. ТТералрэлае л/сце. 2. Сапсаваны
ад прэння. 77ералрэлая скура. Ц наз. пера
прэласць, -і, ж.
ПЕРАПРЭЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , бе;
зак. Сапрэць поўнасцю. Ўгнаенне перапрэ
ла. II незак. пераправяць, -Яю, -Яеш, -Яе. Ц
наз пераправанне,-я,н
ПЕРАПУД, -у 37-дзе, м. (разм ). Моц
ны спалох. 77абскочыць з перапубў.
ПЕРАПУДЗІЦЦА, ўджуся, -ўдзішся,
-ўдзіцца; зак. (разм.). Перапужацца. Абн/
перапубз/л/ся.
ПЕРАПУДЗІЦЬ, -ўджу ўдзіш, ўдзіць;
-ўджаны; зак., каео (разм ). Перапужаць.
Сабака перапубз/ў абечак.
ПЕРАПУЖАЦЦА, -Яюся, Яешся, Яец
ца; зак. Моцна спужацца. 77. ба смерц/.
ПЕРАПУЖАЦЬ, -Яю, -Яеш, -Яе; -Яны;
зак., каео ('м/то/ Моцна спужаць.
ПЕРАПОНАК, -нку, мн нкі, нкаў м
Часовае спыненне якой-н. дзейнасці, так
сама перарыў у якім-н. працэсе. Ябебзенны
п. 77. у занятках.
ПЕРАПЫНІЦЦА, ынібся, -вінішся,
-Сніцца; зак. Прыпыніцца на кароткі час.
Размова лерапын/лася. Ц незак. перапы
няцца, -Яюся, -Яешся, -Яецца.
ПЕРАПЫНІЦЬ, ыніб, -ыніш, -вініць;
-йнены; зак. 1. м/то. Спыніць або пры
пыніць якое-н. дзеянне. 77. сяўбу. 2. ка
ео-м/то. Умяшаннем спыніць таго, хто
гаворыць, робіць што-н. 77. баклабчыка
пытаннем. 77. на паўслове. 3. каео-м/то.
Спыніць, затрымаць у час руху. ТТрахожых
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перапыніў патруль. Ц незак. перапыняць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
ПЕРАПЫТАЦЦА, Аюся, Аешся, -Аец
ца; зак., каео (што) (разм.). Тое, што і перапытаць (у 1 знач.).
ПЕРАПЫТАЦЬ, Аю, Аеш, -Ае; -Аны;
зак. 1. каео (што) і без бап. Спытаць яшчэ
раз (звычайна не пачуўшы ці не зразумеў
шы). 2. каео-што. Апытаць усіх, многіх;
спытаць пра ўсё, многае. 77. усіх знаёмых
яра здарэнне. Лна яра ўсё лералы/яала ў лія
не. II незак. перапытваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАПЭЦКАЦЬ, аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каео-што (разм ). Запэцкаць усё,
многае або ўсіх, многіх. 77. усё адзенне. Ц
незак. перапэцкваць, -аю, -аеш, -ае. Ц звар.
перапэцкацца, -аюся, -аешся, -аецца; не
зак. перапэцквацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПЕРАПЯЛІНЫ ёд перапёлка
ПЕРАПЯЧЫ, -пякў, -пячЭш, -пячб;
-пячбм, -печацё, -пякўць; -пёк, -пяклА,
-лб; -пячьі; -пёчаны; зак., пано. 1. Папячы
больш, чым трэба, запячы вельмі моцна.
77. піраеі. 2. Спячы, папячы ўсё, многае.
Муку ўсю перапяку/. Ц незак. перапякаць,
-Аю, -Аеш, -Ае (да 1 знач.).
ПЕРАПЯЧЫСЯ, -пякўся, -пячэшся,
-пячэцца; -пячбмся, -печацёся, -пякўцца; -пёкся, -пяклАся, -лбся; -пячйся; зак.
1. (7 і 2 ас. не ўлсыв.). Папячыся больш,
чым трэба, моцна запячыся. Ллеб дапёк
ся. 2. перан. Прабыць вельмі доўга на сон
цы (разм.). II незак. перапякацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
ПЕРАРАБІЦЬ, -раблтб, -рббіш, -рббіць;
-рбблены; зак. 1. каео-што. Зрабіць нана
ва, іначай, іншым. 77ерарай'ць кантоўку
н 1?сы. 77. чый-н. характар. 2. што на што,
у што. Зрабіць з чаго-н. аднаго нешта ін
шае. 7>аеацце на шчасце не пераробіш (пры
казка). 3. Папрацаваць больш, чым трэба.
77. бзве еабзіны. 4. Працуючы вельмі мно
га, ператаміцца (разм.). 5. што. Зрабіць
усё, многае. 77. мноеа работы за Дзень. 6.
што і чаео. Зазнаць усякай працы, нара
біцца (разм.). %ео ён толькі не перарашу
за сваё экыццё. Ц незак. перарабляць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц наз. пераробка, -і, ДА7-бцы, лс.
(да 1, 2 і 3 знач.).
ПЕРАРАДЖЭННЕ, -я, н 1. ад перара
дзіцца. 2. Страта былога светапогляду, са
цыяльнага аблічча пад уздзеяннем чужога
асяроддзя, ідэалогіі. Маральнае н.
ПЕРАРАДЗІЦЦА, -раджўся, -рбдзішся,
-рбдзіцца; зак. 1. Рэзка змяніцца, абнавіц
ца, стаць зусім іншым. 77. Духоўна. 2. Стра
ціць свае папярэднія каштоўныя якасці,
ўласцівасці, вырадзіцца. 77шаніца пера
радзілася. II незак. перараджацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца. Ц наз. перараджэнне, -я, н.
ПЕРАРАДЗІЦЬ, -раджў, -рбдзіш, -рбдзіць; -рбджаны; зак., каео-што. Зрабіць
зусім іншым, абнавіць, пераўтварыць. Ц
незак. перараджаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПЕРАРАЗАЦЬ ал перарэзаць
ПЕРАРАЗЛІК, -у лін і, аў лі Разлік,
зроблены нанава. Звабіць н.
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ПЕРАРАЗМЕРКАВАЦЬ,
мяркую,
-мяркўеш, -мяркўе; -мяркўй; -меркавАны; зак., каео-што. Размеркаваць нанава.
77. сыравіну наліізк цэхамі. Ц незак. пераразмяркбўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. перараз
меркаванне, -я, н
ПЕРАРАСХОД, у, М дзе, лі Расход
звыш меры, нормы, плана. 77. крэдытаў.
ПЕРАРАСХОДАВАЦЬ, -дую, дуеш,
-дуе; -дуй; -даваны; зак. і незак., што. Вы
даткаваць (выдаткоўваць) звыш нормы,
плана і пад. 77. д&онб заработнай платы.
ПЕРАРАСЦІ -стў, -сцёш, -сцё; -сцём,
-сцяцё, -стўць; -рбс, -раслА, -лб; -сці;
зак. 1. каео-што. Стаць ростам вышэй
шым за каго-, што-н. Сын перарос бацьку.
2. леран., каео (што/ Стаць вышэйшым за
каго-н. у разумовых, маральных адносі
нах, ва ўменні. 77. свайео настаўніка. 3. у
што. Развіўшыся, ператварыцца ў што-н.
іншае. Тбліан перарос у крык. 4. Выйсці з
узросту устаноўленага для чаго-н. Для бзі
ця чаеа саба хлапчук перарос. Ц незак. пера
растаць, -Аю, -Аеш, -Ае; наз. перарастанне,
-я, н. (да 2 і 3 знач.).
ПЕРАРАШ&ЦЬ, -рашу, -рбшыш, -рэ
шыць; -рбшаны і -рашАны; зак., што. Ра
шыць іншым спосабам. 77. забачу. Ц незак.
перарэшваць, -аю, -аеш, -ае
ПЕРАРВАЦЬ, -вў, -вёш, вё; -вём, -вяцё, -вўць; -ві; -вАны; зак. 1. што. Разар
ваўшы, раздзяліць на часткі. 77 вяроўку. 2.
што. Перапыніць на некаторы час якое-н.
дзеянне, развіццё чаго-н.; парушыць якін. стан, працэс. 77. перапіску з кім-н. 77.
ліаўчанне. 3. каео. Перабіць чыю-н. размо
ву гутарку. 77. прамоўцу. 4. што. Разарваць
усё, многае. 77. усе ніткі. Ц незак. перары
ваць, -Аю, -Аеш, -Ае (да 1—3 знач.).
ПЕРАРЖАВЕЛЫ, ая, -ае Пераедзены
ржой. Змяніць п. б}рот.
ПЕРАРЖАВЁЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , -ёе;
зак. Ад іржы распасціся на часткі, перала
мацца. Дрот у ліноеіх ліесцах пераражавеў
ПЕРАРОБКА ал. перарабіць.
ПЕРАРОСЛЫ, ая, -ае 1. Які вырас
вышэй за іншых, вышэй за якую-н. нор
му. 2. Старэйшы па гадах, чым устаноў^
лены для чаго-н. узрост. 77. вучань. Ц ш?з.
пераросласць, -і, аж
ПЕРАРОСТАК, тка, мн ткі, ткаў, м
Падлетак, старэйшы па ўзросце, чым пат
рэбна для чаго-н. Для харэаера^іі ён улсо п.
ПЕРАРЫВАЦЬ' ал перарваць
ПЕРАРЫВАЦЬ^ ал перарыць
ПЕРАРЫВІСТЫ, -ая, ае 1. Які лера
пыняецца цераз кароткія прамежкі часу;
няроўны. 77ерарывістае быханне. 77. волас.
2. З прамежкамі, не суцэльны. 77ерарь/вістая лінія. Ц наз. перарывістасць, -і, лс.
ПЕРАРЫСАВАЦЬ, сўю, сўеш, сўе;
-сўй; -савАны; зак., каео-што. Рысуючы
(часцей алоўкам), зрабіць копію чаго-н.;
нарысаваць нанава. 77. узор. Ц незак. пера
рысоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз перары
соўка, -і, ДЛ7 -ўцы, лс і перарысоўванне,
-я, н.

ПЕРАРЁІЎ, -рыву мн. -рывы, -рьіваў
м. 1. Разрыў чаго-н. на часткі, а таксама
месца разрыву. 77. лроваба. 2. Тое, што і
перапынак. Таварыць з перарывамі. 77. у
сталсы.
ПЕРАРЫЦЬ, -ьію, -ыеш, -ьіе; -ыты;
зак., што. 1. Разрыць, парыць лычом усё,
многае. Свінні перарылі ўвесь аеароб. 2. пе
ран. У пошуках чаго-н. раскідаць, пера
капаць усё. 77. усе рэчы ў каморцы. Ц незак.
перарываць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПЕРАРЭГІСТРАВАЦЬ, рўю, рўеш,
-рўе; -рўй; -равАны; зак., каео-што. За
рэгістраваць нанава. Ц звар. перарэгістра
вацца, -рўюся, -рўешся, -рўецца; -рўйся.
II наз. перарэгістрацыя, -і, лс
ПЕРАРЭЗАЦЬ, -бжу, бжаш, -Эжа;
-Аж; -бзаны; зак. 1. каео-што. Разрэзаў
шы, раздзяліць надвое. 77. вяроўку. 2. каео
(што). Зарэзаць усіх, многіх. 77. усіх качак.
3. перан., што. Перагарадзіць (шлях, даро
гу). 77. шлях праціўніку. Ц незак. пераразаць,
-Аю, -Аеш, -Ае (да 1 і 3 знач.) і перарэзваць,
-аю, -аеш, -ае (да 1 і 3 знач.).
ПЕРАРЭШВАЦЬ ал перарашыць
ПЕРАСАДЖВАЦЦА ал перасесці
ПЕРАСАДЖВАЦЬ ал перасадзіць
ПЕРАСАДЗІЦЬ, саджў, -сАдзіш, -сАдзіць; -сАджаны; зак. 1. каео ("што). Пры
мусіць перасесці, пасадзіць на іншае мес
ца, прапанаваць абмяняцца месцамі. 77.
вучня на першую парту. 77. пасалсыраўз абнаео аўтобуса ў с^руеі. 2. што. Выкапаўшы
(расліну), пасадзіць у іншым месцы. 77
кветкі. 3. што. Зрэзаўшы, або выразаўшы
(частку косці, тканкі, орган), перанесці
для прыжыўлення на іншым месцы або ў
другім арганізме. 77. нырку. 4. што. Наса
дзіць, надзець на што-н. другое. 77 сякеру
на бруеое тапарышча. 5. каео (што/ Па
магчы каму-н. пералезці цераз што-н. 77.
бзіця цераз нарое. 6. каео-што. Пасадзіць
усё, многае або ўсіх, многіх. За свой век ён
мноеа <3рэў перасадзіў Акупанты пераса
дзілі ў турмы нямала любзей. Ц незак. пера
саджваць, -аю, -аеш, -ае (да 1—5 знач.). Ц
наз. перасаджванне, -я, н. (да 2 і 3 знач.) і
перасадка, -і, ДА7-дцы, лс. (да 1—4 знач.).
Звабіць перасадку насалсыраў на бруеі са
малёт. 77ерасабка браў. 77ерасабка скуры.
II прым. перасадачны, -ая, -ае (да 2 знач.).
77. матэрыял.
ПЕРАСАДКА, -і, ДА7 -дцы, лс 1. ал
перасадзіць. 2. мн. -і, -дак. Пераход для
прадаўжэння язды з аднаго транспартна
га сродку на другі. Тхаць з бзвюма перасабкамі. II прым. перасадачны, -ая, -ае (да
2 знач.).
ПЕРАСАЛАДЗІЦЬ, ладжў, лбдзіш,
-лбдзіць; -лбджаны; зак., што. Зрабіць
вельмі салодкім. 77. чай. Ц незак. пераса
лоджваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАСАЛІЦЬ, -саліб, -сбліш, -сбліць;
-сблены; зак. 1. што. Пакласці вельмі
многа солі ў пгго-н. 77. сун. 2. перан. Пе
райсці мяжу, меру дазволенага ў чым-н.
(разм.). 77. у лсартах. Ц незак. перасольваць,
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-аю, -аеш, -ае. Ц ядз. перасольванне, -я, я.
(да 1 знач.) / перасол, -у; м (да 1 знач.).
ТТебдсол яд сл/дле, д лсрдсол яд сл/яе (пры
маўка).
ПЕРАСАРТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; -тавАны; здк., мяло. 1. Рассартаваць
нанава, іначай. /7. яблык/. 2. Рассартаваць
усё, многае. 77. усё' лдсеяяе. Ц яездк. пера
сартоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ядз. перасар
тоўванне, -я, я.
ПЕРАСВАРЫЦЦА, варўся, -варышся,
-варыцца; здк. Пасварыцца паміж сабою
або з усімі, многімі. Сўсебз/ лердседрыл/ся.
ПЕРАСВАРЫЦЬ, -варў, -вАрыш, -ва
рыць; -вараны; здк., кдео ("м/л/о). Пасва
рыць многіх, каго-н. з кім-н. /7. бдўяіх
сяброў.
ПЕРАСЕДЗЕЦЬ, -джу, -дзіш, дзіць
/ ПЕРАСЯДЗЕЦЬ, -джў, -дзіш, дзіць;
-сядзім, -седзяцё, -сядзець; здк. 1. Пра
сядзець дзе-н. больш, чым трэба. 77срдсебзеў яд л/ыбзеяь бдўлсэм у кдмдябз/роўцы.
2. Сапсавацца ад доўгага сядзення (пра
хлеб у печы). .Хлеб кердсебзеў / дблёкся. 3.
кдео ("м/л/о). Прасядзець даўжэй за каго-н.
77ердсябзеўус/ху бйліял/эцы. 4. м/л/о. Пра
быць дзе-н. некаторы час. 77. болс&ж у хо
це. 5. Адседзець да здранцвення. 77. лдеу. Ц
яездк. перасаджваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАСЕКЧЫ ел перасячы
ПЕРАСЕСЦІ, -сЯду; -сыдзеш, -сЯдзе;
-сёў -сёла; -сЯдзь; здк. 1. Устаўшы з адна
го месца, сесці на другое. 77. яд кдядлу. 2.
Зрабіць перасадку (у 2 знач.). 77. яд цедлдхоб. 3. Засесці (у горле і пад.). Тіульбд лердселдўеорле. Ц яездк. перасаджвацца, -аюся,
-аешся, -аецца (да 1 і 2 знач.) / перасядуць,
-Аю, -Аеш, -Ае (да 3 знач.).
ПЕРАСЕЧАНЫ, -ая, -ае Няроўны, з
узгоркамі і ярамі. 77ердсечдядя ^мясцоедсць.
II ядз. перасечанасць, -і, лс.
ПЕРАСЙІІЦЦА, люся, лішся, ліц
ца; здк. Празмерна напружваючы сілы,
надарваць сябе. 77ердс/л/ўся, лдбымдючь/
мех. II лездк. перасільвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
ПЕРАСІЛІЦЬ, лю, -ліш, ліць; -ле
ны; здк. 1. кдео-м/л/о. Перамагчы, пера
адолець. 77. лрдц/ўя/кд / лдедл/ць. ТТлыўцы
лердсь/м/ цячэляе. 2. л%рдм., кдео-м/л/о.
Пераадолець якое-н. пачуццё, адчуванне,
жаданне і пад. 77. сл/рдх. 77. сябе. 3. кдео.
Змучыць, надарваць, прымушаючы пра
змерна напружвацца. 77. кдяя. Ц яездк. пе
расільваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАСКВАРЫЦЬ, ру; рыш, рыць;
-раны; здк., м/л/о. 1. Доўга скварачы, зра
біць жорсткім, сухім, не такім, як трэба.
77. кб/бдсу. 2. Саскварыць усё, многае. 77.
усёсдлд. II лездк. пераскварваць, -аю, -аеш,
-ае (да 1 знач.).
ПЕРАСКОЧЫЦЬ, чу, чыш, чыць;
здк. 1. м/л/о і цердз м/л/о. Зрабіўшы скачок,
апынуцца на іншым баку ад чаго-н. 77. кдядеу. 77. цердз /мол/. 2. Перамясціцца скач
ком (скачкамі) на іншае месца. 77 дб дкяд бд бзеярэм. 3. лсрдя., яд м/л/о. Перайсці

ад аднаго прадмета гутаркі да другога, не
захоўваючы паслядоўнасці (разм.). 77. яд
/ям/ую л/эму. II яездк. пераскакваць, -аю,
-аеш, -ае / пераскакваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
дбядкр. пераскокнуць, -ну, -неш, -не; -ні
(разм.).
ПЕРАСПАЦЬ', -рашліб, -рашлёш,
-рашлё; -рашлём, -рашляцё, -рашлібць;
-раслАў -лАла; -ранілі; -раслАны; здк., кдео-м/л/о. Паслаць, накіраваць у іншае мес
ца. 77. кл/еу лд лом/і/е. Ц яездк. перасылаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц лдз. перасыланне, -я, я. /
перасцілка, -і, ДЛ7 -лцы, лс. Ц лрыл/. пера
сылачны, -ая, -ае.
ПЕРАСПАЦЬ^, -сцяліб, -сцёлеш, -сцёле; -слАў -лАла; -сцялі; -слАны; здк., м/л/о.
1. Паслаць нанава; зрабіць новы насціл.
77. ядецель. 77. лдблоеу. 2. чым. Тое, што і
лердк//дсц/ (у 3 знач.). 77. рдбы яб)/ыкдў сдломдм. II яездк. перасцілаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
II ядз. перасцілка, -і, ДА7-лцы, лс. / перасці
ланне, -я, л.
ПЕРАСМАЖЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-ыцца; здк. Ад доўгага смажання стаць
цвёрдым, сухім, не такім, як трэба. Рыбд
лердсмдзкыядся. Ц лездк. перасмажвацца,
-аецца.
ПЕРАСМАЖЫЦЬ, -жу, жыш, жыць;
-жаны; здк., м/л/о. 1. Доўга смажачы, зра
біць жорсткім, сухім, не такім як трэба.
77. мясд. 2. Сасмажыць усё, многае. 77. усю
/?ыбу. II яездк. перасмажваць, -аю, -аеш, -ае
(да 1 знач.).
ПЕРАСМЕЙВАЦЦА, аюся, аешся,
-аецца; яездк. (разм ). Падаючы адзін дру
гому якія-н. знакі, паціху смяяцца ў сувязі
з чым-н. або з каго-н.
ПЕРАСМЁШШК, а, мн. і, аў, м
(разм.). Тбй, хто любіць высмейваць, пе
радражніваць каго-н. II лс. перасмешніца,
-ы, мя. -ы, -ніц.
ПЕРАСОВАЧНЫ, ая, -ае 1. Прыста
саваны для зручнага перасоўвання, пе
рамяшчэння. 77. СЛЮ///К. 2. Які дзейнічае,
функцыянуе не на адным месцы, які пе
рамяшчаецца. 77ердсоедчядя еысл/дўкд.
77ердсобдчядя мдмсл/эрмя.
ПЕРАСОЛ а/, перасаліць.
ПЕРАСОЛЬВАННЕ а/ перасаліць
ПЕРАСОЛЬВАЦЬ а/ перасаліць
ПЕРАСОРЦІЦА, ы, лс (спец) Пера
вод тавараў з аднаго сорту ў другі.
ПЕРАСОЎВАННЕ а/ перасунуць
ПЕРАСОЎВАЦЦА а/ перасунуцца
ПЕРАСОЎВАЦЬ а/ перасунуць
ПЕРАСОЎКА, -і, ДЛ7 -ўцы, лс. (разм.).
1. а/, перасунуць. 2. мя. -і, -сбвак. Пера
совачная культурна-асветная ўстанова.
7Й6//ІЯЛ/ЭКД-Л.
ПЕРАСОЎНЫ, ая, ае Тое, што і ле
рдсоедчлы.
ПЕРАСОХЛЫ, ая, ае 1. Празмерна
сухі. ТТердсохлде еелд. 77ерд сохлыя еубы. 2.
Які стаў бязводным. 77ердсохлдя ^дчуякд. Ц
ядз. перасохласць, -і, лс
ПЕРАСОХНУЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , не;
-сбх, -хла; здк. 1. Стаць сушэйшым, чым

ПЕР-ПЕР
трэба, або зусім сухім. Селд лердсоллд. 7ўбы лердсохл/. У еорле лердсохлд (безас.). 2.
Стаць бязводным, зусім абмялець. Адлобзелс лердсох. Ц лездк. перасыхаць, -Ае; ядз.
перасыханне, -я, я.
ПЕРАСПАЦЬ, -пліб, -піш, -піць; -пім,
-піцё, -пЯць; -пі; здк. 1. м/л/о і без бдл. Пе
рабыць які-н. час у стане сну; перанача
ваць, правесці ноч дзе-н. 77. у сусебзяў. 77ердсл/м, д рдя/цдм — у бдроеу. 2. Праспаць
больш, чым трэба (разм.). 3. кдео. Пра
спаць даўжэй за каго-н. 77. усіх.
ПЕРАСПЕЛЫ, ая, ае Вельмі спе
лы. 77ердслеяыя яедбы. 77ердслелдя яяеесл/д (якая старэе; разм., іран.). Ц лдз. пераспёласць, -і, лс.
ПЕРАСПЕЦЬ, ёю, ёеш, -ёе; здк 1. (7
/ 2 дс. ке ўлсые.). Стаўшы вельмі спелым,
пачаць псавацца. Лерэсл/ лердслеў. 2. лердя. Выйсці з узросту; уласцівага якому-н.
становішчу; пастарэць (разм., іран.). 7&еесл/д лердслеяд. Ц яездк. пераспяліць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ПЕРАСПЯЛІЦЬ, -пяліб, пёліш, -пёліць; -пёлены; здк., м/л/о. Даць магчы
масць стаць вельмі спелым. 77. лдм/боры. Ц
лездк. пераспёльваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАСТАВІЦЬ, тАўлю, -тАвіш, -тАвіць; -тАўлены; здк. 1. кдео-м/л/о. Паста
віць на другое месца. 77. лямку яд бруе/
сл/ол. 77. С//06Ы ў скдзе. 2. м/л/о. Зрабіць на
нава (хату, печ і пад.), перарабіць. Ц яездк.
перастаўляць, -Яю, -Яеш, -Яе. Ц ядз. пера
станоўка, -і, ДА/-ўцы, лс.
ПЕРАСТАРАК, -рка, мя -ркі, -ркаў, м
(разм.). Тбй, хто выйшаў з якога-н. узрос
ту; стаў старым для чаго-н. Ёя ям/чэ яе л.
ПЕРАСТАРАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; здк. Паказаць празмерную старан
насць у чым-н., залішне пастарацца.
ПЕРАСТАЯЛЫ, ая, ае Які сапсаваў
ся, якасна змяніўся ад доўгага стаяння.
77ердск/дялдя л/рдед.
ПЕРАСТАЯЦЬ, -таіб, -таіш, -таіць;
-таім, -таіцё, -таЯць; -тбй; здк. 1. (7 / 2дс.
яе ўлсые.). Прастаяць больш, чым трэба,
сапсавацца, змяніцца якасна ад доўгага
стаяння. .Жыл/д лердсл/дялд. 2. м/л/о. Пе
рачакаць што-н. стоячы. 77 болсблс лдб
сл/рдхом. II лездк. перастойваць, -аю, -аеш,
-ае. II ядз. перастбй, -ю, м. (спец.).
ПЕРАСТРАЛЯЦЬ, -Яю, -Яеш, -Яе;
-Яны; здк. 1. кдео ("м/л/о). Застрэліць усіх,
многіх. 77. едўкоў. 2. м/л/о. Расходаваць
стральбою ўсё, многае. 77 лдл/рояы. Ц яе
здк. перастрэльваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАСТРАХАВАЦЦА, -рахўюся, рахўешся, -рахўецца; -рахўйся; здк. 1. Зас
трахавацца зноў. 2. лердл. Засцерагчы сябе
ад магчымай адказнасці за што-н. Ц яездк.
перастрахоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц
ядз. перастрахоўка, -і, ДА7-ўцы, лс. Ц крым.
перастраховачны, -ая, -ае.
ПЕРАСТРАХАВАЦЬ, -рахўю, -рахўеш,
-рахўе; -рахўй; -рахавАны; здк., кдео-м/л/о.
Застрахаваць зноў 77. седю мдёмдсць. Ц яе
здк. перастрахоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лдз.

ПЕР-ПЕР
перастрахоўванне, -я, н / перастрахоўка,
-і, ж. II ярым. перастраховачны, -ая, -ае.
ПЕРАСТРАХОЎШЧЫК, а, мн і, -аў,
м. (неадабр.). Чалавек, які перастрахоў
ваецца, агароджвае сябе ад магчымых не
прыемнасцей. II зк. перастрахоўшчыца, -ы,
мн. -ы, -чыц.
ПЕРАСТРОІЦЦА', -бюся, біліся, -біц
ца; здк. Пераключыцца на новую радыё
хвалю. Рдбыст хуткд лердст/юіўся нд ноеую хедл/о. II нездк. перастройвацца, -аюся,
-аешся, -аецца. Ц ндз. перастройка, -і, ДЛ7
-рбйцы, зк.
ПЕРАСТРОІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-біцца; здк. 1. Размясціцца па-іншаму,
змяніўшы свой строй (у 1 знач.). Хдлонд хуткд яердстромдся. 2. Змяніць сваё
жыццё, працу і пад. 77. нд позы лдб (пе
ран.). II нездк. перастройвацца, -аецца. Ц
ндз. перастраённе, -я, н. 77. ндмдрм/ы.
ПЕРАСТРОІЦЬ', бю, біш, біць; бе
ны; здк. Настроіць (у 1—3 знач.) інакш,
нанава. 77. бдлдлдйку. 77. /?Д(Зыен/?ыёмн/к. Ц
нездк. перастройваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ндз.
перастройка, -і, ДЛ/-йцы, зк
ПЕРАСТРОІЦЬ , -бю, біш, біць; бе
ны; здк., кдео-што. Нанава размясціць у
страі, змяніць строй чаго-н. 77. бдяеыя ядрдбкі пяхоты. II нездк. перастройваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц ндз. перастраённе, -я, н.
ПЕРАСТРЭЛЬВАЦЦА, аюся, аешся,
-аецца; нездк. Абстрэльваць адзін аднаго.
II ндз. перастрэлка, -і, ДА7-лцы, зк.
ПЕРАСТРЭЛЬВАЦЬ ад. перастраляць
ПЕРАСТЎКВАЦЦА,
аюся,
аешся,
-аецца; нездк. Абменьвацца ўмоўнымі
стукамі цераз сцяну для паведамлення чаго-н. адзін другому. Ц ндз. перастук, -у м. і
перастукванне, -я, н.
ПЕРАСТУПАЦЬ', -Аю, -аеш, -Ае; нездк.
1. ая. пераступіць'. 2. Папераменна, мяня
ючы апору, паднімаць то адну, то другую
нагу. 77 з ндеі нд ноеў дбхолдбу.
ПЕРАСТУПАЦЬ- а/? пераступіць^
ПЕРАСТУПІЦЬ', -упліб, -ўпіш, -ўпіць;
здк. 1. кдео-што і і^б^дз кдео-што. Ступіў
шы, перайсці што-н. 77. ндроа ^б^дз яд^оа). 2. лердн., што. Парушыць, перасяг
нуць мяжу чаго-н. 77. мязку лрыс/ломндсц;.
77. здкон. II нездк. пераступаць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
ПЕРАСТУПІЦЬ, -упліб, -ўпіш, -ўпіць;
здк. 1. што. Добраахвотна адмовіцца ад
чаго-н. на карысць другога; ахвяраваць
што-н., чым-н. 77. чдрау. 7? ленін седе нердс/нуллн?. 2. кдму-ндліу. Зрабіць уступку,
саступіць. С/лдрому чдлдееку т/?эбд л. Ц не
здк. пераступаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПЕРАСЎД, -у, Л7 -дзе, мн. -ы, -аў, м.
(разм.). Паўторны судовы разбор, тйлрде/ць снрдеу нд л.
ПЕРАСУНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нец
ца; -нься; здк. Пасунуўшыся, перамясціц
ца. 77. нд с^уеі канец лоўкі. Ц нездк. пера
соўвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПЕРАСУНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -сўнь;
-нуты; здк., кдео-што. Пасунуўшы, пера
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мясціць. 77. кдндлу. [І нездк. перасоўваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц ндз. перасоўванне, -я, н. і
перасоўка, -і, ДА/-ўцы, зк. (разм.).
ПЕРАСУШЫЦЬ,
уліў,
-ўшыш,
-ўшыць; -ўшаны; здк., што. 1. Зрабіць
вельмі сухім. 77. тытунь. 2. Высушыць
усё, многае. 77. усю бялізну. Ц нездк. перасўшваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАСЦЕРАГАЛЬНЫ, -ая, -ае Які
перасцерагае, папярэджвае аб небяспецы.
77. ндбніс.
ПЕРАСЦЕРАГЧЫ, рагў, -ражбш, ра
жб; -ражбм, -ражацё, -рагўць; -цярбц -цераглА, -лб; -церажьі; -цярбжаны; здк., кдео
("што/ Даць параду асцерагацца чаго-н.,
папярэдзіць. 77. дб небяспецы. Ц нездк. пе
расцерагаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПЕРАСЦЕРАЖЭННЕ, -я, д<н. -і, -яў, н
Тое, што і ле^дсця^оед.
ПЕРАСЦІЛАННЕ і ПЕРАСЦЙКА ел
пераслаць^.
ПЕРАСЦІЛАЦЬ а/? пераслаць^.
ПЕРАСЦІХНУЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв,
-не; -ціх, -хла; здк. 1. Змоўкнуць, уціхнуць
часова (пра гукі). 2. Паступова аціхаючы,
перастаць, сціхнуць. 7?ецер перасціх. Ц не
здк перасціхаць, -Ае
ПЕРАСЦЯРбіА, і, ДА7 -рбзе, мн і,
-рбц зк. Тое, што перасцерагае ад чаго-н.
.Меры лердсцярое/.
ПЕРАСЫЛАННЕ і ПЕРАСЦІЛКА ал
пераслаць'.
ПЕРАСЫЛАЦЬ ал пераслаць
ПЕРАСЫЛАЧНЫ ал пераслаць'
ПЕРАСЁІЛЬНЫ, ая, ае Прызначаны
для перасылкі, адпраўкі каго-н. з аднаго
месца ў другое. 77. пункт.
ПЕРАСЫПАЦЬ, плю, плеш, -пле;
-ьіп; -паны; здк., што. 1. Насыпаць у дру
гое месца. 77. збозкзкд ў мяшкі. 2. і чдао.
Насыпаць звыш меры. 77. цукру ў чай. 3.
пылі. Насыпаць што-н. паміж чым-н. 77.
адзенне нд^/лдліндм. 4. Разабраўшы, саб
раць нанава, замяніўшы пашкоджаныя
часткі. 77. хлеў. 5. перон., чым. Перапоў
ніць (мову) якімі-н. спецыфічнымі зваро
тамі, словамі і пад. 77. длдеябднне быялекліызлідмі. II нездк. перасыпаць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II ндз. перасыпанне, -я, н. (да 1, 3, 4 і 5
знач.) і перасыпка, -і, ДА7-пцы, зк. (да 1,
З і 4 знач.).
ПЕРАСЫХАННЕ ал. перасохнуць.
ПЕРАСЫХАЦЬ ел. перасохнуць.
ПЕРАСЯГНЎЦЬ, нў, нёш, -нё; нём,
-сегняцё, -нўць; -ні; здк., што. Выйсці за
якія-н. межы; аказацца большым за што-н.
вызначанае. Слдед дб еердічным упынку пердеяенулд мезкы крд/ны. З^дбзкдм бульбы
перасяенуу 26(9 цэнтнераў з еек/лдрд. Ц не
здк. перасягаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПЕРАСЯДУЦЬ ал. перасесці.
ПЕРАСЯДЗІЦЬ ал пераседзець
ПЕРАСЯЛЕНЕЦ, -нца, мн -нцы, -нцаў
м. Чалавек, які перасяліўся ці перасяляец
ца на новае месца. Ц зк. перасялёнка, -і, ДЛ7
-нцы, мн. -і, -нак.

ПЕРАСЯЛЕНЧЫ, ая, ае (афіц) Які
мае адносіны да перасялення людзей на
новыя месцы. 77. кдмі/нэ/н.
ПЕРАСЯЛІЦЬ, -сяліб, -сёліш, -сёліць;
-сёлены; здк., кдео бшто). Пасяліць у дру
гім месцы. 77. л/обзей у козы бом. Ц нездк.
перасяляць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц зеар. перася
ліцца, -сялібся, -сёлішся, -сёліцца; нездк.
перасяляцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц ндз.
перасялённе,-я, н.
ПЕРАСЯЧЫ і ПЕРАСЕКЧЫ, -сякў,
-сячбш, -сячб; -сячбм, -сечацё, -сякўць;
-сёк, -кла; -сячьі; -сёчаны; што. 1. Рас
сячы папалам, на часткі. 77. зкэрбку. .Бі
зуном бе/жянд не перасячэш (прыказка). 2.
Перайсці, пераехаць што-н. упоперак. 77.
еуліцу. 77. экедтар. 3. Прайсці па паверхні
чаго-н. ад аднаго канца да другога. *7ыеункд перасячэ нашу еоблдсі^ь. 77оле перасечана
ярам. 4. перан. Перагарадзіць каму-, ча
му-н. (дарогу шлях і пад.). Лтрдб надсек
шлях непрыяцелю. Ц нездк. перасякаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ПЕРАСЯЧЭННЕ, -я, мн і, яў, н Мес
ца, дзе перасякаецца што-н. 77ўнкт пердсячэння лрДМЫХ ЛІНІЙ.
ПЕРАТАМІЦЦА, -тамлібся, -тбмішся,
-тбміцца; здк. Вельмі ўтаміцца. Ц нездк. пе
ратамляцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц ндз.
ператамлённе, -я, н.
ПЕРАТАМІЦЬ, -тамліб, -тбміш, -тбміць; -тбмлены; здк., кдео-што. Вельмі
ўтаміць. 77. кдня. Ц нездк. ператамляць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ПЕРАТАПІЦЬ', -тапліб, -тбпіш, -тбпіць; -тбплены; здк., што. 1. Апрацаваць
тапленнем. 77. сдлд. 2. Празмерна адтапіць
моцным награваннем (пра кіслае малако).
II нездк. ператбпліваць, -аю, -аеш, -ае і пе
ратапляць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ндз. ператоплі
ванне, -я, н. і ператбпка, -і, ДЛ7 -пцы, зк.
(разм.).
ПЕРАТАПІЦЬ , -тапліб, -тбпіш, -тбпіць; -тбплены; здк., казо-што. Утапіць
усё, многае або ўсіх, многіх. 77. кдцяня/я.
ПЕРАТАСАВАЦЬ, сўю, сўеш, -сўе;
-сўй; -савАны; здк. 1. што. Тасуючы, пера
мяшаць або стасаваць яшчэ раз. 77. кдрты.
2. перон., кдео-што. Перамяшаць, размяс
ціць іначай (разм.). 77. паперы нд стале. Ц
нездк. ператасоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ндз.
ператасоўванне, -я, н. і ператасоўка, -і, ^37
-ўцы, зк.
ПЕРАТВАРАЛЬНІК, а, мн -і, -аў м 1.
Тое, што і лердўтедрдльнік. 2. У некаторых
складаных назвах — прыбор для ператва
рэння электрычнай энергіі. 77 току.
ПЕРАТВАРЫЦЦА, -варўся, вбрыш
ся, -вбрыцца; здк. 1. Перайсці ў другі
стан, набыць іншы выгляд, стаць чым-н.
іншым. 7?озерд зарасло і ле/?дт#д/?ылдся
ў бдлотд. 2. (7 і 2 дс. не ўзкые.). Ажыцця
віцца, набыць значэнне рэчаіснасці (вы
сок.). 77/шны не/удтедрыл/ся ў рэдльндсі^ь.
3. у казо-што. У казках, паданнях і пад.:
змяніць свой выгляд, перавярнуцца ў ка
го-, што-н. пры дапамозе чараў. Ц нездк.
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ператварацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц маз.
ператварэнне,-я, л.
ПЕРАТВАРЫЦЬ, -варў, -вбрыш, -вбрыць; -вбраны; зак. 1. каео-што ў каеошто. Перавесці ў другі стан, надаць іншы
выгляд, змяніць якім-н. чынам. /7. вабў
ў ядру. 77. сярбаў ў забаўку. 2. што ў што.
Ажыццявіць на справе, увасобіць у чым-н.
пэўным, канкрэтным. 77. .марыўлсыцце. 3.
каео-што ў каео-што. У казках, паданнях
і пад.: перавярнуцца ў каго-, што-н. пры
дапамозе чараў. Чараўніца яера,я<?дрыля
чалавека ў с]рэва. Ц яезак. ператвараць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц яаз. ператварэнне, -я, я.
ПЕРАТОПКА ел ператапіць'.
ПЕРАТОПЛІВАННЕ ал. ператапіць'
ПЕРАТОПЛІВАЦЬ ал ператапіць
ПЕРАТРАВЯЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-Авіцца; зак. Засвоіцца ў працэсе страва
вання. Елса лератравілася. Ц яезак. пера
траўляцца, -Аецца і ператраўлівацца, -аец
ца.
ПЕРАТРАВІЦЬ, -раўліб, -рАвіш, рАвіць; -рАўлены; зак., што. Засвоіць у пра
цэсе стрававання. 77. елку. Ц яезак. пера
траўляць, -Аю, -Аеш, -Ае і ператраўліваць,
-аю, -аеш, -ае.
ПЕРАТРЫВАЦЬ, Аю, Аеш, -Ае; зак,
што. Перажыць, перацярпець многае. 77.
разруху.
ПЕРАТРЫВОЖЫЦЦА, жуся, жыш
ся, -жыцца; зак. Моцна ўстрывожыцца. У
замяў ўсе ў вёсцы ператрывожыліся.
ПЕРАТРЫВОЖЫЦЬ,
жу,
жыш,
-жыць; -жаны; зак., каео. Моцна ўстрыво
жыць. 7?ы ліяне яера/ярыеоэкыл/ саам* лаве^амлеяяем.
ПЕРАТРЫМАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; -Аны;
зак., што. 1. Пратрымаць надта доўга. 77.
хлеб у нечы. 77. нееатывы ў яраяейіел/. 2.
Патрымаць неаднаразова ў сваіх руках
што-н. або ўсё, многае. Мноеа кніе лератрымаў у сваіх руках. Ц яезак. ператрымлі
ваць, -аю, -аеш, -ае. Ц яаз. ператрымка, -і,
ДМ -мцы, лс. (спец.). 77. яры фата^рафаванні.
ПЕРАТРЭСЦІ, -расў, -расёш, -расё;
-расём, -расяцё, -расўць; -рбс, -рбсла;
-расі; -рбсены; зак. 1. мяло. Трасучы,
ачысціць ад чаго-н.; перабраць, перагля
дзець, шукаючы чаго-н. 77. палавікі. 77. ўсе
рэчы. 77. ў лаліяці мінулае (перан.). 2. каеошто. Зрабіць вобыск. 77алй(ыя лератрэсла ўсіх жыхароў вёскі (усю вёску). Ц яезак.
ператрасаць, -Аю, -Аеш, -Аеі ператрэсваць,
-аю, -аеш, -ае.
ПЕРАТУРБАЦЫЯ, -ыі, мн. -ыі, цый,
лс. (кніжн.). Нечаканая перамена ў ходзе
чаго-н., якая выклікае беспарадак, замя
шанне.
ПЕРАЎВАСОБІЦЦА, -блюся, -бішся,
-біцца; зак. Прыняць які-н. новы выгляд,
вобраз, ператварыцца ў каго-, што-н. Ц
яезак. пераўвасабляцца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца. Ц яаз. пераўвасабленне, -я, я. Збо/іьнасць артыста ба яераўеасаблеяяя.

ПЕРАЎВАСОБІЦЬ, блю, білі, біць;
-блены; зак., каео-што. Увасобіць у новай
форме, па-новаму. Ц яезак. пераўвасабляць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц яаз. пераўвасабленне, -я, я.
ПЕРАЎЗБРОІЦЬ, -бю, -білі, -біць;
-бены; зак., каео-што. Узброіць па-но
ваму, нанава. 77. арляк?. Ц яезак. пера
ўзбройваць, -аю, -аеш, -ае. Ц звар. пера
ўзброіцца, -бюся, -бішся, -біцца; яезак.
пераўзбройвацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц
яаз. пераўзбраенне, -я, я.
ПЕРАЎТВАРАЛЬНІК, а, мн. і, аў,
м. 1. Той, хто пераўтварае, пераўтварыў
што-н. 2. Прыстасаванне для пераўтва
рэння чаго-н. Электрычны л. ^ылмральяы
л. Ультраеукавы л. Ц лс. пераўтваральніца,
-ы, мн. -ы, -ніц (да 1 знач.).
ПЕРАЎТВАРАЦЬ, варў, вбрыш, вб
рыць; -вбраны; зак., што. Змяніць карэн
ным чынам, перабудаваць. 77. лрыробў.
II яезак. пераўтвараць, -Аю, -Ае. Ц яаз. пе
раўтварэнне, -я, я.
ПЕРАФАРБАВАЦЦА, бўюся, бўеш
ся, -бўецца; -бўйся; зак. 1. Пафарбаваць
свае валасы ў іншы колер. 2. лерак. Кры
вадушна прыкінуцца прыхільнікам каго-,
чаго-н. (разм.). 77. ўбобразычл/уца. Ц лезак.
перафарбоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПЕРАФАРБАВАЦЬ, -бўю, бўеш, бўе;
-бўй; -бавАны; зак., што. 1. Пафарбаваць
нанава. 77. запасы. 2. Пафарбаваць усё,
многае. 77. вокны ібзверы. Ц яезак. перафар
боўваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.). Ц яаз.
перафарбоўванне, -я, я. (да 1 знач.) / пера
фарбоўка, -і, ДЛ7-ўцы, лс. (да 1 знач.).
ПЕРАФРАЗАВАЦЬ, -зўю, -зўеш, -зўе;
-зўй; -завАны; зак. і лезак., што. Змяніць
(змяняць) форму падачы чыіх-н. слоў,
выслоўяў фраз і пад. Ц яезак. перафра
зоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц яаз. перафразОўка, -і, 2737-ўцы, лс.
ПЕРАХАВАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак. 1. каео-што. Схаваць у іншым месцы.
77. ерошы. 2. каео-што. Хаваючы, збераг
чы, не даць загінуць. 77. бульбу ў склеле. 3.
што. Схаваць, пахаваць усё, многае. Ц ке
зак. перахоўваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 і 2
знач.).
ПЕРАХАВАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каео-што. 1. Выкапаўшы з магілы,
пахаваць у новым месцы. 77. прах. 2. Паха
ваць усіх, многіх. За еоб столькі перахавалі
людзей. II лезак. перахоўваць, -аю, -аеш, -ае
(да 1 знач.).
ПЕРАХАДЗІЦЬ, -хаджў, -хбдзіш, -хо
дзіць; -хбджаны; зак. 1. што. Перабыць
якую-н. пару, ходзячы ў чым-н. ці як-н.
77. зіму ў асеннім лал/то. 2. чым. У гульнях:
пайсці іначай, перамяніць ход. 77. леш
кай. 3. што. Перанесці на нагах (хваробу;
разм.). 77. ^рыя. 4. што і без бал. Абысці
ўсё або многа чаго-н. Долькі я лерахабзіў
за еоб/ У?е бароеі ў яаеаколлі лерахабзіў. Ц
яезак. пераходжваць, -аю, -аеш, -ае (да 2
і 3 знач.).
ПЕРАХАПІЦЬ, -апліб, -бпіш, -бпіць;
-бплены; зак. 1. каео-што. Схапіць у час
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руху. 77. лісьмо. 77. еанцоў. 77. чый-я. позірк
(перан.). 2. каео-што. Схапіць, абхапіць
(рукамі, вяроўкай і пад.) у якім-н. месцы
або інакш. 77. талію лоясам. 3. (7 і 2 ас. яе
ўжыв.), што. Сціснуць спазмай. Рабасць
лбрахаліла быханне. ?4б рэзкаеа літва лерахаліла (безас.) еорла. 4. лерак., што, чаео і
без бал. Наспех з'есці чаго-н., перакусіць
(разм ). 77. чаео-я. з ябы. 5. лерак., што,
чаео і без бал. Пазычыць на кароткі час
(разм.). 77. бзесяць рублёў. 6. лерак. Пера
браць меру ў чым-н. (разм., жарт.). 77. у
вастраслоўі. Ц яезак. перахопліваць, -аю,
-аеш, -ае і перахапляць, -яю, -Аеш, -Ае.
ПЕРАХАЦЕЦЦА, -хбчацца; безас.; зак.,
чаео і з ін<%?. (разм.). Тое, што і расхацецца.
77ерахаце.лася есці.
ПЕРАХАЦЕЦЬ, хачў, -хбчаш, -хбча;
-хаці; зак., чаео і з інф. (разм.). Тое, што і
расхацець. 77. кулацца.
ПЕРАХВАЛІЦЬ, -алк5, -Аліш, -Аліць;
-Алены; зак., каео-што. Пахваліць больш,
чым трэба, расхваліць. 77. лослехі вучня.
ПЕРАХВАЛЯВАЦЦА, -лібюся, -лаеш
ся, -ліОецца; -лібйся; зак. Перажыць вель
мі моцнае хваляванне. 77ерахвалявалася
з-за хваробы сына.
ПЕРАХВАЛЯВАЦЬ, -лібю, лібеш,
-лібе; -лібй; зак., каео (ішло). Выклікаць
моцнае хваляванне ў кім-н. ці ўсхваляваць
многіх. 77. усю сялі )о.
ПЕРАХВАРЭЦЬ, бю, беш, бе; зак
1. Перанесці многа хвароб. У бзяцінстве
перахварэў усімі хваробамі. 2. Перанес
ці якую-н. хваробу Дзеці перахварэлі на
абзёр. 3. лерак. Перажыўшы што-н. цяж
кае, супакоіцца. 77 за сына.
ПЕРАХВАТЧЫК, а, мн -і, аў м Той,
хто перахватвае, ідзе каму-н. наперарэз.
Самалёт-л.
ПЕРАХВАЦІЦЬ, -вачў, -вбціш, -вАціць;
-вАчаны; зак. Тое, што і перахапіць. Ц наз.
перахват, -у М-вбце, м.
ПЕРАХІТРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, рўе;
-рўй; -равуны; зак., каео (ішло). Тое, што
і перахітрыць.
ПЕРАХІТРАЦЬ, рў, -рьіш, рйць;
-рьім, -рыцё, -рбць; -хітраны; зак., каео
(што/ Перамагчы хітрасцю, абхітрыць.
77. вораеа.
ПЕРАХЛЯБІНА, ы, мн -ы, бін, ж.
(разм ). 1. Неглыбокая ўпадзіна, паглыб
ленне паміж двума ўзвышшамі. 2. Выгін у
спіне каня; седлавіна.
ПЕРАХЛЯБІСТЫ, -ая, -ае (разм) З
перахлябінамі. 77. конь.
ПЕРАХбД, -у, 37-дзе, м. 1. ал. перайсці.
2. мн. -ы, -аў. Месца, прыдатнае або пры
стасаванае для пешай пераправы, а такса
ма для пешаходаў што ідуць цераз вуліцу.
77. цераз ручай. 77абземны л. 3. мн. -ы, -аў.
Спецыяльнае збудаванне, калідор, гале
рэя, што злучае адно памяшканне з дру
гім. Тсці ла цёмных лерахобах. 4. Адлег
ласць паміж двума пунктамі, пройдзеная
пешшу без прыпынкаў за які-н. час. Убвух
лерахобах аб крэпасці.
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ПЕРАХОДЖВАЦЬ ал. перахадзіць
ПЕРАХОДЗІЦЬ ад перайсці
ПЕРАХОДНЫ, ая, ае 1. Прызначаны
для пераходу куды-н. /7. тунэль. /7. экзамен. 2. Прамежкавы, які з'яўляецца пераходам ад аднаго стану да другога. /7. перыяб. ТТе^дхоЭныя еаворкі. 3. Пра вытворчыя
і спартыўныя ўзнагароды: які перадаецца
новаму пераможцу ў спаборніцтве, ба
рацьбе. /7. куйце. 77. вымпел. 4. Які пера
лічваецца, пераносіцца на наступны год
(спец.). 77ерахобныя %)онбы. 77ерахобная
тэма. 5. У граматыцы пра дзеяслоў, які
патрабуе пасля сябе дапаўнення ў віна
вальным склоне без прыназоўніка. Ц наз.
пераходнасць, -і, лс. (да 2 і 5 знач.).
ПЕРАХОПЛІВАЦЬ ал. перахапіць
ПЕРАХОЎВАЦЬ' ал. перахаваць
ПЕРАХОЎВАЦЬ^ ал. перахаваць^
ПЕРАХРЫСЦІЦЦА ал хрысціцца
ПЕРАХРЫСЦІЦЬ ал хрысціць
ПЁРАЦ, -рцу, м 1. Трапічная расліна
сямейства перцавых, а таксама яе плады
(зерне) з горкім пякучым смакам і моц
ным пахам, якія ўжываюцца як прыправа.
У аеры лсыць бы з марцам есці (прымаўка).
Чорны н. 2. Агародная расліна сямейства
паслёнавых з пладамі ў выглядзе струкоў.
Фарм/ь/раваны н. 0 Даць (задаць) перцу кд
му (разм.) — вылаяць, дакараць. Ц ярым.
пёрцавы, -ая, -ае і пярцовы, -ая, -ае. 77ерцавы струк. Сял/емства перцавь/х (наз.).
ТТярцобля настомка.
ПЕРАЦАНІЦЬ, -цаніб, -цЭніш, -ца
ніць; -цЭнены; здк. Тое, што і пераацаніць.
II незак. перацэньваць, -аю, -аеш, -ае.
ПЕРАЦЁРЦІ, ператрў, ператрэш, пе
ратрэ; ператром, ператрацё, ператрўць;
-цёр, -цёрла; ператры; -цёрты; зак., м/то.
1. Трэннем раздзяліць на часткі. Аола перацерла вяроўку. 2. Тручы, ператварыць у
іншы від, стан. 77. тытунь на марачок. 3.
Выцерці ўсё, многае. 77. насуну. Ц незак. пе
раціраць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПЕРАЦЁРЦІСЯ, 1 і 2 ас не ўжыв , пе
ратруцца; -цёрся, -цёрлася; зак. 1. Ад
трэння раздзяліцца. Тйроўка перацерлася.
2. Здрабніцца, ператварыцца ў парашок.
ЎЬесь тытунь перацёрся. Ц незак. пераці
рацца, -Аецца
ПЕРАЦІСНУЦЬ, ну, -неш, не; ні;
-нуты; зак., каео-м/то. 1. Моцна сціс
нуць, здушыць, туга перавязаць, сцягнуць
чым-н. 77. аорту. 2. Ціскам раздзяліць на
часткі, расплюшчыць у якім-н. месцы.
77. змяк? колам. Ц незак. пераціскаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ПЕРАЦІХНУЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , не;
-ціх, -хла; зак. Тое, што і перасціхнуць. Ц не
зак. пераціхаць, -Ае.
ПЕРАЦЯГАЦЬ, -Аю, Аеш, Ае; Аны;
зак., каео-м/то. Перамясціць волакам, пе
ранасіць ці ўкрасці за некалькі прыёмаў.
77. бярвенне. Лаўкі перацягалі многа асечак.
ПЕРАЦЯГНЎЦЦА, -ягнўся, -Агнешся,
-Агнецца; -ягніся; зак. Туга сцягнуць сябе
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чым-н. 77. поясам. Ц незак. перацягвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
ПЕРАЦЯГНУЦЬ, ягнў, ягнеш, Ягнё;
-ягні; -Ўгнуты; зак. 1. каео-м/то. Цягнучы,
перамясціць. 77. канапу ў бруеі пакоі/. 2. не
рак., каео ^м/то). Пераманіць, прымусіць
перайсці ці пераехаць куды-н. (разм.). 77.
на свом бок. 77. сябра ба сябе на працу. 3.
м/то. Нацягнуць нанава. 77. м/ыны на ко
лах. 4. каео-м/то. Туга сцягнуць. 77. талін?
поясам. 5. каео-м/то. Аказацца па вазе ця
жэйшым за што-н. Лбна м/аля нерацяенула
о{руеук?. 6. каео (м/то/ Пра спаборніцтва, у
якім праціўнікі цягнуць што-н. у розныя
бакі: аказацца мацнейшым за каго-н. Ато
каео лерацяене?7. м/то. Перарабіць, пера
шыць (скураны абутак; спец.). 77. боты.
II незак. перацягваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
перацягванне, -я, н. (да 1, 3—6 знач.) і пе
рацяжка, -і, ДЛ7-жцы (да 3,4 і 7 знач.).
ПЕРАЦЯРПЁЦЬ, цярпліб, -цёрпіш,
-цёрпіць; -цярпі; зак. 1. м/то. Перанесці;
выцерпець многае; церпячы, пераадолець
што-н. 77. усе няеобы. 77. спакусу. 2. чаео і
без бап. Зазнаць шмат пакут, гора і пад.
Долькі ён перацярпеў за свом сек/
ПЕРАЧАКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак., ка
ео-м/то і без бап. Прабыць дзе-н., у якіх-н.
умовах і пад., чакаючы заканчэння чаго-н. або дакуль хто-н. закончыць што-н.
77. божбж. Усіх не перачакаем/. 77. паўеабзіны.
ПЕРАЧАПАЦЬ, Аю, Аеш, -Ае; Аны;
зак., каео-м/то (разм.). Дакрануцца па
чарзе да многага, многіх. 77. усё на стале.
ПЕРАЧАРЦІЦЬ, -чарчў, чэрціш, -чар
ціць; -чэрчаны; зак., м/то. 1. Начарціць
нанава. 77. план бубынка. 2. Зняць копію з
якога-н. чарцяжа. 77. план на кальку. Ц не
зак. перачэрчваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. пе
рачэрчванне, -я, н
ПЕРАЧАСАЦЬ', -чапіў, -чЭшаш, -чЭша;
-чашьі; -часАны і -часаны; зак. 1. м/то.
Расчасаць для прыгатавання пражы ўсё,
многае. 77. увесь лён. 2. м/то. Расчасаць па
чэсанае яшчэ раз. 77. кубзел/о. 3. каео-м/то.
Прычасаць нанава. 77. валасы. Ц незак. пе
рачэсваць, -аю, -аеш, -ае (да 2 і 3 знач.).
ПЕРАЧАСАЦЬ , -чапіў, -чЭшаш, -чЗша;
-чашы; -часАны і -часаны; зак., м/то. 1. Аб
часаць, пачасаць усё, многае. 77. усё бярвен
не. 2. Абчасаць нанава. 77. бервяно. Ц незак.
перачэсваць, -аю, -аеш, -ае (да 2 знач.).
ЛЁГАЧНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Пасу
дзіна для молатага перцу.
ПЕРАЧЎЦЬ, -чўю, -чўеш, -чўе; зак.,
м/то. 1. Даведацца з чужых размоў, пачуць
пра многае. ЛТноеае перачула аб лк?бзем.
2. Адчуць, зведаць усё, многае. Давялося
мноеае перажыць, л.
ПЕРАЧЫТАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны;
зак., каео-м/то. 1. Прачытаць нанава. 77.
Аузьму Чорнаеа. 2. Прачытаць многа ча
го-н. 77. усе еазеты. Ц незак. перачытваць,
-аю, -аеш, -ае (да 1 знач.).
ПЕРАШАЛЕЦЬ, ёю, ёеш, ёе; зак
(разм.). 1. Ашалець — пра ўсіх, многіх.
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разважлівым. З цяеам часу хлопец перам/алее, абумаецца.
ПЕРАШКОДА, -ы, ДЛ7 дзе, мн -ы,
-кбд, ж. 1. Тое, што затрымлівае якія-н.
дзеянні або развіццё чаго-н., стаіць на
шляху ажыццяўлення чаго-н. 77ераабольваць лерам/кобы. Д/оракратычныя перам/кобы. 2. Тое, што перагароджвае шлях,
затрымлівае перамяшчэнне. 77аласа лерам/коб (мясцовасць са штучнымі канавамі,
загародамі і пад.; спец.). 2>ее з лерам/кобамі.
ПЕРАШКОДЗІЦЬ, джу дзіш, дзіць;
-джаны; зак. З'явіцца перашкодай для
каго-, чаго-н., не даць магчымасці здзей
сніць што-н. Лайна перам/кобзіла скончыць
інстытут. Яму перам/кобзілі працаваць. Ц
незак. перашкаджАць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПЕРАШРУБАВАЦЬ, бўю, бўеш, -бўе;
-бўй; -бавАны; зак., м/то. 1. Зашрубаваць
нанава. З^ДІІрубуючы, сапсаваць нарэзку.
II незак. перашрубоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
наз перашрубоўванне, -я, н
ПЕРАІПЁІЕК, -іАйка, мн. -ьійкі, -ыйкаў
м. Паласа сушы, якая злучае два мацерыкі
ці знаходзіцца паміж двума воднымі ма
сівамі. Сўэцкі л. II прым. перашыечны, -ая,
-ае.
ПЕРАШЁІЦЬ, -ыю, ыеш, -ьіе; -ыты;
зак., м/то. Перарабіць (пашытае), пашыць
па-іншаму. 77. сукенку. Ц незак. перашы
ваць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. перашыванне,
-я, н. і пераш^іўка, -і, ДА/-ўцы, ж. Ц лрым.
перашьівачны, -ая, -ае. 77ерам/ывачная
мамстзрня.
ПЕРАШЭПТВАЦЦА, аюся, аешся,
-аецца; незак. Перагаворвацца шэптам. 77
на схобзе. Дрэвы лерам/эптва/оцца (перан.).
ПЕРАЭКЗАМЕНОЎКА, і, ДЛ7 ўцы,
мн. -і, -нбвак, ж. Паўторны экзамен (пас
ля нездавальняючага адказу на першым).
77. па матэматыцы.
ПЕРАЯДАННЕ ал пераесці
ПЕРАЯДАЦЬ ад пераесці
ПЕРАЯЗДЖАЦЬ ал пераехаць
ПЕРВАНШ, нязм. Шаравата-блакітны.
Арэпбэм/ын колеру п.
ПЕРГАМЕНТ, у, 37 нце, м 1. Пісчы
матэрыял з цялячай скуры, якім карыста
ліся да вынаходства паперы, а таксама ру
капіс на такім матэрыяле. 2. Папера, якая
не прапускае тлушчу і вільгаці. Ц прым.
пергаментны, -ая, -ае. 77 скрутак.
ПЁР'Е, -я, н., зб. Пёры (ел. пяро ў 1
знач.). Тусінае п.
ПЕРЛ, -а, л/н. -ы, -а% м. 1. Тое, што і
жэмчуе (уст.). 2. перон., чаео. Пра што-н.
выдатнае, цудоўнае (высок., іран.). 77ерлы паэзіі. 77ерлы басціпнасці. 3. Пра што-н.
бязглуздае, недарэчнае і пад. (разм., іран.).
77е выступленне, а абны перлы.
ПЕРЛАМЎТР, -у, м. Каштоўнае рэчыва
з пералівістай афарбоўкай, якое складае
цвёрды ўнутраны слой некаторых ракавін.
II лрым. перламутравы, -ая, -ае. 77. еузік.
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ПЕРЛЮСТРАВАЦЬ, рўю, рўеш, рўе;
-рўй; -равАны; здк. і нездк., мто (спец.).
Прасядзець (праглядаць) паштовыя ад
праўленні з мэтай нагляду; цэнзуры. 77.
пісьмы. II ндз. перлюстрацыя, -і, зк. Ц ярым.
перлюстрацыйны, -ая, -ае.
ПЕРМАНЕНТ, у; 37 нце, з* Завіўка,
якая доўга трымаецца. Адбіць н.
ПЕРМАНЕНТНЫ, ая, ае (кніжн)
Бесперапынны, пастаянны. ТТермднентнде ^дзеіццё. Ц ндз. перманёнтнасць, -і, зк.
ПЕРМЯКІ -бў дбз. пярмяк, пермякі,
з*. Былая назва часткі народа комі. Ц зк.
пярмячка, -і, ДА/-чцы, .мн. -і, -чак. Ц л/?ым.
пярмяцкі, -ая, -ае
ПЕРНІК, -а, .мн. -і, -аў, м Салодкае пе
чыва на мёдзе, патацы або цукры з духмя
нымі прыправамі. ЛТябоеы н. Ц ярым. перні
кавы, -ая, -ае.
ПЕРОН, -а, .мн. -ы, -аў, м Пасажырская
платформа на вакзале. Ц нрым. перонны,
-ая, -ае.
ПЕРПЕНДЫКУЛЯР, а, мн ы, аў м
У матэматыцы: прамая лінія, якая складае
прамы вугал з другой прамой лініяй або
плоскасцю. Тлусціць н.
ПЕРПЕНДЫКУЛЯРНЫ, ая, ае Які
з'яўляецца перпендыкулярам. ТТбрленбыку/іярныя нлоскдсці. Рдзмясц/ць лерленбыкулярнд (прысл.) Эд чдео-н. II ндз. перпен
дыкулярнасць, -і, зк.
ПЕРПЕТУУМ-МОБІЛЕ, нескл, м
(кніжн.). Вечны рухавік. 7?ь/ндхоЭн/к/ нерлетуум-мобме.
ПЕРСАНАЖ, -а, мн. -ы, -аў м. Дзеючая
асоба ў мастацкім творы. Эл/зд^ычнь/ н.
77ерсдндзкы Хднбрдтд Ардл/еь/.
ПЕРСАНАЛ, -у, м. Асабовы склад ра
ботнікаў установы, прадпрыемства, аб'яд
наных па прафесійных і іншых адзнаках.
77. лдбдрдторыі. Медыцынскі н. Лбслуеоеы н.
ПЕРСАНАЛЬНЫ, -ая, ае Які даты
чыцца толькі пэўнай асобы ці выкарыс
тоўваецца ёю. 77ерсдндльнде здлрдп^нне.
77ерсдндльндя снрдед. Зеярнуццд бд кдео-н.
лерсдндльнд (прысл.). 77. кдмл 'ю/лдр.
ПЕРСІ, -яў (уст.). Тое, што і ерубзі (у 1
і 2 знач.).
ПЕРСІК, -а, мн. -і, -аў м. Паўднёвы са
каўны мясісты плод з пушыстай жаўтавата-чырвонай скуркай, а таксама дрэва, на
якім ён расце. Ц нрым. пёрсікавы, -ая, -ае.
77. колер (жаўтавата-чырвоны).
ПЕРСОНА, -ы,мн. -ы, -сбн, зк. (кніжн.).
Асоба, чалавек. 77рыехдлд еельмі едзкндя н.
7/дкрыць стол нд сем нсрсон.
ПЕРСПЕКТЁІВА, ы, мн ы, тыў зк
1. Мастацтва адлюстроўваць на плоскас
ці трохмерную прастору з улікам уяўных
змяненняў велічыні, абрысаў выразнас
ці прадметаў што абумоўлены ступенню
аддаленасці іх ад наглядальніка. Здконы
л€рснек/лыеы. 2. Від у далячынь з якога-н.
месца; даль. Мдрскдя н. 3. лердн., звычай
на мн. Будучыня, планы, віды на будучае.
Добрыя перспектывы нд ўрдбзкдй. У пер

спектыве (у будучым, наперадзе). Ц лрым.
перспектыўны, -ая, -ае (да 1 знач.; спец.).
ПЕРСПЕКТЫЎНЫ, ая, ае 1. м
перспектыва. 2. Які прадугледжвае буду
чае развіццё. ТТерслектыўнде ллдндвднне.
3. Такі, які мае добрыя перспектывы (у З
знач.), можа паспяхова развівацца ў буду
чым. 77<Ёрслектыўндя прд^ес/я. 77. рдботнік (які расце прафесійна; разм.). Ц ндз.
перспектыўнасць, і, зк (да 3 знач )
ПЕРСЦЕНЬ, -я, мн. -і, -яў, м. Пярсцё
нак звычайна з каштоўным каменем. Ц
ярым. пёрсценевы, ая, -ае
ПЕРСЫ, -аў дбз. перс, -а, м. Ранейшая
назва іранцаў; цяпер — назва нацыі фар
саў якая складае каля паловы насельніц
тва Ірана. II зк. персіянка, -і, ДЛ7-нцы, мн.
-і, -нак. II лрым. персідскі, -ая, -ае. 77ерсібскдя мовд.
ПЕРУНОВЫ ал пярун
ПЕРФАКАРТА, ы, ДЛ/ -рце, мн ы,
-кАрт, зк. (спец ). Перфарацыйная карта:
картка стандартнай формы з прабітымі на
ёй у пэўным парадку адтулінамі, якія нясуць закадзіраваную інфармацыю.
ПЕРФАРАТАР, а, мн
ы, аў, м
(спец.). 1. Апарат для запісу інфармацыі
на перфастужках і перфакартах. Злектрдмденітны п. 2. Машына для бурэння гор
ных парод. II прым. перфаратарны, -ая, -ае і
перфарацыйны, ая, -ае
ПЕРФАРАЦЫЯ, -і, зк (спец) Прабі
ванне адтулін перфаратарам, а таксама са
мі гэтыя адтуліны. Ц лрым. перфарацыйны,
-ая, -ае. 77ерфдрдцыйндя кдртд.
ПЕРФАСТУЖКА, -і, ДА/ -жцы, лм. -і,
-жак, зк. Скарачэнне: перфарацыйная
стужка — вузкая стужка з прабітымі на
ёй у вызначаным парадку адтулінамі, якія
нясўць закадзіраваную інфармацыю.
ПЕРХАЦЬ', -і, зк., зб. Дробныя лусачкі
рагавых клетак скуры, якія ўтвараюцца на
галаве каля каранёў валасоў
ПЕРХАЦЬ , -аю, -аеш, -ае; нездк.
(разм). Сутаргава пакашліваць ад перасы
хання, раздражнення ў горле.
ПЕРЦАВЫ ал перац
ПЕРЦІ, пру; прэш, прэ; пром, праце,
пруць; пёр, пёрла; пры; нездк. (разм.). 1.
Ісці, рухацца. 77рэ лдся/?эс)з/не бдроеі. 2.
Ісці, рухацца куды-н., не лічачыся з пе
рашкодамі, з забаронай. Аўбы л^эм ндлрдлом/ 3. кдео-мто. Гнаць, выганяць. 77.
нузкоед сдбдку з бедрд. 4. кдео-мто. Вала
чы (што-н. цяжкае, грувасткае). 77. мямок
бульбы. 5. (712дс. неўзкые.). З сілай выхо
дзіць вон, праяўляцца. Хдрдні лдуць з зямлі. Злосць з яео тдк і прэ. 6. мто. Прагна
есці. 77рэ як не у сябе.
ПЕРЦІСЯ, прўся, прэшся, пруцца;
прбмся, працёся, прўцца; пёрся, пёрлася;
прйся; нездк. (разм.). Тое, што і перці (у 1 і
2 знач.). Аўбы прэмся без чдреі/
ПЕРЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
нездк., мто. Пасыпаць перцам. 77. булён. Ц
здк. напёрчыць, -чу, -чыш, -чыць; -чаны і
папёрчыць, -чу, -чыш, -чыць; -чаны.

ПЕР-ПЕР
ПЕРШ, прыся. Спачатку; раней. 77. ндкдрмлю зкь/еёлу, д поть/м лдйбу ў дедроб. 0
Перш за ўсё — у першую чаргу. 77ерм зд ўсё
скдзкь/ ндм, кдл/ ты дб^збзкдем? Першнаперш — спачатку, перш за ўсё. 77<ерм-ндлерм недбхобнд зробіць тэрміноеу/о рдботу.
ПЕРША... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: 1) які адносіц
ца да чаго-н. першага па ліку; напр.: лбрмдклдсн/к, лермдмдмск/; 2) самы ранні,
які дзейнічае раней за іншых, напр.: лбрмдбрукдр, лермолрохобцд; 3) самы лепшы
ў якіх-н. адносінах, напр.: лермдклосны,
лермоедтункоеы.
ПЕРШААДКРЫВАЛЬНІК, -а, лм і,
-аў, м. (кніжн.). Той, хто першым адкрыў
што-н. (землі, краіны, мясцовасці і пад.).
77ібрмодбкрыедльнікі кдлмндй солі ў ^елдрусі. II зк. першаадкрывальніца, -ы, мн. -ы,
-ніц.
ПЕРШААСНОВА, -ы, мн -ы, -нбў зк
(кніжн ). Асноўны пачатак. Фдкты — п.
еебдў. II лрым. першаасноўны, -ая, -ае.
ПЕРШАБЫТНААБШЧЫННЫ,
ая,
-ае. У выразе: першабытнаабшчынны лад —
першая ў гісторыі чалавецтва грамадскаэканамічная дакласавая фармацыя, якая
характарызавалася агульнай уласнасцю
на сродкі вытворчасці, калектыўнай пра
цай і спажываннем.
ПЕРШАБЫТНЫ, ая, ае 1. Які мае
адносіны да найстаражытнейшага пе
рыяду гісторыі чалавецтва. 77. чалавек. 2.
лзран. Які захоўвае першапачатковы стан.
77іермдбыліндя лрьіроба (некранутая). 3.
лердн. Дзікі, некультурны, адсталы. 77ермдбытныя яордзь/. Ц ндз. першабытнасць,
-і, зк. (да 2 і 3 знач.).
ПЕРШАВОБРАЗ, а, мн ы, аў, м
(кніжн.). Першапачатковы, зыходны воб
раз, выгляд чаго-н. Ц лрым. першавобраз
ны, -ая, -ае.
ПЕРШАГАТУНКОВЫ, ая, ае Які
належыць да першага гатунку, лепшы.
77ермдздтункоодя мука. Ц ндз. першагатун
ковасць, -і, зк
ПЕРШАГОДАК, дка, мн. дкі, дкаў м
(разм.). 1. Салдат ці матрос першага года
службы. 2. Маладая жывёліна на першым
годзе жыцця.
ПЕРШАДРЎК, -у, м. Першая або адна з
першых друкаваных кніг
ПЕРШАДРУКАВАНЫ, ая, ае 1. Які
адносіцца да першых, пачатковых гадоў
кнігадрукавання. 77ёрмдбрукдбдныя кніеі. 2. Які з'яўляецца першым друкаваным
выданнем. 77. тэкст рддмнд.
ПЕРШАДУКАР -А, мн. -ьі, -бў м. Чала
век, які паклаў пачатак кнігадрукаванню.
Делдруск/ л. Фрднцыск Скдрынд.
ПЕРШАКЛАСНІК, а, мн -і, аў, м Ву
чань першага класа. Ц зк. першакласніца,
-ы, мн. -ы, -ніц.
ПЕРШАКЛАСНЫ, ая, ае Лепшы па
якасцях, кваліфікацыі; узорны. 77. спецы
яліст. 77ермдклдсндя тэхніка. Ц ндз. перша
класнасць, -і, зк

ПЕР-ПЕС
ПЕРШАКРЫНІЦА, ы, л/я. ы, ніц,
лс. Першая асноўная крыніца якіх-н.
звестак.
— йакул/еятальяыя лсрм/акрыя/^ы а/сл/оры/.
ПЕРШАКЎРСНІК, а, лм. -і, -аў, л<. Студэнт, навучэнец першага курса. Ц лс. першакурсніца, -ы, лін -ы, -ніц.
ПЕРШАМАЙ, -я, л/. (з вялікай літары).
Першае мая — дзень працы. Ц лрыл/. пер
шамайскі, -ая, -ае. /7. нарай.
ПЕРШАПАЧАТКбВЫ, -ая, ае 1. Са
мы першы, які папярэднічае ўсяму астат
няму. 77. ялам лайаролслса. 2. Які з'яўляец
ца лапаткам, першай ступенню чаго-н. 77.
норыяй хваробы. ТТерм/алачаткобае накалт/енне кал/талу. Ц наз. першапачаткбвасць,
-і, ж.
ПЕРШАПРЫЧЫНА, -ы, лін ы, чьін,
лс. (кніжн.). Асноўная, зыходная прычы
на чаго-н.
ПЕРШАРАДНЫ, ая, ае Асноўны,
найважнейшы. 77срм/арайныя зайачы набук/. II лаз. першараднасць, -і, лс.
ПЕРШАРАЗРАДНІК, -а, лік і, аў, л/
Спартсмен першага разраду. Ц лс. перша
разрадніца, -ы, л/н. -ы, -ніц.
ПЕРШАРАЗРАДНЫ, ая, ае Які на
лежыць да першага разраду лепшы, пер
шакласны. ТТерм/ара^райнае атэлье.
ПЕРШАРОДНЫ, ая, ае 1. Які на
радзіўся першым, самы першы (уст.). 77.
сын. 2. лерак. Які захоўвае свой натураль
ны стан, некрануты, першапачатковы
(кніжн.). 77ерм/аро(%ая лрыаалсосць.
ПЁРШАСНЬІ, ая, ае (кніжн) Які
з'яўляецца першай, зыходнай ступенню
чаго-н., першапачатковы. 77ерм/асяая абл/отка транс%?арл/атара. 77ср/ааснас значэне слоба. Ц яаз. пёршаснасць, -і, лс.
ПЕРШАСОРТНЫ, ая, ае Тое, што і
лср/аааатункббы. Ц яаз. першасёртнасць,
-і, лс.
ПЕРШАСТУПЁННЫ, ая, ае Най
важнейшы, першарадны. Факт лсрм/астуленнааа зяачэяяя. Ц яаз. першаступённасць, -і, лс
ПЕРШАЦВЁТ, у 37-вёце, л/. Тое, што
і лрыл/ула. II лрь/л/. першацвётны, -ая, -ае.
Сял/ейстза лсрм/а^бстных (наз.).
ПЕРШАЦЁЛКА, і, Д37 лцы, л/н. і,
-лак, лс. Карова, якая целіцца або ацялі
лася першы раз.
ПЕРШАЧАРГОВЫ, ая, ае Які вы
конваецца ў першую чаргу неадкладна.
77брм/ачараосая задача. Ц яаз. першачаргбвасць, -і, лс.
ПЕРШАЧОК ал пяршак
ПЕРШАЭЛЕМЁНТ, а, 3/ нце, л/н.
-ы, -аў л/. (кніжн.). Асноўны, галоўны
элемент, састаўная вызначальная частка
чаго-н. 77ерм/аэлел*еятал(л/тарат)рь/згу
ляецца ляжа.
ПЁРШЫ, -ая, -ае. 1. ал. адзін. 2. Пер
шапачатковы, самы ранні, які з'явіўся
крыніцай або аб'ектам дзеяння раней за
іншых. 77срм/ае ^алсаяяе. 77е лсрм/ааа беку
(не малады). 77ра^укт яе леркам сеелсасц/
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(пачынае псавацца). 77. рэйс. 3. Самы леп
шы з усіх у якіх-н. адносінах, выдатны,
добры. 77. л/айстар. 77. еатунак. 4. у злая.
лаз. пёршае, -ага, я. Рэдкая страва (суп,
боршч і пад.), што падаецца ў пачатку абе
ду. ЗГсц/ лерм/ае.
ПЁРШЫНЕЦ, -нца, л/н. нцы, -нцаў
ля 1. Першае, старэйшае дзіця. 2. лерак.,
каео або як/. Тое, што з'явілася, створана
першым па часе (высок.). Яабалолацк/
яа^талералрацоукь/ забой — к. беларус/.
ПЕРШЫНСТВАВАЦЬ, -твўю, -твўеш,
-твўе; -твўй; яезак. Бьшь першым у чым-н.,
валодаць першынством. 77. у спартыўных
гульнях.
ПЕРШЫНСТВО, -А, я 1. Першае мес
ца ў дачыненні да якіх-н. дасягненняў
заслуг; вартасцей. Тмзрацьба за л. 2. Спа
борніцтва за першае месца. 77. сеету ла
м/ахматах.
ПЕРШЫНЯ, -і^ лс. (разм.). Першы раз
(звычайна з адмоўем «не»). ТЬта ял/у ле л.
ПЕРШЭРОН, а, л/н. ы, аў, л/ Коньламавік буйной і вынослівай пароды. Ц
лрь/л/. першэронскі, -ая, -ае. 77ер/азрояская
ларойа.
ПЕРЫГЁЙ, я, л/. (спец.) Найблі
жэйшы да Зямлі пункт арбіты Месяца
ці штучнага спадарожніка Зямлі; лроц/л.
апагей. Ц лрь/л/. перыгёйны, -ая, -ае.
ПЕРЫЁДЫКА, і, Д37 дыцы, лс., зб.
Перыядычныя выданні (газеты, часопі
сы). ТТдеукоедя л.
ПЕРЁІМЕТР, -а, л/я -ы, аў л/ У матэ
матыцы: сума даўжынь усіх старон плос
кай геаметрычнай фігуры. 77. трохеуеольн/ка. II лрыл/ перыметрычны, -ая, -ае
ПЕРЫПЕТЫЯ, -і, л/я -і, -тый, лс
(кніжн.). Вельмі складаны ход падзей
(першапачаткова ў драме або рамане), а
таксама рэзкія, нечаканыя перамены, па
вароты ў чыім-н. жыцці. 77ерылеты/ лесу.
ПЕРЫСКОП, -а, л/я ы, -аў л/ Аптыч
ная прылада для назірання за чым-н. з
укрыцця, падводнай лодкі, танка і пад. Ц
лрыл/. перыскопны, -ая, -ае / перыскапічны,
-ая, -ае.
ПЕРЫСТАЛЬТЫКА, -і, ДА7 тыцы, лс
(спец.). Хвалепадобнае сцісканне сценак
полых органаў (кішак, страўніка і інш.). Ц
лрыл/. перыстальтычны, -ая, -ае.
ПЁРЫСТЫ, -ая, -ае. 1. Пакрыты пер'
ем (спец.). ТТерыстыя крылы. 2. Падобны
формай да пер'я. 77ерыстыя ноблак/.
ПЕРЫТАНІТ, у 37 -ніце, л/ (спец)
Запаленне брушыны.
ПЕРЫФЕРЁІЯ, і, лс 1. Аддаленая ад
цэнтра мясцовасць, а таксама мясцовыя
ўстановы, арганізацыі ў адрозненне ад
цэнтральных. 77рацабаць яд лбры^&бры/.
2. Частка чаго-н., аддаленая ад цэнтра
(спец.). 77. сятчатк/ бока. Ц лрыл/. перыфе
рыйны, -ая, -ае / перыферычны, -ая, -ае (да
2 знач.).
ПЕРЫФРАЗ, -а, л/я -ы, -аў л/ / ПЕРЫ
ФРАЗА, -ы, л/л. -ы, -рАз, лс. (кніжн.). Вы
раз, які з'яўляецца апісальнай перадачай

сэнсу другога выразу ці слова, напр.: «цар
звяроў» замест «леў». Ц лрыл/. перыфрас
тычны, -ая, -ае. 77 быраз.
ПЕРЫФРАЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завОны; зяк., каео-м/то (кніжн.).
Выкласці перыфразамі. Ц яезак. перыфра
зоўваць, -аю, -аеш, -ае; лаз перыфразоў
ванне, -я, я.
ПЁРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; яезак. 1. З
сілай удараць, біць па чым-н. ці ў што-н.
77. наеом у йзбсры. 77. к/ел/ ла сл/не. 2. м/то.
Выбіваць што-н. пранікам. ^Жанчыны лерыл/ бял/зну.
ПЕРЁІЯД, -у 37 дзе, л/я ы, аў, л/ 1.
Адрэзак часу у які што-н. адбываецца (па
чынаецца, развіваецца і заканчваецца).
77асляеаеялы л. 77. роскб/ту. Тнкубацымяы л. хваробы. 2. У матэматыцы: І) перы
яд функцыі — лік, пры дадаванні якога да
аргумента некаторай функцыі значэнне
функцыі не змяняецца; 2) перыяд дробу —
група лічбаў якія нязменна паўтараюцца ў
адной і той жа паслядоўнасці ў бясконцых
дзесятковых дробах. 3. Адносна законча
ны фрагмент тэксту часткі якога звязаны
паміж сабой сінтаксічна, лексічна і інта
нацыйна (спец.). II лрь/л/. перыядычны, -ая,
-ае (да 2 і 3 знач.). 77 о^роб. 77брыяйь/чяая
с/стэл/а элементаў.
ПЕРЫЯДЫЗАЦЫЯ, і, лс Падзел на
перыяды (у 1 знач.). 77. е/сторь// л/таратурь/.
ПЕРЫЯДЫЧНЫ, ая, ае 1. ал. перы
яд. 2. Які паўтараецца час ад часу, адбы
ваецца праз пэўныя прамежкі часу. 77ерыяйычныя зГбы. 77аўтарацца лерыяйычна
(прысл ). 3. Які выходзіць (з друку) праз
пэўныя прамежкі часу 77. брук (газеты,
часопісы). 77брыяйь/чяыя быйанн/. Ц лоз. пе
рыядычнасць, -і, лс. (да 2 і 3 знач.).
ПЁСА, лескл., я. Грашовая адзінка шэ
рагу краін Лацінскай Амерыкі і інш.
П'ЁСА, -ы, л/я. -ы, п'ес, лс. 1. Драма
тычны твор, прызначаны для пастаноўкі
на тэатральнай сцэне. 2. Невялікі музыч
ны інструментальны твор (спец.). 77 бля
баяла.
ПЁСЕННІК, а, л/л і, аў 1. Зборнік
песень. 2. Выканаўца песень. 3. Аўтар тэк
сту песень або кампазітар песеннай музы
кі. 77аэт-л. Ц лс. пёсенніца, -ы, л/я. -ы, -ніц
(да 2 знач.).
ПЁСЕННЫ а/ песня
ПЕСЁТА, -ы,ДЛ7-сёце, л/я. -ы, -сёт, лс.
Ірашовая адзінка ў Іспаніі да 2002 года.
ПЕСІМІЗМ, -у л/. Светаадчуванне,
прасякнутае нявер'ем у будучае, схільнас
цю бачыць ва ўсім толькі адмоўнае; лроц/л.
аптымізм. II лрыл/. песімістычны, -ая, -ае.
ПЕСІМІСТ, -а, 3/ -сце, л/я -ы, -аў, л/

Чалавек песімістычнага складу; лроцй/.
аптыміст. 77. ла натуры. Ц лс. песімістка, -і,
^737-тцы, л/я. -і, -так.
ПЕСІМІСТЫЧНЫ, -ая, ае 1. ал пе
сімізм. 2. Прасякнуты песімізмам. 77. нас
трой. II яаз. песімістычнасць, -і, лс
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ПЕСКАЛЮБІВЫ, ая, ае (спец) Пра
расліны: які добра расце на пясчанай гле
бе. II ноз. пескалюбівасць, -і, ж.
ПЕСКАСТРУМЕННЫ, ая, ае (спец )
Які мае адносіны да апрацоўкі пры дапа
мозе пяску які б'е пад моцным напорам
паветранага струменя. 77. олорол/. 77ескосп/рул/енноя апрацоўка.
ПЁСНЯ, -і, л/н. -і, -сень, ж. 1. Верша
ваны і музычны твор для выканання го
ласам. Ааразая л. ,Жн/уяыя лес///, беларус
кія няродныя лесн7. 2. Пра спевы птушак.
Салаўіныя лес///. 0 Доўгая песня (разм.) —
тое, што патрабуе працяглага часу што
не скора можа быць зроблена, расказана
і пад. Старая песня (разм.) — што-н. даў
но вядомае. Песня спета чыя (разм.) — ка
нец чыйго-н. жыцця, шчасця, поспехаў і
пад. II лал/янм/. песенька, -і, ДА7-ньцы, л/н.
-і, -нек, лс. II лрыл*. пёсенны, -ая, -ае (да 1
знач.). 77. л/ол/ыў.
ПЕСЦІК, -а, л*н. -і, -аў, л*. Жаночы ор
ган кветкі, з якога ўтвараецца плод пасля
апладнення пыльцой.
ПЕСЦІЦЦА, пешчуся, песцішся, пас
ціцца; незак. Аддавацца пяшчотам, це
шыцца бестурботнасцю. 77. ў цяньку.
ПЕСЦІЦЬ, пёшчу, пёсціш, пёсціць;
пешчаны; незак. 1. каео. Любоўна даг
лядаць, пялегаваць; патураць усім жа
данням, балаваць. 77. Дзяцей. 2. каео. Ла
шчыць, галубіць. 77. Дзіця. 3. леран., ка
ео-м/л/о. Выклікаць прыемныя адчуванні
(пра вецер, сонца і пад.). 7?ецер песціць
/леер. 4. леран., м/л/о. Жадаць здзяйснен
ня чаго-н. прыемнага. 77. наДзе/о. Ц зак.
выпесціць, -пешчу -песціш, -песціць;
-пешчаны (да 1 знач.) і спёсціць, спёшчу
спёсціш, спёсціць; спёшчаны (да 1 знач.).
ПЕТАіДА, -ы, ДА/ -дзе, л/н. -ы, -аў, ж.
1. Старадаўні разрыўны снарад у выглядзе
металічнай пасудзіны, напоўненай пора
хам. 2. Сігнальны разрыўны снарад, што
кладзецца на рэйкі, каб спыніць цягнік у
выпадку небяспекі. 3. У піратэхніцы: сна
рад з парахавым зарадам, які выкарыстоў
ваецца для феерверку. Ц лрыл/. петардавы,
-ая, -ае і петардны, -ая, -ае
ПЕТРАГРАФІЯ, -і, лс. Раздзел геало
гіі, які вывучае горныя пароды, іх састаў
і структуру. II лрь/л/. петраграфічны, -ая, -ае.
ПЕТЙТ, -у Л7 -тыце, л/. Дробны дукарскі шрыфт з вышынёй літар каля 3 мм
(кегль роўны 8 пунктам). Ц лрь/л/. петытны,
-ая, -ае.
ПЕТЙЦЫЯ, і, л/н і, цый, ж. Калек
тыўная пісьмовая просьба, накіраваная да
ўлад. II лрь/л/. петыцыйны, -ая, -ае.
ПЕЎНЕВЫ а// певень
ПЕЎНІК ал. певень
ПЕЎЧЫ, -ая, -ае. 1. Надзелены прыро
дай здольнасцямі спяваць або меладычна
свістаць. 77еўчоя колэло. ТТеўчыя л/лум/кі. 2.
пёўчы, -ага, л/н. -ыя, -ых, л/. Спявак хору,
звычайна царкоўнага. Аор пеўчых.
ПЕХАТОЙ ПЕХАТОЮ, лрысл. Рухамца сваімі нагамі, пяшком. Тсц/ л.

ПЕХАЦІНЕЦ, -нца, л/н. -нцы, -нцаў, л/.
Ваенаслужачы пяхоты. Ц лрь/л/. пехацінскі,
-ая, -ае.
ПЕЦЬ, пяіб, пяёш, пяё; пяём, пеяцё,
пяібць; пей; пёты; незак. 1. м//ло і без бал.
Утвараць голасам музычныя гукі, выкон
ваць вакальны твор. 77. рал/анс. 2. Пра
пеўчых і некаторых іншых птушак: аб
зывацца галасамі. Абаранак пяе. 3. м//ло
і лра м/л/о. Складаць вершы пра што-н.,
апяваць што-н. (высок.). 77аэл/ пяе лра
жыццё нароба. 0 Лазара пець (разм., неа
дабр.) — скардзіцца на лёс, прыгадвацца
няшчасным. II зак. прапёць, -пяіб, -пяёш,
-пяё; -пяём, -пеяцё, -пяюць; -пёй; -пёты
(да 1 і 2 знач.) 7 спець, спяіб, спяёш, спяё;
спяём, спеяцё, спякаць; спей; спёты (да 1
і 2 знач.).
ПЕЧ, -ы, Тпёччу, л/н. -ы, пячбй 7 пёчаў,
ж. 1. Цаглянае, каменнае або металіч
нае збудаванне, дзе разводзяць агонь,
каб нагрэць памяшканне, згатаваць ежу.
7&%?ляная л. 77ал/ць у печы. 2. Спецыяль
нае збудаванне для апрацоўкі чаго-н. наг
раваннем. Сум/ыльн&я л. Даменная л. 0 Ад
печы (разм.) — пачынаць рабіць што-н. з
самага простага, з самага пачатку. Ні да
печы ні да рэчы (разм.) — неўпапад, не да
месца. II лрь/л/. пячнй, -Ая, -бе. ТТячнля зас
лонка. ТТячное оцянленне.
ПЕЧАНЕГІ, -аў, абз. -нёц -а, л/. Цюр
кскія і сармацкія плямёны, якія вандрава
лі ў 9—11 стст. па паўднёвым усходзе Еў
ропы. II лрыл/. печанёжскі, -ая, -ае.
ПЁЧАНЫ, -ая, -ае. Прыгатаваны пя
чэннем. 77ечонь/я яблык/. 0 ІЬд печаны (ла
янк.) — вылюдак, кат.
ПЁЧАНЬ, -і, ж. Стрававальная зало
за ў жывёл і чалавека, якая выпрацоўвае
жоўць, удзельнічае ў працэсах страваван
ня, кровазвароту і абмену рэчываў. Ц лрь/л/.
пялёначны, -ая, -ае. ТТячоночныя лрлл/ок/.
ПЁЧКА, -і, ДА7 -чцы, л/н. -і, -чак, ж.
Невялікая або часовая печ, якая служыць
для абагравання памяшкання. Уы^унноя л.
ПЕЧКУРЫНЫ ал. пячкур
ПЁЧЫВА, -а, н., зб. Печаныя вырабы з
мукі. Выняць л. з <?ухоўк/.
ПЕШАХОД, -а, А/ дзе, л/н ы, аў л/
Чалавек, які ідзе пяшком.
ПЕШАХОДНЫ, ая, ае 1. Прызнана
ны для хадзьбы пяшком. 77. л/осц7к. 2. Тое,
што і лсм/ы. 77. рух.
ПЁШКА, -і, ДАТ -шцы, л/н. -і, -шак, ж.
1. Найменш каштоўная па значэнні фігу
ра ў шахматнай гульні. 2. лердн. Пра ма
лазначнага і несамастойнага ў сваіх дзе
яннях чалавека. Ц лал/янм/. пёшачка, -і, ДАІ
-чцы, л/н. -і, чак, ж. (да 1 знач.). Ц лрыл/.
пёшачны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ПЁШНЯ, -і, л/н. -і, -шань, ж. Лом з
драўляным дзяржаннем для прабівання
лёду.
ПЁШЫ, -ая, -ае. Які ідзе пехатой ці
праводзіцца, ажыццяўляецца пехатой.
77. чд/ммек. 77. (наз.) коннаму не /лоесрым/
(прыказка). 77. лохоб.

ПЕС-ПІК
ПЁРАВЫ ел пяро^
ПЁРКА' ал. пяро'.
ПЁРКА^ ал. пяро^.
ПІВА, -а, н. Слабаалкагольны пеністы
напітак з ячменнага соладу і хмелю. 777ед не зеорым/ з кіл/-н. (перан.: цяжка да
гаварыцца; разм.). II лдл/янм/. піўцб, -А, н.
(разм.). II лрь/л/. піўны, -Ая, -бе. 777уноя бочко.
ПІВАВАР, -а, л/н. -ы, -аў л/. Спецыяліст
па піваварэнні.
ПІВАВАРНЯ, і, л/н і, яў, ж. (уст)
Тое, што і броерр.
ПІВАВАРЭННЕ, я, н Прамысловы вы
раб піва. II лрыл/. піваварны, -ая, -ае. 77. зоеоб.
ПІВОНЯ, -і, л/н. -і, -нь, ж. Дэкаратыў
ная травяністая расліна сямейства люці
кавых з вялікімі чырвонымі, ружовымі ці
белымі кветкамі. Ц лрыл/. півоневы, -ая, -ае.
ПІГАЛІЦА, -ы, л/н. -ы, -ліц, ж. (разм.).
Пра маленькага, шчуплага чалавека, пе
раважна жанчыну.
ПІГМЕЙ, -я, л/н. -і, -яў, л/. 1. Чалавек,
які належыць да аднаго з нізкарослых
плямён Афрыкі або Азіі, а таксама (пе
ран.) увогуле пра чалавека малога росту.
2. перон. Пра нікчэмнага, абмежаванага
чалавека.
ПІГМЕНТ, -у; А7-нце, л/. (спец.). 1. Рэ
чыва ў арганізме чалавека, жывёл і раслін,
якое надае афарбоўку скуры, валасам,
кветкам і лісцю. 2. Хімічны парашковы
фарбавальнік. Ц лрь/л/. пігмёнтны, -ая, -ае 7
пігмёнтавы, -ая, -ае
ПІГМЕНТАВАЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв,
-тўе; -тавАны; зок. і незок., м//ло (спец.).
Афарбаваць (афарбоўваць) тканкі арга
нізма пігментам.
ПІГМЕНТАЦЫЯ, і, ж (спец ) Афар
боўка тканак жывых арганізмаў абумоў
леная наяўнасцю пігменту. 77. еоко.
ПІЕТЭТ, -у; АІ-тбце, л/. (кніжн.). Глы
бокая павага, пачцівыя адносіны да каго-,
чаго-н. До яео ўсе обносм/ся з л7е/лэл/ол/.
ПІЖАМА, -ы, л/н. -ы, -жАм, ж. Хат
ні або спальны касцюм, які складаецца з
курткі і штаноў вольнага крою. Деёкоя л. Ц
ярым. піжамны, -ая, -ае.
ПІЖбН, -а, л/н. -ы, -аў, л/. (разм.). Фар
сісты малады чалавек, заняты сваёй знеш
насцю; франт. II ж. піжонка, -і, ДЛ7 -нцы,
л/н. -і, -нак. II лрыл/. піжонскі, -ая, -ае.
ПІЖОНІСТЫ, ая, -ае (разм, неа
дабр.). Падобны да піжона, які паводзіць
сябе, як піжон 77 л/олобы чдлоеек.
ПІЖОНСТВА, -а, н. (разм., пагард.).
Паводзіны піжона.
ПІК, -а 7 -у, л/н. -і, -аў, л/. 1. Спічастая
вяршыня гары. 2. -у, перон. Найвышэйшы
ўздым у развіцці чаго-н., у якой-н. дзей
насці. 77. у робоце. 3. нязл/. Які адносіцца
да кароткачасовага рэзкага ўздыму. Тоес
ны л. у роббце л/ронслорп/у.
ПІКА', -і, ДАТ піцы, л/н. -і, пік, ж. Ко
лючая зброя, від кап'я. 77рон7зоць н7ком.
ПІКА^ ад. пікі

ПІК-ПІП
ПІКАВЫ, -ая, -ае (разм ). Непрыемны,
складаны. 77/кавав станов/шча.
ПІКАДОР, -а, мн. -ы, -аў л*. Коннік з
пікай, які ўдзельнічае ў баі быкоў.
ПІКАНТНЫ, -ая, ае (разм ) 1. Цікавы
сваёй сенсацыйнасцю, які выклікае ці
каўнасць. 77/кантнас здарэнне. 77/кантная
нав/на. 2. Вельмі прывабны, спакуслівы.
77. выаяяб. II ялз. пікантнасць, -і, лс.
ПІКАП, -а, мн. -ы, -аў, лі. Невялікі аўта
мабіль для перавозкі грузаў і пасажыраў з
адкіднымі сядзеннямі каля бартоў.
ПІКЁ', нескл., н. Тканіна палатнянага
перапляцення з рубчыкам уздоўж асновы.
.Блузка з н. II лрым. пікёйны, -ая, -ае.
ПІКЁ , нескл., н. (спец.). Тое, што і пікі
раванне. Самалёт выйшаў з л.
ПІКЁТ, -а, Л7 -кёце, мн ы, аў м 1.
Невялікі вартаўнічы атрад, пост. 77бст-л.
Д47. 2. Ірупа асоб, якая стаіць дзе-н. з мэ
тай дэманстрацыі грамадскага пратэсту
выражэння якіх-н. патрабаванняў. 77 за
бастоўшчыкаў. 77/кеты каля будынка пар
ламента. II лрым. пікётны, -ая, -ае.
ПІКЕТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; незак., што. Выстаўляць пікеты
(у 2 знач.). 77 міністэрскі будынак.
ШКЁТЧЫК, -а, мн -і, -аў м Удзельнік
пікета (у 2 знач.). Ц зк. пікётчыца, -ы, мн.
-ы, -чьпіПІКІ, -аў абз. піка, -і, зк. Картачная
масць з малюнкам у выглядзе чорнага на
канечніка пікі. II лрым. пікавы, -ая, -ае. 77/ковая бома.
ПІКІРАВАЦЦА, руюся, -руешся, -руецца; -руйся; незак., з кім (кніжн.). Аб
меньвацца з'едлівымі, колкімі заўвагамі. Ц
наз. пікіроўка, -і, ДА/ -ўцы, лс і пікіраван
не, -я, н.
ПІКІРАВАЦЬ, рую, -руеш, -руе; руй;
незак. Зніжацца на вялікай хуткасці і
амаль вертыкальна (пра самалёт). Сама
лёт пікіруе на цэль. Ц зак. спікіраваць, -рую,
-руеш, -руе; -руй. Ц наз. пікіраванне, -я, н.
ПІКІРОЎШЧЫК, -а, мн -і, аў м
(разм.). Пікіруючы бамбардзіроўшчык.
ПІКНІК, -А, мн. -ь -бў м. Загарадная
прагулка кампаніяй з закускай на свежым
паветры. Ц лрым. пікнікбвы, -ая, -ае.
ПІКНУЦЬ, -ну -неш, -не; -ні; зак.
(разм.). 1. Выдаць кароткі гук, піск. .Жа
ласна л. 2. Зрабіць спробу сказаць што-н.,
запярэчыць чаму-н. 77е смець л./ 7блькі
пікні (пагроза).
ПІКОВЫ ал пікі
ПІКТАГРАФІЯ, -і, лс Старажытная
форма пісьма — перадача паведамлення
малюнкамі Ц лрым піктаграфічны, -ая, -ае.
ПІКУЛІ, -яў. Прыправа да некаторых
страў прыгатаваная з дробна нарэзанай
марынаванай гародніны.
ПІКША, -ы, мн. -ы, -аў лс. Паўночная
марская рыба сямейства трасковых.
ПІЛА, -й, мн. пілы і (з ліч. 2, 2, 4) пі
лы, піл, лс. 1. Стальная зубчастая пласціна
(або дыск) для разразання дрэва, металу і
пад. Танная л. (інструмент у выглядзе та
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кой пласціны з ручкай). Механічная л.
(машына для пілавання). Цыркулярная л.
2. леран. Пра чалавека, які пілуе (у 2 знач.)
каго-н. (разм., неадабр.).
ПІЛАВАНЫ, -ая, -ае. Прыгатаваны
шляхам пілавання. 77. цукар (у квадрат
ных грудках).
ПІЛАВАЦЬ, -лўю, -лўеш, -лўе; -лўй;
-лавАны; зак. І. што і без бал. Рэзаць пі
лой, а таксама знімаць слой металу на
пільнікам. 77. лес. 2. леран., каао (што).
Дапякаць бесперапыннымі папрокамі,
прыдзіркамі (разм.). 77. бомашніх. Ц наз.
пілаванне, -я, н. і пілоўка, -і, ДА/-ўцы, лс
ПІЛАВІННЕ, -я, н., зб. Адходы пры пі
лаванні, апілкі. Драўлянае, металічнае л.
ПІЛАМАТЭРЫЯЛЫ, аў Матэрыялы
з дрэва, атрыманыя шляхам падоўжнага
распілоўвання бярвення. Тіубаўнічыя л.
ПІЛА-РЙБА, пілй-рьібы, мн. пілыріАбы і (з ліч. 2, 4) пілы-рьібы, піл-рьіб,
лс. Драпежная рыба з атрада скатаў з ад
росткамі на мордзе, падобнымі на зуб'е
пілы.
ПІЛАСТАЎ, -тАва, мн. -тАвы, -тАваў, м.
Рабочы, які ўстанаўлівае пілы на леса
пільных рамах.
ПІЛАТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; незак., што. Кіраваць лятальным
апаратам. 77. самалёт. Ц наз. пілатаванне,
-я, н.
ПІЛАТАЖ, -у м. Майстэрства манеўра
вання лятальным апаратам пры выканан
ні авіяцыйных фігур. Фйуры вышэйшага
лілаталсу. Ц лрым. пілатажны, -ая, -ае.
ПІЛІГРЙМ, -а, мн. -ы, -аў м. (кніжн.).
1. Паломнік, вандроўны багамолец. 2.
Вандроўнік, падарожны. Ц лс. пілігрымка,
-і, ДА/ -мцы, мн. -і, -мак. Ц лрым. піліг
рымскі, -ая, -ае.
ПІЛІКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(разм.). 1. Утвараць тонкія пісклівыя гу
кі (пераважна аб смычковых музычных
інструментах). 77а бварэ лмікала скрынка.
77аб бервяном пілікаў цвыркун. 2. Кепска
іграць на чым-н. 77 на скрынцы. Ц абнакр.
пілікнуць, -ну, -неш, -не; -ні Ц наз. пілікан
не, -я, н.
ПІЛКА, -і, ДА/ -лцы, мн. -і, -лак, лс. 1.
Маленькая ручная піла. 2. Напільнік ддя
ногцяў
ПІЛОТ, -а, А/ -лёце, мн. -ы, -аў м.
Лётчык, які кіруе лятальным апаратам. Ц
лрым. пілоцкі, -ая, -ае.
ПІЛОТКА, -і, ДА/ -тцы, мн. -і, -так, лс.
Летні ваенны форменны галаўны ўбор без
палёў які першапачаткова насілі толькі
пілоты; наогул шапачка такой формы. Ц
лрым. пілотачны, -ая, -ае
ПІЛЬНАВАЦЦА, -нўюся, -нўешся,
-нўецца; -нўйся; незак. 1. чаао. Знаходзіц
ца паблізу чаго-н., не адыходзіцца. 77. ха
ты. 2. каао. Хадзіць следам за кім-н., тры
мацца каго-н. 77. бацькі. 3. чаао. Удзяляць
увагу чаму-н. 77. еаслабаркі. 4. чазо. Пры
трымлівацца чаго-н., кіравацца чым-н. 77

лрав/л, быс^ылл/ны. 5. Асцерагацца, быць
уважлівым. 77ерахобзячы барону, трэба л.
ПІЛЬНАВАЦЬ, нўю, нўеш, -нўе;
-нўй; незак., каео-што. 1. Вартаваць, сце
рагчы. 77. саб. 2. Падсцерагаць, сачыць. 77
каео-н. на еуліцы.
ПЙЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які патрабуе не
адкладнага выканання, неабходны, тэр
міновы. 77ыьноя работа. 77мьная патрэба.
2. Старанны, руплівы. 77. ўрабоце чалавек.
3. Уважлівы, неаслабны. 77ільная праверка.
77мьна (прысл.) сачыць. Ц наз. пільнасць, -і,
ПЙІЫІГЧЫК, а, мн і, -аў, м Е Рабо
чы, які займаецца пілоўкай, распілоўван
нем. 2. Насякомае атрада перапончата
крылых. II зк. пільшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц
(да І знач.). Ц лрым. пільшчыцкі, -ая, -ае (да
І знач.) і пільшчыкавы, -ая, -ае (да 2 знач.).
ПІЛЙЭЛЯ, -і, мн. -і, -лібль, зк. Лякар
ства, спрасаванае ў форме галачкі, шары
ка. 77рыняць пілюлю аб кашлю. 77абнесц/ пі
люлю (таксама перан.: зрабіць што-н. не
прыемнае; разм.). ТТраалынуць пілюлю (так
сама перан.: моўчкі сцярпець справядлівы
папрок, непрыемную для сябе праўду).
ПІЛЯСТРА, ы, мн ы, -аў зк і ПІ
ЛЯСТР, -а, мн. -ы, -аў м. (спец.). Пра
мавугольны выступ на сцяне ў выглядзе
ўробленай у яе калоны. Ц лрым. пілястра
вы, -ая, -ае.
ПІНГВІН, а, мн -ы, -аў м Антар
ктычная птушка з кароткімі, падобнымі
да крылаў ластамі, якая плавае, але не ля
тае. II лрым. пінгвінавы, -ая, -ае.
ПІНГ-ПОНГ, -а, м Настольны тэніс. Ц
лрым. пінг-пбнгавы, -ая, -ае.
ПІНЁТКІ, -так, абз. -тка, -і, ДА/ -тцы,
зк. Чаравічкі на мяккай падэшве для са
мых маленькіх дзяцей. Ц лрым. пінетачны,
-ая, -ае.
ПІНЖАК, -А, мн. -ц -бў м. Частка муж
чынскага касцюма ў выглядзе курткі з
адкладным каўняром, якая спераду заш
пільваецца на гузікі. Лбнабортны л. Ц ла
мянш. пінжачок, -чкА, мн. -чкі^ -чкбў м. Ц
лрым. пінжАчны, -ая, -ае.
ПІНТА, -ы, ДА/ -нце, мн. -ы, -аў, зк.
Адзінка вымярэння вадкасцей і сыпкіх
рэчываў у Англіі і ЗША і некаторых іншых
краінах, роўная 0,56 л.
ПІНЦЭТ, а, А/ -цбце, мн -ы, -аў, м
Медыцынскі або тэхнічны інструмент
у выглядзе спружынных шчыпчыкаў Ц
лрым. пінцэтны, -ая, -ае.
ПІНЧАР, -а, мн. -ы, -аў м. Парода
службовых і паляўнічых сабак, якіх вы
карыстоўваюць для лоўлі ласак, шашкоў
пацукоў і мышэй.
ПІПЁТКА, -і, ДА/ -тцы, мн. -і, -так, зк.
Шкляная трубачка з гумавым каўпачком,
пры дапамозе якой набіраюць вадкасць і
выпускаюць па каплях. 77. бля закапвання
вачэй. II лрым. піпётачны, -ая, -ае.
ПІПКА, -і, ДА/ -пцы, мн. -і, -пак, зк.
(разм.). Люлька для курэння. Дзеб нв вы
пускаў з зубру сваю л/лку.
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ПІРА.. Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач.: які мае адносіны да
высокіх тэмператур, да дзеяння высокіх
тэмператур, напр.: нірабынаміка, ліразалольнік, піраметалургія, ліралісталет, лірат^ралія, піраэлектрычнасць.
ПІРАЖКОВАЯ, ай, мн. ыя, -ых, ж.
Закусачная, у якой гандлююць піражкамі.
ПІРАЖКОВЫ м. Пірог.
ПІРАЖОК м. пірог
ПІРАМІДА, -ы, ДЛ/ -дзе, .мн. -ы, -мід,
ж. 1. Мнагаграннік, асновай якога з'яў
ляецца многавугольнік, а астатнія гра
ні — трохвугольнікі з агульнай вяршыняй.
2. Вялікае каменнае збудаванне такой
формы — грабніца фараонаў у Старажыт
ным Егіпце. 3. Ірупа складзеных прадме
таў якая мае шырокую аснову і звужаецца
ўверсе.
л/р&мйзе. 4. Гімнастыч
ная або акрабатычная фігура ў форме
піраміды з групы людзей. 5. Станок для
захоўвання вінтовак (спец ). 6. Іульня на
більярдзе, пры якой шары складваюцца ў
выглядзе трохвугольніка і пры дапамозе
кія ўдарным шаром разбіваюцца і заганя
юцца ў лузы. II ярым. пірамідны, -ая, -ае.
ПІРАМІДАЛЬНЫ, -ая, ае Які мае

форму піраміды (у 1 знач ). 77ірамібальная
таполя (з каронай, якая звужаецца ўверсе).
ПІРАТ, -а, АТ -рАце, лін. -ы, -аў .м. 1.
Марскі разбойнік. 2. лбран. Пра варожых
лётчыкаў якія робяць налёты на мірныя
гарады і вёскі. 3. Пра ўгоншчыкаў сама
лётаў 77д#е/яраяыя піраты. 4. лерян. Пра
таго, хто выкарыстоўвае што-н. з пару
шэннем аўтарскіх правоў. Ц лрым. пірацкі,
-ая, -ае. ТТрацкая колы? камл Шторнай
праграмы.
ПІРАТЭХНІК, -а, мн і, аў м Спецы
яліст па піратэхніцы.
ПІРАТЭХНІКА, -і, ДА/-ніцы, ж. Іаліна
тэхнікі, звязаная з вырабам гаручых суме
сей, сігнальных агнёў ракет і пад. Ц лрым.
піратэхнічны, -ая, -ае.
ПІРАЎ У выразе: пірава перамога
(кніжн.) — перамога, якая дасягаецца ца
ной вялікіх ахвяр [ад імя эпірскага цара
Піра, які перамог рымлян].
ПІРАЦТВА, -а, н. Занятак піратаў мар
скі разбой.
ПІРОГ, -рагА, мн. -рагц -рагбў м. Пе
чаны выраб з тонка раскачанага цеста з
начынкай. 77. з 2ры&ім/. Ц памяне, піражок,
-жкА, мн. -жкі^ -жкбў м.; лрым. піражковы,
-ая, -ае. 77іражкобае цеста. Ц нрым. пі
рожны, -ая, -ае.
ПІРОЖНАЕ, -ага, мн. -ыя, -ых, н. Кан
дытарскі выраб невялікага памеру з са
лодкага здобнага цеста, звычайна з крэ
мам, салодкай начынкай. бісквітнае л.
ПІРОЖНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (уст.). Той,
хто пячэ або прадае пірагі. Ц ж?. пірожніца,
-ы, мн. -ы, -ніц.
ПІРС, -а, мн. -ы, -аў м. (спец.). Парто
вае збудаванне, род дамбы для прычалу
суднаў з двух бакоў

ПІРУЭТ, -а, А/ -Зце, мн. -ы, -аў м. У
танцы: поўны паварот усяго цела на наску
адной нагі.
ПІСАГА, -і, ДА/ -сАзе, мн. -і, -сАц ж. і
ПІСАГ, -А, мн. -і^ -бў, м. Рубец, шрам на
целе. 77ісагі аб бізуноў і шамлалоў.
ПІСАКА, -і, ДА/-у; Т-ам, м., ДА/-сАцы,
Т -ай (-аю), ж., мн. -і, -сАк. 1. Пра пісь
менніка, які піша многа, але дрэнна
(разм., пагард ). 77асрэбны л. 2. Пра таго,
хто дрэнна, няўмела піша (у 1 знач.; разм.,
жарт.). 7?о л. — абны кляксы у сшытках.
ПІСАНЙІА, -ы, ж. (разм., пагард.).
Мнагаслоўнае пісанне розных папер ку
ды-н., а таксама самі такія паперы. Развесці пісаніну.
ПІСАННЕ, -я, н. 1. ал. пісаць. 2. Тое,
што напісана, пісьмо, твор (іран.). Расцяг
нутае л.
ПІСАНЫ, -ая, -ае. Напісаны ад ру
кі. 77/саныя кнігі. /азарыць як ла пісаным
(бойка, гладка) б Пісаны прыгажун або пі
саная прыгажуня — пра вельмі прыгожага
чалавека.
ПІСАР, -а, мн. -ы, -аў м. Канцылярскі
служачы, які займаецца перапіскай, скла
даннем і рэгістрацыяй канцылярскіх па
пер. Допытны л. Ротны л. Ц лрым. пісарскі,
-ая, -ае. /7. почырк.
ПІСАЦЦА, пішўся, пішашся, пішацца;
пішыся; незок. 1. (7 /2яе. неўжые.). Пера
давацца на пісьме пэўным чынам, /мены і
прозвішчы пішуцца з вялікай літары. 2. (7 і
2 лс. не ўжые.), безас. Аб магчымасці або
жаданні пісаць (разм.). Сёння штосьці не
пішацца. 3. кім. Лічыцца ў якім-н. званні,
саслоўі, называць сябе як-н., падпісваю
чыся (уст.). 77. бваранінам.
ПІСАЦЬ, пішў, пішаш, піша; пішы;
пісаны; незяк. 1. што і без бал. Перада
ваць на чым-н. якія-н. графічныя знакі.
77. л/тяры. /7. рязборл/ея. 2. што. Складаць
які-н. тэкст, ствараць літаратурны твор.
77. зяяеу. 77. вершы. 3. што яб кім-чым, лря
каео-што і з бабан. скязям. Паведамляць
ці выказваць што-н. пісьмова, /язеты пі
шуць лря лабзеіўесрабзе. 77. лря бясяененні
нацыянальнага мястяцтея. 4. кому. Звяр
тацца да каго-н. пісьмова. 77. ў вышэйшыя
інстянцыі. 5. што. Ствараць творы жыва
пісу. 77. лейзяж. 0 Закон не пісаны бля каго
або каму (разм.) — пра таго, хто дзейнічае,
як яму захочацца. Дурням зякон не лісяны.
Пішы прапала (разм.) — аб непазбежнасці
якой-н. страты, няўдачы і пад. Ц зяк. напі
саць, -пішў, -пішаш, -піша; -пішы; -піса
ны. II няз. пісанне, -я, н. (да 1, 2,4 і 5 знач.).
ПІСК, -у, м. Вельмі тонкі крык, высокі
гук, які ўтвараецца кім-н. А/ышыны л.
ПІСКАТНЯ, -і^ ж. (разм.). Працяглы
многагалосы піск. 77. ляцукоў.
ПІСКЛІВЫ і (разм ) ПІСКЛЯВЫ, ая,
-ае. Вельмі тонкі, з піскам, вісклівы; які
ўтварае піск. 77. голле. 77/скліеле бзіця. Ц
нлз. пісклівасць, -і, ж. і (разм.) піскля
васць, -і, ж.

ПІР-ПІС
ПІСКЛЯ, -і^ мн. пісклі, -яў м. і ж.
(разм.). Тое, што і піскун.
ПІСКНУЦЬ ал пішчаць
ПІСКЎН, -Я, мн. -й, -бў м. (разм.). Той,
хто часта пішчыць. Ц ж. піскўха, -і, ДА/
-кўсе, мн. -і, -кўх.
ПІСНУЦЬ ал пішчаць
ПІСТАЛЕТ, -а, А/-лёце, мн. -ы, -аў, м.
Агнястрэльная зброя з кароткім ствалом
для стральбы на кароткую адлегласць. Ц
лрым. пісталётны, -ая, -ае.
ПІСТОН, а, мн ы, -аў м 1. Невялікі
каўпачок з выбуховым рэчывам для зага
рання зарада ў патроне або снарадзе. 2.
Папяровы кружок з невялікай колькасцю
выбуховага рэчыва для цацачных піста
летаў стрэльбаў. 3. Клапан у музычным
духавым інструменце (спец.). Ц лрым. піс
тонны, -ая, -ае.
ПІСУАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяль
ная ракавіна ў прыбіральні са сцёкам для
мачы.
ПІСУЛЬКА, -і, ДА/ -льцы, мн. -і, -лек,
ж. (разм., жарт.). Маленькае пісьмо, за
піска.
ПІСЧЫ, -ая, -ае. Прызначаны для пі
сання. 77ісчоя паліра.
ПІСЬМАНОСЕЦ, -нбсца, мн -нбсцы,
-нбсцаў м. Тое, што і паштальён. Ц ж.
пісьманоска, -і, ДА/ -нбсцы, мн. -і, -сак
(разм.).
ПІСЬМЕННАСЦЬ, і, ж 1. Сукуп
насць моўных і графічных сродкаў пісь
мовых зносін. 77. норобаў 77оўнлчы. 2.
Сукупнасць пісьмовых помнікаў якой-н.
гістарычнай эпохі пэўнага народа. Стара
беларуская л.
ПІСЬМЕННІК, а, лм -і, -аў, л. Чала
век, які займаецца літаратурнай працай,
піша мастацкія літаратурныя творы. Ц ж.
пісьмённіца, -ы, мн. -ы, -ніц Ц лрым пісь
менніцкі, -ая, -ае.
ПІСЬМЕННЫ, -ая, -ае 1. Які ўмее
чытаць і пісаць, а таксама які ўмее пісаць
граматычна правільна. 77. чалавек. 2. Які
мае неабходныя веды, звесткі ў якой-н.
галіне. 77. інжынер. 3. Выкананы адпавед
на, з асноўнымі патрабаваннямі. 77. пра
ект II наз пісьмённасць, -і, ж
ПІСЬМЕНСТВА, а, н Тое, што і пісьмен
насць. Старажытнае беларускае л. 0 Пры
гожае пісьменства — тое, што і мастацкая
літаратура.
ПІСЬМЁНЫ, аў Пісьмовыя знакі,
літары, пераважна старажытныя. Стара
жытныя славянскія л.
ПІСЬМО, -А, мн. пісьмы і (з ліч. 2, 2,
4) пісьмы, -сем і -сьмаў, н. 1. Напісаны
тэкст, які пасылаецца для паведамлення
чаго-н. каму-н. 7/алісаць л. Заказное л. 2.
абз. Уменне пісаць. бўчыцца пісьму. 3. абз.
Сістэма графічных знакаў для перадачы,
занатавання размовы. Арабскае л. .Кіры
ліцкае л. 4. толькі абз. Стыль, манера мас
тацкага адлюстравання, /балістычнае л. Ц
ламянш. пісямцо, -А, мн. -й, -бў н. і пісям
ко, -А, мн. -і^ -бў н. (да 1 знач.).

ПІС-ПЛА
ПІСЬМОВЫ, -ая, ае Які мае адносіны да пісання і пісьма. 777смнжыя лрылоЭы. Ябхозо^ь к/сьмооо (прысл.).
ПІСЬМОЎНІК, а, лім. і, аў, лі (гіст )
Зборнік узораў для пісання пісьмаў розна
га зместу.
ПІТВО, -а, л. 1. ал. піць. 2. Тое, што
п'юць, напітак. 77рдхлляб.жлльмле л.
ПІТНЁІ, -Ая, -бе. Прыгодны для піцця,
які мае адносіны да піцця. 77йямдя ообо.
77йлмдя собо.
ПІТОН, -а, лім. -ы, -аў, л?. Вялікая нея
давітая змяя сямейства ўдаваў якая жыве
пераважна ў джунглях. Ц крым. пітонавы,
-ая, -ае.
ПІТЭКАНТРАП, а, мм. ы, аў м.
(спец.). Найбольш ранні выкапнёвы ча
лавек, які ў эвалюцыі папярэднічаў неан
дэртальцу.
ПІЎНАЯ, -6й, лін. -ьія, -ых, лс. Гандлё
вае прадпрыемства рознічнага гандлю пі
вам.
ПІЎНЎШКА, -і,ДЛ7-шцы,мм. -і, -шак,
лс. (разм., пагард.). Тое, што і л/ум&я.
ПІЎНЙ ал піва
ПІЎЦО ал піва
ПІХАЦЦА, -аюся, -Аешся, -Аецца; ма
зях. Тое, што і лхяццл.
ПІХАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; мазях., хяаомляо. Тое, што і лхяць. Ц обмохр. піхнуць,
-нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні? Ц
мяз. піханне, -я, м.
ПІХТА, -ы, ДА/ -хце, мл. -ы, піхт, лс.
Вечназялёнае хваёвае дрэва з мяккімі
плоскімі шыпулькамі і з прама стаячымі
шышкамі. II ярым. піхтавы, -ая, -ае.
ПІЦА, -ы, лім. -ы, піц, лс. Адкрытая
круглая аладка з цеста з запечанымі на ёй
пад соусам памідорамі і сырам або кава
лачкамі гатаванага мяса, гародніны, зва
раных грыбоў
ПІЦЦЁ, -А, м. 1. ал. піць. 2. Тое, што
п'юць, напітак. Сллобхяе л.
ПІЦЬ, п'ю, п'еш, п'е; п'ём, п'яцё,
п'юць; піў пілА, -лб; пі; піты; мазях. 1.
мяло і баз (Зял. Глытаць вадкасць. 77. хяау.
Хочацца л. 2. Тое ж пра віно, спіртныя на
піткі. 77. зя чыб-м. здароўе. 77/ — хоць зял/ся/
(пра вялікую колькасць спіртных напіт
каў; разм.). 3. Ужываць спіртное; п'ян
стваваць. ЛТулс ма л'с / ма хурыць. 77. баз
лросылу. 0 Як піць даць (разм.) — напэў
на, абавязкова. Ц зях. выпіць, -п'ю, -п'еш,
-п'е; -іты (да 1 і 2 знач.). Ц мяз. піццё, -А, м.
/пітвб, -А, м. (да 1 і 2 знач.).
ПІЦЗРНіЯ, і, мм. -і, ый / -іАй, лс Ус
танова грамадскага харчавання, якая спе
цыялізуецца на гатаванні розных відаў
піц.
ПІШЧАЛЬ, -і, мм. -і, -ей, лс. Стара
даўняя пушка ці вялікае цяжкае ружжо,
якое зараджалася цераз ствол. Ц лрыл*. пі
шчальны, -ая, -ае
ПІШЧАЦЬ, -чў, -чьіш, -чыць; -чым,
-чыцё, -чАць; -чьі; лёзах. Рабіць піск; га
варыць пісклівым голасам. 77/м/чал/ л/яу-
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н/ямя?лы. II абмахр. піснуць, -ну, -неш, -не;
-ні / піскнуць, -ну, -неш, -не; -ні.
ПЙІІЧЫК, а, лім і, аў, лі 1. Дудачка,
якой прывабліваюць птушак. 2. Пласцін
ка, якая гучыць у муштуку языковых і ду
хавых музычных інструментаў (спец.). 77.
еабоя. 3. У тэатры: спецыяльнае прыста
саванне ў выглядзе дзвюх пласцінак для
змянення голасу акцёра (спец.).
ПІЯЛА, -ы, мм. -ьі, піАл, лс. Круглая
невысокая пасудзіна без ручак для піц
ця, вузкая знізу і шырокая ўверсе (выка
рыстоўваецца ў многіх культурах для чаю,
інш. напіткаў). 77. хумысу.
ПІЙНА (спец.). 1. нескл., м. Няпоўная
сіла музычнага гуку. Мяххае л. 2. лрысл.
Ціха, у няўлоўную сілу музычнага гуку;
лроц/л. фортэ. Тараць л.
ПІЯНЁР, -а, лім. -ы, -аў лі. 1. Чалавек,
які адным з першых прыйшоў і пасяліўся
ў новай недаследаванай краіне, мясцовас
ці. 2. лерам. Чалавек, які паклаў пачатак
чаму-н. новаму ў якой-н. галіне (кніжн.).
77/ямерь/ еене/лых/. 3. Член дзіцячай арга
нізацыі ў былым СССР і шэрагу дзіцячых
арганізацый у інш. краінах. Ц лс. піянёрка,
-і, ДЛ7-рцы, лім. -і, -рак (да 1 і 3 знач.). Ц
дрылі, піянёрскі, -ая, -ае (да 1 і 3 знач.).
ПІЯНЕРВАЖАТЫ, ага, мн. -ыя, -ых,
лі. Кіраўнік піянерскага атрада або дружы
ны. II лс. піянерважатая, -ай, лім. -ыя, -ых.
ПІЯНІНА, нескл., м. Клавішны музыч
ны інструмент, у якім струны, дэка і ме
ханіка размешчаны ў вертыкальнай плос
касці, від фартэпіяна. Ц ярым. піянінны,
-ая, -ае.
ПІЯНІСІМА, лрысл. (спец.). Вельмі ці
ха, цішэй, чым піяна. ТТрйсляед^ь м//ло-н. л.
ПІЯНІСТ, -а, 37 сце, мн. ы, аў м Му
зыкант, які іграе на піяніна, раялі. Ц лс. пія
ністка, -і, ДЛ7-тцы, лім. -і, -так.
ПІЯСТР, -а, лім. -ы, -аў лі. Назва ма
неты ў Турцыі, Егіпце і некаторых іншых
краінах, а раней і ў Іспаніі, Партугаліі і лаціна-амерыканскіх краінах.
ПЛАВАННЕ, -я, м. 1. ал. плаваць. 2.
Перамяшчэнне па паверхні вады, умен
не, здольнасць так перамяшчацца. 71/кола
плавання. Займацца плаваннем. 77абеобнае м. С/млроммае л. (від спорту). 3. Пера
мяшчэнне на судне ці іншым плывучым
сродку рэйс па водным шляху. Халйлан
балекаеа плавання. Хабз/ць у л. (плаваць на
судне, служачы, працуючы на ім).
ПЛАВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; мазях. 1. Тое,
што і нлысц/ (у 1—4 знач.), але абазначае
дзеянне, якое ажыццяўляецца не ў адзін
час, не за адзін прыём ці не ў адным нап
рамку. 77. у возеры. Мелка ллаеае (перан.:
пра нязначнага, малаздольнага чалавека;
разм.). 2. Умець трымацца, перамяшчацца
на вадзе або ў вадзе. Хлопчык бобра ллаеае.
3. Трымацца на вадзе, не тануць. Хорах
ллаеае. 4. Служыць на судне. 77. ліа/лросалі
ма мараходзе. 5. лерам. Не валодаючы ве
дамі, гаварыць, адказваць наўгад (разм.,
жарт.). 77. ма экзамене. Ц маз. плаванне, -я,

м. (да 1—4 знач.). Ц дрылі, плавальны, -ая,
-ае (да 1 і 2 знач.). ТТяабяльмыярух/. 77. ба
сейн.
ПЛАВІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -іцца;
незак. Станавіцца вадкім пад уздзеяннем
высокай тэмпературы. ЛТкло клае/цца пры
высокай /лэмлераміуры. Ц зах. расплавіцца,
-іцца.
ПЛАВІЦЬ, плАўлю, плАвіш, плАвіць;
плАўлены; незак., мяло. Ператварыць цвёр
дае цела ў вадкае шляхам награвання. 77.
ліе/лал. II зах. расплавіць, -лАўлю, -лАвіш,
-лАвіць; -лАўлены. Ц маз. плаўлённе, -я, м. /
плаўка, -і, ДА7 -ўцы, лс. Ц дрылі, плавільны,
-ая, -ае. 7/лае/льная лем.
ПЛАВОК, плаўкА, лім. плаўкі? плаўкбў
лі. Тое, што і лаллаеок. Ц дрылі, плавбчны,
-ая, -ае / плаўковы, -ая, -ае.
ПЛАГІЯТ, -у, Л7-Аце, лі. Выдача чужо
га твора за свой або выкарыстанне ў сваёй
працы чужога твора без спасылкі на аўтара.
ПЛАГІЯТАР, -а, лім ы, аў, м. Чала
век, які займаецца плагіятам. Ц дрылі, плагіАтарскі, -ая, -ае.
ПЛАДА... (а/?, плода...). Першая састаў
ная частка складаных слоў; ужыв. замест
«плода...*, калі націск у другой частцы
слова падае на першы склад, напр.: пла
дазбор, пладазменнасць, пладамыйка, ллабасхоемдча, ллабаебны, клабаяеабны, ллабаеонны.
ПЛАДАВІТЫ, ая, ае 1. Які хутка
размнажаецца, нараджае вялікае патом
ства. 7русы белам/ ллабаейпыя. 2. лерам.
Які многа піша, напісаў многа твораў
даследаванняў 77. л/сьмемм/х. Ц маз. плада
вітасць, -і, ж.
ПЛАДАВОДСТВА, а, м Развядзенне
пладовых і ягадных раслін як галіна рас
лінаводства. II ярым. пладавбдчы, -ая, -ае.
ПЛАДАНОСНЫ, ая, ае Які прыно
сіць, дае плады. ТТдабамосмае брэоа. Ц маз.
пладанбснасць, -і, ж.
ПЛАДАПАД, -у, А7 -дзе, лім. -ы, -аў лі.
(спец.). Падзенне спелых пладоў Ц прьаі.
пладападны, -ая, -ае
ПЛАДЗІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
плбдзіцца; незак. 1. Размнажацца, разво
дзіцца. 77е ўсе жыеёл/ны могуць л. ў няеол/. 2. лерам. З'яўляцца ў вялікай колькас
ці, распаўсюджвацца. Ц зах. распладзіцца,
-лбдзіцца.
ПЛАДЗІЦЬ, пладжў, плбдзіш, плбдзіць; незак., ха?о-м//ло. 1. Размнажаць,
разводзіць (разм.). 77. ха/пн/ою жывёлу.
2. лерам. Садзейнічаць паяўленню, рас
паўсюджванню. 77. еулылаёў. Ц зах. рас
пладзіць, -ладжў, -лбдзіш, -лбдзіць; -лбджаны.
ПЛАДОВЫ ал плод
ПЛАЗАМ, лрысл. Плоскім, шырокім
бокам. ^Эары^ь м/абляй л. 77аеал/цца л.
ПЛАЗМА, -ы, ж. (спец.). 1. Вадкая час
тка крыві. 2. Іанізаваны газ з роўнай кан
цэнтрацыяй дадатных і адмоўных зарадаў.
II крым. плазменны, -ая, -ае / плазматычны,
-ая, -ае (да 1 знач.).
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ПЛАЗМА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: 1) які мае адно
сіны да плазмы (у 1 знач.), напр.: ллдзмдздмям/чдльлы, л/ідзмдклелідчлы; 2) які
мае адносіны да плазмы (у 2 знач.), напр.:
ллдзмдбрр, ллдзмдх/мія.
ПЛАКАТ, -а, М -кАце, мл. -ы, -аў, л*.
Насценны ліст — малюнак з кароткім агі
тацыйным, навучальным або рэкламным
тэкстам. II лрым. плакатны, -ая, -ае. /7. жыбдл/с. ТТлдкдлілдя лда/ія^лдсць (перан.: яр
кая, простая і кідкая).
ПЛАКАТЫСТ, -а, 37 сце, мл. ы, аў м
Мастак, які малюе плакаты.
ПЛАКАЦЬ, плАчу, плачаш, плбча; плач;
л^здк. 1. Праліваць слёзы (ад болю, гора
і пад.), звычайна ўтвараючы пры гэтым
нечленараздзельныя галасавыя гукі. 77.
наўзрыд. 2. (7 / 2 дс. лс ўжыс.), лерам., лд
к/м. У некаторых выразах: чакаць каго-н.,
быць прызначаным каму-н. (пра што-н.
непрыемнае; разм.). Лс/лд ллдчд лд /м. 7!яроўкд лд лідбс ()дўло ллдчд. 3. (7 / 2 дс. лс
ужне.), лердл. Прапала, не вернеш (разм.,
жарт.). 77/ідкдлі /лсдс аром/ык/. 4. (7 / 2 дс.
лс ўжь/с.), лердл. Пакрывацца кроплямі
вільгаці (разм.). Здлдцелыя сдклы ллдчу^ь.
ПЛАКСА, -ы, ДА7 -у 7 -ам, л*.; ДЗ/ -е,
Т-ай (-аю), ж., мл. -ы, -аў (разм ). 1. Той,
хто многа і часта плача (звычайна пра дзя
цей). 2. Пра таго, хто любіць скардзіцца,
наракаць.
ПЛАКСІВЫ, -ая, -ае. 1. Які часта пла
ча, заўсёды гатоў плакаць. 77лдкс/сдс Д?/ця.
2. Такі, які бывае пры плачы, які выражае
гатоўнасць плакаць. 77. аолдс. 77. /лсдр. 7дядрыць ллдкс/зд (прысл.). 3. Які любіць
скардзіцца, наракаць. 77 чдлдсск. Ц лдз.
плаксівасць, -і, ж.
ПЛАКЎН-ТРАВА, -ьі, ж. Шматгадовая
травяністая расліна, якая выкарыстоўва
ецца ў народнай медыцыне.
ПЛАМБАВАЦЬ, -бўю, -бўеш, -бўе;
-бўй; -баваны; лсздк., м/лю. 1. Запячат
ваць што-н. пломбай (у 1 знач.). 77. сдадлы.
2. Класці пломбу (у 2 знач.). 77. зуй Ц здк.
запламбаваць, -бўю, -бўеш, -бўе; -бўй;
-бавйны (да 2 знач.) / апламбаваць, -бўю,
-бўеш, -бўе; -бўй; -бавАны (да І знач.;
спец.). II лдз. пламбаванне, -я, л. / пламббўка, -і, Д37-ўцы, ж.
ПЛАМБІР, -у, м. Сметанковае марожа
нае з арэхамі, ягадамі, шакаладам і пад. Ц
лрым. пламбірны, -ая, -ае. 77. /лор/л.
ПЛАН, -а, мл. -ы, -аў л*. 1. Чарцёж, які
паказвае на плоскасці мясцовасць, збуда
ванне і пад. 77. зямельлдад ўчдс/лкд. 2. За
гадзя намечаная сістэма мерапрыемстваў
якая прадугледжвае парадак, паслядоў
насць і тэрмін выканання работ. 7?ы/лсррчы л. ТТрдцдсдць лд ллдле. ХдяяліЗдрлы л.
3. Праект, праграма якога-н. дзеяння. 77.
лд^дрожжд. 4. Узаемнае размяшчэнне
частак, паслядоўнасць, сістэма. 77. урокд.
5. Месца, размяшчэнне якога-н. прадмета
ў перспектыве. ТТярэ^л/ л. Яйь/сц/ лд здйд
л. (перан.: страціць актуальнасць, стаць

другарадным). 6. Маштаб паказу прад
метаў асоб пры здымках, у творах і пад.
77дкдздць млло-л. лд к/лдэкрдле бўйлым
лядлдм. 7. Галіна праяўлення чаго-н. або
спосаб разгляду чаго-н., пункт гледжання
(кніжн.). Роля аерд/члдад ллдлд ў к/лдз&ыьме. Уліэдралі ычлым ллдлс.
ПЛАНАВАЦЬ, -нўю, -нўеш, -нўе; -нўй;
-навіны; лездк., м/лю. 1. Размяшчаць згод
на з пэўным планам (у 1 знач.). 77 ядзер.
2. Складаць план развіцця чаго-н. 77. яылізорчдсць лідедрдў ідырокдзд ўжылі/су. 3.
Уключаць у план, прадугледжваць збуда
ванне чаго-н. 77. лдбуйжу кяу^д. 4. Мець
намер, разлічваць, мець у сваіх планах
(разм.). 77/ідлуем схдйлць зечдрдм у к/ло. Ц
здк. спланаваць, -нўю, -нўеш, -нўе; -нўй;
-навіны (да 1—3 знач ), запланаваць,
-нўю, -нўеш, -нўе; -нўй; -навіны (да 3 і
4 знач.) / распланаваць, -нўю, -нўеш, -нўе;
-нўй; -навіны (да 1 знач.). Ц лдз. плана
ванне, -я, л.
ПЛАНАВІК, -А, .мл. -і^ -бў, лг Спецыя
ліст па складанні вытворчых планаў
ПЛАНАВЫ, -ая, -ае. 1. Які ажыццяўля
ецца згодна з планам (у 2 знач.). ТТлдлдедя
с/слюлід адслдйдрк/. 2. Які ажыццяўляе або
распрацоўвае план (у 2 знач.). 77 дйЗзел. Ц
лдз. планавасць, -і, ж. (да 1 знач.).
ПЛАНАМЁРНЫ, -ая, ае Які ажыц
цяўляецца па загадзя намечаным плане. Ц
лдз. планамернасць, -і, ж. 77. рдзз/цця <?ыліесрлдс^/.
ПЛАНЕРЙЗМ, -у, м Від спорту — ля
танне на планёрах.
ПЛАНЕРЫСТ, а, Л7 сце, мл. ы, -аў
м. Спартсмен, які займаецца планерыз
мам. II ж. планерыстка, -і, ^37-тцы, ліл. -і,
-так. II лрым. планерысцкі, -ая, -ае.
ПЛАНЁТА, -ы, ДА7 -нёце, мл. -ы, -нёт,
ж. Нябеснае цела, якое рухаецца вакол
Сонца і свеціцца адбітым яго святлом. Ц
лрым планётны, -ая, -ае / планетарны, -ая,
-ае.
ПЛАНЕТАРЫЙ, -я, мл -і, -яў, м 1. Ус
тройства, якое паказвае рух планет і інш.
свяціл на купалападобным экране. 2. Бу
дынак, дзе паказваецца дзеянне гэтага
ўстройства і чытаюцца навукова-папуляр
ныя лекцыі па астраноміі.
ПЛАНЕТАХОД, -а, Л7 -дзе, мл -ы, -аў
м. Аўтаматычны самаходны апарат з ды
станцыйным кіраваннем, які перамяшча
ецца па паверхні планеты, аддаленай ад
Зямлі.
ПЛАНЁР, -а, мл. -ы, -аў м. Безматорны
лятальны апарат, цяжэйшы за паветра для
лунаючага палёту. Ц лрым. планёрны, -ая,
-ае. 77. слррлі (планерызм).
ПЛАНЁРКА, -і, ДЛ7 -рцы, мл. -і, -рак,
ж. (разм.). Кароткая вытворчая нарада па
абмеркаванні плана работы.
ПЛАНІМЁТРЫЯ, і, ж Аддзел геамет
рыі, які вывучае фігуры на плоскасці. Ц
лрым. планіметрычны, -ая, -ае.
ПЛАНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; лездк. Паступова, плаўна зніжацца

ПЛА-ПЛА
пры палёце. Ц зд/с. спланіраваць, -рую, -ру
еш, -руе; -руй. Сдмдлё/луіЗдлдсллдлірдбдў.
II лдз. планіраванне, -я, л
ПЛАНІРОЎКА, і, ДЛ7 ўцы, мл і,
-рбвак, ж. Размяшчэнне асобных частак
чаго-н. у адносінах адна да другой. 77. лдсё/ікд.
ПЛАНІРОЎШЧЫК, а, мл і, аў м
Спецыяліст, які займаецца планіроўкай. Ц
ж. планіроўшчыца, -ы, мл -ы, -чыц.
ПЛАНКА, -і, ДЛ7 -нцы, мл. -і, -нак, ж.
Падоўжаная гладкая дошчачка, пласцін
ка. ЛТе/лд/йчлдя л. ф^элскдя л. (з прыма
цаванай ордэнскай стужачкай). Ц лдмялід.
планачка, -і, ,ДЛ7 -чцы, мл. -і, -чак, ж. Ц
лрым. планачны, -ая, -ае
ПЛАНКТОН, -у; м. (спец.). Сукупнасць
найдрабнейшых жывёльных і раслінных
арганізмаў якія жывуць у водных глыбі
нях і пераносяцца сілай цячэння. Ц лрым.
планктонавы, -ая, -ае /' планктонны, -ая,
-ае.
ПЛАНТАТАР, а, мл ы, -аў м Ула
дальнік плантацыі (у 2 знач.). Ц лрым.
плантатарскі, -ая, -ае. 77/ідллідлідрск/я лорд^ы (перан.: жорсткія, бесчалавечныя).
ПЛАНТАЦЫЯ, і, мл -і, -цый, ж 1.
Вялікі ўчастак зямлі, заняты спецыяльнай
сельскагаспадарчай культурай. 77 зрэчк/.
*7дйлдя л. 2. Сельскагаспадарчае прад
прыемства. II лрым. плантацыйны, -ая, -ае
(да 1 знач.). 72лдл/лдцыйлдя адслд&зркд.
ПЛАНШЭТ, -а, Л7-шбце, мл. -ы, -аў м.
1. Плоская сумка з празрыстым верхам, у
якой носяць карты. 2. Дошчачка на трох
ножках, на якой умацоўваецца карта ці
лінееная папера для здымкі мясцовасці
(спец.). 3. Від камп'ютара, звычайна без
клавіятуры, з сэнсарным уводам. Ц лрым.
планшэтны, -ая, -ае.
ПЛАНШЭТКА, і, ДЛ7-тцы, мл і, так
(разм.). Тое, што і ллдлм/элі (у 1 знач.).
ПЛАСКАГОР'Е, -я, мл -і, -яў, л Мяс
цовасць, размешчаная высока над узроў
нем мора, з раўніннай або злёгку хваліс
тай паверхняй. Ц лрым. пласкагорны, -ая,
-ае.
ПЛАСКАГРУДЫ, -ая, -ае 3 плоскімі,
дрэнна развітымі грудзьмі. Ц лдз. пласкаг
рудасць, -і, ж
ПЛАСКАГУБЦЫ, аў Абцугі, канцы ў
якіх (губы) маюць плоскую ўнутраную па
верхню.
ПЛАСКАДОНКА, -і, ДА7 -нцы, мл і,
-нак, ж. (разм.). Пласкадонная лодка.
ПЛАСКАДОННЫ, -ая, -ае Які мае
плоскае дно. ТТлдскдіЭоллдя тюйсд.
ПЛАСТ, -0, Л7 -сцё, мл. -ы, -бў м. 1.
Шчыльны, плоскі слой чаго-н. 7?зрхл/я
ллдсжы а/іебы. ТТідсліы кдідлюўлых ^ыкдлляў. 2. лбрдл. Аднародная ў якіх-н. адносі
нах маса як частка чаго-н. (кніжн.). ТТідсліы лдсе^ьл/^лі^д. .Декс/члы л. б Ляжаць як
пласт або пластом (разм.) — нерухома, не
маючы сіл падняцца. Ц лрым. пластавы,
-Ая, -бе (да 1 знач.; спец.). ТІядслідбдя аррлдя лдроЭд. 77. ауад^ь.

ПЛА-ПЛА
ПЛАСТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; незяк., м/то. Рэзаць, накладваць
пластамі. 77. Дзёран. 77. сена. Ц наз. пласта
ванне, -я, н.
ПЛАСТМАСА, -ы, лс. Пластычная ма
са. 2?ыробы з ллостл*осы. Ц лрым. пластма
савы, -ая, -ае. ТТ^осльмосоеыя /памерк/.
ПЛАСТУН, -а, л*л. -ьі, -бў, л*. Казак асо
бых пяхотных часцей. Ц лрыл*. пластунскі,
-ая, -ае. 77аузц/ ло-ллостулску (на локцях,
прыціскаючыся да зямлі).
ПЛАСТЫКА, -і, ДА/ -тыцы, лс. 1. Су
купнасць мастацтваў, якія ствараюць аб'
ёмныя формы (скульптура, разьба; спец.).
2. Мастацтва рытмічных і грацыёзных ру
хаў цела. 3. Тое, што і пластычнасць (ел.
пластычны ў 4 знач.). Ц лрылі. пластычны,
-ая, -ае.
ПЛАСТЫКАТ, -у А/ -кАце, лін. -ы, -аў
лі. Від эластычнай пластмасы. Ц лрыл*.
пластыкатавы, -ая, -ае
ПЛАСТЫКІ, -аў, обз. плАстык, -у, л*.
Пластычныя масы. Ц лрыл*. пластыкавы,
-ая, -ае.
ПЛАСТЫЛЙі, -у, л*. Матэрыял для леп
кі, які складаецца з гліны і воску з дабаў
леннем тлушчаў вазеліну і інш. рэчываў
што перашкаджаюць высыханню. Ц лрыл*.
пластылінавы, -ая, -ае.
ПЛАСТЫР, -у л*. Наклееная на тканіну
ліпкая лекавая маса, якая прыкладваецца
да ран, нарываў і пад. Ц лрыл*. пластырны,
-ая, -ае.
ПЛАСТЫЧНЫ, -ая, ае 1. ел. пласты
ка. 2. Здольны пад ціскам мяняць форму;
не ломкі, плаўкі. ТТлдстычныя л*осы (ма
тэрыялы, атрыманыя з прыродных або
штучных злучэнняў — палімераў якія
фармуюцца пры награванні і пад ціскам і
захоўваюць нададзеную форму). 3. Які мае
адносіны да хірургічнай перасадкі скуры і
бліжэйшых падскурных тканак. 77/мктлычлоя аперацыя. 4. Прыгожы гарманічнасцю
сваіх форм і рухаў плаўны. 77. толец. Ц лаз.
пластычнасць, -і, лс. (да 2 і 4 знач.).
ПЛАСЦІНА, -ы, л*л. -ы, -цін, лс. Тон
кая палоса з якога-н. цвёрдага матэрыя
лу. .Жалезная л. Ц лоліялм/. пласцінка, -і, ДА/
-нцы, л*л. -і, -нак, лс. Ц лрыл*. пласцінны,
-ая, -ае.
ПЛАСЦІНІСТЫ, ая, ае Які мае фор
му пласціны. 71досцілй?тыя ерыбы. Ц наз.
пласціністасць, -і, лс.
ПЛАСЦІНКА, -і, ДА/-нцы, л* і, нак,
лс. 1. ел. пласціна. 2. Дыск з гукавым за
пісам для прайгравальніка, патэфона і
пад. 3. Шкло са святлоадчувальным сло
ем для фатаграфічных здымкаў Зрробз/ць
/посцілку. 4. Плоская, пераважна шыро
кая частка лістоў раслін (спец.). 77*стояыя лласц/нк/. 5. Складка на ніжнім баку
шапачкі ў некаторых грыбоў (спец.). 6.
Здымны зубны пратэз. Ц лрыл*. пласцінач
ны, -ая, -ае.
ПЛАТА', -ы, ДА/плАце, лс. 1. ел. пла
ціць. 2. Грашовая ўзнагарода, кампенса
цыя за што-н. Заработная л. 77. за ласлуе/.
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ПЛАТА, -ы, ДА/ плАце, л*н. -ы, плат,
лс. (спец.). Дыэлектрычная пласціна для
ўстаноўкі электра- і радыёэлементаў а
таксама такая пласціна з нанесенымі на
ёй тонкімі электраправоднымі палоскамі.
Друкарская л. 77.-аснова.
ПЛАТАН, -а / -у, л*. 1. -а, л*н. -ы, -аў.
Вялікае дрэва з зеленавата-шэрай карой
і шырокім лапчастым лісцем. 2. -у. Драў
ніна гэтага дрэва. Ц лрыл*. платанавы, -ая,
-ае. Сямемстеоллотолоеых (наз.).
ПЛАТАНІЧНЫ, ая, -ае Чыста духоў
ны, пазбаўлены практычных, рэальных
мэт. 71/іотолічлыя л/оры. ТТлотол/члое ка
ханне (заснаванае на духоўнай цязе, паз
баўленае пачуццёвасці).
ПЛАТНЫ, -ая, -ае. 1. Які даецца за
плату падлягае аплаце. 77. лроезб. ТТлатная ло/нк/пл/ко. 2. Які атрымлівае грашо
вую плату за сваю работу; звязаны з атры
маннем грашовай узнагароды, платы. 77.
роботл/к. 77/іотлоя лособо. 3. Які карыс
таецца чым-н. за плату (разм.). 77. лоеебеольл/к. II ноз. платнасць, -і, лс. (да 1 знач.).
ПЛАТО, нескл., н. Раўніна, размешча
ная адносна высока над ўзроўнем мора і
аддзеленая ад суседняй мясцовасці кру
тымі схіламі.
ПЛАТФОРМА, ы, л*л. -ы, -фбрм, лс 1.
Памост, пляцоўка, у прыватнасці, на чы
гуначных станцыях для пасадкі, пагрузкі.
77оезб обыхобз/ць об трэцяй л/іотформы. 2.
Невялікая чыгуначная станцыя. 3. Тавар
ны вагон з невысокімі бартамі без даху.
4. Палітычная праграма партыі, апазіцыі
(кніжн.). ТЗыборчоя л. лорты/. Ц лрыл*. плат
форменны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ПЛАЎ, плава, л*. У выразе: на плёве
(спец.) — пра судны, плавальныя сродкі:
на вадзе, у плаваючым стане. 7рыл*оццо ло
ллоее.
ПЛАЎ... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач.: 1) плывучы, напр.:
ллоўбозо, ллоўзоеоб, /моўкрол; 2) які мае
адносіны да плавання, напр.: ллоўсостоў
(маракі ці рачнікі, якія прымаюць непас
рэдны ўдзел у плаванні).
ПЛАЎКА, -і, ДА/ -ўцы, л*л. -і, плавак,
лс. 1. ад. плавіць. 2. Выплаўлены за адзін
вытворчы цыкл метал (спец.). Дбмло еыболо лерную ллоўку.
ПЛАЎКІ', -ая, -ае. Здольны лёгка пла
віцца. ТТяоўк/я л*етялы. Ц лоз. плаўкасць,
-і, лс.
ПЛАЎКІ , плАвак. Кароткія мужчын
скія трусы для плавання, якія шчыльна
аблягаюць цела.
ПЛАЎКОВЫ ад. плавок
ПЛАЎЛЕННЕ 2/2. плавіць.
ПЛАЎЛЕНЫ, -ая, -ае. Атрыманы шля
хам плаўлення. 77/іоўлелы сыр (гатунак
мяккага сыру).
ПЛАЎНІ, -яў. Парослыя водалюбівай
расліннасцю нізкія берагі рэк і астраўкі,
якія затапляюцца вясной. ТТрырэллыя л. Ц
лрыл*. плаўневы, -ая, -ае.

ПЛАЎНІК, -А, л*л. -і^ -бў л*. Орган руху
ў рыб і водных жывёл. Ц лрыл*. плаўніковы,
-ая, -ае.
ПЛАЎНЫ, -ая, -ае. Роўны, без рэзкіх
пераходаў. 77/шўлоя лохобко. 77. толец.
77/іоўло (прысл.) чытоць. О Плаўны зыч
ны — у фанетыцы: назва зычных «л* і «р».
II лоз. плаўнасць, -і, ж?.
ПЛАФОН, -а, л*л. -ы, -аў, л* 1. Столь,
упрыгожаная жывапісам, лепкай, ма
заікай. 2. Род абажура для электрычнай
лямпы, звычайна на столі або на сцяне. Ц
лрыл* плафонны, -ая, -ае
ПЛАХА, -і, ДА/ плАсе, л*л. -і, плах, лс.
1. Кавалак расколатага ўздоўж бервяна.
2. Калода, на якой даўней адсякалі гала
ву прыгаворанаму да пакарання смерцю,
а таксама памост, на якім адбывалася па
каранне. Жлосці еолояу ло ллоху (таксама
перан.).
ПЛАХТА, -ы, ДА/ -хце, лс. Саматужна
га вырабу ўкраінская тканіна, паласатая
і клятчастая, а таксама чатырохвугольны
адрэз яе, які носіцца ў якасці спадніцы. Ц
лрыл*. плахтавы, -ая, -ае.
ПЛАЦДАРМ, а, л*л ы, аў л* 1. Пра
стора, на якой рыхтуецца і разгортваецца
ваенная аперацыя. 2. Участак берага, на
які высаджваюцца фарсіруючыя раку вой
скі. 3. лерол. Зыходны пункт для чаго-н.
77. бля бо/іемм/ых розеолсолляў.
ПЛАЦЁЖ, -цяжў, л*. 1. ал. плаціць. 2.
л*л. -цяжй, -бў Сума, якая павінна быць
выплачана. ТЙя/пк* л. Ц лрыл*. плацёжны,
-ая, -ае. ТТлоцелслое обоеязоцельстео.
ПЛАЦЕЖАЗДОЛЬНЫ, ая, ае (афіц )
Здольны пакрыць свае грашовыя абавяза
цельствы, які мае магчымасць плаціць. 77.
локулл/к. II лоз. плацежаздольнасць, -і, лс.
ПЛАЦЕЛЬШЧЫК, а, л*л і, аў л*
(афіц.). Той, хто ўносіць плацеж, плаця
жы. 77. лоботкоў. Ц лс. плацельшчыца, -ы,
л*л. -ы, -чыц.
ПЛАЦІНА, -ы, лс. Высакародны ту
гаплаўкі бліскучы метал шаравата-белага
колеру. II лрыл*. плацінавы, -ая, -ае. 72/іоцілоеоя рубо.
ПЛАЦІНА, -ы, л*л. -ы, -цін, лс. Гід
ратэхнічнае збудаванне, якое перагаро
джвае раку для падняцця ўзроўню вады.
77. со м/люзол**. II лрыл*. плацінны, -ая, -ае.
ПЛАЦІЦЬ, плачу, плАціш, плАціць; ле
зок. 1. м/то і без бол. Аддаваць грошы як
належнае за што-н. 77. зо локулку. 77. лоботк/. Зо збороуе лелм/ л., чым росллочеоццо (прыказка). 2. лерол., чым зо м/то. Так
або інакш адказваць на чый-н. учынак
(кніжн.). 77. лослуеой зо лослузу. 77. боброл* зо зло. II зок. заплаціць, -лачў, -лАціш,
-лАціць; -лАчаны. Ц лоз. плацёж, -цяжў, л*.
(да 1 знач.). 77. з ростзрлплоўком. Ц лрыл*.
плацёжны, -ая, -ае.
ПЛАЦКАРТА, ы, ДА/ рце, л*л ы,
-кАрт, лс. Білет на нумараванае месца ў ва
гоне цягніка. II лрым. плацкартны, -ая, -ае.
77. еоеол.
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ПЛАЦЦЕ, -я, мн. -і, -яў, я. 1. Тое, што
і сукенка. 2. зб. Бялізна (разм.). Мыць я. Ц
ярым. плаццевы, -ая, -ае. ТТлаццееыя /яка
рны.
ПЛАЦЭНТА, -ы, ДМ -нце, мя. -ы, -аў
лс. (спец.). Орган у цяжарнай жанчыны
або самкі млекакормячых, пры дапамозе
якога ажыццяўляецца сувязь плода і мат
чынага арганізма; дзіцячае месца, паслед.
II ярым. плацэнтарны, -ая, -ае. 71/?ацэя?наряыя (наз.; жывародныя млекакормячыя).
ПЛАЧ, -у, м. Нечленараздзельныя гала
савыя гукі, якія выражаюць гора ці моц
ную жальбу і суправаджаюцца слязамі. /7.
бз/цяц/.
ПЛАШКА, -і, ДМ -шцы, мя. -і, -шак,
лс. 1. Палавіна расколатага ўздоўж бер
вяна. 2. Металарэзны інструмент для на
нясення разьбы на шрубы, балты і інш.
(спец.).
ПЛАШКОЎТ, -а, М ўце, мя ы, аў
м. Пласкадоннае бяспалубнае несамаход
нае судна для перавозкі грузаў для навод
кі плывучых мастоў Ц лрым. плашкоўтны,
-ая, -ае. 77. мост (на плашкоўтах).
ПЛАШЧ, -0, мя. -іА, -бў м. Лёгкае палі
то пераважна з непрамакальнай тканіны. Ц
ярым плашчбвы, -ая, -ае.
ПЛАШЧАК, -б, мя. -і^ -бў м. 1. Тое, што
і /мамка (у 1 знач ). 2. Плоскі бок чаго-н.
ПЛАШЧАНІЦА, ы, лс Пакрывала ў
выглядзе кавалка палатна з адлюстраван
нем цела Хрыста ў труне.
ПЛАШЧ - ПАЛАТКА, плашч-палаткі,
ДМ-тцы, мя. -і, -так, лс. Непрамакальная
накідка, якая можа служыць і плашчом і
палаткай.
ПЛЕАНАЗМ, -у м. (спец.). Моўны зва
рот, у якім без патрэбы паўтараюцца ад
нолькавыя ці блізкія па значэнні словы
(напр., свая ўласная сям'я). Ц ярым. плеа
настычны, -ая, -ае
ПЛЕБЁЙ, -я, мя. -і, -яў м. 1. У Стара
жытным Рыме: свабодны, але юрыдычна
нераўнапраўны чалавек ніжэйшага сас
лоўя. 2. Чалавек, які выйшаў з народа,
не дваранскага паходжання. Ц ярым. пле
бейскі, -ая, -ае
ПЛЕБІСЦЫТ, у М -цыце, м (спец )
Апытанне ўсяго насельніцтва пры рашэн
ні асабліва важных пытанняў; рэферэн
дум. 77ра#ссц/ я. II ярым. плебісцытны, -ая,
-ае.
ПЛЕД, -а, М -дзе, мя. -ы, -аў м. Вялі
кае пакрывала са шчыльнай шарсцяной і
інш., звычайна клятчастай тканіны, з бахрамой. Захутацца .ў я.
ПЛЕКСІГЛАС, -у м. (спец.). Празрыс
тая бясколерная пластмаса; арганічнае
шкло. II ярым. плексігласавы, -ая, -ае.
ПЛЁМЯ, -мя / -мені, Д -мю / -мені, З
-мя, 7 -мем / -менем, М (аб) -мі / -мені,
мя. плямёны, -мён і -мёнаў я. 1. У дакла
савым грамадстве: этнічная і сацыяльная
супольнасць людзей, звязаных родавымі
адносінамі, агульнай мовай і тэрыторыяй.
77ертабытныя ндямёны. 2. леран. Народ,

народнасць (уст.). 3. леран., абз. Людзі,
пакаленне людзей (высок.). 77. змагароў.
0 На племя (спец.) — для атрымання па
томства. II ярым. племянны, -Ая, -бе (да 1
знач.). 77. былі.
ПЛЕМЯННАЯ, -Ая, бе 1. ад племя
ТТлемяяяыя моды. 2. Пародзісты, чыста
кроўны. ТТяемяяяая лсыеёла. 77. бык (пакі
нуты для прадаўжэння пароды).
ПЛЕНАРНЫ, -ая, -ае. Які адбываецца
пры ўдзеле ўсіх членаў выбарнага кіру
ючага органа, якой-н. арганізацыі і пад.
/Бінарнае ласяблсэнне.
ПЛЁНУМ, -а, мя. -ы, -аў м. Сход у
поўным саставе членаў выбарнага орга
на якой-н. арганізацыі. Закрыты я. 77
яраўд^яяя Саюза я/сьмеяя/каў .Беларус/.
77/енум Тйрхоўнаеа суба.
ПЛЁСНЕЦЕ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ее /
ПЛЯСНЁЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе; яезак.
Пакрывацца плесняй. Ц зак. заплёснець,
-ее, запляснець, -бе, сплёснець, -ее / спляс
нець, -бе.
ПЛЁСНЯ, -і, лс. Мікраскапічныя грыб
кі, якія збіраюцца ў выглядзе пушыстага
налёту розных колераў на чым-н. гніючым, сырым. Сцены старога памяшкання
пакрыты плесняй. 77. мятчаястеа (пе
ран.). II ярым. плёсневы, -ая, -ае. 77. налёт.
ПЛЁСЦІ, плятў, пляцёш, пляцё; пля
цём, плецяцё, плятўць; плёў плялА, -лб;
пляці; плёцены; яезак., /ато. 1. Пераві
ваючы (лазу, ніці, стужкі і пад.), злучаць
у адно цэлае, вырабляць. 77 кошык. 77.
еянок. 2. леран. Гаварыць што-н. неда
рэчнае, узводзіць паклёп, нагаворваць
(разм ). 77 /ятрыз/. 77 бязалузбз/цу. 7/а аэту
лсанчыну розяае ллял/. Ц зак. сплёсці, сплятў, спляцёш, спляцё; спляцём, сплеця
це, сплятўць; сплёў сплялА, -лб; спляці;
сплёцены. II яаз. пляцённе, -я, я.
ПЛЁСЦІСЯ, плятўся, пляцёшся, пля
цецца; пляцёмся, плецяцёся, плятўцца;
плёўся, плялАся, -лбся; пляціся; яезак.
(разм ). Ісці павольна, ледзь перастаўляю
чы ногі. Кон/к лебзь /мёўся аб стомы.
ПЛЁЎКА, -і, ДА/ -ўцы, мя. -і, плёвак,
лс. 1. Тонкая абалонка, якая ўтвараецца
на паверхні нерухомай вадкасці. Салсалка
накрылася плеўкай. 2. Перапонка. ТТольцы
забя/х ноеў баброў злучаны плеўкай. 3. Тон
кі пласт чаго-н. 77. туману. Ц нрым. плеўка
вы, -ая, -ае.
ПЛЁЎРА, -ы, лс. Абалонка, якая пак
рывае лёгкія і сценкі грудной поласці ў
вышэйшых хрыбетных жывёл і чалавека.
II лрым. плеўральны, -ая, -ае
ПЛЕЎРЁГГ, -у, Л/ -рыце, м. Запаленне
плеўры. II лрым. плеўрытны, -ая, -ае.
ПЛЕХ, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Месца на га
лаве, дзе не выраслі або вылезлі валасы. 2.
Голае месца сярод збажыны, лесу і пад.
ПЛЁЦЕНЫ, -ая, -ае. Зроблены пры да
памозе пляцення. ТТлеценая мэбля.
ПЛЕЧАВЫ ал плячо
ПЛЕШ, -а, мн. -ы, -аў, м. Тое, што і
плех.

ПЛА-ПЛІ
ПЛЁШКА, -і, ДА/ -шцы, мн. -і, -шак,
лс. 1. Верхняя расшыраная і звычайна
плоская частка чаго-н., што мае форму
ножкі, стрыжня і пад. 77. це/ка. 2. Верхні
канец караняплода. 77. трускалк/. Ц нрым.
плёшачны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ПЛЕЯДА, -ы, ДА/ -дзе, лс. (высок.). 1.
Група выдатных дзеячаў пэўнай эпохі ў
якой-н. галіне культуры, навукі. 77. <?ыбал/нь/х л/сьменн/каў. 2. (з вялікай літары),
л/н. Плеяды, Плеяд. Вялікая колькасць яр
кіх зорак у сузор'і Цяльца.
ПЛЁН, -у, м. 1. Тое, што вырашчана:
садавіна, гародніна, зерне і пад.; ураджай.
Дадаць н. 2. неран. Вынік старанняў дасяг
ненне. 77. сдаёй працы.
ПЛЁНКА, -і, ДА/-нцы, мн. -і, -нак, лс.
1. Эластычная стужка са святлоадчуваль
ным слоем для фатаграфічных і кінема
таграфічных здымкаў 77раяд/ць /мёнку.
Зняць на /мёнку. 2. Эластычная стужка са
спецыяльнага матэрыялу для магнітафон
нага запісу. 3. Тое, што і плеўка (у 1 знач.).
4. Тонкая празрыстая бясколерная матэ
рыя сінтэтычнага паходжання. 77бл/этыленаеая н. Ц лрь/м. плёначны, -ая, -ае (да 1
і 2 знач.).
ПЛЁННЫ, ая, ае 1. Які дае плён
(у 1 знач.). ТТлённая зямля. 2. неран. Які
дае добрыя вынікі, прадукцыйны. /Тлённоя бзейнасць на н/ее культуры. 77/ённа
(прысл.) працаваць. Ц наз. плённасць, -і, лс.
ПЛЁС, -а, мн. -ы, -аў м. Шырокі ціхі
ўчастак ракі паміж перакатамі або астра
вамі. Рачны н. II лрым. плёсавы, -ая, -ае.
ПЛЁСКАТ, -у, ДА/-каце, м. Шум ад па
дзення хвалі на пгго-н., ад удару чым-н. па
вадзе. 77. хеаль. 77. еёсел.
ПЛЁТКА', -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так, лс.
Раменны, вяровачны і пад. бізун. Рамен
ная н. II лрь/м. плётачны, -ая, -ае.
ПЛЁТТКА, -і, ДА/ -тцы, мн. -і, -так, лс.
Чутка пра каго-, што-н., заснаваная на
недакладных ці свядома непраўдападоб
ных звестках. Аобзяць розныя ллётк/.
ПЛІНТУС, а, мн ы, аў м 1. Вузкая
планка, якая закрывае шчыліну паміж
падлогай і сцяной. 2. Вонкавы выступ
у ніжняй частцы якога-н. збудавання. Ц
лрым плінтусны, -ая, -ае.
ПЛІС, -у м. (уст.). Баваўняны аксаміт. Ц
лрым. плісавы, -ая, -ае.
ПЛІСІРАВАЦЬ, рўю, -рўеш, рўе;
-рўй; -равАны; незак., што. Рабіць плісэ (у
1 знач.) на чым-н. Ц наз. плісіроўка, -і, ДА/
-ўцы, лс / плісіраванне, -я, н
ПЛІСКА, -і, ДА/ плісцы, мн. -і, -сак,
лс. Невялікая птушка атрада вераб'іных з
доўгім і вузкім хвастом. Ц лрь/м. пліскавы,
-ая, -ае.
ПЛІСЗ. 1. нескл., н. Дробныя запраса
ваныя паралельна складкі на матэрыі. 2.
нязм., у знач. лрым. Пра швейныя вырабы
з такімі складкамі. .Каўнерык н.
ПЛІТА, -ьі, ДА/пліцё, мн. пліты / (з л/ч.
2, 3, 4) пліты, пліт, лс. 1. Плоскі прамаву
гольны кавалак металу каменя або іншага

ПЛІ-ПЛЮ
матэрыялу. 7рон/тноя л. 2. Кухонная печ
з канфоркамі, /дзядзя л. Адхонная л. Ц ломянм/. плітка, -і, ДА7-тцы, лін. -і, -так, лс.
ПЛІТКА, -і, //4/ -тцы, мн. -і, -так, лс.
1. ад. пліта. 2. Невялікі плоскі чатырохву
гольны прадмет. /Т м/около/Зў. 3. зб. Аблі
цовачны матэрыял такой формы. Адбель
ная л. 4. Электрычны пераносны награ
вальны прыбор для прыгатавання ежы.
Слцміль Ддя ляляк/. II ярым. плітачны, -ая,
-ае (да 2—4 знач.).
ПЛІТНЯК, -ў, м. Вапняковая або пяс
чаная парода, якая лёгка раздзяляецца
на пліты. 7/дбярэлсндя з лл/тняку. Ц ярым.
плітняковы, -ая, -ае
ПЛІЦА, -ы, мн. -ы, пліц, лс. (спец.). 1.
Чарпак для злівання вады на судне. 2. Ло
пасць параходнага кола.
ПЛОД, -а, 37-дзе, мн. пладь*і, -бў м. 1.
Частка расліны, якая развіваецца з завязі
кветкамі і змяшчае ў сабе насенне. Ядо
мыя ллобы. 2. Зародак дзіцяняці (чалаве
ка, жывёлы) ва ўлонні мацеры. 3. лердн.,
чдао. Прадукт якой-н. дзейнасці, вынік
чаго-н. Тй/обы террчом лрдцы. Ц лрым. пла
довы, -ая, -ае (да 1 знач.) / плбдны, -ая, -ае
(да 2 знач.; спец.), //ядомыяс]рэеы. /Т^обоеыя консереы (вырабленыя з пладоў). 77яобоеы соб. ТТлобноя оболонко (якая акружае
плод).
ПЛОДА... (а таксама плада...) Першая
састаўная частка складаных слоў са знач.:
1) які мае адносіны да плода (у І знач.), да
пладоў напр.: /мо^ддлрдцоўкд, нлоЛдздеоб, лло&зкднсерядбы, лло^длердлрд^оўчы;
2) які мае адносіны да плода (у 2 знач.),
напр.: нлобобыеоняльны, лло&жыенонне.
ПЛОДААГАРОДНІННЫ, ая, ае Звязаны з вырошчваннем пладоў і агародні
ны, іх апрацоўкай і захоўваннем. /Ілобооздро^н/нндя бозо.
ПЛОЙМА, -ы, мн. -ы, -аў лс. (разм.).
Вельмі вялікая колькасць, мноства (пра
жывых істот). 77. мух.
ПЛОМБА, -ы, мн ы, -мб / -мбаў лс 1.
Бляшаная пласцінка або сплюснуты ка
валачак свінцу ці іншага матэрыялу, якімі
апячатваюць розныя прадметы, тавары.
7омоэкноя л. 2. Пластычнае рэчыва, якім
закладваецца поласць сапсаванага зуба.
/7. быбдл/лдся. II лрым. пломбавы, -ая, -ае.
ПЛОСКАСТУПНЁВАСЦЬ, і, лс Фізічны недахоп нагі — плоская, без выгіну
форма ступні.
ПЛОСКАСЦЬ, і, мн -і, -ей, лс 1. ад
плоскі. 2. У геаметрыі: паверхня, якая
мае два вымярэнні. /7/н/я нд ллоскдсц/. 3.
Роўная, гладкая паверхня. /7. сдмдлё/яд
(крыло). 7/ох/леноя л. Хдц/ццд лд нох/дендм ллоскос^/ (перан.: пра паступовае ма
ральнае падзенне). 4. лердн. Галіна, сфера
распаўсюджання чаго-н., пункт гледжан
ня. Розалебзець лытонне ў /н/ном ллоскосц/. II лрым. плоскасны, -ая, -ае (да 2 знач.).
77/ммждсныя яымярэнн/.
ПЛОСКІ, -ая, -ае. 1. Роўны, без узвыш
шаў і паглыбленняў з прамой і гладкай
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паверхняй. 77. бох. 2. лердн. Пазбаўлены
арыгінальнасці, банальны, пошлы. /7лоск/я лсдр/лы. 77/оско (прысл.) еострослое/ць. II ндз. плоскасць, -і, лс.
ПЛОТ, -а, Л/ плбце, мн. платй, -бў м.
Агароджа, пераважна з жэрдак. Ц лрь/л^.
плётавы, -ая, -ае.
ПЛОТКА, -і, 2737 -тцы, мн. -і, -так, лс.
Невялікая прэснаводная рыба сямей
ства карпавых. Ц ломянм. плбтачка, -і, 2737
-чцы, мн. -і, -чак, лс.
ПЛОЎ, плбву, м. Усходняя страва, пры
гатаваная з варанага ў барановым тлушчы
рысу з прыправай.
ПЛОЦЬ, -і, лс. (уст.). Тое, што і целд (у
2 знач.). 0 Плоць і кроў коао, чыя або плоць
ад плоці чыём (высок.) — чыё-н. роднае
дзіця, тварэнне.
ПЛОШЧА, ы, мн -ы, аў лс 1. Частка
плоскасці, абмежаваная замкнутай лома
най або крывой лініяй. 77. чотырохеуеольн/кд. 2. Незабудаванае вялікае і роўнае
месца (у горадзе, вёсцы), ад якога звычай
на разыходзяцца ў розныя бакі вуліцы. /7.
77еромое/ ў 37/нску. 3. Прастора, памяш
канне, прызначаныя для якіх-н. мэт. /7
лоб дз/мыя культуры. ,Жылдя м.
ПЛУГ, -а, Л/ плўзе, мн. плугі^ -бў м.
Сельскагаспадарчая прылада з шырокім
металічным лемяшом і адчалам для во
рыва. Здлрэачы кдня ў н. Ц памяне, плужбк,
-жкА, мн. -жкі, -жкбў м. II лрым. плугавы,
-Ая, -бе.
ПЛУТАКРАТ, -а, 37 -рАце, мн. -ы, -аў
м. (кніжн.). Прадстаўнік найбольш бага
тай вярхушкі ў плутакратычнай дзяржаве.
ПЛУТАКРАТЫЯ, -і, лс. (кніжн.). Па
літычнае панаванне, улада багатых. 7*Ь/мскоя л. II лрым. плутакратычны, -ая, -ае.
ПЛЫВЁЦ, плыўцА, мн. плыўцй, плыўцбў м. Спартсмен, які займаецца плаван
нем, а таксама той, хто плавае, умее пла
ваць. Лобры л. [І лс. плыўчыха, -і,2737-чйсе,
мн. -і, -чЫх.
ПЛЫВЎН, -ў, м. Ілеісты, пясчаны ці
суглінкавы слой падглебы, насычаны ва
дой і таму здольны расплывацца. Ц лрым.
плывўнны, -ая, -ае.
ПЛЫВУНЁЦ, -нцА / -нцў, мн. -нцЫ,
-нцбў м. 1. -нцА. Жук, які жыве ў стая
чай або павольна цякучай прэснай вадзе.
2. -нцў. Насякомаедная водная расліна з
шарападобнымі пухіркамі на лісцях, якія
ўлоўліваюць дробных водных насякомых
і харчуюцца імі (спец.).
ПЛЫВЎЧАСЦЬ, і, лс Уласцівасць
плывучага (у 2 і 3 знач.).
ПЛЫВЎЧЫ, -ая, -ае 1. Які плавае,
знаходзіцца, размешчаны на вадзе. 77.
мост. 77 маяк. 2. Здольны трымацца на
паверхні вады, плаваць. /Ілыбучыя матэ
рыялы. 3. Пра грунт: які лёгка размыва
ецца, перамяшчацца дзякуючы вялікай
колькасці вады ў ім. ТІлыбучоя ел/но.
ПЛЫНЬ, -і, мн. -і, -ей, лс. 1. Імкліва
цякучая водная маса. Рачная л. 2. Рухомы
паток паветра. 77оеетроноя л. Людская л.

(перан.). 3. леран. Кірунак у якой-н. сфе
ры дзейнасці. /7алплычныя ллын/. 77/торотурноя л.
ПЛЁІСЦІ / ПЛЫЦЬ, плывў, плывёш,
плывё; плывём, плывяцё, плывўць; плыў
плылА, -лб; плыві; незак. 1. Перамяшчац
ца па паверхні вады або ў вадзе. 27обко
ллыла сулроць цячэння. 2. Ехаць на судне ці
на іншым плывучым сродку. 77. на парахо
дзе. 3. леран. Плаўна рухацца або плаўна
распаўсюджвацца. Месяц л/іыее ла небе.
7766 еескам плыў зобор собоеой кеецен/. 7/об
рэчкам плыла знаёмая мелодыя. 4. (7 / 2 ас.
не ўлсые.), леран. Праходзіць перад вача
мі рухомымі кругамі (пры паўпрытомным
стане). 77ероб еачалп /ыьы/ зялёныя круе/.
5. (7 / 2 ас. не ўлсые.), леран. Праходзіць,
мінаць. /Ілыла позняя еераснёеая ноч. б
Плысці па цячэнні — не супраціўляц
ца абставінам; прыстасоўвацца. Плысці
(плыць) у рукі (разм.) — пра тое, што лёгка
дастаецца каму-н.
ПЛЫТ, -А, 37плыцё, мн. -ьі, -бў м. Бяр
венне, звязанае ў адзін або некалькі радоў
для сплаву па вадзе, /пяць плыты. Ц лрым.
плытавй, -Ая, -бе.
ПЛЫТАГОН, а, мн -ы, -аў м Рабочы,
які займаецца сплавам плытоў.
ПЛЁГГНІК, -а, мн. -і, -аў м. Рабочы, які
звязвае бярвенне ў плыты і прымае ўдзел у
сплаве. Ц лрым. плытніцкі, -ая, -ае.
ПЛЫЎЧЫХА ал плывец
ПЛЮГАВЫ, -ая, -ае (разм., пагард.).
Мізэрны, худы, нікчэмны з выгляду. II ноз.
плюгавасць, -і, зк.
ПЛЮМАЖ, -а, мн. -ы, -аў, м. Аздаблен
не з пер'я на галоўным уборы і на надлоб
ным рэмені конскай збруі. Ц лрь/м. плю
мажны, -ая, -ае
ПЛЮНУЦЬ ал пляваць
ПЛЮРАЛІЗМ, у м 1. Філасофскае
вучэнне, згодна з якім існуюць некалькі
(або мноства) незалежных духоўных пачаткаў быцця (спец.). 2. Разнастайнасць
поглядаў ідэй, форм дзейнасці (кніжн.).
77. бумок. II лрь/м. плюралістычны, -ая, -ае.
ПЛЮРАЛІСТ, -а, 37 сце, мл ы, аў
м. Прыхільнік плюралізму Ц лрь/м. плюра
лісцкі, -ая, -ае.
ПЛЮС, -а, мл Ы, -бў м 1. Матэма
тычны знак у выглядзе крыжыка (+), які
абазначае складанне і дадатную велічы
ню. 2. у зноч. нязм. слооо. З дабаўленнем.
%тыры л. бео бубзе м/эсць. 3. нерол. Дадат
ны бок, перавага. Узложыць усе лл/осы /мі
нусы. 4. У знач. злучніка «ды')> (у 2 знач.),
звычайна ў спалучэнні з «яшчэ* (разм.).
./Дкжхомне — еучыццо, л. я/о чэ малое бз/ця.
5. Пры ўказанні на тэмпературу паветра
абазначае: вышэй нуля. 77о тэрмометры
л. беоноццоць ^робусоў. 0 Плюс-мінус — з
магчымым разыходжаннем у бок павелі
чэння ці памяншэння. Ц лрым. плюсавы,
-ая, -ае (да 3 і 5 знач.). 77//осоеоя тэмлеротуро (вышэй нуля).
ПЛЮХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
незок. 1. (7 / 2ос. неўлсыб.). Пералівацца,
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ударацца аб што-н. (пра вадкасць). 7?а<Эа
плюхаецца //й бне чоўна. 2. Абдаваць сябе
або каго-н. пырскамі. Хлопчык /нюхаўся
у еабзе. 3. Падаць, шлёпацца ў ваду гразь
і пад. Дзеці з разеолу плюхаюцца у рэчку. Ц
абнакр. плюхнуцца, -нуся, -нешся, -нецца;
-ніся (да 1 і 3 знач.). Ц наз. плюханне, -я, к.
ПЛЙЭХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1.
Тое, што і плюхацца (У 1 і 3 знач.). 2. што і
чаао. Рэзкім рухам выліваць (разм.). /7. #абу у цэбар. II абнакр. плюхнуць, -ну -неш,
-не; -ні. II коз. плюханне, -я, к.
ПЛЮШ, -ў, лі. Шарсцяная або баваў
няная тканіна з доўгім ворсам. Ц дрылі,
плюшавы, -ая, -ае. ТЗлюшаеае паліто.
ПЛЮШЧ, -ў, лі. Паўзучая расліна, якая
абвіваецца вакол сваёй апоры. Ц лрым.
плюшчавы, -ая, -ае.
ПЛЙЭШЧЫЦЬ', чу чыш, -чыць; не
зяк., мілю. Закрываць, заплюшчваць (во
чы).
ПЛЮШЧЫЦЬ , чу чыш, чыць; не
зяк., мі/но. Удараючы або сціскаючы, ра
біць плоскім, пляскатым. /7. це/к. Ц зак.
сплюшчыць, -чу, -чыш, -чыць; -чаны. Ц
няз. плюшчэнне, -я, н. (спец.). Ц нрым. плю
шчыльны, -ая, -ае (спец.). 77. станок.
ПЛЯВА, -Ы, лс. Тонкая скурка, пера
понка ў жывёльным або раслінным арга
нізме.
ПЛЯВАЛЬНІЦА, ы, лін ы, -ніц, лс
Пасудзіна для сплёўвання.
ПЛЯВАЦЦА, плюйся, плюёшся, плю
ецца; плюёмся, плюяцеся, плюйцца;
плййся; незяк. 1. Мець звычку пляваць (у
1 знач.). Лінь п./2. Пляваць на каго-н. ці
адзін на другога.
ПЛЯВАЦЬ, плюй, плюёш, плюё; плю
ём, плюяцё, плюйць; плюй; незяк. 1.
Выкідваць з рота сліну. 77. ня ня^ло^у. 2.
лерян., ня кяео-млно. Зусім не лічачыся з
кім-, чым-н., паказваць пагардлівую абы
якавасць (разм.). 77. ен хацеў на еаша лалярэйвсянне. 3. у зняч. сык. Выражае абыяка
выя або пагардлівыя адносіны да чаго-н.
(разм.). Суседзі злуюся, я ліне н./ Ц зяк.
напляваць, -люй, -люёш, -люё; -люём,
-люяцё, -люйць; -лйй. Ц я^някр. плюнуць,
-ну, -неш, -не; плюнь (да 1 і 2 знач.). 77.
нямя кубы (таксама перан.: вельмі цес
на; разм ). 0 Раз плюнуць (разм.) — нічога
не значыць, вельмі лёгка зрабіць што-н.
Яму еэта ряз н. Ц няз. пляванне, -я, н. (да
1 знач.).
ПЛЯВОК, пляўкА, мн. пляўкі^ пляўкбў,
лі. Выплюнуты згустак сліны, а таксама
перан.: пра што-н. надта абразлівае, гру
бае.
ПЛЯВУЗГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незяк.
(разм.). Гаварыць абы-што, малоць язы
ком без толку, пустое. Ц зяк. наплявузгаць,
-аю, -аеш, -ае. Ц няз. плявўзганне, -я, н.
ПЛЯЖ, -а, мн. -ы, -аў, м. Адхоністы бе
раг; зручны для купання і сонечных ван
наў. ТТясчяны н. II лрым. шмЬкны, -ая, -ае. 77.
касцям.

ПЛЯЖЫЦЬ, -жу -жыш, -жыць; незяк.
(разм.). 1. мяло. Сячы, нішчыць; глуміць.
77. еекяеы лес. 2. Моцна біць каго-н. чымн. II няз. пляжанне, -я, н.
ПЛЯМА, -ы, лін. -ы, плям, лс. 1. Мес
ца іншай афарбоўкі на якой-н. паверхні, а
таксама месца, забруджанае чым-н. Рабзімяя л. %рн//!ьняя л. 2>елая л. (на геаграфіч
най карце: абазначэнне недаследаванай
мясцовасці; таксама перан.: пра што-н.
невядомае, нявывучанае). ^Жоўтая л. (у
сятчатцы вока: месца, вельмі чуллівае да
святла; спец.). 2. лерян. Што-н. ганебнае,
надта непрыемнае. 77. ня рэлупгяцы/. Ц ляліянш. плймка, -і, ДМ-мцы, мн. -і, -мак, лс.
(да 1 знач.).
ПЛЯМЕННІК, а, мн і, аў м Сын
брата або сястры.
ПЛЯМЕННІЦА, ы, мн ы, ніц, лс
Дачка брата або сястры.
ПЛЯМІНА, -ы, мн. -ы, -мін, лс. (разм.).
Тое, што і ллямя (у 1 знач.). %рн//п,няя л.
ПЛЯМІСТЫ, -ая, -ае. З плямамі інша
га, чым асноўная афарбоўка, колеру. 77.
алень. II няз. плямістасць, -і, лс.
ПЛЯМІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -іцца;
незяк. Пакрывацца плямамі. Светлы ліатэрыял хутка ллям/цця.
ПЛЯМІЦЬ, -млю, -міш, -міць; незяк.,
каео-што. 1. Пакідаць плямы на чым-н.
2. лерян. Ганьбіць, знеслаўляць. 77. рэлутацыю. II зяк. сплЯміць, -млю, -міш, -міць;
-млёны / запляміць, -млю, -міш, -міць;
-млёны. II няз. плямленне, -я, н.
ПЛЯСК, -у м. (разм.). 1. Гук, які атрым
ліваецца пры ўдары чым-н. па вадзе або
вады аб што-н. 77. бабы. 2. Гук, які атрым
ліваецца пры ўдары далоні аб далонь або
далонню па чым-н. 77. балоней.
ПЛЯСКАТЫ, -ая, -ае. Роўны, без звы
чайнай пукатасці, з гладкай паверхняй. 77.
кяліень. II няз. пляскатасць, -і, лс.
ПЛЯСКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незяк. Уда
раць далонню аб далонь або далонню па
чым-н. 77. у балон/. II няз. плясканне, -я, н.
ПЛЯСКАЦЬ',
пляшчў,
плешчаш,
плёшча; пляшчы; незяк. 1. Удараць чым-н.
плоскім. 2. Тое, што і лляскяць. Дзеці пле
шчуць у лабкі. 0 Пляскаць языком (разм.,
неадабр.) — гаварыць многа і абы-што. Ц
няз. плясканне, -я, н.
ПЛЯСКАЦЬ, пляшчў, плёшчаш, плаш
ча; пляшчьі; плясканы; незяк., мяло. Ра
біць пляскатым, плюшчыць. 77. кянец цеікя. II няз. плясканне, -я, н.
ПЛЯСНЕЦЬ ад плеснець
ПЛЯСНУЦЦА, нуся, -нешся, -нец
ца; -ніся; зяк. (разм.). З шумам упасці або
ўдарыцца. 77. ня лаблоеу. 77. ў ерязь.
ПЛЯСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; ні; зяк 1.
каео і без бян. Ударыць далонню аб далонь
або далонню па кім-, чым-н. 77. ня теары.
2. што. Кінуць з шумам або ўпасці з шу
мам (разм.). 77. люкрую янучу яб няблоеу.
ПЛЯТКАР, плеткар/і, лін. плеткары,
плеткароў, лі. Чалавек, які пляткарыць. Ц

плю-пля
лс. пляткарка, -і, ДМ -рцы, лін. -і, -рак. Ц
лрылі. пляткарскі, -ая, -ае.
ПЛЯТКАРСТВА, -а, н. Распаўсюджван
не плётак^. II лрылі. пляткарскі, -ая, -ае.
ПЛЯТКАРЫЦЬ, ру рыш, рыць; не
зяк. Распаўсюджваць плёткР. Ц няз. плят
каранне, -я, н.
ПЛЯЦ, -а, лін. -ьі, -бў лі. 1. Зямля пад
сядзібай, агародам. 77яс,мяе/ць хату ня
бобрым пяяць/. 2. Прызначаная для забу
довы тэрыторыя ў горадзе або вёсцы. 3.
Плошча для ваенных парадаў і страявых
заняткаў (гіст.). 7?учэбны н.
ПЛЯЦЕННЕ, я, н 1. ал плесці 2.
Спосаб злучэння нітак, сцяблін і інш. па
лос эластычнага матэрыялу. Лярункяеяе н.
77. ком/ыкяў.
ПЛЯЦЕНЬ, плятнй, лін. плятні^ плят
нёў лі. Агароджа з пераплеценых тонкіх
галін.
ПЛЯЦЁНКА, -і, ДМ -нцы, лін. -і, -нак,
лс. 1. Што-н. сплеценае ўдоўж з некалькіх
пасмаў кавалкаў і пад. 2. Плеценая ка
шолка. 3. Падоўжаная вітая белая булка.
4. Выраб тканіны з асобым рысункам пе
рапляцення нітак. ТУьннянчяняя н.
ПЛЯЦОЎКА, і, ДМ ўцы, лін
і,
-цбвак, лс. 1. Спецыяльна абсталяваны
ўчастак зямлі (ці асобае месца ў памяш
канні), адведзены для якіх-н. мэт. Слартыўная н. Дзіцячая н. (для дзіцячых гуль
няў). Дубаўн/чая н. (месца, дзе робіцца
пабудова чаго-н.). 77асабачная /і. 2. Роў
ная вольная прастора ў збудаванні паміж
двума лесвічнымі маршамі. 77есе/чная л.
3. У вагонах: месца каля ўваходу і выхаду.
Забняя л. трамвая. 4. Тое, што і нлат<%?орліа (у 3 знач.). Ц лрылі. пляцовачны, -ая, -ае.
ПЛЯЧО, -б, лін. плёчы, Рплячбй / плеч,
Д плячам, Г плячамі / плячыма, АТ на пля
чах, н. 1. Частка тулава ад шыі да рукі. 77алалсыць дуку нл чыё-н. плячо. 7?ынесц/ на
сеа/х плячах што-н. (перан.: справіцца з
якой-н. цяжкай задачай, працай, без пад
трымкі). 77. ў л. (побач, у цесным адзін
стве). З плеч балоў што-н. (адпаў клопат,
скончыліся турботы пра што-н.; разм.).
Мець еалаеу на плячах (умець разбірацца ў
чым-н., быць разумным). Як зара з плячэй
зеал/лаея (хто-н. адчуў палёгку, пазбавіў
шыся ад якіх-н. клопатаў перажыванняў;
разм.). За плячамі/ў каео-н. што-н. (такса
ма перан.: пра што-н., што было, мелася
ў каго-н. у мінулым). У&ареацца кубы-н.
на плячах абстулаючаеа праціўніка (не
пасрэдна за адступаючым праціўнікам).
З чулсоеа пляча (пра адзенне: якое не па
дыходзіць па размеры або якое раней на
сіў хто-н ). 2. У анатоміі: верхняя частка
рукі да локцевага сустава. 3. лін. Тыльны
бок тулава ад шыі да пояса, спіна. Узза/і/ць
ношу на плечы (абцяжарыць каго-н. спра
вамі, клопатамі). 77аеярнуцца нлячалі/ ба
каео-, чаео-н. (таксама перан.: адвярнуц
ца ад каго-, чаго-н.). 4. Частка рычага ад
пункта апоры да пункта прыкладання сі
лы (спец.). II лаліянш. плячук, плечукА, лін.

пля-пой
плечукі^ плечукбў, зг (да 1 знач.; разм.).
II ярым. плечавй, -Ая, -бе (да 1—3 знач.).
Лдечдбля косць.
ПЛЯЧЎК, плечукі, зт. плечукі^ плечу
кбў, зі. 1. аі. плячо. 2. Спецыяльныя пад
кладкі пад плечы ў адзенні.
ПЛЯЧЙСТЫ, ая, ае 3 шырокімі
моцнымі плячамі. 71 хлопец. Ц ноз. пля
чыстасць, -і, лс.
ПЛЯШКА, -і, ДА/ -шцы, лін. -і, -шак,
лс. (разм.). Шкляная пасудзіна для захоў
вання вадкасці, бутэлька. 71 зіалака. Ц лазіялм. пляшачка, -і, ДЛ7-чцы, ля*, -і, -чак,
лс. II ярым. плешачны, -ая, -ае.
ПЛЯШЙВЫ, ая, ае 3 плешам, аблы
селы. ТІіяіаыеая еаіаеа. б Прапіў лысы на
пляшывага (разм., жарт.) — сышліся два
роўныя. II ноз. пляшывасць, -і, лс.
ПЛЯШЙНА, -ы, лін ы, шЫн, лс. Тое,
што і лыс/ла.
ПНЁЎЕ, -я, н., зб. Пні.
ПНЕЎМА'... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносі
ны да пнеўматыкі, пнеўматычны, напр.:
ллеўмааутаматыка, ллеўмяяабзялы, ллеўзіоеазаеы, ллеўмаа/браўі/члы, ннеумоконструкцыя, ллеўмалозіла, ллеўмарухае/к.
ПНЕЎМА ... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: 1) які мае адносі
ны да лёгкіх, напр.: ллеўмабыя%роамеллы,
ллеўзіяллеўрыт, лнеучоскіероз, ллеўма^&/броз, ллеўмацыроз; 2) які мае адносіны
да дыхання, да дыхальных шляхоў, напр.:
ляеумлз/русы, лнеу^оз^оно^е/лр.
ПНЕЎМАНІЯ, -і, лс. Група захворван
няў якія характарызуюцца запаленчым
працэсам у тканках лёгкіх і ў канцовых
разгалінаваннях бронхаў; запаленне лёг
кіх.
ПНЕЎМАТЫКА, -і, ДАТ -тыцы, лс., зб.
Сукупнасць пнеўматычных механізмаў
прыстасаванняў
ПНЕЎМАТЙЧНЫ, ая, ае Які пры
водзіцца ў рух пры дапамозе сціснутага
паветра. 77. зіолат. 77леўмоліычлая лозіла.
ПНЁВЫ а/і пень
ПНЎЦЦА, пнўся, пнёшся, пнёцца;
пнёмся, пняцеся, пнўцца; пніся; лезок.
Тое, што і ляццо.
ПНУЦЬ, пну пнеш, пне; пнём, пняцё,
пнуць; пні; лезок. (разм.). Тое, што і ляць^.
ПОБАЧ 1. лрысі. Адзін каля аднаго.
А/улсчылы /аіл/ л. 2. лрылоз. з Р. Блізка каля
каго-, чаго-н., поруч з кім-, чым-н. Тсц/ л.
еозо. 0 Побач з (са), лрылоз. з 7— 1) зусім
блізка ля каго-, чаго-н. 7/омо хо/ло с/ло/ць
л. со міколай; 2) адначасова, разам з чым-н.
77. со склоболлел* слоўл/ка лроеобзмося л*олоёро^/члое ол/солле лекс/к/.
ПОБЫТ, -у, Л7 -быце, зі. 1. Тое, што і
быт. 2. Знаходжанне, прабыванне дзе-н.
Зо коро/лк/ л. у стлі/цы лро зілоеае боеебоуся. II лрым. пббытавы, -ая, -ае (да 1 знач.).
ПОВАД', -а, АІ-дзе, зіл. павады, -бў л*.
Прывязаная да аброці вяроўка або рэмень,
на якіх водзяць каня, радзей — цяля, каро
ву 7/о лоеобзе у коао-л. быць (перан., неа
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дабр. ; дзейнічаць не самастойна, па ўказцы
каго-н.). II лрым. павадовы, -ая, -ае.
ПОВАД, -у .мл. пбвады, -аў л*. Тое, што
служыць асновай, зачэпкай для чаго-н. Для
экартаул/ка і л. злойбзеццо.
ПОВАР, -а, .мл. -ы, -аў зі. Спецыяліст
па прыгатаванні ежы. Т^эс/лороллы л. Ц
лс. паварыха, -і, ДАТ -рьісе, зіл. -і, -рйх. Ц
лрым. пбварскі, -ая, -ае.
ПОВІДНУ, лрысі. Пакуль не сцямнела.
Зоехоць л.
ПОіАЛАС, -у л%. (разм.). Погаласка,
чуткі, розныя размовы. Доймоу / бо зіяле
еэты л.
ПОГАЛАСКА, -і, ДА7 -ласцы, зіл. -і,
-сак, лс. Тое, што і лде&іоскд.
ПОГАНЬ, і, лс. (разм., пагард.). 1. Усё
паганае, непрыемнае, што выклікае агіду.
2. Пра нядобрага чалавека (людзей). Фом/ысцкоя л.
ПОГЛЯД, -у 37 дзе, зіл. ы, аў, зі. 1.
Накіраванасць зроку на каго-, што-н. X/луць л. локоао-, м/то-л. (хутка паглядзець).
З лерм/оао лоаіябу або ло лерм/ы л. (павод
ле першага ўражання). Лбзесц/ лоаіябдз;
(ацэньваючы, агледзець). 2. Выраз вачэй.
Лоскооы л. Збялтэлсолы л. 3. лерол. Думка,
меркаванне, пункт гледжання. Зйжукояыя
лоаіябы. ТТобзяіяць чые-л. лоаіябы. 7/а зіой
л. (на маю думку).
ПОД, -а, АТ-дзе, зіл. падьі, -бў зі. Ніж
няя паверхня ў печы, а таксама (у завод
скіх печах) месца, дзе нагрэвам, абпалам
або плаўленнем апрацоўваюцца вырабы.
II лрым. пбдавы, -ая, -ае. 77 хлеб (спечаны
на подзе).
ПОДАЎНА, лрысл. 1. Даволі даўно. Солцо л. зоймло. 2. Тым больш. Хол/я лосле/о,
бык ты / л. лослеем/.
ПОДБЕГАМ, лрысл. Не вельмі хутка,
трушком (пра бег чалавека). 77усц/ццо л.
ПОДБІЎКА, -і, ДАТ-ўцы, зіл. -і, -бівак,
лс. Тое, што і лобб/уко (у 2 знач.). 77. у молцы лобролося.
ПОДЗВІГ, -у .мл. -і, -аў л*. Гераічны, са
маадданы ўчынак. 7?оеллы л. 77рацоўлы л.
ПОДКАЛАТКА, -і, ДЛ7 -тцы, .мл. -і,
-так, лс. Заправа з мукі і вады для нека
торых відаў стравы. Ц лрым. подкалатачны,
-ая, -ае.
ПОДКУП аі. падкупіць.
ПОДЛАСЦЬ, -і, лс. 1. аі. подлы. 2. Под
лы ўчынак. 'Зроб/ць л.
ПОДЛЕТАК, -тка, л*л. -ткі, -ткаў з*,
(спец.). Маладая птушка, якая толькі па
чала вылятаць з гнязда.
ПОДЛЫ, -ая, -ае. Нізкі ў маральных
адносінах, несумленны. 77 лоіоеек. 77.
учылок. II лоз. подласць, -і, лс.
ПОДМАЗКА, -і, ДЛ7 -зцы, зіл. -і, -зак,
лс. 1. Кавалачак сала, здору і пад., якім
падмазваюць скавараду, калі пякуць блі
ны. 2. лерол. Хабар, грошы або матэры
яльныя каштоўнасці, якія даюцца служ
бовай асобе як подкуп (разм.).
ПОДПІС, -у, зіл. -ы, -аў, з*. 1. аі. пад
пісаць. 2. Надпіс пад чым-н, над чым-н.

77. лоб корц/лой. 3. Прозвішча, напісанае
ўласнаручна. 77астае/ць л./ боту.
ПОДПУСК, -у зіл. -і, -аў, з? Рыбалоў
ная снасць у выглядзе вяроўкі з кручкамі і
грузілам, якая апускаецца пад лёд. Лоб/ць
ло л. II лрым. падпускны, -Ая, -бе.
ПОДСКАКАМ, лрысі. (разм.). Пад
скокваючы (бегчы, перамяшчацца). 77обеачы л.
ПОДСТУП, -у з* 1. аі падступіць 2.
звычайна зіл. -ы, -аў Месца, мілях для па
дыходу прыбліжэння да чаго-н. Хо/ нкі/
ло лобстуллх бо еоробо.
ПОДСЦІЛ, у зі 1. аі падаслаць^ 2.
Тое, што падаслана. Соіозіо ло л.
ПОДЫУМ, -а, зіл. -ы, -аў зі. (спец.).
Узвышэнне для натуршчыка, манекен
шчыкаў.
ПОДЫХ, -у зіл. -і, -аў зі. Лёгкі рух па
ветра. 77. затру. 77. ролняй яосел/ (перан.:
набліжэнне).
ПОЕДАМ, лрысі. У выразе: поедам ес
ці коао (разм.) — бесперастанку дапякаць
папрокамі, лаянкай.
ПОЕЗД, -а, АТ-дзе, зіл. паяздьі, паяздбў
зі. 1. Тое, што і цяал/к. 77рыедрлблы л. 7ояорлы л. 2. Шэраг павозак, якія едуць адна
за адной. Соллы л. ТЗясельлы л. (у народ
ным вясельным абрадзе). Ц лрым. паязнй,
-Ая, -бе (да 1 знач.).
ПОЖНЯ, -і, зіл. -і, -жань, м?. (абл.).
Зжатае хлебнае поле або сенажаць. Ц лрым.
пбжневы, -ая, -ае.
ПОЗА, -ы, зі. -ы, поз, лс. 1. Пастава
цела. Лялсоць у ля^ручлай лозе. 2. лброл.
Прытворства, няшчырыя паводзіны, ры
соўка. 7/е есрце яму, еэто толькі л.
ПОЗВА, -ы, зіл. -ы, -аў лс. Пісьмовае
паведамленне аб выкліку куды-н., павес
тка. 77. у суб.
ПОЗІРК, -у зіл. -і, -аў зі. Накірава
насць зроку на каго-, што-н. Х/луць л. б З
першага позірку — па першым ўражанні.
ПОЗНА, пазнёй, лрысі. 1. Пад канец
або пасля якога-н. часу. ТЗярлууся л. ўлочы.
2. Не ў тэрмін, пасля ўстаноўленага ці пат
рэбнага часу Здябы лабдбдць улсо л.
ПОЗНА... (а таксама пазна...). Першая
састаўная частка складаных слоў са знач.:
1) позні (у 1 знач.), напр.: лозлддлтычлы,
лозлсрэлесолслы; лозл&іебл/кооы (перы
яд); 2) позні (у 3 знач.), напр., лозлаеысляядючы.
ПОЗНІ, -яя, -яе. 1. Пра час дня, года,
перыяд развіцця чаго-н.: які набліжаецца
да свайго канца, ужо праходзіць. 77. яечдр.
77бзляя яосель. 2. Які затрымаўся з наступ
леннем, запознены. 77. лрыхоб. Сёлета
еясла лозляя. 77бзляе раскаялле. 3. Які па
яўляецца пасля ўсіх іншых. 77бзл/я кеетк/.
77озл/я аатулк/ яблыкаў.
ПОЗЫЎ, -зыву зіл. -зывы, -зываў зі.
Адчуванне якой-н. фізіялагічнай патрэ
бы. 77. ла ряоту.
ПОЙЛА, -а, л. Піццё для жывёлы. 77.
бля цялят.
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ПОЙМА, -ы, лін. -ы, -аў, лс. Частка рач
ной даліны, якая затапляецца ў час разлі
ву II лрым. пайменны, -ая, -ае. 77^ луз.
ПОЙНТАР, -а, мя. -ы, -аў .мя. Парода
караткашэрсных вялікіх паляўнічых са
бак.
ПОКАТАМ, лрысл. 1. Пра ляжачых: адзін
каля аднаго, без асобага парадку. Сняць
л. ня лаДлозе. 2. Коцячы (рухаць, перамя
шчаць і пад.). 7руз/ць бярвенне н.
ПОКАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -аецца;
незяк. (разм.). Лопацца, распускацца. 776каюцца дульныя; ня фазах.
ПОКЕР, -а, м. Від азартнай гульні ў
карты. II лрым. покерны, -ая, -ае.
ПОКЛАД, а, Л7-дзе, мн. -ы, аў, м Яй
цо або прадмет, падобны на яго, які кла
дуць там, дзе хочуць, каб несліся куры.
ПОКЛІЧ, -у мн. -ы, -аў м. Кліч, вокліч.
ЗДалек бянос/уся л. яб бялямязе.
ПОКРЫВА, -а, н 1. Верхні слой, які
пакрывае што-н. Трязяное л. 7?ялясяное л.
2. лерал. Тое, што пакрывае, ахутвае са
бой што-н. 77аД лякрь/еям ночы. Ц лрь/м.
покрыўны, -ая, -ае (да 1 знач.; спец.).
ПОКРЫК, -у мн. -і, -аў м. Характэрны
крык (жывёл, птушак). 77. сазы.
ПОКРЫЎКА, -і, ДА/ -ўцы, мн. -і, -рывак, лс. Кавалак матэрыялу для пакрыван
ня чаго-н. Дь/ря/лояяя л.
ПОКУЦЬ, -і, мн. -і, -ей, лс. Ганаровае
месца ў хаце за сталом пад абразамі. 77ерм/ы смол лсылія с/ля&яць ня л.
ПОЛ', -а, м. Палаткі, нары ў сялянскай
хаце.
ПОЛР, -у мн. -ы, -аў, м. Кожны з двух
генетычна і фізіялагічна супрацьпастаў
леных разрадаў жывых істот (мужчын і
жанчын, самцоў і самак). Мулсчыяск/ л.
ТТрыеолсы або слябы л. (жанчыны; жарт).
II лрым. палавы, -Ая, -бе. 77яля#яя слелясць.
ПОЛА, нескл., н. Спартыўная каманд
ная гульня з драўляным мячом і клюш
камі верхам на спецыяльна выезджаных
конях. Хянняе л. О Воднае пола — спар
тыўная камандная гульня ў мяч на вадзе,
а таксама адпаведны від спорту
ПОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Заслона, якая
закрывае ложак, а таксама любая заслона.
Зяеес/ць полагам кялыску. 77. хмар (перан.).
ПОЛАЗ', -а, мн. палазы, палазбў м.
Гладкі, коўзкі, загнуты спераду брус,
пласціна. Сяннься лялязы.
П0ЛАЗ\ -а, мн. -ы, -аў м. Неядавітая
змяя сямейства вужоў
ПОЛАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, ж?. У жывёль
ным арганізме: прастора, парожняя або
запоўненая чым-н., абмежаваная ўнутра
нымі паверхнямі сценак цела. Тірун/няя л. Ц
лрым. п&пасцевы, -ая, -ае.
ПОЛАЎЦЫ, -аў, абз. пблавец, -лаўца,
м. Група плямён цюркскага паходжання,
якія качавалі на паўднёвым усходзе Еўро
пы ў 11 — пач. 13 ст. II ж?. палаўчанка, -і,
ДМ-нцы, мн. -і, -нак.

ПОЛБА, -ы, лс. Асобны від пшаніцы
з ломкім коласам. Ц лрым. пблбенны, -ая,
-ае. 77олбеннля ката.
ПОЛЕ, -я, мн. палі / (з л/ч. 2, 2, 4) пблі,
палёў н. 1. Бязлесная раўніна. Туляць ла
лол/. 2. Засеяны або падрыхтаваны да па
севу ўчастак зямлі. Аук)рузнае л. РЬ/хтаоаць л. лаб бульбу. 3. Вялікая роўная пля
цоўка, спецыяльна абсталяваная, прызна
чаная для чаго-н. Футбольнае л. 4. Работа,
даследчая дзейнасць у прыродных умовах
(спец.). Теолаа/ летам у лал/. 5. Прастора
дзеяння якіх-н. сіл (спец.). АТаен/тнае л.
С/лаеое л. 6. леран., чаао і Для чаао. Галіна,
сфера дзейнасці, ніва. 2%ял/кае л. Дзейнасц/.
7. Асноўны колер, фон пад узорам. 77аркаль у белы аароы/ак на чырвоным лол/. 8.
звычайна мн. Чыстая палоса ўздоўж краю
ліста ў кнізе, сшытку і пад. 77амешк/ на
палях стытка. 9. звычайна мн. Шырокі
бераг капелюша. Т^алялю/а з загнутым/ па
лям/. 0 Поле бітвы (высок.) — месца, дзе
адбываецца бой. Поле зроку — прастора,
якую бачыць вока. Ц лрым. палявй, -Ая, -бе
(да 1—5 знач.). 77аляоыя бал/. 7Х /^рок. 77аляеоя лракп/ыка. 7?ыллац/ць лаляоыя (наз.).
ПОЛІ... (а таксама палі...). Першая са
стаўная частка складаных слоў са знач.
многа, са многім, складаны па саставе,
напр.: лол/ар/лры/н, лолфанія, нол/ойлам/ны.
ПАЛІВА, -а, н. 1. ел. палоць. 2. Тое, што
трэба прапалоць або што праполата. У
аеароДзе ям/чэ мноеа лол/еа. Ц лрым. пбліўны, -ая, -ае.
ПОЛІС, -а, мн. -ы, -аў м. (спец.). Даку
мент аб страхаванні. С/лрохмйы л. Ц лрым.
полісавы, -ая, -ае.
ПОЛІСЕМІЯ, -і, лс У мовазнаўстве:
наяўнасць у аднаго слова некалькіх зна
чэнняў; мнагазначнасць. Ц лрым. полісе
мічны, -ая, -ае.
ПОЛІТЭІЗМ, -у м. (спец.). Рэлігія,
якая прызнае існаванне многіх багоў;
мнагабожжа; лроц/л. монатэізм. Ц лрым.
політэістычны, -ая, -ае.
ПОЛІТЭХНІЧНЫ, ая, -ае 1. Які мае
адносіны да розных галін тэхнікі. 71 /нстытут. 2. Заснаваны на рознабаковым
знаёмстве з тэхнікай. 776л/тэхн/чнае набу
чаны.
ПОЛІЎКА, -і, ДА/ -ўцы, мн. -і, -лівак,
лс. 1. Вадкая страва з мучной прыправай.
%стабал/ яео лол/укай. 2. Рэдкая частка
якой-н. ежы, жыжка. ТТал/ла аДной лол/ўк/.
II лрыл/. пблівачны, -ая, -ае.
ПОЛІЭТЫЛЕН, у м Сінтэтычны па
лімер на аснове этылену. Ц лрым. поліэты
ленавы, -ая, -ае. 776л/этыленаеая еытеорчасць. 77. настольн/к.
ПОЛІЯМІЭЛІТ, у Л/ ліце, м Вострае
віруснае захворванне пераважна дзяцей.
Суправаджаецца паражэннем нервовай
сістэмы, часта з паралічам. Ц лрым. полія
міэлітны, -ая, -ае.
ПОЛК, палкА, мн. палкі^ палкбў м. 1.
Вайсковая адзінка, якая звычайна ўвахо

ПОЙ-ПОМ
дзіць у склад дывізіі або брыгады. ТЬарДзейск/ л. ^е/яцыйны л. 2. леран., каео Ічаео/ Мноства, натоўп (разм.). 77. ламочн/каў. 0 У нашым палку прыбыло (разм.) —
нас стала больш. Ц лрым. палкавы, -Ая, -бе
(да 1 знач.).
ПбЛКА, -і, ДА7^-лцы, мн. -і, -лак, ж. 1.
Кавалак тканіны ва ўсю першапачатко
вую шырыню. СлаДн/ца з трох лодак. 2.
Лаўка ў вагоне для сядзення ці ляжання.
Верхняя л. II лрым. пблачны, -ая, -ае.
ПОЛУДЗЕНЬ, -дня, мн -дні, дняў м
І. Тое, што і абеД (у 2 знач.). Узяць торбач
ку з полуднем. 2. Сярэдзіна дня, поўдзень.
Умсо м/нула за л. 3. Лёгкая яда паміж абе
дам і вячэрай, падвячорак. 7Х — у пяць еаДз/н. II лрь/м. полудзенны, -ая, -ае.
ПОЛЧЫШЧА, -а, мн -ы, -аў н 1.
Вельмі вялікае варожае войска (кніжн.).
Варожыя лолчытчы. 2. леран. Пра вялікую
колькасць каго-н. (разм.). 77олчытчы ка
мароў.
ПОЛЫ, -ая, -ае. Пусты ўнутры. 77олае
сцябло.
ПОЛЫМЯ, -я, н. Агонь, які ўзнімаец
ца над тым, што гарыць. Язык/ лолымя. 77.
партызанскай барацьбы (перан., высок.:
уздым.). II лрым. полымны, -ая, -ае.
ПОЛЬКА', -і, ДА/-льцы, мн. -і, -лек, лс.
Танец у хуткім тэмпе з падскокамі, а так
сама музыка да яго.
ПбЛЬКА, -і, ДМ -льцы, лс. Род муж
чынскай стрыжкі, пры якой падстрыга
юцца валасы на скронях і патыліцы.
ПОЛЬНАЕ ад палякі
ПОЛЬСКІ ал. палякі
ПОЛЮС, -а, мн ы, -аў м 1. Адзін
з двух пунктаў перасячэння ўяўнай во
сі вярчэння Зямлі з зямной паверхняй, а
таксама мясцовасць вакол гэтых пунктаў
776ўночны л. 2. Адзін з двух супрацьлеглых
канцоў электрычнага ланцуга або магніта (спец.). ДаДатны, адмоўны л. 3. леран.
Што-н. зусім супрацьлеглае чаму-н. ін
шаму (кніжн.). Тбтыя характары — Деа
полюсы. О Полюсы свету (спец.) — пун
кты перасячэння нябеснай сферы т.зв.
воссю свету; вакол якой адбываецца су
тачнае вярчэнне гэтай сферы. 77аўночны
/ 77аўДнёеы полюсы саету. Полюсы холаду
(спец.) — вобласці найбольш нізкіх зімо
вых тэмператур на зямной паверхні. Маг
нітныя полюсы Зямлі (спец.) — пункты на
зямной паверхні, у якіх магнітная стрэлка
з гарызантальнай воссю вярчэння прымае
вертыкальнае становішча. Ц лрыл/. пблюсны, -ая, -ае (да 2 знач ). 77. ток.
ПОМАЧ, -ы, Г -ччу, лс. Дапамога, пад
мога. т4Д Дзяцей маю Добрую л.
ПОМЕЖ. І. лрысл. Поруч, побач. Тсц/
л. 2. лрылаз. з Г(у спалуч. з прыназ. «з»).
Поруч, побач з кім-, чым-н. Стаяць л. з
бацькам.
ПОМЕСЬ, -і, лс. 1. Жывёліна або рас
ліна, атрыманая ад скрыжавання розных
парод, гатункаў АТул — л. асла з кабылай.

пом-пос
2. лерол. Мешаніна, сумесь чаго-н. разна
роднага. /7. ЯОтурОЛ/ЗМу З ЛОЫ/ЛОСЦЮ.
ПОМНІК, -а, мя. -і, -аў м. 1. Скульп
турнае або архітэктурнае збудаванне ў
знак ушанавання памяці каго-, чаго-н. 77.
А7окс/му 7)оабо/юб/чу. 2. Прадмет культуры
мінулага. Лрхеодоа/чяь/ л. 77омя/к/ л/сьмеяяос/^/ (старажытныя рукапісы).
ПОМНІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -іцца;
//езах. 1. Захоўвацца, утрымлівацца ў па
мяці, не забывацца. Мне помняцца ть/я
бя/. 2. у знач. лобочл. од. помніцца (у 3 ас.
адз.). Яку памяці. ТТом/йццо, ем тобь/ лрыхобз/д/ бо нас.
ПОМНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак.,
коао-м/то, лра коао-м/то, об к/м-чым і з
бобон. сказам. Трымаць у памяці, не за
бываць. 77. сеаё м&ленсмяа. 77 серп/ на на
мяць. 77. лра сяброў. 77. аб с#а/х абаеязках.
С Не помніць сябе аб чаао — будучы ўсхва
ляваным, не кантраляваць сваіх дзеянняў
учынкаў 77е л. сябе аб шчасця.
ПОМПА', -ы, мн. -ы, -аў зк. Прыстаса
ванне, якім пампуюць вадкасць, газ; насос. 77олмряоя л. Ц лрь/м. пбмпавы, -ая, -ае.
77омлояоя станцыя.
ПОМПАЎ -ы, зк. (кніжн.). Непраўдзі
вая, паказная пышнасць. Раб/ць м/то-я. з
помпай.
ПОМСЛІВЫ, -ая, -ае. Схільны да пом
сты. 77. чалаеек. Ц наз. помслівасць, -і, зк.
ПОМСТА, -ы, ДА7 -сце, зк. Адплата за
прычыненае зло, жаданне адпомсціць.
ТТроао помсты.
ПОМСЦІЦЬ, мшчу; -меціш, -меціць;
незак., каму. Чыніць помсту каму-н. 77.
еораеу. Ц зак. адпомсціць, -мшчу, -меціш,
-меціць; -мшчаны.
ПОНАЖ ал. панажы
ПОНАЧЫ, прысл. Ноччу. Лабз/ць п.
ПОНІ, нескл., м. Конь штучна выведзе
най нізкарослай пароды. Латацца на п.
ПОНЧА нескл., н. Кароткі суцэльны
плашч з прамавугольнага кавалка тканіны
або вязаны, які надзяваецца цераз галаву.
ПОНЧЫК, а, мн і, аў, м Круг
лы, смажаны ў тлушчы піражок. Ц лрым.
пончыкавы, -ая, ае
ПОП', папА, мн. папіА, папбў м. (разм.).
Праваслаўны святар. Ц лрым. папоўскі, -ая,
-ае.
ПОП , папА, м. У гульні ў гарадкі: вер
тыкальна пастаўлены гарадок, б На папа
(разм.) — вертыкальна. 77осто#/ць бочку
но пола.
ПОП-... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач.: які мае адносіны да
поп-арту да поп-музыкі, напр.: лол-мобо,
поп-музыка, поп-быск/, поп-кднцзрт, лоложмм/мь, лол-^руло, лоп-зорка, поп-танцы.
ПОП-АРТ, -у Л/ -рце, м. Мадэрнісцкі
кірунак у мастацтве, які разлічаны на па
пулярнасць і выкарыстоўвае ў жывапісе і
скульптуры элементы тэхнікі, рэкламы,
муляжу, адвольныя камбінацыі некаторых
прадметаў побыту.
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ПОПЕЛ, -у, м. Пылападобная шэрая
маса, якая застаецца ад згарання чаго-н.
2?ыб/ць п. з люлька 77братецрыцца у л. Ц
лрым. пОпельны, -ая, -ае. 77. колер (свет
ла-шэры).
ПОПЕЛАПАД, -у А/-дзе, мн -ы, аў, м
(спец.). Выпадзенне попелу пры вывяржэнні вулкана.
ПОПЕЛЬНІЦА, ы, мн ы, ніц, зк
Спецыяльная пасудзіна для акуркаў і
страсання попелу пры курэнні.
ПОПЛАЎ, -лаву, мн. паплавьі, пап
лавоў м. Лут у пойме ракі. Аос/ць п. Ц ломяям/. паплавОк, -лаўкА, -лаўкі^ -лаўкбў м.
II лрым. паплаўны, -Ая, -бе.
ПОПЛЕЧ, лрысл. У непасрэднай бліз
касці з кім-н., плячо ў плячо, поруч. 7сц/ п.
ПОП-МАСТАЦТВА, а, н Тое, што і
лоп-орт.
ПОП-МЎЗЫКА, -і, ДА/ зыцы, зк Су
часная папулярная музыка, якая сумя
шчае стэрэатыпы розных стыляў і жанраў
ПОПРАДКІ, -дак (разм.). Вячоркі, на
якіх прадуць.
ПОПЫТ, -у, А7-пыце, м. Патрабаванне
на тавар, рабочую сілу; патрэба, неабход
насць у кім-, чым-н. 77. но кн/е/. 77 еыкл/кое лролоноеу.
ПОРА, -ы, мн. -ы, пор, зк. 1. Вельмі
дробная адтуліна потавай залозы на ску
ры. 2. Вельмі дробная шчыліна, прамежак
паміж часцінкамі рэчыва. 77сры ў метоле.
ПОРАХ, -у м. 1. Выбуховае рэчыва для
вырабу зарадаў агнястрэльнай зброі. Тйзбымны л. Трьомо^ь л. сух/м (таксама перан.:
быць заўсёды гатовым да абароны). 77охне
лорохом (перан.: набліжаецца вайна). 77ороху не еыбўмое (перан.: пра недалёкага
чалавека; разм.). 2. лерол. Пра запальчы
вага ці вельмі жвавага чалавека (разм.).
7ок/ нецл^лл/еы чолоеек, слоеом — л. 0 Боч
ка з порахам — пра неадступную пагро
зу вялікую небяспеку. Не нюхаць пораху
(разм.) — не быць у баях. Не хапае пора
ху (разм.) — недастаткова сіл, настойлі
васці для чаго-н Порах дарэмна траціць
(разм.) — дзейнічаць або гаварыць упус
тую. II лрым. парахавы, -Ая, -бе.
ПОРКА ал. пароць^.
ПОРКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец
ца; незок. (разм.). 1. Корпацца, капацца
ў чым-н. 77. ў рэчох. 2. Займацца чым-н.
карпатлівым, марудным, а таксама рабіць
што-н. марудна. 77. з олрротуром. Ц ноз.
пбрканне, -я,н.
ПОРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незок., коаом/то (разм.). Тыкаць, пароць. 77. лолкой у
зямлю. II обнокр. парканўць, -нў, -нёш, -нё;
-нём, -няцё, -нўць; -ні' Ц ноз. пбрканне, -я,
н.
ПОРСТКІ, -ая, -ае (разм.). Хуткі, жва
вы, запальчывы, быстры. Доеол/ л. бля
сеойео ўзросту чмлоеек. Лбз/л брот слокойны, розеозкл/еы, о бруа/ л., ерроны. Ц ноз.
порсткасць, -і, лс.
ПОРТ', -а, А7 -рце, мн. парты, -бў, м.
Месца з засцярожанай воднай прасторай,

спецыяльна абсталяванае для стаянкі,
пагрузкі, разгрузкі і рамонту суднаў а так
сама прыморскі горад з такім спецыяльна
прыстасаваным месцам. Рочны л. Тонблёбы л. О Паветраны порт — тое, што і озролорт. II лрь/м. партбвы, -ая, -ае.
ПОРТ , -у, м. Льняная або баваўняная
тканіна. Лом/уля з лорту.
ПОРТКІ, -так (разм.). Тое, што і муто
ны. II ломялм/. портачкі, -чак (разм.). 7/есненьк/я л. II лрь/м. парточны, -ая, -ае.
ПОРТАР, -у, м. Іатунак моцнага і гар
каватага чорнага піва. Ц лрым. пбртарны,
-ая, -ае.
ПОРУЧ, лрысл. 1. Побач, поплеч. А/ы
пол/ л. 2. Недалёка, паблізу. 77с троее сябзел/ любз/, о еозы стоял/ л.
ПОРУЧАНЬ, -чня, звычайна мн. -чні,
-чняў, м. 1. На трапах, на лесвіцах, на бар
тах суднаў пры дзвярах вагонаў — прут,
брусок, рэмень, за які трымаюцца ру
кой пры спуску, пад'ёме. 7рь/моццо зо л.
2. Апора для рук у крэсле, калясцы і пад.
Арэсло з лоручяям/.
ПОРХАЎКА, -і, ДА7 -хаўцы, мн. -і, -хавак, зк. Шарападобны грыб, мякаць яко
га пры высыханні ператвараецца ў цёмны
пыл. Зобялел/ся ўзлеск/ об лорхооок.
ПОРЦІК, -а, мн. -і, -аў, м. Крытая гале
рэя з калонамі, якая прылягае да вялікага
будынка. Трэчоск/ л.
ПОРЦЫЯ, і, мн і, -цый, лс 1. Пэўная
доля, колькасць чаго-н. (пераважна пра
ежу). 2. Ежа, разлічаная на аднаго едака ў
сталовай ці рэстаране. 77. мочолк/.
ПОРШАНЬ, -шня, мн. -шні, -шняў
м. Рухомая дэталь, падоўжаная ці ў фор
ме дыска, якая шчыльна рухаецца ўнутры
цыліндра і нагнятае або выпампоўвае вад
касць, газ, пару. Ц лрь/м. поршневы, -ая, -ае.
ПОРЫСТЫ, -ая, ае Які мае многа
пор. 77орыстоя скуро. Ц ноз. порыстасць,
-і, лс.
ПОСАХ, -а, мн. -і, -аў м. Доўгі кій, на
які апіраюцца пры хадзьбе; таксама жазло
ў вышэйшых свяшчэннаслужыцеляў
ПОСВІСТ, -у, А7-сце, м. Асобая манера
свістаць, свіст. Солоў/нь/ л.
ПОСЕДАМ, лрысл. У выразе: поседам
сядзець (разм.) — сядзець не ўстаючы ці
знаходзіцца дзе-н., нікуды не выходзячы,
не выязджаючы.
ПОСКУДЗЬ, -і, лс. (разм., пагард.). Пра
каго-н. агіднага, паскуднага або пра што-н.
агіднае, паскуднае. 7/е чолоаек, о л.
ПОСЛУХ, -у, м. 1. Пакорнасць, пас
лушэнства. 7рь/моць бзяцем у лослуху. 2.
У манастырах: абавязак, ускладзены на
кожнага манаха, а таксама спецыяльная
работа, што прызначаецца за які-н. грэх,
правіннасць. ТТозяочыць кому-л. л. 3. Чут
ка, пагалоска. ТТусц/ць ло бёсцы л.
ПОСНІЦА, -ы, лс. (разм.). Посная ежа,
нішчымніца.
ПОСНЫ, ая, ае 1. ад пост^ 2. Без
мяса і малака, не скаромны. ТТосяоя яячэро. 3. Не тлусты. 77ослоя сз/я/'но. 4. ларок.
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Хмуры, сумны (пра выраз твару; усмешку і
пад.; разм., жарт.). 5. лерал. Пра від, знеш
ні выгляд: прытворна сціплы, ханжаскі
(разм., жарт.). 7зор м., як нд л/алелл/. Ц ндз.
поснасць, -і, лс. (да 2 і 5 знач.).
ПОСПЕХ, -у, л/л. -і, -аў л/. 1. Удача ў да
сягненні чаго-н. Дабіцца лослелу. З /ль/л/
лса лослехал/. (перан.: з такім жа вынікам).
2. Агульнае прызнанне. Хл/еа л/ае л. 3. л/л.
Добрыя вынікі ў рабоце, вучобе і пад. Сык
робіць лослехі ла фізіцы. Як зам/ы лослехі?
(як справы?; разм.). 0 3 поспехам — лёгка,
паспяхова, без цяжкасцей. 7у/л галела з
лослехал/ лрымяліць езл/ы л/ел/аб.
ПОСТ', пастА, л/л. пастй, пастбў л/. 1.
Асоба або група людзей, якія вядуць на
зіранне за чым-н. або ахоўваюць што-н.
Міліцэйскі л. 2. Месца, пункт, адкуль вя
дзецца назіранне, дзе знаходзіцца ахова.
Ладзь/ л. 77ал/ерці ла ласл/у (перан.: пры
выкананні абавязкаў). 3. Адказная пасада.
Заляць зысохі л. 4. Месца, у якім сканцэн
травана кіраванне рознымі тэхнічнымі
сродкамі, сігналамі. Дэл/лральлы л. Ц лрым.
паставй, -Ая, -бе (да 1, 2 і 4 знач.). Дас/лазая бубка. 77асл/азая слулсба. Дас/лазая
зебол/асць (службовы дакумент каравула).
ПОСТ , -у; М-сце, мл. пасты, пастбў м.
Устрыманне ад скаромнай ежы, згодна з
царкоўным патрабаваннем, а таксама пе
рыяд такога ўстрымання. Залікі л. Ц лрым.
пОсны, -ая, -ае. Дослыя блі.
ПОСТ..., лрыс/лаўка. Утварае прымет
нікі і назоўнікі са знач. надыходу; пра
цякання чаго-н. пасля чаго-н., услед за
чым-н., напр.: лос7л/л%)екцымлы, лосл/рабь/ЯЦЫЙЛЫ, Л<М7ЛСД63ЦК/, ЛОСЛ/ЛОЗ/ЦЫЯ, ЛОС7Л-

л/а/лалі/ларызл/.
ПОСТАЦЬ', -і, мл. -і, -ей, лс. Стан, фі
гура. <Жялочдя л. С/лройлая л. Злачлая л. у
л&лйлычлым лсыцці хра/лы (перан.).
ПОСТАЦЬ , і, мл -і, -ей, лс Палоска
збажыны, занятая адной жняёй у час жні
ва. ,ДалйП{ь сзаю л.
ПОСТРАХ, -у, мл. -і, -аў м. Пагроза,
строгае папярэджанне або пакаранне як
мера засцярогі ад магчымых правіннасцей
у будучым. Сварыцца ла сыла бля лосл/раху.
ПОСТРЫГ, -у; м. Царкоўны абрад пры
няцця манаства, які суправаджаецца пад
стрыганнем валасоў 77рыляць л.
ПОСТУП, -у м. 1. Паходка, манера сту
паць. Мерлы л. 2. лерал. Рух, ход развіцця
(высок.). Дерал/олслы л.
ПОСТФІКС, -а, мл ы, -аў м У грама
тыцы: словаўтваральная марфема, якая
ідзе за канчаткам (напр., -цца, -це, -сьці,
-лебуйзь).
ПОСУД, -у, 4/ -дзе, м., зб. Гаспадарчае
начынне для ежы, пітва, захавання пры
пасаў ДТафа з лосубал/.
ПОСУХУ, лрысл. (разм.). Сухім шля
хам, па сухім месцы. Тсці л.
ПОСЦІЛКА, -і, ДА/ -лцы, мл. -і, -лак,
лс. Лёгкая саматканая коўдра або прасці
на, якую рассцілаюць на пасцель, якой
засцілаюць ложак, або кавалак тканіны,

якой накрываецца ці завешваецца што-н.
Ткаць лосцілкі. Завесіць лолсак ласцікам.
Слелслаял. (перан.).
ПОТ, -у А/ пбце, мл. патьі, патбў, м.
Вадкасць, якая выдзяляецца падскурнымі
залозамі. /Трацазаць ба ло/лу. 75/ла слраза
ла/лрабуе лял/ала ло/лу (перан.: працяг
лай, напружанай працы). Да сёл/аеа лол/у
(да знямогі; разм.). 776/лам і /(роўю зда
быць м/л/о-л. (перан.: шляхам вялікіх на
маганняў; высок.). У&аелаць у л. каео-л.
(змардаваць напружанай працай; разм.).
Л7ыбы лакрыліся лол/ал/ (перан.: запацелі).
II лрым. пОтавы, -ая, -ае. 776/лабыя завозы.
ПОТАРЧ, лрысл. 1. Старчаком, у верты
кальным становішчы. Зерзяло слюда л. 2.
Тарчма, тварам уніз. Ляцець л.
ПОТНІК, -а, мл. -і, -аў м. Лямец пад
сядлом ці падсядзёлкам. Ц лрь/л/. потніка
вы, -ая, -ае.
ПОТНЫ, -ая, -ае. І. Пакрыты потам.
/Т л/зар. 2. Тое, што і запацелы. 77бл/ль/я
м/ыбы.
ПОТЫМ, лрысл. Праз некаторы час,
пасля; услед за кім-, чым-н. /бзіце еы, а я
л. лрыйбў. Да л. лакілуць (адкласці і пад.)
м/л/о-л. (каб зрабіць пасля, пазней; разм.).
ПОТЫРЧ, лрысл. Тое, што і лол/арч.
ПОЎДЗЕНЬ', дня, м І. Адзін з чаты
рох напрамкаў свету; супрацьлеглы поў
начы. Зецер з лоўбля. Зоклы зыхобзяць ла л.
2. Мясцовасць, размешчаная ў гэтым на
прамку. Да лоўблі Зеларус/. 3. Мясцовасць
з цёплым, гарачым кліматам, цёплыя краі.
^Жыхары лоўбля. Аблачыеаць на лоўблі. Ц
лрым. паўднёвы, -ая, -ае. Д. полюс. Д. л/эмлераменл/ (уласцівы жыхарам поўдня).
ПОЎДЗЕНЬ , -дня, м. Сярэдзіна дня,
час вышэйшага сонцастаяння над гары
зонтам, які адпавядае І 2 гадзінам дня.
Слякол/ны л. II лрым. паўдзённы, -ая, -ае і
паўднёвы, -ая, -ае
ПОЎЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Тое,
што і лаўзці (у 1 і 2 знач.), але абазначае
дзеянне, якое адбываецца не ў адзін час,
не за адзін прыём ці не ў адным напрамку.
Д. ла л/разе. Д. лераб кім-н. (перан.: пры
ніжацца). II лаз. пбўзанне, -я, н.
ПОЎНА... (а таксама паўна...). Першая
састаўная частка складаных слоў са знач.:
1) поўнасцю, напр., лоўлаўлаблы; 2) які мае
паўнату чаго-н., напр., лоўлаеабарыл/лы.
ПОЎНАГАЛОССЕ, я, н У мовазнаў
стве: наяўнасць у словах усходнеславян
скіх моў у адрозненне ад іншых славян
скіх моў спалучэнняў оро, оло, ере, еле
паміж зычнымі, якія адпавядаюць старас
лавянскім ра, ла, ре, ле, напр.: рус. еороб,
бел. еораб, балгарскае араб, чэшскае йгаб.
II лрым. поўнагалосны, -ая, -ае
ПОЎНАМЕТРАЖНЫ, ая, ае Пра
фільмы: звычайны, дастатковы па метра
жы для паказу аднаго сеанса нармальнай
працягласці; лроціл. кароткаметражны.
ПОЎНАСЦЮ, лрысл. Да канца, цал
кам. Д. выкалаць забалле. Д. зеобзел.

ПОС-ПОЧ
ПОЎНАЎЛАДНЫ, ая, ае Які мае не
абмежаваную, поўную ўладу. Д. еаслабар. Ц
лаз. поўнаўладдзе, -я, л.
ПОЎНАЧ', -ы, эк. 1. Адзін з чатырох
напрамкаў свету; супрацьлеглы поўдню; у
бок якога накіравана намагнічаная стрэл
ка компаса. З лоўлачы бзьл/уў халобль/ еецер. 2. Мясцовасць, што ляжыць у гэтым
напрамку. Да лоўлалы Зеларусі. 3. Мясцо
васць з халодным, суровым кліматам. Раслілласць лоулачы. Ц лрь/л/. паўнОчны, -ая,
-ае. Доулочлае ззялле (палярнае).
ПОЎНАЧ , -ы, лс. Сярэдзіна ночы, якая
адпавядае 12 гадзінам ночы. Тлухая л. .Бы
ло за л. II лрь/л/. паўнОчны, -ая, -ае. Д. лае.
ПОЎНІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -іцца;
лёзах. Напаўняцца. Сэрца лоўліцца рабасцю. Лес лоўл/ўся лл/уа/ылыл/ слееал/.
ПОЎНІЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -іць; лё
зах., каео-м/л/о. Напаўняць. Смех лоўл/ў
залу.
ПОЎНЫ, -ая, -ае; пбвен, пбўна. 1. чаео
і без бал. Напоўнены чым-н. да самых бе
рагоў умясціў у сябе многа каго-, чаго-н.
77бўлае зябро еабы. 77бўлая хал/а любзей. 2.
лерал., чаео і чыл/. Цалкам ахоплены, пра
сякнуты чым-н. Зочы, лоўлыя слачузалля.
3. Цэльны, цалкам закончаны, вычар
пальны. Ллісаць л. /(руе. Д збор /леррау.
77бўлая сзабоба зь/бару. З лоўлыл/ лразал/.
4. Які дасягнуў адпаведнай нормы, най
вышэйшага развіцця, граніцы. 77оўль/х
еасял/лаццаць еабоў. У лоўлыл/ росквіце сіл.
Уключыць лоўлую схорасць. Рабол/а /бзе
лоўль/л/ хобал/ (хутка, інтэнсіўна). У лоў
лыл/ сэлсе слоеа (у сапраўдным значэн
ні слова, сапраўды), /азорыць ла л. еолас
(на ўвесь голас; таксама перан.: адкрыта,
не хаваючы нічога). 5. Тоўсты, мажны. Д.
л/уэкчыла. Лмлас/лыха бля лоўлых (наз.).
ПОЎНЯ, -і, лс. 1. Фаза Месяца, калі відзён ўвесь яго дыск. 2. Росквіт, паўната.
Злела за ўсей лоўлі.
ПОЎСЦЬ, -і, лс. Шэрсць; падшэрстак.
Узесь хасцюл/ у лоўсці.
ПОЎХУ. У выразе: даць поўху — уда
рыць, даць аплявуху.
ПОХВА, -ы, л/л. -ы, -аў, лс. 1. Канца
вы аддзел палавых праводных шляхоў у
жанчыны. 2. Ніжняя частка ліста, якая ў
выглядзе трубкі ахоплівае сцябло ў нека
торых раслін. 3. Тое, што і лолслы'. Зыляць
х/ллсал з лохзы. Ц лрыл/. похвенны, -ая, -ае
(да 1 і 2 знач.).
ПОЦЕМАК, -мку, л/л мкі, -мак і
-мкаў л/. Цемната, адсутнасць святла, ас
вятлення. Драцазал/ ба лоцел/хаў.
ПОЦІСК ел. паціснуць.
ПОЦЯГАМ, лрысл. (разм.). Цягнучы па
зямлі, волакам. Залаклі лобху л.
ПОЧАПКА, -і, ДМ-пцы, л/л. -і, -пак, лс.
1. Дужка ў вядры з вяроўкі, дроту. 2. Вяро
вачка або раменьчык, прывязаныя абод
вума канцамі да чаго-н. (калыскі, кашолкі
і пад.). 7брба з лочалкай. Ц лрь/л/. почапач
ны, -ая, -ае і почапкавы, -ая, -ае.

ПОЧ-ПРА
ПбЧУТ, -у, лі. У выразе: і почуту няма —
нічога не чуваць (пра каго-, што-н.).
ПОЧЫРК, у, л/л. -і, аў, л/. 1. Манера
пісаць, характар абрысаў літар. Аад/ера%)/чль/ л. 2. лерал. Індывідуальная манера,
характэрныя рысы. %орчь/ л. л/ас/лака.
ПОЧЫРКАЗНАЎСТВА, а, л. Раздзел
крыміналістыкі, які займаецца вывучэн
нем почыркаў (у 1 знач.) для вырашэння
задач, што ўзнікаюць пры расследаванні і
судовым разборы. Ц лрь/л/. почырказнаўчы,
-ая, -ае.
ПОШАСЦЬ, -і, лс. 1. Хвароба, эпідэ
мія. Л/ораеая л. (з вялікай смяротнасцю).
2. лера//. Напасць, насланнё. Варожая л.
ПОШВЫРАК, рку, л/ (разм ) 1. Кідок
з сілай. Яб яео лом/бырку разбягаюцца куры
за усе бак/. 2. Імклівы рух. 77. лалераб.
ПОШЛАСЦЬ, -і, лс 1.27? пошлы 2. л/л
-і, -ей. Пошлы выраз, пошлы ўчынак. 7аеорь/ць ло/одасц/.
ПОШЛІНА, -ы, л/л. -ы, -лін, лс. Дзяр
жаўны грашовы збор для пакрыцця пэў
ных аперацый. Мылілыя ло/од/лы (на
тавары, якія ўвозяцца або вывозяцца).
7ралз//ллая л. Ц лрыл/. пошлінны, -ая, -ае.
77. збор.
ПОШЛЫ, -ая, -ае. Нізкі ў маральных
адносінах, безгустоўна-грубы. 77. алекбол/.
II лаз. пбшласць, -і, лс.
ПОШТА, -ы, 274/-шце, лс. 1. Установа
для перасылкі пісем, лёгкіх грузаў, грошай
і пад., а таксама будынак, дзе яна размя
шчаецца. Рабо/лл/к/ лом//лы. Збаць балбзрддь ла лоа/л/у. 2. Перасылка, дастаўка
сродкамі гэтай установы. 77аслаць л/сьл/о
ла лом/це. 3. Тое, што дастаўлена гэтай ус
тановай (пісьмы, пасылкі). Разлос/ць ло/а/лу. 4. Такая ж установа, якая займалася
адначасова рэгулярнай перавозкай паса
жыраў у конных экіпажах (гіст.). О Паля
вая пошта — 1) воінская фельд'егерская
паштовая сувязь; 2) закадзіраванае най
менне вайсковай часці. Ц лрь/л/. паштовы,
-ая, -ае. 77ам/л?оеая скрь/лка. 77. еаеол (для
перавозкі пошты). Ехаць ла ла/а/лоеых (у
мінулым: ехаць на конях, што належалі
пошце).
ПОШУК, -у, л/л -і, -аў, л/ 1. л/л Дзе
янні таго, хто шукае, адшукванне каго-,
чаго-н. У ло/оуках лрыс/лал/а/ла. 2. час
цей л/л. Разведачныя работы па выяўлен
ні чаго-н. (спец.). Тсалаа/члыя лоа/ук/. 3.
Разведка, разведвальная баявая аперацыя
(спец.). ТУаллы л. Ц лрь/л/. пошукавы, -ая,
-ае (да 2 і 3 знач.).
ПОШЧАК, -у, л/л. -і, -аў, л/. 1. Пералі
вісты дрыжачы гук, трэль. Салаў/ль/ л. 2.
Водгук, рэха. Зас/лукау бзяцед, / лам/аоу ла
лесе л.
ПОЯС, -а, л/л. паясы, паясбў, л/. 1.
Стужка, шнур, рэмень і пад., якімі пад
пяразваюць адзенне па таліі. Скуралы л.
2. лерал. Што-н., размешчанае паласой
вакол чаго-н. Зядёль/ л. еораба. 3. Паясні
ца, талія. 77а л. у еабзе. Агаляцца у л. (са
гнуўшы тулава). 4. Частка зямной паверхні
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паміж якімі-н. паралелямі або паміж дву
ма мерыдыянамі, якая выдзяляецца па
якой-н. прымеце. Тарачы л. Часавы л. 5.
Прастора, якая з'яўляецца падраздзялен
нем тэрыторыі краін па якіх-н. прыметах.
7ары%,ль/ л. 6. Брус, распора паміж крок
вамі. 7. Частка шкілета, якая служыць для
прычлянення да тулава і апоры канечнас
цей (спец.). ТТдечаеы л. Ц лал/ял/а. паясок,
-скА, л/л. -скі^ -скбў, л/. (да 1 знач.). Ц лрь/л/.
паясны, -Ая, -бе (да 1, 3—5 і 7 знач.). 77 рэл/ель. 77. лар/лрэ/л (да пояса). 77. час.
ПРА, лрылаз. з А Ужыв. пры абазначэн
ні прадмета размовы, думкі або пачуцця.
77ааабарыць лра аблачь/лак. Тальк/ раз я
услал//лаў лра цябе.
ПРА..., лрь/с/лаука. І. Утварае дзясловы са знач.: 1) дзеяння, накіраванага праз
што-н., напр.: лраб/ць, лраерь/зц/, лрацячы; 2) дзеяння, якое распаўсюджваецца
з усёй паўнатой на ўвесь прадмет, напр.:
лраеарь/ць, лраерэць, лрасал/ць; 3) руху ў
прасторы міма чаго-н., напр.: лрабеечы,
лраехаць; 4) поўнай закончанасці, вычарпанасці дзеяння, напр.: лрасляеаць, лралул/араеаць, лраасц/ся; 5) дзеяння, якое
ажыццяўляецца ў адзін прыём (пераваж
на пра гучанне), напр.: лралначаць, лрал/яўкаць, лрабарабал/ць, 6) дзеяння, якое
развіваецца ва ўсім аб'ёме на працягу
якога-н. прамежку часу, напр.: лрасебзець
(увесь дзень), лрахеарзць, лрал/учыцца
(які-н. час), лрабдукаць; 7) дзеяння, у вы
ніку якога нанесена шкода, страта, напр.:
лразяеаць, лрагуляць, лраеалбляеацца. II.
Утварае: 1) назоўнікі і прыметнікі са знач.
першапачатковы, найбольш старажытны,
напр.: лрарабз/л/а, л^асласялск/; 2) пры
метнікі, якія абазначаюць высокую, най
вышэйшую ступень якасці, напр.: лрал/убрь/, лраслаеул/ь/. III. Утварае назоўнікі
і прыметнікі са знач.: прыхільнік каго-,
чаго-н., які дзейнічае ў чыіх-н. інтарэсах,
напр.: лра/^/лерь/ял/с/ль/чль/, лра^аа/ь/сл/.
ПРААНАЛІЗАВАЦЬ ад. аналізаваць
ПРААНАТАВАЦЬ ад анатаваць
ПРААНКЕТАВАЦЬ ад анкетаваць
ПРААРАЦЬ, -арў, -арбш, -ар$; -арбм,
-арацё, -арўць; -ары; -арАны; зак., м//ло.
1. Узворваючы, прагнаць баразну; узараць
прастору паміж чым-н. 77. разору. 2. і без
бал. Правесці які-н. час на ворыве. 77. ба
абебу. II лезак. праварваць, -аю, -аеш, -ае
(да 1 знач.). Ц лаз. праварванне, -я, л. (да 1
знач.).
ПРААРФАВАЦЬ ад. арфаваць
ПРАБАБКА, -і, ДА/ -бцы, л/л. -і, -бак,
лс. Маці дзеда або бабкі.
ПРАБАВАЦЬ, -бўю, -бўеш, -бўе; -бўй;
-бавАны / ПРОБАВАЦЬ, -бую, -буеш,
-буе; -буй; -баваны; лезак. 1. каео-/а/ло.
Правяраць стан або якасць. 77. сеае с/дь/.
2. /а/ло. Есці для пробы, на смак чаго-н.
77. с/лраеу. 3. з /л%?. Рабіць спробу чаго-н.
77. л/саць еера/ь/. Ц зак. папрабаваць, -бўю,
-бўеш, -бўе; -бўй; -бавАны / папрабаваць,
-бую, -буеш, -буе; -буй; -баваны.

ПРАБАДАЦЬ', 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае;
зак., каео-/а/ло. Пракалоць рагамі.
ПРАБАДАЦЬ , 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае;
зак. і лезак., м//ло (спец.). Утварыць (ут
вараць) навылётную адтуліну ў сценцы
полага органа. Ц лаз. прабадзённе, -я, л. 77
с/лраўл/ка. Ц лрыл/. прабадны, -Ая, -бе. 77рабаблая язеа.
ПРАБАДЗЯЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; зак. (разм.). Правесці дзе-н. які-н. час
марна, нічога не робячы. 77раба<3зяўся лебзе ўеесь бзель.
ПРАБАЛБАТАЦЦА, лбачўся, лбб
чашся, -лббчацца; -лбачыся; зак. (разм.).
Тое, што і лраеаеорь/цца. Ябяцада л/аўчаць,
а /лу/л лра&ідба/ладася.
ПРАБАЛЁЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -іць;
зак. Пра адчуванне болю на працягу яко
га-н. часу. 2?очь/ лрабодед/ лаўл/еся/^а.
ПРАБАРАНАВАЦЬ, нўю, -нўеш, нўе;
-нўй; -навАны; зак., а//ло. 1. Апрацаваць
бараной (узараную зямлю). 2. Баранаваць
некаторы час. 77. уеесь бзель. Ц лезак. прабаранбўваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.).
ПРАБАЦЬКА, -і, л/л. -і, -а% л/. (высок.).
Тое, што і робалачальл/к; лробак.
ПРАБАЧАЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн ) Які
заслугоўвае прабачэння. 77. ўчь/лак. Ц лаз.
прабачальнасць, -і, ж.
ПРАБАЧЛІВЫ, -ая, ае Які выражае
прабачэнне, просьбу або прабачэнні. 7аеарыць лрабачл/был/ л/олал/. Ц лаз. прабАчлівасць, -і, ж.
ПРАБАЧНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які зас
лугоўвае прабачэння. Ц лаз. прабачнасць,
-і, ж.
ПРАБАЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -ча
ны; зак., кал/у. Тое, што і карабаць (у 1
знач.). 77ра/ау л. л/ле. Ц лезак. прабачаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц лаз. прабачэнне, -я, л.
ПРАБАЧЭННЕ, я, л 1. ад прабачыць
2. л/л. -і, -яў. Дараванне віны, паблажлі
васць за правіннасць. 77рам/у лрабачэлля.
ПРАБЁГ, -у л/. 1. Спартыўнае спабор
ніцтва па бегу яздзе. Лыжлы л. Яў/яол/аб/дьль/л. 2. Адлегласць, пройдзеная якім-н.
транспартным сродкам (спец.). Сў/лачль/ л. целлаеаза. 3. Знаходжанне ў дарозе,
у эксплуатацыі (транспартных сродкаў;
спец.). 77абрых/лаеаць л/ам/ылу ба лрабегу.
ПРАБЁІАЦЬ, аю, -аеш, -ае; зак 1.
Правесці які-н. час у беганні. 77 лаўбля.
2. /а/ло. Прапусціць за бегатнёй (разм.).
77. абеб.
ПРАБЁГЧЫ, -бягў, -бяжьіш, -бяжгАць;
-бяжйм, -бежыцё, -бягўць; -бёц -гла; -бя
жы; зак. 1. Бягом прайсці міма або цераз
што-н. 77. цераз лале. 77. ла беары. 2. /а/ла.
Бягом пераадолець якую-н. адлегласць.
77 л/рь/ к/дал/е/лры. 3. (7 / 2 ас. ле ужне.),
лерал. Паказацца і хутка знікнуць, міль
гануць, пранесціся. 77а /леары лрабеада
ўсл/еа/ка. 4. лерал., /алю. Бегла прачытаць
(разм.). 77. еачал// с/ларолку. 5. чь/л/. Пра
весці (пальцамі, рукой) па чым-н. (разм.).
77. лальцал// ла кдаейаах. Ц лезак. прабягаць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
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ПРАБЕГЧЫСЯ, -бягўся, -бяжышся,
-бяжйцца; -бяжымся, -бежыцёся, -бягўцца; -бёгся, -бёглася; -бяжыся; зак. 1.
Прабегчы нямнога, каб размяцца. %лоеек злез з сонем / прабегся. 2. Тое, што і яробеечь/ (у 5 знач.; разм.). 77 яо клое/ял/урь/.
II наз. прабежка, -і, Д47-жцы, л/н. -і, -жак,
зк. (да 1 знач.; спец.).
ПРАБЁЛ, -у л/н. -ы, -аў .м. 1. Незапоў
ненае месца ў тэксце, прагал (паміж літа
рамі, словамі, радкамі). 77ок/нуць я. 2. яе/?он. Недахоп, недагляд. 77. у еебох. Ц я//ь/л/.
прабёльны, -ая, -ае (да 1 знач.; спец.). 77.
.ма/лзрыял (у друкарскім наборы: брусочкі
для ўтварэння прамежкаў).
ПРАБІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; незак., м/л/о (спец ). 1. Выз
начаць колькасць высакароднага металу ў
злітках, рудах, сплавах. 2. Ставіць пробу
на вырабы з высакародных металаў. Ц наз.
прабіраванне, -я, н.; л/?ь/л/. прабірны, -ая,
-ае. 77 ана/яз.
ПРАБІЎНЫ, -Ая, -бе. 1. Які прабівае
што-н. 77роб/уноя сіла снарада. 2. яеран.
Энергічны і настойлівы (разм.). 77. хлопец.
ПРАБІЦЦА, -б'юся, -б'ёшся, -б'ёцца;
-б'ёмся, -б'яцёся, -б'ібцца; -біся; зак. 1.
Прабрацца праз пгго-н., пераадольваючы
перашкоды. 77олк яроб/уся ба рак/. 77. праз
нол/оўя. 2. Пражыць з цяжкасцю (разм.).
77 ба алень/. 3. Пра расліны: вылезці з зям
лі. 7%/айлася зялёная я/рае/ца. Ц незак. пра
бівацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц наз. пра
біццё, -А, н. (да 1 і 3 знач.).
ПРАБІЦЬ, -б'іб, -б'ёш, -б'ё; -б'ём,
-б'яцё, -б'ібць; -біў, -біла; -бі; -біты; зак.
1. ал. біць. 2. м/л/о. Ударамі або іншым спо
сабам зрабіць адтуліну, праход у чым-н.
77 абя/ул/нуу сцяне. 77 сабе бароеу (перан.:
дасягнуць поспеху). 3. м/л/о. З цяжкасцю
дабіцца ажыццяўлення чаго-н. 77. яраек/я
бубаун/ц/лбаДбма куль/яурь/. Ц незак. прабівАць, -Аю, -Аеш, -Ае (да 2 і 3 знач.). Ц наз.
прабіванне, -я, н. (да 2 і 3 знач.).
ПРАБЛЕМА, -ы, л/н. -ы, -лём, лс. 1.
Складанае пытанне, задача, якія патрабу
юць вырашэння, даследавання. 7?ь/ром/ь/ць
яраблел/у. 77. землекарь/с/яання. 2. яеран.
Пра што-н. цяжка вырашальнае, ажыцця
вімае (разм.). 7эл/о бля л/яне не я. (можна
лёгка і проста зрабіць). Ц ярым. праблёмны,
-ая, -ае (да 1 знач.). 77роблел/нь/я яь/л/онн/.
ПРАБЛЕМАТЁГЧНЫ, ая, ае (кніжн )
1. Яшчэ недаказаны, які з'яўляецца пра
блемай. 77роблел/ол/ь/чное л/еркаеанне. 2.
Малапраўдападобны, няпэўны. 7^/облел/ол/ь/чноя сяроео. Ц ноз. праблематычнасць,
-і, зк.
ПРАБЛІСНУЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , нё;
зок. Бліснуць раптоўна праз што-н. ТТроз
еоблок/ лробл/снуло сонцо. ТТробл/снуло немкоя нобзея (перан.).
ПРАБОІНА, -ы, л/н. -ы, -ббін, зк. Пра
бітае наскрозь месца, дзірка. 77. ў сцяне.
ПРАБОЙ, -я, л/н. -і, -яў, л/. Металічная
дужка, убітая ў дзверы вечка і пад., што

служыць для навешвання замка. Ц ярь/м.
прабойны, -ая, -ае.
ПРАБОЙНІК, -а, л/н. -і, -аў л/. (спец.).
Ручны інструмент для прабівання невялі
кіх адтулін у метале, каменнай сцяне і пад.
ПРАБОР, -а, л/н. -ы, -аў м. Лінія, якая
ўтвараецца паміж радамі расчасаных на
два бакі валасоў 7%/ол/ь/ я. (пасярэдзіне).
Абсь/ я. (бакавы).
ПРАБРАЦЦА, -бярўся, -бярэшся, -бя
руцца; -бярбмся, -берацёся, -бярўцца;
-брАўся, -рАлася; -бярыся; зок. 1. З цяж
касцю прайсці, пранікнуць. 77. яроз еум/чор. 2. Прайсці тайком, пракрасціся,
пранікнуць. 77. у хол/у яроз окно. Ц незок.
прабірацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПРАБРАЦЬ, -бярў, -бярАш, -бярА; -бярбм, -берацё, -бярўць; -брАў -рАла; -бя
ры; -брАны; зок. (разм.). 1. коео-м/л/о. Тое,
што і яроняць. ТТроброў холоб. Жончыну
яроброў сп/рох. 2. яерон., коео ^м/л/о). Зра
біць вымову каму-н., вылаяць. 77. сеоеольн/ко. II незок. прабіраць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПРАБРЕіНКАЦЬ ад брынкаць
ПРАБРЁІЦЬ, -рыю, -рыеш, -рые; -рьіты; зок., м/л/о. Выбрыць палоску паміж ва
ласамі. II незок. прабрываць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПРАБУБНІЦЬ ад бубніць
ПРАБУДЗІЦЦА, -буджўся, -бўдзішся, -бўдзіцца; зок. 1. Тое, што і ярочнуццо
(кніжн.). 77. об сну. 77рь/робо яробубзмося
(перан.). 2. (7 / 2 ос. не ўзкые.), яброн. Уз
нікнуць, з'явіцца (пра пачуцці, жаданні і
пад.; высок.). Ц незок. прабуджацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца. Ц ноз. прабуджэнне, -я, н.
ПРАБУДЗІЦЬ ал. будзіць
ПРАБУРЧАЦЬ, -чў, -чьіш, -чЦць;
-чіАм, -чыцё, -чАць; -чы; зок. 1. Абазвац
ца бурчаннем. Собоко яроб^рчоў. 2. м/л/о.
Сярдзіта прамармытаць. 7^ем/л/о яробурчоў собе яоб нос. 3. мяло і без боя. Бурчаць
некаторы час. 77 уеесь бзень.
ПРАБУРАЦЬ ал бурыць
ПРАБЕіЦЬ, -бўду, -бўдзеш, -бўдзе;
-быў -былА, -лб; -бўдзь; зок. Пражыць,
правесці некаторы час дзе-н., у якасці ка
го-н., у якім-н. стане. Уаосцяхл/ы яробь/л/
/?оўно я/ь/бзень. ЛТеся/^ яробь/ў без ^обол/ь/.
ПРАБЯГАЦЬ ал прабегчы
ПРАВА', -а, л/н. правы, правбў правАм,
н. 1. Сукупнасць устаноўленых і ахоўваемых дзяржаўнай уладай норм і правіл,
што рэгулююць адносіны людзей у гра
мадстве, а таксама навука, якая вывучае
гэтыя нормы. ТТроеь/ чолоееко. 7?ь/борчое
я. 2. Ахоўваемая дзяржавай, узаконе
ная магчымасць, свабода што-н. рабіць,
ажыццяўляць. ТТроеь/ / обоеязк/ еромобзян.
77. но обукоць/то. 77. еолосу. 3. Магчымасць
дзейнічаць якім-н. спосабам. 77. кон/ярол/о. ЛТе^ь я. но м/л/о-н. 4. Падстава, пры
чына. 7?ы не л/ое^е я. но л/лне крь/чо/^ь. Я
еэл/о л/оеу скозо/^ь з яоўньа/ яроеол/. 5. л/н.
Дакумент, які дазваляе каму-н. кіраваць
аўтамабілем, матацыклам і пад. Л/я/?ыл/оць
еобз/цельск/я яроеь/. б Сваё права правіць
(разм.) — настойваць на сваім. Ц я/?ь/л/.

ПРА-ПРА
прававы, -Ая, -бе (да 1 і 2 знач.). ТТроеобыя
норл/ь/.
ПРАВАЕ У выразе: права руля — каман
да, якая падаецца для павароту руля ўпра
ва.
ПРАВА'... Першая састаўная частка
складаных слоў у знач.: які мае адносіны
да права', прававы, напр.: л/уоеояоробок,
я/?о#ояорум/знне.
ПРАВАЕ.. Першая састаўная частка
складаных слоў у знач. правы', напр.: яроеобярэзкнь/, л/?о#о(%)лонеобь/.
ПРАВАВЕД, а, 37 дзе, л/н ы, аў, л/
Спецыяліст па правазнаўстве, юрыст.
ПРАВАВЕРНЫ, ая, ае Які строга
прытрымліваецца якой-н. веры, рэлігіі,
вучэння. 77 кол/ол/к. Ц ноз. прававёрнасць,
-і, зк.
ПРАВАВЫ ал. права'
ПРАВАДЗЕЙНЫ, ая, ае У выразе:
правадзейны член чоео — вучонае званне
члена некаторых навуковых устаноў ака
дэмій і пад. 77. член окобэл/й' ноеук.
ПРАВАДНІК', А, л/н і; бў л/ 1. Той,
хто паказвае дарогу. Ябярое/ццо ў бороеу з
я^оеобн/кол/. 2. Чыгуначны служачы, які
суправаджае вагон. Трь/еобо я^оеобн/коў.
3. Спецыяліст, які працуе са службовым
сабакам. 77 з еь/м/укобь/л/ собокол/. Ц зк.
правадніца, -ы, л/н. -ы, -ніц.
ПРАВАДНІК", -А, л/н -і; -бў, л/ 1. Рэ
чыва, якое добра прапускае праз сябе або
перадае электрычны ток, гук, цяпло. 7?обо — цубоўнь/ я. еуку. 2. яерон. Перадатчык,
пасрэднік у распаўсюджванні чаго-н. 7>обь/е — я. /н(%?ррл/оць//. II ярь/л/. праваднікбвы,
-ая, -ае (да 1 знач.).
ПРАВАДНЫ ал провад
ПРАВАДЫР, -А, л/н. -ы, -бў л/. 1. Кіраў
нік грамадскага руху партыі. 2. Чалавек,
які стаіць на чале каго-, чаго-н., кіруе кім-,
чым-н. 77. еомско. 77. ялел/я. Ц ярь/л/. правадь/рскі, -ая, -ае.
ПРАВАЖДАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; зок. (разм.). Правесці які-н. час у кло
патах аб кім-, чым-н. 7&ль/ бзень яроеозкбол/ся, покуль улобкоеол/ /яурь/с/яоў.
ПРАВАЗДОЛЬНЫ, ая, ае (афіц )
Здольны ажыццяўляць якія-н. правы і ад
казваць за свае ўчынкі. 77роеозбольноя особо. II ноз. праваздольнасць, -і, зк.
ПРАВАЗІЦЬ, -важў, -вбзіш, -вбзіць;
зок., коео-м/л/о. Правесці які-н. час, во
зячы каго-, што-н. 7/эль/ бзень яроеоз/ў
броеь/.
ПРАВАЗНАВЕЦ, -нАўца, л/н. -нАўцы,
-нАўцаў, л/. Тое, што і яроеоееб, /орь/сл/.
ПРАВАЗНАЎСТВА, а, н Сукупнасць
юрыдычных навук, юрыспрудэнцыя. Ц
ярьа/. правазнАўчы, -ая, -ае.
ПРАВАЗНЫ ал правезці
ПРАВАКАВАЦЬ, кўю, кўеш, кўе;
-кўй; незок. 1. коао ^м/л/р) но м/л/о. Падбух
торваць на якія-н. дзеянні шляхам права
кацыі (у 1 знач.). 2. м/л/о. Рабіць правака
цыю (у 2 знач.; спец.). Ц зок. справакаваць,

ПРА-ПРА
-кўю, -кўеш, -кўе; -кўй; -каваны. Ц ндз.
правакаванне, -я, н.
ПРАВАКАТАР, -а, мн. ы, -аў, м. 1. Тай
ны агент, які дзейнічае шляхам правака
цыі (у і знач.). 77дбсдбзп<ь л/удбдкдппзрд. 2.
Падбухторшчык, які дзейнічае са здрад
ніцкай мэтай. 77. бдйны. Ц л/?ым. права
катарскі, -ая, -ае.
ПРАВАКАЦЫЯ, і, мн. і, цый, лс. 1.
Здрадніцкія дзеянні, падбухторванне ка
го-н. да такіх дзеянняў якія могуць пры
весці да цяжкіх вынікаў. ТТдббдццд нд лрдедкдцыю. 2. Штучнае выкліканне якіх-н.
прымет хваробы (спец.). Ц лрым. правака
цыйны, -ая, -ае.
ПРАВАЛ, -у .мн. -ы, -аў .м. 1.
права
ліцца, праваліць. 2. Месца, якое правалі
лася, паглыбленне. Тлыбок/ л. у еарлх. 3.
лердн. Поўная няўдача ў якой-н. справе.
77. ллдндў йолэрбеюлдў. 4. лердн. Адсут
насць яснага ўспрымання ўсяго наваколь
нага (пры некаторых хваробах, ап'янен
ні). ТТрдедлы лдмяц/. II лрым. правільны,
-ая, -ае (да 2 знач.; спец.).
ПРАВАЛАВОДЗІЦЦА, джуся, дзіш
ся, -дзіцца; здк. (разм.). Затраціць многа
часу на што-н. 77 лдўбня.
ПРАВАЛАЧУ, -лакў, -лачЗш, -лачб;
-лачбм, -лачацё, -лакўць; -лбк, -лаклб,
-лб; -лачьі; -лбчаны; здк. (разм.). 1. кдеом//ло. Працягнуць волакам. 2. м/?ло. Зацяг
нуць (нітку ў вушка іголкі). Ц нездк. права
лакаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПРАВАЛІЦЦА, -алібся, -Алішся, -Аліц
ца; здк. 1. Упасці ў якую-н. адтуліну 77. ў
яму. Тдлюў скрозь зямлю л. (хочацца знік
нуць, схавацца ад сораму страху і пад.).
Як скрозь зямлю лрдедл/ўся (знік невядома
куды). 77. ліне срозь зямлю (клятвеннае за
пэўненне ў праўдзівасці сваіх слоў; разм.).
2. (7 /2 дс. не ўлсые.). Абрушыцца ад цяжа
ру. Смоль лрдедлыдся. 3. лердн. Пацярпець
няўдачу (у якой-н. справе або пра якую-н.
справу; разм.). Спробы лрдбдліл/ся. 77. нд
экздмене. 4. лердн. Прапасці, знікнуць
(разм.). Аубы мы лрдедл/усл нд бед мь/бн/?
5. (7 / 2 дс. не ўлсые.). Тое, што і уедл/^д'
(у 2 знач.). 7?очы лрдедлйнся. Ц нездк. пра
вальвацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц ндз.
правіл, -у м. (да 2 і 3 знач.).
ПРАВАЛІЦЬ, -аліб, -Аліш, -Аліць; -Алены; здк. 1. ммо. Праламаць, абрушыць. 77.
лдблоеу. 2. інмо. Загубіць якую-н. справу
(разм.). 77. мердлрыемслюд. 3. кдао-^мо.
Адхіліць, адвесці (разм ). 77 кдео-н. нд эк
здмене (паставіць нездавальняючую ацэн
ку). II нездк. правальваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
ндз. правіл, -у м.
ПРАВАМЁРНЫ,
ая, -ае (кніжн)
Унутрана апраўданы, заснаваны на праве,
заканамерны. 7%рдедм^рныя бзеянн/. Ц ндз.
правамернасць, -і, лс.
ПРАВАМОЦНЫ, -ая, ае (кніжн ) Які
мае законныя правы, паўнамоцтвы. 77.
скоб. II ндз. правамоцтва, -а, мн. -ы, -аў н.
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ПРАВАНСАЛЬ, ю, м Соус з жаўткоў з
алеем і вострымі прыправамі. Хдлу<тлд л.
(кіслая капуста з алеем і прыправамі).
ПРАВАНСКІ, -ая, -ае У выразе: пра
ванскі алей — вышэйшы гатунак аліўкава
га алею; выкарыстоўваецца і як народны
лекавы сродак.
ПРАВАПАРАДАК, -дку, м (кніжн )
Парадак грамадскіх адносін, замацаваны
прававымі нормамі.
ПРАВАПАРУШАЛЬНІК, а, мн і, аў
м. (афіц.). Асоба, вінаватая ў правапару
шэнні, якая парушыла закон. Ц лс. права
парушальніца, -ы, мн. -ы, -ніц
ПРАВАПАРУШЭННЕ, я, мн і, яў, н
(афіц.). Парушэнне права, законаў; зла
чынства. 77рд%,йдкмыкд лрдедлдрумюнняў.
ПРАВАПІС, -у м. Агульнапрынятыя,
узаконеныя правілы пісьма; арфаграфія.
77. белдрускдй моды. Ц лрым. правапісны,
-ая, -ае.
ПРАВАРОНІЦЬ, ню, ніш, ніць; не
ны; здк., кдео-м/мо (разм.). Прапусціць,
празяваць. 7дк; зручны еылдбдк лрдедронмі.
ПРАВАРТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; -тавбны; здк., кдео-м/л^о (разм.). 1.
Не ўсцерагчы, празяваць. 2. і без бдл. Пра
весці які-н. час, вартуючы каго-, што-н.
77. усю ноч.
ПРАВАРАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-брыцца; здк. 1. Добра зварыцца ў выні
ку доўгай варкі. 2. Варыцца некаторы час.
ЗТясд лрдедрылдся /лры едбз/ны. Ц нездк.
праварвацца, -аецца (да 1 знач.).
ПРАВАРАЦЬ, -арў, -брыш, -брыць;
-браны; здк., н^/ло. 1. Доўгай варкай давес
ці да поўнай гатоўнасці. 77. мясд. 2. Пра
весці які-н. час, варачы што-н. Ц нездк.
праварваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.).
ПРАВАСКАВАЦЬ, кўю, кўеш, кўе;
-кўй; -кавбны; здк., млло. Нацерці воскам,
правашчыць. 77 ^рдл^еу. Ц нездк. правас
коўваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАВАСЛАЎЕ, -я, н. Адзін з асноўных
кірункаў у хрысціянстве (побач з каталі
цызмам, пратэстантызмам); веравызнан
не, якое склалася ў Візантыі як усходнехрысціянская царква. Ц лрым. праваслаў
ны, -ая, -ае.
ПРАВАСЎДДЗЕ, -я, н. 1. Дзейнасць су
довых органаў Ллсыццяў/іяць л. 2. Спра
вядлівае рашэнне справы, спрэчак. 777ўкдць лрдедсуббзя. II лрым. правасудны, -ая,
-ае.
ПРАВАТА, -й, ДЛ7 -вацё, лс. Правіль
насць дзеянняў і думак. 7?ерд ў лрдед/лу
сед ёй слрдеы.
ПРАВАФЛАНГОВЫ, ая, -ае 1. Які
знаходзіцца, размешчаны на правым
флангу. 77. бдец. Рдўняццд нд лрдед^лднеоеых(наз ). 2. правафланговы, -ага, мн. -ыя,
-ых, м., лердн. Чалавек, на якога патрэбна
раўняцца ў працы, што служыць прыкла
дам для іншых.
ПРАВАШЧЫЦЬ, вашчў, -вбшчыш,
-вбшчыць; -вбшчаны; здк., м/лю. Тое, што

і лрдедскдедць. Ц нездк. правошчваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПРАВЕДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; здк. 1. кдео-мпло. Тое, што і ндеебдць. 77 сяе/лру. 2.
м/?ло, дб чьш, лрд м/пю і з бдбдн. Атрымаць
звесткі пра каго-, што-н. 77. дбяео збдроўі
або лрд яео збдроўе. Ц нездк. праведваць,
-аю, -аеш, -ае.
ПРАВЕДНІК, а, мн і, аў м 1. У
вернікаў: чалавек, які жыве праведным
жыццём. 2. Чалавек, які ў сваіх дзеяннях
кіруецца прынцыпамі сумленнасці, спра
вядлівасці (іран ). У выразе: спаць сном
праведніка (разм., жарт.) — спаць спакой
на, ціха, мірна. Ц лс. праведніца, -ы, мн. -ы,
-ніц. II лрым. праведніцкі, -ая, -ае.
ПРАВЕДНЫ, -ая, ае 1. У вернікаў: на
божны, бязгрэшны, які не парушае рэлі
гійнай маралі. Т^деебнде лсыццё. 2. Спра
вядлівы, заснаваны на праўдзе (у 2 знач.;
уст.). 77. суб. II ндз. праведнасць, -і, лс.
ПРАВЕЗЦІ, -вязў, -вязёш, -вязё; -вя
зём, -везяцё, -вязўць; правёз, -вёзла;
-вязі; -вёзены; здк., кдео-нлло. 1. Везучы,
даставіць. 77. бл/лсэйм/ым мляхдм. 2. Везу
чы, мілаваць што-н. 77. кдля 77длдцд мдслідцліедў. 3. Перавезці з сабой у чым-н. 77
кніеі ў чомдбднс. 77 кдн/лрдбднбу цердз ердніцу. 4. Тое, што і лрдкдц/ць (у 2 знач.). Л ну,
лрдяязі мяне нд мдм^ыне/ Ц нездк. правозіць,
-вбжу -вбзіш, -вбзіць. II ндз. правбз, -у м.
(да 1 і 3 знач.). Ц лрьм^. правазны, -бя, -бе
(да 1 знач.; спец.). 77рд<?дзндя збольндсць
чыеункі. ТТрдедзндя ллдлід зд бдедлс.
ПРАВЕНТЫЛЯВАЦЬ і ПРАВЕНТЫ
ЛІРАВАЦЬ ад. вентыляваць.
ПРАВЕРШЧЫК, а, мн -і, -аў м
(разм.). Тбй, хто займаецца праверкай ча
го-н. II лс. правёршчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
ПРАВЕРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -ра
ны; здк., кдео-м//ло. 1. Упэўніцца ў пра
вільнасці чаго-н., абследаваць з мэтай
нагляду, кантролю. 77. лрдемьндсць дуэн
ня здбдчы. 77. білеты пры ўедхобзе. 2. Пад
вергнуць выпрабаванню для высвятлення
чаго-н. 77 еебы ндеучэнцдў. 77. ндсенне нд
ўсхоблсдсць. II нездк. правяраць, -бю, -беш,
-бе. II ндз. праверка, -і, ДА7 -рцы, мн. -і,
-рак, лс., лрьАм. праверачны, -ая, -ае.
ПРАВЕС, -у мн. -ы, -аў м. (спец.). Правіслае месца ў чым-н.
ПРАВЕСІЦЬ, -вёшу -вёсіш, -вёсіць;
-вёшаны; здк., м/л^о (спец.). Адвесам пра
верыць прамізну якой-н. паверхні, лініі і
пад. II нездк. правешваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАВЕСЦІ, -вядў, -вядзёш, -вядзё;
-вядзём, -ведзяцё, -вядўць; -вёў -вялб,
-лб; -вядзі; -вёдзены; здк. 1. кдео-мпло.
Памагчы прайсці куды-н., праз што-н.
77. дпірдб цердз бдлолід. 77. лрдз дед^обь/. 2.
м//ло. Вызначыць, прачарціць. 77. ердн/цу.
3. чым лд чым. Зрабіць рух чым-н. прыціс
нутым да паверхні. 77. рукой лд едлдсдх. 4.
млло. Пракладваючы, збудаваць, устана
віць. 77. кдндя. 77. пкме%юн. 5. кдео (йпло).
Развітваючыся, прайсці разам з кім-н. да
якога-н. месца. 77. сяс/пру нд едкздл. 6. кдео
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(6/л/р). Адправіць куды-н. 77. сычоўорл/йо.
Дзяэкрряы на с/лоч//ы/ прассу оло/оч/ лоезб.
7. коео-м/л/о. Паглядзець услед таму хто
або што аддаляецца. 77. коео-ч. са чал;/. 8.
м/л/о. Дамагчыся ажыццяўлення чаго-н.,
увасобіць. 77. /бэ/о ў лсыцце. 9. м/л/о. Вы
канаць, ажыццявіць, зрабіць (якія-н. дзе
янні, работу). 77. ўборку ўраджаю. 77 рэлеуяыцыю. 10. коео-м/л/о. Тое, што і офорл//ць
(у 2 знач.; спец.). 77. рохучк/ ла косоеоч
кч/зе. 11. /о/ло. Пражыць, прабыць які-н.
час дзе-н. або якім-н. спосабам. 77. некаль
кі еобоў у ссьмцы. Весела н. сея/ло. 12. каео
(м/то). Ашукаць, перахітрьшь (разм.). 7^/наеа чалавека цялска н. Ц незак. праводзіць,
-джу, -дзіш, -дзіць. II наз. правядзённе, -я,
н. (да 1—4, 8—10 знач.), правбд, -у, Л7-дзе,
л/. (да 1 знач.), праводка, -і, ДЛ/-дцы, лс.
(да 1,4 і 10 знач.; спец.) / праводзіны, -дзін
(да 5 і 6 знач.). ТТроеоб або //расошка суд
наў цераз канал. ТТроеобко л/н/7. ТТроеобко
рахункаў.
ПРАВЕТРЫЦЦА,
руся,
-рышся,
-рыцца; зак. 1. (7 і 2 ас. не ўлсые.). Ачыс
ціцца ад дрэннага паветра прытокам све
жага; прасушыцца на ветры. ТТбкой бобро
лроеел/рыўся. Зерне лроее/лрь/т/ося. 2. Ас
вяжыцца, пабыць на свежым паветры. 3.
леран. Развеяцца, набрацца новых ура
жанняў заняцца чым-н. дзеля адпачынку
забавы (разм.). Трэба наехаць у лоборолслса, каб л. Ц незак. праветрывацца, -аюся,
-аешся, -аецца. Ц наз. праветрыванне, -я, н.
(да 1 знач.).
ПРАВЕТРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; -ра
ны; зак., /ол/о. 1. Асвяжыць прытокам све
жага паветра. 77 ха/лу. 2. Пад уздзеяннем
паветра ачысціць, засцерагчы ад псаван
ня. 77. зімовае абзенне. Ц незак. праветры
ваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. праветрыванне,
-я, н.
ПРАВЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак. Ра
біцца больш правым, кансерватыўным у
палітычных адносінах. Ц зак. паправець,
-ёю, -ёеш, -ёе.
ПРАВЕЯЦЬ ал веяць
ПРАВІДЛА, -а, л/н. -ы, -аў н. (спец.). 1.
Лінейка для праверкі правільнасці камен
най кладкі, тынкоўкі. 2. Прыстасаванне ў
форме ступні чалавека, якая кладзецца
ў боты, іншы абутак для захавання яго
формы.
ПРАВІЗАР, -а, лін. -ы, -аў, л/. Аптэчны
работнік, фармацэўт вышэйшай кваліфі
кацыі. II лрыл/. правізарскі, -ая, -ае.
ПРАВІЗІЯ, -і, лс. Прадукты харчаван
ня II лрыл/. правізійны, -ая, -ае
ПРАВІЗОРНЫ, ая, ае (кніжн) Па
пярэдні або часовы. ТТрое/зорчоя оцэчко.
ПРАВІЛА, -а, л/н. -ы, -віл / -аў н. 1. Па
лажэнне, якое выражае заканамернасць,
пастаянныя суадносіны якіх-н. з'яў. Трол/а/лычныя лроемы. 776 ўс/х лроей/ох (так,
як трэба; разм.). 2. звычайна л/н. Паста
нова, палажэнне, якія абавязваюць за
хоўваць пэўны парадак пры выкананні
чаго-н. ТТроео/ы еул/чноеа руху. ТТроемы

ўчу/лрочоео рослоробку. 3. Склад думак,
норма паводзін, прывычка. %7/оеек слірое^х лрое/л. Узяць собе /о/ло-ч. зо л. 0 Як пра
віла — звычайна, найчасцей.
ПРАВІЛЬНЫ, ая, ае 1. Які не ад
ступае ад правіл, норм, прапорцый. 77рое/т/ьчое чол/сочче. 77роео/ьчь/я рысы /леору.
2. Заканамерны, рэгулярны. 77роей/ьчоя
зл/ено лер еобо. 3. Які адпавядае сапраў
днасці, такі, як патрэбна. 77. обкоз. 77рое/льное розул/енне сучосноео с/лочое/6/чо. 4.
Пра многавугольнік: які мае роўныя вуг
лы і стораны; пра мнагаграннік: які мае
грані — аднолькавыя правільныя многа
вугольнікі і роўныя мнагагранныя вуглы
пры вяршынях. II лоз. правільнасць, -і, лс.
ПРАВІНАВАЦІЦЦА, вучуся, вАціш
ся, -вёціцца; зок., у чь/л/ або чь/л/ чероб к^л/.
Тое, што і лрое/я/ццо.
ПРАВІНІЦЦА, -нібся, -нішся, -ніцца;
-німся, -ніцёся, -нАцца; зок., у чь/л/ або
чь/л/ лсроб к/л/. Учыніць якую-н. правін
насць, стаць вінаватым. 77. яероб боцькол//.
ПРАВЙІНАСЦЬ, і, л/ч і, ей, лс
Дрэнны ўчынак, віна. 77е бороеоць чоео/л
л/от/ечькой лрое/ччосц/.
ПРАВІНЦЫЯ, і, лін. і, цый,
Г У
некаторых дзяржавах: вобласць, адмініс
трацыйна-тэрытарыяльная адзінка. 77.
77обуя. 2. Мясцовасць, тэрыторыя краіны,
аддаленая ад буйных цэнтраў Тлухоя л. Ц
лрыл/. правінцыяльны, -ая, -ае.
ПРАВІНЦЫЯЛ, а, л/л ы, -аў л/ 1.
Жыхар правінцыі (у 2 знач.; уст.). 2. лсроч.
Чалавек з адсталымі, абмежаванымі пог
лядамі. II лс. правінцыялка, -і, ДЛ7-лцы, л/ч.
-і, -лак.
ПРАВІНЦЫЯЛ ІЗМ, у, л/ Правінцы
яльныя погляды, манеры.
ПРАВІНЦЫЯЛЬНЫ, ая, ае 1. 27/
правінцыя. 2. лероч. Адсталы, абмежава
ны ў поглядах, наіўны. 77роб/чцыя//ьчыя
чрроеы. II чоз. правінцыяльнасць, -і, лс.
ПРАВІСНУЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , не;
правіс, -ела; зок. Апусціцца, прагнуўшыся
ўсярэдзіне пад цяжарам. 77роеобы лрое/с///. II чезок. правісаць, -Яе. Ц чоз правісанне,
-я, ч.
ПРАВІЦЕЛЬ, я, л/ч і, яў, л/ (кніжн )
Асоба, якая правіць краінай, дзяржавай. Ц
лс. правіцельніца, -ы, л/ч. -ы, -ніц. Ц лрыл/.
правіцельскі, -ая, -ае.
ПРАВІЦЦА, прёўлюся, правіліся, пра
віцца; чезок. 1. Папраўляцца, ачуньваць
(пасля хваробы); паўнець (разм.). Лееры
лочоў л. 77. чо бобрык хорчох. 2. (7 / 2 ос. че
ўлсые.). Рабіцца лепшым. 7/оберр<?лочоло
//. 3. (7 / 2 ос. чеўлсые.). Адбывацца, служыцца. 77рое//^^о обебчя.
ПРАВІЦЬ', праўлю, правіш, правіць;
чезок., км/-чыл/. 1. Кіраваць, маючы ўла
ду. 77. бзярлсоеой. 2. Накіроўваць чый-н.
рух. 77. кочьл//, ях/лом. 3. Адпраўляць, пра
водзіць якое-н. дзеянне. 77. л/о//ебеч. Ц чоз.
праўлённе, -я, ч. (да 1 знач.).
ПРАВІЦЬ, праўлю, правіш, правіць;
праўлены; чезок., /ол/о. 1. Рамантаваць,
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папраўляць. 77. хол/ул/. 2. Выпраўляць па
мылкі ў чым-н. 77. кррэкл/уру. 3. Тачыць,
вастрыць. 77. брыл/еу. Ц чоз. прйўка, -і, ДЛ7
-ўцы, лс.
ПРАВІЯНТ, у, Л7 нце, л/ (уст) Пра
дукгы для арміі. Ц лрь/л/. правіянцкі, -ая,
-ае.
ПРАВОБРАЗ, -а, л/ч. -ы, -аў, л/. (кніжн.).
1. Тое, што з'яўляецца ўзорам для чаго-н.
77. бубучоео еоробо. 2. Асоба, якая з'явілася
асновай для стварэння літаратурнага пер
санажа; прататып.
ПРАВОД 27/. правесці.
ПРАВОДЗІНЫ 27/ правесці
ПРАВОДЗІЦЬ, джу, дзіш, дзіць; че
зок. 1.27/. правесці. 2. /ол/о. Быць правад
ніком^ (у 1 знач.) чаго-н. ЛТел/от/ бобро лроеобз/ць эу/ек/лрыччос//ь.
ПРАВОДКА, -і, ДЛ7-ДЦЫ, лс. 1.27/. пра
весці. 2. л/ч. -і, -дак. Сетка правадоў для
перадачы току нізкага напружання. Злекл/рыччоя л.
ПРАВОДНАСЦЬ, і, лс (спец ) Здольнасць прапускаць праз сябе электрычны
ток, цяпло, гук і пад. 77. л/е/лот/оў.
ПРАВОЗ 27/. правезці.
ПРАВОЗІЦЬ 27/ правезці
ПРАВОРВАННЕ 27/ праараць
ПРАВОРВАЦЬ 27/ праараць
ПРАВОШЧВАЦЬ 27/ правашчыць
ПРАВУЛАК, -лка, л/ч. -лкі, -лкаў, л/.
(разм.). Вузкая вуліца паміж дамамі. Ц
лрь/л/. правулачны, -ая, -ае.
ПРАВУЧАЦЦА,
учўся,
ўчышся,
-ўчыцца; зок. Правесці які-н. час за ву
чэннем. 77роеучыўся м/эс^ь еобоў.
ПРАВУЧЁІЦЬ, учў, ўчыш, -ўчыць;
-ўчаны; зок. 1. коео ("о/я/о). Пакараць для
постраху. 77. буросл/ўцо. 2. м/л/о. Правесці
які-н. час, вучачы што-н. 77. дрок/ўеесь еечор. II чезок. правучваць, -аю, -аеш, -ае (да
1 знач.).
ПРАВЫ', -ая, -ае. 1. Які знаходзіцца,
размешчаны з боку, што з'яўляецца про
цілеглым леваму 77роеоя руко (таксама пе
ран.: галоўны памочнік). 77. берое рок/. 2.
У палітыцы: кансерватыўны, рэакцыйны,
варожы ўсякаму прагрэсу. Чблоеек лроеых
ло2тмбоў.
ПРАВЬР, -ая, -ае. 1. Справядлівы,
праўдзівы. 776/до слроео лроеоя. 2. Не віна
ваты, які не парушае законы. Сўб лрь/зчоў
яео лроеь/л/. 3. часцей кор. ф. (праў прёва).
Які правільна, беспамылкова думае, гаво
рыць, дзейнічае. Ёч л/ул/ обсол/о/лчо лроў.
ПРАВЭНДЗІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-іцца; зок. Зрабіцца вэнджаным. 777ычко лроеэчбзб/ося. Ц чезок. правэнджвацца,
-аецца.
ПРАВЭНДЗІЦЬ, джу дзіш, -дзіць;
-джаны; зок., мол о. 1. Зрабіць вэнджа
ным. 77. /лычку. 2. Падвергнуць вэнджан
ню на працягу якога-н. часу. Ц чезок. пра
вэнджваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.).
ПРАВЯДЗЕННЕ 27/ правесці
ПРАВЯЛІЦЦА 27/ вяліцца
ПРАВЯЛІЦЬ 27/ вяліць
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ПРАВЯНУЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв., не;
правеў, -вёла; здк. Злёгку звянуць. /Да сом^ы л/рдед лрдеялд.
ПРАВЯРАЦЬ
праверыць
ПРАВЯРНУЦЬ, -ярнў, -ёрнеш, -ёрне;
-ярні; -ёрнуты; здк., м/лю (разм.). Ажыц
цявіць, зрабіць спрытна і хутка. 77. слрдеу.
/7. лыл/дмме.
ПРАіА, -і, ДЛ7 прёзе, зк. 1. Жаданне,
патрэбнасць піць, смага. 77. л/ць. 2. лерам.,
чяео і (За чдао. Моцнае, палкае жаданне ча
го-н. (высок.). 77 бд еебдў.
ПРАГАБЛЯВАЦЬ, -лібю, лібеш, -лібе;
-лібй; -лявАны; здк., м/лю. 1. Выгабляваць
усю паверхню чаго-н. 77. бомку. 2. Зрабіць
гэблем палоску ў чым-н. 3. і без бдл. Габ
ляваць некаторы час. Ц мездк. прагаблёў
ваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 і 2 знач.).
ПРАГАВАРЫЦЦА, -арўся, брышся,
-брыцца; здк. Незнарок сказаць тое, чаго
не варта гаварыць. 77 дб сед/хздбул/дх. Ц ме
здк. прагаварвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРАГАВАРЫЦЬ, -арў, -брыш, -брыць;
-браны; здк. 1. млю і без бдл. Прамовіць,
сказаць. 77е лрдедедрыў м/ слоед. 2. Правес
ці некаторы час у размове. 77 уеесь еечдр.
II мездк. прагаварваць, -аю, -аеш, -ае (да 1
знач.).
ПРАГАВІТЫ, -ая, -ае. Тое, што і лрдемы. II мдз. прагавітасць, -і, зк.
ПРАГАДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; здк. Па
мыліўшыся ў разліках, меркаваннях, ака
зацца ў нявыгадным становішчы. 77 тлум
м/чоед ме лрдедбдў. Ц мездк. прагадваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПРАГАЛ, -у, л/м. -ы, -аў, .м. Тое, што і
лрдец/лмд.
ПРАГАЛАДАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; здк. Адчуць голад, захацець есці. Зд
бземь лрдедлдбдўся.
ПРАГАЛАДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; здк.
Прабыць які-н. час галадаючы, без ежы.
Ддеялося бземь л.
ПРАГАЛАСАВАЦЬ ал. галасаваць
ПРАГАЛІНА, -ы, л/м. -ы, -лін, зк. Мес
ца, не запоўненае тым, што знаходзіцца
вакол яго (напр., невялікая палянка ў ле
се, светлая пляма на хмарным небе і пад.).
II ламялы/, прагалінка, -і, ДА7 -нцы, мм. -і,
-нак, зк.
ПРАГАЛІЦЬ, -аліб, -бліш, -бліць; -блены; здк., м/ло. Выгаліць палоску паміж
валасамі, прабрыць. Ц мездк. прагбльваць,
-аю, -аеш, -ае.
ПРАГАНДЛЯВАЦЦА, лібюся, лібеш
ся, -лібецца; -лібйся; здк. Панесці страты
або разарыцца ад няўдалага гандлю.
ПРАГАНДЛЯВАЦЬ, лібю, лібеш,
-лібе; -лібй; -лявАны; здк. 1. млю. Гандлю
ючы, панесці страты ў якім-н. памеры. 77.
чдліырыслю рублёў. 2. чым і без бдл. Пра
весці які-н. час, гандлюючы чым-н. 77рдедмбляедў уеесь бземь.
ПРАГАНЯЦЬ ал. прагнаць
ПРАГАРНУЦЬ, -гарнў, -гбрнеш, -гбрне; -гарні; -гбрнуты; здк., млю. 1. Гарта
ючы, перабраць старонкі, лісты чаго-н.
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77. кмйу. 2. Разграбаючы, прачысціць. 77.
бдрозкку ў смезе. Ц мездк. прагортваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПРАГАРТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; здк,
млю. 1. Тое, што і л/удедрлуць (у 1 знач.).
2. Правесці які-н. час, гартаючы што-н.
ЎЬесь еечдр лрдедрлшў км/а/.
ПРАГАРЭЛЫ, -ая, -ае. Які прагарэў
зрабіўся дзіравым.
ПРАГАРАЦЬ, -рў, -рЫш, -рьіць; -рйм,
-рыцё, -рАць; -ры; здк. 1. (7 / 2 дс. ме
узкые.). Зрабіцца дзіравым ад агню. Сцямд
лрдедрзлд. 2. (7 і 2 дс. ме узкые.). Згарэць
зусім. Дроеы у лечь/ лрдедрэл/. 3. (7 і 2 дс.
ме ўзкь/е.). Гарэць які-н. час. 77/хл/др лрдедрэў усю моч. 4. лердм. Пацярпець няўда
чу ў справе, пераважна грашовай (разм.).
Слрдед л/дя лрдедрэлд. Ц мездк. прагараць,
-Аю, -Аеш, -Ае (да 1, 2 і 4 знач.) / пра
гарваць, -аю, -аеш, -ае (да 1, 2 і 4 знач.).
ПРАГІБ, -у, м. 1. ал. прагнуцца, пра
гнуць. 2. мм. -ы, -аў. Прагнутае месца. 7рэм/чь/мд ў лрде/бе.
ПРАГІБАННЕ і ПРАГІНАННЕ ал пра
гнуцца, прагнуць.
ПРАГІБАЦЦА; ПРАГІНАЦЦА ал пра
гнуцца.
ПРАГІБАЦЬ / ПРАГІНАЦЬ ал пра
гнуць.
ПРАГІМНАЗІЯ, і, мм і, -зій, зк (уст)
Няпоўная (з чатырох- або шасцікласным
курсам) гімназія.
ПРАГІН, -у мм. -ы, -а% м. Тое, што і
лрде/б (у 2 знач.).
ПРАГЛЁДЗЕЦЬ, -ёджу -ёдзіш, -ёдзіць;
-ёдзь; -ёджаны і ПРАГЛЯДЗЁЦЬ, яджў,
-ядзіш, -ядзіць; -ядзім, -едзіцё, -ядзёць;
-ядзі; здк. 1. млю. Аглядаючы, гледзячы,
азнаёміцца з чым-н. 77. /уукдл/с. 77. моеую
экслдз/^ыю. 2. мл/о. Бегла прачытаць. 77.
чдсол/с. 3. кдао-м//ло. Гледзячы, не заўва
жыць, прапусціць. 77. лдмылку. 4. лердм.,
кдео-млю. Не звярнуць належнай увагі,
выпусціць з поля зроку (разм.). Зд слрдедм/ л^рда^ебзел/ (^лрдалябзея/) сь/мд. 5. млю і
без бдл. Правесці які-н. час, разглядаючы
пгго-н., назіраючы за чым-н. б Усе вочы
праседзець (разм.) — углядаючыся, доў
га чакаць каго-н. Ц мездк. праглядаць, -Аю,
-Аеш, -Ае (да 1—4 знач.). Ц мдз. прагляд, -у,
Л7 -дзе, м. (да 1 і 2 знач.). Хдлек/ль/ўмы л.
слек/лдкля. /іббд^ь рукдл/с мд л. кдму-м.
ПРАГЛЫНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; здк., кдео-млю.
Глытаючы, прапусціць праз глотку ў стра
вавод. 77 кдедлдк. З мёбдм / ^е/к лрдалымем (прыказка). 77. лілюлю (перан.: моўчкі
перанесці абразу). 77 язык (перан.: замаў
чаць, перастаць гаварыць; разм.). 77. кмйу
(перан.: хутка прачытаць; разм.). Ц мездк.
праглынаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПРАГЛЯДАЛЬНЫ, -ая, ае Які слу
жыць для прагляду чаго-н. 77рдалябдльмдя
здлд.
ПРАГЛЯДАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-Аецца / ПРАГЛЯДВАЦЦА, 1 і 2 ас не
ўжыв., -аецца; мездк. Аб прасторы: быць

добра бачным, адкрытым для аглядання.
Зузеоркд бобрд лрдадябдеццд ^лрда^ябеде^^д) усё мдедкояяе.
ПРАГЛЯДАЦЬ ад прагледзець.
ПРАГЛЯДВАЦЬ
праглянуць
ПРАГЛЯДЗЁЦЬ ая прагледзець
ПРАГЛЯНУЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , не;
здк. Выглянуць, паказацца. ТТрдаяямуяд
сдм^д з-зд хл/др. II мездк. праглядваць, -ае.
ПРАГМАТЫЗМ, у м 1. Плынь у фі
ласофіі, якая адмаўляе неабходнасць паз
нання аб'ектыўных законаў рэчаіснасці і
прызнае ісцінай толькі тое, што дае пра
ктычна карысныя вынікі. 2. У гістарыч
най навуцы: кірунак, які абмяжоўваецца
апісаннем падзей у іх знешняй сувязі і
паслядоўнасці без раскрыцця заканамернасцей іх развіцця. Ц лрыл/. прагматычны,
-ая, -ае.
ПРАГМАТЫКА, -і, ДАТ -тыцы, ж. У
семіётыцы, мовазнаўстве: кірунак, які
вывучае адносіны паміж сродкамі мовы
і тымі, хто гэтымі сродкамі карыстаецца;
самі такія адносіны. Ц лрым. прагматычны,
-ая, -ае.
ПРАГНАЗАВАЦЬ, -ўю, -ўеш, -ўе; -ўй;
здк. і мездк., млю (кніжн.). Саставіць (сас
таўляць) прагноз. 77 рдзе/ццё мдеук/. Ц мдз.
прагназаванне, -я, м. ТТдеукоеде л.
ПРАГНАЗІСТ, а, Л7-сце, л/м -ы, -аў л/
Спецыяліст па прагназаванні чаго-н. Ц зк.
прагназістка, -і, ДЛ7-тцы, -і, -так.
ПРАГНАСЦЬ, -і, зк. 1. Празмернае ім
кненне задаволіць якое-н. жаданне. 7&ц/ з
лрдемдсцю. 2. Ненасытнасць, жадлівасць.
77 чдлдеечдя.
ПРАГНАЦЬ, -ганіб, -гбніш, -гбніць;
-гнёў -гнёла; -гані; -гнёны; здк. 1. кдеомлю. Прымусіць пайсці адкуль-н., вьшаліць (груба, прымусова, сілай). 77. зхд/лы.
77. сд сяузкбы. 77. зл/рочмыя бул/к/ (перан.).
2. кдео-млю. Прымусіць рухацца, ісці.
77. лд/юммых лрдз еордб. 77. ллыл/ы лд рд/{з. 3. млю. Ажыццявіць прагон (у 3 знач.;
спец.). 77 ліку лердб лрэл/<ердм. 4. млю і
без бдл. Хутка праехаць, прабегчы (разм.).
77. лд мдсэ ляць кмдмел/рдў. 5. млю. Хут
кім рухам або напрамкам руху чаго-н.
утварыць што-н. 77. лрдкос. 77 рдзору. 6.
лердм., млю. Задаволіўшы, спыніць, на
таліць (разм.). 77. сл/деу. Ц мездк. праганяць,
-ёю, -ёеш, -ёе (да 1—3, 5 і 6 знач.).
ПРАГНІЛЫ, -ая, -ае. Які прагніў 77.
л/осц/к.
ПРАГНІСЦІ / ПРАГНІЦЬ, 1 і 2 ас не
ўжыв., -ніё, -ніібць; здк. Згнісці, згніць
наскрозь. 77дб/юед лрдеммд. Ц мездк. прагні
ваць, -ёе.
ПРАГНОЗ, -у, л/м. -ы, -аў л/. (кніжн.).
Прадбачанне, прадказанне, заснаванае на
пэўных дадзеных. 77. мдбеор^. 77. лдбаем. Ц
лрь/л/. прагнозны, -ая, -ае (спец) / прагнас
тычны, -ая, -ае (спец.). 77рдемозмыярдз^/к/.
77рдемозмыя здлдсы кдлймдм сол/. 77рдемдсл/ычмы бдк^дб.
ПРАГНОСТЫКА, -і, ДЛ7-тыцы, зк. Тэ
орыя і практыка прагназавання.
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ПРАГНЎЦЦА, 1 і2ас. не ўжыв., -нёцца;
здк. Пад уздзеяннем цяжару атрымаць вы
гіб. Смоль лрлаяулася. Ц яезяк. прагінацца,
-Аецца / прагібацца, -Аецца Ц //ез прагіб, -у,
л/, прагінанне, -я, я. /прагібанне, -я, н
ПРАГНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; яездк.,
чдео. Адчуваць прагу (у 2 знач.), моцна жа
даць. 77. сустрэча/ з сябрам/.
ПРАГНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; -нўты; здк., м/то. Сілай ця
жару зрабіць выгіб у чым-н. 77. л/етдл/чяь/
прут. II лездк. прагінаць, -Аю, -Аеш, -Ае /
прагібаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц лдз. прагіб, -у
л*., прагінанне, -я, м. / прагібанне, -я, н
ПРАГНЫ, -ая, -ае. 1. Які моцна хо
ча, прагне чаго-н. 77. бд ^ром/дй. 77рденд
(прысл.) с//ухдць (перан.). 77. бд еебяў. 2.
Які выказвае прагнасць (у 1 знач.). 77рдеяыя еочы. 3. Скупы, жадлівы. 77. чдлдеек.
ПРАГОЛЬВАЦЬ ел. прагаліць
ПРАГОН, у, л/я -ы, -аў л/ 1. Абгаро
джаная з двух бакоў дарога, па якой га
няюць на пашу жывёлу. 2. Доўгі ўчастак
поля, сенажаці і пад., адведзены для ра
боты аднаму чалавеку звяну, брыгадзе. 3.
Рыжысёрскі прагляд усяго спектакля на
працягу адной рэпетыцыі (спец.). Ц лрь/л/.
прагонны, -ая, -ае.
ПРАГОНЫ, -аў (гіст.). Плата за праезд
на паштовых конях ці аплата праезду па
чыгунцы афіцэраў і чыноўнікаў Ц лрь/м.
прагонны, -ая, -ае. 77рдеояяыя ером/ы.
ПРАГОРКЛЫ, ая, ае Які стаў горкім
на смак у выніку псавання. 77. тлум/ч. Ц
ядз. прагоркласць, -і, лс.
ПРАГОРКНУЦЬ аі. горкнуць
ПРАГОРТВАЦЬ ад прагарнуць
ПРАГРАБАЦЬ ад прагрэбці
ПРАГРАВАННЕ ад. прагрэцца
ПРАГРАВАЦЦА ел. прагрэцца
ПРАГРАВАЦЬ ел. прагрэць
ПРАГРАМА, -ы, л/я. -ы, -р&м, ж. 1.
План дзейнасці, работ і пад. 77. рдзе/цця
лрдл/ыслобдсц/. Сдцыялы/дя л. 2. Выклад
зместу і мэты дзейнасці палітычнай пар
тыі, арганізацыі ці асобнага дзеяча. 77. ядаукоодм кдя%,е/?эя/<ь//. 3. Кароткі выклад
зместу вучэбнага прадмета. 77. лд х/м//. 4.
Змест тэатральных, канцэртных, цырка
вых прадстаўленняў радыё- і тэлеперадач,
а таксама лісток з пералікам выконваемых
нумароў выступленняў перадач і пад. 77.
рдбыелердбдч. 5. Апісанне алгарытму ра
шэння задачы на мове ЭВМ (спец.). Ц
лрыл/. праграмны, -ая, -ае (да 2, 3 і 5 знач.).
ПРАГРАМАВАННЕ, -я, я (спец) 1. ал
праграмаваць. 2. Частка прыкладной ма
тэматыкі і вылічальнай тэхнікі, якая рас
працоўвае метады складання праграм.
ПРАГРАМАВАЦЬ, мўю, мўеш, -мўе;
-мўй; -вАны; яездк., м/то (спец.). Складаць
і запісваць спецыяльным кодам прагра
му для ЭВМ. II здк. запраграмаваць, -мўю,
-мўеш, -мўе; -мўй; -вОны. Ц лдз. праграма
ванне, -я, я.

ПРАГРАМІСТ, а, Л7 сце, л/я ы, аў
л/. Спецыяліст па праграмаванні. Ц ж. пра
грамістка, -і, ,773/-тцы, л/я. -і, -так.
ПРАГРУКАТАЦЬ ел грукатаць
ПРАГРУКАЦІЦЬ ал грукацець
ПРАГРЫЗЦІ, зў, зёш, -зё; зём, зя
цё, -зўць; прагрыз, -зла; -зі; -зены; здк.,
м/то. Грызучы, зрабіць дзірку ў чым-н.
Мым/ лрдерызлд бз/рку. Ц яездк. прагрызаць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
ПРАГРЫМЕЦЬ ал грымець
ПРАГРЭБЦІ, -рабў, -рабёш, -рабё;
-рабём, -рабяцё, -рабўць; -рбб, -рЗбла;
-рабі; -рЗбены; здк., м/то. Разграбаючы
што-н., зрабіць праход (звычайна на вуз
кай прасторы). 77 бярожку. Ц яездк. пра
грабаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПРАГРЭС, -у л/. Паступальны рух на
перад, паляпшэнне ў працэсе развіцця;
лроц/л. рэгрэс. 77 ядеук/ / тэхя/к/. Тсц/ лд
м/т/яху лря^рэсу.
ПРАІТЭСЕРАВАЦЬ, рую, -руеш, -руе;
-руй; яездк. 1. (7 / 2яс. яеўжые.). Пасту
пова ўзмацняцца, павялічвацца. Аеяробя
лряерэс/руе. 2. (7 / 2яе. яеўжые.). Рухацца
наперад па шляху прагрэсу. 7/яеукя лря2рэс/руе. 3. у чьм/ і без бдл. Паляпшаць сваё
майстэрства ў якой-н. галіне, свае веды і
пад., удасканальвацца. ТОяы сляртсл/ея
лря^рэс/руе. II лдз. прагрэсіраванне, -я, я.
(да 2 знач.).
ПРАГРЭСІЎКА, і, 27^7 ўцы, л/я і,
-сівак, ж. (разм.). Здзельная зарплата за
звышпланавую прадукцыю, якая наліч
ваецца па расцэнках, якія прагрэсіўна
ўзрастаюць.
ПРАГРЭСІЎНЫ, ая, ае 1. Які пасту
пова ўзмацняецца, узрастае. 77ряерэс/ўяяя
дллдтд лрдцы. 2. Які імкнецца да прагрэ
су перадавы. 77ря2рэс/ўяяя тэхядлоа/я. Ц
ядз прагрэсіўнасць, -і, ж.
ПРАГРЭСІЯ, і, л/я і, -сій, ж У матэ
матыцы: рад лікаў што павялічваюцца або
памяншаюцца, у якім рознасць або адно
сіны паміж суседнімі лікамі захоўваюць
пастаянную велічыню. Ярыфл/етычядя л.
Теол/етрыяядя л.
ПРАГРЭЦЦА, -рАюся, -рАешся, -рвец
ца; здк. Нагрэцца поўнасцю, як нале
жыць. Адтд яря2рэляся. Ц яездк. прагра
вацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц ядз. пра
граванне, -я, л. / прагрэў, -рАву л/. ТТрдерэў
бруял/у.
ПРАГРЭЦЬ, -рАю, -рАеш, -рАе; -рАты;
здк., м/л/о. Нагрэць поўнасцю, як нале
жыць. 77 л/ятор. 77. лдл/ям/кдяяе. Ц лездк.
праграваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПРАГУДЗЕЦЬ а/ гудзець
ПРАГЎЛ, -у л/я. -ы, -аў, л/. Няяўка на
работу, на заняткі без уважлівых прычын.
7?ымум/дяы л. (не па сваёй віне). Ц лрь/л/.
прагўльны, -ая, -ае (разм ).
ПРАГУЛКА, -і, ДА/ -лцы, л/я. -і, -лак,
ж. Гулянне пехатой на свежым паветры
або паездка на невялікую адлегласць для
адпачынку. 77. зд еоряб. Тйяязряяя л. Ц лрыл/.

ПРА-ПРА
прагўлачны, -ая, -ае. 77ряеу//ячяяя у/обкя
(для прагулак па вадзе).
ПРАГОЛЬВАЦЬ, -аю, аеш, -ае; яездк
1.27/. прагуляць. 2. кдео (м/то/ Вадзіць, гу
ляючы (разм.). 77. сябяку.
ПРАГУЛЬШЧЫК, а, л/я -і, -аў л/ Ча
лавек, які прагуляў не з'явіўся на работу
без уважлівай прычыны. Зрослы л. Ц ж.
прагульшчыца, -ы, л/я -ы, -чыц.
ПРАГУЛЯЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
здк. Пахадзіць гуляючы. 77. лд лрысдбдх. Ц
яездк. прагульвацца, -аюся, -аешся, -аец
ца.
ПРАГУЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк. 1. Правесці некаторы час у гулянні (у
1—3, 5 і 7 знач.) 77 едбз/яу яд сеежыл/ лдеетрь/. 77яўбяя лря2уля?// ў м/дм/к/. 2. м/то.
З-за гульні прапусціць што-н., пазбавіц
ца чаго-н. (разм.). 77. вячэру. 3. м/то і без
бдл. Не з'явіцца на работу зрабіць прагул.
77. здяятк/. 4. м/то. Патраціць на гулянне,
п'янства (разм.). 77 л/яоея ёром/дм. 5. кдеом/то. Пацярпець паражэнне ў гульні або
прайграць каго-, што-н. 77 м/дкмдтяую
лярть//о. II яездк. прагульваць, -аю, -аеш,
-ае.
ПРАГУМАВАЦЬ, -мўю, мўеш, мўе;
-мўй; -мавАны; здк., м/то. Насыціць гу
мавай сумессю. 77. ткдя/яу. 77рдеул/дедць
лу/ям/я. II яездк. прагумоўваць, -аю, -аеш,
-ае.
ПРАГУСЦГел гусці
ПРАГУЧАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -чйць;
здк. 1. Раздацца (пра які-н. гук). ТТряеуяяў
стрэў/. 2. Праявіцца, выявіцца (у гуку го
ласе і пад ). Уяео еолдсе лрдеучдлд /роя/я.
ПРАДАВАЦЦА 27/. прадацца, прадаць.
ПРАДАВАЦЬ ёт/ прадаць
ПРАДАВЕЦ, -даўцА, л/я. -даўцьі, -даўцбў, л/. 1. Работнік магазіна, гандлёвага
прадпрыемства, які прадае тавар пакупні
кам. 77. л/дрождядея. 2. Чалавек, які пра
дае што-н. 77. дзетак. Ц ж. прадаўшчыца,
-ы, л/я. -ы, -чьіц.
ПРАДАЖНІК, -а, л/я. -і, -аў л/. Той, хто
прадае, прадаў (у 2 знач.) каго-, што-н.,
здраднік. II ж. прадажніца, -ы, л/я. -ы, -ніц.
ПРАДАЖНІЦКІ, ая, ае 1. Уласцівы
прадажніку здрадніцкі. 77рдбджя/цкде здбомстея. 2. леряя. Каварны, падманлівы,
які тоіць у сабе што-н. непрыемнае. 77рябджя/^кдя ўсмем/кд.
ПРАДАЖНІЦТВА, ы, я Прадажніцкія
паводзіны, учынкі. 77ямс/^/ ям яоряяе л.
ПРАДАЖНЫ, -ая, -ае 1. 27/ продаж
2. Прызначаны для продажу. ТТрябяжяяя
рэя. 3. Пра цану, вартасць: які бярэцца
пры продажы. ТТрябяжяяя цяля тдзяру. 4.
Які за грошы, за подкуп здольны да ганеб
ных учынкаў 77. яяяяеек. ТТрябяжяяе ляро.
II ж. прадажнасць, -і, ж. (да 4 знач.).
ПРАДАЎГАВАТЫ, -ая, -ае Які мае па
доўжаную форму 77 тзяр. Ц ядз. прадаўга
ватасць, -і, ж
ПРАДАЎЖАЛЬНІК, а, л/я і, аў л/
(высок ). Той, хто прадаўжае і развівае

ПРА-ПРА
справу; ідэі свайго папярэдніка. Ц лс. пра
даўжальніца, -ы, лін. -ы, -ніц.
ПРАДАЎЖАЦЦА ад. прадоўжыцца.
ПРАДАЎЖАЦЬ ад. прадоўжыць.
ПРАДАЎШЧЫЦА ад прадавец
ПРАДАЦЦА, -дАмся, -дасіся, -дАсца;
-дадзімся, -дасцеся, -дадўцца; -дАўся,
-далася, -лбся; -дАйся; зак. Здрадзіць, пе
райсці на які-н. бок з-за карысці, улас
най выгады. 77. бордаў. Ц казак, прадавацца,
-даібся, -даешся, -даецца; -даёмся, -даяцёся, -даібцца.
ПРАДАЦЬ, -дАм, -дасі^ -дАсць; -дадзім,
-дасцё, -дадўць; -дАў, -далА, -лб; -дАй;
-дадзены; зак., каео-м/то. 1. Аддаць ка
му-н. за плату (пра гандлёвую здзелку). /7.
хату. 2. карак. Выдаць каго-н., здрадзіць
каму-, чаму-н. 77. сябра. Ц казак, прадаваць,
-даіб, -даёш, -даё; -даём, -даяцё, -даібць. Ц
каз. прбдаж, -у, л/ (да 1 знач.).
ПРАДБАЧЛІВЫ, -ая, -ае Здольны
прадбачыць магчымыя вынікі, падзеі ў
будучым. 77 чалавек. 77раббачл/ва (прысл.)
ластул/ць. Ц каз. прадбачлівасць, -і, лс.
ПРАДБАЧЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-ыцца; казак. Чакацца, меркавацца. Зманы лраббачацца.
ПРАДБАЧЫЦЬ, чу чыш, чыць; ча
ны; казак., м/то. Загадзя ўлічваць, угад
ваць магчымасць паяўлення, недахопу ча
го-н. 77 хоб лабзем. 77. в/руснае захворванка. II каз. прадбачанне, -я, к. Т^авуковае к.
ПРАДВАДЗІЦЕЛЬ, я, л/н. -і, -яў, л* Кі
раўнік, важак. 77. ллел/я. О Прадвадзіцель
дваранства — у царскай Расіі: выбарны
прадстаўнік дваранскага саслоўя губер
ні ці павета. Ц крыз*, прадвадзіцельскі, -ая,
-ае.
ПРАДВАДЗІЦЕЛЬСТВА, а, к Званне,
пасада прадвадзіцеля дваранства ў цар
скай Расіі.
ПРАДВЕСНЕ, -я, к. Час, які папярэдні
чае вясне. Бл/з/цца лрабвесне.
ПРАДВЕСНІК, а, лік
і, аў, л/
(кніжн.). Той, хто (або тое, што) прадвя
шчае што-н. II лс. прадвесніца, -ы, лік. -ы,
-ніц.
ПРАДВЕСЦЕ, -я, лік. -і, -яў, к. (кніжн.).
З'ява, прымета, якая прадвяшчае што-н.
77. навальн/цы.
ПРАДВЫЗНАЧЫЦЬ, чу, чыш, чыць;
-чаны; зок., м/то. Наперад вызначыць,
абумовіць. Убалы какотак лрабвызначыў
балемм/ы лослех. Ц кезак. прадвызначаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц каз. прадвызначэнне, -я, к.
ПРАДВЯСЦІЦЬ,
вяшчў, -вёсціш,
-вёсціць; -вёшчаны; зак., м/то (уст.). Ска
заць наперад пра тое, што будзе, адбу
дзецца, прадказаць. Ц кезак. прадвяшчаць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
ПРАДЗЕД, -а, Л7 -дзедзе, л/н. -ы, -аў л/.
1. Бацька дзеда або бабулі. 2. звычайна лік.
Продкі. 7/ам/ы лрабзебы. Ц лрыл/. прадзедаў
скі, -ая, -ае.
ПРАДЗЕННЕ аі прасці
ПРАДЗЕНЫ, -ая, -ае. Выраблены пра
дзеннем. 77. м/оук.
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ПРАДЗЕРЦІ, -дзярў, -дзярэш, -дзя
рэ; -дзярбм, -дзерацё, -дзярўць; -дзёр,
-дзёрла; -дзяры; -дзёрты; зак., м/то. Тое,
што і лрас^раць. II кезак. прадзіраць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ПРАДЗЕРЦІСЯ, -дзярўся, -дзярэшся,
-дзярэцца; -дзярбмся, -дзерацеся, -дзярўцца; -дзёрся, -дзёрлася; -дзяруся; зок.
Тое, што і драмацца. Ц кезак. прадзірацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПРАДЗІВА, -а, к. 1. ад. прасці. 2. Тое,
што спрадзена ці тое, што прыгатавана
для прадзення.
ПРАДЗІЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны
для прадзення. 77. стокок.
ПРАДЗЙІЬНЯ, -і, л/н. і, яў лс (уст )
Прадзільная фабрыка або майстэрня.
ПРАДЗІЛЬШЧЫК, -а, л/н. і, аў, л*
Рабочы, заняты вырабам пражы. Ц лс. пра
дзільшчыца, -Ы, ЛІК. -ы, -чыц
ПРАДЗІМАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; кезак. 1.
ал. прадзьмуць. 2. каео-м/то. Аб патоку па
ветра: дзьмуць наскрозь, абдзімаць з усіх
бакоў 2?ецер лрабз/л/ае.
ПРАДЗІРАВІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-іцца; зок. (разм.). Зрабіцца дзіравым;
знасіцца да дзірак. Хам/у/ія лрабз/рлейася.
II кезак. прадзіраўлівацца, -аецца.
ПРАДЗІРАВІЦЬ, -рАўлю, -рАвіш, -рАвіць; -рАўлены; зок., м/то (разм.). Зрабіць
дзірку ў чым-н.; разарваць. 77 лобку. 77.
м/таны. II кезак. прадзіраўліваць, -аю, -аеш,
-ае.
ПРАДЗІРАЦЦА ал. прадрацца, прадзер
ціся.
ПРАДЗІРАЦЬ ал. прадраць, прадзерці.
ПРАДЗЬМЎХАЦЬ, аю, аеш, -ае;
-аны; зок., м/то. Прачысціць струме
нем паветра. 77. л/ум/тук. Ц кезак. прадзьмўхваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАДЗЬМУЦЬ, -мў, -мёш, мё; мём,
-мяцё, -мўць; -мі; -мўты; зок. 1. м/то. Тое,
што і прадзьмухаць. 2. безос., коео-м/то.
Праняць ветрам, выклікаўшы ахаладжэн
не. Яео лрабзьл/ула (прастудзіўся). Ц кезак.
прадзімаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПРАДЗЯЎБАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зок., м/то. Тое, што і лрабзяўбц/. Ц кезак.
прадзёўбваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАДЗЯЎБЦІ,
дзяўбў,
дзяўбёш,
-дзяўбё; -дзяўбём, -дзеўбяцё, -дзяўбўць;
-дзёўб, -дзяўблА, -лб; -дзяўбі; -дзяўбАны
/ -дзёўбаны; зак. 1. ал. дзяўбці. 2. м/то.
Прабіць ударамі дзюбы. 3. м/то і без бак.
Правесці які-н. час за дзяўбаннем. Ц ке
зак. прадзёўбваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 і 2
знач.).
ПРАДЗЯЎБЦІСЯ, 1 і 2 ас не ўжыв,
-бёцца; зок. Пра птушаня: прадзёўбшы
шалупайку, выбрацца з яйца. Ц кезак. пра
дзёўбвацца, -аецца.
ПРАДКАЗАЛЬНІК, а, лік і, аў л* Ча
лавек, які прадказвае, прадбачыць што-н.
Ён аказаўся бобрыл/ лрабказальк/кал/. Ц лс.
прадказальніца, -ы, л/н. -ы, -ніц.
ПРАДКАЗАННЕ, я, к 1. ел прадка
заць. 2. Тое, што прадказана. Збылося к.

ПРАДКАЗАЦЬ, -кажў, -кАжаш, -кАжа;
-кажы; -кАзаны; зок., м/то. Наперад ска
заць, што будзе, што павінна адбыцца.
ТТравй/ьна н. набвор <е. Ц незок. прадказваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. прадказанне, -я, н.
ПРАДМЕСЦЕ, -я, л/н. -і, -яў, н. Пасё
лак, які размешчаны непадалёку ад гора
да, але не ўваходзіць у яго межы.
ПРАДМЕТ, -а, 37 -мёце, л/н. -ы, -аў л/.
1. Канкрэтная матэрыяльная з'ява; рэч.
Лбум/аўлены л. 77рабл/еты хотняеа ўлсытку. 2. каео. Тое, на што накіравана думка,
што складае яе змест або на што накірава
на якое-н. дзеянне. 77 еаворк/. 77. баслебавання. 3. Асобнае кола ведаў якое ўтварае
пэўную школьную дысцыпліну. Добрыя
абзнак/ ка ўс/х лрабл/етах. 77рафй//о/очь/я
лрабл/еты ў вым/эмм/ам навучальнай уста
нове. II ярыл/. прадмётны, -ая, -ае (да 1 і З
знач.). 77. лаказальн/к (у кнігах). 77робл/етная аейлацыя (наглядная).
ПРАДМЕТНІК, -а, л/н. -і, -аў л/. (разм.).
Настаўнік, спецыяліст па якім-н. вучэб
ным прадмеце, ЛбЗ/бнанн/ лрабл/етн/каў.
ПРАДМОВА, -ы, л/н. -ы, -мбў лс. Увод
ны артыкул да якога-н. твора. 77. ба л/анаерафл.
ПРАДОННЕ, я, л/н і, яў, к Бяздон
не, прорва. 77. ў еарах.
ПРАДОЎЖЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-ыцца; зак. Падоўжыцца, працягнуцца.
Яео лсыцце крабоўлсыцца ў бзецях / ўнуках.
II незак. прадаўжацца, -Аецца. Ц наз. прадаў
жэнне, -я, н.
ПРАДОЎЖЫЦЬ, жу жыш, жыць;
-жаны; зак., м/то. 1. Працягнуць якое-н.
дзеянне; вярнуцца (пасля перапынку) да
пачатага. 77. слебс/лва. 77. схоб. 2. Зрабіць
больш працяглым у часе; павялічыць. 77.
аблачынак. 77. свой роб. Ц незак. прадаў
жаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. прадаўжэнне,
-я, н.
ПРАДПАСЫЛКА, і, ДЛ7 лцы, л/н і,
-лак, лс. 1. Тое, што і лсрабул/ова. 2. Зы
ходны пункт якога-н. разважання.
ПРАДПІСАННЕ, я, л/н і, яў, к 1.
Пісьмовае распараджэнне, загад (афіц.).
7эрл//новае к. 2. Указанне захоўваць што-н.
(кніжн.). 77. ўрача.
ПРАДПІСАЦЬ, -пішу, -пішаш, -піша;
-пішы; -пісаны; зак., кал/у м/то і з /н%). 1.
Аддаць распараджэнне, загадаць (афіц.).
77 выехаць. 2. Паставіць у абавязак выкон
ваць што-н. (кніжн.). 77. строгую быету. Ц
незак. прадпісваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАДПРЫЕМЕЦ, мца, л/н
мцы,
-мцаў, л/. Тое, што і лраблрь/л/альн/к. Ц
лрыл/. прадпрыёмніцкі, -ая, -ае.
ПРАДПРЫЕМЛІВЫ, ая, ае Тое, што
і лраблрыл/альны. Ц наз. прадпрыёмлівасць,
-і, лс.
ПРАДПРЫЕМСТВА, а, л/н ы, аў к
1. Вытворчая ці гандлёвая ўстанова. 77раблрыел/ствы еораба. 2. Задуманая кім-н. ка
мерцыйная справа. Тукавае / выеабнае л.
ПРАДПРЫМАЛЬНІК, а, л/н і, аў
л/. Уласнік, які валодае прадпрыемствам;
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той, хто бярэцца за арганізацыю якой-н.
справы, што прыносіць прыбытак. .Думны
п. II ж. прадпрымальніца, -ы, мл. -ы, -ніц. Ц
ярым прадпрымальніцкі, -ая, -ае.
ПРАДПРЫМАЛЬНЫ, ая, -ае Які
ўмее арганізаваць, зрабіць што-н. у пат
рэбны момант, знаходлівы і практычны.
77. чалавек. II лаз. прадпрымальнасць, -і, лс.
ПРАДРАКАЛЬНІК, а, дж і, аў, м
(кніжн.). Той, хто прадракае, прадказвае
што-н. наперад. Ц лс. прадракальніца, -ы,
ля. -ы, -ніц.
ПРАДРАКАННЕ, я, н (кніжн) 1. ал.
прадрачы. 2. мл. -і, -яў. Прадказанне, пра
роцтва, тое, што прадракаюць. 77рабракалл/ не заўсёбь/ збыеа/ол^а.
ПРАДРАЦЦА, -дзярўся, -дзярэшся,
-дзяруцца; -дзярбмся, -дзерацеся, -дзярўцца; -дрАўся, -дралася; -дзярыся; зак.
1. (7 / 2ас. леўлсь/е.). Прадзіравіцца, зна
сіцца да дзірак. ТСкарлэтк/ лрас{рал/ся. 2.
Прабрацца з цяжкасцю, прабіцца праз
што-н. 77 лрдз еум/чар. Ц нездк. прадзі
рацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПРАДРАЦЬ, -дзярў, -дзярэш, -дзярб;
-дзярбм, -дзерацё, -дзярўць; -дрАў -дрАла;
-дзяры; -дрАны; здк., м/то. 1. Прадзіравіць,
знасіць да дзірак. 77 рукдеы нд лок/(ях. 2.
Прарваць чым-н. вострым. 77 спуджу. 0
Вочы прадраць (разм., неадабр.) — пра
чнуцца. II нездк. прадзіраць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПРАДРАЧЫ, -ракў, -рачАш, -рачб; -рачбм, -рачанё, -ракўць; -рбк, -раклА, -лб;
-рачьі; -рачбны; здк., м/то (кніжн.). Напе
рад прадказаць тое, што будзе, адбудзец
ца. II нездк. прадракаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПРАДРАШЫЦЬ, -ашў, -бшыш, -Ашьшь;
-ашбны; здк., м/то. Рашыць наперад. 77.
лыталле. II нездк. прадрашАць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
ПРАДРУКАВАЦЬ, кўю, кўеш, кўе;
-кўй; здк. Правесці які-н. час друкуючы.
Давялося л. (Ззяе едДз/ны.
ПРАДСТАВІЦЦА, -тАўлюся, -тАвішся,
-тАвіцца; здк. 1. каму і без бдл. Назваць
сябе, знаёмячыся з кім-н. /7 прысутным.
2. Узвіцца, паказацца. Яао слоек лрдбстдем/ся цяпер у /мм/ь/м сеятяе. 3. (7 / 2 ас. не
ўлсые.). Узнікнуць, надарыцца. 77рдбстде/ўся зручны еылдбдк. Ц нездк. прадстаў
ляцца, -Яюся, -Аешся, -Аецца. Ц ндз. прадстаўлённе, -я, н. (да 1 знач.).
ПРАДСТАВІЦЬ, -тАўлю, -тАвіш, -тАвіць; -тАўлены; здк. 1. каао-м/то, каму.
Даставіць, паказаць, прад'явіць. 77 бакумелты. 77. боказь/. 2. кдео (м/то) і каму.
Пазнаёміць з кім-н. 77. лоеааа еь/клабчь/ка лебаааа/чмал/у сдеету. 3. каао (м/то) і
ба чяео. Прызнаўшы дастойным чаго-н.,
хадайнічаць аб чым-н. (аб павышэнні, уз
нагародзе і пад.). 77. бд ўзндедробы. Ц нездк.
прадстаўляць, -яю, -Аеш, -Ае. Ц ндз. прад
стаўленне, -я, н.
ПРАДСТАЎЛЕННЕ, -я, н 1. а^. прад
ставіцца, прадставіць. 2. мн. -і, -яў Пісьмо
вая заява з прапановай аб чым-н. (афіц.).
77. дб лердеобзе нд ноеу/о лдсдбу.

ПРАДСТАЎЛЕНЫ, ая, -ае Які мае
прадстаўнікоў (у 1 знач.) дзе-н. 77д ^оруме
лрдбстдў^ены млоаія крд/ны.
ПРАДСТАЎЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; не
здк., кдео-м/то. 1. ая. прадставіць. 2. Дзей
нічаць па чыім-н. даручэнні, быць чыім-н.
прадстаўніком. 77. /нтдрэсы л/?ацоўлых.
ПРАДСТАЎНГК, -А,
-бў, д<. 1.
Асоба, якая прадстаўляе (у 2 знач.) чые-н.
інтарэсы, адлюстроўвае чые-н. погляды.
77. дбм/н/стрдцы/. ^7ынядл/дтычны л. 2. Ча
лавек, які прадстаўляе ў сваёй асобе які-н.
разрад, групу людзей ці якую-н. галіну
дзейнасці, выразнік чыіх-н. інтарэсаў.
77рдбстдўн/к/ стдрэмм/дед лакалелля вучо
ных. 3. Тьшовы ўзор таго або іншага раз
раду істот, прадметаў 77. л/ясцоедм флоры.
II лс. прадстаўніца, -ы, мн. -ы, -ніц. Ц лрь/м.
прадстаўніцкі, -ая, -ае (да 1 знач.; спец.).
ПРАДСТАЎНІЦТВА, а, мн ы, аў н
1. Выкананне абавязкаў прадстаўніка (у 1
знач.; кніжн.). 77. чы/х-н. /лтарэсаў. 2. Ус
танова, якая абараняе інтарэсы. Тднблёеде
л. 3. Права, парадак выбару прадстаўнікоў
у якія-н. органы (кніжн.). ТУдробнде л.
ПРАДСТАЎНІЦЫ, -ая, -ае 1. Выбар
ны, заснаваны на прадстаўніцтве (у З
знач.). 77 скоб. 77. ореал. 2. Які добра ад
люстроўвае чые-н. інтарэсы, аўтарытэт
ны. ТТебдетдткоед лрабстаўл/чая к&м/с/я.
ПРАДУБЛІРАВАЦЬ ая дубліраваць
ПРАДУГАДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зок., м/то. Наперад угадаць, прадугле
дзець. 77. абказ. II лезак. прадугадваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПРАДУГЛЕДЗЕЦЬ, -джу -дзіш, дзіць;
-джаны; зак., м/то. Наперад убачыць, уга
даць магчымасць чаго-н. 77 усе еылабк/. Ц
лезак. прадугледжваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАДУЗЯТЫ, -ая, -ае. Заснаваны на
думцы, якая загадзя беспадстаўна бы
ла прынята за правільную. ТТрабузята
(прысл.) аблесц/ся ба чаао-л. 77. лоаяяб. Ц
лаз. прадузятасць, -і, лс
ПРАДУКТ, -у Л7-кце, мл. -ы, -аў м. 1.
Прадмет як вынік чалавечай працы (апра
цоўкі, перапрацоўкі, даследавання і пад.).
77. абмелу. ЛТаяаарафія — л. м/матеабо#ам
лрацы. ТТрабукты х/м/члам лералрацоўк/
офзеа. 2. ле/?ал. Вьшік, гістарычнае пара
джэнне чаго-н. (кніжн.). Мбеа — л. а/старь/члааа /?азе/^^я ерамабстеа.
ПРАДУКТААБМЕН, -у м Абмен адна
го віду прадуктаў вырабаў на другі від як
адна з форм эканамічных сувязей у гра
мадстве.
ПРАДЎКТЫ, -аў са словам «харчаван
ня» і без яго. Прадметы харчавання, хар
човыя прыпасы. Мяслыя л. Залас л/?абуктаў. II лрь/м. прадуктовы, -ая, -ае.
ПРАДУКТЫЎНЫ, -ая, ае У грама
тыцы: здольны ўтвараць новыя словы або
формы слоў 77 суф/кс. Ц лаз. прадуктыў
насць, -і, лс.
ПРАДУКЦЫЙНЫ, -ая, ае 1. Плённы
77рабукць/млая лра^а. 2. Які мае адносіны
да развядзення жывёлы для атрымання
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прадуктаў жывёлагадоўлі. ТТрабук/^ымлая
лсь/еёлаеабоўяя. Ц лаз. прадукцыйнасць, -і, лс.
ПРАДУКЦЫЯ, -і, лс. Сукупнасць пра
дуктаў вытворчасці або асобны прадукт
вытворчасці. ,Даб/'еацца оь/еокам якасц/
лрабукць//. ^7/таратурлая л. (пра творы
мастацкай літаратуры, кнігі).
ПРАДУМАНЫ, -ая, -ае. Разумны, аб
грунтаваны. 77. абказ. Ц лаз. прадуманасць,
-і, лс.
ПРАДУМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак. 1. м/то. Тое, што і аббумаць. 77 ллал
бзеялляў. 2. Правесці які-н. час думаючы.
II лезак. прадумваць, -аю, -аеш, -ае (да 1
знач.).
ПРАДУХА, -і, ДЛ7-дўсе, мл. -і, -дўх, лс.
(разм.). 1. Адтуліна для выхаду паветра. 77.
ў склеле. 2. Тое, што дае выхад пачуццям,
імкненням і пад. ТТраі^уем/ як соя, а л^абух/
л/якам.
ПРАДУХІЛІЦЬ, -ілк5, -іліш, -іліць; -ілены; зак., м/то. Загадзя ліквідаваць, уста
раніць. 77. бябу. II лезак. прадухіляць, -Яю,
-Аеш, -Ае. Ц лаз. прадухілённе, -я, л.
ПРАДУШЫНА, ы, мл ы, шын, лс
Тое, што і л/?абўха.
ПРАДУШЙЦЦА', 1 і 2 ас не ўжыв,
-ўшыцца; зак. Прагнуцца, праламацца
пад цяжарам чаго-н. %мабал лрабум/ыўся.
II лезак. прадўшвацца, -аецца.
ПРАДУШЙЦЦА2, -упіўся, -ўшышся,
-ўшыцца; зак. (разм.). Прасякнуцца якім-н.
пахам. 77/?абум/ь/ўся табака// алс сам сабе
ля^/обь/.
ПРАДУШЁІЦЬ , -ушў, -ўшьші, -ўшыць;
-ўшаны; зак., м/л/о. Моцна націснуўшы,
прагнўць, праламаць. 77 м/кло. 77. хрэсла. Ц
лезак. прадушваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАДУШЫЦЫ,
ушў,
ўшыш,
-ўшыць; -ўшаны; зак., каао-м/то (разм.).
Насыціць чым-н. пахучым. 77. лаком бухам/.
ПРАДЧУВАННЕ, я, мл і, яў л Ча
канне чаго-н., што павінна адбыцца, або
чаго-н. невядомага. ТТекаторыя л/обз/ ее/?а^ь лрабчуеаллям.
ПРАДЧУВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лезак.,
м/то. Загадзя адчуваць, мець прадчуванне
чаго-н. 77. л^ыхоб смерц/.
ПРАДЫКТАВАЦЬ ад дыктаваць
ПРАДЁЕХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец
ца; зак. Перавесці дыханне, аддыхацца.
Дсм^е чалавеку л.
ПРАДЫХНУЦЬ, нў, нёш, нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; зак. Уздыхнуць на поў
ныя грудзі. Слёка такая, м/то ле л. Рабо
ты — ле л. (вельмі многа.).
ПРАДЭЗЫНФІЦЫРАВАЦЬ ал. дэзын
фіцыраваць.
ПРАДЭКЛАМАВАЦЬ ад дэкламаваць
ПРАДЭМАНСТРАВАЦЬ ал дэманстра
ваць.
ПРАД'ЯВІЦЬ, -яўліб, -Авіш, -Авіць;
-Аўлены; зак., м/то. 1. Паказаць у пацвер
джана чаго-н. 77раб^ем{е лраязль/я бакумелты/ 2. Заявіць аб якой-н. прэтэнзіі
ў адносінах да каго-н. (афіц.). 77 абб/ла-
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бачанне. 77. іск. Ц незак. прад'яўляць, -Аю,
-Аеш, -Ае. II наз. прад'яўлённе, -я, н.
ПРАД'ЯЎНІК, -А, лін. -ь -бў лі. (афіц.).
Тбй, хто прад'яўляе што-н., які-н. да
кумент. 77 манбата. %к з еыллатай на
лраб^ўніка. Ц ж. прад'яўніца, -ы, .мн. -ы,
-ніц. II лрьаі. прад'яўнічы, -ая, -ае. 77. чэк.
ПРАЁЗД, -у Л7 -дзе, м. Е 27!. праехаць.
2. .мн. -ы, -аў. Месца, дзе можна праехаць.
Рузкі н. 3. лін. -ы, -аў. Вуліца або завулак,
якія злучаюць паралельныя вуліцы.
ПРАЕЗДАМ, лрысл. Праязджаючы мі
ма, па дарозе. /Такаць сяброў л.
ПРАЁЗДЖЫ, -ая, -ае. 1. Які праязджае
міма. ТТраезйжыя любай ЛТноеа лраезбжых
(наз.). 2. Пра мілях: прыгодны, прызна
чаны для язды. 77раезйж*ая бароеа. 77раезбжая частка еуліцы.
ПРАЁЗДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць;
-джаны; зак. 1. што. Патраціць на паездку
(разм.). 77 яяцьДзясят?! рублёў. 2. Правесці
які-н. час у яздзе. ТТраезбз/ў /нры тыбнй
ПРАЁЗНЫ, -ая, -ае. Тое, што і пра
езджы (у 2 знач.). 77 мост.
ПРАЁКТ, -а, 3/ -кце, мн. -ы, -аў м. 1.
Распрацаваны план стварэння, пабудо
вы чаго-н. 77 еіфаліурбіны. Дылломны н. (у
тэхнічнай вышэйшай навучальнай устано
ве). 2. Папярэдні тэкст якога-н. дакумента.
77. рэзалюцый 3. План, задума. Строіць н.
асушэння балот. Ц лрылі. праектны, -ая, -ае
(да 1 знач.).
ПРАЕКТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; -тавАны; незак., што. 1. Распрацоў
ваць праект (у 1 знач.). 77. заеоб. 77. барону.
2. таксама з ін<%). Мець намер, намячаць.
77. лабубаеаць ноеы лілын. Ц зак. спраекта
ваць, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй; -таваны (да
1 знач.) / запраектаваць, -тўю, -тўеш, -тўе;
-тўй; -таваны (да 2 знач.). Ц наз. праекта
ванне, -я, н. / (да 1 знач.) праекціроўка, -і,
ДАЙ -ўцы, ж. II лрым. праекціровачны, -ая,
-ае (паводле 1 знач.).
ПРАЕКТАВАЦЬ , тўю, тўеш, тўе;
-тўй; незак., што (спец.). Чарціць або пе
радаваць праекцыю. Ц наз. праектаванне,
-я, н.
ПРАЕКТАНТ, -а, Л7 -нце, лін. -ы, -аў, лі.
Той, хто складае праект (у 1 знач.), аўтар
праекта (у 1 знач.).
ПРАЁКТАР, -а, лін. -ы, -аў лі. Пра
екцыйны апарат, які прымяняецца для ат
рымання павялічанага адбітка на экране.
ПРАЕКЦІРОЎШЧЫК, а, лін і, аў,
лі. Спецыяліст па праекціроўцы. Ц ж. пра
екціроўшчыца, -Ы, ЛІН. -ы, -чыц.
ПРАЕКЦЫЯ, -і, лін. -і, -цый, ж. (спец.).
1. Адлюстраванне прасторавых фігур на
плоскасці. 2. Перадача на экран віда
рысаў II лрым. праектыўны, -ая, -ае (да 1
знач.) / праекцыйны, -ая, -ае. ТТроектыўная ^еоліетрыя (раздзел геаметрыі). 77раекцыйны ліхтар.
ПРАЕНЧЫЦЬ, чу, чыш, чыць; зак
1. Абазвацца енкам. Аёоры лраенчыў. 2.
што і без бал. Сказаць з енкам. 77іць/ —
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лраенчыў ранены. 3. Правесці які-н. час у
енках. У&есь еечар лраенчыў.
ПРАЙСЦІ, -ём, -яец -ёсць; -ядзім, -ясцё, -ядўць; -ёў, -ёла; -ёш; -ёдзены; зак.,
што. Грызучы, пракусваючы ці раз'яда
ючы, зрабіць дзірку адтуліну разбурыць.
Мыш праела бзірку ў скрынцы. Тржа праела
еябро. 2. Патраціць на ежу. 77. мноеа гро
шай. II незак. праядаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПРАЁХАЦЦА, -ёдуся, -ёдзешся, -Адзец
ца; -ёдзься; зак. (разм.). 1. Зрабіць пада
рожжа на чым-н. на невялікую адлегласць
або, слізгаючыся, пракаціцца па чым-н.
77. ла лёбзе. 2. са словамі «па кім-н.*, «па
чыім-н. адрасе* і пад. З'едліва паджарта
ваць з каго-н. (жарт.). Ц незак. праязджац
ца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПРАЕХАЦЬ, -ёду -ёдзеш, -ёдзе; -ёдзь;
зак. 1. што. Перамяшчаючыся на чым-н.,
мінуць, пераадолець якую-н. прастору.
77. плошчу. 77. лііма станцыі. 77. пяць кіла
літраў. 2. што. Не спыніцца, не сысці
там, дзе было трэба. 77. сеаю станцыю. 3.
Правесці ў дарозе які-н. час. 77. еосем аабзін. 4. Тое, што і праехацца (у 1 знач.). Зх,
бобра л. ла роўнай барозе на ееласілебзе. Ц
незак. праязджаць, -Аю, -Аеш, -Ае (да 1, 2
і 4 знач.). II наз. праёзд, -у, М -дзе, лі. (да
І знач.).
ПРАЕЦЫРАВАЦЬ, -рую, -руеш, руе;
-руй; -раваны; зак. і незак. Правесці (пра
водзіць) праекцыю. Ц зак. таксама спра
ецыраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй; -ра
ваны.
ПРАЁМ, -а, лін. -ы, -аў, лі. Адтуліна
ў сцяне для акна, дзвярэй. Дзвярны л. Ц
лрым. праёмны, -ая, -ае.
ПРАЖА, -ы, ж. 1. ал. прасці. 2. Ніткі,
атрыманыя прадзеннем. 77/арсцяная л.
ПРАЖАВАЦЬ, -жуіб, -жуёш, -жуё; -жу
ём, -жуяцё, -жуйць; -жўй; -жавАны; зак.,
што. Добра разжаваць. 77. ліяса. Ц незак.
пражоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАЖАНІНА, -ы, ж. Ежа, прыгатава
ная з тушанага мяса і сала, падкалочаная
мукой.
ПРАЖАНЫ, -ая, -ае. Прыгатаваны пра
жаннем. 77. еарох.
ПРАЖЫВАЦЦА ал пражыцца
ПРАЖЫВАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; незак 1.
ал. пражыць. 2. Жыць, мець месца жыхар
ства дзе-н. (афіц.). 77. на ўскраіне аораба. Ц
наз. пражыванне, -я, н.
ПРАЖЫВІЦЬ, -жыўліб, -жьівіш, жы
віць; зак. У выразе: душу пражывіць — пра
карміцца, праіснаваць.
ПРАЖЫТАК, тку, лі У выразе: на пра
жытак — для таго, каб пражыць. 75таеа не
хопіць на л.
ПРАЖЫТАЧНЫ, -ая, ае Неабходны
для таго, каб пражыць, праіснаваць. 77.
мінімум.
ПРАЖЫЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ыцца;
незак. Падвяргацца пражанню. 7566 пра
жыцца. II зак. спражыцца, -ыцца.
ПРАЖЫЦЦА, жывўся, -жывёшся,
-жывёцца; -жывёмся, -жывяцёся, -жывўц-

ца; -жыўся, -жылАся, -лбся; зак. (разм.).
Растраціўшы, пражыўшы ўсе свае грошы,
застацца без сродкаў 77. за аблачынак. Ц не
зак. пражывацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПРАЖЫЦЦЁ, -А, н У выразе: на пра
жыццё — тое, што і на пражытак (ал. пра
жытак).
ПРАЖЫЦЬ, -жу, жыш, жыць; жа
ны; незак. 1. што. Апрацоўваць моцным
жарам перад спажываннем. 77 еарох. 2. (V
і 2 ас. не ўжые./ каао-што і без бал. Моц
на пячы (пра сонца, полымя і пад.). Дэлы
бзень пражыла сонца. 3. (V і 2 ас. не ўжые./
каао і без бал., лбран. Мучыць, выклікаць
смагу ^ао пражыла смааа. Ц зак. спражыць,
-жу -жыш, -жыць; -жаны (да 1 знач.). Ц
наз. пражанне, -я, н. (да 1 і 2 знач.).
ПРАЖЙЦЬ, -жывў, -жывёш, -жывё;
-жывём, -жывяцё, -жывуць; -жьгў -жылА, -лб; -жыві; -жыты; зак. 1. Прабыць
жывым, праіснаваць які-н. час. 77. бзееяноста шэсць аабоў. 2. Правесці некаторы
час, жывучы дзе-н. ці якім-н. чынам. 77.
сем аабоў на Далёкім Усхобзе. 3. што. Пат
раціць на існаванне. 77. усе ерошы. Ц незак.
пражываць, -Аю, -Аеш, -Ае (да 3 знач.).
ПРАЖЭКТ, -а, 3/ -кце, мн. -ы, -аў м. 1.
План на будучае (уст.). 2. Нездзяйсняльны
праект (у 3 знач.; іран.). Строіць пражэкты.
ПРАЖЭКТАР, а, мн ы, -аў м Пры
бор з крывалінейнымі люстрамі, які па
сылае яркі пучок прамянёў у пэўным нап
рамку. II лрым. пражэктарны, -ая, -ае.
ПРАЖЭКТАРЫСТ, а, 37 сце, мн -ы,
-аў м. Спецыяліст па рабоце з пражэкта
рамі.
ПРАЖЭКЦЁР, а, мн -ы, аў м Той,
хто займаецца пражэкцёрствам. Ц ж. пра
жэкцёрка, -і, Д37-рцы, мн. -і, -рак (разм.).
II лрым. пражэкцёрскі, -ая, -ае.
ПРАЖЭКЦЁРСТВА, а, н Захапленне
нездзяйсняльнымі праектамі (у 3 знач.).
Марнае л.
ПРАЖЭРЛІВЫ, ая, -ае Здольны мно
га з'есці, ненасытны. 77. шчулок Ц ноз. пра
жэрлівасць, -і, ж.
ПРАЗ, лрыназ. з Я 1. Цераз што-н., це
раз унутранасць чаго-н. Тлябзець л. акно.
ТТраязбжаць л. вароты. Тісці л. лес. 2. Цераз
які-н. час або мінуўшы якую-н. прастору.
ТТрыебў л. месяц. 3. Пры дапамозе каго-,
чаго-н. 77аеебаміць л. сяброў. 77/соць слояа
л. злучок. 4. Паўтараючы ў якія-н. пра
межкі. Ставіць тычкі л. лэўную аблезласць.
5. Па прычыне, па віне каго-, чаго-н. Ра
зышліся л. бробязь. 77. цябе ўсе нелрыемнасці. 6. Ужыв. пры абазначэнні дзеяння,
якое суправаджаецца ці перарываецца
іншым дзеяннем. Усміхнуцца л. слёзы. 77ачуць л. сон.
ПРАЗАІЗМ, -а, мн. -ы, -аў м. (кніжн.).
Празаічны, уласцівы прозе выраз у паэ
тычнай мове.
ПРАЗАІК, -а, мн. -і, -аў м. Пісьменнік,
які піша прозай.
ПРАЗАІЧНЫ, ая, -ае 1. ал. проза 2.
Будзённы, абмежаваны дробнымі жыц-
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цёвымі інтарэсамі. 77разл;чяыя турботы. Ц
ноз. празаічнасць, -і, ж.
ПРАЗВАНІЦЬ, -аніб, -бніш, -бніць;
злк. 1. Прагучаць (пра звон). ТТрозеон/ў
збанок. 2. што і з /н0. Апавясціць звонам
пра што-н. (разм.). 77розеонйі/ онтрокт.
3. Правесці які-н. час звонячы. ТТрозеон/ў
ллў2<2(?з/нь/ — ніхто не обкозеое.
ПРАЗВАННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Тое, што
і мянушко. .Жортоўное л.
ПРАЗВАЦЬ, -завў, -завёш, -завё; -за
вём, -завяцё, -завўць; -заві; -званы; зак.,
коео-што. Даць мянушку. Яео /ірозеолі катом. II яезак. празываць, -бю, -беш, -бе.
ПРАЗВІНЁЦЬ аі звінець
ПРАЗЁКТАР, -а, мн. -ы, -аў м (спец.).
Спецыяліст у клініцы, бальніцы, які зай
маецца анатаміраваннем трупаў Ц ярым.
празёктарскі, -ая, -ае.
ПРАЗЕКТАРСКАЯ, -ай, мн. ія, іх, ж.
Памяшканне ў бальніцы, дзе анатаміру
юць трупы.
ПРАЗІМАВАЦЬ ал зімаваць
ПРАЗМЁРНЫ, -ая, -ае. Занадта вялікі,
які перавышае ўсякую меру. 77розмерноя
ц/коўносць. ТТрозмерно (прысл.) еоеоркоя. Ц
ноз. празмёрнасць, -і, ж.
ПРАЗОРЛІВЕЦ, ліўца, мн ліўцы, ліў
цаў, м. (кніжн.). Празорлівы чалавек. Ц ж.
празорлівіца, -ы, мн -ы, -віц.
ПРАЗОРЛІВЫ, -ая, -ае (кніжн.). Здоль
ны прадбачыць, праніклівы. 77 розум. Ц
ноз. празорлівасць, -і, ж
ПРАЗОРЦА, ы, ДА7 у, Т ам, м ; ДА/
-ы, Г -ай (-аю), ж., лін. -ы, -аў. Чалавек,
надзелены здольнасцю яснабачання.
ПРАЗРЙСТЫ, ая, ае 1. Які прасвеч
ваецца, прапускае праз сябе святло. 77розрыстоя еобкосць. 77розрыоніоя ткон/но
(вельмі тонкая). 2. н^рон. Яўны, які лёгка
зразумець. 77 номек. ТТрозрысто (прысл.)
номякнуць. II ноз. празрыстасць, -і, ж.
ПРАЗЫВАЦЦА, -бюся, -бешся, -бецца;
незок. Насіць імя, прозвішча, мянушку;
звацца.
ПРАЗЫВАЦЬ 2/і празваць
ПРАЗЯБЛЫ, -ая -ае. Які моцна празяб,
замёрз. 71 бо косцей.
ПРАЗЯБНУЦЬ, -ну, неш, -не; -зАб,
-бла; зок. Моцна азябнуць. 77. нохолобзе.
ПРАЗЯВАЦЬ 2/1 зяваць
ПРАІЛЮСТРАВАЦЬ 2/і ілюстраваць
ПРАІНСТРУКТАВАЦЬ 2/1 інструкта
ваць.
ПРАІНТЭРВ'ЮІРАВАЦЬ 2/?. інтэрв'юіраваць.
ПРАІНФАРМАВАЦЬ 2/і інфармаваць
ПРАІСНАВАЦЬ, нўю, нўеш, нўе;
-нўй; зок. Пражыць, прабыць які-н. час.
7/о токую зорнлоту можно н. Сторыя норобк/ боўео не нро/енуюць.
ПРАЙГРАЦЦА, -бюся, -бешся, -бешся;
зок. Апынуцца ў пройгрышы, прайграць у
карты многа грошай. 77. ўшчэнт. Ц незок.
прайгравацца, -раібся, -раёшся, -раёцца;
-раёмся, -раяцёся, -раяцца.

ПРАЙГРАЦЬ, -бю, -беш, -бе; -бны; зок.
I. што і без бон. Пацярпець няўдачу ў гуль
ні, спаборніцтве, спрэчках і пад. 77. мотч.
77. у с/ірэчцы. 2. што. Пазбавіцца чаго-н. у
выніку азартнай гульні; прагуляць. 77.2рошы. 3. што і без бон. Сыграць, выканаць.
77. нлосц/нку. Аркестр нройероўуверцюру. 4.
Правесці які-н. час, іграючы на чым-н. 77.
бэзе еобз/ны но роял/. Ц незок. прайграваць,
-раіб, -раёш, -раё; -раём, -раяцё, -раняць
(да 1—3 знач.).
ПРАЙДЗІСВЁТ, а, 37 вёце, л/н ы,
-аў м. (разм., пагард.). Пранырлівы, хітры
чалавек, прайдоха.
ПРАЙДОХА, -і, ДЛ7 -у, Т -ам, м.; ДЛ7
-дбсе, Г-ай (-аю), ж., мн. -і, -дбх (разм.).
Тое, што і нройбз/сеет.
ПРАЙМАЦЦА 2/і. працяцца.
ПРАЙМАЦЬ 2/і. праняць
ПРАЙСЦІ прайдў, прбйдзеш, прбйдзе;
прайшбў -ніла, -лб; прайдзі; прбйдзены;
зок. 1. Ступаючы, едучы, перамясціцца па
якім-н. месцы або да якога-н. месца. 77.
/іо мосце. 77. бо еорот. 77. нонброб. 776 роцэ нройшло боржо. 2. мілю. Пераадолець
якую-н. адлегласць хадзьбой (а таксама
пра некаторыя сродкі транспарту, пра пе
раадоленне дыстанцыі спартсменам). 77.
некольк/ крокоў. 77 нехотой лятноццоць
кмоме/яроў. Зо еобз/ну /іоезб нройшоў 76
км. 7)яеун бобро нройшоў стометроўку. 3.
што. Перамяшчаючыся, накіроўваючыся
куды-н., прамінуць, пакінуць ззаду 77. соб
або мімо собу Зобумоўшыся, /і. сеою хоту.
4. (7 / 2 ос. не ўжые.), н^рон. Распаўсю
дзіцца (пра чуткі, весткі і пад.). ТТройю/іо
чутко об яео нрыезбзе. 5. перон., нероб
к/м-чым, а таксама са словамі «у думках»,
«ва ўяўленні» і пад.: мысленна ўзнікнуць,
паўстаць ва ўяўленні. Убумкох нройшло ўсе
нонярэбняе жыццё. 6. (7 / 2 ос. не ўжые.).
З'явіцца і знікнуць (пра ўсмешку мімічны
рух і пад.). 77о /яеоры нройшло ожыўленоя
ўсмешко. 7. (7 /2ос. неўжые.). Пра што-н.
працяглае: пралегчы, працягнуцца. 7у/л
нройбзе чы2унко. 72о0тонроеоб «Друж
бе» нройшоў /іо Яелорусі. 8. Выпасці (пра
аладкі). Гронку нройшоў божбж. 9. (7 / 2
ос. не ўжые.), нброн. Пра час, пра што-н.,
што было, працягвалася: мінуць, адысці.
77роймоіо некалькі' еобоў. Арыўбо нройшло.
Яоль нройшоў. 10. (7 / 2 ос. не ўжые.). Ад
быцца, закончыцца з якім-н. вынікам.
Снектокль нройшоў з еял/к/м /іос/іехом.
II. (7 / 2 ос. не ўжые.). Пранікнуць це
раз што-н. (пра тое, што рухаецца, пера
соўваецца, цячэ). Де/к нройшоў носкрозь.
727о$&о нройшло ў бзееры. ^/орніло нройшло
ц^роз нонеру. 12. што. Распрацаваць, ап
рацаваць, рухаючыся ў пэўным напрам
ку. 77. еуеольны нлост. 77. обз/н /ірокос. 13.
што або нроз ш/по. Прасоўваючыся, да
сягаючы чаго-н., падвергнуцца чаму-н.,
атрымаць прызнанне, зацвярджэнне. Да
кументы пройшл/ цероз рэе/строцыю. 77роек/п нройшоў мноао /нстонцый. 14. у што
або (з 3 мя.) у коео-што. Аказацца ў ліку

ПРА-ПРА
прынятых, залічаных, зацверджаных. 77.
ео ўніверсітэт по конкурсе. 15. што. Выву
чыць, пазнаёміцца з чым-н. (разм.). ТЗўчн/
нройшлібуквор. 16. што. Выканаць якія-н.
абавязкі, заданні, прызначэнні. 77. еойскоеую службу. 77. курс лячэння. О Прайсці
ў жыццё — ажыццявіцца на справе. Ц не
зок. праходзіць, -джу, -дзіш, -дзіць. Ц ноз.
праходжанне, -я, н. (да 1—3, 12, 13, 15 і
16 знач.) і прахОд, -у Л7 -дзе, м. (да 1—3
знач.). О Праходу не даваць кому (разм ,
неадабр.) — назойліва прыставаць з чым-н.
ПРАЙСЦІСЯ, прайдўся, прбдзешся,
пройдзецца; прайшоўся, -шлбся, -лбся;
прайдзіся; зок. 1. Прайсці крыху або не
спяшаючыся, зрабіць некалькі крокаў
прагуляцца. 77. по кобінеце. 2. Пратанца
ваць (разм.). 77. ўтояць/. 3. по чым. Зрабіць
што-н. або падвергнуць якой-н. апрацоў
цы; дакрануцца (у адпаведнасці са знач.
наступнага назоўніка; разм.). 77. 0уеонком
по бошцы. 7рэбо яшчэ роз п. по руконісе. Ц
незок. праходжвацца, -аюся, -аешся, -аец
ца (да 1 знач.).
ПРАКАЖОНЫ, ага, мн ыя, -ых, м
Хворы на праказу. Ц ж. пракажоная, -ай,
мн. -ыя, -ых.
ПРАКАЗА, -ы, ж. Цяжкая скураная ін
фекцыйная хвароба, якая лічыцца звы
чайна невылечнай.
ПРАКАЛОЦЬ, -каліб, -кблеш, -кбле;
-калі; -кблаты; зок., коео-што. Колючы
(2Л. калоць'), зрабіць у чым-н. скразную
адтуліну, праткнуць. 77. нонеру шылом. 71
шыну. II незок. праколваць, -аю, -аеш, -ае.
II ноз. праколванне, -я, н. і пракОл, -у м. Ц
прым. праколачны, -ая, -ае (спец.).
ПРАКАЛУПАЦЬ, -бю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зок., што (разм.). 1. Калупаючы, зрабіць
адтуліну ў чым-н. 77. ямку ў лебзе. 2. і без
бон. Калупаць некаторы час. Ц незок. пра
калупліваць, -аю, -аеш, -ае / пракалўпваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц обнокр. пракалупнуць, -нў,
-нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні?
ПРАКАМЕНЦІРАВАЦЬ ал каменціра
ваць.
ПРАКАМПАСЦІРАВАЦЬ ал. кампасці
раваць.
ПРАКАНАПАЦІЦЬ, Ачу, Аціш, Аціць;
-Ачаны; зок., што. Канапацячы, заткнуць
усе пазы, дзіркі ў чым-н. 77. лобку. Ц незок.
праканапачваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАКАНСПЕКТАВАЦЬ ел. канспекта
ваць.
ПРАКАНСУЛЬТАВАЦЦА ал кансуль
тавацца.
ПРАКАНСУЛЬТАВАЦЬ ал кансульта
ваць.
ПРАКАНТРАЛЯВАЦЬ ал кантраля
ваць.
ПРАКАПАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зок. 1. Капаючыся, пранікнуць куды-н. 77.
бо вобы. 2. перон. Правесці які-н. час, ка
паючыся ў чым-н. 77. ў архіве цэлы бзень.
ПРАКАПАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны і
-кбпаны; зок., што. 1. Зрабіць пгго-н., ка
паючы ў даўжыню, у глыбіню. 77. конову.
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2. Капаючы, прайсці наскрозь. 77 надзем
ны хоб. 3. Правесці які-н. час капаючы.
ТТраканаў увесь бзень. Ц незак. пракопваць,
-аю, -аеш, -ае (да 1 і 2 знач.). Ц наз. пра
копванне, -я, н. (да 1 і 2 знач.) і пракопка,
-і, 27^-пцы, зк. (да 1 і 2 знач.).
ПРАКАРМІЦЦА ал. карміцца
ПРАКАРМІЦЬ ел карміць
ПРАКАРМЛЕННЕ ел карміцца, кар

міць.
ПРАКАРПАЦЦА ел. пракорпацца.
ПРАКАРЭКЦІРАВАЦЬ ел карэкціра
ваць.
ПРАКАСІЦЬ, -кашў, -кбсіш, -кбсіць;
-кбшаны; зак., іато. 1. Выкасіць вуз
кую паласу пасярод чаго-н. 77. бароэкку.
2. Правесці які-н. час у касьбе. 77ракас/л/
ба абебу. Ц незак. пракошваць, -аю, -аеш,
-ае (да 1 знач.). Ц наз. пракошванне, -я, н. Ц
нрым. пракосны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ПРАКАТ', -у 37 -кАце, м. 1. Тое, што і
пракатка. 77. рэек. 2. Металічныя выра
бы пэўнага профілю, атрыманыя шляхам
пракаткі. 7?ынуск пракату. Ц нрым. пра
катны, -ая, -ае (да 2 знач.).
ПРАКАТ, -у 37 -кАце, м. Перадача ру
хомай маёмасці ў часовае карыстанне за
плату а таксама само карыстанне. 7/лаціць
за н. каляскі. 7>юро пракату. Ц нрым. пра
катны, -ая, -ае.
ПРАКАТАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. 1. Тое, што і пракаціла (у 3 знач.). 77.
на маіаыне. 2. Пакатацца на працягу яко
га-н. часу 77 на санках цэлы бзень.
ПРАКАТАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., іато (спец.). Падвергнуць пракатцы.
77. лсалеза. Ц незак. пракатваць, -аю, -аеш,
-ае.
ПРАКАТАЦЬ , -Аю, -Аеш, -Ае; зак., каао
(Тато). 1. Тое, што і пракаціць (у 2 знач.). 2.
Пакатаць які-н. час. 77. (Ззяе еабзіны бзяцеі/
на /юіЗцы. II незак. пракатваць, -аю, -аеш,
-ае (да 1 знач.).
ПРАКАТВАЦЬ ел. пракатаць'/ прака
ціць.
ПРАКАТКА, -і, ДА7 -тцы, зк. Гарачая
апрацоўка металу шляхам абціскання па
між вярчальнымі валамі ў асобных стэнах
для надання яму патрэбнай формы, про
філю. 77. труб. II прым. пракатны, -ая, -ае.
77. стан.
ПРАКАТЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Рабочы,
спецыяліст па пракатцы.
ПРАКАПАЦЦА, -качўся, -кбцішся, -ко
ціцца; зак. 1. (712ас. неўзкыв.). Перамяс
ціцца куды-н. коцячыся. Сляза дакаціла
ся па твары. 2. (7 і 2 ас. не ўлсыв.), лерак.
Раздацца (пра раскацістыя гукі). ТТракаціўся ером. 3. Праехацца для забавы, з'ез
дзіць куды-н. ненадоўга. 77. на самакаце. Ц
незак. пракочвацца, -аецца (да 1 і 2 знач.).
ПРАКАЦІЦЬ, -качў, -кбціш, -кбціць;
-кбчаны; зак. 1. іато. Перамясціць коця
чы. 77. бочку. 2. каео. Правесці для забавы.
77. на мааіыне. 3. Хутка праехаць (разм.).
ТТехта пракаціў на веласіпедзе. 0 Пракаціць
на вараных (уст.) — не выбраць, праваліць
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на выбарах [першапачаткова, пры бала
ціроўцы шарамі, пакласці чорныя, нявыбарчыя шары]. Ц незак. пракатваць, -аю,
-аеш, -ае (да 1 і 3 знач.) і пракочваць, -аю,
-аеш, -ае (да 1 і 3 знач.).
ПРАКАЧАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. 1. (7 і 2ас. неўзкыв.). Разгладзіцца ка
чалкай, качалкамі, бялізна бобра пракача
лася. 2. Правесці які-н. час лежачы, кача
ючыся. 77 на канапе паўдня.
ПРАКАШЛЯЦЬ, яю, яеш, яе; зак 1.
іато. Кашляючы, ачысціць горла ад ча
го-н. 77. макроту. 2. Падвергнуцца пры
ступам кашлю на працягу якога-н. часу
77ракаюляў усю ноч. Ц незак. пракашліваць,
-аю, -аеш, -ае (да 1 знач.).
ПРАКВАСІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-Асіцца; зак. Скіснуць (у 1 знач.). Ц незак.
праквашвацца, -аецца.
ПРАКВАСІЦЬ, -Ату -Асіш, -Асіць;
-Ашаны; зак., іато. Даць скіснуць (у 1
знач.), падвергнуць квашанню. 77. капус
ту. II незак. праквашваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАКІДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., іато.
Правесці які-н. час, кідаючы што-н. 77аўбня пракідаў апой у талацэ.
ПРАКІНУЦЬ, -ну -неш, -не; кінь;
-нуты; зак., а/то (разм.). 1. Кінуць паміж
чым-н. 77. вяроўку каміле сукоў. 2. Злічыць
на лічыльніках. 77 на лічыльніках. 3. Кіда
ючы, не трапіць у цэль. 77. іаанбу. Ц незак.
пракідваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАКІПІЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -піць;
зак. 1. Прабыць у стане кіпення які-н. час.
7?аба пракіпела дваццаць мінут. 2. Добра
пакіпець, даходзячы да гатоўнасці. Сун
пракіпеў.
ПРАКІПЯЦІЦЬ, ячў, яціш, -яціць;
-яцім, -еціцё, -яцйць; -ячбны; зак., а/то.
Даць добра пракіпець. 77. булён.
ПРАКІСЛЫ, -ая, -ае. Сапсаваны ў вы
ніку браджэння або ўласцівы чаму-н. са
псаванаму ТТракіслае ніва.
ПРАКІСНУЦЬ ел. кіснуць
ПРАКЛАДАННЕ і ПРАКЛАДВАННЕ
ел. пракласці і пралажыць.
ПРАКЛАДАЦЬ і ПРАКЛАДВАЦЬ ел.
пракласці і пралажыць.
ПРАКЛАДКА, -і, ДЛ7 -дцы, зк. 1. ал.
пракласці, пралажыць. 2. мн. -і, -дак.
Прадмет, пракладзены паміж чым-н. .Кар
донная п. II нрым. пракладачны, -ая, -ае.
ПРАКЛАДНЙ, Ая, -бе Які з'ўляецца пракладкай, укладзены паміж чым-н.
ТТраклабноя вата.
ПРАКЛАМАВАЦЬ, мўю, мўеш, -мўе;
-мўй; -мавАны; зак. і незак., а/то (кніжн.).
Урачыста аб'явіць (аб'яўляць), абвясціць
(абвяшчаць). Ц наз. пракламаванне, -я, н.
ПРАКЛАМАЦЫЯ, і, мн і, цый, зк
Агітацыйны лісток палітычнага зместу. Ц
нрым. пракламацыйны, -ая, -ае.
ПРАКЛАСЦІ, -ладў, -ладзёш, -ладзё;
-ладзём, -ладзяцё; -ладўць; -лАў -лАла;
-ладзі; -лАдзены; зак., а/то. 1. Правесці,
зрабіць (дарогу шлях і пад.). 77. о/ао/у. 77.
еазалравоб. 77. сабе барону (таксама перан.:

дабіцца добрага становішча ў жыцці).
77. мілях, бароеу каму-, чаму-н. (таксама
перан.: пасадзейнічаць каму-, чаму-н. у
чым-н., стварыць умовы для развіцця ча
го-н.). 77. курс караблю (вычарціць на кар
це). 2. Укласці што-н. паміж чым-н. 77. па
перу каміле талеркамі (або талеркі папера
мі) пры ўкакоўцы. II незак. пракладаць, -Аю,
-Аеш, -Ае і пракладваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
наз. пракладанне, -я, н., пракладванне, -я,
н. і пракладка, -і, ДА/-дцы, зк.
ПРАКЛЁІЦЬ, -ёю, -ёіш, -ёіць; -ёены;
зак. 1. а/то. Прамазаць слоем клею. 2.
Правесці які-н. час клеючы. Ц незак. праклёйваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.). Ц наз.
праклёйка, -і,
-йцы, зк. (да 1 знач.) /
праклёйванне, -я, н. (да 1 знач.).
ПРАКЛЁН, -у, мн. -ы, -аў м. 1. Крайняе
і беспаваротнае асуджэнне са злавесным
прадраканнем, пажаданнем (высок.). 77.
ванне. 2. Гнеўнае, лаянкавае слова. 7?аўзбаеон сыпаліся праклёны. 3. Ужыв. як вы
клічнік для выказвання гневу крайняга
раздражнення (разм.).
ПРАКЛІНАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.,
каео-а/то. 1. ел. праклясці. 2. Лаяць, асу
джаць (разм.). Т^аклінаю сябе за непава
ротлівасць.
ПРАКЛЯСЦІ -лянў, -лянёш, -лянё;
-лянём, -леняцё, -лянўць; -ляў -лялА, -лб;
-ляні; -лАты; зак., каео-а/то. 1. Падверг
нуць праклёну (высок.). 77 зо^рабніка. 2.
Моцна вылаяць, выказваючы гнеў злосць,
абурэнне. 77. ўсё на свеце. Ц незак. праклі
наць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПРАКЛЯТЫ, -ая, -ае. Які выклікае
праклён, ненавісны. 77. ворае. ТТраклятая
хвароба.
ПРАКОЛ, -у м. 1. ел. пракалоць. 2. мн.
-ы, -аў Скразная адтуліна, зробленая
чым-н. калючым. Дуо/ы з праколамі. 77
на білеце (кампосцерам). 3. лерак. Хібы ў
працы (разм.). 77. маркетолаеа бораеа абыаюўся прадпрыемству.
ПРАКОЛВАННЕ ел пракалоць
ПРАКОЛВАЦЬ ел пракалоць
ПРАКОПВАННЕ і ПРАКОПКА ел пра
капаць.
ПРАКОПВАЦЬ ел пракапаць
ПРАКОРМ ел. карміцца, карміць.
ПРАКОРПАЦЦА, аюся, аешся, -аец
ца і ПРАКАРПАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; зак. (разм.). Правесці які-н. час, маруд
на робячы што-н., корпаючыся (карпаю
чыся). 77ракоркалася ў аеаробзе цэлы бзень.
ПРАКОС, -а, мн. -ы, -аў м. Пракоша
ная паласа шырынёй на размах касы, а
таксама града скошанай травы. 77/ырокі п.
II крылі. пракосны, -ая, -ае.
ПРАКОСНЫ ел. пракасіць, пракос.
ПРАКОЎЗАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец
ца; зак. (разм.). Правесці які-н. час коўза
ючыся. 77аўбня пракоўзаўся на каньках.
ПРАКОЧВАЦЦА ел пракаціцца
ПРАКОЧВАЦЬ ел пракаціць
ПРАКОШВАННЕ ел пракасіць
ПРАКОШВАЦЬ ел пракасіць
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ПРАКРАСЦІСЯ', -рАдуся, -рАдзешся,
-рАдзецца; -рАўся, -рАлася; здк. Прабрац
ца куды-н. крадучыся, ціха. 77. ў ядкой. Здяелдкоелдсць лрді^длдся ў буіду (перан.). Ц
яездк. пракрадацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца
/ пракрАдвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРАКРАСЦІСЯ , -рАдуся, -рАдзешся,
-рАдзецца; -рАўся, -рАлася; здк. (разм.).
Папасціся пры сістэматычным крадзяжы.
77рдкрдўся / лірдл/ў лдб суб.
ПРАКРУСТАЎ, -тава. У выразе: пра
крустава ложа (кніжн.) — мерка, пад якую
сілком падганяюць, прыстасоўваюць
што-н. [ад імя міфічнага старажытнагрэ
часкага разбойніка Пракруста, які сваім
ахвярам абсякаў ці выцягваў ногі па даў
жыні свайго ложа].
ПРАКРУХМАЛІЦЦА, І і 2 ас. не ўжыв.,
-іцца; зак. Насыціцца крухмалам. Ц кезак.
пракрухмальвацца, -аецца.
ПРАКРУХМАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць;
-лены; здк., мяло. Насыціць крухмалам. /7.
лідяэкэ/лы. II нездк. пракрухмальваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПРАКРУЦІЦЬ, -учў, ўціш, -ўціць;
-ўчаны; здк., мяло. 1. Тое, што і л/?дсе/б/мюдць. 77. дзірку. 2. Круцячы, прывесці
ў рух. 77. лебдл/ еелдс/лебд. 3. Круцячы,
прапусціць цераз што-н. (разм.). 77. ліясд
цердз змясдруйсу. 4. Прывёўшы ў кругавы
рух, даць (якому-н. устройству) зрабіць
пэўную колькасць абаротаў. 77. ллдсц/кку, фйіьлі (разм.). 5. Правесці які-н. час,
круцячы што-н. II нездк. пракручваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц ндз. пракручванне, -я, н.
ПРАКРЫЧАЦЬ, чў, чьіш, чьіць;
-чым, -чыцё, -чАць; -чьі; здк. 1. Абазвац
ца крыкам. ТТрдкрычдлд бзярі. 2. мяло і без
бдл. Вымавіць, гучна крычучы. 77. <урд^>. 3.
Правесці які-н. час крычучы. 0 Пракры
чаць вушы каму ярд кдео-ідлю, дб к/м-чылі
(разм., неадабр.) — надакучыць бяскон
цымі расказамі, нястрымнай балбатнёй
пра што-н.
ПРАКРЭСЛІЦЬ, лю, ліш, ліць; ле
ны; здк., мяло. Правесці рысу ў чым-н.,
падкрэсліваць на ўсю даўжыню. 77. 2рдфу
ў днкеце (паколькі звестак па гэтай графе
няма). II нездк. пракрэсліваць, -аю, -аеш,
-ае.
ПРАКТЫК, -а, лін -і, -аў, л* 1. Работ
нік, які добра вывучыў сваю справу на
практыцы. 2. Практычны, дзелавы чала
век.
ПРАКТЫКА, -і, ДЛ7 -тыцы, эк. 1. Ма
тэрыяльная мэтанакіраваная дзейнасць
людзей па прымяненні чаго-н. у жыцці;
вопыт. 77е дбрь/едць тэорыю дб лрдктык/.
77. — рухдючдя с/лд ндзндння. 2. Прыёмы,
навыкі, звычайныя спосабы якой-н. ра
боты. 77. ск^дбдяяя слоўн/кдў. 3. Скарыс
танне і замацаванне на справе ведаў, ат
рыманых тэарэтычным шляхам. 77ебдеде/чндя я. сліубэятдў. 4. Работа, заняткі па
спецыяльнасці як аснова вопыту, умення.
77. еыхдздння бзяцей. 7>ез ярдк/яык/ ^яэккд
дедяобд^ь чузкой моедй. 5. Пра работу ўра

ча (або юрыста) па сваёй спецыяльнасці
(звычайна па-за ўстановай; уст.). Зфдч з
еял/кдй лрдктыкдй (з вялікай колькасцю
пацыентаў). Лбедкдт сд ідлідтедбоедй лрдКЛ1ЫКДЙ.

ПРАКТЫКАВАННЕ, я, я 1. м. пра
ктыкавацца, практыкаваць. 2. мн. -і, -яў.
Заданне, якое выконваецца тым, хто
практыкуецца ў чым-н., занятак для на
быцця, удасканальвання якіх-н. навыкаў.
77/смкжыя ярдкл!ь/кдедяя/. 77рдктыкд#днн/
яд музыцы.
ПРАКТЫКАВАЦЦА, -кўюся, кўеш
ся, -кўецца; -кўйся; яездк. 1. (7 / 2 дс. яе
ўлсые.). Прымяняцца на практыцы. 7длі
лрдктыкуе^^д едбоў/ія ліерыяосяых деечдк.
2. Засвойваць прыёмы якой-н. справы,
набываць практыку ў чым-н. 77. ў стрдльбе. 77. яд дедлобднн/ ^рдя^зскдй люедй. Ц
здк. напрактыкавацца, -кўюся, -кўешся,
-кўецца; -кўйся (да 2 знач.). Ц ядз. практы
каванне, -я, я. (да 2 знач.).
ПРАКТЫКАВАЦЬ, кўю, кўеш, кўе;
-кўй; -кавАны; яездк. 1. мілю. Прымяняць
на практыцы (кніжн.). 77. ноеую формурдботы. 2. Праходзіць практыку (у 3 знач.). Ся,убэя/лы я^дк?яь/ку/о^ьу /02/я/^ь/. 3. кдео-м/то.
Пастаяннай работай прывіваць якія-н.
навыкі, прывучаць рабіць што-н. 77. седю
ядлм^ь. 4. Мець практыку (у 5 знач.; уст.).
У 77о.лдцку ярдкжь/куюць лйяскія ўрдчы. Ц
ядз. практьжавАнне, -я, я. (да 2 знач.).
ПРАКТЫКАНТ, а, 37 нце, лія. ы, аў,
лі Асоба, якая праходзіць практыку (у З
знач.), рыхтуючыся да дзейнасці ў якой-н.
галіне. II лс. практыкантка, -і, ДЛ7-тцы, лія.
-і, -так. II лрылі. практыканцкі, -ая, -ае.
ПРАКТЫКУМ, -у, лія ы, аў, лі У вы
шэйшых навучальных установах: курс
практычных заняткаў па якім-н. вучэб
ным прадмеце. /7 яд фізіцы.
ПРАКТЫЦЙЗМ, у; лі Дзелавы пады
ход, практычныя адносіны да чаго-н. Тдслдбдрчы я. Дузк/л. (які пагарджае тэорыяй
або інтарэсамі агульнай справы).
ПРАКТЫЧНЫ, ая, -ае 1. Які мае
адносіны да практыкі (у 1 знач.). 77рдктычяыя еыедбы. 2. Які з'яўляецца пры
мяненнем ведаў на справе, на практыцы.
ТТрдк/яычяде ндеучднне. 3. Патрэбны для
практыкі, які прывівае канкрэтныя на
выкі, уменне. 77рдктычядя м/колд дкцёрскдед лідйс/яэ^с/яед. 4. Які мае адносіны
да жыццёвага вопыту рэальных патрэб
насцей. 77/чоед яе разумець у лрдктычяым
лсыцц/. 5. Дзелавіты, які ўмее разбірацца ў
практычных, жыццёвых справах. 77. чдлдеек. 6. Выгадны, зручны ў справе, эканом
ны. 77. ліеяід^. 7. Па сутнасці, на справе.
77рдктычяд (прысл.) зЭдроеы. Ц ядз. прак
тычнасць, -і, лс. (да 4—6 знач.).
ПРАКУДА, -ы, ДА7 -у, Т -ам, лі.; ДА7
-дзе, Т-ай (-аю), лс., лія. -ы, -кўд (разм.).
Ахвотнік (ахвотніца) да свавольстваў роз
ных штук; гарэза.
ПРАКУДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць; яе
здк. (разм.). Сваволіць, штукарыць; га

ПРА-ПРА
рэзаваць. II здк. напракўдзіць, -джу -дзіш,
-дзіць.
ПРАКУКАВАЦЬ ад. кукаваць
ПРАКУКАРЭКАЦЬ ад. кукарэкаць
ПРАКУРАТУРА, ы, лс 1. Дзяржаўны
орган, які наглядае за выкананнем законаў і законнасці і прыцягвае да адказнасці
тых, хто ўчыняе злачынствы. 2. зб. Работ
нікі пракурорскага нагляду.
ПРАКУРОДЫМЕЦЬ, ею, ееш, ее;
здк. Насыціцца куродымам, дымам. Сцеяы лрдкуробыліел/.
ПРАКУРОДЫМІЦЦА, млюся, міш
ся, -міцца; здк. Тое, што і ярдкуробыліець.
%зтд я/?дкурос)ылііддся. II яездк. праку
радымлівацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРАКУРАДЫМІЦЬ, -млю,
міш,
-міць; -млёны; здк., кдео-м/то. Насыціць
куродымам, дымам. 77. ядкой. Ц яездк. пра
курадымліваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАКУРОР, а, лія ы, аў лі 1. Асо
ба, якая ажыццяўляе дзяржаўны нагляд
за дакладным выкананнем законаў 77. рдеяд. 2. Дзяржаўны абвінаваўца на судзе. Ц
дрылі, пракурбрскі, -ая, -ае. 77. яд27іяб.
ПРАКУРЙЦЦА,
урўся,
ўрышся,
-ўрыцца; здк. (разм.). Насыціцца дымам
ад курэння. Деек/я лрдкурыл/ся. Ц яездк.
пракурвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРАКУРАЦЬ, -урў, -ўрыш, -ўрыць;
-ўраны; здк., м/то. 1. Насыціць тытунёвым
дымам. 77. хдту. 2. Зрасходаваць на ку
рэнне. 77 ліяоад аром/дй. 3. Правесці які-н.
час курачы. Усю яоч лрдкурыў. Ц яездк. пракўрваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАКУС, -у лія. -ы, -аў лі. Рана ад уку
су пракушанае месца. Тлыбок/ л.
ПРАКУСАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; яездк.,
кдео-м/то. Пракусіць у многіх месцах.
ПРАКУСІЦЬ, -упіў, -ўсіш, -ўсіць; -ўшаны; здк., мілю. Кусаючы, праткнуць на
скрозь. 77. 2убў бд крые/. Ц лездк. прака
ваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАЛАЖЁІЦЬ, -ажў, -бжыш, -бжыць;
-бжаны; здк., мілю. Тое, што і лрдклдсц/. 77.
бдроеу лрдз лес 0 Пралажьшь (пракласці)
сабе дарогу — пераадольваючы цяжкасці,
дасягнуць чаго-н. Ц лездк. пракладаць, -Аю,
-Аеш, -Ае / пракладваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
ядз пракладанне, -я, я., пракладванне, -я,
н. / пракладка, -і, ДА7-дцы, лс.
ПРАЛАЗ, -у лія. -ы, -аў лі. Вузкая адту
ліна, праз якую можна пралезці. Зробіць л.
у ллятн/.
ПРАЛАЗА, -ы, ДА/-у Т-ам, лі.; ДА7-е,
Т-ай (-аю), лс., лія. -ы, -лАз (разм.). Пра
нырлівы чалавек, прайдзісвет, спрытнюга.
ПРАЛАЗІЦЬ' 271 пралезці
ПРАЛАЗІЦЫ, -Ажу -Азіш, -Азіць; здк.
Правесці які-н. час лазячы. 77. уеесь бзень
лд едрдх.
ПРАЛАМАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-лбміцца; здк. 1. Ламаючыся, утварыць у
сабе адтуліну, дзірку. Леб быў тонкі / лрдлдлідўся. 2. Змяніць свой напрамак пры
пераходзе з аднаго фізічнага асяроддзя ў
другое (спец.). Сояечяы лрдліень лрдлдлідў-
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ся у прызме. II незак. праломлівацца, -аец
ца (да 1 знач.), праломвацца, -аецца (да 1
знач.) / праламляцца, -Аецца (да 2 знач.). Ц
наз. праламленне, -я, н. (да 2 знач.).
ПРАЛАМАЦЬ, -амліб, -Оміш, -Оміць;
-амі; -амАны; зак., м/то. 1. Зрабіць дзір
ку, пралом, прабіць наскрозь. 77. бзірку.
77. чарак. 2. Змяніць напрамак пры пераходзе з аднаго фізічнага асяроддзя ў дру
гое. 77рызмд праламала сонечны прамень.
II незак. праломліваць, -аю, -аеш, -ае (да
I знач ), праломваць, -аю, -аеш, -ае (да І
знач.) / праламляць, -Аю, -Аеш, -Ае (да 2
знач.). II наз. пралОм, -у; м. (да 1 знач.).
ПРАЛАНГАВАЦЬ, -гўю, -гўеш, -гўе;
-гўй; -гавАны; зак. і незак., м/то (афіц.).
Прадоўжыць (прадаўжаць) тэрмін дзеян
ня чаго-н. 77. баеаеор. Ц наз. пралангацыя,
-і, лс.
ПРАЛАПАТАЦЬ ал. лапатаць
ПРАЛЁГЧЫ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -лАжа,
-лАгуць; -лёг, -ляглА, -лб; зак. Размясціц
ца, легчы, прайсці, працягнуцца ўздоўж
чаго-н. 77раз лес лралялса бороеа. Ц незак.
пралягаць, -Ае
ПРАЛЁЖАЦЬ /ПРАЛЁЖВАЦЬ ал. пра
ляжаць.
ПРАЛЁЗЦІ, -зу -зеш, -зе; -лёзь; зак.
1. Улазячы, прасоўваючыся, з цяжкасцю
пранікнуць куды-н. 77. цераз еузк/ пра
хон. 2. лерам. Абманам і хітрасцю пранік
нуць куды-н., дабіцца добрага, выгаднага
становішча (разм ). 77 у еысокія чыны. 3.
Улезці, прасунуцца. Тйафа /пуні не пралезе.
II незак. пралЯзіць, -Ажу -Азіш, -Азіць.
ПРАЛЕПЯТАЦЬ ал лепятаць
ПРАЛЁСКА, -і, ДЛ7-лёсцы, мн. -і, -сак,
лс. Травяністая расліна з сіне-блакітнымі кветкамі, якія зацвітаюць адразу пасля
раставання снегу.
ПРАЛЕТАРЫЙ, я, мн і, -яў, м Наём
ны рабочы, пазбаўлены сродкаў вытвор
часці. II лс. пралетарка, -і, ДЛ7-рцы, мн. -і,
-рак. II прым. пралетарскі, -ая, -ае. 77. /нтзрнацыяналізм.
ПРАЛЕТАРЫЯТ, у, Л7 -Аце, м Клас
пралетарыяў. Ц прым. пралетарскі, -ая, -ае.
ПРАЛЁТ', -а, Л7-лёце, мн. -ы, -аў м. 1.
Адкрытая прастора паміж чым-н. 777ырок/ п. еул/цы. /Іконны л. 2. Адлегласць паміж
суседнімі пунктамі апоры ў збудаваннях.
Мост но беа пралётны. 3. Участак чыгу
начнага шляху паміж станцыямі; перагон
(разм.). 4. Свабодны прамежак у лесвіч
най клетцы шматпавярховага будынка. Ц
прым. пралётны, -ая, -ае (да 2 знач.).
ПРАЛЁТ ал. праляцець.
ПРАЛЁТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зок. Тое,
што і пралятаць'.
ПРАЛЁТКА, -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так, лс.
Лёгкі чатырохколавы экіпаж. Рамізніцкая
л. II лрым. пралётачны, -ая, -ае.
ПРАЛЁТНЫ', -ая, -ае. Пра птушак: від,
які паяўляецца вясной або восенню пры
перад ёце.
ПРАЛЁТНЫ^ ал. пралёт'.

620
ПРАЛІК, -у; мн. -і, -аў м. Памылка,
промах, няўдача. 7>ачыць не тальк/ поспех/,
о / прол/к/.
ПРАЛІЎ, -ліва, мн. -лівы, -ліваў, м. Вуз
кая водная прастора паміж двума морамі,
паміж востравам і мацерыком і пад. Херчонск/ п. II нрым. праліўны, -ая, -ае.
ПРАЛІЎНЫ, -ая, -бе. Пра вельмі моц
ны дождж. 77. болсблс.
ПРАПІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -льёцца /
-ліёцца; -ліўся, -лілася, -лбся; зок. Паця
чы, паліцца. ТТрал/ўся болсблс. Хольк/ том
слёз пралілося (перан.; высок.). Ц незок.
прапівацца, -Аецца.
ПРАПІЦЬ, -лыб, -льёш, -льё; -льём,
-льяцё, -лыбць / -лііб, -ліёш, -ліё; -ліём,
-ліяцё, -лпбць; -ліў -лілА, -лб; -лі; -літы;
зок., м/то. 1. Тое, што і разліць (у 1 знач.).
77. бабу но лаблоеу. 77. чы/о-н. кроў (перан.:
забіць каго-н.; высок.). Ц незок. прапіваць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц ноз. праліццё, -А, н. (да 1
знач.; высок.).
ПРАЛІЧЫЦЦА, -ічўся, -ічышся, -ічыцца; зок. 1. Памыліцца ў падліках. 77. но сто
рублёў. 2. Памыліцца ў меркаваннях, пла
нах. 7?орое пралічыўся. Ц незок. пралічвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
ПРАЛЛЯ, -і, мн. -і, -яў лс. Жанчына,
якая займаецца ручным прадзеннем.
ПРАЛОГ, -а, мн. -і, -аў, м. Уступная час
тка літаратурнага, тэатральнага або му
зычнага твора. II лрым. пралогавы, -ая, -ае.
ПРАЛОМ, -у; м. 1. ал. праламаць. 1. мн.
-ы, -аў. Адтуліна, праламанае месца. 7%?оломы ў сценах. Ц лрым. праломны, -ая, -ае.
ПРАЛОМВАЦЦА / ПРАЛОМЛІВАЦ
ЦА ал. праламацца.
ПРАЛОМВАЦЬ / ПРАЛОМЛІВАЦЬ ал
праламаць.
ПРАЛЬНЫ, -ая, -ае. Звязаны з мыццём
бялізны. 77. парам/ок. 77ральнаямам/ына.
ПРАЛЬНЯ, -і, мн. -і, -яў лс. Памяш
канне, а таксама грамадскае прадпрыем
ства для мыцця бялізны. Фабрыка-п.
ПРАЛЯГАЦЬ ал пралёгчы.
ПРАЛЯЖАЦЬ, -жу, -жьіш, -жьіць;
-жьім, -лежыцё, -жАць; -жьі / ПРАЛЁ
ЖАЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -лёж; зак. 1.
Прабыць які-н. час лежачы. 77. уеесь бзень
у лолску. 2. (7 / 2 ас. не ўлсые.). Прабыць
які-н. час у адным і тым жа становішчы,
без руху без выкарыстання. Т^укак/с лралялсаў (пралелсаў) паўеоба ў еыбаеецтее.
3. м/то. Атрымаць пролежні на якой-н.
частцы цела ад доўгага ляжання (разм.).
77. бак/. II незак. пралёжваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАЛЯТАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; зак. Пра
весці які-н. час лятаючы. 77. на самалёце
цэлы бзень.
ПРАЛЯТАЦЬ^ ал праляцець
ПРАЛЯЦЁЦЬ, -лячў, -ляціш, -ляціць;
-ляцім, -леціцё, -ляцець; -ляці; зак. 1.
Лецячы, перамясціцца на якую-н. ад
легласць. 77 семсот кіламетраў. 2. /ото.
Лецячы, прамінуць што-н. Самалёт пра
ляцеў аоры. 3. Хутка праехаць, прайсці,
мінуць (разм.). ТТраляцеў куріерск/ поезб.

ТТезаўеалсна праляцеў аблачынак. 4. (7/2
ас. не ўлсые.), перан. Мільгануць, пранес
ціся (разм.). Маланкам праляцела бўмка. Ц
незак. пралятаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. пра
лёт, -у, М-лёце, м. (да 1 знач.).
ПРАМ... Першая састаўная частка
складаных слоў у знач.: 1) які мае адносі
ны да прамысловасці, напр., промтаеары;
2) які мае адносіны да промыслу напр.,
прамкааперацыя.
ПРАМА. 1. прысл. Па прамой лініі, у
прамым напрамку 77райсц/ п. 2. лрысл.
Зараз жа, непасрэдна, адразу. 77ачаць за
сарыць п. з лароеа. 7рап/ць л. ў цэль. 3.
прысл. Адкрыта, шчыра. Ўказаць п. 4.
часц. У спалучэнні з прыназоўнікам надае
ім большую дакладнасць і канкрэтнасць;
проста. Сустрэцца з кім-н. п. ў бзеярах.
ПРАМА,.. Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: 1) з прамым (у
1 знач.), напр.: прамабортны, нрамабзюбы, прамазуць/, прамакрылы; 2) прамы (у 1
знач ), напр.: лрамаеуеольнік, лрама/бучы,
праманак/раеаны, прамарослы.
ПРАМАВУГОЛЬНІК, а, лн і, аў, л
Прамавугольны чатырохвугольнік.
ПРАМАВУГОЛЬНЫ, -ая, -ае Які мае
прамы вугал ці прамыя вуглы.
ПРАМАЗАЦЬ', мАжу мАжаш, -мАжа;
-мАж; -мАзаны; зак., м/то. Усюды старан
на змазаць, намазаць. 77. усе часткі мары
ны. II незак. прамазваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАМАЗАЦЬ^ ал мазаць^
ПРАМАКАЛЬНЫ, ая, ае У выразе:
прамакальная папера — папера, якая ўбі
рае ў сябе вільгаць і ўжыв. для высушван
ня напісанага чарнілам.
ПРАМАКАТКА, -і, ДА7 -тцы, мн. -і,
-так, лс. (разм.). Прамакальная папера.
ПРАМАКАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; незак.
1. ал. прамокнуць. 2. (7/2 ас. не ўлсые.).
Прапускаць цераз сябе вільгаць, сырасць.
77рарыз/нены ллаа/ч не прамакае.
ПРАМАКАЦЬ^ ал прамакнуць
ПРАМАКНУЦЬ, нў, -нёш, нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; зак., м/то. Высушыць
(напісанае чарнілам) спецыяльнай мяк
кай паперай, якая лёгка ўбірае ў сябе віль
гаць. II незак. прамакаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
наз. прамаканне, -я, н.
ПРАМАЛІНЁЙНЫ, ая, ае 1. Які раз
мешчаны, ідзе па прамой лініі. 77. рух. 2.
нерак. Шчыры і прамы, але пазбаўлены
неабходнай гібкасці; аднабаковы. 77 чалаеек. 77. абказ. Дзейнічаць прамалінейна
(прысл.). II наз. прамалінёйнасць, -і, лс.
ПРАМАРГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каео-м/то (разм.). Празяваць, упус
ціць. 77. еыеабны еынабак.
ПРАМАРМЫТАЦЬ, мычў, мйчаш,
-мыча; -мычы; зак., м/то (разм.). Сказаць
ціха і неразборліва, вымавіць мармычачы.
ПРАМАРОЗІЦЬ, -бжу -бзіш, -бзіць;
-бжаны; зак., каео-м/то. 1. Даць прамер
знуць наскрозь, замарозіць поўнасцю. 77.
рыбу. 2. Пратрымаць на марозе, на холадзе
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(разм.). ТТроморозілі людзей //я (Збярэ. Ц незок. прамарожваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАМАРУДЗІЦЬ, -джу, дзіш, дзіць;
-джаны; зяк. Марудзячы з чым-н., пра
быць у бяздзейнасці, спазніцца з выканан
нем якой-н. справы. 77. з Ўпраўкай бўбоўнічых мо/лэрыялоў. II незлк. прамаруджваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц нлз. прамаруджанне, -я, н.
7>ез усяк/к лроморубэконняў.
ПРАМАРШЫРАВАЦЬ ая маршыра
ваць.
ПРАМАРЫНАВАЦЬ, нўю,
нўеш,
-нўе; -нўй; -навіны; здк. 1. м//ло. Правес
ці які-н. час, марынуючы што-н. 77ду(3ня
лроморыноеоло ерыбы. 2. перон., кого-м/л^о.
Знарок затрымаць на які-н. час, адкладва
ючы рашэнне, выкананне чаго-н. (разм.,
неадабр.). /7 стразу цэлы .месяц.
ПРАМАРЙЦЬ, -арў, -брыш, -брыць;
-браны; зак., каал ('даяр/ На працягу яко
га-н. часу прымусіць галадаць (разм.). 77.
баладам.
ПРАМАСЛІЦЦА, люся, лішся, -ліц
ца; зак. Насыціцца маслам, чым-н. мас
ляністым. 77олеро прамаслілася. Ц незак.
прамаслівацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРАМАСЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -ле
ны; зак., мана Насыціць маслам, чым-н.
масляністым. 77 ліконіну. Ц незак. прамас
ліваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАМАТА ал прамы
ПРАМАТАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; зак. (разм.). Абяднець, разарыцца,
неразумна растраціўшы свае грошы, маё
масць. II незак. прамотвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца.
ПРАМАТАЦЬ ал матаць^
ПРАМАЎЛЯЦЬ ал прамовіць
ПРАМАЎЧАЦЬ, -чў, -чьіш, -чьіць;
-чйм, -чыцё, -чАць; -чы; зак. 1. Не адка
заць, ухіліцца ад адказу. Д^ынлама/лынна н.
2. Правесці які-н. час у маўчанні. 77. лю
тняў.
ПРАМАХНУЦЦА,
-нўся,
-нёшся,
-нёцца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся;
зак. 1. Не трапіць у цэль, даць промах. 2.
леран. Памыліцца, схібіць (разм.). Ц незак.
прамахвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРАМАЦАЦЬ, -аю, аеш, -ае; аны;
зак. 1. мана. Мацаючы, праверыць, выя
віць. 77. пухліну. 2. леран., каео-мпяо. Пра
глядаючы, вывучаючы, скласці сабе ўяў
ленне пра каго-, што-н. (разм.). 77. ноеого
ро&млніко. Ц незак. прамацваць, -аю, -аеш,
-ае.
ПРАМАЧЫЦЬ, -ачў, -бчыш, -бчыць;
-бчаны; зак., нпяо. Даць прамокнуць ча
му-н.; насыціць вільгаццю. 77 ноеі.^Толсблс
(Зебра лраманыўзямяю. Ц незак. прамочваць,
-аю, -аеш, -ае.
ПРАМАШКА, -і, ДА7 -піцы, .мн. -і,
-шак, лс. (разм.). Тое, што і драмах (у 2
знач.). .Зройцьлромошкуўчым-н.
ПРАМЕЖАК, -жку, мн. -жкі, -жкаў м.
Прастора або час, якія раздзяляюць што-н.
77. ломілс бзеяромі і лолском. 77. пяць гобоў.

ПРАМЁЖКАВЫ, ая, -ае 1. Які ўтва
рае сабой прамежак. ТТрамелскаеая облеалос^ь. 2. леран. Які займае сярэдняе
становішча паміж чым-н. ТТрамелскаеая
с/лобыя.
ПРАМЁЖНАСЦЬ, і, мн і, ей, лс
Частка цела паміж заднім праходам і па
лавымі органамі. Ц лрым. прамёжнасны,
-ая, -ае.
ПРАМЁННЕ, -я, н., зб. Промні. Сонеч
нае л.
ПРАМЕННЫ, -ая, -ае. 1. Які свеціцца
праменямі. 77рзменная энергія. 77. позірк
(перан.). 2. Які ўзнікае ў выніку выпра
меньвання якой-н. энергіі (спец.). Ц наз.
прамённасць, -і, лс. (да 1 знач.).
ПРАМЁНЬ, -я, мн. -мёні, -мёняў і -мяні^ -мянёў м. 1. Вузкая паласа святла, што
ідзе ад якой-н. крыніцы святла ці прад
мета, які свеціцца. 77 сонца. 77. нобзеі (пе
ран.). 2. Струмень у выглядзе пучка час
ціц якой-н. энергіі (спец.). Т^эн/яееноўскія
прамені. Т^ллоеы л. Ц лрым. прамянёвы,
-ая, -ае (да 2 знач.). ТТрамянё'бдя энергія.
77рдмянеедя хвароба (хвароба, якая выклі
каецца радыеактыўнымі рэчывамі).
ПРАМЕНЬВАЦЬ ал. прамяняць
ПРАМЁР, -у; м. 1. ал. прамераць. 2. мн.
-ы, -аў. Памылка пры вымярэнні (спец.).
Дапусціць л.
ПРАМЕРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., мпяо. Вымераць, зрабіць вымярэн
не чаго-н. 77. глыбіню возера. Ц незак. пра
мяраць, -бю, -беш, -бе і прамёрваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз прамерванне, -я, н. і пра
мер, -у, м. II лрым. прамёрньі, -ая, -ае.
ПРАМЕРЗНУЦЬ, ну; -неш, не; пра
мёрз, -мёрзла; -ні; зак. 1. Моцна змер
знуць ад холаду; адубець. 7?н сёламі прамёрз
у борозе. 2. (7 і 2ас. неўлсыб.). Змерзнуць,
зледзянець наскрозь. Салсалка прамерзла
ба бно. II незак. прамярзаць, -бю, -беш, -бе.
II наз. прамярзанне, -я, н.
ПРАМЕСЦІ, мятў, -мяцёш, мяцё;
-мяцём, -мецяцё, -мятўць; -мёў -мялб,
-лб; -мяці; -мёцены; зак., мпло. Вымесці,
падмесці на ўсім працягу чаго-н. 77. боролску. II незак. прамятаць, -бю, -беш, -бе.
ПРАМЕШВАЦЬ ал прамяшаць
ПРАМЁРЗЛЫ і ПРАМЁРЗЛЫ, ая,
-ае. 1. Які прамёрз. Яны еярнуліся з бррогі адлоўныя і прамёрзлыя (прамерзлыя/ 2.
Замёрзлы, зледзянелы наскрозь. Тяыбоко
прамёрзлая (прамерзлая) зямля.
ПРАМІЗНА ал прамы
ПРАМІЛЬГНУЦЬ, -нў, нёш, нё;
-нём, -няцё, -нўць; -ні; зак. 1. Паказацца
і хутка знікнуць. 77іоезб прамільгнуў малан
кай. У яго слоеах лрамільанула іронія (пе
ран.). 2. (7 і 2 ас. не ўлсые.). Вельмі хутка
прайсці, прамінуць (пра час). .Месяц часу
незаўбалсна прамільгнуў
ПРАМІНАЦЦА ал прамяцца.
ПРАМІНАЦЬ' ал прамінуць
ПРАМІНАЦЬ^ ал прамяць
ПРАМІНКА ал. прамяцца, прамяць.

ПРА-ПРА
ПРАМІНУЦЬ, нў, нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; зак. 1. каао-нпло. Прайс
ці, праехаць міма каго-, чаго-н. 77 ееску.
2. (7 і 2ас. неўлсыб.). Прайсці, мінуць (пра
час, здарэнні і пад.). ТТрамінуў ян/чэ обзін
бзень. 3. мдйо. Зрабіць пропуск у чым-н.
77 рабок. 4. леран., каао-м//ло. Прапусціць,
абысці. Яго прозеннча еылабкоеа прамінулі.
Тіельаа л. гэ/лого лыгання. Ц незак. прамі
наць, -бю, -беш, -бе.
ПРАМОВА', -ы, мн ы, -мбў лс Пуб
лічнае выступленне. 7?ыс/луліць з лромоеай. ^інптабальная лрамоба.
ПРАМОВА, -ы, лс. Незасведчаная
пісьмовымі помнікамі, рэканструяваная
параўнальна-гістарычным метадам стара
жытная мова-аснова, з якой пазней узнік
лі мовы, што адносяцца да дадзенай сям'і
(напр., праславянская мова ў адносінах да
беларускай, рускай, украінскай, польс
кай, балгарскай і інш.).
ПРАМОВІЦЬ, -бўлю, -бвіш, -бвіць;
-бўлены; зок., моле. Сказаць, вымавіць.
ТУе л. ні слобо. II незок. прамаўляць, -Яю,
-Яеш, -Яе.
ПРАМОКЛЫ, -ая, -ае. Насычаны віль
гаццю; мокры ад дажджу, сырасці. 77ромоклое лолілю. Ц ноз. прамокласць, -і, лс.
ПРАМОКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; прамбк, -кла; -ні; зок. 1. Прапусціўшы віль
гаць, стаць мокрым, вільготным. Хон/уля
лромокло об ложу. 77. лоб болсблсом. 77ромоклі ногі. 2. Пра чалавека: трапіўшы пад
дождж ці ў сырое, мокрае месца, апынуц
ца ў мокрым адзенні, абутку 7?н уеесь лромок. II незок. прамакаць, -бю, -беш, -бе.
ПРАМОЎЦА, -ы, мн -ы, -аў м Той,
хто выступае з прамовай, а таксама чала
век, які валодае дарам гаварыць прамовы.
7оленоейлы л. Ц лрым. прамоўніцкі, -ая, -ае.
ПРАМОЧВАЦЬ ал прамачыць
ПРАМТАВАРЫ, -аў. Прамысловыя та
вары. II лрым. прамтаварны, -ая, -ае. 77 могозін.
ПРАМУДРАСЦЬ, -і, лс 1. Глыбокая
мудрасць (уст.). 2. Што-н. цяжкае для ра
зумення, засваення (разм., іран.). Тйякой
лромубросці л^у/л нямо.
ПРАМУДРЫ, -ая, -ае (уст.). Поўны
прамудрасці (у 1 знач.). 77 сжоры.
ПРАМУЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыц
ца; зок. Правесці ў мучэннях які-н. час.
77? ч лромучыўся з зубомі.
ПРАМУЧЫЦЬ, чу -чьпп, чыць; ча
ны; зок., коео (м/лн?). Падвергнуць мучэн
ням на працягу якога-н. часу
ПРАМЧАЦЦА, -чўся, -чйшся, -чйцца;
-чьімся, -чыцёся, -чбцца; -чьіся; зок. 1.
Праехаць (у 1 знач.) вельмі хутка. ТТромчолося мом/ыно. 2. (7 і 2 ос. неўлсые.), перон.
Хутка мінуць, прайсці (разм.). ТТромчоліся
ле/лнія месяцы.
ПРАМЧАЦЬ, -чў, -чьіш, -чьіць; -чьім,
-чыцё, -чбць; -чіб; зок. Тое, што і лромчоц^о (у 1 знач.). ТТромчоўмоюоцыкліс/л.
ПРАМНІ, -бя, -бе. 1. Роўны выцяг
нуты ў якім-н. напрамку без выгібаў.

ПРА-ПРА
ТТрдмдя йдроед. 77рдеесц/ прамую (наз.).
77рямь/я едлдсы (не кучаравыя). ТТрдмдя
к//дкд (апошняя частка кішэчнага канала
ў выглядзе кароткай прамой трубкі). 77рдмдя л/н/я седяц/лед (радаслоўная ад баць
кі да сына, ад сына да ўнука, не бакавая).
77. ндслейн/к (наследнік па прамой лініі).
2. Які непасрэдна ідзе куды-н., злучае
што-н. без прамежкавых пунктаў. 77рдмыя
знос/ны. Тдедрыць лд прамым лроедйзе. 3.
Які непасрэдна адносіцца да чаго-н., не
пасрэдна накіраваны на што-н. або які
непасрэдна вынікае з чаго-н., без пра
межкавых ступеней. 77рдмыя еыбдры. 77.
лдйдлідк. ТТрдмь/яўкдзднн/. Упрамым сэнсе
слоед (літаральна, не пераносна). 4. Яўны,
адкрыты. 77. еыкл/к. 5. Шчыры, праўдзівы,
прынцыповы. 77. чалавек. 77. дйкдз. 6. Та
кі, пры якім павелічэнне (памяншэнне)
аднаго выклікае павелічэнне (памяншэн
не) другога. ТТрдмдя прапарцыянальнасць.
О Прамое дапаўненне — у граматыцы: да
паўненне ў вінавальным склоне без пры
назоўніка пры пераходным дзеяслове.
Прамы вугал — вугал у 90° Ц наз прамізна,
-й, лс. (у 1 знач.) /праматА, -ы, ДЛ7-мацё,
лс. (да 5 знач.). 77рам/зна /нупаля. 77рама/на
еыс/пупясння.
ПРАМЁІВІНА, ы, л^н ы, він, лс /
ПРАМЁІІНА, -ы, мн. -ы, -мьіін, лс. Упа
дзіна ў зямлі, размытай ліўнем, плынню
вады.
ПРАМАКАЦЬ ал мыкаць
ПРАМЫСЛАВІК, А, мн ц бў, м 1.
Чалавек, які займаецца промыслам (у 1 і
2 знач.), паляўнічы (у 1 і 2 знач.). 2. Чала
век, які працуе на промыслах (у 4 знач.).
ПРАМЫСЛОВАСЦЬ, і, лс Іаліна гас
падаркі — прадпрыемствы, перапрацоўчая сыравіна або нетры для распрацоўкі.
Зйд/уыедючдя п. Ллрдцоўчдя п. Аім/чндя п. II
прым. прамысловы, -ая, -ае. 77рял/ь/су?ось/я
л^дедры. 77. па/нэнць/ял крд/ны.
ПРАМЫСЛОВЕЦ, -лбўца, мн -лбўцы,
-лбўцаў м. 1. Уладальнік прамысловага
прадпрыемства. 2. Тое, што і лрдмыслде/к
(у 1 знач.).
ПРАМЫСЛОВЫ ал прамысловасць,
промысел.
ПРАМЁІЦЬ, -мыю, -мыеш, -мые; -мы
ты; здк., /н/но. 1. Ачысціць, мыючы, аблі
ваючы, палошчачы. 77. рану. 77. сл/рдўн/к
(спец.). 77. мдзе/ кдму-н. (перан.). 2. (7 / 2
дс. на ўлсые.). Пра вадкасць: струменем,
напорам прарабіць адтуліну паглыбленне
ў чым-н. 7?дйд лрлмьыд йдмбу. 3. Ачысціць
(вадкасць) ад прымесей або, раствараю
чы і ўзбоўтваючы, аддзяліць лёгкія час
цінкі ад цяжкіх (спец.). 77. здлд/лы //ясак.
4. Правесці які-н. час, мыючы што-н. Ц
нездк. прамываць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ндз.
прамыванне, -я, н (да 1—3 знач.) / пра
мыўка, -і, ДА7 -ўцы, лс. (да 1 і 3 знач.). Ц
прым. прамывальны, -ая, -ае (да 1 і 3 знач.;
спец.), прамыўны, -Ая, -бе (да 1—3 знач.),
прамывачны, -ая, -ае / прамыйны, -ая, -ае
(да 2 знач.).
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ПРАМЯМЛІЦЬ ал мямліць
ПРАМЯНЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; нездк.
Свяціцца праменямі. 77рдмянеюць ёдны
(перан.). 77. дйрдйдсц/ (перан.).
ПРАМЯНЁВЫ, ая, ае 1. ал прамень
2. Які разыходзіцца з адной кропкі ў выг
лядзе праменяў. ТТрдмянеедя с/ме/лрыя. О
Прамянёвая косць (спец.) — адна з касцей
прадплечча Прамянёвая хвароба — хва
роба, якая выклікаецца радыеактыўнымі
рэчывамі.
ПРАМЯНІСТЫ, ая, ае 1. Які свеціц
ца праменямі. 77рдмян/с/пде сонцд. 77рдмян/сп/ь/я ёдны (перан.). 2. Які ўзнікае пры
выпраменьванні якой-н. энергіі (спец.).
77рдмян/спідя цеплыня. Ц ндз. прамяністасць,
-і, лс. (да 1 знач.).
ПРАМЯНІЦЦА,
янібся,
ёнішся,
-ёніцца; нездк. Тое, што і прдлмнець. 77рдменяццд ёдны.
ПРАМЯНЯЦЬ, -Аю, Аеш, Ае; Аны;
здк., КД2Д-М//ПД. 1. Тое, што і дбмяняць. 77.
Оыкд нд /нЛыкд (прымаўка пра абмен дрэн
нага на яшчэ горшае). 2. Аддаць перавагу
каму-, чаму-н. 77е прдмяня/д сдмдсдй н/ нд
як/я цыедрэл/ы. Ц нездк. прамёньваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПРАМЯРАЦЬ ал прамераць
ПРАМЯРЗАННЕ ал прамерзнуць
ПРАМЯРЗАЦЬ ал прамерзнуць
ПРАМЯТАЦЬ ал прамесці
ПРАМЯЦЦА, -мнўся, -мнёшся, -мнёц
ца; -мнёмся, -мняцёся, -мнўцца; -мніся;
здк. (разм.). Прывесці сябе ў бадзёры
стан, рухаючыся, прагульваючыся, раз
мяцца. II нездк. прамінацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца. Ц ндз. прамінка, -і, ДМ-нцы, лс.
ПРАМЯЦЬ, -мнў, -мнёш, -мнё; -мнём,
-мняцё, -мнўць; -мні; -мАты; здк., кдадМ//ПД (разм.). Даць размяцца, рухам пры
весці ў нармальны стан (пасля ляжання,
стаяння і пад.). 77. коней. 77. ндз/. Ц нездк.
прамінаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ндз. прамінка,
-і,ДА7-нцы, лс.
ПРАМЯШАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., м//ло. 1. Добра размяшаць. 77. еуеоллеўлечы. 2. Правесці які-н. час, мяшаючы
што-н. II нездк. прамёшваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАНАСІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв.,
-нбсіцца; здк. 1. Прабыць у носцы які-н.
час. 7)Д/яы лрдндс/л/ся йоўед. 2. Знасіцца да
дзірак. 77/нлсдк лрдндс/ўся нд локцях. Ц не
здк. праношвацца, -аецца (да 2 знач.).
ПРАНАСІЦЬ, -напіў, -нбсіш, -нбсіць;
-нбшаны; здк. 1. кдео-м/л/о. Правесці які-н.
час, носячы каго-, што-н. або ўжываючы
ў носцы што-н. 2. м/л/о. Знасіць да дзірак.
77. нд^эм/еы ндскрдзь. Ц нездк. праношваць,
-аю, -аеш, -ае (да 2 знач.).
ПРАНЁСЦІ, -ясў, -ясёш, -ясё; -ясём,
-есяцё, -ясўць; -ёс, -ёсла; -ясі; -ёсены;
здк. 1. кдео-м/л/о. Несучы каго-, што-н.,
прайсці (якую-н. адлегласць, на працягу
якога-н. часу). 77. еруз нд сдйеўс/о <3дрд2у. 2.
кдео-м/л/о. Несучы, прайсці з кім-, чым-н.
міма каго-, чаго-н. 77 сцяе м/мд л/рыбуны.
77. лрдз усё лсыццё м/л/о-н. (перан.: на ўсё

жыццё захаваць у свядомасці; кніжн.). 3.
лердн., бездс., м/л/о. Пра небяспеку, бяду:
мінуць (разм.). Думду, бдцьк/ буёўць лдяццд, длс нрднеслд. ^яйу лрднеслд. 4. кдеом/л/о. Унесці, даставіць куды-н. несучы.
77. м/д%)у нрдз йзееры. 5. Оездс., кдад (м/л/о/
Тое, што і лрдслд^/ць (разм.). Яй к/слыхяедй
молсд н. II нездк. праносіць, -бшу -бсіш,
-бсіць. II ндз. пранОс, -у .м. (да 1 знач.). Ц
лрьа/. праносны, -ая, -ае (да 5 знач.).
ПРАНЁСЦІСЯ, -ясўся, -ясёшся, -ясёцца; -ясёмся, -есяцёся, -ясўцца; -ёсся,
-ёелася; -ясіся; здк. 1. Хутка праехаць,
прабегчы і пад. куды-н. або міма каго-,
чаго-н. А7/мд ндс нрднеслдся леекдедя мдм/ынд. Л/длднкдй нрднеслдся зйдедйкд (пе
ран.: імгненна ўзнікла, прамільгнула). 2.
(7/2 дс. не ўлсые.), лердн. Хутка прайсці,
мінуць, ,Дзяц/нсл/бд лрднеслдся. 3. (7 / 2 дс.
не ўлсые.), лердн. Хутка распаўсюдзіцца.
Аў/нкд лрднеслдся чул/кд. Ц нездк. праносіц
ца, -бшуся, -бсішся, -бсіцца.
ПРАНІЗАЦЬ, -іжў, -іжаш, -іжа; -ізАны;
здк. 1. кдео-м/л/о. Тое, што і лрд/лкну^ь. 77.
м/л/ыком. Сл/рдх лрдн/здў кдео-н. (перан.).
77. лоадяйдм (перан.: хутка і пільна гля
нуць на каго-н.). 2. кдео-м/л/о. Пранікнуць
унутр каго-, чаго-н., праз што-н. (перан.).
Адлдй лрдн/здў усё целд. 77рдмен/ сонцд лрдн/здл/ едл/ны йрэў. 3. м/л/о. Правесці які-н.
час, ніжучы што-н. 7/элы еечдр лрдн/здлд
кдрдя/. II нездк. пранізваць, -аю, -аеш, -ае
(да 1 і 2 знач.).
ПРАНІЗЛІВЫ, -ая, -ае 1. Рэзкі на
слых. 77. се/сл/. 77рдн/зл/ед (прысл.) крык
нуць. 2. Пра погляд: востры, пільны. 3.
Пра вецер, холад, боль і пад.: моцны, рэз
кі, які наскрозь пранізвае. Ц ндз. пранізлі
васць, -і, лс.
ПРАНІК, -а, лін. -і, -аў м. Плоскі драў
ляны брусок з ручкай для выбівання бя
лізны пры мыцці ці абівання, абмалоту
лёну і пад.
ПРАНІКАЛЬНЫ, ая, ае (кніжн ) Які
прапускае праз сябе што-н. 77. йля элек/лрычндсц/. II ндз. пранікальнасць, -і, лс.
ПРАНІКЛІВЫ, ая, ае 1. Які глыбо
ка і правільна разгадвае, разумее што-н.;
здагадлівы, прадбачлівы. 77 чдлдеек. 2.
Назіральны, пільны. 77. лоаляй. 77. розум.
3. Які змяшчае ў сабе глыбіню пачуццяў
праўдзівы, шчыры. 77рдн/кл/еыя рдйк/ еерм/д. II ндз. праніклівасць, -і, лс.
ПРАНІКНЁННЕ, я, н 1. ал пранік
нуць. 2. Пранікнёнасць, глыбокая шчы
расць (кніжн.). Тдедрыць з лрдн/кненнем.
ПРАНІКНЁНЫ, ая, ае (кніжн) 1. З
вялікім унутраным пранікненнем, хвалююча шчыра. 77рдн/кнёндя лрдмоед. 2. Тое,
што і лрдн/кл/еы (у 2 знач.). ТТрдн/кнёныя
зоны. II ндз. пранікнёнасць, -і, лс.
ПРАНІКНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нец
ца; -ніся; здк., чым. Напоўніцца, ахапіцца
якім-н. пачуццём, думкай і пад. 77. лдчуц
цём дйкдзндсц/. II нездк. пранікацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
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ПРАНІКНУЦЬ, ну, неш, -не; -нік,
-кла; -ні; зак., у м/то. 1. Трапіць, прабрац
ца куды-н. усярэдзіне дасягнуць чаго-н.
Святло прамяла ў лакам. 77. у хаму. 2. (7 і 2
ас. леўлсыв.). Распаўсюдзіцца дзе-н., тра
піўшы куды-н., стаць вядомым. Звесткі
праніклі ў брук. 3. Зразумець, разгадаць,
углыбіўшыся, унікшы ў што-н. 77. у лсіхалоеі/о чалавека. Ц незак. пранікаць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц наз. пранікненне, -я, н.
ПРАНбС ал. пранесці.
ПРАНОСІЦЦА ал пранесціся
ПРАНОСІЦЬ ал пранесці
ПРАНОСНЫ ал пранесці
ПРАНОШВАЦЦА ал пранасіцца
ПРАНОШВАЦЬ ал пранасіць
ПРАНУДЗІЦЦА, -уджўся, -ўдзішся,
-ўдзіцца; зак. Правесці які-н. час нудзя
чыся. Ў&есь вечар лранубзілася абна бома.
ПРАНУМАРАВАЦЬ ал нумараваць
ПРАНЦЫ, -аў (разм.). Тое, што і сі%,іліс.
ПРАНЙРА, -ы,Д37-у 7-ам,м.;ДЛ7-ы,
Т-ай (-аю), лс., мн. -ы, -ньір (разм.). Пра
нырлівы чалавек.
ПРАНЫРЛІВЫ, ая, ае (разм) Здоль
ны ўсюды пранікаць, дзякуючы спрыту,
хітрасці. II лаз. пранырлівасць, -і, лс.
ПРАНЮХАЦЬ, -аю, -аеш, ае; аны;
зак., мала і лра каео-м/то (разм., неадабр.).
Тое, што і разассаць (у 1 знач.). 77ран/охаў
йзел*алсна лалсыві^^а. Ц лезак. пранюхваць,
-аю, -аеш, -ае.
ПРАШІЦЦА, праймўся, прбймешся,
прбймецца; пранАўся, -нялАся, -лбся;
прайміся; зак. І. (7 /2ас. неўлсые.). Стаць
насычаным чым-н. Сцены лраняліся вільеацц/а. 2. Ілыбока пранікнуцца якім-н.
пачуццём. 77. лабазам ба старэйм/ых. Ц не
зак. праймАцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПРАНЯЦЬ, праймў, прбймеш, прбйме;
пранйў -нялА, -лб; праймі; праняты; зак.
1. (7і2ас. неўлсые.), каео-м/то. Прабраць,
пранікнуць усярэдзіну. Сырасць праняла
ліяне наскрозь. ТТраняўхола^. 2. леран., ка
ео. Моцна падзейнічаць на каго-н. 77ічым
яео не проймем. Т^та еора лраняло ўсіх ба
слёз. 3. безас., каео. Пранесці (пра панос;
разм.). II незак. праймаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПРАПАВЕДАВАЦЬ, дую, дуеш, -дуе;
-дуй; незак. 1. Іаварыць пропаведзь (уст.).
2. леран., м/то. Распаўсюджваць якое-н.
вучэнне, погляды, думкі і пад. (кніжн.).
77. ноеыя /баі.
ПРАПАВЕДНІК, а, лін і, аў лі 1.
Той, хто гаворыць пропаведзі. 2. леран.,
чаео. Распаўсюджвальнік якога-н. вучэн
ня, поглядаў, ідэй і пад. (кніжн.). Ц лс. пра
паведніца, -ы, лін. -ы, -ніц. II лрым. прапа
ведніцкі, -ая, -ае (да 1 знач.). 77. тон.
ПРАПАГАНДА, ы, ДЛ7 дзе, лс Рас
паўсюджванне ў масах і растлумачэнне
якіх-н. ідэй, ведаў, вучэння, поглядаў. 77.
лерабаеых ібэй сучаснасці. Ц лрылі. прапа
гандысцкі, -ая, -ае.
ПРАПАГАНДАВАЦЬ, -дўю,
дўеш,
-дўе; -дўй; -давАны; незак., мто. Займац

ца прапагандай чаго-н. 77. лерабавы волыт.
ПРАПАГАНДЫСТ, -а, Л7 -сце, лін ы,
-аў лі. Той, хто займаецца прапагандай ча
го-н II лс прапагандьістка, -і, ДЛ7-тцы, лін.
-і, -так. II лрым. прапагандысцкі, -ая, -ае
ПРАПАДАЦЬ ел прапасці
ПРАПАДбБНАСЦЬ, -і, лс У правас
лаўнай царкве: тытулаванне святароў
іераманахаў іерэяў пратаіерэяў (у спалу
чэнні з займеннікамі «ваша*, «іх*, «яго*).
7?ам/а л.
ПРАПАДОБНЫ, ая, ае У вернікаў:
азначэнне, якое даецца да імён манахаў і
пустэльнікаў якія лічацца святымі. 77рал асобная Е^рас/ння.
ПРАПАЖА, -ы, лс. 1. ел. прапасці. 2.
Тое, што прапала (разм.). Знайшлася л.
ПРАПАЛАСКАЦЬ, -лашчў, -лбпгчаш,
-лбшча; -лашчьі; -ласкАны; зак., мто. 1.
ел. паласкаць. 2. Правесці які-н. час палошчучы. Дзее еабзіны лралаласкала бялізну.
ПРАПАЛІЦЬ, -аліб, -Аліш, -Аліць; -Алены; зак. 1. Прадзіравіць агнём, чым-н. ед
кім. 77. бзцжу ў м/ынялі. 77. кіслатой. 2. і ў
чылі. Добра напаліць, выпаліць для абаг
равання. 77 леч або ў нечы. 3. Правесці
які-н. час, займаючыся паленнем чаго-н.
ці ў чым-н. або даць гарэць чаму-н. на
працягу якога-н. часу 77. святло бараніцы.
II незак. прапальваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 і
2 знач.).
ПРАПАЛОЦЬ, -аліб, -блеш, -бле; -алі;
-блаты; зак., мто. 1. Ачысціць ад пуста
зелля якую-н. прастору ці пасаджаныя
расліны. 77. арабы. 77. капусту. 2. Правес
ці які-н. час полючы. Ц незак. праполваць,
-аю, -аеш, -ае (да 1 знач.). Ц наз. праполка,
-і, ДЛ7 -лцы, лс. (да 1 знач.) і праполван
не, -я, н. (да 1 знач.). Ц лрым. праполачны,
-ая, -ае.
ПРАПАНАВАЦЬ, нўю, нўеш, -нўе;
-нўй; -навАны; зак. і незак., каму. 1. каео-м/то або з ін%). Падаць (падаваць) на аб
меркаванне як пэўную магчымасць. 77. по
зы праект. 77. набубаваць мост. 77. чы/о-н.
канбыбатуру бля абмеркавання. 2. м/то.
Запытаць (пытаць), задаць (падаваць).
77. пытанне. 77. забачу. 3. каео-м/то. Даць
(даваць) у чыё-н. распараджэнне. 77. свае
ласлуеі. 4. з інф. Патрабаваць, загадаць (за
гадваць) што-н. зрабіць (рабіць). 77. закон
чыць лабубову ў тыбнёёы тзрмін. Ц незак.
яшчэ прапаноўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
прапанова, -ы, лс. і прапанаванне, -я, н.
ПРАПАНОВА, ы, мн Ьі, -нбў лс 1.
ел. прапанаваць. 2. Тое, што прапанавана,
прапануецца. .Ўнесці прапанову. Рацыяна
лізатарская л. 3. Просьба стаць жонкай.
^Зрабіць прапанову. 77рыняць чы/о-н. прапа
нову.
ПРАПАРОЦЬ, -арў, -браш, -бра; -ары;
-браты; зак., каео-м/то. Разарваць, разрэ
заць наскрозь чым-н. вострым. 77 чаравік.
77. лсывот (параніць). Ц незак. прапорваць,
-аю, -аеш, -ае.

ПРА-ПРА
ПРАПАРЦЫЯНАЛЬНАСЦЬ, і, лс 1.
ел. прапарцыянальны. 2. У матэматыцы:
залежнасць паміж велічынямі, пры якой
павелічэнне адной з іх цягне за сабой змя
ненне другой у столькі ж разоў ТТрамая л.
(пры якой з павелічэннем адной велічы
ні другая павялічваецца). Зваротная л.
(пры якой з павелічэннем адной велічыні
другая памяншаецца).
ПРАПАРЦЫЯНАЛЬНЫ, ая, ае 1. У
матэматыцы: які знаходзіцца ў адносінах
прапарцыянальнасці (у 2 знач.). 77раларцыяяальныя велічыні. 2. Які знаходзіцца ў
пэўных колькасных адносінах, адпавед
насці з чым-н. 77раларцыянальнае лрабстаўніцтва. 3. Які мае правільныя пра
порцыі (у 2 знач.); суразмерны. 77. склаб
цела. II наз. прапарцыянальнасць, -і, лс
ПРАПАРШЧЫК, -а, лж і, аў, я 1.
Воінскае званне асоб, якія добраахвотна
праходзяць службу звыш устаноўленага
тэрміну а таксама асоба, што носіць гэта
званне. 2. У царскай арміі: самы малодшы
афіцэрскі чын, а таксама асоба ў гэтым
чыне. II лрым прапаршчыцкі, -ая, -ае
ПРАПАРЫЦЦА, руся, -рышся, рыц
ца; зак. 1. Выпарыцца, папарыцца як на
лежыць. 2. Правесці які-н. час парачыся. Ц
незак. прапарвацца, -аюся, -аешся, -аецца
(да 1 знач.).
ПРАПАРЫЦЬ, -ру -рыпі, -рыць; -ра
ны; зак., м/то. Выпарыць (у 1 знач.) як
належыць, апрацаваць парай. 77. браўніну.
II незак. прапарваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
прапарванне, -я, н. іпрапарка, -і, ДЛ7-рцы,
лс. II лрым. прапарачны, -ая, -ае.
ПРАПАСЦІ, -падў, -падзёш, -падзё;
-падзём, -падзяцё, -падўць; -пАў -піла;
-падзі; зак. 1. Знікнуць невядома куды.
Дакументы прапалі. Дзе ты на тыбзень
прапаў? (не прыходзіў на працягу тыд
ня). 2. Перастаць быць бачным ці чутным.
Абннік сеў на каня і аралаў з вібў. 3. Страціцца, знікнуць; загінуць, памерці. Тра
лаў спакой, боль. Т^ты чалавек нібзе не лралабзе. 4. (7 і 2 ас. не ўлсыв.). Прайсці без
карысці, безвынікова. 77оўбня прапала. Ц
незак. прападаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Дзе нам/а
не лралабала/ (гаворыцца, калі хто-н. ідзе
на рызыку спадзеючыся на ўдачу; разм.).
II наз. прапажа, -ы, лс. (да 1 знач.).
ПРАПАЎЗЦЕ -зў, -зёш, -зё; зём, -зяцё, -зўць; -пбўз, -паўзлА, -лб; -зі; зак. 1.
Прасунуцца паўзком куды-н., па чым-н.,
міма чаго-н. 77. ла зямлі. 2. м/то. Паўзком
пераадолець якую-н. адлегласць. 77 не
калькі метраў. Ц незак. прапаўзаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ПРАПАХЛЫ, -ая, -ае. Насычаны якім-н.
пахам. 77ралахлае бымам абзенне.
ПРАПАХНУЦЬ, ну -неш, -не; -пАх,
-хла; -ні; зак., чылі. Насыціцца якім-н. па
хам. 7ўкі прапах//і смалой.
ПРАПАЦЕЛЫ, -ая, -ае. Насычаны по
там. ТТралацелая кам/уля.
ПРАПАЦЕЦЬ, -ёю, ёеш, -ёе; зак 1.
Моцна спацець, выдзеліць многа поту. 77.
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аб лякарсл/еа. 2. (7 / 2 ас. ме ўлсые.). На
сыціцца потам. 7/Талка лрала^ела. 3. леран. Правесці які-н. час у цяжкай рабоце
(разм.). 77. наб чарцяжам ба^ял/на.
ПРАПАШНІК, -а, л/н. і, -аў л/. (спец)
Сельскагападарчая прылада для апрацоў
кі міжраддзяў
ПРАПАШНІКІ, Ая, бе Які сеецца ра
дамі, з шырокімі міжраддзямі для зручнай
апрацоўкі. ТТрдлан'ныя кулылуры.
ПРАПАШЧЫ, ая, ае (разм) 1. Такі,
які нельга вярнуць, атрымаць назад. 77ралам/чыя ером/ы. 2. Безнадзейны, ні да чаго
не прыгодны. 77ралам/чая слраеа. 77. чалаеек.
ПРАПЕДЭЎТЫКА, -і, ДА/ тыцы, ж.
(кніжн.). Папярэдні курс ведаў пра што-н.
II лрым. прапедэўтычны, -ая, -ае. 77. курс
(даступны).
ПРАПЁЛЕР, а, л/н. -ы, аў л/. У сама
лётаў верталётаў дырыжабляў аэрасаней:
паветраны вінт'. Ц лрым. прапёлерны, -ая,
-ае.
ПРАПЁРЧЫЦЬ, чу, чыш, чыць; -ча
ны; зак., м/л/о. Многа насыпаць перцу, на
сыціць перцам. II лезак. праперчваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПРАПЁЦЬ, -пяк5, -пяёш, -пяё; -пяём,
-пеяцё, -пяібць; -пёў, -пёла; -пёй; зак. 1.
ал. пець. 2. м/лю. Страціць ад спявання (го
лас; разм.). 77. сеом аддае. 3. м/л/о і без бал.
Правесці які-н. час, займаючыся спяван
нем. 77 уеесь еечар.
ПРАПІВАЦЦА ал прапіцца
ПРАПІВАЦЬ ал прапіць
ПРАПІЛАВАЦЬ, -лўю, -дўеш, луе;
-лўй; -лаваны; зак., м/лю. 1. Разрэзаць пі
лой да пэўнай мяжы або выразаць пілой.
77. брэза ба сярэбз/ны. 77. лраём бля акна. 2.
Правесці які-н. час пілуючы. Ц лезак. пра
пілоўваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.). Ц лаз.
прапілоўванне, -я, л.
ПРАПІСАЦЦА, -ішўся, -ішашся, -ішацца; -ішыся; зак. Аформіць афіцыйным
запісам сваё пражыванне дзе-н. Ц лезак.
прапісвацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц лаз.
прапіска, -і,ДЛ7-пісцы, зк.
ПРАПІСАЦЬ, -ішу, -ішаш, -іша; -ішьі;
-ісаны; зак. 1. каео-м/лю. Аформіць афі
цыйным запісам пражыванне каго-н.
дзе-н. 77. кеа/ларал/ла. 2. м/л/о. Назначыць
(якое-н. лякарства або лячэнне) хвора
му 77 брам. 77. ласцельль/ рэлсыл/. 3. ка
за (^м/лір). Паведаміць у друку пра чые-н.
недахопы, дрэнныя ўчынкі і пад. (разм.).
77. байбака у еазеце. 4. Правесці пэўны час
пішучы. Тузлук? ноч лрал/саў. Ц лезак. пра
пісваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лаз. прапісванне,
-я, л. / прапіска, -і, ДА/ -пісцы, зк. (да 1
знач.). II лрым. прапісачны, -ая, -ае (спец.).
ПРАПІСКА, -і, ДЛ7 -пісцы, зк. 1. ал.
прапісацца, прапісаць. 2. Рэгістрацыя
месца жыхарства, а таксама адпаведная
паметка ў пашпарце. Лл/рымаць лрал/ску
(таксама перан.: асталявацца, замацавац
ца; разм.).
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ПРАПІСНЫ, ая, бе 1. Які прызна
чаны, служыць для прапіскі. 77. л/сл/ок. 2.
Агульнавядомы, пазбаўлены арыгіналь
насці. 0 Прапісная ісціна — усім вядомая,
хадульная думка.
ПРАПІТЫ, -ая, -ае. Характэрны для
таго, хто п'е многа спіртных напіткаў 77.
еолас. 77 л/еар.
ПРАПІХАЦЦА / ПРАПІХВАЦЦА ел
прапхнуцца.
ПРАПІХАЦЬ / ПРАПІХВАЦЬ ел пра
пхнуць.
ПРАПІЦЦА, -п'ібся, -п'ёшся, -п'ёцца;
-п'ёмся, -п'яцёся, -п'ібцца; -піўся, -пі
лася, -лбся; прапіся; зак. (разм.). Патра
ціць усё на п'янства. Ц лезак. прапівацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПРАПІЦЬ, -п'іб, -п'ёш, -п'ё; -п'ём,
-п'яцё, -п'ібць; -піў -пілА, -лб; -пі; -піты;
зак. 1. каео-м/лю. Патраціць на выпіўку,
п'янства. 77. ^ром/ы. 2. м/лю. Пашкодзіць,
страціць у выніку п'янства (разм.). 77. еолас. 77. л/аленл/. Ц лезак. прапіваць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц лаз. прапіванне, -я, л. і прапіц
цё, -А, л. (разм ).
ПРАПЛАВАЦЬ, -аю, аеш, ае; зак
Правесці які-н. час плаваючы, у плаванні.
77. еабз/луўрэл^ы.
ПРАПЛАКАЦЬ, -лАчу -лАчаш, -лАча;
-лАч; зак. Правесці які-н. час плачучы.
7/элы бзель праплакала. 0 Праплакаць во
чы (разм.) — доўгі час аплакваючы каго-,
што-н., бядуючы, упасці ў глыбокі смутак.
ПРАПЛЁСНЕЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , ее;
зак. Заплеснець, пакрыцца цвіллю. Алеб у
л/ям/ку праплеснеў.
ПРАПЛЁСЦІСЯ, -лятўся, -ляцёшся,
-ляцёцца; -ляцёмся, -лецяцёся, -лятўцца; -лёўся, -лялАся, -лбся; -ляціся; зак.
(разм.). Прайсці маруднай, вялай паход
кай.
ПРАПЛЫСЦІ / ПРАПЛЫЦЬ, -ывў,
-ывёш, -ывё; -ывём, -ывяцё, -ывўць;
-ыў -ылА, -лб; -ыві; зак. 1. м/лю. Плыву
чы (ел. плысці, плыць у 1—4 знач.), пера
адолець якую-н. адлегласць або мінуць.
77. ляцьсол/ л/ел/раў. 77. еосл/раў. У набелі
ць/ праплыў бырылсабль. 2. леран. Прайсці
важнай, плаўнай паходкай (разм., жарт.),
уйалчыла праплыла ла лака/. 3. (7 / 2 ас. не
ўлсые.), леран. Прайсці, перанесціся, іду
чы адно за другім. 77ераб еачал// лраллыл/
л/алюнк/ бзя///нс/леа. Ц незак. праплываць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
ПРАПЛЁГЎ, -іАву лін. -ьівы, -ьіваў л/.
(спец.). Тое, што і занль/ў. 77. на ля^ьсо/л
л/ел/раў.
ПРАПбЛАЧНЫ ел прапалоць
ПРАПОЛВАННЕ ал. прапалоць
ПРАПОЛВАЦЬ ал. прапалоць
ПРАПОЛКА ал. прапалоць.
ПРАПОРВАЦЬ ал прапароць
ПРАПОРЦЫЯ, і, л/н і, цый, лс. 1. У
матэматыцы: роўнасць дзвюх адносін (у 2
знач.). у4ры%)л/еп/ь/чная л. 7еал/е/лць/чная л.
2. Пэўныя суадносіны частак паміж са

бой. 77рае/льныя праборцы/ ў часл/ках лабубоеы.
ПРАПРАДЗЕД, а, А/ дзедзе, л/н -дзеды, -аў л/. Бацька прадзеда ці прабабкі.
ПРАПРАЖЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-ыцца; зак. Добра спражыцца. Торох лралралсыўся.
ПРАПРАЖЫЦЬ, жу -жыш, жыць;
-жаны; зак., м/лю. 1. Добра спражыць. 77.
боб. 2. Правесці які-н. час, пражачы што-н.
З^есь еечор лцалразкыла еарох.
ПРАПРАСАВАЦЬ, -сўю, сўеш, сўе;
-сўй; -савАны; зак., м/лю. 1. Старанна раз
гладзіць (прасам). 77. кам/улю. 2. Правес
ці які-н. час, прасуючы (ел. прасаваць')
што-н. II незак. прапрасоўваць, -аю, -аеш,
-ае (да 1 знач.).
ПРАПРАЦАВАЦЬ, цўю, -цўеш, -цўе;
-цўй; -цавАны; зак. 1. Правесці які-н. час,
працуючы дзе-н. 77. пяць еабоў. 2. м/л/о.
Вывучыць, азнаёміцца з чым-н., падвер
гнуць разгляду (разм.). 77. класічныя л/еоры. II незак. прапрацоўваць, -аю, -аеш, -ае.
II наз прапрацоўванне, -я, н (да 2 знач.) /
прапрацоўка, -і, ДЛ7-ўцы, зк. (да 2 знач.).
ПРАПУСКНІКІ, -Ая, -бе Які служыць
для пропуску, праходу куды-н. 77. лункл/.
77 білем/. о Прапускная здольнасць — маг
чымасць у вызначаны тэрмін абслужыць,
перавезці каго-, што-н. у максімальнай
колькасці.
ПРАПУСЦІЦЬ, ушчў, -ўсціш, ўсціць;
-ўшчаны; зак. 1. м/л/о. Даць пранікнуць
чаму-н. праз што-н. 2/Тілрра не прапускае
сеянаю. 2. каео-м/л/о. Прыняўшы, абслу
жыць, апрацаваць і пад. 77. праз станцыю
трыццаць цяен/коў. 3. каео-м/л/о. Прыму
сіць прайсці праз што-н. 77. праз селаратар. 4. м/л/о. Прыняўшы, зрабіць разгляд,
ацаніць (разм.). 77. артыкул праз аббзел.
5. каео-м/л/о. Даць дарогу каму-, чаму-н.,
дазволіць прайсці, праехаць куды-н. 77.
у лорк. 77. бзяцем налераб. 6. каео-м/л/о.
Прайсці, праехаць міма каго-, чаго-н.,
прамінуць; прайсці, праехаць міма, не
заўважыўшы, празяваўшы што-н. 77. беа
завулкі, а лол/ыл/ завярнуць. Сачыць, каб не
л. сеом лрылынак. 7. м/л/о. Дазволіць дру
каваць, ставіць на сцэне, дэманстраваць
і пад. 7?ыбаеецл/ба не прапусціла брэнна
лабрыхтаеаны рукапіс. 8. м/л/о. Не запоў
ніць якое-н. месца ў чым-н., не заняць час
якім-н. дзеяннем. 77. рабок бля прозеім/чаў
бакул/енце. 77. абзін сказ. 9. м/л/о. Не з'явіц
ца (на сход, заняткі і пад.). 77 тыбзень
еучобы. 10. м/л/о. Не скарыстаць пгго-н.,
упусціць. Заеаеорыліся і прапусцілі трал/еам. 77. зручны л/ол/анл/. 11. м/л/о. Выпіць
(спіртнога; разм.). 77. ла кіл/м/ку. Ц незак.
прапускаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. прыпуск,
-у, л/. (да 1—10 знач.) і прапускАнне, -я, н.
(да 1—5, 7 і 11 знач.).
ПРАПУШЧАЛЬНЫ, -ая, ае (кніжн )
Які прапускае праз сябе што-н. 77. бля
сеятла. II наз прапушчальнасць, -і, лс.
ПРАПХАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак., каеом/л/о. Прапхнуць у некалькі прыёмаў
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ПРАПХНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; злк. (разм.).
Пхаючыся, прабрацца праз натоўп. Ц незак.
прапіхацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца і пра
піхвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРАПХНУЦЬ, нў, нёш, нё; нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак., каео-м/то.
Прасунуць штуршком. 77. корак у бутэль
ку. II незак. прапіхаць, -Аю, -Аеш, -Ае і пра
піхваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАПЫЛІЦЦА, -ылібся, -ьілішся,
-Ўліцца; зак. Набрацца пылу запыліцца.
/Самка прапылілася.
ПРАПЫЛІЦЬ, -ыліб, ьіліш, -йліць;
-ьілены; зак. 1. каео-м/то. Напоўніць пы
лам. 2. Праехаць, прайсці, падняўшы клубы пылу (разм ). 77а вуліцы прапыліў ста
так.
ПРАПЫТАЦЬ, -Аю, Аеш, Ае; Аны;
зак., м/то, а# чым, пра м/то і з (Мам. Тое,
што і празваць (у 2 знач.). Ц незак. пра
пытваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАПЯСОЧЫЦЬ, чу чыш, чыць;
-чаны; зак., каео ^м/то) (разм.). Моцна
прабраць, вынесці вымову за што-н. 77. на
сходзе за безеаспабарчасць. Ц незак. прапясбчваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАПЯЧЫ, -пякў, -пячАш, -пячА; -пячбм, -печацё, -пякўць; -пёк, -пяклА, -лб;
-пячЫ; -пёчаны; зак., м/то. 1. Даць спячы
ся да поўнай гатоўнасці. 77. мяса. 2. Пра
паліць чым-н. моцна нагрэтым. 77. бзірку
ў бом/цы. 3. Правесці які-н. час, пекучы
што-н. У?/о ноч прапяклі хлеб. Ц незак. прапякАць, -Аю, -Аеш, -Ае (да 1 і 2 знач.).
ПРАПЯЧЫСЯ, 1 і 2 ас не ўжыв , -пя
чэцца, -пякўцца; -пёкся, -пяклАся, -лбся;
зак. Поўнасцю спячыся. 77/рое бобра пра
пёкся. II незак. прапякацца, -Аецца.
ПРАРАБ, -а, мн. -ы, -аў, м. Непасрэд
ны кіраўнік на будаўніцтве чаго-н. Ц прым.
прарабскі, -ая, -ае (разм ).
ПРАРАБЦЦ), -абліб, -ббіш, -ббіць;
-бблены; зак. 1. м/то. Зрабіць адтуліну ў
чым-н. 77. хоб у плоце. 2. м/то. Выканаць,
зрабіць. 77. аятпку/о работу. 3. Тое, што і
прапрацаваць (у 1 знач.). 77. усё лсыцце на
завобзе. Ц незак. прарабляць, -Аю, -Аеш, -Ае
(да 1 і 2 знач.).
ПРАРАЗАННЕ і ПРАРЭЗВАННЕ ел
прарэзаць.
ПРАРАЗАЦЦА ел прарэзацца
ПРАРАЗАЦЬ і ПРАРЭЗВАЦЬ ал пра
рэзаць.
ПРАРАЗНЫ, -Ая, -бе. 1. ал. прарэзаць.
2. Ушыты ў прарэз. 77раразныя кім/эні.
ПРАРАН, -а, мн. -ы, -аў м. (спец.). 1.
Звужаная частка рэчышча, праход, які ча
сова пакідаецца для пропуску вады пры
збудаванні плаціны і закрываецца пры
завяршэнні работ. 2. Прамывіна, адтулі
на ў плаціне, дамбе, прарванай водным
патокам.
ПРАРАСЦІ 1 і 2 ас. не ўжыв., -цё;
-рбс, -раслА, -лб; зак. 1. Выпусціць рас
ток. Ле%?к/ прараслі. 2. Выпусціць расток,
праз што-н. прабіцца. 7рава прарасла праз

лсвір. II незак. прарастаць, -Ае. Ц наз. прарас
танне, -я, н
ПРАРАСЦІЦЬ, -ашчў, -бсціш, -бсціць;
-бшчаны; зак., м/то. Дачакацца паяўлен
ня растка. 77. насенне пераб пасадкам. Ц
незак. прарошчваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
прарошчванне, -я, н
ПРАРВАЦЦА, -вўся, -вёшся, -вёцца;
-вёмся, -вяцёся, -вўцца; -віся; зак. 1. (7
і 2 ас. не ўлсыв.). Разарвацца, утварыў
шы дзірку. Мям/ок прарваўся. 2. (7 / 2 ас.
не ўлсыв.). Зламацца пад напорам чаго-н.
77лац/на прарвалася. /Уварвалася яе крь/ўба
(перан.). 3. (7 і 2 ас. не ўлсыв.). Лопнуць,
даўшы выхад адкуль-н. чаму-н. /Тарыў
прарваўся. 4. Сілай пракласці сабе шлях
адкуль-н. 77. з акрулсэння. Ц незак. прары
вацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц наз. прар^іў, -ыву (да 2 і 4 знач.). Ц прь/м. прарыўны,
-Ая, -бе (да 2 знач.).
ПРАРВАЦЬ, -вў, -вёш, -вё; -вём, -вяцё, -вўць; -ві; -вАны; зак. 1. м/то. Разар
ваўшы, зрабіць адтуліну, дзірку ў чым-н.
77. панчоху. 2. (7 і2ас. неўлсыв ), м/то. Пра
ваду: моцным напорам прамыць адтуліну
ў чым-н., разбурыць перашкоду. ТТрарвала плаціну. 3. м/то. Прабіцца праз што-н.,
зламаўшы супраціўленне. 77. варолсу/о
блакабў. 4. м/то. Зрабіць радзейшым, выр
ваўшы частку раслін. 77. бурак/. 5. безас.,
каео ^м/то). Аб раптоўным пераходзе ад
бяздзеяння ці спакойнага стану да яко
га-н. інтэнсіўнага дзеяння (разм.).
боўеа маўчаў але тут і яео прарвала. Ц незак.
прарываць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз прарыў,
-ьіву, м. (да 2 і 3 знач.). Ц лрь/м. прарыўны,
-Ая, -бе (да 2 знач.).
ПРАРЖАВЁЛЫ, ая, -ае Пакрыты
ржой, наскрозь з'едзены ржой. 77. бах.
ПРАРЖАВЕЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , ёе;
зак. Сапсавацца, прадзіравіцца ад іржы.
7)ак прарлсавеў.
ПРАРОК, -а, мн. -і, -аў м. У рэлігіі: тлу
мачальнік волі багоў; прадказальнік бу
дучыні. II лс. прарочыца, -ы, л/н. -ы, -чыц
(уст). II прым. прарочы, -ая, -ае і прарОцкі,
-ая, -ае.
ПРАРОСЛЫ, -ая, -ае. Які прарос, пус
ціў расток. 77ророслае нясенне.
ПРАРОЦКІ, -ая, -ае. Тое, што і пра
рочы.
ПРАРОЦТВА, -а, н. (кніжн.). Тое, што і
прадказанне (у 2 знач.).
ПРАРОЧЫ, ая, ае 1. ал прарок 2.
Які змяшчае прадказанне, прадбачанне
будучыні (кніжн ). 77. сон.
ПРАРОЧЫЦЬ, чу, чыш, чыць; не
зак., м/то. Прадказваць, прадракаць. Яму
некал/ прарочылі вялікую бубучь/н/о. Ц зак.
напрарочыць, -чу -чыш, -чыць; -чаны.
ПРАРОШЧВАЦЬ ел прарасціць
ПРАРЫВАЦЦА' ел прарвацца
ПРАРЫВАЦЦА^ ал прарыцца.
ПРАРЫВАЦЬ ал прарваць
ПРАРЫВАЦЬ^ ел прарыць.
ПРАРЫЗЙІІЦЬ, ню, ніш, ніць; не
ны; зак., м/то. Насыціць саставам з рызі
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ны. 77. тканіну. 77ра/?ыз/нены нлам/ч. Ц не
зак. прарызіньваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАРЫЎ, -ьіву, мн. -ьівы, -ьіваў м. 1.
ел. прарвацца, прарваць. 2. Месца, дзе
прарвана (у 2 і 3 знач.) або дзе прарвала
ся, прарваліся (у 2 і 4 знач.). 77. у //лаціне.
77. у лініі абароны яряц/ўн/ка. 3. перан. Па
рушэнне ходу работы, якое вядзе да зрыву
выканання заданння, плана. 77. у рабоце.
7?ымсці з прарыву.
ПРАРЫЎНЫ ел. прарвацца, прарваць.
ПРАРЫЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -віец
ца; зак. Пракапацца (пераважна рылам).
Арот прарыўся на паверхню. Ц незак. прары
вацца, -Аецца.
ПРАРЫЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ьіе;
-віты; зак., м/то. Пракапаць (пераважна
рылам). Свіння прарыла бзірку лаб варотамі. II незак прарываць, -Ае
ПРАРЭАГАВАЦЬ ел рэагаваць
ПРАРЭДЗІЦЬ, джу дзіш, дзіць;
-джаны; зак., м/то. Зрабіць радзейшым,
вырваўшы некаторыя расліны. 77. густыя
ўсхобь/ буракоў. II незак. прарэджваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. прарэджванне, -я, н.
ПРАРЭЗ, -у м. 1. ел. прарэзаць. 2. мн.
-ы, -аў. Прарэзанае месца, адтуліна. Заве
сіць м/тррам п. бзвярэм.
ПРАРЭЗАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-Зжацца; зак. 1. З'явіцца на паверхні ча
го-н., пачаць расці (пра зубы, рогі). У ця
ляці прарэзаліся роеі. 2. Рэзка абазначыцца
дзе-н. 7/а лбе прарэзаліся елыбокія марм/чынь/. II незак праразацца, -Аецца і прарэзвац
ца, -аецца.
ПРАРЭЗАЦЬ, -бжу, -Зжаш, -Зжа; -Аж;
-Ззаны; зак., м/то. 1. Зрабіць чым-н. рэ
жучым адтуліну ў чым-н. 77. сукно. 77. акно
(прасячы, прапілаваць; спец.). 2. Рэзаць
што-н. на працягу якога-н. часу. 3. перан.
Прайсці, пралегчы праз што-н., упоперак
чаго-н., перасячы што-н. Маланка прарэ
зала неба. 77об прарэзалі марм/чыны. Ц незак.
праразаць, -Аю, -Аеш, -Ае (да 1 і 3 знач.) і
прарэзваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 і 3 знач.). Ц
наз. прарэз, -у, м. (да 1 знач.), прарэзка, -і,
ДМ-зцы, лс. (да 1 знач.), праразанне, -я, н.
(да 1 знач.) і прарэзванне, -я, н. (да 1 знач.).
II лрым. праразны, -Ая, -бе (да 1 знач.). 77.
інструмент.
ПРАРЭЗЛІВЫ, ая, ае 1. Рэзкі на
слых. 77. волас. ТТрарэзліва (прысл.) крык
нуць. 2. Пра позірк: пільны, пранізлівы
(разм). II наз прарэзлівасць, -і, лс.
ПРАРЭКТАР, а, мн ы, аў, м На
меснік рэктара. 77. ла навуковай рабоце. Ц
//рым. прарэктарскі, -ая, -ае.
ПРАРЭПЕЦІРАВАЦЬ ал рэпеціраваць
ПРАРЭФЕРЫРАВАЦЬ ал рэферыра
ваць.
ПРАРЭХ, а, мн і, аў, м і ПРАРЭХА,
-і, ДМ -рбсе, лс. 1. Дзірка на адзенні ці ў
іншым прадмеце з тканіны. Х/м/энь з пра
рэхам. 2. перан. Недахоп, недагляд (разм.).
ТТрарэхі ў кіраўніцтве. 3. Пярэдні разрэз
у штанах. Ц ламянм/. прарЭшак, -шка, мн.
-шкі, -пікаў м. (да І і 3 знач.).
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ПРАРЭЦЭНЗАВАЦЬ ад рэцэнзаваць
ПРАС, -а, .мн. -ы, -аў, л*. Металічная
прылада для прасавання адзення, тка
ніны. Электрычны н. Уыеунны л. Ц нрым.
прэсавы, -ая, -ае і прасарны, -ая, -ае
(спец.). 77расарнля еытеорчосць.
ПРАСАВАЛЬНЫ', ая, ае Які прызна
чаецца, служыць для прасавання. ТТросоеольноя бом/ко.
ПРАСАВАЛЬНЫ , ая, ае Які прызна
чаны, служыць для прасавання (спец.). 77.
цэх.
ПРАСАВАННЕ' ал. прасаваць'.
ПРАСАВАННЕ' ал прасаваць'.
ПРАСАВАНЫ', -ая, -ае. Гладжаны, вы
прасаваны. 77рлсл#днля бялізно.
ПРАСАВАНЬР, -ая, -ае. Зроблены шля
хам прасавання (ал. прасаваць'). 77росоеоноя бавоўна.
ПРАСАВАЦЬ', -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй;
-савАны; зак., м/то. 1. Гладзіць прасам. 77.
сукенку. 2. неран. Націскаючы, праводзіць
чым-н. па паверхні. 7анк/ прасуюць акопы.
II зак. выпрасаваць, -сую, -суеш, -суе; -суй;
-саваны (да 1 знач ), адпрасаваць, -сўю,
-сўеш, -сўе; -сўй; -савАны (да 1 знач.) /
папрасаваць, -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй; -са
вАны (да 1 знач.). Ц наз. прасаванне, -я, н.
(да 1 знач.).
ПРАСАВАЦЬ', -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй;
-савАны; незак., м/то. Апрацоўваць пры
дапамозе прэса, сціскаць. 77. сена. Ц зак.
спрасаваць, -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй; -са
вАны і адпрасаваць, -сўю, -сўеш, -сўе;
-сўй; -савАны. Ц наз. прасавАнне, -я, н. і
прасоўка, -і, ДЛ7-ўцы, ж.
ПРАСАДЗЁРКА, і, ^3^ рцы, мн. і,
-рак, лс. Машына для перапрацоўкі проса
на крупы.
ПРАСАДЗІЦЬ', -аджў, -Адзіш, -Адзіць;
-Аджаны; зак., м/то (разм ). Пракалоць,
прабіць чым-н. вострым. 77. но^у цеіком. Ц
незак. прасаджваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАСАДЗІЦЬ', -аджў, -Адзіш, -Адзіць;
-Аджаны; зак., м/то (разм.). Марна зрас
ходаваць, патраціць. 77. мноео ером/ой. Ц не
зак. прасаджваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАСАДЫЧНЫ ал прасодыя
ПРАСАЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца;
зак. Запэцкацца, насыціцца салам. 77олеро н^асал/лаея. Ц незак. прасАльвацца, -аю
ся, -аешся, -аецца.
ПРАСАЛІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -блін
ца; зак. Набрацца соллю, стаць прасо
леным. Сала лрасалйася. Ц незак. пра
сальвацца, -аецца Ц наз прасбльванне, -я,
н. іпрасбл, -у; м. (спец.).
ПРАСАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., маме. Насыціць салам. Ц незак. пра
сальваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАСАЛІЦЬ, -аліб, -бліш, -бліць; -блены; зак., м/то. Насыціць соллю. 77. рыбу. Ц
незак. прасальваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
прасбльванне, -я, н. і прасбл, -у, м. (спец ).
ПРАСАРНЫ ал прас
ПРАСАЎШЧЫК, -А, мн. і; бў, м. Ра
бочы, які абслугоўвае прэс. Ц лс. прасаў
шчыца, -Ы, МН. -ы, -чьіц.
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ПРАСАЧЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-бчыцца; зак. 1. Пра вадкасць: паступова
пранікнуць праз што-н. У лобку праса
чылася еобо. 2. Непрыкметна і паступова
прабрацца куды-н. Розеебчыкі прасачы
ліся ў /пыл еороео. 3. перан. Пранікнуць,
распаўсюдзіцца куды-н. ТТросочыліся слухі. II незак. прасбчвацца, -аецца. Ц наз. прасбчванне,-я,н
ПРАСАЧЫЦЬ, -ачў, -бчыш, -бчыць;
-бчаны; зак. 1. каео ('м/то). Наглядаючы,
сочачы, выявіць, высветліць. 77. за пару
чальнікам граніцы. 2. м/то. Вывучыць ва
ўсёй паслядоўнасці (кніжн.). 77. разеіі/^е
якой-н. зЗ?бы. 3. за чым. Праверыць, со
чачы за ходам справы (разм.). 77. за выка
наннем задання. Ц незак. прасбчваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. прасбчванне, -я, н.
ПРАСВЕТ, -у, ЛГ-вёце, мн ы, -аў, м 1.
Светлая паласа або слабы прамень у неас
ветленай прасторы. 77. у воблаках. .Жыццё
без прасвету (перан.: без надзеі на паляп
шэнне). 2. Шырыня аконнага ці дзвярно
га праёму (спец.). 3. На пагонах: каляро
вая падоўжная палоска. 77оеоны з беумо
прасветамі. Ц прым. прасветны, -ая, -ае (да
1 і 3 знач.).
ПРАСВЁТЛЕНЫ, ая, -ае Поўны яс
насці, радасны, светлы. 77. твар. Ц наз. пра
светленасць, -і, лс.
ПРАСВЕЧВАЦЬ, -аю, -аеш, ае; незак
1. ал. прасвяціць. 2. (7 і 2 ос. не ўлсыв.).
Свяціцца праз што-н. Сонца прасвечвае
лдмілсстваламі офэў. 3. (712ас. неўлсыв.).
Віднецца праз што-н. ТТраз кроны браў
прасвечвае неба. 77раз яео цікаўнасць пра
свечваў недавер (перан.).
ПРАСВІДРАВАЦЬ ал свідраваць
ПРАСВІДРОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае;
незак., м/то. Тое, што і свідраваць (у 1 і 2
знач.). 77. адтуліну.
ПРАСВІРКА, -і, ДЛ7 -рцы, мн. -і, -рак
і ПРОСВІРА, -ы, мн. прбсвіры, -вір, лс.
Маленькая круглая прэсная булачка бе
лага колеру, якая выкарыстоўваецца ў
некаторых абрадах праваслаўнага наба
жэнства. II памяні#, прасвірка, -і, ДА/-рцы,
мн. -і, -рак, лс. II прым. прасвірны, -ая, -ае і
прбсвірны, -ая, -ае.
ПРАСВІСТАЦЬ, -ішчў, -ішчаш, -ішча;
-ішчія; зак. 1. Абазвацца свістам, свіс
нуць. 2. м/то. Выканаць свістам (якую-н.
мелодыю). 77. матыў знаёмай песні. 3.
Праляцець са свістам. ТТрасвістала куля.
4. Правесці які-н. час свішчучы.
ПРАСВЯТЛЕННЕ, я, н 1. ал святлець
2. Яснасць думак, свядомасці, пачуццяў,
даступіла л.
ПРАСВЯТЛЕЦЬ ал святлець
ПРАСВЯЦІЦЦА, вячўся, -вёцішся,
-вёціцца; зак. (разм.). Падвергнуцца пра
свечванню. II незак. прасвечвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
ПРАСВЯЦІЦЬ, -вячў, -вёціш, -вёціць;
-вёчаны; зак., каао-что. Прапусціць праз
каго-, што-н. прамяні, святло для дасле
давання ўнутранасці. 77. лёекія. Ц незак.

прасвечваць, -аю, -аеш, -ае Ц наз. пра
свечванне, -я, н.
ПРАСЕДЗЕЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; -дзь;
-джаны і ПРАСЯДЗЕЦЬ, -яджў, -ядзіш,
-ядзіць; -ядзім, -едзіцё, -ядзАць; -ядзі;
-ёджаны; зак. 1. Правесці які-н. час се
дзячы або прабыць дзе-н. (дзе можна
сядзець). 77. у еосцях ба поўначы. 2. м/то.
Працерці або праціснуць доўгім сядзен
нем (разм.). 77. м/тоны. 77. крэсла. Ц незак.
праседжваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз пра
седжванне, -я, н.
ПРАСЁКА, -і, ДЛ7 -ёцы, мн. -і, -сёк, лс.
Дарога, вузкая паласа ў лесе, лесапарку;
ачышчаная ад дрэў.
ПРАСЕКЧЫ ал прасячы
ПРАСЕЯЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёецца;
зак. 1. Ачысціцца, прайшоўшы праз сіта,
рэшата. 2. Пра сыпучае: прасыпацца праз
што-н. II незак. прасейвацца, -аецца і пра
сявацца, -Аецца. II наз. прасейванне, -я, н. і
прасяванне, -я, н.
ПРАСЕЯЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; -ёй; -ёяны;
зак. 1. м/то і чаео. Ачысціць, прапускаючы
праз сіта, рэшата. 77. муку. 2. м/то і без бап.
Правесці які-н. час, сеючы што-н. Ц незак.
прасейваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.) і
прасяваць, -Аю, -Аеш, -Ае (да 1 знач.). Ц наз.
прасейванне, -я, н. і прасяванне, -я, н.
ПРАСЁЛАК, -лка, мн. -лкі, -лкаў м.
Ірунтавая дарога паміж невялікімі насе
ленымі пунктамі. II лрым. прасёлачны, -ая,
-ае і прасёлкавы, -ая, -ае.
ПРАСІГНАЛІЗАВАЦЬ ал сігналіза
ваць.
ПРАСІГНАЛІЦЬ ал сігналіць
ПРАСІЦЕЛЬ, я, мн -і, -яў м (уст)
Асоба, якая звяртаецца з просьбай, з пра
шэннем да каго-н. ці куды-н. Торыем пра
сіцеляў. II лс. прасіцелька, -і, ^7-льцы, ^н.
-і, -лек. II прым. прасіцельскі, -ая, -ае.
ПРАСІЦЦА, прапіўся, прбсішся, прбсіцца; незок. 1. Прасіць аб дазволе зрабіць
што-н., адправіцца куды-н. 77. но коток.
2. Пра дзяцей: прасіць дазволу адправіць
натуральную патрэбу. 77. но еорм/чок. 3.
Прасіць прабачэння, спагады, дапамогі і
пад. (разм.) — Ўпусціце мяне, не мучце/ —
просіццо хлопчык. 4. перон. Быць гатовым
да чаго-н., вельмі прыдатным для чаго-н.
(разм.). 77ейзолс ток і просіццо но полотно. II ноз. папрасіцца, -рашўся, -рбсішся,
-рбсіцца (да 1—3 знач.).
ПРАСІЦЬ, прапіў, прбсіш, прбсіць; не
зок. 1. коао ('м/то), чоео, об кім-чым і з інф.
Звяртацца да каго-н. з просьбай аб чым-н.
77. бопомоеі. 77. літосці. 2. коао ('м/то), зо
коао ('м/то), об кім ('чым/ Клапаціцца аб
кім-н., заступацца за каго-н. 77. зо тоеорым/о. 3. коао ('м/то). Запрашаць, зваць.
77 еосцей зо стол. 4. што. Назначаць цану
(разм.). Долькі просім/ зо хоту? (якая ца
на?). 5. м/то і без бон. Жабраваць (уст.). 77.
мілосціну. II зок. папрасіць, -рашў, -рбсіш,
-рбсіць (да 1—3 знач.).
ПРАСКАКАЦЬ, -скачў, -скАчаш, -скАча; -скачй; зок. 1. Прабегчы, праехаць
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наўскач, скачкамі якую-н. адлегласць, це
раз што-н. або мінуўшы што-н. ТТроскоколі коннікі. 2. Правесці які-н. час скачучы.
ПРАСКАКВАЦЬ ад. праскочыць.
ПРАСКВАРЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-ыцца; зак. Стаць гатовым у выніку сква
рання. Сала цраскбарылася. Ц казак, пра
скварвацца, -аецца
ПРАСКВАРЫЦЬ, -ру, рыш, рыць;
-раны; зак., тлю. Е Скварачы, давесці да
гатоўнасці. /7. сала. 2. Правесці які-н. час,
скварачы што-н. За дзесяць мінут лроскеорыло сала. Ц казак, праскварваць, -аю,
-аеш, -ае (да І знач.).
ПРАСКЛАНЙЦЬ ал. скланяць
ПРАСКОЧЫЦЬ, чу, чыш, чыць; зак
1. тто. Хутка прабегчы міма чаго-н. Доля
кас лроскочылі бзеці. 77оезб лроскочыў лоўстонок. 2. Пранікнуць, хутка прабрацца
куды-н. праз якія-н. перашкоды (разм.).
/7. у бзееры. 3. Лёгка прайсці, упасці праз
якую-н. адтуліну Макета праскочыла ў
к/чыліку. II кезак. праскакваць, -аю, -аеш,
-ае.
ПРАСКРЭБЦІ, -рабў, -рабёш, -рабё;
-рабём, -рабяцё, -рабўць; -рбб, -рЗбла;
-рабі; -рббены; зак., тто. Скрабучы, зра
біць у чым-н. адтуліну. Мыты праскрэблі
лоблоеу. II кезак. праскрабаць, -ёю, -Аеш,
-Ае і праскрэбваць, -аю, -аеш, -ае
ПРАСЛА, -а, мн. -ы, -аў, к. Частка ага
роджы ад слупа да слупа. Ц лрыл;. праславы,
-ая, -ае.
ПРАСЛАБІЦЬ ал слабіць
ПРАСЛАВІЦЦА, -лАўлюся, -лАвішся,
-лАвіцца; зак. Стаць вядомым, славутым.
77. лобзеіеам/. Ц кезак. праслаўляцца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца. Ц каз. праслаўлённе, -я, к.
ПРАСЛАВІЦЬ, -лАўлю, -лАвіш, -лАвіць;
-лАўлены; зак., каао-тто. Зрабіць вядо
мым, славутым. Тероічныя леролёть/ лрослоеілі соеецкіх лётчыкаў. Ц кезак. праслаўлАць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц каз. праслаўлённе,
-я, к.
ПРАСЛАВЎТЫ, -ая, -ае (іран.). Шы
рока вядомы, які нашумеў. ТТрослоеутыя
лятаючыя талеркі. Ц каз. праславутасць,

ПРАСЛАІЦЬ, -лаіб, -лбіш, -лбіць; -лбены; зак., тто чым. Пракласці слаямі
чаго-н. 77. лірожное хрэмом. Ц кезак. праслёйваць, -аю, -аеш, -ае. Ц каз праслбйванне, -я, к. і праслойка, -і, Д37 -йцы, зк. Ц
лрым. праслоечны, -ая, -ае.
ПРАСЛЕДАВАЦЕЛЬ, я, мн. і, яў, м.
Той, хто праследуе каго-н. Ц зк. праследа
вацельніца, -ы, лт. -ы, -ніц
ПРАСЛЕДАВАЦЬ, дую, дуеш, дуе;
-дуй; зак. 1. каао ("тто/ Гнацца за кім-н.,
каб дагнаць, знішчыць. 77. зебра. 77. еороеа. 2. каао-тто. Учыняць ганенні, пры
гнятаць. 77. леробоеых дзеячаў культуры. Ц
каз. праслёдаванне, -я, к
ПРАСЛІЗНУЦЬ, -нў, нёш, нё; нём,
-няцё, -нўць; -ні; зак. 1. Прайсці непры
метна куды-н. (разм.). 77 у бзееры. 2. (7
і 2 ас. ке ўжые.). Слізгаючыся, прайсці,

праскочыць праз што-н., паміж чым-н.
ТТеклльк? зярнят лросл/знуло краз кальцы. Ц
незак. праслізгваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАСЛОЙКА, і, Д37 йцы, зк 1. ал
праслаіць. 2. мн. -і, -лбек. Тонкі слой,
палоска паміж слаямі чаго-н. 77росломк/ /нтааа колеру ў бельмы марлсуры. 3. лт.
-і, -лбек, лерак. Грамадская група, частка
грамадства, арганізацыі, якая вызначаец
ца якімі-н. асаблівасцямі. Сацыяльная л.
ПРАСЛУЖАЦЬ, ужў, -ўжыш, ўжыць;
зак. Прабыць які-н. час служачы, у дзеян
ні, карыстанні. 77. лятноццоцьеобоў. 7>оты
лрослужылі тры сезоны.
ПРАСЛУХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак. 1. ал. слухаць. 2. каао-тто. Выслухаць
ад пачатку да канца. 77. оперу. 77. курс лек
цый. 3. каао-тто. Вызначыць на слых стан
чаго-н. (спец.). 77. лёгкія. 4. тто. Слуха
ючы, не ўспрыняць, не пачуць (разм.).
7>аяцца, каб не л. аалоўнае. 5. Выведаць
па чутках, размовах. 77. аб прыездзе ар
тыстаў. 6. каао-тто. Правесці які-н. час
слухаючы. II незак. праслухваць, -аю, -аеш,
-ае (да 2—5 знач.); наз. праслухванне, -я,
н. і праслухоўваць, -аю, -аеш, -ае (да 2—5
знач ); наз. праслухоўванне, -я, н.
ПРАСЛЯЗІЦЦА,
яжўся,
язішся,
-язіцца; -язімся, -езіцёся, -язАцца; зак.
Заплакаць ад прыліву пачуццяў. 77. лры
розеітонні.
ПРАСМАЖЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-ыцца; зак. У выніку смажання прыйсці ў
стан поўнай гатоўнасці. Мяса прасмажы
лася. II незак. прасмажвацца, -аецца.
ПРАСМАЖЫЦЬ, -жу, жыш, жыць;
-жаны; зак., тто. 1. Поўнасцю падсма
жыць. 77. ерыбы. 2. Правесці які-н. час,
смажачы што-н. Дэлую еобзіну прасмажы
ла бульбу. II незак. прасмажваць, -аю, -аеш,
-ае (да 1 знач.).
ПРАСМАЛІЦЬ', -алю, -бліш, -бліць;
-блены; зак., тто. Пакрыць, насыціць
смалой. 77. лобку. Ц незак. прасмольваць,
-аю, -аеш, -ае.
ПРАСМАЛІЦЫ, -аліб, -ёліш, -ёліць;
-ёлены; зак., тто (разм.). І. Прапаліць
чым-н. наскрозь. 77. папяросам котулю. 2.
Ачысціць агнём. 77. комін. 3. Некаторы час
пракурыць (разм ). Т^асмал/ў цэлую замк
ну. II незак. прасмольваць, -аю, -аеш, -ае (да
1 і 2 знач.).
ПРАСМЯРДЗЕЛЫ, ая, ае (разм)
Насычаны непрыемным пахам. 77. бензі
нам еорож.
ПРАСМЯРДЗЕЦЬ, джў, дзіш, дзіць;
-дзім, -мердзіцё, -дзАць; -дзі; зак. (разм.).
Насыціцца непрыемным пахам, стаць
смярдзючым, Ябзенне прасмярдзела бымал;.
ПРАСНАК, -ё, мн. -ц -бў, м. Тоўсты блін
з прэснага цеста.
ПРАСНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. Пры
стасаванне, на якое падвешваецца кудзе
ля пры прадзенні.
ПРАСОДЫЯ, і, ж (спец) 1. Тое,
што і есртазнаўстеа. 2. Частка вершаз
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наўства — вучэнне аб метрычна значных
элементах мовы. 3. Сістэма вымаўлення
націскных і ненаціскных, доўгіх і карот
кіх складоў у мове. Ц прым. прасадычны,
-ая, -ае.
ПРАСОЛ і ПРАСОЛЬВАННЕ ал праса
ліцца, прасаліць.
ПРАСОЛЬВАЦЦА ал прасаліцца
ПРАСОЛЬВАЦЬ ал прасаліць
ПРАСОЎВАННЕ ал. прасунуцца, пра
сунуць.
ПРАСОЎВАЦЦА ал прасунуцца
ПРАСОЎВАЦЬ ал прасунуць
ПРАСОХЛЫ, -ая, -ае. Які прасох. 77росохлыя броеы.
ПРАСОХНУЦЬ ал сохнуць
ПРАСОЧВАЦЦА ал прасачыцца
ПРАСОЧВАЦЬ ал прасачыць
ПРАСПАЦЦА, -плібся, -пішся, -піцца;
-пімся, -піцёся, -пйцца; -піся; зок. Пра
п'янага: працверазіцца пасля сну. Тбзілросліся.
ПРАСПАЦЬ, -шпб, -піш, -піць; -пім,
-піцё, -пйць; -пі; зок. 1. Прабыць які-н.
час у стане сну. 77. ож бо доўбня. 2. тто і
без бон. Прачнуцца пазней, чым трэба.
ТТрослоў і слозніуся но лекцыю. 3. коаотто. Знаходзячыся ў стане сну, не заўва
жыць, прапусціць. 77. стонцыю. Ц незок.
прасыпаць, -ёю, -ёеш, -ёе (да 2 і 3 знач.).
ПРАСПЕКТ', а, 37-кце, мн ы, аў м
Вялікая шырокая і прамая вуліца ў гора
дзе. 77орть^онек; н. у 37інску.
ПРАСПЕКТ, а, 37-кце, лт ы, аў м
1. Праграма, план чаго-н. 77. ноеоео еучэбноео боломожніко. 2. Гандлёвае даве
дачнае выданне рэкламнага характару. Ц
нрым праспёктавы, -ая, -ае і праспёктны,
-ая, -ае.
ПРАСПІРТАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-тўецца; зок. Насыціцца спіртам. Ц незок.
праспіртоўвацца, -аецца
ПРАСПІРТАВАЦЬ, -тўю, тўеш, -тўе;
-тўй; -тавёны; зок., коео-тто. Насы
ціць спіртам. II незок. праспіртоўваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПРАСПРАГАЦЬ ал спрагаць^
ПРАСПЯВАЦЬ, ёю, ёеш, -ёе; зок 1.
ал. спяваць. 2. тто і без бон. Правесці які-н.
час, займаючыся спяваннем. 77росняеоў
уеесь еечор.
ПРАСТАВАТЫ, ая, ае (разм ) 1. Пра
стадушны, няхітры, ^ыаляб л. 2. Не вельмі
разумны, недалёкі. 77. хлопец. Ц ноз. пра
ставатасць, -і, ж
ПРАСТАГНАЦЬ, агнў, бгнеш, бгне;
-агні; зок. 1. Абазвацца стогнам. Аеоры аолосно нростоаноў. 2. тто і без бол. Сказаць
са стогнам. 77іць/ — лрослшаноў ронены. 3.
Правесці які-н. час стогнучы. З&оры ўеесь
еечор нростоаноў.
ПРАСТАДЎШНЫ, ая, ае Няхітры і
добры, наіўна-даверлівы. 77. чолоеек. 77ростобутно (прысл.) усміхнуццо. Ц ноз. прастадўшнасць, -і, ж.
ПРАСТАК, -ё, мн. -ц -бў м. (разм.). Тое,
што і лросцяк. II ломянт. прастачок, -чкё,
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мн. -чкі^ -чкбў м. II лс. прастачка, -і, ,ДЛ7
-чцы, мн. -і, -чак.
ПРАСТАКВАША, -ы, ж*. Іустое кіслае
малако. Ц лрым. прастаквашны, -ая, -ае
ПРАСТАМОЎЕ, -я, н. Словы і грама
тычныя формы, уласцівыя вуснай народ
най мове, якія выкарыстоўваюцца ў лі
таратурнай мове як стылістычны сродак
для надання мове грубаватага зніжанага
адцення. Ц лрым. прастамоўны, -ая, -ае.
ПРАСТАРНЕЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , -бе;
незак. Станавіцца больш прасторным. Ц
зак. папрастарнець, -бе. У хоце цяпер лопросторнело (безас.).
ПРАСТАТА ал. просты.
ПРАСТАЙЦЕ, -так5, -таілі, -таіць; -таім, -таіцб, -табць; -тбй; зак. Е Правесці
або прабыць які-н. час стоячы (ад. стаяць
у 1, 2, 4, 6, 8—10 знач.). 2. Прабыць у бяз
дзейнасці, у прастоі. 7/яенік лростояў на
роз <езбзе еобзіну. 3. Праіснаваць, не разбураючыся. Т^ты болі просто/ць ям/чэ боўео.
II незак. прастойваць, -аю, -аеш, -ае (да 1
і 2 знач.).
ПРАСТОЙ, -ю, лін -і, -яў лі Вымуша
ная бяздзейнасць (рабочай сілы, механіз
маў), непрадбачны перапынак у рабоце.
77/кв/боеоць л/м/нія лросто/ тэхнік/. Ц нрым.
прастойны, -ая, -ае (спец.).
ПРАСТОЛ, а, мн -ы, аў м 1. Трон ма
нарха. Ўзысці на н. (стаць манархам). Ся
дзець на прастоле (царстваваць). 2. Высокі
стол, які стаіць пасярэдзіне царкоўнага
алтара. Ц нрым. прастольны, -ая, -ае (да 2
знач.; уст.). Прастольнае свято (у гонар
святога, з імем якога звязана царква).
ПРАСТОЛАНАСЛЕДДЗЕ,
-я,
н
(кніжн.). Парадак атрымання ў спадчыну
прастола, улады манарха.
ПРАСТОР, -у мн. -ы, -аў м. 1. Свабод
нае, вялікае месца, абшар. Стэнопы н. 2.
Свабода, раздолле. Дзецям тут н.
ПРАСТОРА, -ы, яе 1. Адна з форм
(поруч з часам) існавання матэрыі, якая
бясконца развіваецца і характарызуецца
працягласцю і аб'ёмам. 77. / чос. 2. Пра
цягласць, месца, неабмежаванае бачнымі
памерамі. Нябесная н. 3. Свабодны пра
межак паміж чым-н., месца, дзе што-н.
змяшчаецца. Свобобноя н. лом/лс сцяной /
сталом. Ц нрым. прасторавы, -ая, -ае.
ПРАСТОРНЫ, -ая, ае Свабодны, не
цесны. ТТрасторная хата. ТТростсрноя су
кенка.
ПРАСТРАЛЯЦЬ, -бю, -Аеш, Ае; зак
Правесці які-н. час у стральбе.
ПРАСТРАЦЫЯ, і, м? (кніжн) Пры
гнечаны стан, поўная абыякавасць да на
ваколля. Уіобоць у нрастрацы/о.
ПРАСТРАЧЫЦЬ ал страчыць
ПРАСТРОЧВАЦЬ, аю, аеш, ае; не
зак., м/то. Тое, што і страчыць (у 1 знач.).
ПРАСТРУГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., м/то. 1. Выстругаць паглыбленне,
паз у чым-н. 77. бом/ку. 2. Правесці які-н.
час стругаючы. Ц незак. прастрўгваць, -аю,
-аеш, -ае (да 1 знач.).
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ПРАСТРЫГЧЫ, -рыгў, -рыжАш, -рыжб; -рыжбм, -рыжацб, -рыгўць; -рібі;
-гла; -рыжы; -рьЬканы; зак. 1. м/то. Выс
трыгчы падоўжную паласу на чым-н. 2.
каео-м/то. Правесці які-н. час, займаючы
ся стрыжкай чаго-н. Ц незак. прастрыгаць,
-Аю, -Аеш, -Ае (да 1 знач.).
ПРАСТРЭЛ, -у, м. (разм.). Прастудная
хвароба — востры боль, ламота, калаццё ў
паясніцы і іншых частках цела.
ПРАСТРЭЛІЦЬ, лю, ліш, ліць; -ле
ны; зак., каео-м/то. Страляючы, прабіць
наскрозь. 77 руку. Ц незак. прастрэльваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. прастрэльванне, -я, н.
ПРАСТРЭЛЬВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-аецца; незак. Быць адкрытым для абстрэ
лу. 77оз/цы/ прастрэльваюцца з вым/ыні.
ПРАСТРЭЛЬВАЦЬ, аю, аеш, ае; не
зак. 1. ал. прастрэліць. 2. м/то. Мець маг
чымасць абстрэльваць які-н. участак поў
насцю, на ўсёй прасторы яго. 77. поз/цы/
праціўніка.
ПРАСТЎДА, -ы, ДЛ7 -дзе, лс. Хвароба,
выкліканая ахаладжэннем арганізма. 77абойвоццо прастуды. Ц нрым. прастўдны, -ая,
-ае.
ПРАСТУДЗІЦЦА, -уджўся, -ўдзішся,
-ўдзіцца; зак. Захварэць ад прастуды. 77.
ў борозе. II незак. прастуджвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
ПРАСТУДЗІЦЬ, -уджў, -ўдзіш, -ўдзіць;
-ўджаны; зак., каео-м/то. Прастудай вык
лікаць хваробу; захворванне. 77. бзяцем. 77.
вуха. II незак. прастуджваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАСТУДЛІВЫ, -ая, -ае (разм) Які
лёгка прастуджваецца.
ПРАСТУДНЫ ал прастуда
ПРАСТУКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак., ка
ео-м/то. Тое, што і выстукаць (у 2 знач.).
77. хвораму ерубз/. Ц незак. прастукваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. прастукванне, -я, н.
ПРАСТЫТУТКА, і, ДА7 тцы, мн -і,
-так, лс. Жанчына, якая займаецца пра
стытуцыяй. 77алітычная л. (перан.: аб
прадажным, беспрынцыповым палітыку;
пагард.).
ПРАСТЫТУЦЫЯ, і, лс Продаж жан
чынамі свайго цела з мэтай здабывання
сродкаў для існавання, а таксама з мэтай
асабістага ўзбагачэння.
ПРАСУМАВАЦЬ, мўю, мўеш, мўе;
-мўй; зок. Правесці які-н. час сумуючы.
Увесь вечор просумоволо обно.
ПРАСУНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нец
ца; -нься; зок. 1. Пралазячы, высунуцца,
прайсці паміж чым-н. ці дзе-н. У бзверы
лросунулося еолово. 77. нопероб. 2. Сунучыся, перамясціцца на якую-н. адлегласць.
77ом/ы войскі нросунуліся зночно нопероб.
3. перон. Высунуцца, павысіцца (разм.).
77. но слулсбе. 4. (7 і 2ос. неўлсыв.), перон.
Наблізіцца да завяршэння (разм.). Слрово
нросунулося. II незок. прасоўвацца, -аюся,
-аешся, -аецца. Ц ноз. прасоўванне, -я, н.
ПРАСУНУЦЬ, ну, -неш, -не; -сўнь;
-нуты; зок. 1. коео-м/то. Упіхнуць, засу
нуць куды-н., праз што-н. вузкае ці ў што-н.

77. еялову ў окно. 77. нітку ў /золку. 2. ко
ео-м/то. Сунучы, перамясціць на якую-н.
адлегласць ці паміж чым-н. 77. м/офу нроз
бзверы. 3. коео-м/то. Перамясціць, накіра
ваць куды-н. 77. полк бо леробовом л/нп. 4.
перон., коео ("м/то). Высунуць, павысіць. 77.
ло слулсбе. 5. перон., м/то. Зрабіць што-н.
для хутчэйшага завяршэння, выканання
чаго-н. (разм.). 77. снрову. Ц незок. прасоў
ваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ноз. прасоўванне, -я, н.
ПРАСУШЫЦЦА, упіўся, ўшышся,
-ўшыцца; зок. 1. (712ос. неўлсыв.). Стаць
поўнасцю сухім пасля суткі. 77обум/ко
просум/ылося. 2. Высушыць на сабе адзен
не, абутак (разм.). 7роп/у поб болсблс, трэбо п. II незок. прасушвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
ПРАСУШЫЦЬ, -упіў, -ўшыш, -ўшыць;
-ўшаны; зок., м/то. 1. Зрабіць сухім, поў
насцю высушыць. 77. вопротку. 2. Пра
весці які-н. час, сушачы што-н. Ц незок.
прасўшваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.). Ц
ноз. прасўшка, -і, ДЛ7-шцы, лс. (да 1 знач.)
і прасўшванне, -я, н. (да 1 знач.).
ПРАСЦЕЙШЫЯ, -ых, обз -ае, -ага, н
(спец.). Тыл аднаклетачных жывёлін, якія
складаюцца з адной клеткі або калоны
клетак.
ПРАСЦЕНАК, -нка, л/н -нкі, -нкаў л/
Частка сцяны паміж аконнымі ці дзвяр
нымі праёмамі. Ц нрыл/. прасцёначны, -ая,
-ае.
ПРАСЦЕЦКІ, ая, -ае (разм) Дабра
душны і просты, не цырымонны. 77 еые
ляб. 77. хлопец.
ПРАСЦІ, прадў, прадзёш, прадзё;
прадзём, прадзяцё, прадўць; праў прбла;
прадзі; прадзены; незок., м/то. Скручва
ючы (воўну кудзелю і пад.), рабіць ніткі.
II зок. спрасці, спрадў, спрадзёш, спрадзё;
спрадзём, спрадзяцё, спрадўць; спраў
спрала; спрадзі; спрадзены. Ц ноз. прадзённе, -я, н.
ПРАСЦІНА, -ы, л/н. прбсціны / (з лін. 2,
2, 4) прасціна, просцін, лс. Доўгі і шырокі
кавалак тканіны, які падсцілаецца на пас
целі. II ломянм/. прасцінка, -і, ДЛ7-нцы, лін.
-і, -нак, лс. II лрым. прасцінны, -ая, -ае.
ПРАСЦЭНІУМ, а, мн ы, аў м
(спец.). Частка сцэны перад заслонай. Ц
прым. прасцэніумны, -ая, -ае.
ПРАСЦЯГ, -у мн. -і, -аў, м. Свабодны,
вялікі прастор; шыр. 77росцяе/ полёў.
ПРАСЦЯК, -А, мн -і^ -бў м (разм)
Прастадушны чалавек. Ц ломянм/. прасця
чок, -чкб, мн. -чкі^ -чкбў м II лс. прасцячка,
-і, ДЛ7-ЧЦЫ, мн. -і, -чак.
ПРАСЫПАЦЦА ел праспацца
ПРАСЫПАЦЬ ал праспаць
ПРАСЫХАЦЬ, -бю, -беш, -бе; незок.
Тое, што і сохнуць (у 1 знач.). ТЗясном зямля
бобро лросыхое. 77/ць не лросыхоючы (піць
спіртнога многа, увесь час). Ц ноз. прасы
ханне, -я, н.
ПРАСЯВАННЕ ел. прасеяць
ПРАСЯВАЦЦА ел. прасеяцца
ПРАСЯВАЦЬ ел прасеяць
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ПРАСЯДЗЁЦЬ ад праседзець
ПРАСЯКУЦЬ' ел. прасячы
ПРАСЯКАЦЬ^ ел. прасякнуць.
ПРАСЙКНУЦЦА, нуся, нешся, -нец
ца; -нуўся, -нулася; -ніся; зак., чым. Пра
нікнуцца, напоўніцца якім-н. пачуццём,
перакананнем, ідэяй. /7. пачуццём абказнасц/. II казак, прасякуцца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
ПРАСОХНУЦЬ, -ну, неш, не; нуў,
-нуда; -ні; -нуты; зак. 1. Пранікнуць ку
ды-н. праз што-н. .Цемра імкнулася н. усюбы. 2. леран., м/то (звычайна ў форме дзеепрым. зал. прош.). Напоўніць якім-н. па
чуццём, ідэяй. 7?срм/ прасякнуты пафасам
гуманізму. II незак. прасякуць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II наз. прасяканне, -я, н. (да 2 знач.).
ПРАСЯНІШЧА, а, н Поле, на якім
расло проса.
ПРАСЯНКА, -і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак,
лс. Невялічкая птушка сямейства аўсян
кавых.
ПРАСЯНКІ ад проса
ПРАСЯЧЫ і ПРАСЁКЧЫ, -сякў, ся
чАш, -сячА; -сячбм, -сечацё, -сякўць; -сёк,
-кла; -сячы; -сёчаны; зак., м/то. 1. Секучы,
зрабіць навылётную адтуліну ў чым-н. 77.
акно. 77. каланку. 2. Прабіць, сцябаючы
або ўдараючы вострым. 77. лузам скуру. 77.
бот сякерам. 3. Зрабіць праход, праёзд у
чым-н. пры дапамозе інструментаў, пры
лад. 77. Заразу ў еарах. Ц незак. прасякуць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. прасяканне, -я, н.
ПРАТА... (ел. прота...). Першая састаў
ная частка складаных слоў; ужыв. замест
«прота...*, калі націск у другой частцы
падае на першы склад, напр.: пратапоп,
прататып.
ПРАТАКАЛІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; незак., м/то (кніжн.). Скла
даць пратакол (у 1—3 знач.). Ц зак. запра
такаліраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй; -ра
ваны.
ПРАТАКОЛ, -а, мн ы, -аў, м 1. Да
кумент з запісам усяго, што адбывалася
на пасяджэнні, сходзе, допыце. 77. схобу.
77. Запыту. 2. Дакумент, які сведчыць аб
якім-н. факце. 77. анатамавання трупа.
3. Акт аб парушэнні грамадскага парадку.
Скласці п. на хуліеана. 4. Адзін з відаў між
народных пагадненняў (спец.). О Дыпла
матычны пратакол (спец.) — сукупнасць
правіл, якія датычацца ажыццяўлення
розных дыпламатычных актаў. Ц прым.
пратакольны, -ая, -ае.
ПРАТАЛІНА, -ы, мн. -лін, лс. Месца,
дзе растаў снег і агалілася зямля. Ц ламянм/.
праталінка, -і,^А7-нцы, мн. -і, -нак, лс.
ПРАТАПЛАЗМА, -ы, лс. (спец.). Асноў
нае рэчыва клеткі жывёльнага і раслінна
га арганізма. Ц лрым. пратаплазменны, -ая,
-ае.
ПРАТАПОП, -а, мн. -ы, -аў м. (уст.) Тое
што і протаіерэй. Ц лрым. пратапопскі, -ая,
-ае.
ПРАТАПТАЦЬ, -апчў, -опчаш, -бпча;
-апчіА; -аптАны; зак., м/то. 1. Утварыць,

пракласці частай хадзьбой. 77. сцелску. 2.
Працерці хадзьбой; пранасіць да дзірак.
77. лабэм/еы. Ц незак. пратоптваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПРАТАРАНІЦЬ ал тараніць
ПРАТАРАНЬВАЦЬ, аю, аеш, -ае; не
зак., м/то. Тое, што і тараніць (у 2 знач.).
ПРАТАРГАВАЦЦА, -гўюся, -гўешся,
-гўецца; -гўйся; зак. (разм.). 1. Панесці
страты або разарыцца пры няўдалым ган
длі. 2. Правесці які-н. час таргуючыся.
ПРАТАРЫЦЬ, -тарў, -тбрыш, -тбрыць;
-тбраны; зак., м/то. Пракласці хадзьбой,
яздой, зрабіць наезджаным, добра вядо
мым. 77. м/лях, Заробу. ТОрым Татарын пра
тарыў (перан.) Заробу ў космас. Ц незак.
пратбрваць, -аю, -аеш, -вае.
ПРАТАТЫП, а, мн -ы, -аў м Перша
пачатковы ўзор, правобраз, пераважна
сапраўдная асоба як крыніца для стварэння літаратурнага вобраза, героя. 77. бзеба
7алам/а.
ПРАТАЎХАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; здк. (разм.). 1. Таўхаючыся, прабіцца
наперад праз натоўп. 2. Правесці які-н.
час таўхаючыся. ТдЗзіны Ззяе пратаўхаўся
ў чарзе.
ПРАТАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае; зак.
Растаць або стаць талым. Сне? пратаў За
зямлі. II незак. пратаваць, -таё.
ПРАТАЧЫЦЦА, -ачўся,
бчышся,
-бчыцца; зак. Точачыся, прабрацца праз
што-н. ЛТым/ пратачылася праз м/чыліну. Ц
незак. праточвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРАТАЧЁІЦЬ, -ачў, -бчыш, -бчыць;
-бчаны; зак., м/то. 1. Пра чарвей, нася
комых, мышэй: праесці, зрабіўшы вузкія
дзірачкі. 77/ам/аль пратачыў Зом/ку. 2. Та
карным разцом зрабіць канаўку вузкую
адтуліну ў вырабе (спец.). 3. (7 і 2 ас. не
ўлсые.). Пра цякучую ваду: прамыць дзір
ку рэчышча ў глебе. 4. Правесці які-н.
час, займаючыся тачэннем чаго-н. Ц незак.
пратОчваць, -аю, -аеш, -ае (да 1—3 знач.). Ц
наз праточванне,-я,н.
ПРАТКНЎЦЬ, -нў, нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак., каео-м/то.
Пракалоць глыбока, наскрозь. 77. м/м/лькам малец. Ц незак. пратыкаць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
ПРАТОКА, -і, ДЛ7 -тбцы, мн. -і, -тбк,
лс. 1. Бакавое адгалінаванае рэчышча, а
таксама рукаў ракі, які злучае два вадаё
мы. Возера злучаецца з ракой пратокай. 2.
Вузкая злучальная поласць, канал (спец.).
.Жоўцевая л. Ц лрым. пратОчны, -ая, -ае (да
1 знач.).
ПРАТОН, -а,мн. -ы, -аўм. (спец.). Эле
ментарная часцінка з дадатным зарадам,
якая ўваходзіць у састаў усіх атамных яд
раў. II лрь/м. пратонны, -ая, -ае.
ПРАТОПТВАЦЬ ал пратаптаць
ПРАТОЧНЫ, ая, -ае І. ел пратока
2. Пра ваду, вадаём: цякучы, не стаячы.
ТТраточная баба. 77раточнае возера. 3. Які
мае адносіны да руху струменя вадкасці
або газу (спец.). 77. элемент (у пнеўмааў
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таматыцы). II наз. праточнасць, -і, лс. (да 2
знач.).
ПРАТОЧЫНА, ы, мн ы, -чын, лс
Прамытая вадой адтуліна, праход.
ПРАТРАВА, -ы, лс. Рэчыва, якім пра
траўліваюць што-н.
ПРАТРАВІЦЬ, -раўліб, -рАвіш, -рАвіць;
-рАўлены; зак., м/то. 1. Зрабіць, апра
цоўваючы хімічным шляхам, вытравіць.
77. узор на метале. 2. Апрацаваць (футра)
асаблівым саставам перад фарбаваннем.
3. Абеззаразіць хімічным рэчывам перад
сяўбой, пасадкай. 77. насенне. Ц незак. пра
траўліваць, -аю, -аеш, -ае / пратраўляць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. пратраўліванне, -я, н.
ПРАТРАЛІЦЬ ал траліць
ПРАТРАЛЬВАЦЬ, аю, аеш, ае; не
зак., м/то (спец.). Тое, што і траліць (у 2
знач.).
ПРАТРАЦІЦЦА, -трачуся, трацішся,
-траціцца; зак. Зрабіць вялікія затраты,
расходы. 77. на рамонт кватэры. Ц незак.
пратрачвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРАТРАЦІЦЬ, -трАчу, -траціш, -тра
ціць; -трачаны; зак. 1. м/то і без бал. Мець
страту на чым-н. ад чаго-н. 2. м/то. Поў
насцю растраціць. 77. ^ром/ы. Ц незак. пра
трачваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАТРУБЙДЬ ал. трубіць
ПРАТРУТА, -ы, ДА7-трўце, лс. Рэчыва,
якім пратручваюць насенне і іншыя паса
дачныя матэрыялы.
ПРАТРУЦІЦЬ, учў, ўціш, ўціць;
-ўчаны; зак., м/то. Тое, што і пратравіць.
II незак. пратрўчваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
пратручванне, -я, н.
ПРАТРЫВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак 1.
м/то і без бал. Стойка перажыць што-н.,
вытрываць. 77. м/мат лакун/. 2. Прадоў
жыць сваё дзеянне не спыняючыся. Жала
бы пратрывалі ба красавіка. 3. Захавацца,
праіснаваць які-н. час. 77аб наломам такой
бабы еэты пасыл тут боўеа не пратрывае.
ПРАТРЫМАЦЦА, Аюся, -Аешся, -Аец
ца; зак. Прабыць які-н. час трымаючыся
(у 1—5, 9 і 10 знач.).
ПРАТРЫМАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны;
зак., каео-м/то. Трымаць (у 1, 3—8 знач.)
на працягу якога-н. часу.
ПРАТЎПАЦЬ, аю, -аеш, ае; зак
(разм.). 1. Прайсці, тупаючы нагамі. Атосьці пратупаў ла кал/боры. 2. Тое, што і
прайсці (у 1 і 2 знач.). Долькімы сёння кіла
метраў пратупалі?
ПРАТУРАЦЬ ал турыць
ПРАТУХАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае; не
зак. Тое, што і тухнуць^. Ц зак. пратўхнуць,
-не; пратўх, -хла. Ц наз. пратухАнне, -я, н.
ПРАТУХЛЫ, -ая, -ае. Які пратух, няс
вежы. 77. сыр.
ПРАТЭЖЫРАВАЦЬ, рую, -руеш, руе;
-руй; незак., каму (кніжн.). Рабіць пратэк
цыю II наз. пратэжыраванне, -я, н.
ПРАТЭЖЭ, нескл., м. і лс., каео або чый
(кніжн.). Асоба, якая карыстаецца чы
ёй-н. пратэкцыяй. 75ты юнак — сам/ л.
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ПРАТЭЗ, -а, лін. -ы, -а% л;. Прыстаса
ванне, вырабленае ў форме якой-н. часткі
цела ўзамен страчанай прыроднай. Зубныя
лрд/лэзы. II лрым. пратэзны, -ая, -ае.
ПРАТЭЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе, зўй;
-завАны; зак і незак., наме. Вырабіць (вы
рабляць) пратэз. /7. руку. Ц наз. пратэза
ванне, -я, н.
ПРАЕКТАР', -а, мн. -ы, -аў м (спец.).
Дзяржава, якая ажыццяўляе пратэктарат.
ПРАТЗКТАР^, -а, .мн. -ы, -аў, м. (спец.).
Патоўшчаная частка пакрышкі, якая не
пасрэдна сутыкаецца з дарогай. Ц лрым.
пратэктарны, -ая, -ае. 77рд/лэкпідрндя рыз/нд.
ПРАТЭКТАРАТ, -а / -у, Л7-рАце, м 1. у
Форма залежнасці, пры якой слабейшая
краіна, фармальна захоўваючы свой дзяр
жаўны лад, фактычна падпарадкавана
мацнейшай імперыялістычнай дзяржаве.
2. -а. Краіна, што знаходзіцца ў такой за
лежнасці. 7/д 'лэры/норы/ нрд/лэкп?дрдлід.
ПРАТЭКЦЫЯ, -і, мн -і, цый, зк. Апя
кунства, падтрымка каго-н. ва ўладка
ванні на работу, у прасоўванні па службе
і пад. З^дб/ць лрдліэкцыю кдліу-н. Уідбкдядццд кубы-н. лд лрд/лэк^ы/. Ц лрым. пра
тэкцыйны, -ая, -ае.
ПРАТЭКЦЫЯНІЗМ, у, м (кніжн) 1.
Эканамічная палітыка дзяржавы, накіра
ваная на ахову нацыянальнай эканомі
кі ад замежнай канкурэнцыі. 2. Падбор
службовых асоб не па дзелавых якасцях,
а па знаёмстве, па пратэкцыі. Ц лрым. пра
тэкцыянісцкі, -ая, -ае (да 1 знач.).
ПРАТЭКЦЫЯНІСТ, -а, АТ сце, лм ы,
-аў, м. Прыхільнік пратэкцыянізму (у 1
знач.).
ПРАТЭРМІНАВАЦЬ,
нўю, -нўеш,
-нўе; -нўй; -наваны; здк., м/ліо. Прапус
ціць устаноўлены тэрмін чаго-н. 77. дбіезб
у кдмдлбз^оўку. II нездк. пратэрміноўваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц ндз. пратэрміноўка, і, ДЛ7
-ўцы, зк./ пратэрміноўванне, -я, н.
ПРАТЭСА, -ы, мн. -ы, -аў зк. Прына
лежнасць царкоўных шэсцяў у выглядзе
палотнішча, прымацаванага да дрэўка з
вобразам Хрыста, святых; харугва.
ПРАТЭСТ, у Л7 сце, мн ы, аў м 1.
Рашучае пярэчанне супраць чаго-н. Дэмднс/лрд^ыя лірд/лэе/лу. ^ь/кдзд^ь л. 2. Зая
ва аб нязгодзе з якім-н. рашэннем (спец.).
77. лрдкурорд. 3. Афіцыйнае пацвярджэн
не факта нявыплаты ў тэрмін па вэксалі
(спец.). 77. юксдля.
ПРАТЭСТАВАЦЬ, тўю, -тўеш, тўе;
-тўй; -тавАны. 1. нездк., сулрдць чдао. Заяў
ляць пратэст (у 1 знач.), выказваць нязго
ду. 77. сулрд^ь еонк/ ўзбрденняў. 2. здк. і не
здк., М//ЛО. Прынесці (прыносіць), зрабіць
(рабіць) пратэст (у 2 і 3 знач.; спец.). Ц здк.
таксама апратэставаць, -тўю, -тўеш, -тўе;
-тўй; -тавАны (да 2 знач.). Ц ндз. апратэста
ванне, -я, н. (да 2 знач.).
ПРАТЭСТАНТ', -а, 37-нце, мн. -ы, -аў
м. (кніжн.). Той, хто пратэстуе супраць ча-

го-н. II зк. пратэстантка, -і, Д37-тцы, мн. -і,
-так.
ПРАТЭСТАНТ^, а, 37 нце, мн ы, аў
м. Паслядоўнік пратэстантызму. Ц зк. пра
тэстантка, -і, Д37-тцы, мн. -і, -так. Ц лрым.
пратэстанцкі, -ая, -ае.
ПРАТЭСТАНТЫЗМ, у, м Назва хрыс
ціянскіх веравучэнняў якія адкалоліся ў
сувязі з Рэфармацыяй 16 ст. ад каталіцыз
му. II лрым. пратэстанцкі, -ая, -ае.
ПРАТЭСТАНЦТВА, а, н Тое, што і
лрДП!ЭСЛ!ДН7ЛЫЗМ.

ПРАЎДА, -ы, Д37 -дзе, зк. 1. Тое, што
адпавядае рэчаіснасці; ісціна. Тдедрыць
лрдўбу. 77 ёдны коле (прыказка). ТТТліо л.,
ню л. (сапраўды, на самай справе; разм.).
2. Парадак, заснаваны на справядлівас
ці, сумленнасці. ТІТукдць лрдўбы. Олдяць
зд лрдўбу. 3. Тое, што і лрдеджд (разм.).
7?дм/д л. (вы правы). 4. у зндч. сык. і лдбочн. сл. Сапраўды, на самай справе. 7л.,
бозкбзк /бзе. Я, л., здбьс4д лрд скоб. 5. злуч.
усмулдльны. Хоць і (разм.). Сендкос бобры,
л. крьау бдлекдед/лд дб еёск/. 0 Па праўдзе
кажучы, лдбочн. сл. (разм.) — ужыв. пры
падкрэсліванні правільнасці, праўдзівасці
сказанага, таго, што сцвярджаецца.
ПРАЎДАПАДОБНЫ, -ая, ае Падобны
на праўду верагодны. 77рдўбдлдбобндя /н^дрзш^ьд?. 77рдўбдлдбобнд (прысл.) рДСКДзд^ь. II ндз праўдападобнасць, -і, зк.
ПРАЎДЗІВЫ, -ая, -ае. 1. Які выражае
праўду. 77рдўбз/бдя длоеесць. 77рдўбз/ед
(прысл.) рдскдзед^ь. 2. Які любіць гава
рыць праўду імкнецца да праўды. 77. чдлдеек. 77. хдрдклідр. Ц ндз. праўдзівасць, -і, зк.
ПРАЎДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць; нездк.
(разм.). Спраўджваць, здзяйсняцца. Л7озкд / сдлрдўбы сны лрдўбая^ь ?
ПРАЎКА ал. правіць^.
ПРАЎЛЕННЕ, -я, н. 1. ал. правіць'. 2.
Орган, які кіруе якой-н. установай, ар
ганізацыяй. Член лрдўлення бднкд, кддлердтыед. II лрь^м. праўлёнскі, -ая, -ае (да 2
знач.).
ПРАЎЛЕНЫ, ая, -ае 1. Які быў у ра
монце. 77рдўленьд? боліы. 2. З папраўкамі,
выпраўлены. 77. экзэмпляр рукдл/су.
ПРАЎНУК, -а, л^н. -і, -аў, м. Сын унука
ці ўнучкі.
ПРАЎНУЧКА, -і, ДЛ7-чцы, мн. -і, -чак,
зк. Дачка ўнука ці ўнучкі.
ПРАФ... Скарачэнне, якое ўжыв. ў
складаных словах у знач.: 1) прафесійны,
напр.: лрд^е/е/енд, лрд^нелрыеобнде^ь; 2)
прафсаюзны, напр.: лрд^дк/лыу лрд%)б/ле/л, лрд^бкро, лрд^рух.
ПРАФАН, -а, мн. -ы, -аў, м. (кніжн.).
Зусім недасведчаны чалавек у якой-н. га
ліне. Ужмлдх ён поўны л.
ПРАФАНАЦЫЯ, і, зк (кніжн) Ска
жэнне чаго-н. невуцкім, зняважлівым
абыхожданнем, адносінамі; апашленне.
77. ндеук/.
ПРАФАРГ, -а, мн. -і, -аў м. Скарачэн
не: прафсаюзны арганізатар — кіраўнік
групы ўнутры пярвічнай прафсаюзнай

арганізацыі. Ц лрьсм. прафаргаўскі, -ая, -ае
(разм.).
ПРАФАСТРЫІАВАЦЬ ел. фастрыга
ваць.
ПРАФЁСАР, -а, мн. -ы, -аў м. Вышэй
шае вучонае званне выкладчыка вышэй
шых навучальных устаноў і супрацоўніка
навуковых і лячэбных устаноў, які кіруе
навукова-даследчай і лячэбнай работай;
таксама асоба, якая мае гэта званне. Ц
лрым. прафёсарскі, -ая, -ае.
ПРАФЕСАРСКАЯ, ай, мн ія, іх, зк
Пакой для прафесараў і выкладчыкаў у
вышэйшай навучальнай установе.
ПРАФЕСАРСТВАВАЦЬ, твую, тву
еш, -твуе; -твуй; нездк. (кніжн.). Быць
прафесарам, займаць пасаду прафесара. Ц
ндз. прафёсарства, -а, н
ПРАФЕСЁЙНЫ, ая, ае 1. ал прафе
сія. 2. Які займаецца чым-н. як прафесі
яй, а таксама які з'яўляецца прафесіяй. 77.
рэб&люцыянбр. 77. боке. 3. Такі, што цал
кам адпавядае патрабаванням дадзенай
вытворчасці, дадзенай галіны дзейнасці.
Зробленд зуе/м лрдфее/мнд (прысл.). Ц ндз.
прафесійнасць, -і, зк. (да 3 знач ).
ПРАФЕСІЯ, -і, мн. -і, -сій, зк. Асноўны
род заняткаў, працоўнай дзейнасці, што
служыць крыніцай існавання. 77д лрд^ее//
/нзкынер-элекмрык. Т?ыл!борчыя лрд%)ес//. О
Вольная прафесія — прафесія творчага ра
ботніка, які жыве на ганарары.
ПРАФЕСІЯНАЛ, -а, мн -ы, аў м Ча
лавек, які займаецца чым-н. як прафесі
яй (у адрозненне ад аматара). Дўпідмдб/л/с/л-л. Фд/ло^д^-л. II зк. прафесіяналка,
-і, ДЛ7-лцы, л^н. -і, -лак.
ПРАФЕСУРА, -ы, зк. 1. Пасада прафе
сара (кніжн.). т4п%?ымдць лрд%?есуру. 2. зб.
Прафесары.
ПРАФІЛАКТОРЫЙ, я, мн і, яў, м
(спец.). Прафілактычная або лячэбнапрафілактычная ўстанова. Здедбск/ п.
ПРАФІЛАКТЫКА, і, ДА7 тыцы, зк
Сукупнасць папераджальных мерапрыем
стваў (у медыцыне, тэхніцы і іншых галі
нах). 77. брыду. II лрым. прафілактычны, -ая,
-ае. 77. делябмдідын.
ПРАФІЛЬТРАВАЦЬ ал фільтраваць
ПРАФІЛЯВАЦЬ, лібю, лібеш, лібе;
-лібй; -лявАны; здк. і нездк., мпло (спец.).
1. Надаць (надаваць) чаму-н. правільны
профіль (у 2 знач.). 77. бдро^у. 2. Надаць
(надаваць) профіль (у 3 знач.), адпавядаць
профілю (у 3 знач ). Ц ндз. прафіляванне, -я,
н. /прафілёўка, -і, ДА7-ўцы, зк. (да 1 знач.).
ПРАФКАМ, -а, мн. -ы, -аў м. Скара
чэнне: прафсаюзны камітэт — выбарны
орган пярвічнай прафарганізацыі. Ц лрым.
прафкамаўскі, -ая, -ае (разм ).
ПРАФНЕПРЫГОДНАСЦЬ, і, зк Ска
рачэнне: прафесійная непрыгоднасць.
7?ызедл/ць кдео-н. дб лрдцы з-зд лрд^нелрыеобндсц/.
ПРАФОРМА, -ы, зк. (разм.). Знешняя
фармальнасць, выгляд. Здхдедць лрд^орму. 3?рдб/ць нпло-н. бля лрд^срмы.
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ПРАФСАЮЗ, -а, лін ы, -аў м. Скара
чэнне: прафесійны саюз. Ц ярым. праф
саюзны, -ая, -ае.
ПРАХ, -у м. (высок.). Астанкі цела ча
лавека пасля смерці. 0 Пайсці прахам
(разм.) — загінуць, знішчыцца.
ПРАХАДЗІЦЬ, -аджў, -бдзіш, -бдзіць;
зак. Правесці які-н. час у хадзьбе. .77д)йня
лрахабзілі па лесе.
ПРАХАДНАЯ, -бй, лін. -ьія, -ых, ж.
Спецыяльнае службовае памяшканне,
праз якое праходзяць на завод, будоўлю і
пад. Затрымацца каля прахабной.
ПРАХАДНЕі, -Ая, -бе. Які мае скраз
ны праход, служыць дня праходу 77. бвор
(таксама перан.: пра месца, куды ўвесь
час прыходзяць розныя людзі; неадабр.).
77рахабная пешка (шахматная пешка, якая
мае магчымасць прайсці ў ферзі).
ПРАХАЛАДЖАЛЬНЫ, ая, ае Які ас
вяжае ў час гарачыні. 77. напітак.
ПРАХАЛАДЗІЦЦА, -аджўся, -бдзішся,
-бдзіцца; зак. (разм.). Астыць на паветры.
Выйшаў ма Лбор м.
ПРАХАЛОДА, -ы, ДА7-дзе, ж. Умераны
холад, які выклікае прыемнае адчуванне.
Ранішняя л.
ПРАХАЛОДЖВАЦЦА, аюся, аешся,
-аецца; незак. (разм.). Рабіць што-н. па
вольна, не спяшаючыся; гультайнічаць.
ПРАХАПІЦЦА,
аплібся,
бпішся,
-бпіцца; зак. Раптоўна прачнуцца, абу
дзіцца. 77. ай моцнага стуку. Ц незак. пра
хапляцца, -Яюся, -Яешся, -Яецца і прахбплівацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРАХАПІЦЬ, І і 2 ас. не ўжыв., -бпіць;
-бплены; зак., каго-што (разм.). Пра ве
цер, холад і пад.: пранізаць наскрозь. Яео
прахапіла ее/прам. Ц незак. прахбпліваць,
-ае.
ПРАХАРЧАВАЦЦА, -чўюся, -чўешся,
-чўецца; -чўйся; зак. Пракарміцца. 77. зіму. II незак. прахарчбўвацца, -аюся, -аешся,
-аецца. Ц наз. прахарчоўванне, -я, н.
ПРАХАРЧАВАЦЬ, -чўю, -чўеш, -чўе;
-чўй; -чавАны; зак., каео ('што). Пракар
міць. II незак. прахарчбўваць, -аю, -аеш,
-ае. II наз. прахарчбўванне, -я, н.
ПРАХВАРЭЦЬ, бю, беш, бе; зак
Прабыць хворым на працягу якога-н. ча
су. ТТрахварэў тыбзень.
ПРАХВАЦІЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв,
-Аціць; -Ачаны; зак., каго-што (разм ).
Тое, што і прахапіць. Ц незак. прахватваць,
-аю, -аеш, -ае.
ПРАХВОСТ, -а, Л7 -сце, мн. -ы, -аў, м
(разм., пагард.). Нягоднік, падлюга. Ц ж.
прахвостка, -і, ДА7-тцы, мн. -і, -так.
ПРАХОД, -у Л7-дзе, л*. 1. ал. прайсці. 2.
мн. -ы, -аў. Месца, па якім можна прайсці
праз што-н., дзе-н. 77. цераз мост. 77. паміж
рабамі у тэатры. О Задні праход (спец.) —
канечная частка прамой кішкі.
ПРАХОДЖАННЕ ел прайсці
ПРАХОДЖВАЦЦА ал прайсціся
ПРАХОДЗІЦЬ ел прайсці

ПРАХОДКА, -і, ДЛ7 -дцы, мн. -і, -дак,
ж. (спец.). Распрацоўка горных выраба
так у пэўным напрамку. Ц ярым. праходчы,
-ая, -ае. 77рахойчая брыгаба.
ПРАХОДНАСЦЬ, і, ж 1. Даступнасць
чаго-н. для праходу 77. балота. 2. Пра ор
ганы цела: здольнасць прапускаць што-н.
праз сябе. 77. кішак. 3. Пра транспартныя
сродкі: здольнасць пераадольваць дарож
ныя перашкоды. Аўтамабіль павышанай
праходнасці.
ПРАХОДЧЫК, а, лін і, аў м Рабочы
па праходцы горных вырабатак. Ц ж. прахбдчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
ПРАХОЖЫ, ая, ае Які ідзе міма,
праходзіць куды-н. 77рахожыя л/обзі. За
пытаць у прахожаеа (наз.).
ПРАХОПЛІВАЦЦА ел прахапіцца
ПРАХОПЛІВАЦЬ ел прахапіць
ПРАЦА, -ы, ж. 1. Чалавечая дзейнасць,
накіраваная на стварэнне пры дапамозе
прылад вытворчасці матэрыяльных і ду
хоўных каштоўнасцей, неабходных для
жыцця людзей. Фізічная п. Разумовая л.
Тйобзі працы (працоўныя; высок.). 77айзел
працы. ТТрылабы працы. 2. Работа, занятак.
7/яжкая сялянская п. Аплаціць за працу. 3.
мн. -ы, прац. Вынік разумовай дзейнасці,
твор. Т/авукоеая л. Спіс брукаваных прац.
4. Тое, што і работа (у 3 знач.). Ладзіць
на працу. Ц прым. працоўны, -ая, -ае (да І
знач.). 77рацоўная кніжка (дакумент аб
працоўным стажы).
ПРАЦАВАЦЦА, незак ; безас , каму
(разм.). Пра жаданне працаваць; ладзіц
ца. Сёння нам бобра працавалася. ТТешта
не працуецца.
ПРАЦАВАЦЬ, -цўю, -цўеш, -цўе; -цўй;
незак. 1. Займацца якой-н. працай, ажыц
цяўляць якую-н. дзейнасць. 77. у полі. Ато
працуе, той і мае (прыказка). Ато працуе,
таму і шанцуе (прыказка). 77 здзельна. 77.
наб помнікамі старой пісьменнасці (выву
чаць іх). 77. наб сабой (удасканальваць ся
бе ў чым-н.). 77. са слоўнікам. 2. Мець дзен. які-н. занятак, пасаду служыць. 77. на
фабрыцы. 77. у калгасе. 77. бухгалтарам. 3.
на каео-што. Абслугоўваць каго-, што-н.
сваёй працай. 77. на сябе. Завоб працаваў
на абарону. 4. чым. Прыводзіць у дзеян
не, кіраваць чым-н. 77. вёсламі. 77. рукамі
і нагамі ў вабзе (плысці). 5. Знаходзіцца ў
дзеянні, выконваць свае функцыі. ЛТатор
працуе без перабояў. Сэрца нармальна працуе.
ПРАЦАВІК, -А, мн. -і^ -бў м. (разм.).
Вельмі старанны, працавіты чалавек, ра
бацяга.
ПРАЦАВІТЫ, ая, ае Які многа, доб
ра і шчыра працуе. 77. чалавек. Ц наз. праца
вітасць, -і, ж.
ПРАЦАДЗЕНЬ, -днА, мн дні^ дзён, м
Адзінка ўліку працы калгаснікаў і размер
кавання даходаў па працы ў калгасах.
ПРАЦАДЗІЦЬ, -аджў, -бдзіш, -бдзіць;
-бджаны; зак., што. 1. Прапусціць (вад
касць) для ачысткі праз што-н., што
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фільтруе. 77. малако. 2. перан. Вымавіць не
разборліва, не разнімаючы зубоў Ц незак.
працэджваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 знач.). Ц
наз. працэджванне, -я, н. (да І знач.).
ПРАЦАЁМКІ, -ая, -ае. Які патрабуе вя
лікай затраты працы. Лен — працаёмкая
культура. Ц наз. працаёмкасць, -і, ж.
ПРАЦАЗДОЛЬНЫ, ая, ае Здоль
ны да працы. 77рацазбольная частка на
сельніцтва. II наз. працаздольнасць, -і, ж.
Страта працазбольнасці.
ПРАЦАЛЮБІВЫ, -ая, ае Які вызна
чаецца вялікай любоўю да працы. 77. хло
пец.
ПРАЦАТЭРАПІІ, і, ж Лячэнне пра
цай, працэсамі працы. Ц лрым. працатэра
пеўтычны, -ая, -ае
ПРАЦАЎЛАДКАВАННЕ, я, н (афіц )
Уладкаванне на працу забеспячэнне пра
цай каго-н. 77. выпускнікоў вучылішча.
ПРАЦАЎЛАДКАВАЦЬ, кўю, кўеш,
-кўе; -кўй; -кавАны; зак., каго (афіц.). За
бяспечыць працай каго-н.
ПРАЦАЎНІК, А, мн і^ бў м 1. Той, хто
працуе. Сумленны п. 2. Работнік якой-н.
галіны, сферы працы. 77рацаўнікі навукі. Ц
ж працаўніца, -ы, мн -ы, -ніц
ПРАЦВЕРАЗЕЦЬ ал цверазець
ПРАЦВЕРАЗІЦЦА, -веражўся, -вярбзішся, -вярбзіцца; зак. Стаць цвярозым
(у 1 знач.). II незак. працверажацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца і працвярэжвацца, -аюся,
-аешся, -аецца. Ц наз. працверажэнне, -я, н.
і працвярэжванне, -я, н
ПРАЦВЕРАЗІЦЬ, веражў, вярбзіш,
-вярбзіць; -вярбжаны; зак., каео ('што/
Прывесці ў цвярозы стан. Ц незак. працвя
рэжваць, -аю, -аеш, -ае і працверажаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. працвярэжванне, -я,
н і працверажэнне, -я, н.
ПРАЦВІСЦІ 1 і 2 ас не ўжыв , -віцё;
зак. Прабыць які-н. час у цвіценні. Яблыня
працвіла бзесяць бзён.
ПРАЦВІТАЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , Ае,
незак. Тое, што і квітнець (у 2 знач.). Ц наз.
працвітанне, -я. н.
ПРАЦЕРАБІЦЬ, -ерабліб, -ярббіш, -ярббіць; -ярбблены; зак., што. Расцерабіў
шы, зрабіць праход. 77 сабе барогу (так
сама перан.). II незак. працярэбліваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. працярэбліванне, -я, н.
ПРАЦЕРЦІ, пратрў, пратрбш, пратрб;
пратрбм, пратрацё, пратрўць; працёр,
-цёрла; пратры; працёрты; зак., што. 1.
Прадзіравіць трэннем. 77. паперу гумкай.
2. Расціраючы, прапусціць праз што-н. 77.
ягабы праз сіта. 3. Выціраючы, ачысціць.
77. шкельцы акуляраў. 4. Пракласці, утва
рыць частай яздой, хадой (разм.). 77. баро
ну санамі. 0 Працерці вочы (разм.) — пра
чнуцца, адысці ад сну. Ц незак. праціраць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. працірка, -і, Л^-рЦЫ,
ж. і праціранне, -я, н. Ц лрым. працірачны,
-ая, -ае (да 2 і 3 знач.; спец.).
ПРАЦЕРЦІСЯ, 1 і 2 ас не ўжыв , пра
трэцца; працёрся, -цёрлася; зак. Прад-
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радца ад трэння. Ббк^/рукавоў лрацбрл/ся.
II лезак. працірацца, -Аецца.
ПРАЦЙІЦЦА, -ціўлюся, -цівішся,
-цівіцца; лезак., кал^у-ламу. Выказваць
нязгоду, супраціўляцца. /7. злу. Ц зак. зап
рацівіцца, -ціўлюся, -цівішся, -цівіцца.
ПРАЦІНАЦЬ ал працяць
ПРАЦІСНУЦЦА, нуся, нешся, -нец
ца; -ніся; зак. Прабрацца праз натоўп,
вузкі праход. 77. м/ж ласак. Ц лазак, праціс
кацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПРАЦІСНУЦЬ, -ну, неш, не; ні;
-нуты; зак., мама. 1. Моцна націснуўшы,
праламаць, увагнуць. 77. м/ыбу. 77. каналу.
2. Праштурхнуць, прасунуць намаганнем
праз што-н. вузкае, цеснае. 77. рукуўмлыл/лу. II лазак, праціскаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПРАЦІЎНІК, а, мл. і, аў, м Е Той,
хто процідзейнічае каму-, чаму-н., варожа
адносіцца да каго-, чаго-н. 77. лрым/рэлня.
2. Ворац нядобразычлівец. ТЭліы пала
бак — люк баўл/ л. 3. зб. Варожыя ўзброе
ныя сілы, вораг. т4бкрь/^ь аеоль ла лра^/ўл/ку. 4. Сапернік у спаборніцтве, барацьбе.
.Баксёр лаака слрае/ўся з лра^/ул/калг Ц лс.
праціўніца, -ы, лін. -ы, -ніц (да 1 і 2 знач.).
ПРАЦІЎНЫ, -ая, -ае (разм.). Вельмі
непрыемны, агідны. 7%?ац/ўлая /стлоліа.
ПРАЦІЎНЫ, ая, ае 1. ал праца 2.
Заснаваны на выкарыстоўванні працы.
ТТрацоўлае еьосаеалле. 3. Які жыве зароб
кам ад сваёй працы. Т^а^оўльо? класы
^рамабсл?еа. 4. Набыты працай. 77рацоўлыя бахобь/. 5. Які праходзіць у працы. 77.
сізаль.
ПРАЦЫТАВАЦЬ ал цытаваць
ПРАЦЬ, пярў, пярАш, пярА; пярбм, перацё, пярўць; праў прАла; пяры; лазак.,
м^л^о. Мыць (бялізну; палатно), б'ючы
пранікам. 77. бял/злу.
ПРАЦЭДЖВАННЕ ал працадзіць
ПРАЦЭДЖВАЦЬ ал працадзіць
ПРАЦЭДЎРА, -ы, мл. -ы, -дўр, лс. 1.
Афіцыйны парадак дзеянняў выканання,
абмеркавання чаго-н. (кніжн.). 77. лабл/салля баеаерра. 2. звычайна мл. Асобны
працэс лячэння (напр., ванна, кампрэс і
пад.), загартоўвання, гігіены цела. Аабз/ць
у лал/кл/л/ку ла лрацэбўры. 7?облмя лра^эфры. II лрьлм. працэдурны, -ая, -ае. 77. каб/лел?.
ПРАЦЭНТ, -а, Л7-нце, мл. -ы, -аў, л* 1.
Сотая доля ліку які прымаецца за цэлае
(абазначаецца знакам %). 2. Колькасць,
якая вымяраецца ў сотых долях чаго-н.,
прынятага за адзінку. 7?ыкалаць ллал ла
7Д5 лра^эл/лаў. 3. Даход, які атрымліва
ецца на кожныя 100 грашовых адзінак,
што знаходзяцца ў банку ашчадкасе. 7?ыллалеаюцца лрацэллпл. 4. Узнагарода, якая
вылічваецца ў залежнасці ад даходу. 77рацаеаць ла лрацэлліах. 0 На (усе) сто пра
цэнтаў (разм., адабр.) — поўнасцю. Ц лрым.
працэнтны, -ая, -ае
ПРАЦЭС, у мл -ы, аў м 1. Пасля
доўная змена стану ў развіцці чаго-н., ход,
развіццё якой-н. з'явы. У?ё яысееліл/лася ў
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лра^эсе лра^ы. 77 разе/цця. Бь/л^еорль/ л. 2.
Актыўнае развіццё хваробы. Залалеллы л.
77. у лёек/х. 3. Парадак разбору судовых і
адміністрацыйных спраў а таксама судо
вая справа. Тромайзялск/ л. Т?ысл!улаць ла
лрацэсе. II лрым. працэсуальны, -ая, -ае (да
З знач.; спец.). 77. кодэкс.
ПРАЦЭСАР, -а, мл. -ы, -аў м. (спец.).
Цэнтральнае ўстройства ЭВМ, якое вы
конвае зададзеныя праграмай пераўтва
рэнні інфармацыі, кіруе вылічальным
працэсам і каардынуе працу перыферый
ных устройстваў II лрым. працэсарны, -ая,
-ае.
ПРАЦЭСІЯ, -і, лс. Урачыстае мнага
люднае шэсце. 77ахабольлая л.
ПРАЦЯГ, -у м. 1. ал. працягнуцца, пра
цягнуць. 2. Частка чаго-н. не закончана
га, не завершанага; прадаўжэнне (напр.,
артыкула, падзеі). 7$л?а бароеа — л. мае/слірал/. 77. рамала ў ласліуллым лумары ласол/са. 0 На працягу лаео, лрылаз. — у час
чаго-н. Зеал/л/ ла лрацяеу ўсёй еабз/ль/.
ПРАЦЯГАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны;
зак., каео-м^л^о (разм.). 1. Тое, што і лралас/ць (у 1 знач.). 2. Цягаць (у 1,3 і 4 знач.) на
працягу якога-н. часу.
ПРАЦЯГЛАСЦЬ, і
і. Адлегласць у
прасторы, занятая чым-н. 77. лірубалраеоба. 2. Час, на працягу якога што-н. дзейні
чае, адбываецца. 77. камалбз/роўк/. 77 еуку.
ПРАЦЯГЛЫ, ая, ае Які доўга пра
цягваецца. 77. лкрм/л.
ПРАЦЯГНЎЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-Ўгнецца; зак. І. Выцягваючыся, выста
віцца наперад. 77рацяелул/ся бзее лары рук.
2. Прадоўжыцца. 77аклаЭ лра^елуўся бзее
еабз/ль/. 3. Расцягнуцца на якую-н. адлег
ласць. Тбраб лра^елуўся ўзбоўж рак/ ла
бзяся/лк/ к/лал%е/лраў. Ц лезак. працягвацца,
-аецца. Ц лаз. працяг, -у м. (да 2 знач.).
ПРАЦЯГНЎЦЬ, ягнў, Агнеш, Агне;
-ягні; -Агнуты / -Агнены; зак. 1. каео-млло.
Цягнучы, перамясціць. 77. сал/ ла слезе.
2. мала. Нацягнуць на якой-н. адлегласці
або ўздоўж чаго-н., пракласці на якую-н.
адлегласць. 77. л?эле%юллую л/л/ю. 3. м/лю.
Выцягваючы, выставіць у якім-н. напрам
ку. 77. рук/. 77. лое/ (таксама перан.: памер
ці; разм.). 4. млло. Прапусціць праз вузкую
адтуліну, уцягнуць у што-н. 77. лллку ў
/солку. 5. млло. Дамагчыся прыняцця не
дазволенымі метадамі (разм., неадабр.).
77. рэзалюцыю ла сходзе. 6. м/лю. Зрабіць
даўжэйшым, павялічыць тэрмін чаго-н.
77. л/л/ю алоўкам. 77. залял^к/. 7. млло. Пры
мусіць доўга гучаць; вымавіць павольна,
працяжна. 77. лол?у. 8. млло. Прадоўжыць,
узнавіць пасля перапынку. 77. схоб. 9. ле
рал., каео (млло/ Раскрытыкаваць, публіч
на абсмяяць (разм.). 77. у аазеце. 10. Пра
існаваць, пражыць (разм.). ТЬліы хеоры
боўеа ле лрацяеле. Ц лезак. працягваць, -аю,
-аеш, -ае (да 1—6, 8 і 9 знач.). Ц лаз. працяг,
-у м. (да 8 знач.).

ПРАЦЯЖНІК, а, мл і, аў, м Знак
прыпынку ў выглядзе доўгай гарызан
тальнай рыскі (—).
ПРАЦЯЖНЫ, -ая, ае Пра гукі: які гу
чыць павольна, цягуча. 77. слюел. 77 еубок.
77рацяжлая лесля. Ц лаз. працяжнасць, -і, ж.
ПРАЦЯЖНЙ, Ая, бе (спец ) Які слу
жыць для апрацоўкі чаго-н. пры руху пра
цягванні. 77. сліалок.
ПРАЦЯРПІЦЬ, -цярпліб, -цёрпіш,
-цёрпіць; -цярпі; зак., млло (разм.). Цяр
пліва перанесці што-н., перацярпець. 77.
бзень без ябы.
ПРАЦЯРЭБЛІВАННЕ ал працерабіць
ПРАЦЯРЭБЛІВАЦЬ ел працерабіць
ПРАЦЯЦЬ, пратну, пратнёш, пратнё;
пратнём, пратняцё, пратнўць; працАў,
-цялА, -лб; пратні; працяты; зак., каеом/лю. Тое, што і л^а^лклу^ь. 77. раеалй. ТЭліа
бўмка балюла лра^яла сэр^а (перан.). 77.
лоалябам (перан.: хутка і пільна паглядаць
на каго-н.). Ц лезак. працінаць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
ПРАЦЯЧЙ, 1 і 2 ас не ўжыв , -цячб;
-цёк, -цяклА, -лб; зак. 1. Прайсці дзе-н.
сваім цячэннем (пра раку ручай). 2. Пра
сачыцца, пранікнуць. Баба лрацякла ў
лобку. 3. Стаць пранікальным для вільга
ці, дзіравым. С/лраха лрацякла. 4. лерал.
Прайсці, мінуць. Табы лрацякл/. Лёароба
прапякла без уеклаблелляў. Ц лезак. праця
каць, -Ае II лаз. працяканне, -я, л
ПРАЧАКАНІЦЬ ал чаканіць
ПРАЧАКАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак., каео-м/лю (разм.). Стаміцца ад доўга
га чакання. 77. л/сьма.
ПРАЧАКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каео-мало і ласо. Правесці які-н. час у
чаканні. Дарэмла лра лакаў уеесь еелар.
ПРАЧАРЦІЦЬ, -чарчў, -чбрціш, -чар
ціць; -чэрчаны; зак., м//ло. 1. Чэрцячы,
правесці, вычарціць (лінію). 77. морм/рул!
ла карце. 2. Правесці які-н. час, займаю
чыся чарчэннем. Ц лезак. прачэрчваць, -аю,
-аеш, -ае (да 1 знач.).
ПРАЧАСАЦЬ', -чапіў, -чбшаш, -чбша;
-чашы; -часАны / -часаны; зак., млю. 1.
Апрацаваць часаннем (валакно). 77. лёл. 2.
лбрал. Пільна агледзець, абследаваць або
абстраляць (якую-н. прастору, участак).
ТТяхоліа лраласала лес. Ц лезак. прачэсваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц лаз. прачэсванне, -я, л. /
прачбска, -і,ДЛ/-чбсцы, ж.
ПРАЧАСАЦЬ , -чапіў, -чбшаш, -чбша;
-чашы; -часАны / -чбсаны; зак., іа/ло
(спец.). Вычасаць у даўжыню. 77. лаз. Ц лаз.
прачбска, -і, ДЛ7-чбсцы, ж.
ПРАЧКА, -і, ДЛ7 -чцы, мл. -і, -чак, ж.
Работніца, якая займаецца мыццём бя
лізны.
ПРАЧНЎЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак. 1. Пе
растаць спаць, прабудзіцца. ,Дз/ця лраллулася рала. У ёрубзях лраллулася лялае/сць
(перан.). 2. лерал. Ажывіцца, прыйсці ў
рух. 7?ёска лраллулася. Ц лезак. прачынацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
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ПРАЧЎЛЫ, -ая, -ае. Напоўнены вялі
кім пачуццём. Прачулыя глосы. Ц яаз. пра
чуласць, -і, ж.
ПРАЧЎТЫ, -ая, -ае (разм ). 1. Пра які
прачулі, даведаліся. 77рачу/яыя наеіны. 2.
Прасякнуты пачуццём. ТТрачутае жыеое
глоса.
ПРАЧЎЦЬ, -чўю, -чўеш, -чўе; -чўты;
зак. (разм.). 1. Даведацца па чутках, раз
мовах. /7. яра чыё-н. гора. 2. Пранікнуць
пачуццём у сэнс чаго-н. 77. сэрцам усе,
м/то здарылася.
ПРАЧЫНАЦЦА ал прачнуцца
ПРАЧЫНЯЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-йніцца; зак. Не поўнасцю адчыніцца.
Дзс^рь/ прачыналіся. Ц незак. прачыняцца,
-Аецца.
ПРАЧЫНІЦЬ, -ыніб, -вініш, -вініць;
-іАнены; зак., м/то. Не поўнасцю адчы
ніць. 77. бзееры. II незак. прачыняць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ПРАЧЫСЦІЦЬ, ышчу, йсціш, ыс
ціць; -йшчаны; зак., мяло. 1. Вычысціць
унутранасць чаго-н. 77. канал с/лсала. 77.
лес. 2. Правесці некаторы час, ачышчаю
чы што-н. II незак. прачышчаць, -Аю, -Аеш,
-Ае (да 1 знач.). Ц наз. прачыстка, -і, ДЛ7
-тцы, ж. (да 1 знач.) і прачышчэнне, -я, н.
(да І знач.).
ПРАЧЫТАННЕ ал чытаць
ПРАЧЫТАЦЬ, Аю, -Аеш, -Ае; зак ,
м/то. 1. ал. чытаць. 2. Правесці які-н. час
чытаючы.
ПРАЧЫТВАЦЬ, аю, аеш, ае; незак,
мяло (разм.). Тое, што і чытаць (у 1 знач.).
ТТТто^зень л. прэсу.
ПРАЧЭРЧВАЦЬ ал прачарціць
ПРАЧЭСВАННЕ ал прачасаць'
ПРАЧЭСВАЦЬ ал прачасаць
ПРАШАПТАЦЬ,
шапчў,
шэпчаш,
-шбпча; -шапчы; -шаптАны; зак., м/то.
Сказаць шэптам. 77. ласкасае слоса.
ПРАШАРАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-рўецца; зак. Прадзіравіцца ад шараван
ня. ^4Эсал ллуаа прам/арасаўся. Ц незак. пра
шароўвацца, -аецца.
ПРАШАРАВАЦЬ, рўю, рўеш, рўе;
-равАны; зак., м/то. Прадзіравіць шара
ваннем. 77. рукаў. II незак. прашароўваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. прашароўванне, -я, н.
ПРАШМЫГНУЦЬ, нў, нёш, нё;
-нём, -няцё, -нўць; -ні; зак. (разм.). Хут
ка і непрыметна прайсці куды-н. Ц незак.
прашмыгваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАШНУРАВАЦЬ ал шнураваць
ПРАШПАКЛЯВАЦЬ, лібю, лібеш,
-лібе; -лібй; -лявАны; зак., м/то. Прама
заць шпаклёўкай. 77. паблогу. Ц незак. пра
шпаклёўваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРАШПІГАВАЦЬ, гўю, гўеш, -гўе;
-гўй; -гавАны; зак., м/то. Начыніць што-н.
салам, часнаком, морквай і пад.
ПРАШТАБНАВАЦЬ ал штабнаваць
ПРАШТРАФІЦЦА, флюся, -фішся,
-фіцца; зак. (разм.). Тое, што і праеінаеац/цца.
ПРАШТУДЗІРАВАЦЬ ал штудзіраваць

ПРАШТУРХАЦЦА, аюся, аешся,
-аецца; зак. Штурхаючыся, прабрацца
праз натоўп. 77. ў перм/ыя рабы. Ц незак.
праштурхвацца, -аюся, -аешся, -аецца і
праштурхоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРАШТУРХНУЦЬ, нў, нёш, нё;
-нём, -няцё, -нўць; -ні; -тўрхнуты; зак.,
каго-м/то. Прасунуць штуршком. 77. корак
у бутэльку. 77. спраеу (перан.: прасунуць,
паскорыць). II незак. праштўрхваць, -аю,
-аеш, -ае і праштурхоўваць, -аю, -аеш,
-ае; Ц наз. праштўрхванне, -я, н. і праштур
хоўванне, -я, н.
ПРАШУКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каго-м/то. Правесці які-н. час у по
шуках. 7/элу/о габзіну прам/укаў кнігу.
ПРАШЧА, -ы, мн. -ы, -аў ж. Старадаў
няя ручная зброя для кідання камянёў.
ПРАШЧУПАЦЬ, -аю, аеш, ае; аны;
зак. 1. м/то. Шчупаючы, выявіць, адчуць,
праверыць. 77 пухліну. 2. леран., каго-м/то.
Назіраючы, даследуючы, скласці сабе ўяў
ленне пра каго-, пгго-н. (разм.). 77. еебы
ноеага работніка. 77. глебу (тое, што і па
зандзіраваць глебу). II незак. прашчўпваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. прашчўпванне, -я, н.
ПРАШЧУР, -а, мн. -ы, -аў, л/. (кніжн.).
Далёкі продак, родапачынальнік.
ПРАШЫЎКА, і, ДЛ7 ўцы, ж 1. ал
прашыць. 2. Тое, што і пром/еа. Ц лрым.
прашывачны, -ая, -ае
ПРАШЫЎНЫ, -Ая, -бе. Прашыты нас
крозь. ТТрам/ыўная пабэм/еа.
ПРАШЫЦЬ, -ьію, -ьіеш, -Ые; -ыты;
зак. 1. м/то. Сшыць скразным швом, зра
біць шво, швы на чым-н. 77. пабэм/еы. 77.
каўнер. 2. каао-м/то. Прастрэліць куляй,
снарадам; зрашэціць кулямі, асколкамі
снарадаў (разм.). Тбуля лрам/ыла калела.
/7. еарожу/о калону кулямётнай чаргой. 3.
м/то. Правесці які-н. час за шыццём. 77.
уеесь еечар. Ц незак. прашываць, -Аю, -Аеш,
-Ае (да 1 і 2 знач.). Ц наз. прашьіўка, -і, ДА/
-ўцы, ж. (да 1 знач.) і прашыванне, -я, н.
(да і і 2 знач.).
ПРАШЭННЕ, я, лін і, яў, н (уст)
Пісьмовае хадайніцтва аб чым-н. 77абаць л.
ПРАЭКЗАМЕНАВАЦЦА ал экзамена
вацца.
ПРАЭКЗАМЕНАВАЦЬ ал экзамена
ваць.
ПРАЯВА, -ы, мн. -ы, праАў, ж. 1. Нез
вычайнае здарэнне. ТТТто за л./ 2. З'ява,
праяўленне. 7%?аяеы жыцця.
ПРАЯВАЧНЫ, ая, ае (спец ) Які слу
жыць для праяўлення фота- і кінаплёнкі.
ТТраяеачная мам/ына.
ПРАЯВІЦЕЛЬ, ю, м (спец) Хіміч
ны састаў для праяўлення фатаграфічных
пласцінак, плёнак, здымкаў.
ПРАЯВЯЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Авіц
ца; зак. 1. Выявіцца, стаць відавочным
(пра якасці, уласцівасці). Убзяўчынкі праяеіліся музычныя здольнасці. 2. Стаць бач
ным пасля хімічнай апрацоўкі (пра адбі
так на фатаграфічнай пласцінцы, плёнцы;
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спец.). II незак. праяўляцца, -Аецца. Ц наз.
праяўлённе, -я, н.
ПРАЯВІЦЬ, -яўліб, -Авілі, -Авіць; -Аўлены; зак., м/то. 1. Робячы што-н., выявіць
наяўнасць якіх-н. якасцей, уласцівасцей.
77. назіральнасць. 77. клопат. 77. сябе (вы
явіць свае магчымасці). 2. Апрацаваўшы
хімічна, зрабіць бачным адлюстраван
не сфатаграфаванага прадмета (спец.). 77
плёнку. II незак. праяўляць, -Аю, -Аеш, -Ае.
II наз. праяўлённе, -я, н.
ПРАЯДАЦЬ ал праесці
ПРАЯЗДЖАЦЦА ал праехацца
ПРАЯЗДЖАЦЬ ал праехаць
ПРАЯЗНЙ, -Ая, -бе. Які дае права на
праезд. ТТраязныя дакументы. 77. білет.
ПРАЯСНЁЛЫ, -ая, ае Які праяснеў,
стаў выразным, ясным. 77раяснелае неба.
77раяснелыя бумкі.
ПРАЯСНЁЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв, -ёе;
зак. 1. Стаць ясным, чыстым ад хмар. 77еба праяснела. 7^ еечару праяснела (безас.;
распагодзілася). 2. Стаць асэнсаваным,
ясным ці спакойным. Думкі праяснелі.
7еары л/обзем праяснелі. Ц наз. праяснённе,
-я, н.
ПРАЯСНІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , іцца;
зак. 1. Стаць ясным, праяснець. Яеба пра
яснілася. Думкі праясніліся. 2. Стаць сва
бодным ад няяснасцей. Слраеа праясніла
ся. II незак. праяснАцца, -Аецца. Ц наз. пра
яснённе, -я, н.
ПРАЯЎЛЁННЕ ал. праявіцца, праявіць.
ПРАЯЎЛЯЦЦА ал праявіцца
ПРАЯЎЛЯЦЬ ал праявіць
ПРОБА, -ы, ж. 1. Выпрабаванне, пра
верка. 77. механізма. 77. галасоў. 77. агнём.
2. Частка матэрыялу, ежы, узятая для пра
веркі, вызначэння якасці. ЎЗяць на пробу. Ц
прым. пробны, -ая, -ае.
ПРОБА, -ы, мн. -ы, проб, ж. Коль
касць частак высакароднага металу якая
змяшчаецца ў пэўнай колькасці вагавых
долей сплаву, а таксама кляймо на выра
бах з высакароднага металу якое абазна
чае гэту колькасць. Золата нізкам пробы.
II нрым. прббны, -ая, -ае (спец.). ТТробнае
золата (з кляймом пробы).
ПРОБАВАЦЬ ал прабаваць
ПРОБКА, -і,ДА/-бцы, мн. -і, -бак, ж. 1.
Электрычны засцерагальнік. 77робкі пера
гарэлі. 2. перан. Вялікая колькасць каго-,
чаго-н., якая перашкаджае нармальнаму
руху (разм.). 77. на чыгуначным нераезбзе.
ПРОБЛІСК, у, мн і, аў, м 1. Бляск
або святло, якое раптоўна паявілася дзе-н.
Пробліскі маланкі. 2. перан., чаго. Слабае
праяўленне чаго-н. 77. набзеі. 77. сеябомасці.
ПРОБНЫ', -ая, -ае. 1. Узяты на пробу',
прызначаны для ўзяцця пробы'. ТТробныя
бухі. 77. камень (перан.: пра ўчынак, выпа
дак, па якім робяць вывад аб трываласці,
каштоўнасці, сіле чаго-н.). 77. м/ар (перан.,
уст.: пра дзеянне, пры дапамозе якога ім
кнуцца высветліць што-н.). 2. Які робіцца
для выпрабавання, праверкі. 77. рэйс.
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ПРОБНЫ' гл. проба'
ПРОВАД, -у, Л7 -дзе, мн. правадй, -бў,
м Металічны дрот для перадачы элек
трычнага току Тэлефонны л. Старшыня //а
лровабзе (тэлефонны апарат злучаны са
старшынёй; разм.). Ц лрым. правадны, -Ая,
-бе (спец.). 77равабная сувязь (якая ажыц
цяўляецца па правадах у адрозненне ад
радыёсувязі).
ПРОДАЖ, -у м. 1. ад. прадаць. 2. Ган
даль, тавараабарот. .Быць у лробалсы. 7?ылусціцьу л. II лрым. прадажны, -ая, -ае.
ПРОДАК, -дка, мя. -дкі, -дкаў м. Ста
ражытны папярэднік па родзе, а таксама
суайчыннік з папярэдніх пакаленняў. 7йанаваць намяць смог лробкаў.
ПРОЖАЎЦЬ, -і, лс. (разм.). Прымесь
жоўтага, жаўцізны. Збалсына, лебзь кранутая лрозкаўцю.
ПРОЖЫЛАК, лка, мя -лкі, -лкаў м
Тонкая каляровая палоска, прамежка
вы слой ў камені, дрэве, а таксама жыл
ка, якая свіціцца праз скуру. Белы кварц
з лсоўтымі прожылкамі. Т^ука з сіламі лрожылкамі. ТТролсылк/ на летах, квел/ках.
ПРОЗА, -ы, лс. 1. Невершаваная літа
ратура ў адрозненне ад паэзіі. Мастацкая
л. 77ісаць прозай. 2. лбран. Будзённасць,
паўсядзённасць жыцця. /7. жыцця. Ц лрым.
празаічны, -ая, -ае.
ПРОЗВІШЧА, -а, мя -ы, -аў м Спад
чыннае сямейнае найменне, якое дадаец
ца да ўласнага асабістага імя. Дзявочае л.
(да замужжа).
ПРОЙГРЫШ, -у, мя ы, -аў, м 1. Няў
дачны для каго-н. зыход гульні, спабор
ніцтва і пад. Застацца у пройгрышы. 2. Су
ма грошай, страчаная пры гульні. Ляляк л.
II лрым. пройгрышны, -ая, -ае.
ПРОЙМА, -ы, мл. -ы, -аў лс. 1. Адтулі
на, паглыбленне ў чым-н., паміж чым-н.
Упройме бзвярэй паказалася зала##. 27. ламіжхмараліі. 2. Прарэз для рукава (спец.).
II лрым. пройменны, -ая, -ае і проймавы,
-ая, -ае.
ПРОЛЕЖАНЬ, -жня, мя жні, жняў
м. У ляжачых хворых: амярцвенне ску
раных покрываў той часткі цела, на якой
доўга і нерухома ляжаць. Ц ярым. пролеж
невы, -ая, -ае.
ПРОМАХ, -у мя. -і, -аў м. 1. Удар, выс
трал міма цэлі. Біць без промаху. 2. перан.
Памылка, хіба. ўрабіць л. б Не промах хто
(разм.) — пра чалавека кемлівага, лоўкага.
75ты хлопец яе л.
ПРОМЫСЕЛ, слу, мл -слы, -слаў м
1. каео-чаео. Здабыванне чаго-н., паля
ванне. 77 жэмчугу. /7. собаля. 2. Занятак
паляваннем, здабычай звяроў птушак і
пад. 77аляўнічы л. Т^Ьібалоўны л. 3. Дроб
ная рамесная вытворчасць, звычайна як
падсобны занятак пры асноўным, сельс
кагаспадарчым. Танчарны л. .Кавальскі л. 4.
мя. Прамысловае прадпрыемства здабыў
нога тылу. ТУафтавыя лромыслы. Саляныя
промыслы. II лрым. прамысловы, -ая, -ае і
промыславы, -ая, -ае. ТТрамысловая (про
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мыславая) рыба (якая з'яўляецца прадме
там промыслу). 77рамысловая (промысла
вая) кааперацыя.
ПРОПАВЕДЗЬ, -і, М -ддзю, мн і,
-яў лс. 1. Прамова рэлігійна-павучальнага зместу. Сказаць л. 2. леран., чаео.
Распаўсюджванне якіх-н. ідэй, поглядаў
(кніжн.). 77 новых ібэй.
ПРОПАДАМ (разм ) У выразе: прапа
дзі ты пропадам! — вокліч у знач.: згінь,
знікні (звычайна пры выказванні пры
красці, раздражнення). 77ралабз/ ён л. са
сваімі грашыма/
ПРОПІСЬ, -і, мн. -і, -ей, лс. Узоры пра
вільнага і прыгожага пісьма. Тачыцца пі
саць ла пропісях.
ПРОПУСК, а і -у мн і, -аў, м 1. а/?
прапусціць. 2. -а. Дакумент на права ўваходу уезду куды-н. 77аказаць л. У^ахоб ла
лролусках. 3. -а. Тое, што і пароль (спец.).
4. -у. Няяўка на сходы, заняткі і пад. 77авебваць лекцыі без лролускаў. 5. -у. Не за
поўненае, не занятае чым-н. месца (напр.,
у тэксце чаго-н.). У канслекце мноеа лро
лускаў. II лрым. прапускны, -Ая, -бе.
ПРОРАЗЬ, -і, мн. -і, -ей, лс. 1. Скразная
прарэзаная адтуліна; жалабок. 77. лрыцэла.
2. Від скразной разьбы (спец.). Л7ас?лацкая л.
ПРОРВА, ы, мн -ы, аў лс І. Стром
кі і глыбокі абрыў; бездань. Сарвацца ў
лрсрву. 77а краі лрорвы (таксама перан.: на
краі гібелі). 2. леран. Прынцыповае разы
ходжанне ў чым-н. 77асля гэтай спрэчкі
ламіж /м/ лягла л. 3. Вельмі вялікая коль
касць каго-, чаго-н. (разм.). 77аслрабуй
накарміць /лакун? лрорву. 77 грошай. 4. Пра
каго-, што-н., што паглынае, пажырае
многачаго-н. (разм., неадабр.). Якая л.; не
ўкарміць яео/
ПРОСА, -а, н. Збожжавы злак з мяцёлкавым суквеццем, з ачышчанага зерня
якога атрымліваюць крупы. Ц лрым. прася
нкі, -Ая, -бе. 77расяная каша.
ПРОСВІРКА
прасвірка
ПРОСВІРНЫ гл. прасвірка
ПРОСІНЬ, -і, лс. (разм.). Сіні прасвету
афарбоўцы чаго-н. Бочы іаэрыя з просінню.
ПРОСТА. 1. лрысл. Прама, не зварочва
ючы ўбок. Тбзіце л., ло/льш звярніце налева.
2. прыся. Непасрэдна. 77ачнём л. са справы.
3. чаео. Сапраўды, на самай справе. ТЬтаму л. нельга паверыць. 4. часц. Толькі, не
што іншае, як. 75та л. збзек. 5. прыся. Не
як выпадкова, без асаблівага намеру. Зай
шоў л. пагаварыць. 6. прыся. Наогул. Даламаеая/ робзічы і л. добрыя любзі. 0 Проста
так — без асаблівых прычын, намеру (у 5
знач.). *7аео мы прыйшоў? — 77роста /лак.
ПРОСТАВАЛОСЫ, -ая, ае (разм ) Без
галаўнога ўбору. Зыбег на вуліцу л.
ПРОСТАНАРОДДЗЕ, я, н., зб (уст)
Простыя людзі, якія належаць да непрывілеяваных класаў Быхабзец з лростанароббзя.
ПРОСТАНАРбДНЫ, -ая, -ае (уст.). Які
належыць, уласцівы простаму, працоўна

му народу, непрывілеяваным класам. Ц наз.
простанарбднасць, -і, лс.
ПРОСТЫ, -ая, -ае. 1. Аднародны па
саставе, не састаўны. 77рос?лае рэчыва. 2.
Не складаны, не цяжкі, лёгка даступны
для разумення. 77росл!ае рашэнне. 3. Без
асаблівых хітрасцей, не мудрагелісты.
77росшае абсталяванне ў кватэры. 4. Не
першасортны, грубы па якасці. Мука про
стага памолу. 5. Які не вызначаецца сярод
іншых, самы звычайны. 77. смертны. 77ростыя любзі жабаюць міру. 6. Звычайны, не
заказны (пра пісьмо, бандэроль і пад.). 7.
Прастадушны, няхітры, не ганарлівы. Бе
саромцеся яео, ён чалавек л. 8. Які нале
жыць да непрывілеяваных класаў не два
ранскі (уст ). 77. нароб. 9. Прамы, без вы
гібаў Дарога простая, як страла. 10. Пра
каня: не спутаны (разм.). О Простая мо
ва — у граматыцы: чужая мова, перададзе
ная без змен, ад імя гаворачага. 0 Простым
вокам — без дапамогі аптычных прыбо
раў II ламянш. просценькі, -ая, -ае (да 2, З
і 7 знач.). II наз. прастата, -ьі, ДМ-тацё, лс.
(да 2, 3 і 7 знач.). б Святая прастата — пра
вельмі наіўнага чалавека.
ПРОСЫП, -у; м У выразе: без просыпу
(разм.) — доўга і моцна. Спаць без просыпу.
ПРОСЬБА, -ы, мн. -ы, -аў лс. Зварот да
каго-н. з заклікам задаволіць якія-н. пат
рэбы, жаданні. Звярнуцца з просьбай.
ПРОТА... (а таксама прата...). Першая
састаўная частка складаных слоў якая
абазначае: 1) першасны, першапачатко
вы, напр.: протагісторыя, протанеаліт;
2) старшынство ў царкоўным чыне, напр.:
протадыякан, протаіерэй.
ПРОТАГІСТОРЫЯ, -і, лс (кніжн ) Да
гістарычны перыяд жыцця чалавецтва. Ц
лрым. протагістарычны, -ая, -ае.
ПРОТАДЫЯКАН, а, мн ы, аў, м У
хрысціянскай царкоўнай епархіі: першы
або галоўны дыякан. Ц лрым. протадыякан
скі, -ая, -ае.
ПРОТАІЕРЭЙ, -я, мн -і, -яў м У хрыс
ціянскай царкоўнай епархіі: старшы свя
тар (настаяцель) храма. Ц лрым. протаіе
рэйскі, -ая, ае
ПРОТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.). Аб
ломак іголкі, металічнага стрыжня.
ПРОФІЛЬ, -ю, мн і, -яў м 1. Від збо
ку (твару; прадмета). ТТ^ыеолсы л. твору.
Сфатаграфавацца ў л. 2. Сячэнне, разрэз
чаго-н. (спец ). 77. барогі. 77. столі. 3. Су
купнасць спецыфічных рыс, якія характа
рызуюць якую-н. сферу дзейнасці, а так
сама характар вытворчага ці навучальнага
ўхілу (кніжн.). Спецыяльнасць шырокага
профілю. Раён зболслсавага профілю. 77.
прадпрыемства. Ц лрылі. профільны, -ая, -ае
(да 2 знач.). ТТрофільная пракатка металу.
ПРОЦІ... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. процідзеяння ча
му-н., напр.: процідэсантны, лроці2рылозны, проціпажарны.
ПРОЦІАТАМНЫ, ая, ае Прызнана
ны для абароны супраць атамнай зброі.
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ПРОЦІБОРСТВАВАЦЬ, -твую, тву
еш, -твуе; -твуй; лездк., кдл^у-чдму. Зма
гацца супраць каго-, чаго-н., процідзей
нічаць. 77. еордеу. 77. злу.
ПРОЦІВАГА, і, ДАТ -вАзе, лс 1. Груз
для ўраўнаважвання сіл, якія дзейнічаюць
у машынах, збудаваннях (спец.). 2. лердл.
Тое, што процідзейнічае, процістаіць ча
му-н. іншаму. тіблд бумкд слуэкь/ць лроц/едедй іліддй. 0 У проціваіу, лрылдз. з Д — у
адрозненне ад каго-, чаго-н., супраць ка
го-, чаго-н. Т?ысл!Дбіць лрдлдлоеу у лроціедеу длдлел/лу.
ПРОЦІВАГАЗ, -а, мл. -ы, -аў, м. Спе
цыяльнае прыстасаванне для аховы ор
ганаў дыхання, вачэй і твару чалавека ад
атрутных газаў, бактэрый, вірусаў. Ц ярым.
процівагазавы, -ая, -ае (разм ).
ПРОЦІВАГАЗАВЫ, ая, ае Прызна
чаны для барацьбы са шкодным уздзеян
нем атрутных газаў. ТТроцібдедздеыя сробк/.
ПРОЦІДЗЁЙНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае;
лездк., каму-чаму. Аказваць процідзеянне,
супраціўленне.
ПРОЦІДЗЕЯННЕ, я, мя -і, яў, я
Дзеянне, якое перашкаджае другому дзе
янню. 77. едролсдй сйіе. ^зеялле рдўляеццд
лроц/бзеялл/о.
ПРОЦІЗАКОННЫ, ая, ае Які супя
рэчыць закону. 77роц/здколлдя йзейядсць. Ц
ядз. процізакбннасць, -і, лс.
ПРОЦІЗАЧАТКАВЫ, ая, ае Прызна
чаны для прадухілення цяжарнасці. 77роціздчдлікдеыя сробк/.
ПРОЦІЛЕГЛАСЦЬ, і, л/л. і, -ей, лс 1.
процілеглы. 2. Прадмет або з'ява, про
цілеглыя другім, непадобныя да іншых
па якіх-н. прыметах. ЛЛз/ястябд / бдрдцьбд
лроцй/ее/?дсцей. ^я лоўлдя я. седйму сябру.
ПРОЦІЛЕГЛЫ, ая, ае 1. Разме
шчаны насупраць. 77. бёрда. 2. Які супя
рэчыць чаму-н., поўнасцю не супадае з
чым-н. 7%?оцыеа//ыя л/элбэлцы/. Ц ядз. про
цілегласць, -і, лс. (да 2 знач.).
ПРОЦІПАВЕТРАНЫ, -ая, -ае Які
дзейнічае супраць нападу з паветра. 77роц/лдеел/рдлдя дхоед.
ПРОЦІПАКАЗАННЕ, я, мя і, яў, я
(спец.). 1. Паказанне, якое пярэчыць па
казанню другога. 2. Прымета, якая паказ
вае на шкоднасць прымянення якога-н.
лякарства, лячэння. 77роц/лдкдздлл/ сулрдць длл/ыб/ел/ыкдў.
ПРОЦІПАКАЗАНЫ, -ая, -ае Такі, якому ёсць проціпаказанне (у 2 знач.). ТТроц/лдкдздлде лякдрсл!ед.
ПРОЦІПАСТАВІЦЬ, -тАўлю, -тАвіш,
-тАвіць; -тАўлены; здк., кдео-м/л/о, кдмучдл/у. 1. Параўнаць, указаўшы на розніцу,
процілегласць прымет аднаго і другога.
77. лоеде мь/сяеяяе ўс/лдрэль^м лоа^ябдм. 2.
Процідзейнічаючы, накіраваць супраць
каго-, чаго-н. 77. лдсйм/о ўзброеяую сму. Ц
яездк. проціпастаўляць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
ядз. проціпастаўленне, -я, я.
ПРОЦІРАКЕТНЫ, -ая, -ае О Проціра
кетная абарона — комплекс сіл і сродкаў, а

таксама мерапрыемствы і баявыя дзеянні,
накіраваныя на абарону супраць ракетнай
зброі.
ПРОЦІСТАЯННЕ, я, н. (спец ). Мес
цазнаходжанне верхняй планеты ў пункце
неба, процілеглым Сонцу.
ПРОЦІСТАЯЦЬ, таіб, таіш, таіць;
-таім, -таіцё, -таАць; -тбй; яездк., кдмучдму (кніжн.). 1. Супраціўляцца дзеянню
чаго-н., захоўваючы ўстойлівае стано
вішча. 77. еел/ру. 77. чыйму-я. лдц/ску (пе
ран.). 2. Быць проціпастаўленым, адроз
нівацца па сутнасці.
ПРОЦІТАНКАВЫ, ая, ае Які дзей
нічае супраць танкаў абараняе ад танкаў.
77роцйлдлкдбдя дрл/ылерыя. 77. роў.
ПРОЦІХІМІЧНЫ, -ая, ае Накірава
ны на ахову ад баявых атрутных рэчываў
ТТроцйомічяыя сробк/.
ПРОЦІЯДДЗЕ, -я, я. Рэчыва, якое спы
няе або аслабляе дзеянне яду; антыдот. 77.
сулрдць косядец/ (перан., кніжн.).
ПРОЦЬМА, -ы, лс. 1. Бездань, прорва
(у 1 знач.; уст.). 2. лердл., кдео-чдео. Вялі
кае мноства, безліч. 77. ядробу.
ПРОЧКІ, -чак (разм.). Пакіданне на
некаторы час сваёй хаты, сям'і з прычыны
нязгоды, неладоў 77дйсц/ўл.
ПРОЧЫРК, а, мя і, аў, м Рыска,
пракрэсленае месца, якое абазначае пропуск чаго-н. 77. у длкеце.
ПРОШВА, -ы, мя. -ы, -аў, лс. Карунка
вая або вышываная палоска, якую ўшыва
юць ў настольнік, ручнік і пад. Яяд цубоўЯД бЫМ/Ь/ЙДЛД / ЛЛЯЛД З Л//ЛДК лрОМ/ОЫ.

ПРОШЛЫ, ая, -ае О Прошлы час — у
граматыцы: форма дзеяслова, якая абаз
начае дзеянне, што адбывалася да моман
ту гаворкі пра яго або якога-н. іншага дзе
яння ў мінулым.
ПРОШЧА, -ы, мя. -ы, -аў, лс. Месца
(узгорак, камень, возера, крыніца), на
дзеленае, паводле ўяўленняў вернікаў
надзвычайнымі надпрыроднымі сіламі і
ўласцівасцямі. 7/дбебдць цубдбзейлую лром/чу С/яяя Арыл/цд.

ПРЎГШ, -ая, -ае. 1. Спружыністы, які
прымае першапачатковую форму пасля
сціскання або згінання. 77. мяч. 77руек/я
мускулы. 2. Пра рухі: моцны і плаўны. 77.
крок. 77руекдя лдхобкд. Ц ядз. пругкасць,
-і, лс.
ПРУСАК', -А, мя. -і^ -бў м. Рыжы тара
кан.
ПРУСАК^ ал. прусакі.
ПРУСАКІ -бў, дбз. -сАк, -А, м. Ураджэн
цы або жыхары Прусіі, былой нямецкай
правінцыі. II лс. прусачка, -і, ДА/-чцы, мя.
-і, -чак (разм.). Ц ярым. прускі, -ая, -ае.
ПРУТ, -а, Л7прўце, мя. пруты, -бў, м. 1.
Тонкая палка без сучча. ^с/лдеы я. 2. Тонкі
металічны стрыжань, кавалак дроту. ,Ждлезлы л. II лдмялм/. прутбк, -ткА, мя. -ткі^
-ткбў, м. / прўцік, -а, мя. -і, -аў м. Ц лрым.
пруткбвы, -ая, -ае (да 2 знач.) / пруцяны,
-Ая, -бе (да 1 знач.). 77рул/коеы кдркдс.
77руцялдя д^дро^лсд.

ПРО-ПРЫ
ПРЎТКІ, -ая, -ае. 1. Тое, што і лруек/.
77рул/к/я ед?//ль/ брэед. 2. Жорсткі, цвёр
ды. Хдлом/ы бьАЛ/ мокрыя / лрул/к/я. II ядз.
пругкасць, -і, лс.
ПРУТОК, -ткА, мя. -ткі^ -ткбў, м. 1. ал.
прут. 2. Вязальная спіца. Ц лрым. пруткбвы,
-ая, -ае.
ПРУЦЯНЕЦЬ, -ёю, ёеш, ёе; яездк
Станавіцца нягнуткім; карчанець. 77. дб
холдбу. II здк. апруцянёць, -ёю, -ёеш, -ёе
(разм.) /спруцянёць, -ёю, -ёеш, -ёе (разм.).
ПРЫ, лрыядз. з Л7. 1. Каля чаго-н. 77ры
боме быў сдб. 2. Указвае на падпарадка
ваныя, падсобныя адносіны да чаго-н.,
аднесенасць да чаго-н. Лдбдрдл/орыя яры
/лсл/ыл/уце. Слулсыць лры м/л/дбе. Сябзелкд лры цязккдхеорь/м. 3. Указвае на наяў
насць чаго-н. у каго-н. 7рымдць бдкул/елл/ы лры сдбе. ^ыць лры зброі. 77ры зкдбдлл/
ўсяео молсяд бдб/ццд. 4. Указвае на час,
абставіны, становішча. %/л/дць лры лдсл/ольлдй лямле. Здяе/ць лры сеебкдх. ^ыць
лры лдмяц/. 77ры оылдбку здейлд/о бд едс.
ПРЫ..., лрысл/дўкд. І. Ужыв. пры ўтва
рэнні дзеясловаў са знач.: 1) давядзен
ня дзеяння да канчатковай мэты, напр.:
лрыйсц/, лрыхййццд, лрыддлдчыся; 2) да
баўлення, збліжэння, змацавання ча
го-н. з чым-н., напр.: лрыб/ць, лрырдб/ць,
лрыбўбдедць, лрыбрукдедць, лрь/клдсц/,
лрым/ыць; 3) накіравання дзеяння к сабе,
у сваіх інтарэсах, напр.: лрыедб/ць, лрысео/ць; 4) накіравання дзеяння на прадмет
зверху ўніз, напр.: лрымяць, лрыц/слуць, 5)
паўнаты, вычарпанасці дзеяння, напр.:
лрыеучыць, лрыдхеоц/ць; 6) непаўнаты
слабай меры дзеяння, напр.: лрыа//ум/ыць,
лрь/сь/лдць, лрыдбчыл/ць, 7) у дзеясловах
на -оўва, -ва — суправаджальнага дзеян
ня, напр.: лрыедеоредць, лрылідлцоўедць.
II. Ужыв. пры ўтварэнні: 1) назоўнікаў і
прыметнікаў са знач. непасрэднага пры
мыкання да чаго-н., напр.: лрылесдк,
лрыбярээкль/, лрыдзёрлы, лрь/ердл/чль/; 2)
назоўнікаў са знач. дадатковасці, напр.:
лрыллоб, лрылек.
ПРЫАДЗЕЦЬ, -ёну, -ёнеш, -ёне; -ёнь;
-ёты; здк., кдео ('мяло/ Адзець у добрае
адзенне, прыбраць (разм.). 77. бзяўчылу. Ц
зедр. прыадзёцца, -ёнуся, -ёнешся, -ёнецца.
ПРЫАДКРЁІЦЦА, і і 2 ас не ўжыв ,
-віецца; здк. Трохі адкрыцца. Здслолд лрыдбкрьо/дся. II лездк. прыадкрывацца, -Аецца.
ПРЫАДКРЁІЦЬ, -ьію,
ыеш, ые;
-віты; здк., м/л/о. Трохі адкрыць. 77. рол/. Ц
лездк. прыадкрываць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПРЫАДЧЫНЯЦЦА, і і 2 ас не ўжыв ,
-вініцца; здк. Тое, што і лрдчь/л/ццд. Ц ле
здк. прыадчыняцца, -Аецца.
ПРЫАДЧЫНЙДЬ, ыніб, ыніш, -вініць;
-ьінены; здк., мяло. Тое, што і лрдчь/л/ць. Ц
лездк. прыадчьшяць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПРЫАХВОЦІЦЬ, -бчу, бціш, -бціць;
-бчаны; здк., кдео (^м/л/о) і бд чдео (разм.).
Выклікаць у каго-н. ахвоту да чаго-н. 77.
бзяцей бд чь/лідлля. Ц лездк. прыахвбчваць,

ПРЫ-ПРЫ
-аю, -аеш, -ае. Ц зедр. прыахвоціцца, -бчуся, -бцішся, -бціцца; нездк. прыахвбчвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРЫБАВІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , іц
ца; здк. 1. Паявіцца ў дадатак. Людзей нд
еул/цдх лрыбдей!дся. 2. Стаць большым.
Дзень лрыбде/уся. /7. у едзе. Ц нездк. прыбаўлйцца, -Аецца Ц ндз. прыбаўлённе, -я, н. 77.
сям 7 (пра нараджэнне ў сям'і дзіцяці).
ПРЫБАВІЦЬ, -Аўлю, -Авіш, -Авіць;
-Аўлены; здк. 1. кдео-м/яо і ндео. Даць,
пакласці, зрабіць, сказаць у дадатак да ча
го-н. 77. бзеесце рублёў. 77. цукру ўладны. 77.
бд скдздндед. 2. чдао. Павялічыць памер,
колькасць, хуткасць чаго-н. 77.2ром/дй. 77.
кроку, б Прыбавіць у вазе (разм.) — патаў
сцець, стаць цяжэйшым. Ц нездк. прыбаў
ляць, -Яю, -Аеш, -Ае. Ц ндз. прыбаўлённе,
-я, н. / прыбаўка, -і, ДА/-ўцы, зк.
ПРЫБАЎКА, і, ДА/ -ўцы, зк 1. ал.
прыбавіць. 2. Прыбаўленая сума, коль
касць чаго-н. Агнрьшдць нрь/^дўку. Ц нрым.
прыбавачны, -ая, -ае О Прыбавачная вар
тасць — частка вартасці, якая ствараецца
наёмным рабочым звыш вартасці рабочай
сілы.
ПРЫБЁГЧЫ, -бягў, -бяжыш, -бяжыць;
-бяжьім, -бежыцё, -бягўць; -бёц -гла; -бяжьі; здк. Дасягнуць якога-н. месца бягом.
77. лерным. II нездк. прыбягаць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
ПРЫБЁДНІЦЦА,
-нюся,
нішся,
-ніцца; здк. (разм., неадабр.). Прыкінуц
ца бедным, няшчасным. Ц нездк. прыбяд
няцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПРЫБЕРАГЧЫ, -агў, -ажбш, -ажб;
-ажбм, -ажацё, -агўць; -бярбц -бераглА;
-ажьі; -ажбны; здк., м/тло. Захаваць, сха
ваць, адклаўшы на запас. 77. ^ромы нд лдкунку. II нездк. прыберагЯць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПРЫБІРАЛЬНЯ, і, мн і, лень / -льняў
зк. 1. Пакой у тэатры, дзе акцёры адзява
юцца, рыхтуюцца да выхаду на сцэну тік^брскдя н. 2. Памяшканне для адпраўлен
ня натуральных патрэб. ТрдмдЭскдл н.
ПРЫБІРАЛЬШЧЫК, а,
-і, -аў, л
Рабочы, які займаецца прыбіраннем, на
вядзеннем чысціні ва ўстановах, на прад
прыемствах II зк прыбіральшчыца, -ы, мн.
-ы, -чыц II ярым прыбіральшчыцкі, -ая,
-ае.
ПРЫБІРАННЕ ад прыбраць
ПРЫБІРАЦЦА ад прыбрацца
ПРЫБІРАЦЬ ал прыбраць
ПРЫБІЦЦА, -б'ібся, -б'ёшся, -б'ёцца;
-б'ёмся, -б'яцёся, -б'ібцца; -біся; здк.
(разм.). 1. Доўга ідучы, блукаючы, даб
рацца куды-н. 77. йд незндёмдед хутдрд.
2. кдео-чдео. Далучыцца, пайсці следам за
кім-н. Чузкдя деенкд лрыб/лдся (Зд чдрдіЗь/. Ц
нездк. прыбівацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПРЫБІЦЬ, -б й, -б'ёш, -б'ё; б'ём,
-б'яцё, -б'йць; -бі; -біты; здк. 1. м/то.
Прымацаваць цвікамі. 7/ мдсн/чыну. 2. (7
/ 2 дс. не ўлсые.), !нто. Шчыльна прыціс
нуць. 7рдеу лрыб/лд ліўнем (Зд зямлі. 3. (7 і
2 дс. не ўлсые.), м/то. Сунучы, штурхаю
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чы, давесці куды-н. Аедяяй лрыб/лд яобку
(Зд бердед. 4. кдао. Моцна пабіць (разм.).
77. злодзея (Зд лдўсмерц/. Ц нездк. прыбіваць,
-Аю, -Аеш, -Ае (да 1—3 знач.). Ц ндз. прыбі
ванне, -я, н. (да 1 знач.) і прыбіўка, -і, ДА/
-ўцы, зк. (да 1 знач.; разм.).
ПРЫБЛІЖАНЫ', ая, ае Не зусім
дакладны, прыблізны. 77рь/блізкднде рд!дэнне. ТТрыблізкднд (прысл.) лдбл/ныць. Ц
ндз прыбліжанасць, -і, зк
ПРЫБЛІЖАНЫ, ая, -ае Які блізка
стаіць да высокапастаўленай асобы, ка
рыстаецца яе даверам. ТТрыбл/лсдныя дсобы. Л/дндрх /яео н^ь/блізкднь^я (наз.).
ПРЫБЛІЗІЦЦА, -іжуся, ізішся, -ізіцца; здк. Стаць больш блізкім (у 1 і 5 знач.).
77. (Зд (Ззеярэм. 77рыбліз;ўся бзень дб 'езбу. 7/
(Зд ленных узордў. Ц нездк. прыбліжАцца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц ндз. прыбліжэнне,
-я, н.
ПРЫБЛІЗІЦЬ, -іжу, ізіш, -ізіць; іжа
ны; здк., кдео-нямо. Паставіць блізка; зра
біць больш блізкім (у 1,4 і 5 знач.). Ц нездк.
прыбліжаць, -Аю, -Аеш, -Ае Ц ндз прыблі
жэнне, -я, н.
ПРЫБЛІЗНЫ, ая, ае Не зусім дак
ладны, болып-менш блізкі да сапраўдна
га. 77рыбл/зныя зеестк/. 77дбл/ныць лрыбл/знд (прысл.). II ндз. прыблізнасць, -і, зк.
ПРЫБЛУДА, -ы, Д у Т ам, А/ дзе,
м.; ДА/ -дзе, 7' -ай (-аю), зк., мн. -ы, -аў
(разм.). І. Чужы, не тутэйшы чалавек. 2.
Аб прыблуднай жывёліне.
ПРЫБЛУДНЫ, -ая, -ае (разм.). Які вы
падкова зайшоў куды-н., апынуўся дзе-н.
(у чужым месцы, доме, статку). 77рыблубндя деечкд.
ПРЫБЛЫТАЦЬ, аю, -аеш, -ае; аны;
здк., кдео-мдяо (разм.). Тое, што і лрь/ллесц/ (у 2 знач.). II нездк. прыблытваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПРЫБОЙ, -ю, м. Марскія хвалі, якія
б'юць у бераг %с лрыбо/о. Ц лрым. пры
бойны, -ая, -ае.
ПРЫБОР, -а, мн -ы, -аў м 1. Набор
прылад для чаго-н. %рн/дьны л. *7дйны л.
2. Прыстасаванне, спецыяльнае ўстрой
ства, апарат для выканання якой-н. ра
боты, рэгулявання, кантролю і пад. 7?ымярд^ьны л. ТТдердедльныя лрыборы. Ц лрым.
прыборны, -ая, -ае (да 2 знач.; спец.).
ПРЫБОРАБУДАВАННЕ, я, н 1. Галі
на машынабудавання, што вырабляе вы
мяральныя прыборы, сродкі апрацоўкі
інфармацыі, аўтаматычныя і аўтаматыза
ваныя сістэмы кіравання. 2. Галіна наву
кі і тэхнікі, якая распрацоўвае сродкі аў
таматызацыі і сістэмы кіравання. Ц лрым.
прыборабудаўнічы, -ая, -ае
ПРЫБРАЦЦА, -бярўся, -бярэшся,
-бяруцца; -бярбмся, -берацёся, -бярўцца;
-брАўся, -рАлася; -бярыся; здк. 1. Адзецца
прыгожа, лепш, чым звычайна. 77. як яд
еясетіле. 2. (7 /2дс. не ўлсые.), лердн., у м/то
і без бдл. Пакрыцца чым-н., упрыгожыц
ца. /брдб лрыбрдўся к сеялку. 3. Прывесці
ў парадак што-н., зрабіць уборку чаго-н.

або давесці да ладу што-н. (разм.). Ц нездк.
прыбірацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПРЫБРАЦЬ, -бярў, -бярЭш, -бярЭ;
-бярбм, -берацё, -бярўць; -брАў -рАла;
-бярьі; -брАны; здк. 1. кдео-н/л!о. Адзець
прыгожа, лепш, чым звычайна; упры
гожыць. 77. едлдеу кееткдм/. 2. мяло і без
бдл. Прывесці ў парадак. 77. у хдце. 77. нд
с/лдяе. 3. !н/ло. Прыняць адкуль-н. 7/ ле
су^ сд с/лдяд. 0 Прыбраць да рук кдео-ндло
(разм.) — цалкам падпарадкаваць сабе ка
го-н. або завалодаць чым-н., захапіць сабе
што-н. II нездк. прыбіраць, -Аю, -Аеш, -Ае.
II ндз прыборка, -і, 27А/ -рцы, зк. / прыбі
ранне, -я, н
ПРЫБРЫСЦІ рыдў, рыдзёш, -рыдзё; -рьшзём, -рьшзяцё, -рыдўць; -рйў,
-рылА, -лб; -рыдзі; здк. (разм.). Брыдучы,
прыйсці куды-н.
ПРЫБУДАВАЦЬ, дўю, -дўеш, -дўе;
-дўй; -давАны; здк., мяло. Прыбудаваць у
дадатак да чаго-н. 77. трысцен (Зд хоты. Ц
нездк. прыбудоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ндз.
прыбудова, ы, лс /прыбудоўванне, -я, н
ПРЫБУДОВА, ы, лс 1. ад прыбуда
ваць. 2. мн. -ы, -дбў. Прыбудаваны буды
нак. Дрдўляндя л.
ПРЫБЫТАК, -тку, мн -ткі, ткаў м 1.
Сума, на якую даход перавышае выдаткі.
%/сжы л. 2. Абагульняючы паказчык фі
нансавых вынікаў гаспадарчай дзейнасці
прадпрыемства. 3. лердн. Карысць, вы
гада (разм ). Як/ л. ндм з еэ/ядед? 4. Пра
з'яўленне патомства (у сям'і, гаспадарцы і
пад.; разм.). ^дкдцьлрыОыткуўхдце.
ПРЫБЫТКОВЫ, ая, ае Які прыно
сіць прыбытак; выгадны. Т/рыбыткоедя
едтйнд едслдіЗдрк/. ТТрыбы/лкоед (прысл.)
лрдбдць (д/ло-н. II ндз. прыбытковасць, -і,
лс.
ПРЫБЫЦЬ, бўду, бўдзеш, бўдзе;
-быў -былА, -лб; -бўдзь; здк. 1. Прыйсці,
прыехаць (афіц.). 7/яен/к прыбыў сеоендсоед. 77. бд месцд лрызндчэння. 2. (7 / 2 дс. не
ўлсые.). Павялічыцца, прыбавіцца. Ядбд
лрыбыяд. II нездк. прыбываць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II ндз. прыбыццё, -А, н. (да 1 знач.) /
прыбыванне, -я, н. Рдсклдб прыбыцця цяен/коў.
ПРЫБЯГАЦЬ
прыбегчы
ПРЫБЯДНЯЦЦА 27!. прыбедніцца
ПРЫВАБІЦЬ, -блю, біш, -біць; -блены; здк. 1. кдео (мяло). Імітуючы голас
або прыцягваючы ўвагу якой-н. прына
дай, паклікаць, прымусіць наблізіцца. 77.
елум/цд. 77. едўкд. 2. кдео-нпло. Прымусіць
звярнуць увагу на што-н. або прыйсці куды-н. Сеяпыо ў дкне лрыедб/лд ндс. 77дх
САідлсдндед лрыедб/у мяне нд кухня?. 3. кдео
(мяло). Вьншікаць да сябе сімпатьпо, пры
хільнасць, станоўчыя адносіны. 77. седёй
знен/ндсцю. 4. лердн., кдео ("м/то/ Стаць
для каго-н. заманлівым, прыемным. Яео
лрыедбмд бобрдя лдсдбд. Ц нездк. прываблі
ваць, -аю, -аеш, -ае Ц ндз. прывабліванне,
-я, н.
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ПРЫВАБЛІВЫ, ая, ае Які прываблівае да сябе сваімі якасцямі, уласцівасця
мі. 77рыблб/пбдя злем/ласць. Ц лаз. прываблі
васць, -і, ж?.
ПРЫВАБНЫ, -ая, -ае 1. Які вабіць,
прыцягвае да сябе якімі-н. якасцямі, ры
самі; прыемны з выгляду, мілавідны. 77рыеаблыя рысы люару. 2. Прыемны, мілы. 77.
еолас. ТТрыеаблая ўсмем/ка. 3. Які вабіць
чым-н., выклікае цікавасць. ТТрыяабмія
лрафес/я. II лаз. прывабнасць, -і, ж?.
ПРЫВАГА, -і, ДА/ -вАзе, ж. (спец.).
Колькасць вагі, якая прыбавілася. Сярэблясул^ачлая л. се/лем.
ПРЫВАДНІЦЦА, -аднібся, -бднішся, -бдніцца; зак. Пра лятальны апарат,
парашутыста: апусціцца на ваду. Ц лезак.
прывадняцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц лаз.
прывадненне, -я, л.
ПРЫВАДНІЛІ ел прывод^.
ПРЫВАЗНЙ, -Ая, -бе. Прывезены ад
куль-н., не мясцовы. ТТрыеазлоя сь/рае/ла.
ПРЫВАЛ, -у; мл. -ы, -аў м 1. ел. прыва
ліць'. 2. Прыпынак у дарозе для адпачын
ку а таксама месца прыпынку. ўрабіць л. Ц
лрым. прывальны, -ая, -ае (да 2 знач.).
ПРЫВАЛАЧЫ, -лакў, лачбш, -лачб;
-лачбм, -лачацё, -лакўць; -лбк, -лаклА,
-лб; -лачіА; -лбчаны; зак., каао-м/л/о. Дас
тавіць валочачы. 77. мех. Ц лезак. прывала
каць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПРЫВАЛІЦЬ', -аліб, -Аліш, -Аліць;
-Алены; зак. 1. каео-/алю. Прыперці, пры
хіліць да чаго-н. або прыціснуць зверху
чым-н. 77. камель ба сцялы. 2. Прыстаць да
берага, да прыстані (спец.). 77арахо<3 лрыеаліу ба лрысліал/. 3. (7 / 2 ас. ле ўжые.),
лерал. З'явіцца, прыйсці (разм.). 72/часце
лрыеаліла ў ха/лу. ТТрыеаліла млоаа ларобу.
II лезак. прывальваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лаз.
прывальванне, -я, л (да 1 знач) / прывал,
-у м. (да 2 знач.).
ПРЫВАЛІЦЬ^, -аліб, -Аліш, -Аліць;
-Алены; зак., мала. Трохі, не поўнасцю
зваліць (сукно). Ц лезак. прывяльваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПРЫВАЛЬНЫ ёд. прывал
ПРЫВАРАЖЫЦЬ, -ажў,
бжыш,
-бжыць; -бжаны; зак., каео (млло/ 1. У
забабонных уяўленнях: прывабіць вараж
бой. 2. лбрал. Зачараваўшы, прывабіць да
сябе (разм.). Ц лезак. прыварожваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПРЫВАРАК, -рку м. Гатаваная страва;
таксама прадукты харчавання, у тым ліку
заправа, якія выкарыстоўваюцца пры га
таванні гарачых страў 77 у бррм/ч. Ц лрым.
прыварачны, -ая, -ае
ПРЫВАРЫЦЬ, арў, Арыш, Арыць;
-Араны; зак., /аліо. Прырабіць, зварваю
чы. 77. дучку <3а ме/лал/члаеа каў/аа. Ц ле
зак прыварваць, -аю, -аеш, -ае Ц лаз пры
варка, -і, ДА/-рцы, лс. / прыварванне, -я, л
ПРЫВАТ-ДАЦЭНТ, а, А/ нце, мл -ы,
-аў м. У вышэйшых навучальных устано
вах да рэвалюцыі: пазаштатны выклад
чык, роўны па званні дацэнту а таксама

асоба, якая мела гэта званне. Ц лрь/м. прывйт-дацЗнцкі, -ая, -ае.
ПРЫВАТНАСЦЬ, і, лн і, ей, э<с
Прыватная, не тыповая акалічнасць, пад
рабязнасць. Зеярл/це ўеаау ла л. б У пры
ватнасці, лабочл. сл. — ужыв. для падкрэс
лівання якога-н. прыватнага выпадку у
знач.: напрыклад, у тым ліку
ПРЫВАТНАЎЛАСНІЦКІ, ая, ае Тое,
што і лрыеал/лы (у 3 знач.). ТТрыеалілаўласл/цкая ааслабарка.
ПРЫВАТНІК, -а, мл -і, -аў, м (разм )
Прыватны гандляр, прадпрыемец. Ц ж.
прыватніца, -ы, мл -ы, -ніц. Ц лрым. прывАтніцкі, -ая, -ае.
ПРЫВАТНЫ, -ая, -ае 1. Які з'яўля
ецца асобнай часткай чаго-н., не агуль
ны, не тыповы. 77 еыеаб. Заключэлле аб
аеульлаеа (За лрыеал^лаеа (наз.). 77 фаюл.
2. Асабісты, не грамадскі, не дзяржаўны.
77рыбал!лая /лэлеерама. 77рь/еал/лая слраеа.
3. Які належыць пэўнай асобе, не грамад
ству не дзяржаве. ТЗ^ыеа/плая ўласласць.
77. заказ. 4. Які мае адносіны да асабіста
га, індывідуальнага валодання, дзейнасці,
гаспадаркі і адносін, якія адсюль выні
каюць. ТТрыеа/ллае жыццё. О Прыватная
пастанова (спец.) — пастанова, якая вы
носіцца судом па пытанні, што не падля
гае яго кампетэнцыі.
ПРЫВЁЗЦІ, -язў, -язёш, -язё; -язём,
-езяцё, -язўць; -ёз, -ёзла; -язі; -Азены;
зак., каао-мало. Даставіць, завезці. Ц ле
зак. прывозіць, -бжу -бзіш, -бзіць. II лаз.
прывОз, -у м / прывОзка, -і, ДА/ -зцы, ж.
(разм.).
ПРЫВЁСІЦЬ, -ёшу -ёсіш, -ёсіць;
-ёшаны; зак., /ал/о. Прымацаваць у віся
чым становішчы. 77 лямлу /За слюл/. Ц ле
зак. прывешваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лаз пры
вешванне, -я, л
ПРЫВЕСЛАВАЦЬ, яслўю, яслўеш,
-яслўе; -яслўй; зак. Наблізіцца, вяслую
чы. 77. (За бераеа. Ц лезак. прывяслоўваць,
-аю, -аеш, -ае.
ПРЫВЕСЦІ, -вядў, -вядзёш, -вядзё;
-вядзём, -ведзяцё, -вядўць; -вёў -вялА,
-лб; -вядзі; -вёдзены; зак. 1. каео ^/а/ло/
Ведучы, памагчы дайсці. 77. бзяцем бабому. 2. (7 і 2ас. леўжые.), каео (^аліо/ Пас
лужыць шляхам да чаго-н. Слябы лрь/еял/
лаляўл/чь/х ба лары. Сцежка лрыеяла ла
лалялу. 3. (7 / 2 ас. ле ўжые.), лерал., каео
^мллр), ба чаео. Давесці да якога-н. выні
ку стаць прычынай чаго-н. /Тбеыя <%?акл^ы лрыеял/ еучолаеа ба еажлаеа абкрыцця.
Усё еэліа можа л. ба еял/'кіх лелрыемласцем. 4. каао-/ал?о і ў м/?ло. Зрабіць што-н.
(што ўказана назоўнікам). 77. ў захаллелле. 77. лрыеаеор у еыкалалле. 77. ў лаяежль/
еыеляб. 5. каео. Даць прыплод, нарадзіць
(разм.). Се/лля лрыеяла абзілаццаць ларася/л. 6. /а/ло. Паведаміць для падмаца
вання чаго-н., напомніць. 77. еыказеалле
еучолаеа. 77. лрыклаб. Ц лезак. прыводзіць,
-джу -дзіш, -дзіць. II лаз. прывядзенне, -я,

ПРЫ-ПРЫ
л. (да 3, 4, 6 знач.) / прывОд, -у А/-дзе, м.
(да 1 знач.; спец.).
ПРЫВЕТЛІВЫ, ая, ае Добразычлі
вы, гасцінны, ветлівы. 77. еаслабар. 77рыеел/л/ёа (прысл.) сус/лрэць еасцем. Ц лаз.
прыветлівасць, -і, ж
ПРЙВІД, у А/ дзе, мл -ы, -аў м 1.
Вобраз каго-, чаго-н., што бачыцца ва
ўяўленні. 7/ачлыя лрые/бы. 2. Ледзь акрэс
леныя рысы чаго-н.; контуры. Лбболелыя
лрые/бы зорыла.
ПРЙВІДНЫ, ая, ае І. Які з'яўляец
ца прывідам, параджэннем хворага ўяў
лення. 77. мал/олак. 2. лерал. Які існуе ва
ўяўленні; несапраўдны. ТТрые/блае м/часце.
II лаз прывіднасць, -і, ж
ПРЫВІЛЕЙ, -я, мл -і, -яў м гіст За
канадаўчы акт у Вялікім Княстве Літоў
скім, Рэчы Паспалітай і іншых феадаль
ных дзяржавах. ТМлелск/ л.
ПРЫВІЛЕЯ, -і, мл і, -лёй, ж Вык
лючнае права, ільгота. 77рыеіле/ еел/эралал/
еамлы.
ПРЫВІЛЕЯВАНЫ, -ая, ае І. Які ка
рыстаецца прывілеямі. ТТрыеілеяеалае
саслоўе. 2. Лепшы, больш выгадны ў па
раўнанні з іншым. 77асл/а<?/цб каео-л. у
лрыеілеяеалае сл/алое//ача. Ц лаз. прывілея
ванасць, -і, ж.
ПРЫВІТАННЕ, -я, л<н. і, -яў, н. І.
Словы, рух, жэст, звернутыя да каго-н.
як знак добразычлівасці, дружалюбнас
ці, добрага пажадання і пад. Ябказаць ла
чыё-л. л. 77ерабаць л. 2. лязм. Зварот да
блізкага знаёмага пры сустрэчы (разм ).
/7./Аубы крочым/?3. Вусны або пісьмовы
зварот да каго-н. з выказваннем асабістай
прыязнасці, добрага пажадання, салідар
насці і пад. Тарачае л. абаролцам Рабзімы.
77аслаць л. юбіляру Ц лрь/м. прывітальны,
-ая, -ае.
ПРЫВІТАЦЦА ал вітацца
ПРЫВІТАЦЬ ал вітаць
ПРЫВІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
прыўёцца; -віўся, -вілАся, -лбся; зак. Стаць
звычайным, замацавацца. ТТрь/білйя лаеык/ ба ^/з/члам лрацы. Ц лезак. прывівацца,
-Аецца.
ПРЫВІЦЬ, -ыўіб, -ыўёш, -ыўё; -ыўём,
-ыўяцё, -ыўк5ць; -віў -вілА, -лб; -ві; -віты;
зак., а/л/о каму. Прымусіць засвоіць, зра
біць звычайным. 77. куяь/лурль^/ лаеь/к/. Ц
лезак. прывіваць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц лаз. пры
віццё, -А, л.
ПРЫВОД', у А/-дзе, мл ы, аў м 1.
ал. прывесці. 2. Прымусовая дастаўка ў ор
ганы следства або ў суд тых, хто не з'явіў
ся па выкліку а таксама часовы арышт для
допыту (афіц.). Аўл/аал ужо мае некалькі
лрыеобаў у міліцыю.
ПРЫВОД\ -а, А/ дзе, мл -ы, аў, м
Механізм або сістэма механізмаў для пры
вядзення ў рух розных машын. Злеюлрычлы л. II лрым. прывадні, -Ая, -бе. 77. лае.
ПРЫВОДЗІЦЬ ал прывесці

ПРЫ-ПРЫ
ПРЫВОЗ, у, м. 1. ад прывезці 2.
Тое, што прывезена, прывезеныя тавары
(разм.). Вялікі л.
ПРЫВОЗІЦЬ ад прывезці
ПРЫВОЗКА ад прывезці
ПРЫВОЛЛЕ, -я, л. 1. Шырокае адкры
тае месца, прастора. Дуеоеое л. 2. Поўная
свабода, вольнае жыццё. 7ут л. Для Дзіця
чых ёульляу.
ПРЫВОЛЬНЫ, ая, ае 1. Свабодны,
прасторны. 77рь/еояьль/я лолі. 2. Пра ўмо
вы жыцця: вольны, нічым не абмежаваны.
ТТрыеольлое жыццё. ТТрыеольло (прысл.)
лсыяеццл. Ц лоз. прывольнасць, -і, ж.
ПРЫВУЧАЦЬ, -учў, -ўчыш, -ўчьшь;
-ўчаны; зак., клас (^што), Да коао-чоео і
з іл^. Прымусіць прывыкнуць да каго-,
чаго-н., навучыць чаму-н., выпрацаваць
навык да чаго-н. 71 Да лороДку. Ц лазак,
прывучаць, -Аю, -Аеш, -Ае і прывўчваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц заар. прывучыцца, -учўся,
-ўчышся, -ўчыцца; лазак, прывучацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца і прывўчвацца, -аю
ся, -аешся, -аецца. Ц лаз. прывучэнне, -я, л.
і прывўчванне, -я, л
ПРЫВЫКАЛЬНАСЦЬ, і, ж (спец)
Наяўнасць прывычкі да чаго-н. (звычай
на пра лекавыя сродкі). 71 Да слалжррлааа.
ПРЫВЙКЛЫ, ая, -ае Які прывык да
чаго-н., мае прывычку да чаго-н. 77рыаыклаа Да шул/у ауха.
ПРЫВЙКНУЦЬ, ну, неш, не; пры
вьік, -кла; -ні; зак. 1. Да чоао і з іл%?. Набыць
прывьнку да чаго-н. 77. роло ўстоео//ь.
2. Да коео-чоао. Асвоіцца з кім-, чым-н.
77. Да лояых злоёмых. Ц лезак. прывыкАць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц лаз. прывыкАнне, -я, л.
ПРЫВЙЧКА, -і, ^47-чцы, мл. і, чак,
ж. 1. Засвоеная на працягу часу схіль
насць, манера паводзін, дзеянняў, якая
стала звычайнай, пастаяннай. /[рэллоя л.
Э^ойшло у лрыеь/чку займацца зімласля
кам. З^яць у лрь/яь/чку. 2. Навык, уменне,
набытае вопытам. 7?ез лрыеь/чкі касіць
цяжка.
ПРЫВ&ЧНЫ, ая, ае 1. Які стаў
прывычкай. 77. уклоД жыцця. 2. Вядомы,
добра знаёмы, такі, да якога прывык.
ТТрыеь/чль/я з Дзяцілстзо мясцілы. 77рыеь/чль/я сцель/. 3. Які прывык, прывучыўся да
чаго-н. (разм.). Т^кі, лрыеь/чль/я Да усякай
лрацы. II лаз. прывь/чнасць, -і, ж
ПРЬІВЯДЗЁННЕ ад прывесці
ПРЫВЯЗАЦЦА, -яжўся, -йжашся,
-Ажацца; -яжыся; зак. (разм.). 1. Прыма
цавацца да чаго-н. вяроўкай. 77. лоясом
Да слула. 2. лерал., Да коао-чоео. Пачаць
дакучаць, прыставаць. 77. з лытоллямі. 3.
лерал., Да каео-чаео або за кім-чым. Па
чаць неадступна ісці за кім-, чым-н. Са
бака лрыеязаўся Да хдолчыка. Ц лезак. пры
вязвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРЫВЯЗАЦЬ, -яжў, Ажаш, Ажа;
-яжьі; -йзаны; зак. 1. што і Да чаео. Пры
мацаваць, завязваючы. 77. лейцы Да калаеязі. 2. коео-што Да каео-чаео. Прымаца
ваць, злучаючы рэменем, вяроўкай і пад.
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77. каля Да Дрзеа. 3. лерал., што Да чаео. У
думках злучыць, суаднесці з чым-н. 77. лабуДоеу Да мясцовасці. Ц лезак. прывязваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц лаз. прывязка, -і, ДЛ/
-зцы, ж. і прывязванне, -я, л.
ПРЫВЯЗНЫ, -Ая, -бе. Які мае прыста
саванне для прывязвання, такі, які можна
прывязаць. 77рь/еязль/я лыжы.
ПРЫВЯЗЬ, -і, мл. -і, -ей, ж. У спалу
чэннях: на прывязі, на прывязь, з прывязі і
пад.: тое, чым хто-н. прывязаны (рэмень,
ланцуг і пад.). 7рымоць сабаку ла лрыеязі.
АаДзіць ла лрыаязі.
ПРЫВЯРЗЦІСЯ ел вярзціся
ПРЫВЯСЛОЎВАЦЬ ад прывеславаць
ПРЫГАВАРЫЦЬ, ару, -брыш, брыць;
-браны; зак., каео (што) і Да чаео. Вынесці
абвінаваўчы прыгавор каму-н. 77. Да ліурэмлаеа зляволелля. Ц лезак. прыгаварваць,
-аю, -аеш, -ае.
ПРЫГАВОР, у, мл ы, аў, м 1. Рашэн
не, вынесенае судом пасля разбору судо
вай справы. Ябеілаеаўчы л. т4л/?аўДальль/
л. 77. обскорДжолл/о ле лаДляеае. 2. лерал.
Увогуле пастанова, рашэнне, меркаванне
з ацэнкай чаго-н. Суровы л. еісліорыі.
ПРЫГАВОРВАЦЬ', аю, аеш, ае; ле
зак. Гаварыць, робячы што-н., суправа
джаць што-н. словамі. Тйць і л.
ПРЫГАВОРВАЦЬ^ ад прыгаварыць
ПРЫГАВОРКА, і, ДМ рцы, мл -і,
-рак, ж. Вострыя, забаўныя словы, сло
вазлучэнні, якія ўстаўляюцца ў гаворку.
Тварыць з лрь/едерркамі.
ПРЫГАДАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; зак. Прыйсці на памяць, успомніцца.
ТТрь/еаДалася Далёкае мілулае. Ц лезак. прыгАдвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРЫГАДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак. 1. каео-што. Прыпомніць, узнавіць у
памяці. 77. лоДробязлосці зДарэлля. 2. каеошто. Напомніць, навесці на ўспамін. 75та лісьмо лрыеаДала мле мілулае. 3. што і
каму. Прыпомніць зробленае кім-н., каб
адпомсціць, пакараць за гэта (разм.). Мы
еэта табе яшчэ лрыеаДаем/ Ц лезак. пры
гадваць, -аю, -аеш, -ае (да 1 і 2 знач.).
ПРЫГАЖОСЦЬ, і, мл і, ей, ж 1.
Сукупнасць якасцей, што прыносяць
асалоду позірку, слыху; усё прыгожае, ча
роўнае. ТораД еыкл/очлай лрь/еожосці. ^ызлачацца лрь/еожос^/о. 2. л/л. Прыгожыя,
чароўныя мясціны. 77рыеажосці лрыробы.
3. толькі 77. Пра што-н. прыемнае, што
прыносіць задавальненне (разм ). ТУаДыхаліея ляслым лаеет/?ам, аДлачь/лі. 77./
ПРЫГАЖЎН, -А, л/л. -ы, -бў м. І. Пры
гожы чалавек. 2. лбрал. Пра што-н. вельмі
прыгожае. 77.-целлахоД. Ц лал/ялш. прьцажунчьж, -а, л/л. -і, -аў, м. (да 1 знач.; разм.).
II ж. прыгажуня, -і, мл. -і, -жўнь.
ПРЫГАЖЭЦЬ, -бю, Аеш, бе; лезок
Станавіцца прыгожым, прыгажэйшым.
77рь/еожэе роДлы ярой. Ц зок. папрыгажэць,
-бю, -Эеш, -бе.
ПРЫГАЛЎБІЦЬ, -блю, біш, -біць;
-блены; зок., коео (што/ Прылашчыць

(разм.). 77. Дзіця. Ц лезок. прыгалубліваць,
-аю, -аеш, -ае.
ПРЫГАНЯТЫ, ага, мл -ыя, -ых, м
Памешчыцкі слуга, які наглядаў за пра
цай сялян у час прыгону; цівун (уст.).
ПРЫГАНЯЦЬ ад прыгнаць'
ПРЫГАНЯЦЬ^ ад прыгнаць^
ПРЫГАРАД, а, М -дзе, мл ы, -аў, м
1. Пасёлак, які прымыкае да тэрыторыі
вялікага горада. 2. У Старажытнай Русі:
горад, падпарадкаваны палітычна і гас
падарна галоўнаму гораду вобласці. 77рыеороДы 7?ятйкоео 77оўеороДо. Ц лрым. простарадны, -ая, -ае.
ПРЫГАРАДНЫ, -ая, -ае І. ад. пры
гарад. 2. Які знаходзіцца, размешчаны ў
прыгарадзе, у наваколлі горада. 77. жыхор.
77. зоеоД. 3. Пра транспарт: не далёкі, які
абслугоўвае блізкія ад горада раёны. 77
оўтобус.
ПРЫГАРНУЦЦА, -арнўся, брнешся, -брнецца; -арніся; зок., До коао-чоао.
З ласкаю, пяшчотай прытуліцца. 77 До
шчокі моці. II лезок. прыгортвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
ПРЫГАРНУЦЬ, -арнў, брнеш, -брне;
-арні; -брнуты; зок. І. што. Прыгрэбці,
зграбаючы, сабраць каля чаго-н. 77 жор
До чь/еулкоў. 2. што чым. Прыкрыць, пры
сыпаць чым-н. 77. зямлёй корэлле. 3. коео
(што/ 3 ласкаю, пяшчотай прытуліць да
сябе. 77. Дочку. Ц лезок. прыгортваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПРЫГАРШЧЫ, аў І. Складзеныя ра
зам у выглядзе акругленага ёмішча абе
дзве далоні так, каб можна было туды
чаго-н. насыпаць, наліць. 77оДстобіць л.
2. Колькасць чаго-н., якая ўмяшчаецца ў
складзеныя такім чынам далоні. 2/адыя л.
орэхоу.
ПРЫГАРЭЛЫ, -ая, -ае Які прыгарэў
падпаліўся. 77рыеорэль/я скерркі. Ц лоз. пры
гарэласць, -і, ж.
ПРЫГАРАЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , -рйць;
зок. І. Пра печанае, смажанае: трохі абга
рэць, абвугліцца. Дульбо лрыеорэло. 2. Пра
вадкую страву, кашу: пры варцы, кіпячэн
ні пачаць пахнуць дымам, гарам або пры
стаць, прыліпнуць да пасудзіны. Молоко
лрыеорэло. ТЙ7шо лрыеорэло До еоршко. Ц ле
зок прыгарэць, -Ае і прыгарваць, -ае
ПРЫГАТАВАЦЬ, тўю, тўеш, -тўе;
-тўй; -тавАны; зок. І. што. Зрабіць, выра
біць што-н. або згатаваць, падрыхтаваць
для спажывання, яды. 77. цэмелтлы ростеор. 77. еячэру. 2. што і чоео. Прывесці ў
стан годнасці для ўжытку; падрыхтаваць
загадзя. 77. колёсы у Дороеу. 77 корму сеіллям. II лезок. прыгатоўваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫГІНАЦЦА ад. прыгнуцца
ПРЫГІНАЦЬ ал прыгнуць
ПРЫГЛАДЗІЦЬ, джу, дзіш, дзіць;
-джаны; зок., што. Гладзячы, зрабіць роў
ным. 77. еолосы. 77. стыль (перан.). Ц лезок.
прыгладжваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лоз. пры
гладжванне, -я, л.
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ПРЫГЛЕДЗЕЦЦА, -джуся, -дзішся,
-дзіцца; зак. 1. бо коео-чоео і без бол. Уваж
ліва паглядзець, каб разгледзець каго-,
што-н. 71 / ўбочьм/ь, м/то мяе^оеос^ь тут
няроўноя. 2. бо коео-чоео і без бол. Уважлі
ва разглядаючы, вывучаючы, асвойтацца
з кім-, чым-н. 77. бо тутэйм/ых лоробкоў.
Да еэтоео чолоееко л/рэбо бобро м. 3. Пры
выкнуць глядзець у якіх-н. умовах. 2?очь/
л/уь/алейзе/пся у лоі^емкох. Ц незок. прыгля
дацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца і прыглядвац
ца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРЫГЛЕДЗЕЦЬ, -джу; -дзіш, -дзіць;
-джаны; зак. 1. за к/м-чым, коео-м/то і
без бол. Пасачыць з мэтай догляду; пак
лапаціцца пра каго-, што-н. 77. за бзецьм/. ТТрыалжЗай засеем, каб хобзы/ часцей (з
нар ). 77рь/а//ебзь тут, а л облучуся ўмоеоз/н. 2. каео-м/лю. Намеціць для набыцця,
скарыстання (разм.). 77 сабе касцюм. 77.
месца бля бубоўл/. Ц лезак. прыглядАць, -Аю,
-Аеш, -Ае / прыглядваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫГЛУШЫЦЬ,
ушў, -ўшыш,
-ўшыць; -ўшаны; зак. Зрабіць менш чут
ным, гучным, некалькі заглушыць (у 2—4
знач ). 77. мажор. Ц лезак. прыглушаць, -Аю,
-Аеш, -Ае ?' прыглушваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫГНАЦЬ', -ганіб, -гбніш, -гбніць;
-гані; -гнАны; зак., коео-м/то. Гонячы,
прывесці, даставіць. 77 коней з начлееу.
II незак. прыганяць, -Аю, -Яеш, -Яе. Ц наз.
прыгбн, -у, м.
ПРЫГНАЦЬ, -ганіб, -гбніш, -гбніць;
-гані; -гнАны; зак., м/то ба чаео (спец.).
Прыладзіць так, каб адно да аднаго пады
ходзіла па памерах. 77 яечка ба бочкі. Ц не
зак. прыганяць, -Яю, -Аеш, -Яе. Ц наз. прыгбнка, -і, ДАТ-нцы, зк. 77. бэжалей.
ПРЫГНЕСЦІ ая прыгнятаць
ПРЫГНЕЧАННЕ, -я, н 1. ая прыгня
таць. 2. Цяжкі, змрочны стан. Быць у лрыенечанн/.
ПРЫГНЕЧАНЫ, ая, ае 1. Які цёр
піць прыгнёт, уціск, эксплуатуецца. 77.
нароб. 2. Які адчувае на сабе прыгнечанне
(у 2 знач.); цяжкі, змрочны. 77 настрой. Ц
наз. прыгнечанасць, -і, зк.
ПРЫГНЁТ, -у; 37-ёце, м 1. ая прыгня
таць. 2. Жорсткі ўціск, эксплуатацыя.
ПРЫГНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак. Наг
нуцца, нахіліцца, трохі сагнуцца. Тал/ны
лрыенул/ся ба зямлі. 77, уеохобзячь/ ў склеп.
II незак. прыгінацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПРЫГНУЦЬ, нў, -нёш, -нё; нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак., коео-м/то.
Нагнуць, нахіліць, трохі сагнуць. 77. аалаеу ў бзеярах. Ц незак. прыгінаць, -Аю, -Аеш,
-Ае II наз прыгінанне, -я, н
ПРЫГНЯТАЛЬНІК, а, мн і, аў, м
Той, хто прыгнятае; эксплуататар. Ц зк.
прыгнятальніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ПРЫГНЯТАЛЬНІЦКІ, -ая, -ае (кніжн)
Заснаваны на прыгнёце, прыгнечанні; эк
сплуататарскі. 77 лаб.
ПРЫГНЯТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак
1. м/то. Прыціскаць чым-н. цяжкім зверху.

77. сыр каменем. 2. каао (м/то). Эксплуата
ваць, не даваць свабодна жыць. 77. слабых.
3. каео (м/то). Непакоіць, ствараць цяжкі,
падаўлены настрой. 77рь/енято/оць змроч
ныя бўмк/. II зак. прыгнёсці, -нятў, -няцёш,
-няцё; -няцём, -нецяцё, -нятўць; -нёў
-нялА, -лб; -няці; -нёчаны. Ц наз. прыгнёт,
-у; 37-ёце (да 2 знач.) / прыгнечанне, -я, н.
(да 2 знач.).
ПРЫГОДА, -ы, Д37 -дзе, мн. -ы, -гбд,
зк. Здарэнне, нечаканы выпадак у жыцці.
77оборозкныя нрыеобы.
ПРЫГОДНІЦКІ, ая, ае Заснава
ны на прыгодах, звязаны з прыгодамі. 77.
теор. 77 зканр.
ПРЫГОДНЫ, -ая, -ае Які можа спат
робіцца для чаго-н.; здатны да чаго-н.;
прыдатны для выкарыстання. 77. бля еойскоеой слузкбы. ТТрыеобндя бля олро/^оўк/
зямля. II ноз. прыгоднасць, -і, зк
ПРЫГОЖЬІ, -ая, -ае. 1. Які прыносіць
асалоду позірку; прыемны знешнім выг
лядам, гарманічнасцю, стройнасцю. 77рыеолсоя зкончыно. 77. е/б. 77рь/еозкоя музыка.
ТТрыеозка (прысл.) л/ео/^ь. ТТрь/еозкыя рук/.
2. Поўны ўнутранага зместу высокама
ральны. 77. ўчынак. 3. Эфектыўны знеш
не, але беззмястоўны. Т^ыеолсыя слоеы. 77.
зкэст. 4. у знач. наз. прыгожае, -ага, н. Тое,
што адпавядае ідэалам прыгажосці, харас
тва. ЗУаеука аб нрыеозкым (эстэтыка).
ПРЫГОН' ал прыгнаць'
ПРЫГОН^, -у м 1. Ірамадскі лад, зас
наваны на прыгонным праве, прыгонніц
тва. Часы нрыеону. 2. Дармавая прыму
совая праца сялян на памешчыка ў часы
прыгоннага права, паншчына. Яббь/еоць н.
II нрым. прыгбнны, -ая, -ае.
ПРЫГОНКА ал прыгнаць^
ПРЫГОННІК, а, мн і, аў м Паме
шчык — прыхільнік і абаронца прыгонна
га права. II зк. прыгонніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
II нрым. прыгонніцкі, -ая, -ае.
ПРЫГОННІЦТВА, а, н 1. Тое, што і
прыгоннае права. 2. Рэакцыйная ідэалогія
прыхільнікаў прыгоннага права. Ц нрым.
прыгонніцкі, -ая, -ае.
ПРЫГОННЫ', ая, ае Прыгнаны,
дастаўлены (сухім або водным шляхам) з
іншага месца. 77 лес. 77рь/еонноя зкыбёлд.
ПРЫГОННЫ , ая, ае 1. ал прыгон^
2. Які адносіцца да грамадскага ладу пры
якім памешчык меў права на прымусовую
працу маёмасць і асобу, прымацаваных да
зямлі і належаных яму сялян. 77рь/еонное
лроео (грамадскі лад, заснаваны на такім
праве памешчыка). ТТрыеонноя еослоборко.
ПРЫГОРАК, -рка, мн ркі, -ркаў м
Невялікая горка, пагорак, узгорак. Снусі^/^^о з прыборка.
ПРЫГОРТВАЦЦА ал прыгарнуцца
ПРЫГОРТВАЦЬ ал прыгарнуць
ПРЫГРАЗІЦЬ ал гразіць
ПРЫГРЭБЦІ, рабў, -рабёш, рабё;
-рабём,-рабяцё,-рабўць;-рбб,-рббла;
-рабі; -рАбены; зок., м/то. Зграбаючы,
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сабраць каля чаго-н. 77. сена бо стоео. Ц не
зок. прыграбаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПРЫГРЭЎ, -рбву м. 1. ал. прыгрэць. 2.
мн. -рАвы, -рбваў. Месца, дзе прыгравае
сонца. 77о лрь/ерэеох чорнело зямля.
ПРЫГРЭЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зок. (разм.). Сагрэцца ў цёплым месцы
або ўкрыўшыся чым-н. 77. коля оаню. 77
лоб цеялой коўброй. Ц незок. прыгравацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПРЫГРЭЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аты;
зок. 1. коао-м/то. Абагрэць крыху, злёгку
або зверху. ТТрь/^эло сонцо. 2. лерон., ко
ао (м/то). Прылашчыўшы, прытуліць (у 2
знач.; разм.). 77. с/роту. 0 Прыгрэць змяю
(гадзюку) на сваіх грудзях (разм.) — зра
біць дабро чалавеку, які пасля адплачвае
няўдзячнасцю. Ц незок. прыграваць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц ноз. прыгрэў, -рАву м. (да 1
знач.) / прыграванне, -я, н. (да 2 знач.).
ПРЫГЎБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены; зок., м/то, чоао і без бол. Каштуючы
што-н., толькі дакрануцца губамі. 7бльк/
лрыеуб/ло / лосл/ое/ло чорку. Ц незок. прыгубліваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЕіГУК, -а, мн. -і, -аў, м. Вельмі ка
роткі і няясны дадатковы гук, які суправа
джае асноўны.
ПРЫДАРОЖНЫ, ая, ае Які знахо
дзіцца пры дарозе. 77. комень.
ПРЫДАТАК, -тка /' -тку, мн. -ткі, -ткаў
м. 1. -тку Тое, што дададзена, прыбаўка,
якая з'яўляецца дадаткам да чаго-н. ас
ноўнага. 77омяняць без л^ыбо/лку. 2. -тка.
Дадатковы адростак, дадатковае ўтварэн
не ў арганізме (спец.). Мозеоеь/ л. 3. -тка.
У граматыцы: азначэнне, выражанае на
зоўнікам (напр.: вочы-зоркі, жанчынакантралёр). Ц лрь/м. прыдаткавы, -ая, -ае
(да 2 знач.). 77. строўн/ку лтум/ок.
ПРЫДАТНЫ, ая, ае Такі, які мае
патрэбныя якасці для чаго-н.; прыгод
ны (здатны) для каго-, чаго-н. 77 бля ябь/.
77рь/ботноя конбь/ботуро. Ц ноз. прыдат
насць, -і, зк.
ПРЫДАЦЦА', -дАмся, -дасіся, -дАсца;
-дадзімся, -дасцёся, -дадўцца; -дАўся,
-далАся, -лбся; зок. 1. Аказацца патрэб
ным, падысці. 7/обь/ть/я еебь/ лрь/бол/ся ў
еэтой слроее. 2. Вьшацца, здарыцца. 77рь/боўся лоеобл/еь/ бзень. Ц незок. прыдавАцца,
-даібся, -даёшся, -даёцца; -даёмся, -даяцёся, -даюцца.
ПРЫДАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -дАсца;
-дАўся, -далАся, -лбся; зок. 1. Дадацца, да
лучыцца да каго-, чаго-н.; перадацца. Яму
лрь/болося (безас.) ўлортосц/. Меркоеол/,
м/то хеоробо лрь/болоея бз//р/^/ об лоеоноео еоко. 2. Здацца, уявіцца. ЗТне слочотку
лрь/болося, м/то ён номноео стррэйм/ь/. Ц не
зок. прыдавАцца, -даёцца.
ПРЫДАЦЬ, -дАм, -дасі^ -дАсць; -да
дзім, -дасцё, -дадўць; -дАў, -далА, -лб;
-дАй; -дАдзены; зок. 1. коео-м/то. Даць
дадаткова. 77. у боломоеу брь/еобзе пяць чолоеек. 2. чоао. Узмацніць, павялічыць. 77.
бобзёросц/. 3. ///то. Зрабіць якім-н. з выг-
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ляду, па характары (са словамі «выгляд»,
«форма», «аблічча» і інш.). /7. сур<ёзны
еыряз пюяру. 4. лерян., м/ло. Аднесціся да
чаго-н. так або іначай, асэнсаваць (са сло
вамі «значэнне», «сэнс», «увага» і некаторымі інш.). 77. значэнне чь/ш-н. слоеялі. 7/е
л. уеяе/ чяліу-н. II незяк. прыдаваць, -даіб,
-даёш, -даё; -даём, -даяцё, -даібць. Ц няз.
прьшавйнне, -я, н
ПРЫДАЧА, -ы, ж. Тое, што прыдадзе
на, прыбаўка. Даць млю-н. у лрыбячу. Лі
ліся з лрыбячяй.
ПРЫДБАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зяк.
1. кяео-мпю і чяео. Набыць, займець, на
жыць. 77. сояю еяслябярку. 77. Сябрук? рэч.
2. мяло і чяео. Атрымаць пгго-н., авалодаць
чым-н. 77. боль/п?.
ПРЫДВОРНЫ, ая, ае 1. Які мае ад
носіны да двара манарха. ТТрыбеорняя ляеябя. 2. У зняч. няз. прыдворны, -ага, лін.
-ыя, -ых, лі. Асоба, якая знаходзіцца пры
манарху і ўваходзіць у яго акружэнне.
ПРЫДЖГАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; зяк
(разм.). Хутка прыйсці, прыбегчы куды-н.
77рь/блсеяў не зяяэкяючь/ ня болсблс.
ПРЫДЗІРА, ы, ДЗ/ у, Г ам, лі.; ДА/
-ы, 7 -ай (-аю), лс., лін. -ы, -дзір (разм.).
Прыдзірлівы чалавек.
ПРЫДЗІРАЦЦА ад прьшрацца.
ПРЫДЗІРКА, -і, ДА/-рцы, лін. -і, -рак,
лс. Дробязны папрок. Т/ебярэчныя лрь/бзірк/ бя елоея.
ПРЫДЗІРЛІВЫ, ая, ае Схільны пры
дзірацца да кожнай дробязі. 77. /нон. 77рь/бз/рл/бь/я ля/лрябяеянн/. II няз. прыдзірлі
васць, -і, лс
ПРЫДРАЦЦА, -дзярўся, -дзярэшся,
-дзяруцца; -дзярбмся, -дзерацёся, -дзярўцца; -дрАўся, -рАлася; -дзярыся; зяк. 1.
бя кяео-чяео. Незаслужана папракнуць,
зрабіць вымову за дробную або ўяўную
правіннасць. 77. бя бробяз/. 2. бя чяео. Вы
карыстаць што-н. як зачэпку для пры
дзіркі. II незяк. прыдзірацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
ПРЫДУМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зяк. 1. няня. Стварыць у думках, вынайсці,
здагадацца што-н. зрабіць. 77. ліелобь//о. 77.
ябеяяррку. 2. кяео-мл/о і з бябян. Вьмумаць
тое, чаго не было на самай справе. Ты ўсё
ярь/(3у.мяў еэ/яяея люлі не бь/до. Ц незяк. пры
думляць, -Аю, -яеш, -яе / прыдумваць, -аю,
-аеш, -ае.
ПРЁІДУМКА, -і, ДА/-мцы, лін. -і, -мак,
лс. (разм.). Тое, што прыдумана, выдумка.
Збяпіны ня розныя лрыбулік/.
ПРЫДУМШЧЫК, а, лін. і, аў, лі.
(разм.). Той, хто прыдумляе (у 2 знач.),
выдумшчык. 77е еер/^е еэ/лял/у лрыбулімчыку. II лс прыдумшчыца, -ы, лін. -ы, -чыц.
ПРЫДУРКАВАТЫ, -ая, ае Дурнава
ты, бесталковы. 77. бзя^/ок. 77. еыадяб. Ц няз.
прыдуркаватасць, -і, лс.
ПРЫДЎШАНЫ, ая, -ае. Пра голас,
гукі: прыглушаны, здаўлены. 77. мэлт. Ц
няз прыдушанасць, -і, лс.
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ПРЫДУШЫЦЬ, упіў, -ўшыш, ўшыць;
-ўшаны; зяк., кяео (м/ло). Прыціснуўшы,
задушыць. 77. кдряня. Ц незяк. прыдушваць,
-аю, -аеш, -ае.
ПРЫДЫХАННЕ, я, н (спец ) Іук, які
суправаджае маўленне пры выдыху, а так
сама гук мовы, які ўтвараецца трэннем
паветра аб ненапружаныя галасавыя звяз
кі. II дрылі, прыдыхальны, -ая, -ае.
ПРЫЁЗД ад. прыехаць.
ПРЫЁЗДЖЫ, ая, -ае Які прыехаў
адкуль-н., не тутэйшы. 77якой бля лрыезблсых (наз.).
ПРЫЁМНЫ, -ая, -ае. 1. Які прыносіць
задавальненне, радасць. 77. лях. ТТрыеліняя
няе/ня. 77. ўслялі/н. ТТрыеліня (прысл.) с%ухя^ь. 2. Які выклікае сімпатыю, прываб
ны. 77. чяляеек. 77рь/еліняя ўсліем/кя. Ц няз.
прыёмнасць, -і, лс
ПРЫЁСЦІСЯ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Асца;
зяк. 1. Надакучыць ад частага ўжывання,
аднастайнасці (пра ежу). ТТТлобзённь/ кі
сель улсо прыеўся. 2. нерян. Страціць ціка
васць для каго-н. Яео янекбо/лы ўлсо ўсім
прыеліся. II незяк. прыядацца, -Аецца.
ПРЫЁХАЦЬ, -ёду -ёдзеш, -ёдзе; -ёдзь;
зяк. Прыбыць, перамяшчаючыся на чым-н.
77. ня яўлюбусе. 77. бяліоў. Ц незяк. прыяз
джаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц няз. прыёзд, -у А/
-дзе, лі.
ПРЫЁМ, -у, лін. -ы, -аў лі. 1. ад. пры
няць. 2. Асобнае дзеянне, рух. /Тял/сяць
ярніыкул у бея лрыёліы. 3. Спосаб у ажыц
цяўленні чаго-н. Мясніяцкі н. 4. Збор за
прошаных асоб (звычайна афіцыйных) у
гонар каго-, чаго-н. 77. у нясольс/лее. 7?ялябз/ць н. кярэснянбэнтляў.
ПРЫЁМАЧНЫ а/і прыняць
ПРЫЁМКА а/і. прыняць.
ПРЫЁМНІК, -а, лін і, -аў лі 1. Апарат
для прыёму чаго-н. (сігналаў мовы, музы
кі, адбіткаў і пад.) пры дапамозе гукавых
або электрамагнітных хваль. 2. Тое, што
і рябыёнрыёлінік. 3. Прыстасаванне ў вы
глядзе ёмішча для чаго-н. (спец.). Т^Ь/бны
н. 4. Установа, якая часова прымае каго-н.
(напр., дзяцей, што страцілі бацькоў) для
далейшага размеркавання. 77. -рязмеркяеяльнік.
ПРЫЁМНЫ, ая, ае 1. ад прыняць 2.
Які ўсынавіў каго-н. або ўсыноўлены кімн. 77. бяцькя. ТТрьіёліняя бячкя. 3. у зняч.
няз. прыёмная, -ай, лін. -ыя, -ых, лс. Пакой
для наведвальнікаў ТТрыёліняя рэкл/яря.
ПРЫЁМШЧЫК, а, лін і, аў лі Ра
ботнік, які займаецца прыёмкай чаго-н. Ц
лс. прыёмшчыца, -ы, лін. -ы, -чыц
ПРЫЁМЫШ, -а, лін ы, аў лі (разм )
Прыёмны сын або прыёмная дачка. %яць
л/?ь/ёліьііня.
ПРЫЖМЎРЫЦЦА, руся, рышся,
-рыцца; зяк. Прыжмурыць вока або вочы.
77. яб яркяея сея/лля. Ц незяк. прыжмурвац
ца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРЫЖМЎРЫЦЬ, ру, рыш, рыць;
-раны; зяк., мяло. Жмурачыся, прыкрыць

павекамі (вочы). 77 лряеяе еокя. Ц незяк.
прыжмурваць, -аю, -аеш, -ае
ПРЫЖЫВІЦЬ, -ыўліб, -ьівіш, іАвіць;
-ыўлены; зяк., млю. Далучыўшы, даць
прырасці, зрасціся. 77 лсрясяблсяны ореян.
77 еяд/нку. II незяк. прыжыўляць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II няз. прыжыўлённе, -я, н. 77 лжяняк.
ПРЫЖЙЦЦА, -ывўся, -ывёшся, -ывёцца; -ывёмся, -ывяцёся, -ывўцца; -ыўся,
-ылАся, -лбся; зяк. 1. Прыстасавацца да
дадзеных умоў (бытавых, кліматычных
і пад.). 77. ня ноеылі ліесцы. 2. (7 і 2 яе. не
ўлсые.). Прырасці, зрасціся з чым-н. 77рымчэляк бобря л^ь/лсыўея. II незяк. прыжы
вяцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПРЫЖЫЦЦЁВЫ, ая, ае Які адбыў
ся пры чыім-н. жыцці. /Трылсыццёеяе еыбянне люоряў.
ПРЫЖЁІЦЬ, -ывў, -ывёш, -ывё; -ывём,
-ывяцё, -ывўць; -ьіў -ылА, -лб; -іяты; зяк.
(разм.). 1. (7 / 2 яе. не ўлсые.). Прыняцца,
укараціцца. Сяблсянцы бобря л^ылсыд/ ня
ноеылі ліесцы. 2. кяео (м/ло). Нарадзіць,
даць жыццё дзіцяці (ад пазашлюбнай су
вязі). 77. бз/ця з кілі-н. II незяк. прыжывяць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
ПРЫЗ', -а, лін. -Ьі, -бў лі. Узнагарода
пераможцу ў спаборніцтве. Ц лрылі. прыза
ві, -Ая, -бе.
ПРЫЗ , -а, лін. -ы, -бў лі. Захопленае ў
марской вайне судна або іншая маёмасць,
якія па міжнародным праве пераходзяць
ва ўласнасць таго, хто іх захапіў Ц лрылі.
прызаві, -Ая, -бе.
ПРЫЗАБЫЦЬ, -бўду, -бўдзеш, -бўдзе;
-бьіты; зяк., кяео-мл/о (разм.). Крыху за
быць, не поўнасцю захаваць у памяці.
АТноеяе л.
ПРЫЗАПАСІЦЬ, пАшу пАсіш, пА
сіць; -пАшаны; зяк., мліо і чяео (разм.).
Нарыхтаваць на выпадак патрэбы. 77 еромяй. II незяк. прызапЯшваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЁІЗБА, -ы, лін. -ы, -аў лс. Земляны
невысокі насып уздоўж знадворных сцен
хаты. II лрылі. прызбенны, -ая, -ае.
ПРЫЗВАННЕ, -я, лін -і, -яў н Унут
раная цяга і здольнасць да якой-н. спра
вы, прафесіі. 77 бя еяення-ліярекой слряеы.
ТТясліяўн/к ля лрызеянн/.
ПРЫЗВАЦЦА, -завўся, -завёшся, за
вёцца; -завёмся, -завяцёся, -завўцца; -за
віся; зяк. (разм.). Пайсці ў армію па пры
зыве. II незяк. прызывЯцца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
ПРЫЗВАЦЬ, завў, завёш, завё; -за
вём, -завяцё, -завўць; -заві; -звАны; зяк.,
кяео-ммо. Прыцягнуць для адбывання
вайсковай службы. 77 у ярлі//о. Ц незяк.
прызываць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц няз. прызоў,
-ьіву; лі.
ПРЫЗВЫЧАЕНЫ, ая, ае 1. Які
стаў прывычкай, прывычны, звычайны.
77. рух. 2. Які прывык да чаго-н. ТТрызеычяеняе бя целіняліы еокя. Ц няз. прызвычАенасць, -і, лс.
ПРЫЗВЫЧАІЦЦА, -Аюся, Аішся, Аіц
ца; зяк. 1. Прывыкнуць да чаго-н. як да
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звычайнага; звыкнуцца. 77. (За ноеых умоў.
77 бо цемры. 2. Набыць навык да чаго-н.,
прывучыцца рабіць што-н. 77. (За цяжкай
драцы. II яезак. прызвычайвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
ПРЫЗВЫЧАІЦЬ, -Аю, Аіш, -Аіць;
-Аены; зак., коео-м/то. Прывіць навык да
чаго-н. 77. змалку дзяцей (За драцы. Ц яезак.
прызвычайваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫЗЕМЛЕНЫ, ая, ае Пазбаўлены
ўзвышанага, незвычайнага, прыніжаны.
77. быт. II яаз. прызёмленасць, -і, ж.
ПРЫЗЁР, -а, мя. -ы, -аў м. Удзельнік
спаборніцтва, які атрымаў прыз'. 77. рэсдубл/каяскаеа дбрм^ыяе/деа. Ц ж. прызёрка,
-і, ДЛ7 -рцы, мя. -і, -рак (разм.). Ц дрым.
прызёрскі, -ая, -ае.
ПРІЛЗМА, -ы, мя. -ы, -зм / -змаў, ж.
1. Шматграннік з дзвюма роўнымі па
ралельнымі асновамі і бакавымі граня
мі — паралелаграмамі. 2. Частка аптыч
нага прыбора — прадмет такой формы з
празрыстага рэчыва. О Праз прызму чоао
(глядзець, успамінаць і пад.; кніжн.) — не
непасрэдна, з апасродкаваным уплывам
якіх-н. прамежкавых фактараў. т4(3./!/осяірдеоць лобзе/ дроз дрызму сеойео розумеяяя /
сео/х оЭяос/я. Ц лрьш. прызматьічны, -ая,
-ае. 77рызмо/дычяое м/кло.
ПРЫЗНАННЕ, я, мя і, яў я 1. ел
прызнацца, прызнаць. 2. Словы, у якіх
хто-н. прызнаецца ў чым-н. 77очуць чыё-н.
л. 3. Станоўчая ацэнка, адносіны з боку
каго-, чаго-н. Т&рыс/доццо оеульным дрызяояяем.
ПРЫЗНАНЫ, -ая, -ае. Які карыстаец
ца агульным прызнаннем (у 3 знач.), вя
домы. 77. /нллея/л.
ПРЫЗНАЦЦА, Аюся, аешся, -Аецца; зак. 1. Адкрыта аб'явіць, прызнаць
што-н. адносна сябе. 77. ў сеанс дамылках.
2. /я%?. прызнацца (яезак. яе ўжые.) і 7 ас.
прызнаюся. Ужыв. як пабочнае слова ў
знач.: кажучы шчыра, калі сказаць праўду
(разм.). 77, я еэтоео яе чакаў. 77рь/зяаюся, я
яеаля^зеўеэ/дь/ %мльм. Ц яезак. прызнавацца,
-наібся, -наёшся, -наёцца; -наемся, -наяцёся, -наібцца; -навАйся (да 1 знач.; 1 ас.
прызнайся — таксама да 2 знач., пабочнае
слова). II яаз. прызнанне, -я, я. (да 1 знач.).
ПРЫЗНАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак. 1. каео-м/то, у к/м-чым і каео-мадо. Пазнаць па
знешніх прыметах. 77. у сустрэчным стороео зноёмоео. Яяе лебзь д/?ь/зяала.' /дак яда
дас/дарэла. 2. мяло. Дапусціць рэальнасць,
наяўнасць чаго-н., згадзіцца лічыць за
конным што-н. 77. чые-я. лроеы. 77. сеае
дамь/лк/. 3. коео-м/то к/м-чь/л/ або за каео-м/то. Палічыць, зрабіць якое-н. заклю
чэнне пра каго-, што-н. 77. сеа/м еажаком
(за важака), ўрач дрь/зяаўяео збороеьа/. 77.
0окты драе/льяь/м/. 4. коео-м/то. Ацаніць
каго-, што-н. па заслугах. Яео /леорчасць
сдача/дку яе дрызнол/. Ц яезак. прызнаваць,
-наіб, -наёш, -наб; -наём, -наяцё, -наібць;
-навАй. II яаз. прызнанне, -я, я. (да 2—4
знач.).

ПРЫЗНАЧЫЦЬ, чу чыш, чыць; ча
ны; зак. 1. коео-м/то. Загадзя намеціць для
якой-н. мэты, патрэбы. 77. учас/дак бля забубоеы. 2. каео (м/то). Паставіць на якую-н.
пасаду, работу. 77. брыеобз/ром. 3. м/л/о. На
меціць, вырашыць зрабіць; устанавіць. 77.
сус/д/?эчу. 77. схоб яа сямяа^^а^ь еобз/н. 77
деясйо. II яезак. прызначаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
II лаз. прызначэнне, -я, л.
ПРЫЗНАЧЭННЕ, я, я 1. Роля, функ
цыя каго-, чаго-н. Сде^ь/яльлае л. Трудо
особоео д/?ь/зяачэяяя. 2. Рашэнне аб залі
чэнні на пасаду, якую-н. работу, а таксама
дакумент з такім рашэннем. 3. Асноўная
функцыя чаго-н., прызначанасць для ча
го-н. Скарыстаць да дрызночэнн/. 77. /нструментоў. 77еробоць ла дрызночэнн/ (ку
ды належыць), ті/лрымаць л. яароботу.
ПРЫЗЫВАЦЦА ел прызвацца
ПРЫЗЫВАЦЬ ел прызваць
ПРЫЗЁІЎ, -ьіву, м. 1. ел. прызваць. 2.
зб. Асобы пэўнага ўзросту, адначасова
прызваныя на вайсковую службу. Сёлет
няя.
ПРЫЗЫЎНІК, А, мн і^ бў м Чалавек,
які прызываецца на вайсковую службу.
ПРЫЗЫЎНІКІ, Ая, бе Які мае адно
сіны да прызыву на вайсковую службу. 77.
ўзрост. 77 пункт.
ПРЫЗЯМЛІЦЦА, -лібся, лішся, ліц
ца; -лімся, -земліцёся, -лАцца; зак. Апус
ціцца на зямлю (пра лятальны апарат, па
рашутыста). Верталёт лрызямл/ўся. Ц не
зак. прызямляцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
II наз прызямлённе, -я, я
ПРЫЗЯМЛІЦЬ, -ліб, ліш, ліць; лім,
-земліцё, -лАць; -зёмлёны; зак., м/то.
Апусціць на зямлю (лятальны апарат). 77.
самалёт. Ц незак. прызямляць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II наз. прызямлённе, -я, н.
ПРЙІСК, -а, мн. -і, -аў м. Месца распрацоўкі каштоўнага выкапня. Залатыя
лры/ск/. II нрым. прьпскавы, -ая, -ае.
ПРЫЙСЦІ^ прыйдў, прыйдзеш, прой
дзе; прыйшбў -шлА, -лб; прыйдзі; зак.
1. Ідучы, дасягнуць чаго-н., з'явіцца ку
ды-н. 2. (7 / 2 ос. не ўжые.). Наступіць,
настаць, узнікнуць. 77рыйм/оў час /сц/ ў орлл/о. 77рь/йм/ло каханне. 3. у м/то. Дайсці да
якога-н. стану (абазначанага назоўнікам).
77. ў занядаб. 77. ў норму. 77. ў захадленне.
77. ў сябе (заспакоіцца, апрытомнець). 4.
ба чаео. Дасягнуць чаго-н. шляхам якіх-н.
дзеянняў намаганняў. 77 ба лабу 77. ба
еыеабу. Ц незак. прыходзіць, -джу -дзіш,
-дзіць. II наз. прыхбд, -у Л7 -дзе, м. (да 1 і
2 знач.).
ПРЫЙСЦІСЯ, прыняўся, пройдзеш
ся, пройдзецца; прыйшбўся, -шлАся,
-лбся; прындзіся; зак. 1. Аказацца адпа
ведным, надыходзячым. 7уфл/ дрыйм^/ся да еусту. ^раб/^ь м/то-н. як дрыйбзе^^а (сяк-так; разм.). ^с^/ м/то дрыйбзе^^о
(што трапіцца, што знойдзецца; разм.). 2.
(7 / 2ос. не ўжые.). Супасці з чым-н.; тра
піць куды-н., у што-н. Сеята нрыйм/лося
на нябзел/о. 3. безас. Выпасці на долю. Мне
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не дрыйм/лося мноеа еучы^а. 77а кожнаеа
лрыйм/лося да беа^^а^ь рублёў. 4. безас., з
/н%). Аказацца вымушаным (што-н. ра
біць). Мне дрыйбзецца тзрм/ноеа даехаць. Ц
незак. прыходзіцца, -джуся, -дзішся, -дзіц
ца.
ПРЫКАВАЦЬ, куіб, куёш, куё; -ку
ём, -куяцё, -куібць; -кўй; -кавАны; зак.,
каео-м/то. 1. Коўкай прымацаваць да ча
го-н. 77. сей<%) ба сцяны. 2. дброн. Прыму
сіць нерухома заставацца ў якім-н. стане,
на якім-н. месцы. Страх дрыкаеаў яео ба
месца. О Прыкаваць чы/о ўвагу, позіркі ба
каео-чаео (кніжн.) — прыцягнуць чыю-н.
пільную ўвагу, позіркі. Ц незак. прыкоў
ваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫКАЗКА, -і, ДМ -зцы, мн. -і, -зак,
ж. 1. Кароткае народнае выслоўе па
вучальнага зместу; народны афарызм.
Стаць прыказкай (пра каго-, што-н., што
стала агульнавядомым з якога-н. боку). 2.
Прыгаворка, зачын казкі. Тбто д., а казка
надбрабзе. Ц лрь/м. прыказкавы, -ая, -ае (да
1 знач.). 77 еыраз.
ПРЫКАЗЧЫК, а, мн і, аў, м (уст )
1. Наёмны служачы ў гандлёвай установе,
прадавец. 2. Служачы ў маёнтку, які кіра
ваў гаспадаркай памешчыка. Ц лрым. пры
казчыцкі, -ая, -ае.
ПРЫКАЛОЦЬ, -аліб, -блеш, -бле; -алі;

-блаты; зок. 1. м/то. Прымацаваць шпількай. 77 кеетку бо еолосоў. 2. коео (м/то).
Забіць чым-н. колючым (разм.). 77. кобоно. II незок. прыколваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫКАМАНДЗІРАВАЦЬ, рўю, рў
еш, -рўе; -рўй; -равАны; зок., коео (м/то)
бо коео-чоео. Адкамандзіраваўшы, пры
значыць куды-н. часова. 77. бо м/д/толя. Ц
незок. прыкамандзіроўваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫКАРХНЎЦЬ, нў, нёш, нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; зок. (разм.). Заснуць на
кароткі час. 77 себзячы.
ПРЫКАРЭЛЫ, -ая, -ае. Які прыкарэў
прысох. ТТрыкорэлыя б/нты.
ПРЫКАРЭЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , бе;
зок. Закарэўшы, прысохнуць. 77оеязко
дрыкорэло бо ропы.
ПРЫКАЦІЦЬ, -ачў, -бціш, -бціць;
-бчаны; зок. 1. м/то. Коцячы, даставіць. 77.
бервяно. 2. Тое, што і дрыехоць (звычайна
хутка ці нечакана; разм.). 77рыкоц/ў бррое/
еосць. II незок. прыкочваць, -аю, -аеш, -ае
(да 1 знач.).
ПРЫКІНУЦЦА, нуся, -нешся, -нец
ца; -нься; зок. (разм.). 1. к/м-чым. Тое, што
і лрытборыццо. 77. хеорым. 77рык/нуўся,
м/то н/чоео не розумее. 2. Раптоўна насту
піць, прыстаць (пра хваробу). 7?оен/к пры
гнуўся. II незок. прыкідАцца, -Аюся, -Аеш
ся, -Аецца / прьподвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
ПРЫКІНУЦЬ, ну, неш, не; кінь;
-нуты; зок. 1. Прыблізна злічыць, вызна
чыць што-н. (разм.). 77. но кдлькуляторы.
2. м/то і чоео. Дабавіць. 77рык/нь сто руб
лёў. II незок. прыкідаць, -Аю, -Аеш, -Ае /

ПРЫ-ПРЫ
прыкідваць, -аю, -аеш, -ае Ц наз. прыкідка,
-і,^73^-дцы, ж., /прыкідванне, -я, н.
ПРЫКІПЕЦЬ, -пліб, пілі, піць; пім,
-піцё, -пАць; -пі; зак. (разм.). 1. (7 / 2 ас.
не ўжыс.). Прыстаць да вельмі нагрэтага
дна і сценак пасудзіны. Дарэнне лрык/лела ба чы^уна. 2. леран., ба каео-чаео. Ужыв.
пераважна са словамі: «душа*, зсэрца* і
пад. Захапіўшыся, вельмі прывязацца да
чаго-н. Дум/ом л. (За мора. 77. сэрцам/ (За работы. II незак. прыкіпаць, -ак5, -Аеш, -Ае.
ПРЫКЛАД, -у 37 дзе, мн. ы, аў м. 1.
Канкрэтная з'ява, факт, якія прыводзяцца
для тлумачэння, доказу чаго-н. Тлкмтлраваць выступленне лрыкяабам/. Лсл^арынныя лрыкла<3ь/. 2. Дзеянне, якое служыць
узорам для пераймання, а таксама ўвогуле
выдатны ўзор чаго-н. 77а прыкладзе барослых (так, як робяць дарослыя). 77аказаць
л. чаео-н. 77 ееромства. 3. Матэматычнае
практьжаванне, якое патрабуе некаторых
дзеянняў над лікамі. Ллеебра/чныя прыкла
ды. Рам/ыць прыклады.
ПРЫКЛАД', 37 дзе, мн. -ы, аў м Рас
шыраны канец ружэйнай ложы, які слу
жыць для ўпору ў плячо пры стральбе.
УЭорыць прыкладам. Ц лрым. прыкладны,
-ая, -ае.
ПРЫКЛАДУ, -у 37-дзе, л*. Дапаможны
матэрыял для швейных вырабаў абут
ку. кравецкі л. (падкладка, гузікі і пад.). Ц
прым. прыкладны, -Ая, -бе / прыкладачны,
-ая, -ае.
ПРАКЛАДНЫ, -ая, -ае 1. Выдатны,
узорны, які служыць прыкладам. 77рыклабная еаслабыня. 2. Тое, што і прываз
ны. 77 л аблік чаео-н. 77аехал/ прыкла(3на
(прысл.) у сем еабз/н. Ц наз. прыкладнасць,
-і, ж.
ПРЫКЛАДНІКІ', -Ая, бе Які мае прак
тычнае значэнне, прымяняецца на прак
тыцы. 77рыкла<3ныя навук/. 77рыклабная
электратэхніка. ТТрыклабное мастацтва
(мастацкі выраб якіх-н. прадметаў рэчаў
начыння).
ПРЫКЛАДНЫ ая. прыклАд'.
ПРЫКЛАСЦІ, -ладў, -ладзёш, -ладзё;
-ладзём, -ладзяцё, -ладўць; -лАў -лАла;
-лэдзі; -лАдзены; зак., мала (За паса. І. Па
класці ўшчыльную. 77 трубку (За зуха. 2.
Падаць разам з чым-н., далучыць да ча
го-н. 77 ба заявы бавебку. 3. Накіраваць
дзеянне чаго-н. на пгго-н., прымяніць.
77 ўсе номаеанн/. Ц незак. прыкладаць, -Аю,
-Аеш, -Ае / прыкладваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
наз. прыкладАнне, -я, н. / прыкладванне,
-я, н.
ПРЫКЛАСЦІСЯ, -ладўся, -ладзёшся,
-ладзяцца; -ладзёмся, -ладзяцёся, -ладўцца; -лАўся, -лАлася; -ладзіся; зак. 1.
Наблізіць ушчыльную да чаго-н. (вуха
ці вока), каб пачуць, разгледзець што-н.
77. зухам ба м/чыл/ны. 2. Прыціснуўшыся
шчакой да ружэйнай ложы, прыцэліцца.
77. / выстраліць. 3. ба чаео. Накіраваць дзе
янне, сілы на што-н. (разм.). Добра л. ба
пілы. II незак. прыкладацца, -Аюся, -Аеш
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ся, -Аецца / прыкладвацца, -аюся, -аешся,
-аецца. Т^ь/клабеа^^а ба чаркі (перан.:
выпіваць; у 2 знач.; разм ). Ц наз. прыкла
дАнне, -я, н / прыкладванне, -я, н
ПРЫКЛЕІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , біц
ца; зак. Прыліпнуць, прымацавацца з да
памогай клею ці чаго-н. клейкага. Марка
бабра лрыкле/яася. Ц незак. прыклёпвацца,
-аецца. Ц наз. прыклёйванне, -я, н.
ПРЫКЛЕІЦЬ, ёю, -ёіш, ёіць; ёены;
зак., а/то. Прымацаваць клеем. 77 плакат
на боа/цы. Ц незак. прыклейваць, -аю, -аеш,
-ае II наз. прыклёйванне, -я, н / прыклёйка,
-і, Д37-йцы, ж.
ПРЫКЛЯПАЦЬ, Аю, Аеш, Ае / ляпліб, -лёплеш, -лёпле; -Аны; зак., м/то.
Прымацаваць пры дапамозе клёпкі. Ц не
зак. прыклёпваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ноз.
прыклёпванне, -я, н. / прыклёпка, -і, ДА7
-пцы, ж.
ПРЫКМЕТА ая. прымета
ПРЫКМЕТНАСЦЬ ад прыметны
ПРЫКМЕТНЫ ад прыметны
ПРЫКМЕЦІЦЬ ад прымеціць
ПРЫКМЯЧАЦЬ ая прымеціць
ПРЫКбЛ, -а, мн. -ы, -аў м. (спец.).
Паля, кол, умацаваныя ў зямлі (для пры
наду прывязі). Сўбны на прыколе. Ц лрым.
прыкольны, -ая, -ае
ПРЫКОЛВАЦЬ ая прыкалоць
ПРЫКОНЧЫЦЬ, чу чыш, чыць;
-чаны; зак. (разм ). 1. м/то. Зрасходаваць
да канца. %е запасы прыкончылі. 2. каао
(м/то). Умярцвіць, дабіць. 77. соўка. Ц не
зак прыкбнчваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫКОРМ, у, м 1. ая прыкормлі
ваць. 2. Тое, чым прыкормліваюць. Ц лрым.
прыкормачны, -ая, -ае.
ПРЫКОРМЛІВАЦЬ, аю, аеш, ае;
незак., каао (м/то). Карміць у дадатак да
чаго-н. 77. арубное бз/ця кам/ам. Ц наз. пры
кормліванне, -я, н.
ПРЫКОЎВАЦЬ ая прыкаваць
ПРЫКОЧВАЦЬ ая прыкаціць
ПРЫКРАСА, -ы, ж. 1. звычайна мн. -ы,
-рАс. Аздоба, упрыгожанні. Стаяў просты
бом без прыкрас. Расказваць без прыкрас
(перан.: без перабольшання, выдумкі). 2.
Тое, што і закраса.
ПРЫКРАСІЦЬ, Ашу, -Асіш, Асіць;
-Ашаны; зак., м/то. 1. Аздобіць, упрыго
жыць. 77. алавябанне басц/лнам выбумкам
(перан.). 2. Тое, што і закрасіць. 77 борм/ч. Ц
незак прыкрашваць, -аю, -аеш, -ае
ПРЁІКРАСЦЬ, -і, ж 1. ая прыкры 2.
Пачуццё раздражнення, незадавальнен
ня, крыўды ў выніку чаго-н. 77. бярэ. Лбказаць з прыкрасцю. 3. Тое, што выклікае
гэта пачуццё, непрыемнасць. ТТрычын/ць
каму-н. л.
ПРЫКРУЦІЦЬ, -учў, -ўціш, -ўпіць;
-ўчаны; зак., м/то. 1. Прышрубаваць,
прымацаваць пры дапамозе шрубы, бал
та і пад. 77 еамку. 77 засаўку ба бзвярэм.
2. Закручваючы, прымацаваць, прывя
заць. 77. рук/ ба сліны. 3. Круцячы, убавіць,

укараціць. 77. кнот у лямпе. Ц незак. прыкрўчваць, -аю -аеш, -ае.
ПРЫКРЫ, -ая, ае 1. Непрыемны;
пакутлівы, цяжкі. 77. божбж. 77рыкрае
маўчанне. 2. Які выклікае пачуццё неза
давальнення; крыўдны. 77. вылабак. 3.
Надакучлівы, нязносны. 77. боль. 4. Пры
тарны, агідны. 7%?ыкрая ласкавасць. Ц наз.
прыкрасць, -і, ж.
ПРЫКРЫКНУЦЬ, ну, неш, не; ні;
зак., на каао ("м/то). Крыкнуць — з пагро
зай, загадам. 77. на бурася/ўца. Ц незак. прыкр&кваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫКРЫЦЦА, -йюся, -йешся, -віец
ца; зак. 1. Накрыцца, пакрыцца. 77. газе
там. 77 аб сонца. 2. Схаваць, замаскіра
ваць свае дзеянні, намеры. 77 артыкулам
закона. Ц незак. прыкрывацца, -Аюся, -Аеш
ся, -Аецца Ц наз. прыкрыцце, -я, н / пры
крыванне, -я, н.
ПРЫКРЫЦЦЕ, -я, мн -і, -яў, н 1. ая
прыкрыцца, прыкрыць. 2. Прадмет, за
якім можна схавацца. Стаць лаб л. 3. Вай
сковая часць, падраздзяленне, якое ахоў
вае, прыкрывае каго-, пгго-н. Лртылерымскае л. Трупа прыкрыцця.
ПРЫКРЫЦЦЁ, -А, н Ахова, заслона
77аб прыкрыццём аан/о зенітных батарэі/.
ПРЫКРЫЦЬ, -ьію, -йеш, -іАе; ілты;
зак. 1. каао-м/то. Закрыць, накрыць. 77.
чыаунок накрыўкам. 2. каао-м/то. Абара
ніць дзеяннямі войск. 77. з аўтаматаў
хвост калоны. 3. лбран., м/то. Схаваць,
не выявіць. 77 свае хваляванне. 4. м/то.
Ліквідаваць, закрыць (разм.). 77. ларок. Ц
незак. прыкрываць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз.
прыкрыцце, -я, н (да 2 і 3 знач ) / прыкры
ванне, -я, н
ПРЫКУП, -у м. У некаторых картач
ных гульнях: карты, якія атрымліваюць
у дадатак да здадзеных. Лазырны кароль у
прыкупе. II лрым. прыкупнй, -Ая, -бе.
ПРЫКУПІЦЬ, упліб, ўпіш, -ўпіць;
-ўплены; зак. 1. каао-м/то і каао-чаао. Ку
піць дадаткова. 77. бульбы. 2. У некаторых
картачных гульнях: атрымаць у прыкупе.
77. бзясятку / бому. Ц незак. прыкупляць,
-Яю, -Аеш, -Ае / прыкўпліваць, -аю, -аеш,
-ае. II наз. прыкўпка, -і, ДА7-пцы, ж. / прыкўпліванне, -я, н.
ПРЫКУРЫЦЬ, урў, -ўрыш, -ўрыць;
-ўраны; зак., м/то. Запаліць папяросу. Ц
незак. прыкўрваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
прыкўрванне, -я, н.
ПРЫКЎС, -у, м. Становішча зубоў пры
стуленых сківіцах. 77рав/яьны л.
ПРЫКУСВАЦЬ, -аю, аеш, -ае; незак
1. ая. прыкусіць. 2. Адкусваць па кусочках.
77 цукар лры чаяванні.
ПРЫКУСІЦЬ, -ушў, -ўсіш, -ўсіць; -ўша
ны; зак., м/то. Злёгку ўкусіўшы, сціснуць.
77. аубу. 77. язык (таксама перан.: замаў
чаць адразу, раптоўна; разм. Ц незак. пры
каваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫЛАВАК, -лАўка, мн. -лАўкі, -лАўкаў м. Род вузкага, закрытага спераду
стала ў магазіне, які аддзяляе прадаўца
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ад пакупнікоў а таксама стол для прода
жу тавараў на рынку. Работнік/ прылаўка
(служачыя магазіна). Ц л/?ым. прылавачны,
-ая, -ае.
ПРЫЛАДА, -ы, ДМ -дзе, мн. -ы, -лАд,
лс. 1. Тэхнічнае прыстасаванне, пры дапа
мозе якога выконваецца работа ці якое-н.
дзеянне. ТТрылдДы працы. СельскдеаслаДдрчдя л. 2. Тое, што і прыбор (у 2 знач ).
,4л/яэчжія л. 3. часцей .мя. Камплект прад
метаў для выканання аднаго працэсу на
прамку работ. Ры&ілоульія лрылдДы. Слдртыўныя лрылдДы. II лрым. прыладны, -ая,
-ае.
ПРЫЛАДЗІЦЦА, -джуся, дзішся, дзіц
ца; злк. 1. Размясціцца дзе-н., каля каго-,
чаго-н. /7. ял яра/ лаўкі. 2. Уладкавацца,
трапіць на работу службу і пад. (разм.). 77.
яд працу. 3. Прыстасавацца, набыць на
вык рабіць што-н. 77. л/сдць лезем рукам. 4.
Прымазацца, далучыцца да каго-, чаго-н.
з карыслівымі мэтамі (разм.). 77. й? чулсой слязы. II яезак. прыладжвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
ПРЫЛАДЗІЦЬ, -Аджу -Адзіш, -Адзіць;
-Аджаны; зак. 1. мяло і ба чаео. Прыста
саваць, прырабіць. 77. аалобл/ Дд саней. 2.
мпло. Зрабіць адпаведным па размерах,
падагнаць. 77. раму й? акяа. 3. каео (мяло).
Тое, што і прыстроіць' (у 2 знач.; разм ). 77.
сыяа яа здеоД. Ц яезак. прыладжваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц яаз. прыладка, -і, ДА/-дцы (да
I і 2 знач.) / прыладжванне, -я, я
ПРЫЛАЖЫЦЦА, -ажўся, -бжышся,
-бжыцца; зак. 1. Тое, што і прыкласціся. 2.
Дакрануцца губамі, цалуючы. 77. ба ручкі.
II яезак. прыкладацца, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца. II яаз. прыкладанне, -я, л. / прыкладван
не, -я, я.
ПРЫЛАЖЫЦЬ, -ажў, -бжыш, -бжыць;
-бжаны; зак., /ато Дд чаео. Тое, што і прыклдсц/. 77 палец (За зусяаў. 77. яамаеаяя/.
77. рук/ (За чаео-я. (перан.: пачаць рабіць
што-н., праявіўшы ініцыятыву). Ц яезак.
прыкладаць, -Аю, -Аеш, -Ае / прыкладваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц яаз. прыкладанне, -я, я. /
прыкладванне, -я, я
ПРЫЛАЗНІК, -а, мя і, аў м Памяш
канне для раздзявання ў лазні.
ПРЫЛАЎЧЫЦЦА, -чўся, чышся,
-чьіцца; -чймся, -чыцёся, -чАцца; зак.
(разм.). Злаўчыцца, прыстасавацца. 77.
поўзаць па-пластунску.
ПРЫЛАШЧЫЦЦА ел лашчыцца
ПРЫЛАШЧЫЦЬ, чу чыш, чыць;
-чаны; зак., каео ('мяло). Праявіць ласку
добрыя адносіны да каго-н. 77. Дзіця. Ц яе
зак. прылашчваць, -аю, -аеш, -ае
ПРЫЛГАЦЬ, ліў, -лжАш, -лжб; -лжбм,
-лжацё, -лгўць; -лжы; зак. (разм.). Расказ
ваючы, сказаць няпраўду; прыманіць.
ПРЫЛЁІЛЫ, -ая, -ае. 1. Які прылягае
да чаго-н., мяжуецца з чым-н. ТТрылеалыя
астравы. 2. У матэматыцы: які прымыкае;
сумежны. 77. еуеал. 3. Які сапсаваўся ад
доўгага ляжання. 77рылеалая мука.

ПРЫЛЕГЧЫ, -лАгу, -лАжаш, -лАжа;
-лёц -лёгла; -лАж; зак. 1. ел. прылягаць. 2.
Легчы ненадоўга. 77. азначыць. 3. (7 / 2 ас.
не ўлсые.). Схіліцца, прыгнуцца. Збалсына
прылегла аб Далсблсу.
ПРЫЛЁПЛІВАЦЦА ел прыляпіцца
ПРЫЛЁПЛІВАЦЬ ел прыляпіць
ПРЫЛЁТ ел. прыляцець.
ПРЫЛЁТНЫ, -ая, -ае. Пра птушак: які
прылятае адкуль-н., не мясцовы, пералёт
ны.
ПРЫЛІЗАНЫ, ая, ае (разм) 1. Пра
валасы: надта гладка прычасаны. 2. Пра
стыль, твор: штучна гладкі, пазбаўлены
яркасці, выразнасці. ТТрыл/зояля дрозд. Ц
яаз. прылізанасць, -і, лс. (да 2 знач.).
ПРЫЛІЗАЦЬ, -іжў, -іжаш, -іжа; -іжьі;
-ізаны; зак., кдео-м/то. 1. Прыгладзіць
языком. Сабака прылізаў поўсць. 2. мерся.
Надта гладка прычасаць, прыгладзіць. Ц
незок. прылізваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫЛІК, у, л/. У выразе: для прыліку
(разм.) — для выгляду, для стварэння па
трэбнага ўражання. 75тл яео с/мроелсць Для
прыліку.
ПРЫЛЙІЛЫ, -ая, -ае. Які прыліп, пры
стаў да чаго-н. 77рылймдя До косы міраед.
ПРЫЛІПНУЦЬ, ну, неш, не; іл,
-іпла; -ні; здк. 1. Дд чдео. Моцна прыстаць
(пра што-н. ліпкае або да чаго-н. ліпкага).
Хд/цуля прыліпла Дд ло/лядед цела. 2. перан.
Тое, што і прыстаць (у 3 і 4 знач.; разм.).
ТТрыл/ллд са сед/м/ раслы/леаяяялл. 77рыл/п
нейк/ Дзіўны спдбаролсн/к. Ц яезак. прылі
паць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПРЫЛІПЧЫВЫ, ая, ае 1. Які лёгка
прыліпае. 77рыл/лчыедя ел/яд. ТТрыл/лчыедя
хеаробд (перан.: заразная; разм.). 2. перон.
Надакучлівы, неадчэпны (разм.). Ц яаз.
прьшіпчывасць, -і, лс.
ПРЫЛІЎ, -ліву, мя. -лівы, -ліваў м. 1.
Перыядычны пад'ём узроўню адкрытага
мора. ^/дс нрыл/еу. 2. Прыбыццё, паступ
ленне каго-, чаго-н. у вялікай колькасці.
77. рабочая с/лы. 77. крые/ Дд едлдеы. Ц прыл/.
прыліўны, -ая, -ае (да 1 знач.; спец.).
ПРЫЛІЦЬ, І і 2 ас. не ўжыв., -льё /-ліё;
-ліў -лілА, -лб; здк. Сабраўшыся, прыця
чы, падступіць (пра вадкае). Дроў лрыл/лд
Да едлдеы. Ц яезак. прыліваць, -Ае.
ПРЫЛІЧАЦЬ, -ічў, -ічыш, -ічыць;
-ічаны; зак. 1. кдео-м/то. Дадаць пры
падліку. 77. працэнты Дд капіталу. 2. каео
('м/тр). Назначыць куды-н. для адбывання
службы (спец.). 77. кдеябрдяцяў Да ео/яскдм
часці. 3. кдео-м/то. Аднесці да ліку каго-,
чаго-н. 77. Дд еыДдмікых Даследчыкаў. Ц яе
зак. прылічваць, -аю, -аеш, -ае / прылічаць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
ПРЫЛУЧЫЦЦА, учўся, ўчышся,
-ўчыцца; здк. 1. Дд каео-чаео. Злучыцца з
кім-н.; згадзіцца з чым-н. 77. Дд прапоноеы. 2. Дд чаео. Уключыцца ў якую-н. дзей
насць, стаць удзельнікам чаго-н. 77. Дд ка
дук/. II яезак. прылучацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца. Ц лаз. прылучэнне, -я, я.

ПРЫ-ПРЫ
ПРЫЛУЧЫЦЬ, учў, ўчыні, ўчыць;
-ўчаны; зак. 1. кдео-м/то. Злучыць з чымн.; уключыць у склад чаго-н. іншага, ас
ноўнага. 77. Дд кемкая//. 77. раён Да Другой
еобласц/. 2. каео (^м/то/ Даць магчымасць
уключыцца ў якую-н. дзейнасць, зра
біць удзельнікам чаго-н. 77. лдДле/лкдў Да
ерал/оДска-карысндй араць/. Ц яезак. пры
лучаць, -Аю, -Аеш, -Ае Ц яаз. прылучэнне,
-я, я.
ПРЫЛЯГАЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , Ае;
яезак., Да чдео. 1. Шчыльна ахопліваць,
аблягаць. Сўкеяка Добра лрыляеае Да /лал//.
2. Размяшчацца, цесна прымыкаючы да
чаго-н. 77оле лрыляеае Дд лесу. Ц зак. прылёгчы, -лАжа; -лёц -лёгла (да 1 знач.).
ПРЫЛЯПІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-лёпіцца; здк., Да чаео (разм.). Тое, што і
прыліпнуць. 77/дстьір моцна прыляпіўся.
Йлолчык лрылял/ўся яа бдеалсн/ку еелас/леДд (перан.). Ц яезак. прылеплівацца, -аецца
/ прыляпляцца, -Аецца
ПРЫЛЯПІЦЬ, -ляпліб, лёпіш, -лё
піць; -лёплены; здк., мяло Дд чдео. Прыма
цаваць ліпкае або ліпкім. 77. абвязу Дд сця
ны. 77. ллдс/ль/р. II яезак. прылепліваць, -аю,
-аеш, -ае / прыляпляць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПРЫЛЯЦЁЦЬ, лячў, ляціш, ляціць;
-ляцім, -лецяцё, -ляцАць; -ляці; здк. Ле
цячы (у 1 і 2 знач.), прыбыць, дасягнуць
чаго-н. ТСлак/ прыляцелі. Алопчык прыля
цеў з /прысоленай еес/лкай. Ц незак. прыля
таць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. прылёт, -у, Л7
-лёце, м.
ПРЁІМА, -ы, лс. (спец.). 1. Першы, ас
ноўны гук гамы. 2. Першая струна смыч
ковага музычнага інструмента. 3. Інстру
мент, голас, які выконвае вядучую пар
тыю ў аркестры, хоры.
ПРЁІМА-БАЛЕРЫНА, прьімы бале
рыны, мн. прымы-балерыны, прыма-балерьін, лс. Балерына, якая выконвае пер
шыя ролі.
ПРЫМАДОННА, ы, мн ы, аў лс
Спявачка, якая выконвае першыя ролі ў
оперы, аперэце.
ПРЫМАЗАЦЦА, Ажуся, -Ажашся,
-Ажацца; -Ажся; зак. (разм.). 1. Бесцы
рымонна або з карыслівымі мэтамі пры
мкнуць да чаго-н., пранікнуць у якую-н.
кампанію, асяроддзе, грамаду. 2. У азар
тных гульнях: прыняць удзел у гульні, да
даўшы якую-н. суму да стаўкі іграка. Ц не
зак. прылізвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРЫМАЙСТРАВАЦЦА, рўюся, -рў
ешся, -рўецца; -рўйся; здк. (разм.). 1.
Прыладзіцца, размясціцца дзе-н. 77 на
лаДдконн/ку. 2. Уладкавацца, атрымаць
якую-н. работу, пасаду. 77. на л/?д/(у ўеораД.
II незак. прымайстрбўвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
ПРЫМАЙСТРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш,
-рўе; -рўй; -равАны; здк., мяло Дд чаео
(разм.). Прыладзіць, прыстасаваць. 77. еем/алку Дд сцяны. Ц незак. прымайстрбўваць,
-аю, -аеш, -ае.

ПРЫ-ПРЫ
ПРЫМАК, -А, жн. -ь -бў, ж. Зяць, пры
няты ў сям'ю жонкі, які жыве ў доме жон
кі. II ярым. прымачы, -ая, -ае / прымацкі,
-ая, -ае. Лрыжачы хлеб — сабачы (прымаў
ка).
ПРЫМАЛЬНЫ, ая, ае (кніжн ) Такі,
які можна прыняць, які не выклікае пярэ
чанняў. Дрыжальная пралапоча. Ц наз. пры
мальнасць, -і, ж?.
ПРЫМАНІЦЬ, -анк5, -ёніш, -ёніць;
-ёнены; зак. 1. м/то і без бал. Апавядаю
чы, дадаць ад сябе выдумак, маны. 2. ка
ео (м/то). Прывабіць да сябе. Д. еолуба. Ц
незак. прыманьваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
прыманьванне, -я, н
ПРЫМАННЕ ал прыняць
ПРЫМАРАЗАК, -зку, жн. -зкі, -зкаў, ж
Ранішні або начны лёгкі мароз вясной ці
восенню. Дачныя прымаразкі.
ПРЫМАСЦІЦЦА, -машчўся, месціш
ся, -мбсціцца; зак. (разм.). Размясціцца,
уладкавацца (у нязручным месцы). Д. на
пра/ лазы. Ц незак. прымошчвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
ПРЫМАСЦІЦЬ, машчў, -мбсціш,
-мбсціць; -мбшчаны; зак., м/то (разм.).
Паставіць, пакласці (у нязручным месцы).
Д рэчы на лаўцы. Ц незак. прымошчваць,
-аю, -аеш, -ае.
ПРЫМАТ, -у, 3/-мёце, ж. (кніжн.). Пе
равага, першаснасць, найважнейшае зна
чэнне. Д розуму наб лачуццеж.
ПРЫМАТЫ, аў абз -мёт, Л/-мёце, м
(спец.). Атрад найбольш высокааргані
заваных млекакормячых (людзі, малпы і
паўмалпы).
ПРЫМАЎКА, -і, ДМ -ўцы, жн. -і, -мавак, лс. 1. Устойлівы выраз, пераважна
вобразны, які не складае, у адрозненне ад
прыказкі, закончанага суджэння і не з'яў
ляецца афарызмам. 2. Словы, якія часта
кім-н. паўтараюцца; прыгаворка.
ПРЫМАЦАВАЦЬ, цўю, цўеш, цўе;
-цўй; -цавёны; зак., каео-м/то ба каео-ча
ео. 1. Трывала прырабіць. Д канькі ба чараеікаў. 2. Аддаць, перадаць у чыё-н. рас
параджэнне (для абслугоўвання і пад.). Д
лраеабн/ка ба турыстаў. Д. ба паліклінікі. Ц
незак. прымацоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц зеар.
прымацавацца, -цўюся, -цўешся, -цўецца;
-цўйся (да 2 знач.); незак. прымацоўвацца,
-аюся, -аешся, -аецца; ноз. прымацоўван
не, -я, н. II наз. прымацаванне, -я, н.
ПРЫМАЦКІ ел прымак
ПРЫМАЦЦА ел прыняцца
ПРЫМАЦЬ ал прыняць
ПРЫМАЧЫ ал прымак
ПРЫМГНЎЦЬ, нў, нёш, нё; нём,
-няцё, -нўць; -ні; зак. (разм.). Заснуць
ненадоўга лёгкім сном, задрамаць. Д. на
хвіліну.
ПРЫМЕНШЫЦЬ, -шу шыш, шыць;
-шаны; зак., м/то (разм.). Падаць як кры
ху меншае, чым на самай справе. Д. расхобы. Д небяспеку. Ц незак. прымяншаць, -ёю,
-ёеш, -ёе. Ц наз. прымяншэнне, -я, н.
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ПРЫМЕРАЦЬ, аю, аеш, -ае; аны;
зак., м/то. Надзець (адзенне, абутак) для
вызначэння адпаведнасці мерцы, прыгод
насці па памеры. Д. сукенку. Ц незак. прымёрваць, -аю, -аеш, -ае / прымяраць, -ёю,
-ёеш, -ёе. Ц наз. прымёрка, -і, ДА?-рцы, лс.
і прымёрванне, -я, н
ПРЫМЕРЗНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ёрз,
-ёрзла; -ні; зак. 1. Прыліпнуць пад уздзе
яннем марозу. Дбм/ка л/?ыжерзла ба зямлі.
2. Крыху змерзнуць, падмерзнуць. %>руктоеь/я брэяь/ л/?ЬАЖб^зл/. Ц незак. прымяр
заць, -ёю, -ёеш, -ёе. Ц наз. прымярзанне,
-я, н.
ПРЫМЕРКАВАЦЦА, мяркўюся, мяр
кўешся, -мяркўецца; -мяркўйся; зак. Са
брацца, падрыхтавацца што-н. рабіць,
улічыўшы абставіны. Д. скочыць цераз
канаду. Ц незак. прымяркоўвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
ПРЫМЕРКАВАЦЬ, мяркўю, мяр
кўеш, -мяркўе; -мяркўй; -меркавёны; зак.
1. м/то ба чаео. Аднесці да якога-н. тэрміну. Д. зыбанне кн/е/ ба /обіле/о. 2. Прыйсці
ў патрэбны момант, трапіць у час. 77рыжеркаеаўк сажажу абебу. 11 незак. прымяр
коўваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЙМЕСЬ, -і, жн. -і, -ей, лс. Дадат
ковы элемент у складзе чаго-н., даме
шак. Ачысціць насенне аб прымесей. Ц лрыж.
прымесны, -ая, -ае (спец.). Прымесныя элеженты ў фарбах.
ПРЫМЕТА, -ы, ДА/-мёце, жн. -ы, -мёт
і ПРЫКМЕТА, -ы, ДА/ мёце, жн ы,
-мёт, лс. 1. Адметная рыса, па якой мож
на пазнаць каго-, што-н. Асобыя //рыжеты
(лрыкжеты). ТТрыжеты ^нрыкжеты) еосен/.
2. У народных уяўленнях: прадвесце ча
го-н Дрэнная н б На прымеце (прыкмеце)
быць у каео (разм.) — пра таго, хто (што)
з'яўляецца прадметам чыёй-н. увагі, ціка
васці і пад.
ПРЫМЕТНІК, -а, жн -і, аў ж У гра
матыцы: часціна мовы, якая абазначае
якасць, уласцівасць або прыналежнасць
і змяняецца па склонах, ліках і родах. Ц
нрыл/. прымётнікавы, -ая, -ае.
ПРЫМЕТНЫ, ая, ае / ПРЫКМЕТНЫ, -ая, ае. І. Такі, што лёгка прымеціць.
Д мром наб брыеож. Ён прыметна (лрыкметна) (прысл.) лахубзеў. 2. Які выдзя
ляецца сярод іншых. Ён чалазек н. 3. Які
з'яўляецца прыметай, адзнакай. Д. знак.
II наз. прымётнасць, -і, лс. /' прыкметнасць,
-і, лс.
ПРЫМЕЦІЦЬ [ ПРЫКМЕЦІЦЬ, -бчу,
-ёціш, -ёціць; -ёчаны; зак., каео-м/то і са
злуч. «што*. Заўважыць, звярнуць увагу на
каго-, што-н. /Эту лтум/ку ^ялска н. спроб
насохла// траеы. Я еэтаеа чалавека баўно
нрыме/^іу. II незак. прымячаць, -ёю, -ёеш,
-ёе і прыкмячаць, -ёю, -ёеш, -ёе.
ПРЫМЕШВАЦЬ ел прымяшаць
ПРЫМЁРЗЛЫ, ая, -ае 1. Які прыстаў
да чаго-н. пад уздзеяннем марозу. Пры
мёрзлая ба зямл/ нлам/ка. 2. Трохі замёр
злы, падмёрзлы. Прымёрзлая бульба.

ПРЫМІЛЬГАЦЦА, -ёюся, -ёешся,
-ёецца; зак. (разм.). Стаць знаёмым, пры
вычным [пра што-н. (каго-н.), што (хто)
часта сустракаецца, трапляецца на вочы].
Звароты, якія прымільгаліся на старонках
прэсы.
ПРЫМІНАЦЬ ел прымяць
ПРЫМІРЫЦЕЛЬНЫ, ая, ае Які са
дзейнічае прымірэнню. Д. тон.
ПРЫМІРЫЦЦА ал мірыцца
ПРЫМІРЁІЦЬ ел мірыць
ПРЫМІРЭННЕ ел мірыцца, мірыць
ПРЫМІРЭНСТВА, -а, н Паводзіны
таго, хто імкнецца любой цаной згладзіць
супярэчнасці, пазбегнуць канфліктаў Ц
нрым прымірэнчы, -ая, -ае.
ПРЫМІТЫВІЗМ, -у м 1. Спрошчаны
падыход да складаных пытанняў (кніжн.).
2. Напрамак у мастацтве, які выкарыс
тоўвае формы першабытных, ранніх або
прымітыўных стыляў.
ПРЫМІТЫЎ, -ьіву, м. (кніжн) Што-н
простае, неразвітае (у параўнанні з паз
нейшым, больш дасканалым).
ПРЫМІТЫЎНЫ, ая, -ае 1. Просты,
не складаны па будове, выкананні. /Трымітыўноя тэхніка. 2. Недастаткова глыбо
кі, надта спрошчаны. Д лабыхоб ба з^еы.
3. Неразвіты. 77рыж/ть/ў//ая асоба. Ц наз.
прымітыўнасць, -і, эк.
ПРЫМКНЎЦЬ, нў, нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак. 1. м/то. За
чыніць, замкнуць на некаторы час. Д.
бзобрь/. 2. Прысунуцца шчыльна да ча
го-н. Д зухам ба тэлефоннай трубкі. 3. ба
каео-чаео. Тое, што і балучыцца. Д ба боль
шасці. О Прымкнуць штык (спец.) — на
дзеўшы, прымацаваць да вінтоўкі. Ц незак.
прымыкаць, -ёю, -ёеш, -ёе Ц наз прымы
канне, -я, н
ПРЫМНОЖЫЦЦА, І і 2 ас не ўжыв.,
-ыцца; зак. Яшчэ больш павялічыцца,
памножыцца. Зебы прымножыліся. Ц незак.
прымнажацца, -ёецца Ц наз. прымнажэнне,
-я, н.
ПРЫМНОЖЫЦЬ, жу, жыш, жыць;
-жаны; зак., м/то. Яшчэ больш павялі
чыць, памножыць. Д. еражабскае баеацце.
II незак. прымнажаць, -ёю, -ёеш, -ёе. Ц наз.
прымнажэнне, -я, н.
ПРЫМОР'Е, -я, н. Мясцовасць, раз
мешчаная каля мора.
ПРЫМОРСКІ, -ая, -ае Які знаходзіц
ца каля мора. Д. курорт.
ПРЫМОЎКЛЫ, ая, -ае Які прымоўк;
прыціхлы. .Прыжоўклыя вуліцы.
ПРЫМОЎКНУЦЬ, ну неш, -не;
-мбўк, -кла; -ні; зак. (разм.). Прыціхнуць,
замоўкнуць. Длум/к/ прымоўклі.
ПРЫМОЧКА, -і, ДА/ чцы, жн -і, -чак,
ж. Лекавая вадкасць, якой змочваюць ва
ту марлю для прыкладвання да хворага
месца. Д. ба зачэп.
ПРЫМОШЧВАЦЦА ел прымасціцца
ПРЫМОШЧВАЦЬ ел прымасціць
ПРЫМРОІЦЦА ел мроіцца
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ПРЫМУДРАЦЦА, -рўся, -рьішся,
-рьіцца; -рьімся, -рыцёся, -рАцца; зак.
Злаўчыцца, змагчы зрабіць што-н. Як ты
прывучыўся туды залез///?
ПРЕіМУЛА, -ы, вн. -ы, -мул, зк. Не
вялікая дэкаратыўная і дзікарослая тра
вяністая расліна з трубчастымі кветкамі;
першацвет.
ПРЫМУРАВАЦЬ, рўю, рўеш, рўе;
-рўй; -равАны; зак., м/то. Прыбудаваць
што-н. з каменю, цэглы.
ПРЫМУРАК, -рка, .мя. -ркі, -ркаў м.
Выступ печы, на якім можна сядзець ці
ставіць што-н. Ц нрыв. прымурачны, -ая,
-ае.
ПРЫМУС, -а, мм. -ы, -аў м. Прыбор
для награвання і прыгатавання ежы з
помпай, якая падае гаручае (газу) у гарэл
ку. ТУынеў л. ла кухн/. Ц лрым. прымусны,
-ая, -ае.
ПРЫМУСАМ, лрысл. Сілай, прыму
шэннем. 77. &ктлабп(ь на лячэнне нарка
мана. У выразе: пад прымусам (наз.) — уз
дзейнічаць сілай, розумам і пад. на каго-,
што-н. з якой-н. мэтай. 77рацабаць над
прымусам.
ПРЫМУСІЦЬ, -ўшу -ўсіш, -ўсіць;
-ўшаны; зак., каза (мала) да чаго і з /мД
Абавязаць, патрабаваць зрабіць што-н.
77/хто мяне не нрывус/ць ехаць туды. Ц не
зак. прымушаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. прымўс, -у, м. / прымушэнне, -я, н
ПРЫМУСОВЫ, ая, ае Які право
дзіцца, робіцца па прымусе. 77рь/л^усаеь/я
работы. II наз. прымусовасць, -і, зк.
ПРЫМУСОЎКА, -і, Д37-ўцы, зк. (разм.,
неадабр.). Прымусовая работа; тое, што
робіцца па прымусе.
ПРЫМХІ, -аў адз. прймха, -і, ДМ-мсе,
зк. Забабоны, забабонныя прыметы.
ПРЫМХЛІВЫ, -ая, -ае. Прасякнуты
прымхамі, заснаваны на прымхах. 77. ча
лавек. II наз. прымхлівасць, -і, зк.
ПРЫМЧАЦЦА, -чўся, чйшся, чыц
ца; -чьімся, -чыцёся, -чАцца; -чьіся; зак.
Прыехаць, прыбегчы вельмі хутка. 77рывчаўся конны апірай.
ПРЫМЫ, -аў. Пражыванне мужчыны
пасля жаніцьбы ў сям'і жонкі. ТТайсц/ў л.
ПРЫМЫКАННЕ, -я, н 1. ал пры
мкнуць. 2. У граматыцы: падпарадкаваль
ная сінтаксічная сувязь паміж членамі
словазлучэння, пры якой незмяняльныя
словы (прыслоўі, дзеепрыслоўі, інфініты
вы) і форма ступені параўнання сэнсава і
граматычна залежаць ад іншых адзінак. 77.
прыслоўя дзеяслова.
ПРЫМЫКАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; незок
1. ал. прымкнуць. 2. (7 / 2 ас. не ўзкыв.).
Размяшчацца зусім побач. Сеназкаць пры
выкае (За возера.
ПРЫМЯНІМЫ, ая, ае Такі, які
можна прымяняць. 77. спосаб. Ц наз. пры
мянімасць, -і, зк.
ПРЫМЯНІЦЬ, -мянй, -мёніш, -ма
ніць; -мёнены; зак., м/то. Ажыццявіць на
справе. 77 веды на практыцы. Ц незак. пры

мяняць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. прь/мянённе,
-я, н.
ПРЫМЯНШАЦЬ ал прыменшыць
ПРЫМЯНШЭННЕ ал прыменшыць
ПРЫМЯНЯЛЬНЫ, ая, ае Такі, які
можна прымяняць. 77. ветад. Ц наз. прымянАльнасць, -і, зк
ПРЫМЯРАЦЬ ал прымераць
ПРЫМЯРЗАННЕ ал прымерзнуць
ПРЫМЯРЗАЦЬ ал прымерзнуць
ПРЫМЯРКОЎВАЦЦА ал прымерка
вацца.
ПРЫМЯРКОЎВАЦЬ ал прымеркаваць
ПРЫМЯЦЬ, мнў, -мнёш, -мнё; мнём,
-мняцё, -мнўць; -мні; -мАты; зак., кааом/то. Прыціснуўшыся зверху трохі змяць.
77. /праеў. Ц незак. прымінаць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
ПРЫМЯЧАЦЬ ал прымеціць
ПРЫМЯШАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; -мёшаны; зак. 1. м/то і чаао. Дадаць змешва
ючы. 77. садовы ў ал/ну. 2. Ублытаць, уцяг
нуць дарэмна (разм.). 77авом/та вы вяне
прывям/ал/ (За гэтай справы ? Ц незак. пры
мешваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫНАДА, -ы, ДМ -дзе, вн. -ы, -нАд,
зк. Кавалак ежы, а таксама (перан.) усё
тое, што прываблівае. 77. (Зля рыбы. Ц прь/в.
прьшАдны, -ая, -ае
ПРЫНАДЗІЦЬ, джу, дзіш, дзіць;
-джаны; зак., каго (маяо/ 1. Прыцягваю
чы ўвагу кормам, прынадай, прымусіць
наблізіцца. 77. птум/ку. 2. Прывучыць да
каго-, чаго-н. ласкай, увагай; выклікаць
сімпатыю да сабе. 77рь/на<3з/ла (Ззяцем зусей
вул/цы. II незак. прынаджваць, -аю, -аеш,
-ае. II наз. прынаджванне, -я, н.
ПРЫНАЗОЎНІК, а, вн і, аў в У
граматыцы: службовае слова, з дапамогай
якога выражаюцца адносіны паміж галоў
нымі і залежнымі кампанентамі слова
злучэння, напр.: ад (сцяны), па (полі), пе
рад (домам) і пад. Ц прь/в. прыназоўнікавы,
-ая, -ае. ТТрь/назоўн/каеае словазлучэнне.
ПРЫНАЛЕЖНАСЦЬ, і, зк 1. да чаго. Знаходжанне ў складзе чаго-н., ува
ходжанне ў склад чаго-н. (кніжн.). 77. да
якой-н. арган/зацы/, нарты/, класа. 2. Не
ад'емная ўласцівасць, прымета каго-, ча
го-н. ,Данытл/васць — п. влладосц/.
ПРЫНАЛЕЖНЫ, ая, -ае 1. Які на
лежыць да чаго-н., уваходзіць у склад ча
го-н. 7)ь/ць нрыналезкныв да арган/за//ы/.
2. У граматьшы: які выражае прыналеж
насць да каго-, чаго-н. 77 займенн/к (мой,
твой, іхні і пад.).
ПРЫНАМСІ, пабочн. сл. Ва ўсякім ра
зе. Я, п., чу/о ўнерм/ын/о пра гэта.
ПРЫНЕСЦІ, -нясў, -нясёш, -нясё; -ня
сём, -несяцё, -нясўць; -нёс, -нёсла; -нясі;
-нёсены; зак. І. каго-м/то. Несучы, даста
віць. 2. перан., м/то. З'явіцца прычынай,
даць у выніку. 77 карысць. 77. заспакаенне.
7/апрузканая праца прынесла свае вын/к/.
3. м/то. Зрабіць, ажыццявіць што-н., што
ўказана назоўнікам. 77. клятву (пакляс
ціся). 77. падзяку (падзякаваць). 77. ў ах
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вяру м/то-н. (ахвяраваць). 4. каао (м/то);
безас. і ў спалучэнні са словамі «д'ябал»,
«чорт», «нячыстая». Пра нечаканы, непа
жаданы прыход, з'яўленне каго-н. (разм.).
Як/ чорт прынёс с/оды гэту кавнанйо/ 7&го
тал/ прынесла нячыстая ў так/ час?Ц незак.
прыносіць, -бшу -бсіш, -бсіць. II наз. прынясённе, -я, н. (да 2 і 3 знач ) / прынёс, -у в.
(да 1 знач.; разм.).
ПРЫНІЖАНЫ, ая, ае 1. Уніжаны,
зняважаны або які выказвае пакорлі
васць. 77. тон. 77 выгляд. 2. Бяспраўны,
зняважлівы. II наз. прыніжанасць, -і, зк.
ПРЫНІЗІЦЬ, іжу ізіш, ізіць; іжа
ны; зак., каго-м/то. 1. Паставіць у знева
жальнае становішча. 2. Зменшыць зна
чэнне каго-, чаго-н. 77. чый-н. аўтарытэт. II незак. прыніжаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
наз. прыніжэнне, -я, н.
ПРЫНІКНУЦЬ, ну неш, не; нік,
-кла; -ні; зак., да каго-чаго. Прыціснуцца,
прыпасці. 77. да зявл/. Ц незак. прынікаць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
ПРЫНЁС / ПРЫНЯСЕННЕ ал пры
несці.
ПРЫНОСІЦЬ ал прынесці
ПРЕіНТАР, -ра, вн. -ы, -аў в. Перыфе
рыйная прылада камп'ютара, прызнача
ная для пераводу тэксту або графікі на фі
зічны носьбіт; друкарка. Ц нрыв. прынтар
ны, -ая, -ае.
ПРЫНЎКА, -і, ДМ-нўцы, л/н. -і, -нўк,
зк. Прымус, прымушэнне. Выконваць усё
без прынук/.
ПРЫНУКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.,
каао (м/то/ Прымушаць, патрабаваць. 77.
да работы. Ц наз. прынуканне, -я, н.
ПРЫНЦ, -а, вн. -ы, -аў, в. Тытул члена
каралеўскага дома (у Заходняй Еўропе), а
таксама асоба, якая носіць гэты тытул. Ц
зк. прынцэса, -ы, вн. -ы, -цЗс.
ПРЫНЦЫП, -у, вн ы, аў в І. Ас
ноўнае, зыходнае палажэнне якой-н. тэо
рыі, вучэння, навукі і пад. ТТрынцыл пра
вавой дзярзкавы. 77рынцылы вастацтва.
2. Перакананне, погляд на рэчы. Мець
цвёрдыя зкыццёвыя прынцыпы. 3. Асноўная
асаблівасць канструкцыі чаго-н. Тўчнаеаварыцел/ зроблены па прынцыпе тэлефона.
0 У прынцыпе — у асноўным, у агульных
рысах. У прынцыпе я зеодзен.
ПРЫНЦЫПОВЫ, -ая, -ае 1. Які датычыць прынцыпаў ТТрьтцымовае пы
танне. 2. Які прытрымліваецца цвёрдых
прынцыпаў 77. чалавек. 77рыяць/новая
крытыка. 3. Які датычыць чаго-н. толькі ў
асноўным. ТЧь^й^овая згода на м/то-н. Ц
наз. прынцыповасць, -і, зк.
ПРЫНЮХАЦЦА, аюся, аешся, -аец
ца; зак. 1. Прывыкнуць да якога-н. паху.
77. да тытунёвага дыву. 2. Унюхваючы
ся, пастарацца вызначыць што-н. па па
ху распазнаць якія-н. пахі. ТТрытохаўся — пахла свазканай рыбай. Ц незак. пры
нюхвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРЫНЯВОЛІЦЬ ал няволіць
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ПРЫНЯЦЦА, прымўся, прымешся,
прымецца; прыняўся, -нялАся, -лбся; пры
міся; злк. 1. зо што і з /н%). Пачаць што-н.
рабіць, узяцца за што-н. /7. зо слроеу. 71
л/соцьзояеу. 2. (7/2ас. не ўжые.). Пусціць
карані, прыжыцца. ТТрышчэлок прыняўся.
II незок. прымацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПРЫНЯЦЬ, прымў, прймеш, прьіме;
прынАў -нялА, -лб; прымі; прыняты; зак.
I. коео-што. Прыбраць, занесці, пераста
віць у іншае месца. 77. лесуну шо^у. 2. коео-што. Узяць, атрымаць тое, што хто-н.
дае, перадае, здае; узяць у сваё распара
джэнне. 77. /палеваму. 77 /лазар. Ком/с/я
прыняла позы бом. 3. што. Узяць пад сваё
кіраўніцтва, заняць (якую-н. пасаду). 77
брыеобў. 77. лоем/ бырэк/лоро. 4. каао (^што).
Уключыць у склад чаго-н., дапусціць да
ўдзелу ў чым-н. 77. на працу. 77. у /нсты/лу/л. 5. каао (што). Дапусціць, пусціць да
сябе з якой-н. мэтай (для размовы, для
агляду у якасці госця, жыльца і пад.). 77.
паела. 77. ноеебеольн/ко. 77. еосцей. Урач
прыняў хзррую. Дббро л. каао-н. (добра
аднесціся, добра сустрэць). 6. шпю. Ус
прыняць. 77. зес/лку без эн/лузіязл/у. 77. ба
еебомо што-н. 77 на сзой рахунак што-н.
(як што-н., што адносіцца да сябе). 77. ба
сэрца што-н. 7. што. Згадзіцца з чым-н.,
аднесціся да чаго-н. станоўча. 77 парабу.
77. чыё-н. запрашэнне. 8. што. Зацвердзіць,
галасаваннем выразіць згоду з чым-н. 77
закон. 77. лас/панозу. 77раекп: прыняты. 9.
што. Выканаць, ажыццявіць (тое, што
выражана наступным назоўнікам). 77. ра
шэнне (рашыць). 77. смерць (памерці). 77
прыслаў. 77. меры. 77 на сябе абавязак ш/лон. зрабіць. 10. ш/ло. Стаць уладальнікам
якога-н. звання, сану, падданым (якой-н.
дзяржавы). 77. беларускае ерамабзянс/пза.
II. ш/ло. Набыць які-н. выгляд, асаблівас
ці. 77. позу. С/лол/к прыняў еыеляб чарцёжноео стала. 12. ш/по. Падвергнуць сябе
якой-н. гігіенічнай, лячэбнай працэдуры.
77. бўш. 77. курс лячэння. 13. ш/ло і чаео. Вы
піць, праглынуць (лякарства). 77 м/кс/луру. 14. коео-што і за каео-ш/ло. Прызнаць,
палічыць. 77. каео-н. за /ншаеа. 15. Прасу
нуцца трохі ў якім-н. напрамку (разм ).
Лімона прыняла ўлраеа. 16. ш/ло. Зразу
меўшы, паўтарыць (спец.). 77. с/енал. 17.
каео (ш/ло). Аказаць дапамогу пры родах.
77. бз/ця. 0 Прыняць бой — не ўхіліцца ад
бою, што ўзнік па ініцыятыве праціўніка.
Прыняць ласку — аказаць гонар, уважыць
(зайшоўшы, завітаўшы і пад.). Прыняць
экзамен (залік і пад.) у каео — правесці ву
чэбную праверку. Ц незак. прымАць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц наз. прыманне, -я, н., прыём,
-у м. (да 2, 4, 5, 13 і 16 знач.), прыёмка,
-і, ДА/-мцы, лс. (да 2 знач.; спец.) / пры
няцце, -я, н. (да 2, 3, 8—11, 14 і 16 знач.).
Тасц/нны прыём. 75леера%нс/лка перайшла
на прыём. 77рыёмка /насароў. 77рыняцце рэ
залюцыі. II прым. прыёмачны, -ая, -ае (да 1
знач.) і прыёмны, -ая, -ае (да 1,4 і 5 знач.).
77рыёмачная камісія (якая прымае гатовы
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аб'ект). ТТрыёмны пунк/л. 77рыёмная рабыёс/ланцыя. ТТрыёмныя экзамены. ТТрыёмная
камісія (якая прымае абітурыентаў; у 2
знач.). 77рыёмны бзень.
ПРБіПАВЕСЦЬ, і, мн -і, ей, ж. Тое,
што і пры/лча.
ПРЫПАДАБНЕННЕ ал прыпадобніц
ца, прыпадобніць.
ПРЫПАДАБНЯЦЦА ел прыпадоб
ніцца.
ПРЫПАДАБНЯЦЬ ел прыпадобніць
ПРЫПАДАК, -дку, мн дкі, дкаў м
Раптоўнае і моцнае праяўленне якой-н.
хваробы або якога-н. пачуцця. 77 эпілеп
сіі. II лрым. прыпадачны, -ая, -ае.
ПРЫПАДАЦЬ ал прыпасці
ПРЫПАДАЧНЫ, -ая, -ае. 1. ал прыпа
дак. 2. У якога бываюць прыпадкі якой-н.
хваробы. 77/то /лы крычыш, як прылобочны
(наз.).
ПРЫПАДНЯЦЬ, -днімў, -днімеш, -дніме; -днімі і -дымў, -дымеш, -дйме; -дымі;
-дняты; зок., коео-ш/ло. Злёгку падняць.
77. хеороеа но ложку. Ц незок. прыпаднімаць,
-Аю, -Аеш, -Ае і прыпадымаць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II зеор. прыпадняцца, -днімўся, -днімешся, -днімецца і -дымўся, -дьімешся,
-дымецца; незок. прыпаднімацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца і прыпадымацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
ПРЫПАДОБНІЦЦА, нюся, нішся,
-ніцца; зок., коео-чоео. Стаць падобным
да каго-, чаго-н. Ц незок. прыпадабняцца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц ноз. прыпадаб
ненне, -я, н.
ПРЫПАДОБНІЦЬ, ню, ніш, ніць;
-нены; зок., коео-ш/ло і бо коео-чоео. Па
раўноўваючы, зрабіць, уявіць падобным
да каго-, чаго-н. Ц незок. прыпадабняць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц ноз. прыпадабненне, -я, н.
ПРЫПАЕЧНЫ ел прыпаяць
ПРЫПАЗНІЦЦА, пазнюся, -пбзнішся, -пазніцца; зок. Трохі спазніцца. Сёлеп/о еясна лрылознілося. Ц незок. прыпаз
няцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПРЫПАЙ, -ю, м. Прымёрзлы да берага
лёд. II прым. прыпайны, -ая, -ае.
ПРЫПАЙВАННЕ і ПРЫПАЙКА ел
прыпаяць.
ПРЫПАЙВАЦЬ ел прыпаяць
ПРЫПАЙНЫ ел. прыпай, прыпаяць.
ПРЫПАЛІЦЬ, -аліб, Аліш, Аліць;
-Алены; зок., ш/ло. 1. Запаліць ад ужо за
паленага. 77. лучыну. 2. Трохі падпаліць
(разм.). 77. л/рое. 77. еолёнкі пры сушцы. 3.
Прыкурыць (разм.). Ц незок. прыпальваць,
-аю, -аеш, -ае.
ПРЫПАЛЫ, ая, ае Які прыпаў да
чаго-н., апусціўся. 77рылолыя бо зямлі еолінкі.
ПРЫПАМІНАЦЦА ел прыпомніцца
ПРЫПАМІНАЦЬ ел прыпомніць
ПРЫПАР, -у, м. 1. Гарачыня ад нагрэ
тага сонцам паветра. 77оўбзённы л. 2. На
пружаная летняя праца ў час касьбы, жні
ва. ^Жніўны л. Экзаменацыйны л. (перан.). Ц
лрым. прыпарны, -ая, -ае. ТТрылорноя нара.

ПРЫПАРКА, -і, Д17 -рцы, мн. -і, -рак,
ж. Лекавы сродак, які прыкладваецца да
хворага месца гарачым. Як мёр/леол/у л.
(паможа, патрэбна і пад.; пра што-н. бес
карыснае, непатрэбнае; разм.). Ц лрым.
прыпарачны, -ая, -ае.
ПРЫПАСЦІ, -адў, -адзёш, -адзё; -адзём,
-адзяцё, -адўць; -Аў -Ала; -адзі; зок. 1. бо
коео-чоео. Нізка нахіліцца, апусціцца,
прыціснуцца. 71м/ны лрылолі бо болу. 77. бо
матчыных ^рубзей. 2. (7 і 2 ос. не ўжые.).
Прыйсціся, супасці з чым.-н. у часе. Сея/ло лрылоло но ля/лнй{у. 3. безос. Тое, што
і еыласц/ (у 4 знач.). Т^рылоло слаткацца
з цяжка/ еором. Ц незок. прьшадАць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ПРЫПАСЫ, -аў. Прадукты, матэрыя
лы, нарыхтаваныя ў запас. Аорчоеыя л. Яенястрэльныя л. (снарады, патроны).
ПРЫПАЎЗЦІ -зў, -зёш, -зё; зём, зя
цё, -зўць; прыпбўз, -паўзлА, -лб; -зі; зок.
Дабрацца куды-н. паўзком. 77. бо хоты. Ц
незок. прыпаўзаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПРЫПАХВАЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , ае;
незок., чьа/ і без бол. (разм.). Аддаваць
якім-н. непрыемным пахам. Мяса лрылохеае (пачынае псавацца).
ПРЫПАЯЦЬ, Яю, Аеш, Ае; Аны;
зок. 1. што. Прырабіць паяннем. 77. ручку
бо чойніко. 2. што і кому. Вынесці судовае
рашэнне ў адносінах да каго-н. (разм., не
адабр.). Яму лрылоялі пяць еобоў турмы. Ц
незок. прыпайваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ноз.
прыпайванне, -я, н (да 1 знач.) і прыпайка,
-і, ДМ-йцы, ж. (да 1 знач.). Ц лрым. прыпАйны, -ая, -ае і прыпАечны, -ая, -ае.
ПРЫПЕРЦІ, -прў, -прбш, -прб; -прбм,
-працё, -прўць; -пёр, -пёрла; -пры; -пёрты; зок. (разм.). 1. Тое, што і лрыц/снуць (у
1 знач.). 77. бо ллото. 77. бо сцяны каео-н.
(таксама перан.: паставіць у становішча,
з якога няма выйсця). 2. што і чым. За
чыніўшы, прыставіць шчыльна што-н.,
каб не адчынялася. 77. бзезры колом. 3.
коео-што. Прынесці на сабе (што-н. цяж
кае; разм.). 77рылёр цэлы мяшок бульбы. 4.
Прыйсці (разм.). Лн прыпёр зо пяць кілометроў. 5. безос. Вельмі захацецца; тэрмі
нова спатрэбіцца (разм., груб.). 7ок лрылёрло тобе ехаць сёння. Ц незок. прыпірАць,
-Аю, -Аеш, -Ае (да 1—3 знач ).
ПРЫПЕРЦІСЯ, -прўся, -прэшся, -пруц
ца; -прбмся, -працёся, -прўцца; прыпёр
ся, -пёрлася; -прыся; зок. 1. чым бо коеочоео. Стаўшы або сеўшы блізка да каго-,
чаго-н., абаперціся верхняй часткай тула
ва на каго-, што-н. 77. сл/ной бо бзеярэй. 2.
Тое, што і прыперці (у 4 знач.; разм.). *7оео
ты сюбы прыпёрся ? 3. Знайсці прыстані
шча, прыстроіцца дзе-н. (разм.). Тэтому
чалаееку нямо бзе часоео //. Ц незок. прыпірАцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПРЫПЕЎ, -ёву, мн. -ёвы, -ёваў м. Час
тка песні, якая паўтараецца пасля кожна
га куплета. Тйсёлы л.
ПРЫПЕЎКА, і, ДА/ ўцы, мн і, пёвак, ж. Кароткая, звычайна чатырохрад-
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ковая песня жартаўлівага або сатырычна
га зместу. Л зд леек/, зд лрылеўк/ лдлюб/л/
.мяне бзеўк/.
ПРЫПЕЧАК, чка, мн. -чкі, -чкаў, лі
Месца перад чалеснікамі печы.
ПРЫПЁК', -у; м. Прыбаўка ў вазе хлеба
пасля выпечкі ў параўнанні з вагой затра
чанай мукі. Зндчны л.
ПРЫПЁК, у л* Месца, дзе моцна
прыпякае сонца. Леечы нд лрылёку.
ПРЫПІРАЦЦА 27! прыперціся
ПРЫПІРАЦЬ ад прыперці
ПРЫПІСАЦЬ, -ішў,
ішаш, -ііна;
-ішй; -ісаны; здк. 1. што. Напісаць у да
датак да чаго-н. /7. некдльк/ сяду 2. кдеошто. Прылічыць (у 2 знач.) запісаўшы. /7.
<3д нрызыуноед ўчдсткд. 3. што і кдму-чдму. Палічыць вынікам чаго-н., зыходным
ад каго-, чаго-н., прыналежным каму-н.
77бслех дкцёрд лрыл/сдл/ лад лрыедлсосц/.
27. ебрш не тдму, хто склдбдў. Ц нездк. пры
пісваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ндз. прыпіска, -і,
ДМ-сцы, лс. (да 1 і 2 знач.) / прыпісванне,
-я, н. (да 3 знач.).
ПРЫПІСКА, -і, Дапісцы, .мн. -і, -сак,
лс. 1. ад. прыпісаць. 2. Дадатак да напіса
нага. 77. бруеім чдрн/лдм. 3. часцей .мн. За
ведама завышаныя, несапраўдныя паказ
чыкі поспехаў вытворчасці, выканання
плана і пад. 2>дрдцьбд з лрыл/скам/.
ПРЫПІСНІКІ, -Ая, -бе (афіц ). Прылі
чаны да якой-н. установы, прадпрыем
ства; які сведчыць пра такое прылічэнне.
77рыл/снде лдсеебчднне.
ПРЫПЛАТА, -ы, ДА7 -лАце, лс. 1. ад.
прыплаціць. 2. Прыплачаная сума. 2?ял/кдя л.
ПРЫПЛАЦІЦЬ, -ачў, -Аціш, -Аціць;
-Ачаны; здк., мілю. Заплаціць у дадатак,
звыш якой-н. платы. 77. семдзесят рублёў.
II нездк. прыплачваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ндз.
прыплата, -ы, ДЛ7-лАце, лс / прыплачван
не, -я, н.
ПРЫПЛЁСЦІ, -лятў, -ляцёш, -ляцё;
-ляцём, -лецяцё, -лятўць; -лёў -лялА, -лб;
-ляці; -лёцены; здк. І. што. Далучыць уп
лятаючы. 77. с/яулску (Зд еянкд. 2. лердн.,
кдео-што. Ублытаць у пгго-н., упамя
нуць дарэмна (разм.). ТТрыллял/ / мдё /мя
бд еэтдй слрдеы. Ц нездк. прыплятаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ПРЫПЛЁСЦІСЯ, -лятўся, -ляцёшся,
-ляцёцца; -ляцёмся, -лецяцёся, -ля
тў цца; -лёўся, -лялАся, -лбся; -ляціся; здк.
(разм.). Прыйсці куды-н. з цяжкасцю, па
волі. 77рылдёуся бдбому.
ПРЫПЛОД, у 37 -дзе, м Патомства ў
жывёл. ТСтоеобн/ л. деечдк. Ц лрым. прыплбдны, -ая, -ае.
ПРЫПЛЫСЦІ / ПРЫПЛЫЦЬ, ывў,
-ывёш, -ывё; -ывём, -ывяцё, -ывўць; -йў
-ылА, -лб; здк. Дасягнуць чаго-н. плыву
чы. 77. (Зд еострдед. Ц нездк. прыплываць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
ПРЫПЛЮСАВАЦЬ, -сўю, -сўеш, -сўе;
-сўй; -савАны; здк., што (разм.). Склада
ючы лікі, дадаць да агульнай сумы, а так

сама наогул далучыць. Ц нездк. прыплю
соўваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫПЛЮСНУЦЬ, -ну, неш, не;
-ні; -нуты; здк. 1. кдео-што. Націснуўшы,
зрабіць плоскім, трохі сплюшчыць. 77. едлоўку це/кд. 77ры?мюснуты нос (шырокі і
плоскі). 2. што. Прышчурыць, прыкрыць
(павекі). 77. еейк/.
ПРЫПЛЮШЧЫЦЬ, -чу, чыш, чыць;
-чаны; здк., што. Прыкрыць павекамі (во
ка, вочы). 77 еокд. Ц нездк. прыплюшчваць,
-аю, -аеш, -ае.
ПРЫПЛЯСКАЦЬ, -ляшчў, -лёшчаш,
-лёшча; -ляшчьі; -ляскАны; здк., што. 1.
Пляскаючы, зрабіць плоскім, роўным. 77.
кучу ал/ны. 2. Прыбіць, прыгнуць да ча
го-н., прыціснуць уніз. 7рд(3лрь/ляяскдў(3д
зямл/ ячмень.
ПРЫПОЙ, -ю, м. (спец.). Метал або
сплаў для паяння. Ц лрым. прыпайны, -ая,
-ае.
ПРЫПОЛ, -у; мн ы, -аў м Ніжні пя
рэдні край сукенкі, кашулі і пад. ТТесц/ яб
лык/ ў прыполе.
ПРЫПОМНІЦЦА,
нюся,
нішся,
-ніцца; здк. 1. Прыйсці на памяць. 77рыпомн/ўсямус]ры еырдз. 2. кдму. Не забыцца,
не даравацца. 75тд ўсё тдбе лрыломн/ццд/Ц
нездк. прыпамінацца, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца.
ПРЫПОМНІЦЬ, ню, ніш, ніць; здк
1. кдео-што. Успомніць, аднавіць у памя
ці. 77. лрозе/шчд бдўняед зндёмдед. 2. што
і кдму. Не забыць зробленага кім-н., каб
адпомсціць, пакараць за гэта (разм ). Яеэтд тдбе лрыломн/о/ Ц нездк. прыпамінаць,
-Аю, -Аеш, -Ае (да 1 знач.).
ПРЫПРАВА, ы, мн -ы, рАў, лс Тое,
чым прыпраўляюць страву для смаку. 2?острдя л. II лрым. прыправачны, -ая, -ае.
ПРЫПРАВІЦЬ, Аўлю, Авіш, Авіць;
-Аўлены; здк., што. 1. чым. Прыбавіць чаго-н. для смаку (да стравы). 77. сул тдмдтдм. 2. Прыладзіць, прымацаваць. 77. пдстронк/ бд еорчыкд. Ц нездк. прыпраўляць,
-Яю, -Яеш, -Яе.
ПРЫПРАЖНЙ, -Ая, бе 1. Такі, якога
прыпрагаюць. 77 конь. 2. у зндч. ндз. пры
пражны, -бга, мн. -Ыя, -ьіх, м. Конь, за
прэжаны ў прыпрэжку.
ПРЫПРЭГЧЫ, рагў, ражбш, -ражб;
-ражбм, -ражацё, -рагўць; -рбц -рбгла;
-ражы; -рбжаны; здк., кдео-што. Упрэгчы
яшчэ, дадаткова. 77 яшчэ дбндео кдня. Ц не
здк. прыпрагаць, -Аю, -Аеш, -Ае
ПРЫПРЭЖКА, -і, ДА/ жцы, лс За
прэжка коней збоку ад аглабель для дапа
могі каранніку. Здлрдедць у лрылрэлску.
ПРЫПУДРЫЦЦА,
руся,
рышся,
-рыцца; здк. (разм.). Злёгку напудрыць
сабе твар. Ц нездк. прыпудрывацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
ПРЫПУДРЫЦЬ, ру; рыш, рыць;
-раны; здк., што (разм.). Крыху; злёгку
напудрыць. 77. тедр. Ц нездк. прыпудры
ваць, -аю, -аеш, -ае.

ПРЫ-ПРЫ
ПРЫПУЖАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; Аны /
ПРЫПУЖНУЦЬ, нў, нёш, нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; здк., кдео (што)
(разм.). Злёгку напужаць, прыгразіць з
мэтай уздзеяння. ТТрылулсдць лдкдрдннем. ТТрылулснуць еь^моедй. Ц нездк. пры
пужваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫПУСЦІЦЦА, пушчўся, -пўсцішся, -пўсціцца; здк. (разм.). 1. Пайсці, па
бегчы хутка; паскорыць хаду, крок; па
чаць што-н. рабіць, пусціцца. 77. зд к/м-н.
77 бяеом. 77. ў скок/. 77. беечы. 2. (7 / 2 дс.
не ўлсые.). Тое, што і узмдцн/ццд. ^блсблс
лрылусц/ўся. II нездк. прыпускЯцца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
ПРЫПУСЦІЦЬ, ушчў, -ўсціш, -ўс
ціць; -ўшчаны; здк. 1. кдео (што) і бд кд
ео. Дапусціць да злучкі, да ссання малака
(спец.). 77 лсдрдбкд. 77 цяля бд кдроеы. 2.
што і чдео. Выпусціць затрыманае. Хдроед
мдлдкд не лрылусц/лд. 3. Пабегчы хутчэй
(разм.). 77. ндўзбдеон. 4. (7 /2дс. неўлсые.).
Пачаць ісці з большай сілай (разм.).
Дблсблс лрылусц/ў. 5. што. Зрабіць шырэй
шым, даўжэйшым (спец.). 77. сукенку ў лдболе. II нездк. прыпускаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
ндз. прыпуск, -а, м. (да 1 і 5 знач.).
ПРЫПУХЛАСЦЬ, -і, лс Невялікая
пухліна. 77 лдеек.
ПРЫПУХЛЫ, -ая, -ае. Які трохі пры
пух. ТТрылухлыя зубы.
ПРЫПУХНУЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , -не;
-пўх, -хла; здк. Трохі ўспухнуць. 7/7чдкд
прыпухлд. II нездк. прыпухАць, -Ае.
ПРЫПЙНАК, нку мн -нкі, нкаў м
І. Часовы перапьшак у якім-н. дзеянні,
часовае спыненне чаго-н. 3{рдб/ць л. нд лдляне. Скдкдць без прыпынку. 2. Месца, дзе
прыпыняецца аўтобус, трамвай, поезд і
пад. для пасадкі і высадкі пасажыраў Аў
тобусны л. 3. Месца, якое можа служыць
прыстанішчам, прытулкам. Зндйсц/ сдбе
л. О Знакі прыпынку — графічныя зна
кі (кропка, коска, двукроп'е і гд.), якія
расстаўляюцца ў пісьмовай мове паводле
пэўных правіл для сэнсавага і (часткова)
інтанацыйнага члянення тэксту. Ц лрым.
прыпыначны, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.; спец.).
77. мехдн/зм. 77. лункт.
ПРЫПЫНІЦЦА, пынібся, пынішся,
-пьініцца; здк. 1. Часова, ненадоўга спы
ніцца або перарвацца. 77. кдля е/трыны.
7/яен/к лрылын/ўся нд лдўстднку. Рдботд
прылын/лдся. 2. Знайсці прыпынак дзе-н.
Дзе ён прыпын/ўся з сям 'ёй нд першы чдс? Ц
нездк. прыпыняцца, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца.
ПРЫПЫНІЦЬ, пыніб, -пьініш, пы
ніць; -пьінены; здк., кдео-што. Часова
спыніць, затрымаць; сцішыць, зменшыць
скорасць руху. 77. мдшыну. 77. кдня. 77. ад
борку. II нездк. прыпыняць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
ндз. прыпынённе, -я, н.
ПРЫПЯВАЦЬ, -Аю, Аеш, -Ае; нездк
(разм.). Суправаджаць што-н. нягучнымі
спевамі 77 лснучы 0 Жыць прыпяваючы
(разм.) — жыць весела і добра.

ПРЫ-ПРЫ
ПРЫПЯЧАТАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
здк., шліо (разм.). 1. Запячатаць чым-н. 77.
сур^уч&м. 2. Паставіць пячатку на чым-н.
77. бдкумен/л. 3. лердн. Моцна прыціснуць,
прыбіць. Моцны бозкбж лрылячдлідў лірдеу. II нездк. прьшячАтваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫПЯЧЫ, -пякў, -пячбш, -пячб;
-пячбм, -печацё, -пякўць; -пёк, -пяклА,
-лб; -пячЫ; -пёчаны; здк. 1. ішло. Патры
маўшы доўга на агні, жары, падпаліць;
злёгку спячы, апячы. 77. лірдеі. 77. руку
лрдслм. 2. (7 /2 дс. неўлсые.). Моцна пры
грэць (пра сонца). А^лоўбню прыпякло (бе
зас.). 3. лердн., бездс., кому. Прыйсціся
цяжка, крута. Яму ліўні бобрд лрылякло. 4.
ішло. Змазаць чым-н. пякучым. 77. лдрэз
ёбдм. II нездк. прьшякАць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
ндз. прыпяканне, -я, н.
ПРЫРАБІЦЬ, -рабліб, -рббіш, -рббіць;
-рбблены; здк. 1. ішло і (Зд чдао. Прымаца
ваць, трывала злучыць з чым-н. 77. ручку
(Зд з&оряікі. 2. ішло і (Зд чдао. Прыбудаваць
да чаго-н. 77 (Здідчдну/о луню (Зд хляед. 3.
ішло, чдао і без (Здл. Зарабіць у дадатак да
асноўнага заработку. 77. нд лдерузцы едеондў. 4. ішло. Прыбавіць вязаннем. 77. лдлец у лдльчд/лцы. Ц нездк. прырабляць, -Аю,
-Аеш, -Ае / прырббліваць, -аю, -аеш, -ае
II ндз. прырббка, -і, ДА7 -бцы, лс. (да 1 і 2
знач.).
ПРЫРАБОТАК, тку лін ткі, ткаў л;
Дадатковы заробак. Зндчны л.
ПРЫРАЗАННЕ ал прырэзаць
ПРЫРАЗАЦЬ' ел. прырэзаць'.
ПРЫРАЗАЦЬ^ ел прырэзаць^
ПРЫРАЗНЁІ, -Ая, -бе (спец.). Такі, які
прырэзалі', прыбавілі. 7%?ырдзныя землі.
ПРЫРАІЦЬ ел рАіць
ПРЫРАСЦІ 1 і 2 ас. не ўжыв., -цё;
-рбс, -раслА, -лб; здк. 1. бд чдео. Зрастаю
чыся, утварыць адно цэлае з чым-н. 77рышчэл прырос. 77. бд ліесцд (перан.: зрабіцца
нерухомым). 2. Павялічыцца ў колькасці,
памерах (разм.). Ц нездк. прырастаць, -Ае.
II ндз. прырашчэнне, -я, н. і прырбст, -у, М
-сце, лі. (да 2 знач.). 77рь/рдм/чэнне лрдцэн/лдў. 77рырослі лдедлоўя лсыеёлы.
ПРЫРАЎНАВАЦЬ', нўю, нўеш, нўе;
-нўй; -навАны; здк., кдео-ш/ло і бд кдео-чдео. Прыпадобніць да каго-, чаго-н., пры
знаць роўным з кім-, чым-н. 77д /лдленце
яео ліолснд л. бд лелшых слеедкоў. Ц нездк.
прыраўнбўваць, -аю, -аеш, -ае
ПРЫРАЎНАВАЦЬ^ ел раўнаваць/
ПРЫРОБКА ал. прырабіць.
ПРЫРОБЛІВАЦЬ ел прырабіць
ПРЫРОДА, -ы, ДА/ -дзе, лс. 1. Усё іс
нае ў Сусвеце, арганічны і неарганічны
свет. Здконы лрьіробы. .Жыедя л. (арганіч
ны свет). Мер/ледя л. (неарганічны свет:
не расліны, не жывёлы). 2. Месцы па-за
гарадамі (палі, лясы, горы). ТТіобдедццд
лрыробдй. 77д ўлонні лрьіробы. 7?ыехдць нд
лрыробў (разм.). 3. лбрдн., чдео. Асноўная
ўласцівасць, сутнасць (кніжн.). 77. д/лдмд.
77. ед^ыяльных дбносін. б Ад прыроды або
з прыроды — ад нараджэння, ад пачатку

648
існавання. З брэнным зрокдм дб лрьіробы.
Па прыродзе — па характары, па натуры.
77д лрыробзе ён бобры чдлдеек. Ц лрым. прырбдны, -ая, -ае. ТТрыробныя бдедцці крдю.
ТТрыробныя рэсурсы. ТТрыробныя ўмоеы.
ПРЫРОДА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносіны
да прыроды (у 1 знач.), напр.: лрыробддхоўны, лрыробдзндўсліед, лрыробдкдрысліднне.
ПРЫРОДААХОЎНЫ, -ая, -ае (спец)
Які мае адносіны да аховы прыроды, пры
роднага багацця. 77рьіробддхоўныя ліердлрыеліслюы.
ПРЫРОДАЗНАЎСТВА, а, н Комплекс
навук аб прыродзе; вучэбны прадмет у
школе. 77рдердлід лд лрыробдзндўс/лее. Ц
лрылі прыродазнаўчы, -ая, -ае.
ПРЫРОДЖАНЫ, ая, ае 1. Уласцівы
ад нараджэння. 77. імуніліэлі. 77. лдрок сзрцд. 77. /лдленлі. 2. Які ў найвышэйшай сту
пені валодае якімі-н. уласцівасцямі, якас
цямі для якой-н. дзейнасці. 77. /лэхнік. 77
лідспідк II ндз. прыроджанасць, -і, лс.
ПРЫРОДНЫ, ая, -ае 1. ел прыро
да. 2. Натуральны. 77. едз. 3. Які па нара
джэнні належыць да якой-н. мясцовасці,
краіны, да якога-н. грамадскага класа. 77.
ліінчднін. 77. селянін. 4. лердн. Тое, што і
лрыроблсдны (у 1 знач.). 77. лідлен/л.
ПРЫРОСЛЫ, -ая, -ае. Які прырос да
чаго-н. 77. лрышчэл.
ПРЫРОСТ ал. прырасці.
ПРЫРУЧАЦЦА, учўся, ўчышся,
-ўчыцца; здк. Стаць ручным, прывыкнуць
да чалавека. Алень ху/лкд лрыручыўся. Ц не
здк. прыручацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПРЫРУЧАЦЬ, учў, -ўчыні, ўчыць;
-ўчаны; здк., кдео (ш/ло). Прыручыць да
выканання волі чалавека, зрабіць руч
ным, паслухмяным. 77 бзікдед кдбднд. 77
нелюбзімдед юндкд (перан.). Ц нездк. пры
ручаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ндз. прыручэнне,
-я, н.
ПРЫРАЗАЦЬ , бжу -Ажані, -Эжа; Аж;
-Эзаны; здк., ішло і чдео. Прыбавіць зямлі
шляхам межавання. 77. зямлі. Ц нездк. пры
разаць, -Аю, -Аеш, -Ае; ндз. прыразанне, -я,
н. II ндз. прырЭз, -у, лі. і прырэзка, -і, ДА7
-зцы, лс.
ПРЫРАЗАЦЬ , -Эжу, -бжаш, -Эжа; Аж;
-Эзаны; здк., кдео (ш/ло;7 (разм.). 1. Умяр
цвіць, канчаткова дарэзаўшы. 77. лдббІ/лдед зебрд. 2. Зарэзаць. 7дкі бднбы/л і л.
люлсд. II нездк. прыразаць, -Аю, -Аеш, -Ае і
прырэзваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫРЭЙКАВЫ, ая, ае (спец) Які
знаходзіцца каля лініі чыгункі. 77рырэйкдедя лляцоўкд.
ПРЫСАДЖВАЦЦА ел прысесці
ПРЫСАДЗІСТЫ, -ая, -ае. 1. Маларос
лы, але моцнага складу. 77рысдбзіс/лдя лос/лдць. 2. лбрдн. Нізкі, але шырокі, тоўсты.
77. буб. II ндз. прысадзістасць, -і, лс.
ПРЫСАДЫ, -сАд. Дрэвы, пасаджаныя
вакол, каля чаго-н. (дарогі, вуліцы, бу
дынка і пад.). 72/лях дбрдмлялі бяроздеыя л.

ПРАСАХ, -ску лі. Гарачы, распалены
попел. ТТячы бульбу ў лрыску.
ПРЫСАРАМАЦЙДЬ ел сарамаціць
ПРЫСАРОМІЦЬ ел сароміць
ПРЫСВАТАЦЦА, аюся, аешся, -аец
ца; здк. (разм.). Пра жаніха: пасватацца. Ц
нездк. прысватвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРЫСВАТАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
здк., кдео (разм.). Знайшоўшы (жаніха,
нявесту), пасватаць. Ц нездк. прысватваць,
-аю, -аеш, -ае.
ПРАСВІСТ, -у А/ -сце, лін. -ы, -аў лі
1. Свіст, які суправаджае спевы. Сдлдўіны
л. 2. Свісцячы прыгук. Тдедрыць з лрысеіслідм.
ПРЫСВАТВАЦЬ, -аю, аеш, -ае; не
здк. 1. Спяваць з прысвістам. 2. Гаварыць
з прысвістам.
ПРЫСВОІЦЬ, -бю, -біш, -біць; -бены;
здк. 1. кдео-ш/ло. Завалодаць, самавольна
ўзяць у сваю ўласнасць, выдаць за сваё. 77.
знойбзенде. 77. чулсыя ібэі. 2. ішло і кдліу-чдліу. Даць (якое-н. званне), назваць якім-н.
чынам. 77 зеднне лрд^есдрд. 77. ллошчы /мя
7дбэеумід Хдс^юіпкі'. Ц нездк. прысвбйваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц ндз. прысваённе, -я, н.
ПРАСВЯТАК, -тка, лін ткі, ткаў лі
(разм.). І. Невялікае свята. 2. Перадсвя
точны дзень.
ПРЫСВЯЦЙІЬ, вячў, вёціш, вёціць;
-вёчаны; здк., ішло кдму-чдму. 1. Пры
значыць, аддаць. 77. лсыццё ліде/лд^ліеу. 2.
Зрабіць, стварыць што-н. у гонар каго-,
чаго-н. 77. кніеу намяці бдцькоў. Ц нездк.
прысвячаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ндз. прысвя
чэнне, -я, н
ПРЫСВЯЧЭННЕ, я, н 1. ел прысвя
ціць. 2. лін. -і, -яў. Надпіс, уступная частка
твора, звернутая да асобы, якой твор пры
свечаны.
ПРЫСЕСТ, у; 37 сце, лі У выразе: за
адзін прысест (разм.) — не ўстаючы з мес
ца, за адзін раз. З'есці ўсё зд дбзін л.
ПРЫСЕСЦІ, -сАду, -сАдзеш, -сАдзе;
-сйдзь; здк. І. Сагнуўшы калені, апусціц
ца. 77. нд кукішкі. Ллс прысеў дб нечдкдндсці. 2. Сесці (на нядоўгі час). 77 дблдчыць. Ц
нездк. прысаджвацца, -аюся, -аешся, -аец
ца (да 2 знач.) і прысядаць, -Аю, -Аеш, -Ае
(да І знач.); ндз. прысяданне, -я, н. (павод
ле 1 знач.).
ПРЫСКАКАЦЬ, скачў, скАчаш, -скАча; -скачй; здк. Наблізіцца скачкамі або
прыехаць наўскач. Дд шышдк л/?ыскдкдлд
едеёркд. 77. еярхолі.
ПРЫСКРЁІНАК, -нка, лін нкі, -нкаў
лі. Скрыначка ў куфры на бакавой сценцы
для захоўвання дробных рэчаў ТТдклдсці
брошку ў л. II лрым. прыскрыначны, -ая, -ае.
ПРЫСЛАЦЬ, прышліб, прышлёш,
прышлё; прышлём, прышляцё, прышлібць; прышлі; прыслАны; здк. 1. кдеоішло. Даставіць праз каго-н. або поштай.
77. лдсылку. 77. лдбдрундк. 2. кдео (ішло/
Накіраваць куды-н. з якой-н. мэтай. 77.
лдсыльндед. Ц нездк. прысылАць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II ндз. прысылка, -і, ,ДЛ7-лцы, зк.
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ПРЫСЛОЎЕ', -я, мн. і, яў // У гра
матыцы: нязменная часціна мовы, якая
абазначае прымету дзеяння, стану або
якасці, напр.: цёпла, зучна, /лал?, заўсёбь/.
II лрым. прыслбўны, -ая, -ае.
ПРЫСЛбЎЕ , -я, мн. -і, -яў, н. Пры
гаворка, выраз і пад., якія ўстаўляюцца ў
мову для большай эфектнасці ці па пры
вычцы, або тое, што гаворыцца для супра
ваджэння якіх-н. дзеянняў. Традыцыйныя
прыслаў/ заклінання.
ПРЫСЛЎІА, і, Д37 лузе, ж 1. Слу
жанка, хатняя работніца. 2. зб. Слугі. 3. зб.
Разлік гарматы, кулямёта, мінамёта. Аўлямётная н.
ПРЫСЛУГОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае;
незак., кал/у (разм.). Тое, што і прыслуж
ваць. II наз. прыслугоўванне, -я, н.
ПРЫСЛЎЖВАЦЬ, аю, аеш, -ае; не
зак., каму (уст.). Выконваць абавязкі прыслугі (у 2 знач.). 77. за смолам. Ц ноз. прыслужванне, -я, н
ПРЫСЛЎЖНІК, а, л/н -і, -аў, м 1.
Слуга (у 1 знач.; уст.). 71 пры заслініць/. 2.
Той, хто імкнецца выслужыцца перад кімн., памагаты (пагард.). Ц ж. прыслужніца,
-ы, мн. -ы, -ніц.
ПРЫСЛУЖАЦЦА, -ужўся, -ўжышся, -ўжыцца; зак. (разм.). Тое, што і пад
служыцца. II незак. прыслужвацца, -аюся,
-аешся, -аецца. Ц наз. прыслужванне, -я, н.
ПРЫСЛЎХАЦЦА, аюся, аешся, -аец
ца; зак., й? каео-чаео. 1. Напружыць слых,
увагу, каб пачуць што-н. 71 ба еаворкі. 2.
перан. Прыняць да ўвагі, да ведама што-н.
77. ба параб старэйа/ь/х. 77 ба воласу мас.
3. Прывыкшы да якіх-н. гукаў, перастаць
заўважаць іх (разм.). 77. ба тарахцення ко
лаў. II незак. прыслухоўвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца.
ПРЁІСМАК, -у, м. Дадатковы, пабоч
ны смак чаго-н. у якой-н. ежы, а таксама
асаблівы, характэрны смак чаго-н. Тарэлы
п. 77. сентыментальнасці (перан.).
ПРЫСМАЮ, аў м 1. Ласункі, а так
сама ўвогуле смачныя, асабліва прыга
таваныя стравы. .Ласы на п. 2. Прыправа
(разм.). Страва з неабхос)нь/л// прысмакам/.
ПРЫСМАКТАЦЦА, -макчўся, -мбкчашся, -мбкчацца; -макчыся; зак. Упіц
ца, прыстаць да чаго-н. усмоктваючыся. 77^/ўкі прысмакталіся. Ц незак. пры
смоктвацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц нрыл/.
прысмоктвальны, -ая, -ае
ПРЫСНІЦЦА М сніцца.
ПРЫСНІЦЬ
сніць
ПРЫСбС, -а і -у, .м. І. -у, ад. прыссацца. 2. -а, мн. -ы, -аў. Прыстасаванне, пры
дапамозе якога можна што-н. прыссаць,
прысмактаць. Трымацца на прысосах. Ц
прым прысОсны, -ая, -ае
ПРЫСОСАК, ска, мн скі, екаў м
(спец.). Орган у раслін-паразітаў і нека
торых жывёльных арганізмаў для пры
смоктвання да іншых відаў і ўсмоктвання
пажыўных рэчываў 77 піяўкі. Ц прым. пры
соскавы, -ая, -ае.

ПРЫСОЎВАННЕ ал. прысунуцца, пры
сунуць.
ПРЫСОЎВАЦЦА ал прысунуцца
ПРЫСОЎВАЦЬ ал прысунуць
ПРЫСОХЛЫ, ая, ае Які прысох,
прыстаў ТТрысохлая ба ботаў еразь.
ПРЫСОХНУЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , не;
-сбх, -хла; зак. Падсохшы, прыстаць да
чаго-н. Тразь прысохла (За колаў. Ц незак.
прысыхаць, -Ае.
ПРЫСПЁЦЬ, ёю, ёеш, ёе; зак 1.
Надысці, настаць (пра час, справу пат
рэбу). ТТрыспела чареа. 2. безас. Абавязко
ва спатрэбіцца, вельмі захацецца (разм.).
7/7/по табе так прыспела з аэтай паездкай ?
3. З'явіцца ў патрэбны момант; паспець,
не спазніцца (разм.). 77. на паратунак.
ПРЫСПЕШЫЦЬ, шу, шыш, шыць;
-шаны; зак. 1. м/то. Зрабіць больш хуткім.
77. хабў. 2. м/то. Наблізіць наступленне
чаго-н. 77. перамогу наб вораеал/. 3. каео
бм/то) і каео ^к/то) з чыл/. Прымусіць ра
біць што-н. хутчэй. 77. з заканчэннем рабо
ты. II незак. прыспяшаць, -Аю, -Аеш, -Ае і
прыспёшваць, -аю, -аеш, -ае
ПРЫСПІЧЫЦЬ, ыць; безас.; зак., ка
му з інф. (разм.). Вельмі захацецца, спат
рэбіцца. ТТрыспічыла ім ехаць сёння.
ПРЫСПУСЦІЦЬ, -ушчў, -ўсціш, ўе
ціць; -ўшчаны; зак., /мто. Трохі спусціць.
77. сцяе. II незак. прыспускаць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
ПРЫССАЦЦА, -ссўся, -ссёшся, -ссёцца; -ссёмся, -ссяцёся, -ссуццА; -ссіся; зак.
Моцна прыстаць да чаго-н. ссучы. Ц наз.
прысОс, -у м. II прым. прысосачны, -ая, -ае
ПРЫСТАВАННЕ ал прыстаць
ПРЫСТАВАЦЬ ал прыстаць
ПРЫСТАВАЧНЫ ал прыстаўка
ПРЫСТАВІЦЬ, Аўлю, Авіш, -Авіць;
-Аўлены; зак. 1. каео-м/то. Паставіць
ушчыльную да чаго-н., прыкласці. 77. зэд
лік ба ложка. 2. каео (м/то). Прызначыць
для догляду нагляду пры кім-, чым-н. 77.
варту ба чаео-н. Ц незак. прыстаўляць, -Яю,
-Яеш, -Яе. II наз. прыстаўлённе, -я, н.
ПРЫСТАНАК, нку, м і ПРЫСТАНІ
ШЧА, -а, н. Месца, якое можа служыць
прытулкам, часовым жыллём. Знайсці са
бе прыстанак ("прыстанйача).
ПРЫСТАНЬ, -і, мн -і, -ей, ж Месца
на беразе ракі, вадаёма, абсталяванае для
прычальвання суднаў 77аромная н. 7/іхая
п. (таксама перан.: пра спакойнае, бес
турботнае жыццё). II прыз/, прыстанскі, -ая,
-ае.
ПРЫСТАРАЦЦА, Аюся, -Аешся, -Аец
ца; зак., чаео. Раздабыць, прыгатаваць
што-н., звычайна з намаганнямі. 77. офоў.
ПРЫСТАСАВАЛЬНАСЦЬ, і, ж Здольнасць ці магчымасць прыстасавацца да
чаго-н. 77. ореан/зма ба асяроббзя.
ПРЫСТАСАВАЛЬНІЦТВА, а, н (па
гард.). Паводзіны, учынкі прыстасаванца.
II прым. прыстасавальніцкі, -ая, -ае. Пры
стасавальніцкая палітыка.

ПРЫ-ПРЫ
ПРЫСТАСАВАНАСЦЬ, і, ж Прыгод
насць, адпаведнасць якім-н. умовам. 77. ба
жыцця.
ПРЫСТАСАВАНЕЦ, нца, мн нцы,
-нцаў, м. (пагард.). Чалавек, які прыста
соўваецца да абставін, утойваючы свае
сапраўдныя погляды. Ц ж. прыстасаванка,
-і, ДЛ7-нцы, л/н. -і, -нак.
ПРЫСТАСАВАННЕ, я, н 1. ел пры
стасавацца, прыстасаваць. 2. л/н. -і, -яў
Прадмет, любое ўстройства, пры дапамозе
якога выконваецца якое-н. дзеянне, ра
бота; увогуле — прыбор, механізм. 77. бля
заціску бэталі. Фільтравальнае л.
ПРЫСТАСАВАНСТВА, а, н (пагард)
Тое, што і прыстасавальніцтва.
ПРЫСТАСАВАЦЦА, сўюся, сўешся,
-сўецца; -сўйся; зак. Асвоіўшыся з чымн., набыць патрэбныя навыкі, уменне.
77. ба абставін. 77. ба новых ул/оў жыцця.
II незак. прыстасоўвацца, -аюся, -аешся,
-аецца. Ц наз. прыстасаванне, -я, н. і пры
стасоўванне, -я, н. II лрь/л/. прыстасавальны,
-ая, -ае (спец.). 77рыстасавальныя ўласці
васці. ТТрыстасавальная афарбоўка нася
комых.
ПРЫСТАСАВАЦЬ, сўю, -сўеш, -сўе;
-сўй; -савАны; зак. 1. каео-а/то. Зрабіць
прыгодным, прымяніць ддя чаго-н. 77.
бўбынак лаб клуб. 2. м/то і ба чаео. Пры
меркаваць да чаго-н. у часе. 77. паезбку ба
свята. II незак. прыстасоўваць, -аю, -аеш,
-ае. II наз. прыстасаванне, -я, н. і прыста
соўванне, -я, н.
ПРЫСТАЎ, -тава, мн. -тавы, -таваў м.
1. Паліцэйская пасада невялікага адмі
ністрацыйнага раёна. Участковы п. Ста
навы п. 2. У Расійскай дзяржаве 15—І7
стст.: службовая асоба, прыстаўленая да
якой-н. справы для нагляду. О Судовы
прыстаў — судовы выканаўца.
ПРЫСТАЎКА, -і, ДД/ -ўцы, лм. -і,
-тАвак, ж. 1. Тое, што прыстаўлена, далу
чана да чаго-н. Тэлевізійная п. 2. У грама
тыцы: частка слова, марфема, якая стаіць
перад коранем; прэфікс. Ц лрь/л/. пры
ставачны, -ая, -ае (да 2 знач.). ТТрыставачныя бзеясловы.
ПРЫСТАЎЛЁННЕ ел. прыставіць.
ПРЫСТАЎЛЯЦЬ ел прыставіць
ПРЫСТАЎНЫ, Ая, бе 1. Такі, які
прыстаўляецца ці можа прыстаўляцца
да чаго-н. ТТрыстаўное крэсла (у тэат
ры). ТТрыстаўнаялесвіца. 2. У граматыцы:
прыстаўныя гукі — зычныя і галосныя гу
кі, што ўзнікаюць у пэўных фанетычных
умовах у пачатку слова (напр.: «в» у слове
«возера», «о» ў слове «Орша»).
ПРЫСТАЦЬ, -Ану, -Анеш, -Дне; -Ань;
зак. 1. (7 і 2 ас. не ўжь/в.), ба каео-чаео.
Прымацавацца, шчыльна прылягаючы,
прыліпнуць. Тразь прыстала ба паліто. 2.
(7 і 2 ас. не ўжь/в.), пбран., ба каео. Пра за
разную хваробу: перадацца (разм.). 77рыстаў ерь/п. 3. ба каео. Далучыцца, пры
мкнуць. 77. ба кампаніі. 4. ба каео. Звяр
нуцца з надакучлівымі размовамі, прось-

ПРЫ-ПРЫ
бамі і пад. (разм.). 71 з пытаннямі. 5. (7 і 2
ас. не ўлсые.). Пра судны: падышоўшы да
берага, прыстані, прычаліць. 6. Стаміцца,
змагчыся. Донь прыстаў у дарозе. 0 Пры
стаць у прымы — стаць прымаком. Ц незак.
прыставаць, -таіб, -таёш, -таё; -таем, -таяцё, -таібць; -тавАй; наз. прыставанне, -я, н.
(да 4 і 5 знач.).
ПРЫСТОЙНАСЦЬ, -і, ж. 1. а! прыстойны. 2. Ветлівасць, далікатнасць. 77рытрымліеацца праем лрыстомнасці.
ПРЫСТОЙНЫ, -ая, -ае 1. Які адпа
вядае правілам прыстойнасці (у 2 знач.);
добра выхаваны, сумленны. 77. малабы ча
лавек. 2. Дастаткова добры; адпаведны па
велічыні. 77. касцюм. 77рь/с/номная асе
ласць. II наз. прыстойнасць, -і, лс.
ПРЫСТРАЛЯЦЦА, Аюся, Аешся,
-Аецца; зак. Пробнай стральбой устана
віць правільны прыцэл. Артылерысты
прыстраляліся. Ц незак. прыстрэльвацца,
-аюся, -аешся, -аецца. Ц наз. прыстрэлка,
-і, ДЛ7-лцы, лс.
ПРЫСТРАЛЯЦЬ, Аю, Аеш, -Ае; -Аны;
зак., маме. Пробнымі стрэламі вызначыць
правільны прыцэл чаго-н. 77. гармату. Ц
незак. прыстрэльваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
прыстрэлка, -і, ДЛ7 -лцы, лс.; нрым. пры
стрэлачны, -ая, -ае (спец.) і прыстрэльны,
-ая, -ае (спец.). 77рыстрэлачная мраннель.
77рыстрэльны аеонь.
ПРЫСТРАЧЙЦЬ, -рачў, -рОчыш, -рОчыць; -рбчаны; зак., м/то. Прышыць
(строчкай). 77. каўнер. Ц незак. прыстроч
ваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫСТРОІЦЦА', -Оюся, -біліся, -біц
ца; зак. 1. Далучыцца да строю (у 1 знач.).
77. у хеост каланы. 2. Прымасціцца, раз
мясціцца дзе-н. 77. на канапе. Ц незак. пры
стройвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРЫСТРОІЦЦА , бюся, бішся, -біц
ца; зак. (разм.). Апрануцца па-святочна
му прыбрацца. Ц незак. прыстройвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
ПРЫСТРОІЦЬ', бю, біш, біць;
-бены; зак., каео-м/то. 1. Паставіць у
строй (у 1 знач.), у дадатак да ўжо пастро
еных. 77. (збузую роту ба лерм/ам. 2. Уладка
ваць на работу, інш. месца (разм.). Ц незак.
прыстройваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫСТРОІЦЬ , -бю, біш, біць;
-бены; зак., каео-м/то (разм.). Апрануць
па-святочнаму прыбраць. Ц незак. пры
стройваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫСТРУНІЦЬ, ню, ніш, ніць;
-рўнь; -нены; зак., каео-м/то (разм.). Уз
дзейнічаць на каго-н. строгімі мерамі,
зрабіць каму-н. вымову. 77. распусніка. Ц
незак. прыструньваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫСТРЭЛАЧНЫ ел. прыстраляць
ПРЫСТРЭЛІЦЬ, -лю, ліш, ліць; -ле
ны; зак., каео (м/то). Забіць або дабіць
выстралам. 77. зяўка. 77. хеораеа сабаку. Ц
незак. прыстрэльваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫСТРЭЛКА ал. прыстраляцца, пры
страляць.
ПРЫСТРЭЛЬВАЦЬ ал. прыстраляць
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ПРЫСТРЭЛЬНЫ ал прыстраляць
ПРЫСТУКНУЦЬ, ну неш, не; ні;
-нуты; зак. 1. чым. Стукнуць злёгку у такт
чаму-н. 77. абцасам. 2. каео (Тмто). Забіць
моцным ударам, выстралам (разм ). 77.
збрабніка. II незак. прыстукваць, -аю, -аеш,
-ае.
ПРЁІСТУП, -у мн ы, -аў; м 1. ал
прыступіць. 2. Атака, штурм. Тсці на н.
ТТрыс/нунам захапіць есраб. 3. Вострае пра
яўленне адзнак хваробы, страху і пад. 77.
камлю. 77 рэўнасці. Сардэчны п. 0 Ані пры
ступу ба каео (разм.) — не магчы падысці,
звярнуцца да каго-н.
ПРЫСТУПІЦЦА, уплібся, -ўпіліся,
-ўпіцца; зак. 1. ба каео-чаео. Наблізіц
ца, падысці блізка; звярнуцца да каго-н.
77а балоцістым беразе не л. ба ракі. Сёння
ба яео не н., /лакі злы. 2. ба чаео. Тое, што
і прыступіць (у 3 знач.). Ц незак. прысту
пацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПРЫСТУПІЦЬ, -упліб, -ўпілі, ўпіць;
зак., мілю. 1. Прыціснуць, прытрымаць,
наступіўшы на што-н. 77. бо/пам акурак.
2. ба каео-чаео. Падысці, падступіць. 77раціўнік лрыс/лул/ў ба крэпасці. 3. ба чаео.
Пачаць, узяцца за што-н. 77 ба бубаўніцтеа. 77. ба еза іх абавязкаў. Ц незак. прысту
паць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. прыступ, -у м.
ПРЫСТЎПКА, і, ДА7 пцы, мн -і,
-пак, лс. 1. Падножка, па якой падымаюц
ца ўверх або спускаюцца ўніз. 77. лірамеая.
2. леран. Асобны этап у развіцці чаго-н.
(разм ). ТТрамсціўсе прыступкі навучання.
ПРЬІСЎД, -у А/ -дзе, мн. -ы, -аў, м. 1.
Рашэнне суда, прыгавор. Вынесці л. 2. ле
ран. Асуджальная ацэнка чаго-н. Сўроеы
л. еісторыі.
ПРЫСУДЗІЦЬ, уджў, -ўдзіш, -ўдзіць;
-ўджаны; зак. І. каео (м/то) і ба чаео або
м/то і каму. Пра суд: прыгаварыць да чаго-н. 77. м/тра%, каму-н. або л. каео-н. ба
м/тра^у. 2. каео-м/то і каму. Пра суд: вы
несці рашэнне аб перадачы каго-, чаго-н.
каму-н. (разм.). 77 хату бацьку. 3. м/то і
каму. Пастанавіць аб выдачы, прысваенні
каму-н. чаго-н. 77. прэмію. 77 вучоную сту
пень. II незак. прысўджваць, -аю, -аеш, -ае.
II наз. прысуджэнне, -я, н.
ПРЫСЎНУЦЦА, -нуся, нешся, нец
ца; -нься; зак. 1. Сунучыся, наблізіцца. 77.
ба акна. 2. Прыйсці павольна, з цяжкасцю
(разм., неадабр.). А еэты чаео прысунуўся
сюбы?Ц незак. прысоўвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца. Ц наз. прысоўванне, -я, н.
ПРЫСЎНУЦЬ, -ну -неш, не; -сўнь;
-нуты; зак., м/то. Сунучы, наблізіць. 77.
ку^ар ба сцяны. Ц незак. прысоўваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. прысоўванне, -я, н.
ПРЫСУСЕДЗІЦЦА, джуся, -дзішся,
-дзіцца; зак., ба каео-чаео (разм.). Сесці
побач, блізка каля каго-, чаго-н., прыла
дзіцца. Молсна ба еас л. ? Ц незак. прысу
седжвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРЫСУТНАСЦЬ, -і, лс Знаходжанне ў
якім-н. месцы ў дадзены час. Умаем пры

сутнасці. 0 Прысутнасць духу — поўнае са
мавалоданне.
ПРЫСУТНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае; не
зак. Знаходзіцца дзе-н. у дадзены час. 77.
на схобзе.
ПРЫСУТНЫ, -ая, ае Які прысутні
чае дзе-н. у дадзены час. 77рысутныялюбзі.
У?е прысутныя (наз.) еаласаеалі <?а>.
ПРЫСЦЁНАК, -нка, мн нкі, -нкаў
м. Бакавая прыбудова. Размясціцца ў пры
сценку. II лрьа/. прысценачны, -ая, -ае.
ПРЫСЫЛАЦЬ ел прыслаць
ПРЫСЁІЛКА ел прыслаць
ПРЫСУШАЦЬ, плю, -плеш, -пле;
-сйп; -паны; зак. 1. м/то і чаео. Насыпа
ючы, дадаць. 77. зерня. 2. м/то і чым. Па
сыпаць тонкім слоем. 77. лалрэлыя месцы
стрэлтацыбам. Ц незак. прысыпаць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц наз. прысыпанне, -я, н. і пры
сыпка, -і,ДЛ7-пцы, лс.
ПРЫСЙПКА, і, ДАІ пцы, лс І. ал
прысыпаць. 2. Парашок, якім прысыпа
юць хворае месца (у 2 знач.).
ПРЫСЫХАЦЬ ал прысохнуць
ПРЫСЙІА, -і, ДЛ7-сЯзе, лс. Афіцыйнае
і ўрачыстае абяцанне выконваць якія-н.
абавязацельствы. Раённая л. 77рыняць пры
сягу.
ПРЫСЯГАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; незак.,
каму-чаму. Даваць прысягу каму-н. у
чым-н. 77. на вернасць каму-, чаму-н. Ц зак.
прысягнуць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё,
-нўць; -ні?
ПРЫСЯДАННЕ ал прысесці
ПРЫСЯДАЦЬ ал прысесці
ПРЫСЯДЗІБНЫ, -ая, -ае Які знахо
дзіцца пры доме, пры сядзібе. 77. ўчастак.
ПРЫСЯЖНЫ, -ая, -ае 1. Які пры
няў прысягу (уст.). 2. леран. Пастаянны,
заўсёдны (разм., жарт.). 77. лсарліаўнік. О
Суд прысяжных — суд з удзелам выбар
ных ад насельніцтва асоб, якія выносяць
рашэнне аб вінаватасці або невінаватасці
падсуднага.
ПРЫТАІЦЦА, -таібся, -тбішся, -тоіц
ца; зак. Схавацца, імкнучыся застацца
незаўважаным. 77. ў кутку. Ц незак. пры
тойвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
ПРЫТАМІЦЦА, тамлюся, -тОмішся,
-тбміцца; зак. (разм.). Адчуць стому ста
міцца. II незак. прытамляцца, -Яюся, -Яеш
ся, -Яецца.
ПРЫТАМІЦЬ, -тамліО, -тОміш, -то
міць; -тОмлены; зак., каео-м/то (разм.).
Тое, што і стаміць. 77. конем. Ц незак. пры
тамляць, -Яю, -Яеш, -Яе.
ПРЫТАНЦОЎВАЦЬ, аю, аеш, ае;
незак. Рабіць нагамі рухі, падобныя да
танцавальных. 77. абхолабў.
ПРЫТАПТАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
прытопчацца; зак. Прымяцца ад хаджэн
ня. 7раеа ў сабзе прытапталася. Ц незак.
прыгОптвацца, -аецца.
ПРЫТАПТАЦЬ, -тапчў, -тОпчаш, -тОпча; -тапчьЬ; -таптАны; зак., м/то. Прымяць
нагамі. 77 трасу. Ц незак. прытоптваць,
-аю, -аеш, -ае.

651
ПРЫТАРГАВАЦЬ а/? таргаваць
ПРЫТАРМАЗІЦЬ, -мажу, -мбзіш, -мбзіць; -мбжаны; зак., м/л/о і баз бал. Трохі
затармазіць. 77. //а екрылсдеднн/ барса. Ц ла
зак прытарможваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫТАРОЧЫЦЬ, чу, чыш, чыць;
-чаны; зак., м/л/о (спец.). Прывязаць ра
мянямі, тарокамі (да сядла). Ц лазак, пры
тарочваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫТАЎЧЫ, -таўкў, -таўчэш, -таўчб;
-таўчбм, -таўчацё, -таўкўць; -тбўк, -таў
клі, -лб; -таўчы; -тбўчаны; зак. 1. матэ і
чыл/. Прыправіць затаўкай. 77. борм/ч сдлдл/. 2. каао. Збіць, пабіць; дабіць (разм.).
77рыл/дўк/// небдрдку ба лдўсмер^/. Ц лазак,
прытоўкваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫТВАРЫЦЦА, -варўся, вбрышся,
-вбрыцца; зак. Прыняць на сябе які-н.
выгляд з мэтай увесці ў зман. 77. а/цзйм. Ц
лазак, прытварацца, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца.
ПРЫТВОР, -а, мн. -ы, -аў, м. Уваходнае
памяшканне з заходняга боку царквы. У
лрь/люрры храма.
ПРЫТВОРНЫ, ая, ае Які падман
на выдаецца за сапраўднае, шчырае. 77.
смех. 77рылюррндя сур 'ёзндсць. 77рыл/еррнд
(прысл.) зедбз/^^д. Ц лаз. прытворнасць, -і,
ПРЫТВОРСТВА, а, л Паводзіны таго,
хто прытвараецца.
ПРЫТВОРШЧЫК, а, мл і, аў, м
Чалавек, які прытвараецца. Ц зк. пры
творшчыца, -Ы, МЛ -Ы, -ЧЫЦ. II лрым. пры
творшчыцкі, -ая, -ае.
ПРЫТКНЎЦЦА, -нўся, -нешся, -нёц
ца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак.
1. ба кдео-чдео. Злёгку дакрануцца да ка
го-, чаго-н. 77. ба ллячд. 2. Прымасціцца,
прысесці дзе-н. (разм.). 77. ла крділдеы. 3.
лерал. Уладкавацца, трапіць на службу, на
працу і пад. (разм.). 77. ўкалцылярыю. Ц ле
зак. прытыкацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПРЫТКНЎЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак. 1. м/л/о. Злёг
ку дакрануцца чым-н. да каго-, чаго-н.,
прыкласці на момант. 2. м/л/о. Змясціць,
пакласці. 77. ям/чэ дбз/н лолсдк у лако/. 3.
лерал., каао (м/лю). Прыладзіць на якую-н.
пасаду, месца, працу (разм.). 77. у еордб. Ц
лезак. прытыкаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПРЫТОЙВАЦЦА аі прытаіцца
ПРЫТОК, а / у, м 1. у каао чаао
Прыліў паступленне чаго-н. куды-н. у
вялікай колькасці. 77. сеелсдед лдеел/рд.
77. хрые/. 77. сробкдў. 2. -а, мл. -і, -аў. Рака,
якая ўладае ў другую раку. ТТрь/люк/ Длялра [І лрым. прьггОчны, -ая, -ае / прытокавы,
-ая, -ае.
ПРЫТОМНАСЦЬ, і, зк Стан, у якім
чалавек здольны ўсведамляць, успрымаць
навакольны свет. Сл/рдц/'ць я. ТТрымсі^/ ба
мрылюмндсц/.
ПРЫТОМНЕЦЬ, ею, ееш, ее; лезак
Прыходзіць да прытомнасці. %лаеек лю
лрыл/омнеў лю злоў губляў лрылюмласць.

ПРЫТОМНЫ, ая, ае Які знаходзіц
ца ў прытомнасці, пры памяці.
ПРЫТОН, -а, мл. -ы, -аў м. Месца, дзе
тайна збіраюцца са злачыннымі або не
прыстойнымі мэтамі. Здабзейск/ л. 77. разбэмчалаец/.
ПРЫТОПТВАЦЦА ад. прытаптацца
ПРЫТОПТВАЦЬ а/? прытаптаць
ПРЫТОРКНУЦЦА,
нуся,
нешся,
-нецца; -ніся; зак., ба кдео-чдео (разм.).
Дакрануцца злёгку. 77 ба лраса. 77. ба рабо
ты (перан.). II лезак. прыторквацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
ПРЫТОЎКВАЦЬ 2/?. прытаўчы
ПРЫТРЫЗНІЦЦА ал трызніцца
ПРЫТРЫМАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; ьіма
ны; зак. 1. кдео-м/лю. Злёгку ўтрымаць,
не даючы рухацца або ўпасці. 77. каля. 77.
збал. 2. м/лю. Тое, што і здл/рымдць (у 2
знач). ,Ддлсблсы лрь/лірыматп ўборку зболслсдеых. 3. лердн., каео-м/л/о. Патрымаць да
некаторага часу, прыберагчы; не пусціць у
продаж. 77. села к еясле. 77. л/аеар. Ц лезак.
прытрьімліваць, -аю, -аеш, -ае
ПРЫТРЫМЛІВАЦЦА, аюся, аешся,
-аецца; лезак. 1. за м/л/о. Злёгку трымацца.
77. за лдрэнчы. 2. чдео. Трымацца бліжэй да
чаго-н. 77. лраеаеа боку бдрое/. 3. лерал.,
чаао. Стаяць за што-н., дзейнічаць згод
на з чым-н., мець схільнасць да чаго-н. 77.
цеёрбых леракалалляў. 77. л/рабь/ць/м.
ПРЫТЎЛАК, -лку м 1. Месца, дзе
можна ўратавацца ад каго-, чаго-н., ад
пачыць, прабыць патрэбны час. ТДукдць
лрыл/улку. 77раеа лрыл/уяку (права асобы,
якая праследуецца дзяржавай, на абарону
з боку іншай дзяржавы; спец.). 2. Дабра
чынная ўстанова для выхавання сірот і
беспрытульных дзяцей. Дзіцячы л. Ц лрь/м.
прытулкавы, -ая, -ае (да 2 знач.).
ПРЫТУЛІЦЦА, -улібся, -ўліліся, -ўліц
ца; здк. 1. бд кдео-чдео. Шчыльна пры
ціснуцца, прыхіліцца. 77. бд мдці. 77. бд
сцяны. 2. Знайсці прытулак (у 1 знач.). 77.
ўроблых. Адля лесу лрыл/улілдся хдл/кд (пе
ран.). II лездк. прытульвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца і прытуляцца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
ПРЫТУЛІЦЬ, -улк5, -ўліш, -ўліць; -ўлены; здк. 1. кдео-м/лю. Шчыльна або з пя
шчотай прыціснуць, прыхіліць да сябе. 77.
л/рубку бд еухд. 77. бзіця бд ерубзем. 2. кдео
^м/л/о). Даць прытулак (у 1 знач.), узяць
пад сваю апеку. 77. с/рол/. Ц лездк. пры
тульваць, -аю, -аеш, -ае і прытулАць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ПРЫТУПВАЦЬ, аю, аеш, ае; лездк
Тупаць нагамі ў такт чаму-н. 77. ндеом у
л/дкл/ лесні.
ПРЫТУПІЦЦА, І і 2 ас не ўжыв ,
-ўпіцца; здк. 1. Крыху затуліцца. Лдльк/
лрь/л/ул/л/ся. 2. лердл. Страціць адчуваль
насць, стаць менш успрымальным. Тюль
лрь/л/ул/ўся. З^дед лрыл/улй/дся. Ц лездк.
прытуплАцца, -Аецца
ПРЫТУПІЦЬ, упліб, ўпіш, ўпіць;
-ўплены; здк., м/л/о. 1. Трохі затупіць. 77.

ПРЫ-ПРЫ
моле. 2. лердл. Аслабіць, зрабіць менш ус
прымальным. 77. ломяць. 77. лільлдсць. Ц
лездк. прытупляць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц лдз.
прытуплённе, -я, л
ПРЫТЎПНУЦЬ, ну, -неш, -не; -ні;
дблдкр. Тупнуць, стукнуць нагой аб пад
логу або зямлю. 77. бол/дм/.
ПРЫТУШЫЦЬ, ушў, ўшыш, -ўшыць;
-ўшаны; здк., м/л/о (разм.). Аслабіць, уба
віць; затушыць (святло, агонь). 77. лямлу.
77. ^ь/едрэ/лу.
ПРЫТЧА, -ы, мм. -ы, -аў лс. (кніжн.).
Іншасказальнае апавяданне з павучаль
ным вывадам. 77. лрд блубндед сылд. Ц
лрь/м. пр&тчавы, -ая, -ае.
ПРЫТЫКАЦЦА а// прыткнуцца
ПРЫТЫКАЦЬ аі прыткнуць
ПРЫТКІМ, злуч. Да таго ж, акрамя та
го (ужыв. звычайна ў спалучэнні са злуч
нікамі «і», «ды», «а*), ^лмдлдеоль/л/ль/ / л.
мяккдхдрдкл/дрль/.
ПРЫЎДАРЫЦЬ, ру, рыш, рыць; здк
(разм.). 1. Пачаць рабіць што-н. хутчэй,
паднаціснуць. 7рэбд л., бо ле еь/кдлдем нррмь/. 2. зд кім. Пачаць заляцацца. 77. зд сусебкдм. II лездк. прыўдараць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПРЫЎЗНЯТЫ, ая, ае 1. Бадзёры,
ажыўлены. 77. лдсл/ром. 2. Высокі, урачыс
ты. 77. люл. II лдз. прыўзнятасць, -і, лс.
ПРЫЎЗНЯЦЬ, -німў, -німеш, -німе;
-німі; -нАты; здк., кдео-м/л/о. Трохі ўзняць,
падняць. 77. едлдеу. Ц лездк. прыўзнімаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц зедр. прыўзняцца, -німўся, -німешся, -німецца; -німіся; лездк.
прыўзнімацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца і
прыўздымацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПРЫЎНЕСЦІ, нясў, -нясёш, -нясё;
-нясём, -несяцё, -нясўць; -нёс, -нёсла;
-нясі; -нёсены; здк., м/л/о і ў м/л/о. Уклю
чыць, унесці што-н. дадатковае, пабоч
нае. 7*эчдюлдсць лрыўнеслд ў лсыццё мноед змел. Ц мездк. прыўносіць, -бшу -бсіш,
-бсіць. II мдз. прыўнясённе, -я, л.
ПРЫЎСТАЦЬ, -Ану, -Анеш, -Ане; -Ань;
здк. Прыпадняцца, устаць не на ўвесь
рост. 77. з месца. Ц лездк. прыўставаць, -таіб,
-таёш, -таё; -таём, -таяцё, -таібць; -тавАй.
ПРЫФАСТРЫГАВАЦЬ, гўю, гўеш,
-гўе; -гўй; -гавАны; здк., м/л/о. Прышыць
буйнымі шыўкамі. 77. каўнер. Ц лездк. прыфастрыгбўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лдз. прыфастрыгбўка, -і, ДЛ7 -ўцы, лс і прыфас
трыгоўванне, -я, м
ПРЫФРАНТАВЫ, Ая, бе Які знахо
дзіцца паблізу фронту каля фронту 77ры%рднл/дбдя зомд.
ПРЫФРАНЦГЦЦА, -нчўся, -нцішся,
-нціцца; -нцімся; -нціцёся; -нцАцца;
здк. (разм.). Франтавата апрануцца, пры
брацца.
ПРЫХАВАЦЬ, -Аю, Аеш, Ае; Аны;
здк., м/л/о (разм.). Схаваць на які-н. вы
падак. 77. каленку мд чорны бзень. Ц нездк.
прыхоўваць, -аю, -аеш, -ае
ПРЫХАДЖАНІН, -а, мн -джАне і (зл/ч
2, 2, ^) -джАніны, -джАн, м. Вернік, які на-
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лежыць да якога-н. прыхода^. Ц ж. прыха
джанка, -і, ДЛ7-нцы, л/н. -і, -нак.
ПРЫХАДНЁІ, -Ая, -бе. Які з'яўляецца
куды-н. на час для выканання абавязкаў
для лячэння, але не жыве, не знаходзіцца
там пастаянна. ТТрыхабная мянька. 77рыхабныя хворыя.
ПРЫХАПІЦЬ, -хашпб, хбпіш, хб
піць; -хбплены; зак. (разм.). 1. каео-м/то.
У)яць з сабою. /7. ламочн/ка. 2. м/то і паза.
Дастаць, пазычыць. /7. громам у каео-н. 3.
каео-м/то. Застаць, заспець. 7/ас у (Заразе
лрыхал/ла л/я^ел/^а. 4. м/то. Прымацаваць,
замацаваць чым-н. 77. бадаем ерэбенел/.
5. (7/2 ас. не ўжые.), мане. Пашкодзіць
(марозам). ЛТароз лрыхал/ў кеетк/ або л/арозал/ лрыхал/ла кеетк/. Ц незак. прыхбпліваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЬІХАРАШЁІЦЦА, -рашўся, -рбшьші
ся, -рбшыцца; зак. (разм.). Апрануцца
прыгожа, надаць сабе прыгажэйшы выг
ляд. II незак. прыхарошвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца. Ц наз. прыхарошванне, -я, н.
ПРЫХАРАШЫЦЬ, рашў, рбшыш,
-рбшыць; -рбшаны; зак., каео-м/то (разм.).
1. Зрабіць больш прыгожым, надаць пры
гажэйшы выгляд. 77. еораб к сеяту. 2. ле
ран. Падаць у больш прыгожым выглядзе,
чым у сапраўднасці. 77. еероя. 77. праўду. Ц
незак. прыхарошваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
прыхарошванне, -я, н
ПРЬІХВАРНЎЦЬ, нў, нёш, нё; нём,
-няцё, нўць; ні / ПРЬІХВАРЙЦЬ, бю,
-беш, -бе; зак. (разм.). Захварэць няцяж
ка, ненадоўга.
ПРЫХВАСЦЕНЬ, сня, лін -сні, -сняў
л/. (разм., пагард.). Тое, што і пабх&л/м.
77анск/ л.
ПРЁІХВАТКАМІ, лрысл. У перапынках
паміж іншымі справамі і заняткамі; урыў
камі. Се/тар еязала л.
ПРЫХВОРВАЦЬ, аю, аеш, ае; не
зак. (разм.). Хварэць часта, але не моцна.
Уалом/н/ нас стары лрыхеореае.
ПРЫХІЛІЦЦА, -хілібся, хілішся, -хі
ліцца; зак. 1. Нахіліцца, нагнуцца трохі
ўніз. 7ал/ны лрых/л/л/ся (За зял/л/. 2. (За ка
ео-чаео. Шчыльна наблізіцца да чаго-н.,
прыпасці да каго-н. ,Дз/ця лрых/л/лася (За
бацьк/. 3. л^ран., (За каео. Знайсці спагаду
ў каго-н., адчуць прыхільнасць да каго-н.
ТТяма ем (За каео л. Ц незак. прыхіляцца,
-Яюся, -Аешся, -Яецца / прыхільвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
ПРЫХІЛІЦЬ, -хіліб, -хіліш, -хіліць;
-хілены; зак. 1. каео-м/то. Схіліць, на
гнуць трохі ўніз. 77. еал/ну. 2. каео-м/то.
Шчыльна наблізіць да чаго-н., прытуліць,
прыціснуць да каго-, чаго-н. 77. бом/ку (За
сцяны. Мац/ лрых/л/ла (Зз/ця (За <ру(3зем. 3.
лбран., каео ("м/трЗ. Даць прытулак (у 1
знач.) каму-н.; выклікаць у кім-н. пры
хільныя адносіны да каго-, чаго-н. 77 с/рату. II незак. прыхіляць, -Яю, -Яеш, -Яе /
прыхільваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫХІЛЬНАСЦЬ, і, ж. 1. ад пры
хільны. 2. Добразычлівыя, спагадлівыя
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адносіны да каго-, чаго-н., сімпатыя. 77.
(За сяброўк/. 3. Схільнасць да якога-н. за
нятку. Тйм/кая л. (За л/узык/.
ПРЫХІЛЬНІК, -а, л/н і, -аў л/., каео
чаео і чым. 1. Паслядоўнік якіх-н. погля
даў якога-н. вучэння. У еэтаеа еучонаеа
л/ноеа лрых/льн/каў. Аан<рэс лрых/льн/каў
л//ру. 2. Той, хто выказвае сімпатыі, пры
хільнасць да каго-н.; паклоннік. 77. чымео-н. таленту. 77. бум/ы / сэрца. Ц ж. пры
хільніца, -ы, л/н. -ы, -ніц.
ПРЫХІЛЬНЫ, ая, ае 1. Які мае схіль
насць да чаго-н. 77. (За працы. 2. Які выказ
вае сімпатыі да каго-, чаго-н., спачувае
каму-н.; які выяўляе адабрэнне, спагаду.
77. слухач. 77. позірк. 3. Які выказвае адаб
рэнне, станоўчы. 77. (?о<3зыў. Ц наз. пры
хільнасць, -І, Ж.
ПРЫХІНЎЦЦА, -нўся, -нёшся, нёц
ца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак.
Тое, што і нрыхіл/цца (у 2 і 3 знач.). Ц незак.
прыхінацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПРЫХІНАЦЬ, -нў, -нёш, не; нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак. І. Тое, што
1 лрых/л/ць. 2. каео-м/то. Прыкрыць, зас
ланіць чым-н. (разм.). 77. ложак коўдрам.
II незак. прыхінаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПРЫХЛУСІЦЬ, -ушў, -ўсіш, -ўсіць;
-ўшаны; зак., /мто і без бал. (разм.). Крыху
схлусіць, расказваючы пра што-н., пры
лгаць. II незак. прыхлўшваць, -аю, -аеш,
-ае.
ПРЫХЛЫНУЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , -не;
зак. Хлынуць, прыблізіцца куды-н. Аеал/
лрыхлынул/. ТТатоўл прыхлынуў. 77рь/хлынул/ бўл/к/ лра л//нулае (перан.).
ПРЫХбД , -у; Л7-дзе, л/. 1. ал. прыйсці.
2. Прыбыццё (поезда, парахода). 77. поез
да. 3. Паступленне сум, тавараў а такса
ма графа ў бухгалтарскіх кнігах для запісу
паступленняў; лроц/л. расход. 77. перасы
пае расхоб. II лрыл/. прыхбдны, -ая, -ае (да
2 знач.). 77рь/хобная ке/танцыя. 77рь/хоб//ан
каса.
ПРЫХбД , а, М дзе, л/н -ы, аў, л/ Аб
шчына вернікаў якая належыць да адной
царквы (у 2 знач.). 7?н не тутэмм/аеа лрыхоба. II лрыл/. прыхадскі, -ая, -ае. ТТрыхобская м/кола.
ПРЫХОДАВАЦЬ, дую, дуеш, дуе;
-дуй; незак., м/то. Запісваць у прыход' (у З
знач.). II зак. запрыходаваць, -дую, -дуеш,
-дуе; -дуй; -даваны / апрыходаваць, -дую,
-дуеш, -дуе; -дуй; -даваны.
ПРЫХОДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся,
-дзіцца; незак. 1. ел. прыйсціся. 2. кал/у.
Быць з кім-н. у якой-н. роднасці. 7?н л/не
нрыхобз/цца бзябзькал/.
ПРЫХОДЗІЦЬ ел. прыйсці
ПРЫХОЖАЯ, -ай, л/н. -ыя, -ых, ж. Тое,
што і лярэбняя. Распрануцца ў прыхожай.
ПРЫХОПЛІВАЦЬ ел. прыхапіць
ПРЫХОЎВАЦЬ ал прыхаваць
ПРЫЦАНІЦЦА, -цанібся, -цэнішся,
-цаніцца; зак., ба чаао і без бал. (разм.).
Збіраючыся купіць, спытаць пра цану. Ц

незак. прыцэньвацца, -аюся, -аешся, -аец
ца.
ПРЫЦЕМАК, -мку, л/ Паўзмрок, паў
цемра пасля заходу сонца ці перад яго
ўсходам або ў дрэнна асветленым памяш
канні, месцы. ТТабл/жаўся л. У еэтыл/ лако/ заўсебы л.
ПРЫЦЕМКАМ, лрысл. У час прыцем
ку, на змярканні або на світанні. Выехаць
у бароеу ям/чэ л.
ПРЫЦЕМНА, лрысл. 1. На світанні або
на змярканні, прыцемкам. 7%?ыехал/ на
л/есцаўжо л. 2. безас., у знач. сык. Цемна
вата. Ужо было л., кал/ еярнул/ся бал/оў.
ПРЫЦЁРЦІ, прытрў, прытрэш, прытрб; прытрбм, прытрацё, прытрўць; пры
цёр, -цёрла; прытрй, -цёрты; зак., м/то.
Трэннем, шліфоўкай шчыльна прыгла
дзіць, далучыць да чаго-н. 77. м/кляны ко
рак ба бутэльк/. Ц незак. прыціраць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц наз прыціранне, -я, н / пры
цірка, -і, ,ДЛ7-рцы, ж. II лрыл/. прыцірачны,
-ая, -ае. 77. станок.
ПРЫЦЁРЦІСЯ, прытрўся, прытрбшся, прытруцца; прытромся, прытрацёся,
прытрўцца; прыцёрся, -цёрлася; пры
труся; зак. І. (7/2ас. неўжые.). Шчыльна
далучыцца ў выніку прыгонкі, шліфоўкі,
трэння. 2. л^ран., ба каео-чаео. Прыста
савацца, прыладзіцца (разм.). 77. абз/н ба
абнаео. Ц незак. прьпцрАцца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца. Ц наз. прьпцрАнне, -я, н. (да 1 знач.)
/ прыцірка, -і, ДА7-рцы, ж.
ПРЫЦІСК, -у, л/ 1. Выдзялённе слова
(слоў) сілай голасу. Сказаць з лрыц/скал/. 2.
Патоўшчаная лінія пры пісьме пяром. 77/саць з лрыц/скал/.
ПРЫЦІСК ел прыціснуць
ПРЫЦІСНУЦЦА, нуся, -нешся, -нец
ца; -ніся; зак., ба каео-чаео. Шчыльна
наблізіцца, прытуліцца. 77. ба сцяны. Ц не
зак. прыціскацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПРЫЦІСНУЦЬ, -ну, неш, -не; -ні;
-нуты; зак., каео-м/то. 1. Націснуўшы,
наблізіць да чаго-н.; прычыніць боль, на
ціснуўшы чым-н., заціснуўшы дзе-н. 77.
бз/ця ба ерубзей. 77. лалец бзеярал//. 2. ле
ран. Стварыць суровыя, неспрыяльныя
ўмовы, абмежаваць у чым-н., пазбавіць
магчымасці адмаўляць што-н., адпірацца
ад чаго-н. (разм.). 77. еультаёў. 77. каео-н.,
каб том усё расказаў Ц незак. прыціскаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. прыцісканне, -я, н. /
прыціск, -у, л/. 77рыц/сканне бз/цяц/ ба ерубзем. 77рыц/ск лячатк/ ба бакул/ента. 77рыц/ск аб/бокаў.
ПРЫЦІХЛЫ, -ая, ае 1. Які перастаў
падаваць гукі, ствараць шум; сцішаны;
прыглушаны. 77рыц/хлая вячэрняя еёска.
77ры^/хлая еаеорка. 2. Які перастаў рухац
ца, заціх, паслабеў у сіле свайго праяўлен
ня. 77рыц/хлыя бзец/.
ПРЫЦІХНУЦЬ, -ну, неш, -не; пры
ціх, -хла; -ні; зак. 1. Перастаць падаваць
гукі, ствараць шум; стаць амаль нячут
ным. Тўк/ лрыц/хл/. Татарка лрыц/хла. 2.
Перастаць рухацца; паслабець у сіле евай-
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го праяўлення. Дзец/ прыціхлі. ^ецер лрыціх. II яездк. прыціхаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПРЫЦІШЫЦЬ, -ішу, -ішыш, -ішыць;
-ішаны; здк. 1. м^/ло. Зрабіць менш чут
ным; прыпыніць работу (матора), пры
глушыць. 77. рд(?ыё/і/?ыём/пк. 77. мд/лор.
2. мяло. Запаволіць (рух, хаду і пад.). Яў/лдмдбіль прыцішыў хоб. 77. хдбу. 3. лбрдн.,
мяло. Паслабіць, суцішыць (якое-н. па
чуццё, адчуванне; разм.). 77 боль. 4. кдео-ш/ло. Заспакоіць, суняць (разм.). 77.
бзяцей. II лездк. прыцішваць, -аю, -аеш, -ае
/ прыцішаць, -Аю, -Аеш, -Ае
ПРЫЦІШЭЛЫ, ая, ае (разм) Які
прыцішэў прыціхлы. 77рыцндэ/:ыя еуліцы.
ПРЫЦІШАЦЬ, -ію, -Зеш, ^е; зак
(разм.). Тое, што і прыціхнуць (у 1 знач.).
Томдн лрыцішэў.
ПРЫЦМОКНУЦЬ, ну, неш, не; ні;
здк. Утварыць тук губамі, стуліўшы і хут
ка растуліўшы іх. 77. дс) здзіўлення. Ц нездк.
прыцмокваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫЦЭЛ, -а і -у м. 1. а, мн. -ы, -аў
Прыстасаванне на агнястрэльнай зброі
для навядзення на цэль. 2. -у Навядзен
не на цэль, прыцэльванне. Лінія лрыцэлу.
0 Узяць (браць) на прыцэл кдео-, нпяо-н. —
прыцэліцца ў каго-, што-н. (таксама пе
ран.: звярнуць асаблівую ўвагу на каго-,
што-н.). II ярым. прыцэльны, -ая, -ае. 77ры^зяьндя сулрдльбд (па цэлі).
ПРЫЦЭНЬВАЦЦА ал прыцаніцца
ПРЫЦЯГАЛЬНЫ, ая, ае (кніжн )
Які вабіць да сябе, выклікае інтарэс.
77рыцяедльндя сілд музыкі. Ц ндз. прыця
гальнасць, -і, ж.
ПРЫЦЯГНУЦЦА, -ягнўся, -Ўгнешся,
-Агнецца; -ягніся; здк. (разм.). Прыйсці
куды-н. з цяжкасцю, павольна. ТТрыцяенууся бдбому.
ПРЫЦЯГНУЦЬ, -ягнў, -Агнеш, -Агне;
-ягні; -Агнуты; здк. 1. кдео-мяяо. Цягай
наблізіць, цягнучы, прысунуць, даставіць
куды-н. 77 бервяно. 77. лобку бд ббрдед. 2.
кдео (мяло). Прывесці сілай ці супраць во
лі (разм.). 77 у еосці. 3. кдео-што. Прыму
сіць звярнуць увагу на што-н. або выклі
каць жаданне прыбыць куды-н. Лыстдўкд
лрыцяенулд шмдт ндбейблльн/кдў. 4. кдео
("што). Прымусіць, выклікаць жаданне
прыняць удзел у чым-н. 77. (Зд рдботы ўкдмісіі. 5. кдео ("мяло) бд чдео. Прымусіць ад
казаць за сваю дзейнасць, учынкі (афіц.).
77. (Зд дйсдзндсц/. Ц нездк. прыцягваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц ндз. прыцягванне, -я, н. (да
1—3 і 5 знач.) / прыцягнённе, -я, н. (да 4 і
5 знач.).
ПРЫЦЯЖЭННЕ, я, н Фізічная з'ява,
якая заключаецца ў тым, што адно це
ла імкнецца наблізіцца да другога. Здкон
зямноед прыцяжэння.
ПРЫЦЯРПЕЦЦА, -цярплібся, цёр
пішся, -цёрпіцца; -цярпіся; здк., бд кд
ео-чдео і без бдл. Прывыкнуць да чаго-н.
непрыемнага. 77. бд болю.
ПРЫЦЯЧЫ, 1 і 2 ас не ўжыв , цячА,
-цякўць; -цёк, -цяклА, -лб; здк. Пра ця

кучую вадкасць: з'явіцца дзе-н. Лдбд лрыцяклдўлдечыну. Ц нездк. прьпцпсЯць, -Ае.
ПРЫЧАЛ, -а і -у, м 1. -у, ал. прыча
ліць. 2. -а, .мн. -ы, -аў. Вяроўка, канат, якім
прычальваюць. Здмдцдедць, кінуць, лдсЗдць
л. 3. -а, мн. -ы, -аў. Месца, дзе прычальва
юць. Адрдбель стоіць кдля лрычдлд. Ц лрьаі.
прычЯльны, -ая, -ае
ПРЫЧАЛІЦЬ, лю, ліш, ліць; лены;
здк. 1. што. Падвёўшы да берага (зямлі),
прывязаць (судна, дырыжабль). 2. Пра
судна, дырыжабль: падысці, прыстаць. Ц
нездк. прычальваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ндз.
прычіл, -у, лі. і прычальванне, -я, н.
ПРЫЧАПІЦЦА, чаплюся, -чэпішся,
-чапіцца; здк. 1. Моцна зачапіўшыся, па
віснуць. Да еолрдл^к/ лрычдніліся едўчкі. 2.
(7 / 2 дс. не ўжые.), лбрдн. Тое, што і пры
слаць (у 2 знач.; разм.). 77рычдлілдся хедробд. 3. лердн. Тое, што і лрыбрдццд (разм.,
неадабр.). 77. (Зд бробяз;'. Ц нездк. прычЭплівацца, -аюся, -аешся, -аецца і прычап
ляцца, -Аюся, -Яешся, -Яецца.
ПРЫЧАПІЦЬ, -чапліб, -чЭпіш, -ча

піць; -чЭплены; здк., што. 1. Зачапіўшы за
што-н., прывесіць або прышпіліць (разм.)
да чаго-н. 77. зндчок. 2. Счапіўшы, далу
чыць, прымацаваць. 77. кдсілку (Зд трдктдрд. II нездк. прычэпліваць, -аю, -аеш, -ае
/ прычапляць, -Яю, -Аеш, -Яе. Ц ндз. пры
чапка, -і, ДЛ7-ПЦЫ, ж. (да 2 знач.) і пры
чэпліванне, -я, н.
ПРЫЧАПНЫ, -Ая, бе Такі, які руха
ецца як прычэп. 77. едеон (у трамвая). 77.
дерэед/п.
ПРЫЧАПУРАЦЦА ал. чапурыцца
ПРЫЧАПУРАЦЬ ел чапурыць
ПРЫЧАРАВАЦЬ, рўю, рўеш, рўе;
-рўй; -равАны; здк., кдео ('што/ Прыва
біць сваёй прыгажосцю або іншымі якас
цямі. II нездк. прычарбўваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫЧАСАЦЦА, чапіўся, -чэшашся,
-чэшацца; -чэшамся, -чэшацеся, -чэшуц
ца; -чашыся; здк., зедр., нездк. прычэсвац
ца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц ндз. пры
чэсванне, -я, н.
ПРЫЧАСАЦЬ, -чапіў, -чбшаш, -чЭша;
-чбшам, -чэшаце, -чбшуць; -чашы; -ча
сАны і -часаны; здк., кдео-што. Прыгла
дзіць грэбенем (валасы), зрабіць прычос
ку каму-н. 77. едлдсы. 77. бзіця. Ц нездк. пры
чэсваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ндз. прычэсванне,
-я, н.
ПРЫЧАСЦЕ, я, н і ПРЫЧАСЦЬ, і,
ж. 1. У вернікаў: віно з кавалачкамі про
свіры ў чашы, якое ўжываецца ў царкве
для прычашчэння. 2. Тое, што і лрычдшчзнне.
ПРЫЧАСЦІЦЦА, чашчўся, часціш
ся, -пасціцца; -часцімся, -часціцёся, -часцАцца; здк. У вернікаў: прыняць прычас
це (у 1 знач.). II нездк. прычашчацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
ПРЫЧАСЦІЦЬ, чашчў, часціш, час
ціць; -часцім, -часціцё, -часцАць; -чашчбны; здк., кдео ('што). У вернікаў: спра

ПРЫ-ПРЫ
віць над кім-н. абрад прычашчэння. Ц не
здк. прычашчаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПРЫЧАШЧЭННЕ, -я, н Хрысціянскі
абрад прыняцця просвіры і віна — таін
ства, у час якога на вернікаў нібыта сыхо
дзіць боская ласка.
ПРЫЧОСКА, і, ДЛ7 чбсцы, мн. -і,
-сак, ж. Форма, якая надаецца валасам
стрыжкай, расчэсваннем, завіўкай. Мббндя н.
ПРЫЧТ, -у 37-чце, м Царкоўныя слу
жыцелі і пеўчыя ў хрысціянскай царкве
(першапачаткова — без святара). Збягуся
зусім лрычтдм. II лрым. прычтавы, -ая, -ае.
ПРЫЧАМ, злуч. бдлучдльны. Да таго ж,
у дадатак да гэтага. 77ры школе бобры сдб, л.
ймыддсць браў лдсд^жднд сдмімі вучнямі.
ПРЫЧАНА, -ы, мн -ы, -чйн, ж 1.
З'ява, якая выклікае, абумоўлівае ўзнік
ненне другой з'явы. 77. хедробы. 77. зедльнення з рдботы. 2. Падстава, зачэпка для
якіх-н. дзеянняў. ЎЬджліедя л. Смяяццд без
лрычыны. 77д мой нростдй лрычыне, што...
(таму што...). 0 Без дай прычыны — бес
падстаўна, ні з таго ні з сяго. З прычыны
чдео, у зндч. лрындз. — у выніку чаго-н. 77е
лрыехдў з лрычыны хедробы.
ПРЫЧЫНДАЛЫ, -аў (разм., жарт).
Прадметы, рэчы аднаго якога-н. прызна
чэння. Сдбрдць седе лрычынбдлы.
ПРЫЧЫНІЦЦА', -ынібся, -йнішся,
-вініцца; здк. 1. бд чдео. Стаць прычынай
чаго-н. Сдмддхеярндя лрдцд .любзей лрычынілдся бд росквіту едслдбдркі. 2. бд чдео.
Стаць саўдзельнікам якой-н. справы; да
лучыцца да чаго-н. 77. бдрдзеіццямузычндед мдслідірлед. 77. бдрдзмоеы. 3. (7 і 2 дс. не
ўжые.). Здарыцца, адбыцца. 77рычынілдся
бябд. II нездк. прыпыняцца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
ПРЫЧЫНІЦЦА1 і 2 ас не ўжыв,
-вініцца; здк. Зачыніцца няпоўнасцю, ня
шчыльна. 2&^ры прыпыніліся. II нездк. прычынАцца, -Аецца.
ПРЫЧЫНІЦЬ', -ыніб, -вініш, -ыніць;
-ьінены; здк., што. Паслужыць прычынай
чаго-н. (непрыемнага). 77. боль, крыўбу. 77.
стрдты. II нездк. прычынАць, -Аю, -Аеш,
-Ае II ндз прычынённе, -я, ж.
ПРЫЧЫНІЦЬ^, -ыніб, -вініш, -ыніць;
-ьінены; здк., што. Зачыніць няпоўнас
цю, няшчыльна. 77. бзебры. Ц нездк. прычы
нАць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ПРЫЧЫННАСЦЬ, -і, ж 1. Датыч
насць, дачыненне да чаго-н. Мець л. бд
слрдеы. 2. У філасофіі: узаемная сувязь
з'яў, ва ўзнікненні і развіцці якіх адна слу
жыць прычынай чаго-н., а другая — выні
кам, адна параджаецца другой.
ПРЫЧЫННЫ, ая, ае 1. Які мае ці
меў дачыненне да чаго-н. Дд ўсіх бубынкдў
у кдледсе і мд^рукі прычынныя. 2. Які выра
жае прычыннасць (у 2 знач.). ТТрычынндя
сувязь зйў. 3. У граматыцы: які паказвае
на прычыну мае значэнне прычыны. 77.
злучнік.

ПРЫ-ПРЭ
ПРЫЧЭП, -а, лін. -ы, -аў, л*. Павозка
(або вагон, прыстасаванне), якая прычэп
ліваецца да самаходнага транспартнага
сродку. 7рактар з прычэпам.
ПРЫЧЭПКА, -і, ДА/-пцы, лін. -і, -пак,
лс. 1. 27?. прычапіць. 2. перан. Зачэпка,
прычына (разм.). Знайсці прычэпку зайсц/ (й яао. 3. леран. Тое, што і лрыбз/рка
(разм.). 7 за шчэпку знойбзеш прычэпку
(прыказка).
ПРЫЧЭПЛІВАЦЦА 27? прычапіцца

ПРЫЧЭПЛІВАЦЬ 27? прычапіць
ПРЫЧЭПШЧЫК, а, лін. і, аў, м. Ра
ботнік, які абслугоўвае прычэп. Ц лс. пры
чэпшчыца, -ы, л?/?. -ы, -чыц.
ПРЫЧЭСВАННЕ а/?, прычасацца, пры
часаць.
ПРЫЧЭСВАЦЦА 27? прычасацца
ПРЫЧЭСВАЦЬ 27? прычасаць
ПРЫШВАРТАВАЦЦА 27? швартаваць
ПРЫШВАРТАВАЦЬ 27? швартаваць
ПРЫШВЫ, -аў абз. прышва, -ы, лс.
Пярэдняя частка ботаў, якая пакрывае
пальцы і верхнюю частку ступні; галоўкі.
Аалясы есць, а л. зроб/м.
ПРЫШЛАСЦЬ, і, лс Час, які прыйдзе
за цяперашнім, будучыня. Вера ў светлую
л.
ПРЫШЛЫ, ая, ае 1. Які прыйшоў
адкуль-н., не тутэйшы. 77. ча/іаеек. 2. Які
прыйдзе, наступіць, будучы. Слайзябацца
яа ярь/?07?ае (наз.).
ПРЫШПІЛІЦЬ, -іліб, іліш, -іліць;
-ілены; зак. 1. што. Прымацаваць шпількай; прыкалоць. 77. каўнерык. 2. леран.,
каао-што. Дадаць, далучыць (разм.). Ц не
зак. прышпільваць, -аю, -аеш, -ае / пры
шпіляць, -Яю, -Яеш, -Яе.
ПРЫШПІЛЬНЫ, Ая, бе Такі, які
прышпільваецца, не прышыты. 77. каўне
рык.
ПРЫШПОРЫЦЬ, ру, рыш, рыць;
-раны; зак., каао (^што). Ударыць шпорамі
(па баках каня), прымушаючы рухацца. Ц
незак. прышпорваць, -аю, -аеш, -ае.
ПРЫШРУБАВАЦЬ, бўю, бўеш, бўе;
-бўй; -бавАны; зак., мама. Прымацаваць
пры дапамозе шрубы. 77. накрыўку. Ц незак.
прышрубоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. пры
шрубоўванне, -я, н.
ПРЫШЧ, -а, лін. -ы, -бў л?. Невялікі за
палёны бугарок на скуры. %ар у прышчах.
II ламянш. прьппчык, -а, лін. -і, -аў, л?.
ПРЫШЧАВАТЫ, ая, ае (разм) Па
крыты прышчамі. 77. тоар. Ц наз. прышча
ватасць, -і, лс
ПРЫШЧАВЕЦЬ, ею, ееш, ее; незак
(разм.). Пакрывацца прышчамі. Ц зак. апрышчАвець, -ею, -ееш, -ее.
ПРЫШЧАВЫ, ая, -ае (разм) Тое,
што і прышчаваты. Ц наз. прьппчАвасць, -і,
лс.
ПРЫШЧАМІЦЬ, -чамліб, -чбміш, ч$
міць; -чбмлены; зак., каао-што. Заціс
нуць, зашчаміць. 77. катку лану. Ц незак.
прышчамляць, -Яю, -Яеш, -Яе
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ПРЫШЧАПІЦЬ, чапліб, -чбпіш, -ча
піць; -чбплены; зак., што. 1. Зрабіць пе
расадку часткі жывой расліны (чаранок,
вочка) на тканку другой расліны, каб пе
радаць пэўныя ўласцівасці. 2. катлу. Увес
ці ў арганізм вакцыну для папярэджвання
ці вылечвання якой-н. хваробы. 77. соску.
3. перан., каліў. Прымусіць засвоіць, зра
біць прывычным. 77. культурныя звычкі.
II незак. прышчэпліваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
наз. прышчэпка, -і, ДА/ -пцы, лс. (да 1 і 2
знач.) / прышчэпліванне, -я, н. Ц крылі, пры
шчэпачны, -ая, -ае (паводле 1 і 2 знач.).
77рышчэлачныя кампаненты.
ПРЫШЧЭП, а, лін ы, аў лі / ПРЫ
ШЧЭПА, -ы, лін. -ы, -чбп, лс. Прышчэп
леная расліна.
ПРЫШЧЭПАК, пка, лін пкі, пкаў
лі. (спец.). Частка расліны, якая пераса
джваецца на тканку іншай расліны для
надання ёй новых уласцівасцей.
ПРЫШЧЭПКА, і, ДА/ пцы, лс 1.ал.
прышчапіць. 2. лін. -і, -пак. Заціскачка
для прымацавання да вяроўкі бялізны.
ПРЫШЫЎНЁІ, Ая, бе Які прышы
ваецца, не прышпільны. 77рыо/ыўныяліанлсэты.
ПРЫНІЗІЦЬ, -шыю, -шыеш, -шые;
-шыты; зак., акно. 1. Шыючы, прымаца
ваць. 77. 2уз/к. 2. Прымацаваць, прыбіць
(спец.). 77. бошку. 3. леран., каліў. Ілжыва
прыпісаць што-н., абвінаваціць у чым-н.
(разм., неадабр.). 77. скрабу. Ц незак. пры
шываць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. прышыванне,
-я, н. / прышыўка, -і, ДА/ -ўцы, лс. (да 1 і
2 знач.).
ПРЫШЭЛЕЦ, льца, лін -льцы, льцаў
лі. 1. Прышлы, не тутэйшы чалавек. 2.
часцей лін. У навуковай фантастыцы: ін
шапланецянін, які прыляцеў на Зямлю.
77ры?аэльцы з космасу. Ц лс. прышэліца, -ы,
лін. -ы, -ліц.
ПРЫШЭПТВАЦЬ, -аю, аеш, ае; не
зак., іато і без бак. (разм.). Суправаждаць
якое-н. дзеянне шэптам. Ц наз. прышэпт
ванне, -я, н.
ПРЫШЭСЦЕ, я, н (уст) Прыход,
з'яўленне. 0 Да другога прышэсця (разм.,
жарт.) — пра што-н. далёкае і няпэўнае.
77ры/Йзецца налі чакаць ба бруеоаа пры
шэсця.
ПРЫЯДАЦЦА 2т? прыесціся
ПРЫЯЗДЖАЦЬ 27? прыехаць
ПРЫЯЗНАСЦЬ, і, лс 1. 27? прыязны
2. Сяброўскія, добразычлівыя адносіны.
ПРЫЯЗНЫ, -ая, -ае. Прасякнуты сяб
роўскімі адносінамі, дружалюбнасцю,
добразычлівасцю. 77рыязная аўторка. 77.
чалавек. Ц наз. прыязнасць, -і, лс.
ПРЫЯРЫТЭТ, у, А/ тбце, лі Пер
шынство ў навуковым адкрыцці, вына
ходстве чаго-н. Дучоным Рас// налелсыць
к. адкрыцця ^4нтарктык/. Ц крылі, прыяры
тэтны, -ая, -ае.
ПРЁІЯЦЕЛЬ, я, лін і, яў лі Блізка
знаёмы чалавек, з якім устанавіліся сяб
роўскія адносіны. Даўн/ к. Ц лс. прыяцель

ка, -і, ДА/ -льцы, лін. -і, -лек. Ц крым.
прыяцельскі, -ая, -ае.
ПРЭАМБУЛА, ы, лін -ы, -бул, лс
(спец.). Уступная тлумачальная частка
міжнароднага пагаднення, закона ці ін
шага прававога акта.
ПРЭВАЛІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; незак. (кніжн.). Пераважаць, мець
перавагу. 77ае/нны к. інтарэсы справы.
ПРЭВЕНТЙЎНЫ, ая, -ае (кніжн)
Які папярэджвае пгго-н., засцерагальны.
ТТрэвентыўныя ліеры. 77. ўбор. Ц наз. прэвентыўнасць, -і, лс.
ПРЭДЫКАТ, а, А/-кАце, лі 1. У логі
цы: паняцце, якое вызначае прадмет су
джэння — суб'ект. 2. У граматыцы: тое
што і выказнік. Ц лрым. прэдыкатны, -ая,
-ае (да 1 знач.) / прэдыкатыўны, -ая, -ае.
ПРЭДЫКАТЫЎНАСЦЬ, і, лс У гра
матыцы: катэгорыя, якая цэлым ком
плексам фармальных сінтаксічных срод
каў суадносіць паведамленне з тым ці ін
шым часавым планам рэчаіснасці.
ПРЭЗЕНТ, -а, А/ -нце, лін. -ы, аў, лі.
(уст., цяпер разм., жарт.). Падарунак. 77рылі/це люй л.
ПРЭЗЕНТАБЕЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн)
Відны, паважны. 77. выаляб. Ц ноз. прэзен
табельнасць, -і, лс.
ПРЭЗЕНТАВАЦЬ, тўю, -тўеш, -тўе;
-тўй; -тавАны; зак. і незак., што і каму
(уст., цяпер разм., жарт.). Даць (даваць) у
прэзент, падараваць (дараваць). 77 вам прэ
зентую сваю кн/2у.
ПРЭЗІДЫУМ, а, лін -ы, -аў лі Вы
барны орган, які кіруе сходам, нарадай,
канферэнцыяй, таксама асобы, якія ўва
ходзяць у такі орган. 77. /Нацыянальнай
акабэм// навук 7>е./?арус/.
ПРЭЗІДЭНТ, а, А/ нце, лін. -ы, аў лі.
1. Кіраўнік дзяржавы ў краінах з рэспуб
ліканскай формай кіравання. 7*?з/бэнцыя
лрэз/бэнліа. 2. Выбарны старшыня выка
наўчага органа ў некаторых буйных наву
кова-даследчых установах, таварыствах,
кангрэсах. Ц лрым. прэзідэнцкі, -ая, -ае.
ПРЭЗІДЭНЦТВА, а, н 1. Пасада прэ
зідэнта. 2. Час дзейнасці прэзідэнта.
ПРЭЗЎМПЦЫЯ, -і, лс (кніжн).
Меркаванне, якое лічыцца правільным,
пакуль не даказана адваротнае. 77. невінаватасц/ (у крымінальным праве: ста
новішча, паводле якога чалавек лічыцца
невінаватым да таго часу пакуль яго віна
не даказана ў законным парадку).
ПРЭЙСКУРАНТ, -а, А/ нце, ліл -ы,
-аў лі. Даведнік цэн на тавары і віды паслуг Дэны строаа ла прэйскуранту. Ц лрым.
прэйскурАнтны, -ая, -ае.
ПРЭЛАТ, -а, А/ -лАце, лін. -ы, -аў лі.
У каталіцкай і некаторых пратэстанцкіх
цэрквах: вышэйшая духоўная асоба. Ц
лрым. прэлАцкі, -ая, -ае.
ПРЭЛІМІНАРНЫ, ая, -ае (спец )
Папярэдні, першапачатковы (перагавор,
пагадненне). 77рэл/м/нарны баааоср. Ц наз.
прэлімінАрнасць, -і, лс
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ПРЭЛЫ, -ая, -ае. Які падвергся прэн
ню, затхлы. 77рэлое л/сце. Ц лоз. прэласць,
-і, ж?.
ПРЭЛЬ, -і, лс. Тое, што сапрэла. Яблык/
з лрэллю. 77бл?ыхое прэллю.
ПРЭЛЮДЫЯ, мл. і, дый, лс. 1. Уступная частка музычнага твора. /7. ба раман
са. 77. ба еял/к/х лобзем (перан ). 2. Невялі
кі музычны твор. 77. бля форл?эл/яло.
ПРЭМ'ЕР, -а, мн. -ы, -а% м. 1. Тое, што
і лрэм'ер-м/лмтлр. 2. Акцёр, які выконвае
першыя ролі (спец.). Ц лс. прэм'ерка, -і,
ДА/-рцы, мн. -і, -рак (да 2 знач.; разм.). Ц
лрым. прэм'ерскі, -ая, -ае.
ПРЭМ'ЁРА, -ы, мн. -ы, -м'ёр, лс. Пер
шы паказ спектакля, цыркавой праграмы,
фільма. II лрым. прэм'ерны, -ая, -ае.
ПРЭМ'ЕР-МІНІСТР, а, мн ы, -аў,
м. Кіраўнік урада большасці краін свету у
тым ліку ў Рэспубліцы Беларусь.
ПРЭМІРАВАЦЬ, рўю, -рўеш, рўе;
-рўй; -раваны; злк. і незак., каео (кала). Уз
нагародзіць (узнагароджваць) прэміяй. 77.
лелм/ых лроцоўл/коў. 11 наз. прэміраванне,
-я, н.
ПРЭМІЯ, -і, мн. -і, -мій, лс. Грашовае
або інш. матэрыяльнае заахвочванне як
узнагарода за што-н. Ялірымоць прэмію на
конкурсе О Нобелеўская прэмія — міжна
родная прэмія за адкрыцці ў навуцы, за
поспехі ў літаратуры і пад. Страхавая прэ
мія (спец.) — узнос страхавальніка страха
вой установе. Ц лрым. прэміяльны, -ая, -ае.
77 фолб. 2?ыбоць прэміяльныя (наз.).
ПРЭНТ, -а, А7-нце, мн. -ы, -аў, м. Ме
талічны прут. 77ос!рыхл!оеоць некалькі лсолезных лрэлліоў. Ц памяне, прэнцік, -а, мн.
-і, -аў, м.
ПРЭПАРАВАЦЬ, рўю, рўеш, рўе;
-рўй; -раваны; зак. і незак., коео-моло
(спец.). Вырабіць (вырабляць) прэпарат
(у 1 знач.) з каго-, чаго-н. 77. лятунку. Ц не
зак прэпараванне,-я,н
ПРЭПАРАТ, -а, А7-рЗце, мн. -ы, -аў м.
(спец.). 1. Частка жывёльнага або раслін
нага арганізма, прыгатаваная для лабара
торнага даследавання або дэманстрацыі.
2. Хімічны або фармацэўтычны прадукт.
Мімічны л. АТебыцылск/ л. Ц лрым. прэпа
ратны, -ая, -ае.
ПРЭПАРАТАР, -а, мн. -ы, -аў м. (спец.).
Спецыяліст, які вырабляе прэпараты (у 1
знач.). II лрым. прэпаратарскі, -ая, -ае.
ПРЭРАГАТЫВА, -ы, мн -ы, -тьіў лс
(кніжн.). Выключнае права, прывілея
дзяржаўнага органа, службовай асобы.
77рзроеол!ыеы ўлобы.
ПРЭРЫІ, -рый, абз. прэрыя, -і, лс. Вя
лікі стэп на чарназёмных землях у Паў
ночнай Амерыцы.
ПРЭС, -а, мн. -ы, -аў м. Механізм для
моцнага сціскання чаго-н., разгладжван
ня, апрацоўкі чаго-н. ціскам. ТТфоўл/члы
л. 77ололсыць млло-л. лаб л. (пад што-н.
цяжкае). Ц лрым. прэсавы, -ая, -ае (спец.).
ПРЭС-'... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносі

ны да прэсы, напр.: прэс-бюро, прэс-клуб,
лрэс-саярллнзр, лрэс-слулсбо.
ПРЭС-... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: 1) які мае адносі
ны да прэса, напр.: лрэс-бюеор, лрэс-дс/лолюк, лрэс-л/цце, прэс-форма, лрэс-эфек/л;
2) спрэсаваны, напр.: прэс-бе/лон, лрэсеыроб, прэс-маса, лрэс-мел?ол.
ПРЭСА, -ы, лс. Перыядычныя выданні
(газеты, часопісы). 77раерэс/ўнач л.
ПРЭС-АТАШЭ, нескл., м. Супрацоўнік
дыпламатычнага прадстаўніцтва па пы
таннях друку.
ПРЭС-БЮРО, лескл., н 1. Пастаянна
дзеючы орган інфармацыі пры рэдакцыі
буйной газеты, агенцтве друку пасольс
твах, прадстаўніцтвах. 2. Рэдакцыйны
апарат для абслугоўвання друку на перы
яд з'ездаў канферэнцый, нарад.
ПРЭСІНГ, -а, м. Адна з найбольш ак
тыўных форм абароны ў некаторых спар
тыўных гульнях (хакеі, баскетболе). 77ол//лычлы л. (перан.). Ц лрым. прэсінгавы, -ая,
-ае.
ПРЭС-КАНФЕРЭНЦЫЯ, -і, лс Су
стрэча прадстаўнікоў сродкаў масавай
іфармацыі, тэлебачання з дзяржаўнымі,
палітычнымі, навуковымі і інш. дзеячамі
для высвятлення актуальных праблем гра
мадства і паведамлення пэўных звестак.
ПРЭСНАВОДНЫ, -ая, -ае Які водзіц
ца ў прэснай вадзе, мае адносіны да прэс
най вады. ТТрэслоеоблыя рыбы.
ПРЭСНЫ, -ая, -ае. 1. Без солі або з не
дастатковай колькасцю солі (ці кіслаты,
вастрыні). 77рэеяля еобо. 77рэслдя с/лроео.
2. лерол. Пазбаўлены жывасці, займаль
насці, нецікавы, сумны (разм ). ТТрэслыя
лсорліы. II лоз. прэснасць, -і, лс.
ПРЭС-ПАП'Е, лескл., л. Прыналеж
насць пісьмовай прылады ў выглядзе ак
руглай асновы з нацягнутай на яе прама
кальнай паперай.
ПРЭС-СЛЎЖБА, -ы, лс. Аддзел збору
і апрацоўкі інфармацыі па матэрыялах
друку.
ПРЭСТЫЖ, -у м. (кніжн.). Аўтарытэт
ны ўплыў павага, якой карыстаецца хто-,
што-н. Соцыяльлы л. 77об/лрымлюо^ь сеем
л. II лрым. прэстыжны, -ая, -ае. ТТрэсліылслоя слецыяльлосць.
ПРЭС-ЦЭНТР, а, мл ы, аў, м Ад
дзел інфармацыйнага і арганізацыйнага
абслугоўвання журналістаў (на кангрэсах,
фестывалях і пад.).
ПРЭТЭНДАВАЦЬ, -дўю, -дўеш, дўе;
-дўй; лезок. 1. ло коео-млло. Заяўляць пра
вы, разлічваць на што-н., дабівацца чаго-н. 77. ло кфуючую лособу. 2. ло м/ліо. Лі
чыць сябе ўладальнікам якіх-н. дадатных
якасцей, жадаць, каб іх прызналі іншыя.
77. ло /лліэл/ееллжосць.
ПРЭТЭНДЭНТ, -а, Л/ нце, мл ы, аў
м. Асоба, якая прэтэндуе на што-н. 77. ло
еоколлілую лособу. II лс. прэтэндэнтка, -і,
ДА/-тцы, мл. -і, -так. Ц лрым. прэтэндэнцкі,
-ая, -ае.

ПРЭ-ПСА
ПРЭТЭНЗІЯ, -і, мл і, -зій, лс І.
Прад'яўленне сваіх правоў на валодан
не кім-, чым-н., атрыманне чаго-н. 77.
ло слобчылу. 2. Паводзіны таго, хто жадае
прызнання за ім якіх-н. добрых якасцей,
якія ён сабе прыпісвае. *7олоеек з лрэлюлз/ям/. 77. ло элееолл?лосць. 0 Быць у прэтэн
зіі ло коао — адчуваць незадаволенасць,
крыўду ў адносінах да каго-н. Ц ярым. прэ
тэнзійны, -ая, -ае (да 1 знач.; спец.). 77рэ/лэлз/млоя ЗОЯ6О.
ПРЭТЭНЦЫЁЗНЫ, ая, -ае (кніжн )
1. З прэтэнзіямі (у 2 знач.). ТТрэлюлцыёзлыя лоеобз/лы. 2. Які прэтэндуе на арыгі
нальнасць, вычварны. ТТрэтэлцыёзло олролоццо (прысл.). II лоз. прэтэнцыёзнасць,
-і, лс.
ПРЭФЕКТ, а, 37 кце, мл -ы, аў м
1. У Старажытным Рыме: адміністрацый
ная, судовая або ваенная пасада, а так
сама асоба, якая яе займае. 2. У шэрагу
дзяржаў: асобы інстытут прадстаўнікоў
цэнтральнага (Румынія) або рэгіянальна
га (Расія) урада на месцах. 3. У некаторых
краінах: начальнік гарадской паліцыі.
ПРЭФЕКТУРА, ы, мл -ы, тўр, лс 1.
У Рымскай імперыі: адміністрацыйная
адзінка. 2. У Францыі і некаторых іншых
краінах: службовы апарат прэфекта (у 2
знач.). 3. У Францыі і некаторых іншых
краінах: канцылярыя прэфекта (у 2 і З
знач.). 4. У Японіі, Марока і некаторых
іншых краінах: адміністрацыйна-тэры
тарыяльная адзінка. Ц лрым. прэфектурны,
-ая, -ае.
ПРЭФЕРАНС, -а, м Род картачнай
гульні.
ПРЭФІКС, -а, мл. -ы, -аў м. Тое, што
і ярьмтлоўко (у 2 знач.). Ц лрым. прэфік
сальны, -ая, -ае. 77. слособулюорэлля слоў.
ПРЭЦЬ, -Зю, -Зеш, -Зе; лезок. 1. (7/2
ос. ле ўлсые.). Інісці, тлець ад сырасці або
цеплыні. АТокрое село лрэе. 2. (7 / 2 ос. ле
ўлсые.). Станавіцца вільготным, сырым ад
цеплыні. Зямля еяслом лрэе. 3. (7 / 2 ос. ле
ўлсые.). Павольна даходзіць да гатоўнасці
на жары, на невялікім агні. Бўльбо лрэе. 4.
Пацець, пакрывацца потам (разм.). 77рэе
ў еолюўцы ло люк/м солцы. Ц зок. сапруць,
-Зю, -Зеш, -Зе (да 1 і 4 знач.), упрЗць, -Зю,
-Зеш, -Зе (да 1, 3 і 4 знач.) / увапруць, -Зю,
-Зеш, -Зе (да 1,3 і 4 знач.). Ц лоз. прЗнне, -я,
л. (да 1 і 2 знач.).
ПРЭЦЭДЭНТ, у; А7 нце, мл ы, аў
м. (кніжн.). Выпадак, які служыць пры
кладам, апраўданнем для падобных вы
падкаў у будучым. 73л?ыўчылок лемое лрэцэбэллшўу м/лулым. 77беучольлы л.
ПРЭЧ, лрысл. Убок, далей ад якога-н.
месца, далоў 77б%!ооў л. обеэл^уль/ 0 Рукі
прэч! (у знач. выкл.) — патрабаванне не
ўмешвацца не ў сваю справу.
ПСАВАЦЦА, псуібся, псуёшся, псуец
ца; псуёмся, псуяцеся, псутбцца; пса
ваўся, -вілася; псўйся; лезок. Станавіцца
непрыгодным, дрэнным. АТясо лочоло л.
3{рок лсуеццо. 7/ослірой лсуеццо. Ц зок. сап-

ПСА-ПУБ
савйцца, -суібся, -суёшся, -суёцца; -суёмся, -суяцёся, -сукацца; -саваўся, -вяла
ся; -сўйся /папсавацца (7/2ос. леўзкь/е.)
-суёцца. II лоз. псавОннне, -я, /V.
ПСАВАЦЬ, псуй, псуёш, псуё; псу
ём, псуяцё, псуйць; псаваў -вйла; псуй;
псав^ны; лезок., коео-м/л/о. Прыводзіць у
непрыгоднасць, рабіць дрэнным. /7. мом/ылу. 77. сеое здароўе. 77. облос/ль/. 77. бз/ця брэлль/м еь/хоеоллем. Ц зок. сапсаваць,
-суй, -суеш, -суё; -суём, -суяцё, -суйць;
-савбў, -вОла; -сўй; -саваны / папсаваць,
-суй, -суёш, -суё; -суём, -суяцё, -суйць;
-сўй; -саваны. Ц маз. псаванне, -я, м.
ПСАЛОМ, -лмб, мл. -лмьі, -лмбў м.
Род рэлігійнага песнапення. Ц лрьа/. псалбмны, -ая, -ае
ПСАЛОМШЧЫК, а, мл. і, аў, м.
Служыцель у царкве, які дапамагае свята
ру пры адпраўленні абрадаў; дзяк. Ц лрым.
псаломшчыцкі, -ая, -ае
ПСАЛТЁІР, -0, мл. -й, -бў, м. Частка
Бібліі, кніга псалмоў %/люць 77. лоб лябозкль/ком. II лрым. псалтырны, -ая, -ае.
ПСЕЎДА.. Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. несапраўдны, іл
жывы, напр.: лсеўбоеучоль/, лсеўбоеолюць/лоць/я, лсеубое/брь/б, лсеўбок^ос/лль/, лсеубомослю^л/ео, лсеўболое^коеь/.
ПСЕЎДАНА1, а, мн -ы, -аў м Выду
манае імя, прозвішча, пад якім іншы раз
выступаюць пісьменнікі, мастакі. 77/соць
лоб лсеўйлн/млм. Ц лрь/м. псеўданімны, -ая,
-ае.
ПСІК, еь/кл. Вокрык, якім адганяюць
ката. 77. обсюль/
ПСІНА, -ы, зк. (разм.). 1. Пра сабаку
звычайна вялікага. 2. Пах сабакі, яго поў
сці. Смярбз/ць лс/лой. 3. Сабачае мяса. Ц
лрым. псіны, -ая, -ае.
ПСІХ, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.). Псіхічна
неўраўнаважаны або псіхічна хворы чала
век. II лс. псіхічка, -і, ДЛ^-чцы, мн. -і, -чак.
ПСІХА.. Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: 1) які мае адно
сіны да псіхікі, псіхалогіі (у 2 і 3 знач.),
напр.: лс/хоолдл/з, лс/хо2еллы, лс/хое/е/ело,
лс/холе^оз, лс/хд?лзрдл/я; 2) які мае адно
сіны да псіхіятрыі, псіхалогіі (у 1 знач.),
напр.: лс/хлнеурллоа/я, лс/хд^ррмак^оа/я,
лс/хоф/з/я/юе/я.
ПСІХАВАЦЬ, псіхўю, псіхўеш, псіхўе;
псіхўй; нездк. (разм.). Траціць псіхічную
раўнавагу; праяўляць нервознасць. Ц облокр. псіханўць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні?
ПСІХАЛАГІЗМ, -у м. Паглыблены па
каз псіхічных, душэўных перажыванняў
77. у лолоролцрь/.
ПСІХАЛОГІЯ, і, лс 1. Навука, якая
вывучае працэсы і заканамернасці псіха
лагічнай дзейнасці. 2. Сукупнасць псіхіч
ных працэсаў што абумоўліваюць пэўны
род дзейнасці. 77. люорчосц/. 3. Душэўны
склад, псіхіка. Раскрыць лс/хм/юе/ю есроя. Ц
лрым. псіхалагічны, -ая, -ае

656
ПСІХАПАТ, -а, А7 -пбце, мл. -ы, -аў, м.
Чалавек з хворай псіхікай. Ц лс. псіхапатка,
-і, ДАТ-тцы, мл. -і, -так. Ц лрым. псіхапацкі,
-ая, -ае.
ПСІХАПАТАЛОГІЯ, і, лс Раздзел ме
дыцыны, які вывучае агульныя закана
мернасці праяўлення расстройстваў псі
хічнай дзейнасці. Ц лрь/м. псіхапаталагіч
ны, -ая, -ае.
ПСІХАПАТЫЯ, -і, лс. (спец.). Пата
лагічны стан псіхічнай дзейнасці чалаве
ка, звычайна спадчыннага паходжання. Ц
лрым псіхапатычны, -ая, -ае
ПСІХАСТЭНІК, -а, мл -і, м (спец)
Чалавек, які хварэе на псіхастэнію. Ц лс.
псіхастэнічка, -і, ДА7 -чцы, мл. -і, -чак
(разм.).
ПСІХАСТЭНІЯ, -і, лс. (спец.). Нерво
вае захворванне, якое праяўляецца ў па
вышанай уражлівасці, няўпэўненасці ў
сабе, пастаянных сумненнях, назойлівых
думках і пад. Ц лрым. псіхастэнічны, -ая,
-ае.
ПСІХАТЭРАПІЯ, і, лс Метад лячэння
хворага сродкамі псіхічнага ўздзеяння. Ц
лрым псіхатэрапеўтычны, -ая, -ае
ПСІХІКА, -і, ДМ-хіцы, лс. Сукупнасць
душэўных адчуванняў уяўленняў пачуц
цяў думак як адлюстраванне ў свядомасці
аб'ектыўнай рэчаіснасці; душэўны склад
чалавека. Збрроеоя л. Ц лрым. псіхічны, -ая,
-ае. 77с/х/члыя хваробы (хваробы расстрой
ства мазгавых цэнтраў нервовай сістэмы).
77с/х/члоя олюко (від атакі, разлічанай на
застрашванне, падаўленне волі, псіхікі
тых, хто абараняецца).
ПСІХІЯТР, -а, мл. -ы, -аў м. Урач, спе
цыяліст па псіхіятрыі.
ПСІХІЯТРЫЯ, -і, лс Раздзел медыцы
ны, які займаецца псіхічнымі захворван
нямі і іх лячэннем. Ц лрым. псіхіятрычны,
-ая, -ае.
ПСІХОЗ, -у, м. 1. Псіхічная хвароба, а
таксама ўвогуле ненармальнасць, дзівац
тва ў псіхіцы чалавека. 2. лерал. Нерво
васць, нагнятанне страху ў адносінах да
чаго-н., істэрыя. 7?оеллы л.
ПСІХОЛАГ, -а, мл. -і, -аў м. 1. Спецыя
ліст па псіхалогіі. 2. Знаток чалавечай псі
халогіі. 7Ьлк/ л. чалавечых бум/.
ПСТРЫК, еь/кл., у злоч. зык. (разм.).
Пстрыкаць. 77. яеоў/юб (або лолбе).
ПСТРЫКАЦЬ, -аю, аеш, -ае; лезак
1. каео-м/лю. Даваць пстрычкі каму-н. 77.
ла лбе. 2. чым і без бал. Утвараць кароткія
рэзкія гукі. 77. лалы/ам/. 3. лерал. Злавац
ца, выказваючы незадавальненне (разм.).
%ео лслірыкоем/, чым лезобоеолель/ ? Ц облокр. пстрыкнуць, -ну -неш, -не; -ні. Ц лаз.
пстрыканне, -я, л
ПСТРЫКУХА, і, ДАТ кўсе, мл -і, -кўх,
зк. (разм.). 1. Пра жанчыну якая чым-н.
незадаволена і злуецца, фыркае. 2. лерал.
Пра рухавую, вясёлую асобу якая лёгка
пырхае, нібы страказа.
ПСТРЫЧКА, -і, ДА7 чцы, мл і, чак,
зк. Адрывісты ўдар пры разгібанні ўка

зальнага або сярэдняга пальца, сагнутага
вялікім пальцам. 27дць лсл/рь/чку клму-л.
ПСЯР, -А, мл. -ьі, -бў м. Наглядчык за
паляўнічымі сабакамі і ўдзельнік паля
вання. II лрь/м. псярскі, -ая, -ае.
ПСЯРНЯ, -і, мл. -і, -рань, зк. Памяш
канне для сабак (пераважна паляўнічых),
сабакарня. Ц лрь/м. псярны, -ая, -ае.
ПТАСТВА, -а, л., зб. Птушкі.
ПТАХ, -а, мл. -і, -аў м. (разм.). Птушка
(звычайна вялікая).
ПТАШКА, -і,^7А7-шцы, мл. -і, -шак, зк.
(разм.). Дробная птушка. Ц лдмялм/. птуша
нятка, -а, мл. -і, -так, л.
ПТЎШКА, -і, ДА7-шцы, мл. -і, -шак, зк.
1. Пакрытая пер'ем і пухам пазваночная
жывёліна з крыламі, дзвюма канечнасця
мі і дзюбай. ТМллляулыя лл/ум/к/. 77еучыя
лл/ум/к/. Тймьлоя л. (таксама перан.: пра
свабоднага, ні ад каго не залежнага ча
лавека). Тйзклдя л. (перан.: пра важнага
чалавека; разм.). 2. зб. Такія жывёлы як
прадмет развядзення, палявання, прадукт
харчавання. Лз/лляя л. Т^эзолоя л. А/орозколоя л. 3. Паметка ў выглядзе дзвюх рысак,
якія ўтвараюць востры вугал унізе. 77оСЛІОб/цЬ л/лум/ку ЛО ЛОЛ/ СМ/ЫЛ!КО. II ламялы/,
птушачка, -і, ,ДА7 -чцы, мл. -і, -чак, зк. (да
1 і 3 знач.). II лрь/м. птушйны, -ая, -ае (да 1
і 2 знач.). З лл/ум/ь/лоео лолёлгу (з вышы
ні, адкуль усё відаць). ,Жыць ла ллгрм/ь/лых
лроеох (не маючы трывалага становішча,
забеспячэння; разм.). 7ольк/ лл/ум/ылоаа малока ле халае (пра поўны дастатак;
разм., жарт).
ПТУШКАГАДОЎЛЯ, і, зк Развядзен
не свойскай птушкі як галіна сельскай
гаспадаркі. Ц лрь/м. птушкагадоўчы, -ая,
-ае.
ПТУШКАЛОЎ, -лбва, мл. -лбвы, -лбваў м. Чалавек, які займаецца лоўляй пту
шак (пераважна пеўчых).
ПТУШКАЛОЎСТВА, а, л Лоўля пту
шак як промысел.
ПТУШКАФЕРМА, -ы, мл -ы, -фёрм,
зк. Прадпрыемства, якое займаецца раз
вядзеннем свойскай птушкі. Соўеослоя л.
ПТУШНІК, а, мл і, -аў, м 1. Па
мяшканне для свойскай птушкі. 2. Работ
нік, які даглядае свойскую птушку. Ц зк.
птўшніца, -ы, мл. -ы, -ніц (да 2 знач.).
ПУАНТЫ, -аў обз. пуАнт, -а, А/-нце, м.
Балетныя туфлі з цвёрдым наском. С/лояць ло луоллюх, /лолцоеоць ло луоллюх
(абапіраючыся на наскі такіх туфель).
ПЎБЛІКА, -і, зк., зб. 1. Людзі, якія зна
ходзяцца дзе-н. у якасці гледачоў слуха
чоў наведвальнікаў і пад., а таксама ўво
гуле людзі, грамадства. 7^ол/рояьлоя л.
Чь//ло^коя л. 7/о лубл/ку (гаварыць, рабіць
і пад.: напаказ; разм., неадабр.). 2. Грамад
ства або асобныя людзі, аб'яднаныя па
якіх-н. агульных прыметах (разм., жарт.
або неадабр.). ТТязорл/о еобз/ццо з люкой
лубд/кой.
ПУБЛІКАВАЦЬ, -кўю, кўеш, кўе;
-кўй; -каваны; лезок., м/лю. Аб'яўляць для
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агульнага ведама праз друк. 77. .матэрыя
лы з <ез&з. II здк. апублікаваць, -кўю, -кўеш,
-кўе; -кўй; -кавАны; лдз. апублікаванне,
-я, я II лдз публікацыя, -і, ж. / публіка
ванне, -я, м.
ПУБЛІКАЦЫЯ, і, ж. 1. ад публіка
ваць. 2. л/н. -і, -цый. Тое, што апублікава
на, надрукавана. Тдзел/ндя л.
ПУБЛІЦЫСТ, -а, Л7 сце, л/н. ы, -аў
л/. Пісьменнік, які займаецца публіцыс
тычнай дзейнасцю. Ц ж. публіцыстка, -і,
ДЛ7-тцы, л/н. -і, -так. Ц лрыл/. публіцысцкі,
-ая, -ае.
ПУБЛІЦЫСТЫКА, -і, ДЛ7 -тыцы, ж
Літаратура па грамадска-палітычных пы
таннях сучаснасці. Ц ярым. публіцыстычны,
-ая, -ае.
ПУБЛІЧНЫ, ая, -ае. 1. Які ажыццяў
ляецца ў прысутнасці публікі, адкрыты.
77убл/чнде еыстулленне. 77убл/чнд (прысл.)
здяд/^ь. 2. Прызначаны для шырокага
наведвання, агляду і пад. 77убя/чндя б/бя/я/лэкд. 77ўб^/чндя еысл/дўкд. О Публічны
дом — памяшканне, дзе прастытуткі пры
маюць наведвальнікаў.
ПЎІА, -і, ДА/пўзе, л/н. -і, пуг, ж. Пры
мацаваны да пугаўя кавалак спецыяльна
звітай вяровачкі або сырамяці, якім на
ганяюць жывёлу. Рдл/енндя л. 0 Як пугаю
па вадзе (разм.) — без пэўнага выніку без
знаку. II лдлмнм/. пўжка, -і, ДЛ7-жцы, л/н. -і,
-жак, ж. Слдўну/о лужку зе/ў.
ПУГАЎЁ, -А, .мл. -гбўі, -гбўяў / (з л/ч. 2,
7, 4) -гаўі? -гаўёў я. Дзяржанне, да якога
прымацоўваецца пуга.
ПУГАЧ, -А, л/л. -ы, -бў, л/. Дзіцячая цац
ка ў выглядзе пісталета.
ПУД, -а, л/л. -ы, -бў л/. Руская мера ва
гі, роўная 16,38 кілаграма. 0 Пуд солі заесці
з к/м-я. (разм.) пражьпіь разам доўгі час і
добра азнаёміцца з кім-н. Ц лдмялм/. пўдзік,
-а, л/л. -і, -аў л/.
ПЎДЗЕЛЬ, -я, л/л. -і, -яў л/. Парода пакаёвых сабак з кучаравай шэрсцю.
ПЎДЗІЛА, -а, л/л. -ы, -дзід, л. 1. Чучала
для адпужвання птушак у агародах, садах.
2. лердл. Пра чалавека, які адпужвае сваім
выглядам, а таксама пра чалавека, выч
варна, безгустоўна апранутага (разм.). 3.
Тое, чым (той, кім) палохаюць, прадмет
боязі, страху
ПУДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца;
яездк. Пужацца, палохацца (звычайна пра
жывёлу). II здк. спудзіцца, -джуся, -дзіш
ся, -дзіцца, напудзіцца, -джуся, -дзішся,
-дзіцца / успудзіцца ^7/2 дс. яе ўжые./
-дзішся.
ПЎДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; яездк.,
кдео (мяло). Страшыць, пужаць (жывёлу);
пужаючы, разганяць, адганяць адкуль-н.
Мдм/ыны лубз/л/ жывёлу. 77. <?дрон. Ц здк.
спўдзіць, -джу -дзіш, -дзіць; -джаны, на
пудзіць, -джу -дзіш, -дзіць; -джаны / ус
пудзіць, -джу, -дзіш, -дзіць; -джаны.
ПЎДЛА, -а, л/я. -ы, -аў я. (разм.). Про
мах у стральбе, няўдалы стрэл. 0 Даць пуд

ла (разм.) — 1) не пацэліць, прамахнуцца;
2) зрабіць памылку.
ПУДОВІК, -а, л/л. -і, -аў л/. Пудовая гіра.
ПУДОВЫ, -ая, -ае. Вагой у адзін пуд.
ПУДРА, -ы, ж. Дробны, мяккі і паху
чы парашок для касметычных мэт. 77. бля
тедру. О Цукровая пудра — цукар у выг
лядзе дробнага парашку, які ўжыв. ў кулі
нарыі.
ПУДРАНІЦА, -ы, л/я -ы, ніц, ж Ка
робачка для пудры.
ПУДРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыц
ца; яездк. Пакрываць сабе твар пудрай. Ц
здк. напудрыцца, -руся, -рышся, -рыцца /
папудрыцца, -руся, -рышся, -рыцца. Ц ядз.
пудранне,-я,я
ПУДРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
яездк., кдео-м/то. Пакрываць пудрай. 77.
тядр. 77. нос. Ц здк. напудрыць, -ру, -рыш,
-рыць; -раны / папудрыць, -ру -рыш,
-рыць; -раны. Ц ядз. пудранне, -я, я.
ПУДЫНГ, -у л/я. -і, -аў л/. Запяканка з
круп, мукі, тварагу і пад. з фруктамі, ла
сункамі ці іншымі прыправамі. 7едрожяь/
л. Яблычны л.
ПУЖАНЫ, -ая, -ае. Такі, якога часта і
многа пужалі. 77уждндя едронд / кустд бд/ццд (прыказка).
ПУЖАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца; не
здк. Адчуваць страх, палохацца. Ц здк. спу
жацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца / напужацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПУЖАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; нездк.,
кдео (мяло/ Наводзіць страх, палохаць. Ц
здк. спужаць, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны / напу
жаць, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны. 77длуждўл/ех,
(Зык / торбд сл/рдм/нд (прыказка). Ц дбндкр.
пужнуць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё,
-нўць; -ні? II ндз. пужанне, -я, н.
ІТЎЖКА ад. пуга.
ПУЖЛІВЫ, -ая, -ае. Схільны да спа
лоху які ўсяго баіцца, палахлівы; які вы
ражае спалох. 77 лоз/рк. 77уж/лед (прысл.)
дзфдццд. II ндз. пужлівасць, -і, ж.
ПЎЗА, -а, л/н. -ы, -аў, н. (разм.). Тое,
што і жыео/л. 77. рдзедбдздў (пра тоўстага
чалавека). Яб лузд (есці, наесціся: колькі
хочаш, да адвалу).
ПУЗАНОК, -нкА, л/н. -нкі? -нкбў л/. Ры
ба сямейства селядцовых.
ПУЗАТЫ, -ая, -ае, (разм.). 1. З вялі
кім жыватом. 77. л/ужчынд. 2. лердн. Нізкі
і шырокі, з пукатымі бакамі. 77. чыеун. 77.
сдл/дедр. II ндз. пузатасць, -і, ж.
ПУЗЙР, -А, л/н. -ы, -бў л/. 1. Напоўне
ны паветрам празрысты шарык у вадкас
ці, вадкай масе. 77. у м/кле (ужо застылы).
ТТўзыры ў цесце. 2. Балючае ўздуцце скуры,
пухір. 77. дс) длёку. 3. Перапончаты полы
орган у целе чалавека, жывёлы, які змя
шчае ў сабе якую-н. вадкасць. Л/дчдяы л.
^Жбўцееы л. 4. Іумавы мяшок, напоўнены
паветрам або вадой, які ўжыв. для розных
мэт (разм.). ТЗўчыццд ллдедць з пузырам/. Ц
лдлмнм/. пузырок, -ркА, л/н. -ркі? -ркбў л/.
(да 1 і 2 знач.); лрыл/. пузырковы, -ая, -ае

ПУБ-ПУЛ
(да 2 знач.; спец.). Ц лрыл/. пузырны, -ая,
-ае (да 2 знач.; спец.).
ПУЗЫРОК, ркА, л/н ркі? ркбў л/ 1.
а/?, пузыр. 2. Невялікая шкляная бутэлеч
ка. 77. з лекам/.
ПУЗЫРЫСТЫ, ая, ае Пакрыты пу
зырамі, з пузырамі ў сярэдзіне. 77узырыс/лде м/кло.
ПУЗЫРЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , ыц
ца; нездк. (разм.). 1. Узнімацца, пакры
вацца пузырамі. Рдстяор лузырыццд. 2.
Пра тканіну, адзенне: надзімацца ад ветру.
Ад/нуля лузырыццд.
ПУК, -А, л/н. -і? -бў, л/. 1. Звязка, ахапак.
77. лену. 2. Сцябло зялёнай цыбулі з сук
веццем наверсе. /Цыбуля лдмм/лд ў лук/. Ц
лдл/янм/. пучбк, -чкА, л/н. -чкі? -чкбў л/.
ПУКАТАСЦЬ, -і, ж. 1. ад. пукаты. 2. л/н.
-і, -ей. Пукатае месца. 77укдтдсц/лдесрхн/.
ПУКАТЫ, -ая, -ае. Тое, што і еылуклы.
77укдл/де бно. 77. лоб. Ц ндз. пукатасць, -і, ж.
ПУЛОВЕР, -а, л/н. -ы, -аў, л/. Род тры
катажнага світара без каўняра і засцежак.
II лрыл/. пуловерны, -ая, -ае.
ПУЛЬВЕРЫЗАТАР, а, л/н ы, аў, л/
Прыбор для распырсквання вадкасці
дробнымі часцінкамі. Ц лрыл/. пульверы
затарны, -ая, -ае.
ПУЛЬВЕРЫЗАЦЫЯ, і, ж Распыр
скванне вадкасці пульверызатарам.
ПУЛЬКА, -і, ДА7-льцы, л/н. -і, -лек, ж.
Партыя гульні ў прэферанс, а таксама гра
фа на аркушы для запісу вынікаў гульні.
ПУЛЬНУЦЬ ал пуляць
ПУЛЬПА, -ы, ж. (спец.). 1. Рыхлая злу
чальная тканка, якая запаўняе поласць зуба. 2. Сумесь вады і грунту або горнай па
роды, якая атрымліваецца пры земляных і
горных работах гідраўлічным спосабам. 3.
Зробленая і разрэджаная руда.
ПУЛЬС, -у, л/. 1. Рытмічны рух сценак
артэрый, які выклікаецца дзейнасцю сэр
ца. 77дл/дцдць л. 2. лбрдн., чдао. Тэмп жыц
ця, руху чаго-н. 77. ^рдл/дбскдед жыцця. Ц
лрыл/. пўльсавы, -ая, -ае (да 1 знач.; спец.).
ПУЛЬСАВАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -сўе;
нездк. 1. Пра сэрца, артэрыі: мець пульс,
біцца. 77д скрон/ лебзь лрыл/етнд лульсдодлд жылкд. 2. Праяўляцца з перыядычнымі
зменамі ў сіле, напружанні і пад. (спец.). Ц
ндз пульсаванне, -я, н / пульсацыя, -і, ж
ПУЛЬСАРЫ, -аў дбз. -сАр, -а, л/.
(спец.). Касмічныя крыніцы выпрамя
ненняў якія дасягаюць Зямлі ў выглядзе
імпульсаў што перыядычна ўзнікаюць.
ПУЛЬСУЮЧЫ, -ая, -ае (спец.). Які
праяўляецца, дзейнічае з перыядычнымі
зменамі, рытмічна. 77. с/лдул/ень.
ПУЛЬТ, -а, А/ -льце, л/н. -ы, -аў л/. 1.
Падстаўка для нот у выглядзе нахіленай
рамы на высокай ножцы. Дырыжррск/ л.
2. Пункт, адкуль адбываецца аўтаматыч
нае кіраванне чым-н. Дысле/лчд/мж/ л. 77.
эяектрдстднцы/. Ц лрь/л/. пўльтавы, -ая, -ае
(да 2 знач.).

ПУЛ-ПУС
ПУЛЬТАВАЯ, -6й, мн. -ыя, -ых, ж. Па
мяшканне, у якім змяшчаецца пульт (у 2
знач.), пульты.
ПУЛЬХНЫ, -ая, -ае. 1. Пухлы, быц
цам надзьмуты; тоўсты. 77ульхныя буслы.
УТульхныя дук/. 2. Мяккі, пышны. Пульх
ныя олобк/. 3. Лёгкі, пухкі. 77. снее. Т^льхноя зялсля. II наз. пульхнасць, -і, в.
ПУЛЯРКА, -і,ДЛ7-рцы, мн. -і, -рак, лс.
Маладая курыца, адкормленая для стала.
ПУЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. (разм.).
Кідаць чым-н. куды-н. ці ў каго-н. 77. камяк/ зямлі. II абнакр. пульнуць, -нў, -нёш,
-нё; -нём, -няцё, -нўць; -нг Ц наз. пулянне,
-я, н.
ПЎМА, -ы, мн. -ы, пум, лс. Буйны ляс
ны драпежнік сямейства кашачых, які во
дзіцца ў Амерыцы.
ПУНАЧКА, -і, ДЛ7 -чцы, -лін. -і, -чак,
ж. Невялікая паўночная птушка сямей
ства аўсянкавых.
ПУНКТ, -а, 37 -кце, мн. -ы, -аў м. 1.
Месца, якое характарызуецца пэўнымі
адзнакамі і можа быць выкарыстана для
неабходных дзеянняў. Ламаніны н. Зборны
н. ТТрызыўны н. 77ІЕроео#ррны л. Самы высо
кі н. зары. 2. Асобнае палажэнне, раздзел у
складзе чаго-н. (дакумента, выкладання і
пад.). Асноўныя пункты баклага. 7?ыклосц/
на пунктох (таксама перан.: паслядоўна).
з. Асобны момант, перыяд у развіцці па
дзей, дзеяння. Аульмінацымны н. 4. Асноў
нае паняцце геаметрыі, а таксама механі
кі, фізікі — месца, якое не мае вымярэння,
мяжа адрэзка лініі. 77. перасячэння прамых.
77. апоры. 77 прыдавання сіл. 77 сонцаста
яння. 5. Тэмпературная мяжа, пры якой
рэчыва змяняе свой стан. 77 замярзання.
77. плаўлення. О Населены пункт — горад,
пасёлак, вёска і пад., дзе пастаянна жывуць
людзі. 0 Пункт попшду (або гледжання) на
што — чыя-н. думка, погляд на што-н. У
мяне на еэто сеом пункт ноадябў. Ц ломянм/.
пункцік, -а, мн. -і, -аў м. (да 2 знач.).
ПУНКТУАЛЬНЫ, ая, ае Вельмі дак
ладны, акуратны ў выкананні чаго-н. 77.
чалавек. 77унк/пуальнае выкананне. Ц наз.
пунктуальнасць, -і, в
ПУНКТУАЦЫЯ, і, в Вучэнне аб сіс
тэме знакаў прыпынку і правілах іх вы
карыстання ў пісьмовым тэксце. Засвоіць
лунктуоцыю. Ц нрым. пунктуацыйны, -ая,
-ае.
ПУНКЦІР, -у мн. -ы, -аў м. Лінія, якая
ўтвараецца з кропак, кароткіх рысак. Ц
прым. пункцірны, -ая, -ае. 77ункцірнае ак
рэсленне сітуацыі (перан.; у агульных ры
сах).
ПУНКЦЫЯ, -і, в. (спец.). Пракол
(тканкі, поласці, сасуда) з лячэбнымі або
дыягнастычнымі мэтамі. Ц нрым. пункцый
ны, -ая, -ае.
ПУНСАВЕЦЬ, ёю, -ёеш, ёе; незак 1.
Рабіцца пунсовым, чырвоным. 77. аб ра
дасці. 2. (7 і 2ас. неўвые.). Віднецца (пра
што-н. пунсовае). 77унеобеюць суніцы на
паляне.
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ПУНСОВА-... Першая састаўная час
тка складаных слоў са знач. з пунсовым
адценнем, напр.: пунсона-рувоеы, пунсоеа-чыреоны.
ПУНСОВЫ, -ая, -ае. Ярка-чырвоны.
77. мак. 77унеобыя м/чокі. Ц наз. пунсовасць,
-і, в.
ПУНШ, -у, мн. -ы, -аў, м. Напітак з ро
му закіпячонага з цукрам, вадой і фрукта
мі. II прым. пўншавы, -ая, -ае.
ПЎНЯ, -і, мн. -і, пунь, в. Вялікая ха
лодная будыніна для захоўвання сена, ад
рына. II памяне, пўнька, -і, ДЛ7 -ньцы, мн.
-і, -нек, в.
ПУП, -а, мн. -ьі, -бў м. 1. Упадзіна на
сярэдзіне жывата пасля адпадзення пу
павіны. 2. Страўнік у птушак, курыны п.
3. Круглае ці вострае заканчэнне розных
прадметаў (разм.). Ллрлйць п. у манцы,
б Браць на пуп (разм.) — цяжка пады
маць, перанапружвацца. Пуп зямлі (разм.,
іран.) — пра таго, хто лічыць сябе галоў
ным, цэнтрам чаго-н. Ц памянм. пупбк,
-пкА, мн. -пкі^ -пкбў м. (да 1 і 2 знач.).
ПУПАВІНА, -ы, мн. -ы, -він. в. Трубкападобны орган, які злучае зародак чала
века (або жывёлы) з целам маці і служыць
каналам для жыўлення зародка. Ц нрым.
пупавінны, -ая, -ае.
ПУПОК, -пкА, мн. -пкі^ -пкбў м. 1. Тое,
што і пун (у 1 і 2 знач.). 2. Невялікі акруглы
выступ. Хелко з пупком. Ц ломянм/. пупбчак,
-чка, мн. -чкі, -чкаў м. Ц нрым. пупковы,
-ая, -ае (да 1 знач.) і пупочны, -ая, -ае (да 1
знач.). ТТулочноя ерыво.
ПУПЙШКА, -і, ДЛ7-шцы, мн. -і, -шак,
в. Круглы зародак ліста, парастка, квет
кі. Змяіліся пупым/к/ но брэшах. Ц нрым. пу
пышкавы, -ая, -ае (спец.).
ПУРГА, -і^ ДЛ7-рзё, мн. пўргі, -аў в.
Моцная снегавая завея, завіруха.
ПЎРПУР, -у м. 1. Цёмна- або яркачырвоны колер (першапачаткова каш
тоўнае фарбавальнае рэчыва). 2. Дарагое
адзенне з чырвонай тканіны як знак рас
кошы і велічы (уст.). 3. перон. Чырвань,
палымяны колер. 77. зоры. 77. сцягоў. Ц
лрь/м. пурпўрны, -ая, -ае і пупурбвы, -ая,
-ае.
ПУРПУРНА-... / ПУРПУРОВАЕ. Пер
шая састаўная частка складаных слоў са
знач.: 1) пурпурны, пурпуровы, з пурпур
ным адценнем, напр.: нурпурно-мол/ноеы,
нурнурно-рувоеы, нурпуроео-ф/ялетоеы,
лурлурнл-чыреоны; 2) пурпурны, пурпуро
вы ў спалучэнні з іншым асобным коле
рам, напр.: пурлурно-с/н/, пурпуроео-чррны.
ПУРЙЗМ, -у, м. (кніжн.). Строгія, не
прымірымыя адносіны да запазычанняў;
захаваць што-н. (напр., мову) у нязмен
ным выглядзе, у поўнай чысціні, без усялякіх новаўвядзенняў. Ц лрым. пурысцкі,
-ая, -ае / пурыстычны, -ая, -ае.
ПУРЙСТ, -а, 37 -сце, мн. -ы, -аў м.
(кніжн.). Прыхільнік пурызму II в. пу
рыстка, -і, ДЛ7 -тцы, мн. -і, -так. Ц лрым.
пурысцкі, -ая, -ае.

ПУСК ал. пусціць.
ЛУСКА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносіны
да пуску (ал. пусціць у 3 знач.), да прыводу
ў дзеянне, у рабочы стан, напр.: пусконолобочны, пускорэаул/роеонны, пуекррэеул/оючы.
ПУСКАВЫ ал пусціць
ПУСКАЦЦА ал. пусціцца.
ПУСКАЦЬ ал. пусціць.
ПУСТАБРЭХ, -а, мн. -і, -аў, м. (разм.).
1. Пра сабаку, які брэша без патрэбы. 2.
перон. Пра балбатлівага чалавека, пуста
слова.
ПУСТАВАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -тўе;
незок. Пра якое-н. памяшканне: быць
пустым, незанятым. Хеотзро покуль пус
туе.
ПУСТАГАЛОВЫ, ая, -ае (разм ) Бес
талковы, неразумны. 77. чолоеек. Ц ноз. пус
тагаловасць, -і, в.
ПУСТАЗВОН, -а, мн. -ы, -аў м. (разм.).
Тое, што і пустослоў.
ПУСТАЗВОНІЦЬ, ню, ніш, ніць; не
зок. (разм.). Займацца пустымі размовамі
без справы. Ц ноз. пустазвонства, -а, н.
ПУСТАЗЕЛЛЕ, -я, н. Дзікарослая рас
ліна, якая засмечвае пасевы культурных
раслін, а таксама (зб.) сукупнасць такіх
раслін. 77. зоалум/ыло бульбу. Ц прым. пустазёльны, -ая, -ае.
ПУСТАЛЬГА, -і^ ДЛ7-льзё, мн. -тбльгі,
-аў. 1. в. Драпежная птушка сямейства
сакаліных. 2. м. і в. Легкадумны, пусты
чалавек (разм., неадабр.).
ПУСТАМЕЛЯ, і, ДА7 ю, Т ем,м ;ДА7
-і, Г -яй (-яю), в., мн. -і, -мёль (разм.).
Тое, што і пустослоў.
ПУСТАРОГІ, -ая, -ае. З пустымі рагамі,
які ўяўляе сабой адросткі лобных касцей,
пакрытых рагавым рэчывам. Сямемстео
пусторое/х (наз.: авечкі, козы, антылопы
і інш.).
ПУСТАСЛОВІЦЬ, -бўлю, -бвіш, -бвіць;
незок. (разм.). Займацца пустаслоўем.
ПУСТАСЛОЎ, -бва, мн. -бвы, -бваў м.
(разм.). Той, хто гаворыць пустое, нясе
лухту.
ПУСТАСЛОЎЕ, -я, н. (разм.). Пустыя
размовы, балбатня. Ц прым. пустаслоўны,
-ая, -ае.
ПУСТАТА, -ы, ДЛ7-стацё, мн. пустбты,
пустбт, в. 1. ал. пусты. 2. обз. Адсутнасць
імкненняў інтарэсаў (кніжн.). Дуп/эўноя
п. 3. Пустая (у 1 знач.) прастора (спец.).
77устотыўлн4%/. Ц лрым. пустОтны, -ая, -ае
(да 3 знач.; спец.).
ПУСТАЦВЕТ, -у / -а, А7 цвёце, м 1. у
Кветка без завязі, якая не дае пладоў. 2.
-а, мн. -ы, -аў перон. Чалавек, які не зра
біў у жыцці нічога карыснага. Розеялося
нохлебн/коў / лустоцеетоў. Ц прым. пуста
цветны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ПУСТАЦЕЛЫ, -ая, -ае (спец.). Пусты ў
сярэдзіне. 77устоцелоя цэало. Ц ноз. пустацёласць, -і, в.
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ПЎСТКА, -і, ДА/ -тцы, лім. -і, -так, ж.
1. Пусты, без расліннасці ўчастак зямлі
або пакінуты ўчастак зямлі, які не апра
цоўваецца. Зладзяць лус/лку бяліялі/. 2.
Пустое, бязлюднае памяшканне. Ц дрылі,
пусткавы, -ая, -ае.
ПУСТОШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць;
яездк. 1. м//ля. Рабіць пустым, бязлюдным,
руйнаваць. Зямля мус/й(м//ы/?я ўсе мя зялм/.
2. лерям., кяео-м//ло. Пазбаўляць мараль
ных сіл, душэўнага багацця. 77. ёўм/у.
ПУСТА, -Ая, -бе. 1. Пра ёмішча: нічым
не запоўнены, вольны. 77. крряб. 77ўс/лыя
к/м/эм/. З лус/лоея (наз.) / Ся^іяліом ме мялье
(прыказка). Т^я л. жыея/л (не пад'еўшы;
разм.). 77. /мяр. 77ус/ляя ляробя (без металу;
спец.). 2. лерям. Беззмястоўны, беспад
стаўны, несур'ёзны. 77. члдяеек. 77ус/пяя
зябулія. 77ус/ляя км/ея. б 3 пустымі рукамі
(разм.) — нічога не прынёсшы або нічо
га не атрымаўшы. 77ры//шл/ з лус/яылп ру
халі/. Каб табе (яму, вам, ім) пуста было
(разм.) — выражэнне лёгкай незадаволе
насці чыімі-н. дзеяннямі. Ц мяз. пустатА,
-ьЬ,ДЛ7-стацё, ж.
ПУСТ^ШНЫ, ая, ае 1. зт/. пустыня
2. Пусты, бязлюдны. 77ус/йыммыя еул/^ы.
ПУСТЫНЯ, -і, лім. -і, -тіАнь, ж. Вялікая
прастора з беднай расліннасцю ці ўвогу
ле без яе. Блзлюбмяя л. ТМоеяя л. Ц дрылі,
пустынны, -ая, -ае. 77ус/лыммяя золя (зона
пустыні). 77. еос/лряў.
ПУСТЫШКА, і, Д37 шцы, лім і,
-шак, ж. (разм.). 1. Гумавая соска для
груднога дзіцяці; падманка. 2. лзрям. Аб
кім-, чым-н. пустым і легкадумным, аб
чым-н. беззмястоўным (пагард.). 7^/йя л.
/лялькі лря ўборы бўл/яе.
ПУСТЭЛЬНІК, а, л/л і, -аў, лі 1. Ча
лавек, які з рэлігійных меркаванняў ад
мовіўся ад зносін з людзьмі і пасяліўся ў
бязлюдным месцы. Мямях-л. 2. лбрям. Пра
чалавека, які жыве ў адзіноце, у бязлюд
ным месцы. II ж. пустэльніца, -ы, лім. -ы,
-ніц. II дрылі, пустэльніцкі, -ая, -ае. 77ўс/нэльмйрсяе жыццё.
ПУСТбЛЬШЦТВА, -а, н (кніжн.)
Жыццё пустэльніка. Ц ярым. пустэльніцкі,
-ая, -ае.
ПУСТЭЛЬНЫ, ая, ае 1.
пустэль
ня. 2. Бязлюдны, пусты. 77. болі. Ц мяз. пус
тэльнасць, -і, ж.
ПУСТЭЛЬНЯ, і, лім і, -яў, ж Тое,
што і лус/йымя. II дрылі, пустэльны, -ая, -ае.
ПУСТЭЧА, -ы, ж. (разм.). 1. Тое, што
і лус/дя/йя (у 1 і 2 знач.). 77. ў бяряклх. 77.
ў сэрцы (перан.). 2. Тое, што і лус/йкя (у 1
знач.). 77, зярослдя лдлымолі. Ц дрылі, пус
тэчны, -ая, -ае (да 2 знач.).
ПУСЦЕЦЬ, І і 2 ас. неўжыв., -ёе; мезяк.
Станавіцца пустым, пустынным. ТУячмыя
суніцы дусцо/оць. II зяк. спусцёць, -ёе / апусцёць, -ёе; мяз. апусцённе, -я, м.
ПУСЦІЦЦА, пушчўся, пўсцішся, пўсціцца; зяк., у мяло і з /м^. 1. Адправіцца
куды-н. 77. ў бялёку/о бярозу. 77. бяаолі. 2.
Пачаць рабіць што-н. у адпаведнасці са

значэннем назоўніка або інфінітыва. 77. ў
скок/. 77. ў спрэчкі. 77. рязеяжяць. Ц мезак.
пускацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ПУСЦІЦЬ, пушчў, пўсціш, пўсціць;
пўшчаны; зяк. 1. кязо-ія/до. Перастаць
трымаць, даць каму-, чаму-н. волю, вы
пусціць. 77. дліуіяку мя золю. 2. кязо-м/л/о.
Дазволіць, даць магчымасць каму-, ча
му-н. ісці ці ўвайсці куды-н. 77. у ябдячымяк. 77. жыоёлу мя дям/у. 77. у хя/ду. 77. мячяояць. 3. мілю. Прывесці ў рух, у дзеянне,
у рабочы стан. 77. зябз/мм/к. 77. с/йрул/емь
оябы. 77. яў/йял/я/йычмую лімію. 4. кязо/я/ло. Прымусіць, даць магчымасць ка
му-н. рухацца якім-н. чынам ці куды-н.
77. кямя мяўскяч. 77. /му? злыбед у зялм/о.
5. кяао-м/ліо. У спалучэнні з назоўнікамі
ўжыв. ў знач. падвергнуць чаму-н. або вы
карыстаць з якімі-н. мэтамі, накіраваць у
якую-н. сферу дзейнасці. 77. у ябыхобяк.
77. учяс/йяк дяб яеёс. 6. ім/ло. Распаўсю
дзіць, разнесці (разм.). 77. доаолоску. 77.
ллё/йку. 7. м/ліо. Кінуць у каго-, што-н. 77.
кял/емь у якмо. 77. аром/ы мя еецер (перан.;
патраціць дарэмна, упустую). 8. (7 / 2 яе.
меўжые.), М//ЛО. Даць з сябе парастак, ка
рані. 77. я/йожылк/. 9. 7/2 яе. ме ўжые./
Не вытрымаўшы напружання, цяжару
перастаць утрымліваць што-н. (разм.). У
лмм/ку дусцмя м/ео. 10. ясяб. і безяс. Адта
яць (разм.). Т)ллол/яліесцялі/лус!4мя. Зяліярозмя, я до/дылі змоў дусі^мя. 0 Пусціць (з)
агнём або (з) дымам м/л/о (разм.) — спаліць.
Пусціць з торбай кяао (разм., уст.) — давес
ці да жабрацтва. Пусціць на свет кяао-м/л/о
(разм.) — нарадзіць, даць жыццё. Пусціць
юшку кяліу (разм.) — ударыць, разбіць нос
да крыві. II мезяк. пускаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
II мяз. пуск, -у лі. (да 3 знач.). 77. ряке/йы. Ц
дрылі, пускавы, -Ая, -бе. 77. ябіек/й. 77ускяеяя ўсм/ямоўкя.
ПУСЦЯКОВІНА, -ы, лім ы, він, ж
(разм.). Што-н., не вартае увагі, дробязь.
ПУСЦЯКОВЫ, -ая, ае (разм ) Не вар
ты ўвагі, дробязны. ТТусцякоеяе дыл/ямме.
77ус^якоеям слряея (лёгка выканальная).
ПЎТА, -а, 37пўце, лім. -ы, пут, м. 1. Вя
роўка, якой перавязваюць пярэднія ногі
каню ў час пасьбы. 2. лім. Вяроўкі, рамяні
і пад., якімі звязваюць рукі і ногі для па
збаўлення свабоды рухаў (уст.). 3. лім., дерям. Тое, што пазбаўляе волі, прыгнятае.
77у/йы рябс/йея.
ПУТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; мезяк.,
кяао. Звязваць путам ногі коням. 77. кямя.
II зяк. спутаць, -аю, -аеш, -ае; -аны. Ц мяз.
путанне, -я, м.
ПУТЧ, -у, лім. -ы, -аў, лі. (кніжн.). Спро
ба дзяржаўнага перавароту, а таксама ар
ганізаваны групай змоўшчыкаў сам пера
варот. II дрылі, путчысцкі, -ая, -ае.
ПУТЧЫСТ, -а, 37 -сце, лім. -ы, -аў лі.
Удзельнік путчу. Ц дрылі, путчысцкі, -ая,
-ае.
ПУФ, -а, лім. -ы, -аў лі. Род мэблі — ніз
кае мяккае сядзенне без спінкі. Ц дяліямм/.
пуфік, -а, лім. -і, -аў л/.

ПУС-ПУЦ
ПУХ, -у, лі. 1. Мяккія і тонкія валаскі
пад пер'ем птушак, шэрсцю жывёл. Тўс/мы
л. Хяз/мы д. 2. Тонкія лёгкія валаскі на ску
ры твару на целе. 77. мя /йеары ў бз/цяц/. 3.
Тоненькія валаконцы на раслінах, пладах.
7ядял/мы л. б Ні пуху ні пер'я (разм.) — па
жаданне ўдачы. У пух і прах (разм.) — зу
сім, канчаткова. Рязб/ць у лук / лрях. Ц лял/ямм/. пушбк, -шкў, лі. 77яб езрхмяй зубом
лряб/еяецця л. Ц дрылі, пухбвы, -ая, -ае (да
І знач ). 77у.мжяяхус/йкя (з казінага пуху).
ПУХА .. Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач.: які мае адносіны да
пуху (у 1 знач.), напр.: лухя&язлдьмы, лухялрябземме.
ПУХАВІК, -А, лім. -ц -бў лі. 1. Куртка ці
паліто на пуховай пракладцы. 2. Тое, што
і лярымя.
ПУХІР, -А, лім. -й, -бў лі. 1. Балючае
ўздутае месца на скуры. 77. яб ялёку. 2. Тое,
што і лузыр (у 1 знач.). 77ух/ры мя еябзе. Ц
дрылі, пухірны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ПУХІРЫСТЫ, -ая, -ае. Пакрыты пухі
рамі, з пухірамі ўсярэдзіне, пузырысты. Ц
мяз. пухірыстасць, і, ж
ПЎХКІ, -ая, -ае. Мяккі, пушысты. 77ухкяя лябўм/кя. II мяз. пухкасць, -і, ж.
ПУХЛІНА, -ы, ж. Хваравітае ўздуцце
тканак арганізма, ненармальнае разрас
танне тканкі якога-н. органа. Дябряякясмяя л. II дрылі, пухлінны, -ая, -ае.
ПЎХЛЫ, -ая, -ае. Круглявы, мяккі,
некалькі ўспухлы. ТТухлыя зубы. Ц мяз. пух
ласць, -і, ж.
ПУХНАТЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Пушыс
ты, мяккі. 77ухмя/йяя еяля/мкя. 77ўхмя/йяя
м/ялячкя. 2. Поўны, пухлы. 77. /йеярык. Ц
мяз. пухнатасць, -і, ж.
ПУХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; пух, -хла;
-ні; мезяк. Станавіцца круглявым, па
крывацца пухлінай. 7/іоз/ лухмуць. Ц зяк.
успухнуць, -ну, -неш, -не; успўх, -хла; -ні
/ апухнуць, -ну, -неш, -не; апўх, -хла; -ні.
ПУХОВЫ ад. пух
ПУХОЎКА', -і, Д37-ўцы, лім. -і, -хбвак,
ж. Пучок мяккіх пушыстых валокнаў які
ўжываецца для пудрання.
ПУХОЎКА , -і, Д37-ўцы, лім. -і, -хбвак,
ж. Тое, што і лорхяўкя.
ПУЦЕАБХОДЧЫК, -а, лім і, аў, лі
Рабочы, які сочыць за спраўнасцю чыгу
начных пуцей. II ж. пуцеабхбдчыца, -ы, лім.
-ы, -чыц.
ПУЦЕЕЦ, -цёйца, лім. -цёйцы, -цёйцаў
лі. Работнік чыгункі, чыгуначнай гаспа
даркі.
ПУЦЕЙСКІ, -ая, -ае. Які мае адносіны
да чыгуначных пуцей зносін. Тмжымзр дуцейекяй службы.
ПУЦЕПРАВОД, -а, 37 дзе, лім -ы, -аў
лі. Мост, які праходзіць над дарогай або
скрыжаваным дарог Ц дрылі, пуцеправбдны, -ая, -ае.
ПУЦЕЎКЛАДКА, -і, Д37 -дцы, ж. Укладка рэйкавага пуці.

ПУЦ-ПЫЛ
ПУЦЕЎКЛАДЧЫК, а, л<н. -і, -аў, л
(спец.). Машына для ўкладні рэйкавага
пуці цэлымі эвенамі.
ПУЦЁЎКА, -і, ДЛ7-ўцы, мн. -і, -цёвак,
лс. 1. Афіцыйны дакумент, які выдаецца
асобе пры накіраванні куды-н. /7. у сана
торый. Турысцкая н. 2. Лісток у вадзіцеляў
транспарту з указаннем маршруту і задан
ня (спец.). 0 Пуцёўка ў жыццё — пра які-н.
паваротны момант у жыцці, які дае маг
чымасць займацца карыснай працоўнай
дзейнасцю. Ц нрым. пуцёвачны, -ая, -ае.
ПУЦІНА, -ы, лс. 1. Сезон масавай лоўлі
рыбы. 3/мобая л. 2. мн. -ы, -цін. Тое, што
і луцяб/на (паэт.). Ц лрым. пуцінны, -ая, -ае
(да 1 знач.).
ПУЦЬ, -і^ мн.
-ёй, м. Чыгуначная
або трамвайная каляя, лінія. Слулсба луц/. Запасны л. II лрым. пуцявы, -Ая, -бе. 77.
абходчык.
ПУЦЯВЙІА, -ы, мн. -ы, -він, лс. (паэт.).
Шлях, жыццёвая дарога. 77уцяб/ны мала
досці. II лрым. пуцявінны, -ая, -ае.
ПУЦЯВОДНЫ, -ая, -ае У выразах: 1)
пуцяводная зорка — а) зорка, якая ўказвае
напрамак дарогі; б) л^ран. пра таго, хто
вызначае чый-н. жыццёвы шлях, развіццё
дзейнасці (кніжн.). ^н быў не толькі бра
там, а і луцязобнай зоркай усё лсыццё; 2)
пуцяводная ніць (кніжн.) — тое, што дапа
магае знайсці правільны шлях, рашэнне.
ПУЧОК, -чкА, мн. -чкі^ -чкбў м. 1. ал.
пук. 2. Мноства чаго-н., што разыходзіц
ца з аднаго месца, адной кропкі. 77. прамя
нёў. II лрым. пучковы, -ая, -ае (да 2 знач.).
ПЎЧЫЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ыцца;
незак. Станавіцца выпуклым, узнімацца
ўгору. Леб лучыцца. Ц зак. успўчыцца, -ыц
ца і выпучыцца, -ыцца.
ПЎЧЫЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ыць; не
зак. Уздымаць, рабіць выпуклым. 7?ецер
пучыць брызент (безас.). Ц незак. успўчыць,
-ыць і выпучыць, -ыць. II наз. пўчанне, -я, н.
ПУШБОЛ, -а, м. Спартыўная каман
дная гульня з вялікім скураным мячом,
які стараюцца прапіхнуць у вароты пра
ціўніка. Донны л. II лрым. пушбольны, -ая,
-ае.
ПЎШКА, -і, Д37-шцы, мн. -і, -шак, лс.
1. Іармата, якая мае насцільную траекто
рыю стральбы і прызначаецца для пара
жэння наземных, надводных і паветраных
цэлей. 2. Апарат для лячэння сродкамі
радыеактыўнага выпраменьвання (спец.).
Хобальтабая л. II лрым. пўшачны, -ая, -ае.
ПЎШКА , -і, ДЛГ-шцы, мн. -і, -шак, лс.
(разм.). Тое, што і каробка (у 1 знач ). 77.
запалак. Ц лрым. пўшачны, -ая, -ае.
ПУШНІНА, -ы, лс., зб. Шкуры пушных
жывёл, з якіх вырабляюць футра, футра
выя тавары.
ПУШНЫ, -Ая, -бе. 1. Які мае каштоў
нае футра. 77. збер. 2. Які з'яўляецца пуш
нінай, адносіцца да здабычы, апрацоўкі ці
да продажу пушніны. 77. табар. 77. промы
сел. 77. аўкцыён.
ПУШОК ал пух
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ПЎПІЧА, -ы, мн. -ы, -аў лс. Вялікі і гус
ты, цяжкапраходны лес. 7)елаяелсская л.
ПУШЫНКА, і, ДА/ нцы, мн і, нак,
лс. Часцінка пуху ці чаго-н. іншага, што
лёгкасцю нагадвае пух.
ПУШЫСТЫ, -ая, ае 1. Пакрыты мяк
кім густым пухам, мяккай шэрсцю. 77. кот.
2. Вельмі мяккі, лёгкі. ТТушыстыя валасы.
II наз. пушыстасць, -і, лс.
ПЎШЫЦЬ, -ыць; безас.; незак., каеошто (разм.). Распіраць. ,Жь/еот пушыць. Ц
зак. успўшыць, -ыць; -аны. Ц наз. пўшанне,
-я, н.
ПУШЫЦЬ, -шў, -шьіш, -шйць; -шйм,
-шыцё, -шАць; незак. 1. м/то. Рабіць пу
шыстым. 77. еаласы. 77. пер'е. 2. леран., каео (што). Моцна лаяць, распякаць (разм.).
II зак. распушаць, -шў, -шыш, -шЫць;
-шйм, -шыцё, -шАць; -пўшаны. Ц наз. пу
шанне, -я, н. (да 1 знач.).
ПХАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца; не
зак. (разм.). 1. Пхаць, штурхаць іншага ці
адзін аднаго. 2. Адштурхвацца, упіраючы
ся ў што-н. 77. шастом.
ПХАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. (разм.).
1. каао-што. Дакранацца рэзкім рухам,
кароткім ударам, рухам ад сябе, штурхаць.
77. у ерубз/. 77. суседа локцем. 77. тачку. 2.
казо-што. Паспешліва або з цяжкасцю за
піхваць. 77. рэчы ў чамадан. 3. каму што.
Прымушаць есці, піць многа ці супраць
жадання. 77. елсу бз/цяц/. Ц абнакр. пхнуць,
-ну -неш, -не; -нём, -няцё, -нуць; -ні (да
I і 2 знач.). II наз. пхАнне, -я, н.
ПХНЎЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; незак.
(разм.). Ісці з цяжкасцю. 77 з клункам/.
ПЧАЛА, -Ы, мн. пчблы / (з л/ч. 2, 2, 4)
пчалы, пчол, лс. Насякомае, якое пера
працоўвае кветкавы нектар на мёд. Ц ла
мянш. пчблка, -і, ДА7-ЛЦЫ, мн. -і, -лак, лс.
II лрым. пчаліны, -ая, -ае. 77чал/наемалачко
(сакрэт слінных залоз рабочых пчол, якім
яны выкормліваюць лічынак на пэўнай
стадыі развіцця; спец.).
ПЧАЛАВОД, а, А/ -дзе, мн ы, -аў м
Тое, што і пчаляр.
ПЧАЛАВОДСТВА, а, н Тое, што і лча
лярстеа. Ц лрым. пчалаводны, -ая, -ае / пча
лаводчы, -ая, -ае. 77чалаеобны /неентар.
77чалабобчая еаслабарка.
ПЧАЛЬНІК, -А, мн. -і^ -бў м. Тое, што і
пасека (у 2 знач.).
ПЧАЛЯР, -А, мн. -Ы, -бў, м. Чалавек, які
займаецца пчалярствам.
ПЧАЛЯРСТВА, -а, н. Развядзенне пчол
як галіна сельскай гаспадаркі. Ц лрым. пча
лярскі, -ая, -ае. 77. /нструмент. 77чалярская
слраеа.
ПЧОЛАЛЯЧЭННЕ, -я, н (спец) Ля
чэнне ўкусамі пчол (пчаліным ядам).
ПЧОЛАТЭРАПІЯ, і, лс (спец) Тое,
што і пчолалячэнне.
ПШАНІЦА, ы, лс Хлебны злак, а так
сама яго зерне, якое ідзе на выраб белай
мукі. Лз/мая л. Дасеяная л. Ц ламянш. пша

нічка, -і, ДЛ/ -чцы, лс. II ярым пшанічны,
-ая, -ае.
ПШЫК, -у, м. (разм.). Нічога, пустата.
Застаўся абз/н л.
ПЫЖ, -А, мн. -ьі, -бў м. 1. Войлачная ці
кардонная затычка, якой забіваюць зарад
у зброі, што зараджаецца з дула. 2. Пра
кладка ўсярэдзіне патрона, якая аддзяляе
зарад ад кулі, шроту. Ц лрь/м. пыжбвы, -ая,
-ае.
ПЁІЖЫК, -а, мн. -і, -аў м. Цяля паў
ночнага аленя ва ўзросце да аднаго меся
ца, а таксама футра яго. Ц лрым. пыжыка
вы, -ая, -ае. 77ылсыкабая шапка.
ПАІКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
Іаварыць невыразна, неразборліва. Ц наз.
пыканне, -я, н
ПЫЛ, -у, м. 1. Найдрабнейшыя сухія
часцінкі, якія лятаюць у паветры або аселі
на паверхню чаго-н. Сц/раць л. з мэбл/. 27аролсны л. Ллс л. курыць. 77. у боны лускаць
(перан.: хвалячыся, абманваць; разм.). 2.
Тое, што і пылок (у 2 знач.). Ц ламянш. пылбк, -лкў, м. (да 1 знач.). Ц пабел, пылішча,
-а, лс. (да 1 знач.; разм.). Ц лрым. польны,
-ая, -ае (да 1 знач.) / пылавй, -Ая, -бе (да
1 знач.). 77ыльнае лабетра. 77ылабыя фры
(буры, якія ўзнімаюць пыл, пясок, слаі
ўрадлівай глебы і пераносяць іх за тысячы
кіламетраў).
ПЫЛА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносі
ны да пылу (у 1 знач.), напр.: лылаабсмоктбальны, лылоабсос, пылаахоўны, лылабобанелран/кальны, лылаўлоўн/к, пылаўлоўны,
пылаўсмоктвальны, лылаўтбарэнне.
ПЫЛАПАДОБНЫ, ая, -ае Які мае
выгляд пылу парашку. Ц наз. пылападббнасць, -і, лс.
ПЫЛАСОС, -а, мн. -ы, -аў м. Апарат
для ачышчэння ад пылу памяшканняў
мэблі. II лрь/м. пыласбсны, -ая, -ае.
ПЫЛІНКА, -і, 27^7 -нцы, мн. -і, -нак,
лс. Часцінка пылу.
ПЫЛІЦЬ, пыліб, пыліш, пьіліць; незак.
1. Узнімаць, наносіць пыл. 77. бен/кам. 2.
што. Пакрываць пылам. 77. адзенне. Ц зак.
напыліць, -ыліб, -ьіліш, -ьіліць (да 1 знач.)
/ запыліць, -ылк5, -ьіліш, -ьіліць; -ьілены (да 2 знач.). Ц збор. пыліцца, пылібся,
пылішся, пыліцца (да 2 знач.); зак. запы
ліцца, -ылібся, -ьілішся, -йліцца.
ПЫЛОК, лкў, м 1. ал. пыл 2. Муж
чынскія палавыя клеткі расліны, якія зна
ходзяцца ў тычынках і апладняюць рас
ліну пры пападанні на рыльца песціка. Ц
лрым. пылковы, -ая, -ае (да 2 знач.).
ПАІЛЬНІК', -а, мн. -і, -аў м. (спец.).
Верхняя частка тычынкі кветкі, у якой
знаходзіцца пылок. Ц лрым. пыльнікавы,
-ая, -ае.
ПАІЛЬНІКІ, -а, мн -і, -аў м (разм)
Плашч, які засцерагае ад пылу
ПАІЛЬНЫ, ая, ае 1. ад пыл 2. Па
крыты, насычаны пылам. 77 быбан. Рабо
та не пыльная (перан.: лёгкая, якая не пат-
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рабуе напружання; разм ). 3. Які служыць
для сцірання пылу. 77ыльяая онучо.
ПЙРНІК, -у; з*. Род травяністых рас
лін сямейства злакавых, асобныя віды
якіх з'яўляюцца шкодным пустазеллем. Ц
ярым. пернікавы, -ая, ае
ПЫРНЎЦЬ, нў, нёш, нё; нём, -ня
цё; -нўць; -ні; зак., коео-м/то чыл/ (разм ).
Ударыць чым-н. вострым. 71 штыком у
ерубз/.
ПЫРСКАЎКА, -і, ДЛ^-ўцы,
-і, -кавак, лс. (разм ). Тое, чым пырскаюць.
ПЫРСКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
лезак., чым. 1. Пакрываць сябе пырска
мі чаго-н. /7. а^зка^акам. 2. Пырскаць на
каго-н., адзін на аднаго ці вакол сябе. /7.
вобой. II зак. папырскацца, -аюся, -аешся,
-аецца. Ц лаз. пырсканне, -я, л.
П&РСКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезак. 1.
чым. Раскідаць кроплі вадкасці, дробныя
часцінкі чаго-н. 77. сл/ной об злосці (зла
вацца, быць раз'юшаным). 7/Тнур пырскаў
/скрала. 2. коео-м/то чь/м або м/то ла каеом/то. Рассейваць дробныя пырскі дзе-н.,
абліваць дробнымі пырскамі. 77 бухол//. 3.
(7 / 2 ос. ле ўлсые.). Разлятацца пырскамі
(кроплямі і пад.); ліцца струменем, з сі
лай. Фалтал пырскае. 7)?озь пырскае з-поб
капытоў. Ароў пырскае з ралы. 77ырскае
злосць (перан.). 4. Смяяцца (не стрымаў
шыся або ў адказ на што-н. смешнае).
77 у кулак (хаваючы смех). 5. (7 / 2 ос. не
ўлсые.), перан. Разбягацца імкліва, адра
зу 77. у розныя бок/. II зак. пырснуць, -ну
-неш, -не; -ні, напырскаць, -аю, -аеш, -ае
(чым або м/то на каео-м/то, да 2 знач.) / па
пырскаць, -аю, -аеш, -ае. 77ырсну.л/ слёзы.
77ырснуць об смеху. Дзеці пырснулі ўрассып
ную. II наз. пырсканне, -я, н.
ПЙРСКІ, -аў обз. пьірска, -і, ДЛ7
-рсцы, лс. 1. Кроплі вадкасці, якія разлятаюцца пры ўдары, усплёску. 2. чаео.
Дробныя часцінкі цвёрдага цела (шкла,
лёду і пад.), якія разлятаюцца ад удару.
ПЙРХАЦЬ', -аю, -аеш, -ае; незак. Пе
ралятаць з месца на месца. Деросцянк/ пырхол/ з еал/нк/ на еол/нку. Ц обнокр. пырхнуць,
-ну -неш, -не; -ні. Ц наз. пырханне, -я, н.
ПЁІРХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. З
шумам выпускаць паветра з ноздраў. 77ырхо/оць кон/. 2. перан. Смяяцца, утвараючы
гукі носам, губамі (разм.). 3. перан. Зла
вацца, выказваць незадавальненне чым-н.
(разм.). *7оеолырхоем/, чым незадаволены ?Ц
обнохр. пЫрхнуць, -ну -неш, -не; -ні. Ц наз.
/пырханне, -я, н.
ПЙСА, -ы, мн. -ы, пыс, лс. 1. Пярэдняя
частка галавы (з губамі і ноздрамі) жывё
ліны. 2. Тое, што і твар (у 1 знач.; разм.,
груб.). 7?ыстовіўлысу.
ПЫТАЛЬНІК, -а, мн і, аў, м Знак
прыпынку (?), які ставіцца ў канцы пы
тальнага сказа.
ПЫТАЛЬНЫ, -ая, -ае Які змяшчае ў
сабе пытанне (у 1 знач.), выяўляе яго. 77.
сказ. 77. позірк.

ПЫТАННЕ, я, мн і, -яў н 1. Зварот,
які патрабуе адказу. Ўказаць на п. ТТромое
п. 2. Тое ці іншае становішча, акалічнасць
як прадмет вывучэння і меркавання, зада
ча, якая патрабуе вырашэння, праблема,
^^рорное п. ТТацыянальнде п. 3. чаео. Спра
ва, акалічнасць, якая датычыцца чаго-н.,
залежыць ад чаго-н. 77. лсыцця / смерці
(надзвычай важная справа). О Адкрытае
пытанне — нявырашанае пытанне. Рыта
рычнае пытанне — стылістычны прыём у
мове: сцверджанне ў форме пытання.
ПЫТАЦЦА, -аюся, -Аешся, -Аецца; не
зок., коео-м/то, чоео, нро коео-м/то, о/? кімчым і з бобон. скозом. Тое, што і пытаць. 77.
борое/. 77. лро збороўе.
ПЫТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незок. 1. коео (м/то?, з бобон. і без (Зон. Звяртацца да
каго-н. з пытаннем, каб даведацца пра
што-н., высветліць што-н. У людзей пытой, бы свой розум мой (прыказка). Ато
пытое, той не блудзіць (прыказка). 77. вуч
ня (з мэтай высветліць веды). 2. м/то і чо
ео. Прасіць дазволу на што-н., звяртацца з
якой-н. просьбай. 77. бозволу. 77. поробы. 3.
м/то. Патрабаваць прад'явіць (дакумент).
77. посвебчонне.
ПЫТЛЯВАНКА, і, ДЛ7-нцы, лс (разм)
Пытляваная мука.
ПЫТЛЯВАНЫ, -ая, -ае 1. Пра муку:
дробна размолаты і прасеяны. 2. Выпеча
ны з такой мукі. 77 хлеб.
ПЫТЛЯВАЦЬ, -лібю, -лібеш, -лібе;
-лібй; -лявАны; незок., м/то. Дробна раз
молваць і прасейваць папярэдне ачышча
нае зерне II ноз. пытляванне, -я, н. /пытлёў
ка, -і, ДА7-ўцы, лс.
ПЁІХА, -і, ДА7 пйсе, лс. Фанабэрыс
тасць, ганарыстасць. Збіць дыху з коео-н.
ПЁІХКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незок. 1. (7
/ 2ос. неўлсыв.). Утвараць гукі, выпускаю
чы пару газ. 77ыхкое норовоз. 2. Выпускаць
час ад часу дым (пры курэнні). 77. л/олькой.
II обнокр. пахнуць, -ну, -неш, -не; -ні. Ц ноз.
пыхканне, -я, н.
ПЫХЛІВЫ, -ая, -ае. Фанабэрысты,
празмерна ганарысты. 77. чоловек. 77ыхл/воя постово. Ц ноз. пыхлівасць, -і, лс.
ПЙЦЕЛЬ, пьітля і пытлю, мн. пйтлі,
пьітляў, м. 1. пьітля. Вальцовы млын для
пытлявання. 2. пьітлю. Пытляваная мука.
0 Даць (задаць) пытлю кому (разм.) — даць
наганяй, аб'явіць вымову. Ц лрым. пыцель
ны, -ая, -ае.
ПЙШКА, -і, ДАІ-шцы, л/н. -і, -шак, лс.
Круглая пульхная булка. Мядовыя пым/к/. Ц
нрыл/ пышачны, -ая, -ае.
ПЁІШНЫ, ая, ае 1. Лёгкі, нібы ўзбі
ты. 77ым/ныя волосы. 2. Раскошны, багаты.
77. ўбор. 77. прыём. Ц ноз. пышнасць, -і, лс.
ПЙШЫЦЦА, -піўся, -шышся, -шыц
ця; незок. Празмерна ганарыцца, задавяц
ца. 7/ямо чоео н.
ПЭНДЗАЛЬ, -дзля, мн. -дзлі, -дзляў м.
Пучок шчаціння, валасоў на ручцы для
нанясення фарбы, клею на што-н. Ма
лярны н. 77. л/остоко. 7?олобоць лэнбалем

ПЫР-ПЯВ
(умець маляваць карціны). Ц номенм/.
пэндзлік, -а, мн. -і, -аў, м. Ц нрым. пэндзле
вы, -ая, -ае.
ПЭР, -а, мн. -ы, -аў, м. Тытул вышэй
шага дваранства (у Англіі, Францыі), а
таксама асоба, якая носіць гэты тытул. Ц
нрым. пЭрскі, -ая, -ае.
ПЭЎНА. 1. прыся. Надзейна, безумоў
на. 77бсяблсэнне оббубзеццо н. 2. нобочн. сл.
Відаць, відавочна, мабыць. .Ён, н., сёння не
прыедзе.
ПЭЎНЫ, -ая, -ае. 1. Дакладна вызна
чаны, прызначаны. Сўстрэццо ў пэўным
месцы. 2. Ясны, несумненны. Даць н. обкоз. 3. Некаторы, той ці іншы. У нроцы
выяўлены пэўныя небохопы. 4. Такі, якому
можна даверыцца, надзейны. 77. чоловек.
ТТэўноя сховонко. 5. Упэўнены, цвёрды. 7сц/ пэўным кроком. II ноз. пэўнасць, -і, лс. (да
1, 2,4і5знач.).
ПЭЦКАЛЬ, -я, л/н. -і, -яў, м. (разм.).
Той, хто пэцкае, дрэнна робіць што-н. 7ы
солроўбны мосток ц/ н. ?
ПЭЦКАНІНА, -ы, лс. (разм ) Няўмела,
неахайна, брудна выкананая работа.
ПЭЦКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
незок. 1. у м/то, чым і без бон. Забруджвац
ца, пэцкаць сябе чым-н. 77. ў^розь. 2. (7 / 2
ос. не ўлсыв.). Станавіцца брудным. Светлое обзенне хутко пэцкоеццо. 3. Вельмі
марудна рабіць што-н. (разм.). Дбкуль вы
будзеце п. з еэтой слровой ?Ц зок. выпацкац
ца, -аюся, -аешся, -аецца (да 1 і 2 знач.),
апэцкацца, -аюся, -аешся, -аецца (да 1 і 2
знач.), запэцкацца, -аюся, -аешся, -аецца
(да 1 і 2 знач.), спэцкацца, -аюся, -аешся,
-аецца (да 1 і 2 знач.), напэцкацца, -аю
ся, -аешся, -аецца (да 1 і 3 знач.; разм.) /
упэцкацца, -аюся, -аешся, -аецца (да 1 і 2
знач.). II ноз. пэцканне, -я, н. (да 1 і 3 знач.).
ПЭЦКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незок. 1. коео-м/то ў м/то і чь/м. Забруджваць, вымаз
ваць. 77. обзенне. 77. рук/. 2. Рабіць брудна,
няўмела (разм.). 7/е малюе, о пэцкое. 0
Пэцкаць рукі об коео-м/то (разм.) — быць
замешаным у што-н. непрыстойнае, ніз
кае, звязанае з кім-н. Ц зок. выпацкаць,
-аю, -аеш, -ае; -аны (да 1 знач.), апЭцкаць,
-аю, -аеш, -ае; -аны (да 1 знач.), за
пэцкаць, -аю, -аеш, -ае; -аны (да 1 знач.),
спэцкаць, -аю, -аеш, -ае; -аны (да 1 знач.),
напэцкаць, -аю, -аеш, -ае; -аны (да 2
знач.) / упЭцкаць, -аю, -аеш, -ае; -аны (да
І знач.). II обнокр. пЭцнуць, -ну -неш, -не;
-ні (да 1 знач.; разм.). Ц ноз. пэцканне, -я, н.
ПЭЦНУЦЬ, -ну -неш, -не; -ні; зок.
(разм.). 1. ел. пэцкаць. 2. коео (Т//то7, ло
чь/л/. Ударыць. 77. ло творы.
ПЮПІТР, -а, л/н. -ы, -аў. м. Падстаўка
для нот у выглядзе нахіленай рамкі, до
шчачкі на ножцы.
ПЮРЭ, нескл., н. Ежа або прыправа да
стравы з працёртай агародніны; наогул
працёртая маса з фруктаў ягад або агарод
ніны. бульбяное п.
ПЯВЎН, певунА, мн. певуньі, певунбў
м. (разм.). Той, хто любіць пець, многа
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спявае. Ц лс. пявуха, -і, ДА/ -вўсе, мн. -і,
-вўх.
ПЯВЎЧЫ, -ая, -ае. Меладычны, па
добны на спеў. ТТявучая адборка. Ц наз. пя
вучасць, -і, лс
ПЯДЗЕНІК, -а, л^. -і, -аў, л*. Начны матыль-шкоднік, вусені якога, рухаючыся,
выгінаюць сярэднюю частку цела, нібы
мераюць зямлю пядзямі.
ПЙДЗЯ, -і, мн. -і, -яў лс. Старая мера
даўжыні, роўная адлегласці паміж расшы
ранымі вялікім і ўказальным пальцамі. 0
Лоб на сем пядзяў (разм.) — вельмі разум
ны. Ні пядзі (звычайна пра зямлю, не ад
даць, не ўступіць і пад.) — ніколькі, нават
самай малой часткі.
ПЯКАРНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны
да выпечкі хлеба. /Тякдрндя справа.
ПЯКАРНЯ, -і, лін. -і, -рань, лс. Прад
прыемства па выпечцы хлебных вырабаў.
ПЯКАРСКІ а/? пекар
ПЯКЁЛЬНЫ, ая, ае 1. ад. пекла 2.
нарам. Вельмі моцны, а таксама нясцер
пны (пра што-н. непрыемнае; разм.). Ля
кальная едака. 77. баль.
ПЯКОТКА, -і, ДА/ -тцы, лс. Адчуванне
пякучага болю ў страваводзе.
ПЯКЎЧЫ, -ая, -ае. 1. Здольны спаль
ваць, паліць, які выклікае адчуванне апё
ку. 77якучь*я лрамян/ сонца. 77. боль. 2. на
рам. Які востра перажываецца, пакутлівы.
ТТякучаа еора. Ц наз. пякучасць, -і, лс.
ПЯЛЕГАВАЦЬ, -гую, -гуеш, -гуе; -гуй;
-гаваны; назак., каао-мпло (разм.). Пес
ціць, любоўна даглядаць. 77. бз/ця. Ц наз.
пялёгаванне, -я, н.
ПЯЛЁНКА, -і, ДА/-нцы, лін. -і, -нак, лс.
1. Прасцінка, у якую закручваюць і спаві
ваюць грудных дзяцей. 2. Суцэльны пок
рыў, тое што завалаквае, зацягвае з усіх
бакоў (кніжн.). ТТушь/смідя н. снегу. 77. /му
лкаму. 0 3 пялёнак (разм.) — з ранняга дзя
цінства. II лрым. пялёначны, -ая, -ае.
ПЯЛЁСТАК, -тка, лін. -ткі, -ткаў л*. Ліс
ток з вяночка кветак. ТТялёстк/ рамонка. Ц
лрыл*. пялёсткавы, -ая, -ае.
ПЯЛЬЦЫ, -аў. Рама для нацягвання
тканіны, на якой вышываюць. Сядзець за
мяльцам*.
П'ЯНАВАТЫ, -ая, -ае. Злёгку п'яны.
ТТасунраць сядзеў л. бзябзька.
П'ЯНЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак. Ста
навіцца п'яным. 77. аб абной чарк*. 77. аб
м*часця (перан.). Ц зак. зап'янёць, -ёю,
-ёеш, -ёе (разм.), сп'янёць, -ёю, -ёеш, -ёе
/ ап'янёць, -ёю, -ёеш, -ёе. Ц наз. ап'янённе,
-я, н.
ПЯНЁК а/? пень
ПЯНЁЧНЫ а* пень
П'ЯНІЦА, -ы, ДА/-у, Т-ам,м.;ДА/-ы,
Т-ай (-аю), лс., л*н. -ы, -ніц. Той, хто п'ян
ствуе, алкаголік. Яелрабубны н.
П'ЯНІЦЬ, -нй, -ніш, -ніць; -нім, -ніцё, -нйць; незак., каео-м/то. Рабіць п'я
ным. 7?/но л^н/ць. Духмяны мах квецен/
л^н/ў еаловы. 776слех/ ліняць (перан.). Ц

662
зак. ап'яніць, -ніб, -ніш, -ніць; -нім, -ніцё, -нйць; -нёны.
П'ЯНКА, -і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак, лс.
(разм.). 1. Гулянка, дзе многа п'юць спір
тных напіткаў Слров/ць л 3*нку. 2. Тое, што
і л Зтстбл. ТТраеулы з-за л 3*нк*.
П'ЯНКІ, -Ая, -бе. Тое, што і л ^нл/вы. Ц
наз. п'янкасць, -і, лс
П'ЯНЛІВЫ, -ая, -ае. Які прыводзіць да
стану ап'янення, хмельны. 77. еобар. Ц наз.
п'янлівасць, -і, лс.
П'ЯНСТВА, -а, н. Пастаяннае і пра
змернае ўжыванне спіртных напіткаў 7ут
раней намазала невывобное л.
П'ЯНСТВАВАЦЬ, твую, твуеш, твуе;
-твуй; незак. Займацца п'янствам.
П'ЯНЧУГА, і, ДА/ у, Т ам, м, ДЗ/
-чўзе, Т -ай (-аю), лс., мн. -і, -чўг (разм.,
пагард.). Тое, што і л^н/ца. Ц намята. зн/лс. п'янчужка, -і, ДЗ/ -у, Т -ам, м., ДЗ/
-жцы, Т-ай (-аю), лс., мн. -і, -жак.
П'ЯНЫ, -ая, -ае. 1. Які знаходзіцца
ў стане ап'янення, нецвярозы. 77^нлму
(наз.) мора ла калела (прыказка). 777то ў
цвярозае# на розуме, тое ў л 3?наеа (наз.) на
языку (прыказка). 77. аб рабасц* (перан.).
2. Уласцівы захмялелым людзям. 77. еолас. 3. Які прыводзіць да стану ап'янення
(разм.). 77. нал*/лак.
ПЯНЬКА, -у ДА/ -ньцьі, лс. Прадзіль
нае валакно з канопляў Ц лрым. пяньковы,
-ая, -ае. ТТяньковыя вяроўк/ вельм/моцнь*я.
ПЯРВІЧНЫ, -ая, -ае. Які з'яўляецца
першым, пачатковым звяном якой-н. ар
ганізацыі; нізавы. 77ярв/чная ячэйка.
ПЯРМЯК ал пермякі
ПЯРМЯЦКІ ал пермякі
ПЯРМЯЧКА ал пермякі
ПЯРО*, -а, мн. пёры * (з л/ч. 2, 2, 4) пя
ры, пёраў н. 1. Рагавы стрыжань з пушыс
тымі адросткамі па баках, які вырастае на
скуры птушак. Страусавае л. /ус/нае л. (да
паяўлення металічных пёраў^ — прылада
для пісання чарнілам). 2. Зялёны ліст цы
булі і часнаку (разм.). Ц намята. пёрка, -а,
мн. -і, -рак * -ркаў н.
ПЯР&, -Д,
пёры * (з л/ч. 2, 2, /) пя
ры, пёраў н. Металічная выгнутая плас
цінка з расшчэпленым канцом для пісан
ня чарнілам, тушшу. Узяцца за л. (пачаць
пісаць). 7?ыйсц/ з-лаб ляра каао-н. (быць
напісаным кім-н.). бойкае л. (перан.: пра
лёгкі, вольны стыль). Разбойн/к/ ляра (пе
ран.: пра прадажных, беспрынцыповых
журналістаў; пагард.). Ц памяло/. пёрка, -а,
мн. -і, -рак / -ркаў н. Ц лрым. пёравы, -ая,
-ае. Тйарыкаеыя / пёравыя ручк/.
ПЯРСЦЁНАК, нка, мн нкі, нкаў, м
Прадмет, звычайна з дарагога металу, у
форме абадка, абруча, часта з каштоўнымі
камянямі, які носіцца на пальцы якупрыгажэнне ці як сімвал шлюбу Заручальны л.
ПЯРЎН, перунА, мн. перуньі, перунбў
м. Аглушальны ўдар грому. 77. убарыў у
брэва. 77. яео (цябе, яе, вас, /^ вебае (ні
чога невядома пра каго-, што-н.; разм.). Ц
лрым. перуновы, -ая, -ае.

ПЯРХОТА, -ы, ДА/ -хбце, лс. (разм.).
Сухі кашаль, пакашліванне ад перасы
хання, раздражнення ў горле. Ц лрым. пяр
хотны, -ая, -ае.
ПЯРЦОВЫ ад перац
ПЯРЦОЎКА, -і, ДА/ -ўцы, лс. Гарэлка,
настоеная на перцы. Ц лрым. пярцовачны,
-ая, -ае.
ПЯРШАК, першакў, м. (разм.). 1. Тавар
першага гатунку. 2. Першая, самая моц
ная самагонка. Лйл/у лертоку, бык яле во
чы но лоб. II ламянт. першачОк, -чкў, м.
ПЯРШАЧКА, і, ДА/ чцы, мн і, чак,
лс. (разм.). Тое, што і лертацёлка.
ПЯРШЙЦЬ, -ыць; безас.; незок. (разм.).
Пра адчуванне пярхоты. 77яр*ныць у еорле.
II няз. пяршЗнне, -я, н.
ПЯРЙНА, -ы, мн. -ы, -рын, лс. Мяк
кая тоўстая падсцілка на ложак у выглядзе
доўгага мяшка, напоўненага пер'ем або
пухам. II лял*ян*н. пярынка, -і, ДА/ -нцы,
мн. -і, -нак, лс. II лрым. пярынны, -ая, -ае.
ПЯРЭБАРЫ, -аў (разм.). Пераезд, пе
расяленне. 77. ня новае месца.
ПЯРЭВАРАЦЕНЬ, ратня, мн ратні,
-ратняў, м. Паводле паданняў — чалавек,
здольны ператварацца ў каго-, што-н.
пры дапамозе чараў
ПЯРЭДАДЗЕНЬ, дня, мн дні, дняў,
м. Час, які папярэднічае якой-н. даце, па
дзеі, з'яве. 77. /Тббдеа еобя.
ПЯРЭДАДНЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Тое, што
і лярэбобзень.
ПЯРЭДНЕ... Першая састаўная частка
складаных прыметнікаў у знач. пярэдні,
напр.: лярэбнелабнябенны, нярэбнеязычны.
ПЯРЭДНЕЯЗЫЧНЫ, ая, ае У мо
вазнаўстве: які вымаўляецца пры дапамо
зе пярэдняй часткі языка. ТТярэбнеязычныя
еук/.
ПЯРЭДНІ, -яя, -яе. Звернуты ўперад,
які знаходзіцца наперадзе. 77ярэбн/я ланы.
77. край абароны.
ПЯРЭДНЯЯ, яй, мн ія, іх, лс Не
жылое, першае ад уваходу памяшканне ў
кватэры; прыхожая.
ПЯРЭЗІМАК, мка, мн мкі, мкаў, м
(разм.). Свойская жывёліна мінулагодня
га прыплоду (звычайна пра цялят, жара
бят).
ПЯРЭСТАТКАНЫ, ая, ае Вытканы з
пражы рознага колеру для асновы і ўтку.
ТТярэс/ллтканяя лосц/лка.
ПЯРЭСТЫ, -ая, -ае. 1. Які складаецца
з рознакаляровых плям, палос, рознака
ляровы. ТТярэстая ткан/нд. 2. леран. Не
аднародны, з розных элементаў 77. склаб
слухачоў. 3. З вялікімі плямамі, крапіна
мі (пра масць коней). 77. конь. Ц наз. пя
рэстасць, -і, лс. (да 1 і 2 знач.).
ПЯРЭСЦІЦЬ', -Ашчу, -Асціш, -Асціць;
незок. 1. тто. Рабіць пярэстым, надаваць
пярэсты выгляд чаму-н. 2(ен/ об браў пя
рэсцяць поле. 2. звычайна безас. Пра ад
чуванне пярэстасці ў вачах. ?4лс лярэсц/ць
уваччу об м/льеання тэлеграмных слупоў. 3.
(7 / 2 ос. не ўлсыв.). Вылучацца сваёй пя-
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рэстасцю сярод чаго-н. №7 лузе пярэсцяць
кееткі. 4. (7 і 2ас. не ўлсые.), чыл/ і об чазе.
Быць пярэстым ад чаго-н. Сцяла лярэсц/ць
абадам/.
ПЯРЭСЦІЦЬ , -бшчу, -ксцілі, -ксціць;
незок. (разм.). Моцна біць. /7. палкай па
спіне. II зак. спярэсціць, -бшчу -бсціш,
-бсціць; -бшчаны. Ц наз. пярэшчанне, -я, н.
ПЯРЭЧАННЕ, я, я 1. ал пярэчыць 2.
мн. -і, -яў. Доказ, думка супраць чаго-н.,
выражэнне нязгоды з чым-н. ТТроект сус
трэў пярэчанні ^н не еыносіць пярэчанняў.
ПЯРЭЧЫЦЬ, чу чыш, чыць; незак
1. каму. Выказваць нязгоду з кім-, чымн., прыводзіць доказ супраць чаго-н. /7.
боклобчыку. 2. (7 і 2ос. не ўлсые.), чол/у. Не
адпавядаць, маючы ў сабе супярэчнасць.
77аказанн/ пярэчаць обно аднаму. Тбто пя
рэчыць яео ноалябу. Ц зак. запярэчыць, -чу
-чыш, -чыць (да 1 знач.). Ц наз. пярэчанне,
-я, н.
ПЯСЁЦ, пясц&, мн. пясцй, пясцбў, м.
Палярная лісіца з каштоўным футрам,
пераважна сівога колеру, а таксама само
футра. Талакняны, белы п. Ц прым. пясцевы,
-ая, -ае.
ПЯСНЯР, песняра, мн. песнярьі, песнярбў м. (паэт.). 1. Пра народнага паэта,
вершы якога перакладаюцца на музыку
становяцца песнямі. ТТрробны п. 2. перан.,
чаео. Той, хто апявае што-н. (кніжн.). 77.
рэзалюцый II лс. пяснярка, -і, ДА/ -рцы, мн.
-і, -рак. II прым. пяснярскі, -ая, -ае.
ПЯСбК, -скў, м. 1. Сыпкія часцін
кі кварцу або іншых цвёрдых мінера
лаў. Рачны п. .Жоўты п. Тіубоеоць на пяску
што-н. (перан.: на ненадзейнай аснове).
77. сыплецца з каео-н. (перан.: пра вельмі
старога чалавека; разм.). 2. мн. -скі^ -скбў.
Прасторы, пакрытыя пяском. Зыбкія пяс
кі. 4. 0 Цукровы пясок — цукар у дробных
крупінках у адрозненне ад пілаванага, ко
латага. II ламянм/. пясочак, -чку м. (да 1 і
З знач.). II прым. пясочны, -ая, -ае (да 1 і З
знач.). 77. колер (карычнева-жоўты).
ПЯСОЧНІЦА, -ы, мн ы, -ніц, лс 1.
Прылада, якая ўжывалася некалі для па
сыпання пяском напісанага з мэтай пра
сушвання. 2. У паравозе: скрынка з пяс
ком, які аўтаматычна высылаецца на
рэйкі, калі пачынаюць буксаваць колы
(спец.). 3. Запоўненая пяском нізкая шы
рокая скрынка для дзіцячых гульняў. 77. ў
бёдры.
ПЯСбЧНЫ, ая, ае 1. ел пясок 2.
Пра цеста і вырабы з яго: сухі і рассыпіс
ты. ТТясочное цесто. 77. торт.
ПЯСТЎН, пестунА, мн. пестуны, пестунбў м. 1. Тбй, хто любіць песціцца, ба
лаўнік. 2. Тбй, каго вельмі песцяць, рас
пешчваюць. II лс. пястўха, -і, ДА/-тўсе, л/н.
-і, -тўх.
ПЯСЦбВЫ ел пясец
ПЯСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, лс. Пяць праменепадобна размешчаных костачак, якія
злучаюць пальцы з запясцем і ўтвараюць
кісць рукі. II лрым. пясцевы, -ая, -ае (спец.).

ПЯСЧАНІК, -у мн і, -аў м Асадка
вая горная парода са спрасаванага пяску.
II прым. пясчанікавы, -ая, -ае
ПЯСЧАНЫ, -ая, -ае. Які складаецца з
пяску нясе пясок, пакрыты пяском. 77ясчоноя еысно. ТТясчдндя алебо. ТТясчандя бура.
ПЯСЧЙНКА, і, ДА/-нцы, л/н і, нак,
лс. Крупінка пяску.
ПЯТА, -ьі, ДА/пяцё, мн. пАты і (з ліч. 2,
З, 4) пяты, пят, лс. 1. Задняя частка ступ
ні, а таксама частка панчохі, шкарпэткі,
якая закрывае яе. ТТяты ныюць (ад хадзь
бы). ТТйстулдць но пяты кому-н. (таксама
перан.; даганяць). 2. Апорная частка чаго-н. (спец.). 77. бзеярэй. 0 Ахілесава пята
(кніжн.) — найбольш слабае месца каго-,
чаго-н. [са старажытнагрэч. міфа пра Ахілеса, які меў толькі адно слабае месца на
целе — пяту]. Да пят (разм.) — пра вельмі
доўгае, амаль да зямлі адзенне, касу 3 (ад)
галавы да пят (разм.) — тое, што і з галавы
да ног Пад пятой коао або чыёй (разм.) —
пад прыгнётам, пад уладай. Па пятах за
кім (разм.) — следам за кім-н., не адстаю
чы (хадзіць, гнацца). Ц нрым. патачны, -ая,
-ае (да 1 знач.), пйтавы, -ая, -ае (да 2 знач.)
і пйтны, -ая, -ае (да 2 знач.).
ПЯТАК, -А, мн. -і^ -бў, м. (разм.). Ма
нета ці сума ў 5 капеек. Ц ломянш. пятачбк,
-чкА, мн. -чкц -чкбў м.; Ц нрым. пятаковы,
-ая, -ае і пятачковы, -ая, -ае.
ПЙТКА, -і, ДА/ -тцы, мн. -і, -так, лс. 1.
Тое, што і нято (у 1 знач ). 77срястуляць
з пяскоў ня пяткі. 77окозоць (нобмозоць)
пяткі (таксама перан.: хутка пабегчы,
уцячы). /Тяткілізоць кому-н. (падхалімні
чаць перад кім-н.; разм., пагард.). 7блькі
пяткі блішчоць або заблішчалі (перан.: пра
хуткі бег). 2. Тое, што і пята (у 2 знач.;
спец.). II лрь/м. пятачны, -ая, -ае.
ПЯТЛІЦА, -ы, л/н. -ы, -ліц, лс. 1. Абкідная або нашыўная пятля на верхняй воп
ратцы. Стулсочко ў пятліцы %рдко. 2. Ка
ляровая падоўжаная нашыўка на каўняры
форменнага адзення. Ц намянш. пятлічка,
-і, ДЛ/ -чцы, мн. -і, -чак, лс. Ц нрым. пят
лічны, -ая, -ае.
ПЯТЛЯ, -і, л/н. пётлі і (з ліч. 2, 3, 4) пят
ліў пётляў лс. 1. Складзены і завязаны
кальцом канец вяроўкі, шнурка і пад., а
таксама сагнутая кальцом частка ніткі
пры пляценні, вязанні. Зааязаць пятлю.
77. на панчосе. 2. перан. Ужыв. для сімва
лічнага абазначэння пакарання смерцю
праз павешанне ці для абазначэння та
кога бязвыхаднага становішча, пры якім
можна толькі павесіцца. 77. на яео трэба/
Абць у пятлю лезь (пра бязвыхаднае ста
новішча). Такаць пятлі на шыю (таксама
перан.: лезці ў небяспечныя, рызыкоўныя
справы). 3. Лінія, кругавы рух у выгля
дзе замкнутай або паўзамкнутай крывой.
Ллісоць пятлю. А/ертеоя п. (фігура найвы
шэйшага пілатажу — палёт па замкнутай
крывой у вертыкальнай плоскасці). 77етлі
заечых слябоў. 4. Тое, што і сто. 5. Прараз
ная адтуліна ў адзенні для зашпільвання

ПЯР-ПЯЦ
(гузіка, запінкі), а таксама засцежка з тон
кага шнурка, дроціка. Лбкібоць петлі. 6.
Дзве планкі на шарніры, якія служаць для
прымацавання створкі, дзвярэй. /Тоеесіць
бзесры но петлі. Ц лол/янш. пяцёлька, -і, ДА/
-льцы, мн. -і, -лек, лс. (да 1, 5 і 6 знач.).
II нрым. пяцельны, -ая, -ае (да 1, 3, 4, 5 і 6
знач.). ТТяцельное шео.
ПЯТЛЯЦЬ, -йю, -йеш, -Ае; незок.
(разм.). Ісці, рухацца не прама, робячы
петлі (у 3 знач.). Лелосілебыст пятляе.
ПЯТНАЦЦАЦЬ, і, ліч Лік і колькасць
15. II прробк. пятнаццаты, -ая, -ае.
ПЯТНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, лс. Пяты
дзень тыдня. Сем пятніц но тыбніўкоео-н.
(пра таго, хто часта мяняе думкі, рашэнні;
жарт.). Серобо з-поб пятніцы еібоць (з-пад
верхняга адзення відаць ніжняе; разм.,
жарт.) II нрым. пятнічны, -ая, -ае.
ПЯТбК, -ткб, м. (разм.). Пяць адноль
кавых прадметаў. 77 бульбін.
ПЯТРЎШКА, -і, ДА/ -шцы, лс. Агарод
ная расліна, корань і лісце якой ужыв. як
прыправа да страў Ц нрым. пятрўшкавы,
-ая, -ае.
ПЯТРЭЦЬ, -бю, -Эеш, -бе; незок. (разм.).
1. Сохнуць, высыхаць (на сонцы, ветры і
пад.). 77о полі пятрэе еоломо. 2. Станавіцца
чахлым. 77. об сухот.
ПЯТЫ, -ая, -ае. 1. ал. пяць. 2. Які ат
рымліваецца пры дзяленні на пяць. 77ятоя чостко. 3. у зноч. ноз. пйтая, -ай, лс.
Пятая частка чаго-н. Лбно нятоя.
П'ЯЎКА, -і, ДА/ -ўцы, мн. -і, п'йвак,
лс. 1. Прэснаводны чарвяк, які корміц
ца кроўю жывёл, прысмоктваючыся да іх
цела. А/ебыцынскоя н. (для кровапускан
ня). Століць пляўкі. 2. п^рон. Пра чалавека
прыстасавальніка, які жыве за кошт чу
жой працы, эксплуатуе іншых.
ПЯХбТА, -ы, ДА/ -хбце, лс. Род войск,
якія дзейнічаюць у пешым страі. А/орскоя
п. II нрым. пяхотны, -ая, -ае. 77 полк.
ПЯЦЕЛЬНЫ ал. пятля
ПЯЦЁРА, пяцярых, пяцярым, пяцярймі, ліч. зб. Пяць (падліковага значэння
не мае; ужыв. з назоўнікамі мужчынскага
і агульнага роду што абазначаюць асоб,
з разам узятымі асабовымі назоўнікамі
мужчынскага і жаночага роду з назоўні
камі мн. л., якія абазначаюць жывых іс
тот абодвух полаў з ас. займ. ў мн. л. і без
залежнага слова. 77. мулсчыя. 77. сірот. 7х
том нроцуе п.: бео мулсчыны і тры лсончыны. 77 свіней. 77. суток. 77. колёс. 77. ботоў.
77 рукоеіц. б За пяцярых (працаваць, есці і
пад.) — вельмі многа.
ПЯЦЁРАЧНІК, -а, мн -і, -аў м (разм )
Вучань, які звычайна атрымлівае пяцёркі,
выдатнік. Друзлы п. Ц лс. пяцёрачніца, -ы,
л/н. -ы, -ніц. Дочко — п.
ПЯЦЁРКА, -і, ДА/ -рцы, мн. -і, -рак,
лс. 1. Лічба 5. 2. Самая высокая адзнака
паспяховасці пры пяцібальнай сістэме;
выдатна. ТЗўчыццо но пяцёркі. 3. Назва ча
го-н., што змяшчае пяць адзінак, напр.:
ігральная карта ў пяць ачкоў група з пяці

пяц-пяю
чалавек ці прадметаў грашовы знак у пяць
рублёў і пад. 4. Назва чаго-н., што абазна
чаецца лічбай 5 (разм.). .Ехаць ла ляце
ць/ (аўтобус, тралейбус пад нумарам 5). Ц
ламя/на.-ласк. пяцёрачка, -і, мн. -і, -чак,
лс. II лрым. пяцёрачны, -ая, -ае (да І знач.;
разм.).
ПЯЦІ... Першая састаўная частка скла
даных слоў у знач.: які змяшчае пяць адзі
нак, складаецца з пяці адзінак, напр.: ляц/еобовы, няц/колеечны, пяцірублёвы, ляц/еобз/нны.
ПЯЦІБОР'Е, -я, л. Спартыўнае спа
борніцтва па пяці відах спорту.
ПЯЦІБОРСТВА, а, я Тое, што і няц/брр <е.
ПЯЦІГАДОВЫ, ая, ае 1. ел. пяцігод
дзе. 2. Які праіснаваў пражыў 5 гадоў 77.
/ілам. 77яц/еобовое бз/ця.
ПЯЦІГОДДЗЕ, я, мн і, яў н 1. Тэр
мін у 5 гадоў 2. чаао. Іадавіна падзеі, якая
адбылася 5 гадоў таму назад. 77. адкрыцця
музея. II лрым. пяцігадовы, -ая, -ае.
ПЯЦІГОДКА, -і, ДА7-дцы, мн. і, дак,
лс. 1. Перыяд у 5 гадоў 2. Пяцігадовы план
развіцця эканомікі.
ПЯЦІДЗЕСЯЦІГАДОВЫ, ая, ае 1.
ал. пяцідзесяцігоддзе. 2. Які праіснаваў
пражыў 50 гадоў
ПЯЦІДЗЕСЯЦІГОДДЗЕ, я, мн і, яў,
н. 1. Тэрмін у 50 гадоў 2. чаео. Іадавіна па
дзеі, якая адбылася 50 гадоў таму назад.
77. рэспублік/. Лбзночоць л. (пяцідзясяты
дзень нараджэння). Ц лрым. пяцідзесяціга
довы, -ая, -ае.
ПЯЦІДЗЯСЯТЫ ал. пяцьдзясят
ПЯЦІКЛАСНІК, а, мн і, аў м Ву
чань пятага класа. Ц лс. пяцікласніца, -ы,
мн. -ы, -ніц.
ПЯЦІКЛАСНЫ, ая, ае 1. Які склада
ецца з пяці класаў 2. У аб'ёме пяці класаў
ТТя^/клосноя обукоцыя.
ПЯЦІКРАТНЫ, ая, ае Зроблены,
выкананы пяць разоў павялічаны ў пяць
разоў пяціразовы. 77. нолом/н. Уняц/крол/ным ломеры.
ПЯЦІРАЗОВЫ, ая, ае Прароблены
пяць разоў 77яц%?оз(?вое новебвонне.
ПЯЦІСОТГАДОВЫ, ая, ае 1. ел. пя
цісотгоддзе. 2. Які праіснаваў 500 гадоў
ПЯЦІСОТГОДДЗЕ, я, мн і, яў, н 1.
Тэрмін у 500 гадоў 2. чоао. Іадавіна падзеі,
якая была 500 гадоў таму назад. 77. еоробо.
II лрым. пяцісотгадовы, -ая, -ае.
ПЯЦІСОТЫ ал пяцьсот
ПЯЦІСОЦЕННЫ, ая, ае (разм )
Вартасцю ў пяць сотняў
ПЯЦІСЦЁНКА, і, ДА7 нцы, мн і,
-нак, лс. Вялікая хата, падзеленая на дзве
часткі капітальнай сцяной.
ПЯЦІТОНКА, -і, ДА/-нцы, мн і, нак,
лс. (разм.). Аўтамашына грузападымаль
насцю ў 5 тон.
ПЯЦІТЫСЯЧНЫ, ая, ае 1. Д/ч. ля
робк. да пяць тысяч. 2. Коштам у 5 тысяч
рублёў 3. Які складаецца з пяці тысяч
адзінак. 77. отроб.
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ПЯЦЦА, пнўся, пнёшся, пнёцца;
пнёмся, пняцёся, пнуцца; пйўся, пела
ся; пніся; незак. 1. Напружваць усе сілы,
напружвацца. 77, цягнучы калёсы. 2. леран.
Намагацца зрабіць што-н. 77, каб ху/лчэм
выконоць зобонне. Ц наз. пянне, -я, н.
ПЯЦЬ', пяці^ 7 пяцціб, л/ч. кольк. 1.
Лік, лічба і колькасць 5. 2. Тое, што і пя
цёрка (у 2 знач.). ТТбл/соў сачыненне на л. 0
Ні ў пяць ні ў дзесяць (разм.) — ні туды ні
сюды, не так, як трэба. 5{роб/ў н/ў пяць н/ ў
бзесяць. II ларабк. пяты, -ая, -ае (да 1 знач.).
0 Пятае цераз дзясятае і з пятага на дзяся
тае (разм.) — пераходзячы непаслядоўна
ад аднаго да другога. Расказаць лятае це
раз бзясятое.
ПЯЦЬ , пну пнеш, пне; пнём, пняцё,
пнуць; пні; незак. (разм.). Напружваць,
напінаць. 77/нлсак лне ў плячах.
ПЯЦЬДЗЯСЯТ, пяцідзесяці, Т пяццю
дзесяццю, л/ч. кальк. Лік і колькасць 50.
Яму ўлсо за л. (больш за пяцьдзясят гадоў).
II ларабк. пяцідзясяты, -ая, -ае.
ПЯЦЬСОТ, пяцісбт, пяцістам, пяц
цюстамі, аб пяцістах, л/ч. кольк. Лік і коль
касць 500. II ларабк. пяцісоты, -ая, -ае.
ПЯЦЯРНЯ, -і, мн. -і, -рОнь, лс. (разм.).
Пяць пальцаў рукі разам з далонню. За
пусцець у яеобы ўсю пяцярню.
ПЯЧАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак.,
м/то. Узнаўляць (фотаздымак) з негатыва.
II зак. напячётаць, -аю, -аеш, -ае; -аны. Ц
наз. пячатанне, -я, н. 77. %ютазбымкаў.
ПЯЧАТКА, -і, ДАІ-тцы, мн. -і, -так, лс.
Тое, што і пячаць. Зосвебчыць лобл/с пя
чатка//.
ПЯЧАЦЬ, -і, мн. -і, -ей, лс. 1. Прыла
да з наразнымі знакамі для адціскання
іх на чым-н. (на паперы, воску сургу
чы), а таксама сам адбітак гэтых знакаў
які служыць звычайна для сведчання ча
го-н. Сўреучноя л. ТТрылалсыць л. ба папе
ры. За сямю пячацям/ (перан.: пра што-н.
зусім недаступнае). 77 маўчання (перан.,
пра забарону гаварыць, пра маўклівасць;
кніжн.). 2. леран., чаео. Знак, след, адбі
так чаго-н. (высок.). 77. спакою. 77. еора на
творы.
ПЯЧКЎР, печкура, мн. печкуры, печку
роў м. Невялікая рачная рыба сямейства
карпавых. Ц лрым. печкурыны, -ая, -ае.
ПЯЧНІК, печніка, мн. печнікі^ печні
коў м. Майстар, які робіць і рамантуе пе
чы. II лрь/м. пячніцкі, -ая, -ае.
ПЯЧНЁІ ал печ
ПЯЧОНАЧНЫ ел пячонка, печань
ПЯЧОНКА, -і, ДАІ -нцы, мн. -і, -нак,
лс. 1. Печань жывёлы як ежа. 77ан/тэт з
нячонк/. 2. Тое, што і печань (разм.). Аамян/ ў пячонцы. 0 У пячонках сядзець у каео
(разм., неадабр.) — вельмі непакоіць ка
го-н., дапякаць каго-н. Ц лрым. пялёначны,
-ая, -ае / пячонкавы, -ая, -ае.
ПЯЧОРА, -ы, мн. -ы, -чбр, лс. Пустая
прастора пад зямлёй або ў горным масіве,
якая мае выхад на паверхню. Сталакты
тавыя пячоры. II лрь/м. пячорны, -ая, -ае.

ПЯЧОРНЫ, ая, ае 1. ел пячора 2.
Які адносіцца да дагістарычных часоў да
жыцця першабытных людзей у пячорах.
77. чалавек. 77. лерыяб.
ПЯЧОРЫСТЫ, ая, ае 1. З вялікай
колькасцю пячор. 77. Арам. 2. Іубчаты па
будове, з вялікай колькасцю пустот, ка
налаў (спец.). ТТячорыстае цела. Ц наз. пя
чорыстасць, -і, лс.
ПЯЧЎРКА, -і, ДАІ-рцы, мн. -і, -рак, лс.
1. Невялікая ніша ў сцяне печы. 77астав/ць збан з малаком у пячурку. 2. Невялікая,
звычайна часовая печка.
ПЯЧЙ, пякў, пячбш, пячО; пячбм, печацё, пякўць; пёк, пяклА, -лб; пячьі; печа
ны; незак. 1. м/то. Іатаваць (ежу) сухім
награваннем на адкрытым агні, у прыску
духу ці на патэльні. 77. л/рае/. 77. бульбу. 77.
яечню. 2. (7 /2ас. неўлсыв.), каео-м/то і без
бал. Дзеяннем чаго-н. гарачага, едкага ці
вельмі халоднага ўтвараць апёк, адчуван
не апёку. Сонца пякло неміласэрна. Арал/ва
пячэ. А/ароз лёк твар. Ц зак. спячй, спякў,
спячэш, спячО; спячбм, спечацё, спякўць;
спёк, спяклі, -лб; спячьі; спёчаны. Ц наз.
пячэнне, -я, н. (да 1 знач.).
ПЯЧЙСЯ, пякўся, пячэшся, пячэцца;
пячбмся, печацёся, пякўцца; пёкся, пяк
лося, -лбся; пячыся; незак. 1. (7 / 2 ас. не
ўлсыв.). Іатавацца сухім награваннем, на
адкрытым агні, у духу або на патэльні.
Яульбо пячэцца ў прыску. ТТячэцца яечня
на патэльні 2. Знаходзіцца на моцным
сонцы, у гарачым месцы (разм.). 77. каля
печы. 3. (7 / 2 ас. не ўлсыв.). Мець здоль
насць, уласцівасць абпальваць, жыгацца.
Арал/ва пячэцца. Ц зак. спячыся, спякўся,
спячэшся, спячэцца; спячбмся, спеча
цеся, спякўцца; спёкся, спяклося, -лбся
(да 1 і 2 знач.).
ПЯЧЭННЕ, -я, н. 1. ел. пячы. 2. Канды
тарскі выраб у выглядзе тонкіх кавалач
каў прыгатаваны са здобнага, звычайна
салодкага цеста. 77ачак лячэння.
ПЯШКОМ, лрысл. Пешым ходам, пе
хатой. Тсц/ л. II ламянм/. пяшэчкам.
ПЯШЧОТА, ы, ДАІ чбце, лс 1. Поўнае задавальненне чыіх-н. жаданняў кап
рызаў .Жыць у ням/чоце. 2. Пачуццё ласкі,
замілавання, мяккасці ў адносінах да ка
го-, чаго-н. А/ацярынская л. 3. толькі мн.
(пяшчоты, -чбт). Учынкі, словы, якімі вы
казваюцца пачуцці ласкі, замілавання.
ПЯШЧОТНАСЦЬ, і, лс 1. ал пяшчот
ны. 2. Ласкавасць, пяшчота. 77. моц/ бо
бзяцем.
ПЯШЧОТНЫ, -ая, -ае 1. Поўны лас
кі, замілавання, які выяўляе ласку, любоў
77. позірк. 2. перон. Мяккі, лагодны, вельмі
прыемны. 77. еолос. 77. ветрык. Ц ноз. пя
шчотнасць, -і, лс.
ПЯЙЭН, пеюнё, мн. пеюны, пеюнбў мн.
(разм.). Той, хто вельмі любіць спяваць,
многа спявае, пявун. Ц лс. пяюха, -і, ДАІ
пяібсе, мн. -і, пяібх.
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РАБ-РАБ

р
РАБ, -А, лт. -ы, -6% А*. 1. У рабаўладаль
ніцкім грамадстве: чалавек, які з'яўляўся
поўнай уласнасцю гаспадара-рабаўладальніка і быў пазбаўлены правоў і срод
каў вытворчасці, /анбаль рабамі. Дялская
пра^а рабоў. 77аўстанне рабоў. 2. Пра бяс
праўнага, паднявольнага чалавека, які
знаходзіцца ў поўнай эканамічнай, палі
тычнай і пад. залежнасці ад каго-н. 3. ле
рак., каао. Чалавек, які поўнасцю падпа
радкаваў чаму-н. сваю волю, свае ўчынкі.
Р любы. Р сваіх лрыеычак. Ц лс. рабыня, -і,
мн. -і, -бынь ірабА, -й (толькі абз.). Ц прым.
рабскі, -ая, -ае. Рабская псіхалогія.
РАБАВАЦЬ, -бўю, -бўеш, -бўе; -бўй;
-бавАны; незак., каго-што. 1. Забіраць сі
лай, разбоем што-н. у каго-н.; грабіць. Р
любзей. 2. леран. Разараць паборамі, па
даткамі; абіраць (разм.). Ц зак. абрабаваць,
-бўю, -бўеш, -бўе; -бўй; -бавАны; наз. аб
рабаванне, -я, н. II наз. рабаванне, -я, н.
РАБАЛЕПНЫ, -ая, -ае. Ліслівы, рабскі,
угодлівы. Рабалепнае лакланенне. Ц наз. ра
балепнасць, -і, лс.
РАБАЛЕПСТВАВАЦЬ, твую, твуеш,
-твуе; -твуй; незак. Весці сябе рабалепна,
быць рабалепным. Ц наз. рабалепства, -а, н.
РАБАЎЛАДАЛЬНІК, -а, мн. і, аў, м.
Той, хто валодае рабамі (у 1 знач.). Ц лс. ра
баўладальніца, -ы, мн. -ы, -ніц. II лрым. ра
баўладальніцкі, -ая, -ае. Рабаўлабальніцкія
лланл^а^ы/.
РАБАЎЛАДАННЕ, -я, н. Валоданне ра
бамі (у 1 знач.). Эпоха рабаўладання.
РАБАЎЛАСНІК, -а, лін і, -аў, м Тое,
што ірабаўлабальнік. Ц лс. рабаўласніца, -ы,
мн. -ы, -ніц. II лрым. рабаўласніцкі, -ая, -ае.
РАБАЎЛАСНІЦТВА, а, н Тое, што і
рабаўладанне.
РАБАЎНІК, -А, мн. -і^ -бў м. Той, хто
рабуе каго-, што-н.; грабежнік. Ц лс. рабаў
ніца, -ы, мн ы, -ніц II ярым рабаўніцкі,
-ая, -ае.
РАБАЎНІЦТВА, -а, н. Тое, што і ерабелсніцтва.
РАБАЦІНІСТЫ, ая, ае 3 рабаціннем
Р. твор бзяўчынкі. II наз. рабаціністасць, -і,
лс.
РАБАЦІНІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , ніц
ца; незак. Пакрывацца рабізной, быць ра
бым ад чаго-н.; мільгацець рознымі коле
рамі. Лб ветру рабацінілася рака.
РАБАЦІНКА, -і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак,
лс. (разм.). Вяснушка. 77ос у рабацінках.
РАБАЦІННЕ, -я, н 1. Вяснушкі або ям
кі на скуры пасля воспы (разм.). 77а носе
многа рабаціння. 2. Рабізна на паверхні ва
ды. Лб лёгкага ветру ла еабзе пайшло р.
РАБАЦІЦЬ, І і 2 ас. не ўжыв., -ціць; не
зак. І. мяло. Пакрываць рабаціннем (у 2
знач ), рабізной (у 1 знач.). Ветрык злёгку
рабаціў лулсынь/. 2. Выклікаць адчуванне
рабізны, стракатасці ў вачах. Ллср. у зачах.

РАБАЦЯГА, і, ДА/ у, Т ам, м; ДЗ/
-цйзе, Т-ай (-аю), лс., мн. -і, -цАг (разм.).
1. Старанны, шчыры працаўнік. 2. Рабо
чы чалавек.
РАБАЦЯШЧЫ, ая, ае (разм) Які
любіць працу многа і добра працуе; ста
ранны. Р. сын.
РАБЁЦЬ, 1 і 2 ас. неўжыв., -ёе; незак. 1.
Станавіцца рабым, пакрывацца рабізной.
2. Віднецца, здавацца рабым ад чаго-н.
рознакаляровага.
РАБІЗНА, -ьі, лс. 1. Лёгкае хваляванне
воднай паверхні. Рэчка пакрывалася рабіз
ной. 2. Стракатасць, мноства рознакаля
ровых кропак у вачах. Забілася нейкая р.
ў вачах.
РАБІН, -а, мн. -ы, -аў м. Служыцель
культу ў яўрэйскай рэлігійнай абшчыне. Ц
лрым. рабінскі, -ая, -ае.
РАБІНА, -ы, мн. -ы, -бін, лс. Дрэва з
гронкамі дробных гаркаватых аранжавачырвоных пладоў а таксама ягады гэтага
дрэва. 77аб акном расцвіла малабая р. О
Чарнаплодная рабіна — куст сямейства ру
жакветных, які дае плады ў выглядзе вялі
кіх чорных ягад. II намянш. рабінка, -і, ДЗ/
-нцы, мн. -і, -нак. II ярым. рабінавы, -ая,
-ае. Рабінавая настойка.
РАБІНАВЫ, -ая, -ае. 1. ал. рабіна. 2. Які
нагадвае сабой колер ягад рабіны; аранжава-чырвоны. Р колер.
РАБІНАЎКА, -і, ДЗ/-наўцы, лс. (разм.).
Рабінавая наліўка або настойка.
РАБІННІК', -у м. Зараснік з дрэў рабі
ны.
РАБІННІК, -а, мн. -і, -аў, м. Вялікі шэ
ры дрозд.
РАБІЦЦА, раблюся, рббішся, рббіцца;
незак. 1. (часцей ужыв. як звязка ў састаў
ным іменным выказніку). Станавіцца. Р
вясёлым. Чалавек робіцца майстрам у час
працы. Рабілася (безас.) млосна. 2. (7 і 2ас.
не ўлсыв.). Адбывацца, тварыцца. Вацька
бобра вебаў, што рабілася ў хаце. 3. (7 і 2 ас.
не ўлсыв.). З'яўляцца, утварацца (разм.).
Далі яна смяялася, на шчочках рабіліся
ямачкі. 4. (7 і 2ас. неўлсыв.). Вырабляцца
з чаго-н. Дэала робіцца з гліны. 0 Што яму
робіцца (зробіцца)! (разм.) — нічога з ім не
здараецца, нічога з ім не будзе. Ц зак. зра
біцца, зраблюся, зрббішся, зрабіцца.
РАБІЦЬ, рабліб, рббіш, рббіць; незак. 1.
што. Займацца чым-н., праяўляць якую-н.
дзейнасць, паступаць якім-н. чынам. Рн
нічога не робіць. Р. усё ла-свойму. Думай з
вечара, а рабі з рання (прыказка). 2. што.
Вырабляць, майстраваць. Р мэблю Р маролсанае. 3. Працаваць дзе-н., кім-н. Р
на завобзе. Р. закройшчыкам у атэлье. Р
аграномам. 4. што. У спалучэнні з назоў
нікамі, якія абазначаюць від заняткаў
работы, ужыв. ў знач.: выконваць. Р уро
кі. Р. заробку. 5. што. У спалучэнні з на

зоўнікам выражае дзеянне паводле знач.
гэтага назоўніка. Р. памылкі (памыляц
ца). Р. назіранне (назіраць). 6. што каму.
Аказваць, прычыняць што-н. каму-н. Р.
бабро л/обзям. 7. каао-што з каго-чаго. Пе
ратвараць у каго-, што-н., выконваючы
якія-н. дзеянні. Р. з хлопца камедыянта. 8.
каго (што) кім-чым або якім. Прыводзіць у
які-н. стан, надаваць каму-, чаму-н. які-н.
выгляд. Р. чалавека шчаслівым. 9. што. Ут
вараць сабой. Рака рабіла круты паварот.
II зак. зрабіць, зрабліб, зрббіш, зрббіць;
зрбблены.
РАБКАР, -а, лт. -ы, -аў м. Скарачэнне:
рабочы карэспандэнт. Ц нрым. рабкараўскі,
-ая, -ае.
РАБОТА, -ы, ДА/-б6це, мн. -ы, -ббт, лс.
1. Праяўленне, ажыццяўленне якой-н.
дзейнасці; дзейнасць, праца чаго-н. 77асля
работы хацелася адпачнуць. Р матора ма
шыны. Р сэрца. 2. Кола заняткаў справа;
пэўны род дзейнасці. У яго работы — не
пачаты край. Фізічная р. Трамабская р.
3. Служба, праца ў якой-н. установе, на
якім-н. прадпрыемстве. 77аступіць на ра
боту. Сумяшчаць работу з вучобай. 4. мн.
Дзейнасць па стварэнні, вырабе, апра
цоўцы чаго-н. Сельскагаспадарчыя рабо
ты. Унутраныя работы ў новым боме. 5.
Прадукт працы, выраб, твор. Выстаўка
работ мастака. Друкаваная р. 6. Тое, што
знаходзіцца ў працэсе апрацоўкі, дапра
цоўкі. 77рынесці работу бабому. 7. Якасць
або спосаб выканання чаго-н. Замок ка
вальскай работы. 8. Фізічная велічыня,
якая колькасна характарызуе змены пры
ператварэнні аднаго віду энергіі ў дру
гі. Ябзінка вымярэння работы. 0 Пусціць у
работу — даць прымяненне чаму-н. Ц наліянш.-ласк. рабатка, -і, ДА/-тцы, лс. (да 2,
5 і 7 знач.; разм.).
РАБОТАДАВЕЦ, -дАўца, лт. -дАўцы,
-дйўцаў м. (афіц.). Той, хто дае работу
наймае рабочую сілу.
РАБОТАДАЎЦА, -ы, мн ы, аў м
(афіц.). Тое, што іработабавец.
РАБОТНІК, а, лт і, аў м І. Той, хто
працуе; працаўнік. Рн — бобры р. Лбказны
р. 2. Чалавек, які працуе дзе-н., прафесій
на займаецца якой-н. дзейнасцю. Работ
нікі бруку. Р музея. 3. Той, хто абслугоўвае
каго-н. сваёй працай. Лапяць работніка. Ц
лс. работніца, -ы, мн. -ы, -ніц. Ц прым. ра
ботніцкі, -ая, -ае (да 3 знач.).
РАБОЧЫ', -ага, мн. -ыя, -ых, м. На
ёмны работнік, які займаецца вытворчай
працай. Высокакваліфікаваны р.
РАБОЧЫ, ая, ае І. Які мае адносі
ны да рабочага', рабочых, уласцівы ім. Р
клас. Р рух. 77а-рабочаму (прысл.). 2. Які
непасрэдна выконвае работу, пэўнае дзе
янне. Рабочыя часткі машыны. Рабочыя
пчолы. 3. Які жыве са сваёй працы; пра-

РАБ-РАД
цоўны. Р чдлаеек. 4. Які служыць, пры
значаны для работы, выкарыстоўваецца
ў рабоце. Р. /нструмент. Рабочае дбзенне.
Р стол. 5. Устаноўлены для работы, за
няты работай (пра час). Р. Дзень. Р сезон.
О Рабочая сіла — сукупнасць фізічных і
духоўных магчымасцей чалавека, якія вы
карыстоўваюцца ім у працэсе вытворчас
ці. Рабочыя рукі — рабочыя, рабочая сіла.
7/е хдлде рабочых рук. 0 У рабочым парадку
(зрабіць, вырашыць што-н.) — у працэсе
работы.
РАБРб, -А, лін. рЗбры / (з л/ч. 2, 2, 4)
рабрьі, рэбраў, н. 1. Дугападобная вузкая
косць, якая ідзе ад хрыбетніка да грудной
косці. Зламаць р. 2. Звычайна выгнутая
частка каркаса якога-н. збудавання, прад
мета і пад. (разм.). Валяюцца рэбры старой
лобк/. 3. Адрэзак прамой, які ляжыць на
перасячэнні дзвюх граней геаметрычнага
цела. Р куба. 4. Вузкі край ці бок прад
мета (па яго даўжыні), кант' (у 1 знач.). Д
цаал/ны. Л балон/. 0 Адны рэбры — хто-н.
надта худы, благі Палічыць рэбры каму —
пабіць, збіць каго-н. Ц нрым. рэберны, -ая,
-ае (да 1 знач.) Рэберныя мышцы.
РАБРЫНА, -ы, .мн. -ы, -рйн, лс. (разм.).
Адно рабро (у 1 і 2 знач.). Ц ламянм/.-ласк.
рабрынка, -і,27М-нцы, л/н. -і, -нак, лс.
РАБРЫНКА, -і, ДМ -нцы, л/н. -і, -нак,
лс. 1. ал. рабрына. 2. Мяса грудной часткі
тушы з рэбернымі касцямі. Ханус/яа з раб
рынкам.
РАБРЫСТЫ, -ая, -ае. Няроўны, з вы
ступамі, гранямі. Рабрыстая лаюрхня. Ц
наз. рабрыстасць, -і, лс.
РАБСКІ ал раб
РАБСТВА, -а, н. 1. Грамадскі лад, засна
ваны на рабаўладанні. Аалан/яльнае р. 2.
Стан, становішча раба (у 1 знач.). Рызеал/цца з р. 3. леран. Поўнае падпарадкаван
не чужой волі, уплыву Духоўнае р.
РАБЎНАК, -нку л/. Гвалтоўны захоп чу
жой маёмасці, грабеж.
РАБФАК, -а, л/н. -і, -аў л/. Скарачэнне:
рабочы факультэт — для падрыхтоўкі ра
бочай і сялянскай моладзі да навучання
ў вышэйшай школе (у 1919—1940 гг). Ц
лрым. рабфакаўскі, -ая, -ае.
РАБФАКАВЕЦ, -каўца, л/н каўцы,
-каўцаў л/. Навучэнец рабфака. Ц лс. раб
факаўка, -і, ДМ-каўцы, л/н. -і, -кавак.
РАБЧЫК, -а, л/н. -і, -аў л/. Невялікая
лясная птушка сямейства цецеруковых са
стракатым апярэннем. Ц лрь/л/. рабчыкавы,
-ая, -ае.
РАБЫ, -Ая, -бе. 1. Не адной масці, не
аднаго колеру з плямамі; пярэсты. Рабая
кароеа. Рабая л/кан/на. 2. З рабаціннем. Р
тедр. 3.3 рабізной, дробным хваляваннем
на паверхні вады. 0 Абое рабое (разм.) —
пра людзей, падобных у чым-н. адзін да
аднаго (звычайна па якіх-н. адмоўных
якасцях).
РАВЕСНІК, -а, л/н. -і, -аў л/. Чалавек
аднолькавага ўзросту з кім-н. Мы з /м раеесн/к/. II лс. равёсніца, -ы, л/н. -ы, -ніц.
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РАВбК, раўкА, л/н. раўкі^ раўкбў, л/. 1.27?.
роў'. 2. Падоўжанае паглыбленне ў чымн., канаўка. Ц лрым. равбчны, -ая, -ае.
РАіА, -і, ДМрАзе, л/н. -і, рАц лс. Стру
меньчык, след чаго-н. вадкага на якой-н.
паверхні. Раз/ лоту на тедры. Раз/ на вок
нах.
РАІАВЁНЬ, рагаўні, л/н. рагаўні^ рагаў
нёў л/. (уст.). Табакерка, зробленая з рога.
РАГАВІІК', -А, л/н. -і^ -бў л/. Палічка
трохвугольнай формы ў куце хаты. Ц ла
л/янм/. рагавічбк, -чкА, л/н. -чкі^ -чкбў л/.
РАЕАВЙС, -ў, л/. Шчыльная зярністая
горная парода бурага або шэрага колеру
якая ўтвараецца ад уздзеяння магмы на
пароду.
РАГАВІЦА, -ы, л/н. -ы, -віц, лс. Пра
зрыстая вонкавая абалонка вока. 77ердсдбка рлзлз/цы.
РАГАВЫ ал рог'
РАГАЛІК, -а, л/н. -і, -аў л/. Маленькая
булачка ў выглядзе рога'.
РАГАНОСЕЦ, -нбсца, л/н. -нбсцы,
-нбсцаў л/. (разм.). Муж, якому здраджвае
жонка.
РАГАТАЦЬ, -гачў, -гбчаш, -гбча; -та
чы; нездк. Гучна смяяцца. Р бдўлдбў. Р бд
слёз. II ндз. рагатанне, -я, н.
РАГАТКА, -і, ДМ -тцы, л/н. -і, -так, лс.
1. Перашкода на шляху пранікнення куды-н. у выглядзе некалькіх накрыж збітых
калоў прымацаваных да доўгага бруса. 2.
лердн. звычайна л/н. Перашкода, замін
ка. Рюрдкрдтычныя рдздтк/. 3. Невялікая
драўляная развіліна з прывязанай да абод
вух яе канцоў гумкай для кідання чаго-н.
Страляць зрдеатк/. Ц лрым. рагатачны, -ая,
-ае (да 1 знач.).
РАГАТОК, -ткў, л/. (разм.). Кароткі,
стрыманы рогат, смех. 77дчууся бяседы,
бесклдлотны р.
РАІАТЎН, -А, л/н. -й, -бў л/. (разм.).
Тбй, хто любіць смяяцца, рагатаць. Ц лс.
рагатўха, -і, ДМ -тўсе, л/н. -і, -тўх; ласк.
рагатушка, -і, ДМ-шцы, л/н. -і, -шак.
РАГАТЫ, -ая, -ае. 1. Які мае рогі. Румндя рдздтдя лсыеёлд. 2. Які мае форму
рога'. Р месяц. 3. Пра мужа, якому здра
джвае жонка; ашуканы жонкаю (разм ).
РАГАЦІНА, -ы, л/н. -ы, -цін, лс. Паляў
нічая зброя ў выглядзе вострага з абодвух
бакоў нажа на доўгім дрэўку. Адбз/ць з рдедц/ндй нд мябзеебзя.
РАГАЧ, -А, л/н. -ы, -бў л/. 1. Самец але
ня, лася і некаторых іншых рагатых жы
вёл. 2. Вывернуты корань дрэва (разм.). 3.
Драўляная саха (уст.).
РАГОЖА, -ы, лс. Грубая тканіна, пле
ценая звычайна з лубяных палосак (для
накрывання, упакоўкі чаго-н.). 77дклдсц/
каля бзеярэй кусок рдеолсы. Ц лдл/янм/. ра
гожка, -і, ДМ -жцы, л/н. -і, -жак. Ц лрым.
рагожны, -ая, -ае. Раеолсндя ткдн/нд.
РАГОЖКА, -і, ДМ -жцы, л/н. -і, -жак,
лс. 1. ад рагожа. 2. Баваўняная або палат
няная тканіна з папарным перапляцен
нем ніці. Сукенка з рдеолск/.

РАГОЖЫНА, -ы, лс. (разм.). Кавалак
рагожы. 7/акрыць бочку рдеолсыной.
РАГОЗ, -у, л/. Шматгадовая травяністая
балотная расліна, коп'епадобны трыснёг
II лрым. рагбзавы, -ая, -ае / рагбзны, -ая,
-ае.
РАГЎ, леек/?., н. Страва з дробных уту
шаных кавалачкаў мяса, рыбы або гарод
ніны.
РАГУЛІНА, -ы, л/н. -ы, -лін, лс. (разм.).
Палка з развілінай.
РАГУЛЬКА, -і, ДМ -льцы, л/н. -і, -лек,
лс. 1. ад. рагуля. 2. толькі мн. Род аднага
довых і шматгадовых травяністых раслін
сямейства казяльцовых.
РАГЎЛЯ, -і, л/н. -і, -гўль, лс. (разм.). 1.
Тое, што і раеул/нд. 2. Ласкавая назва ка
ровы. II лдл/янк/.-лдск. ра^ўлька, -і, ДМ
-льцы, л/н. -і, -лек, лс.
РАД', -а, М-дзе, л/н. -ьі, -бў, л/. 1. Лінія
роўна размешчаных аднародных прадме
таў. Р л/ідбоеых брэў. Стояць рдбдм/. 2. Су
купнасць з'яў падзей і пад., якія ідуць ад
но за адным. Робы пакаленняў. 3. Некаторая, звычайна немалая колькасць чаго-н.;
шэраг Дрдслухдл/ р. лекцый. 4. толькі мн.
Склад, асяроддзе. Урдбдх дрм//. 5. Мага
зіны, ларкі, размешчаныя ў адну лінію,
/днбдееь/я робы. 6. Прабор у валасах. Рас
чэпныя нд р. едддсы. 0 У першых радах —
уперадзе ўсіх. Ц ндмянм/. радбк, -дкА, мн.
-дкі^ -дкбў м. (да 1 і 6 знач.); нрым. радкбвы, -ая, -ае /радавй, -Ая, -бе (да 1 знач.;
спец.). Рдбкоедя сяўба. Рабкоеая сеялка.
Рабаеая ндсобко бульбы. Рабаеая сеялка.
РАД^ ад. рады.
РАДА, -ы, ДМ-дзе, лс. 1. Парада, паву
чанне, як паступіць, як зрабіць. 77анрас/ць
рабы. 2. Сумеснае абмеркаванне якіх-н.
пытанняў; нарада. Сял/ейндя р. 3. Народ
ны сход, а таксама савет прадстаўнікоў у
розныя гістарычныя перыяды ў Белару
сі, Украіне, Літве, Польшчы. Мясцовая р.
Адборная р. 0 Рады няма — не хапае сілы,
магчымасці справіцца з кім-, чым-н.
РАДАВАЦЦА, -дуюся, -дуешся, -дуец
ца; -дуйся; нездк. Адчуваць радасць, пра
яўляць радасць, быць у вясёлым, радас
ным настроі. Р еесндеому бню. Р доследу.
%лаеек рабаваўся, смяяўся. Ц здк. абрада
вацца, -дуюся, -дуешся, -дуецца; -дуйся,
узрАдавацца, -дуюся, -дуешся, -дуецца;
-дуйся / парадавацца, -дуюся, -дуешся, -ду
ецца; -дуйся.
РАДАВАЦЬ, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй;
нездк., кдео-м/то. Выклікаць радасць,
прыносіць радасць, асалоду. 77бслех/ бзяцей рабуюць нас. Зялёная рунь рабуе еока.
II здк. абрадаваць, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй;
-даваны, узрадаваць, -дую, -дуеш, -дуе;
-дуй; -даваны / парадаваць, -дую, -дуеш,
-дуе; -дуй; -даваны.
РАДАВІТЫ, -ая, -ае (уст.). Які нале
жыць да старога знатнага роду. Рабае/тдя
м/ляхтд. II ндз. радавітасць, -і, лс.
РАДАВЫ'ад рад'
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РАДАВЁР, -Ая, -бе. 1. Які нічым не вы
значаецца сярод іншых; просты, звычай
ны. Р работнік. Р член лрелн/заць//. 2. Які
не належыць да каманднага, начальніц
кага складу. Р. баец. 3. у знач. наз. радавы,
-бга, мн. -ьія, -ьіх, л*. Тое, што і салбат (у 1
знач.). Тзарбьйр.
РАДАВЁР, -Ая, -бе. 1. Які мае адносіны
да роду (у 2 знач.). Р. лброб. 2. Спадчын
ны, родавы. Рабаеая маёмасць.
РАДАВЁГ, -Ая, -бе. Зроблены з грубай
ільняной пражы; зрэбны. Рабазое палатно.
РАДАДЗНДРАН, -а / у, м. 1. а Веч
назялёная расліна сямейства верасовых
з тоўстым лісцем і вялікімі прыгожымі
кветкамі; альпійская ружа. 2. -у. Зараснікі
гэтай расліны. Ц лрым. рададэндравы, -ая,
-ае.
РАДАР, -а, мн. -ы, -аў, л*. Радыёлака
цыйная ўстаноўка. Ц лрым. радарны, -ая,
-ае.
РАДАСЛОЎЕ, -я, н. Гісторыя роду, ге
неалогія. II лрым. радаслоўны, -ая, -ае. Рлблслоўная тлбл/ца.
РАДАСЛОЎНАЯ, -ай, мн. -ыя, -ых, лс.
Пералік пакаленняў аднаго роду, які ўста
наўлівае паходжанне і ступень роднасці.
РАДАСНЫ, -ая, -ае. 1. Які выяўляе ра
дасць, весялосць; поўны радасці. Р на
строй. 2. Які выклікае, прыносіць радасць.
Робленая лабзея. Ц наз. радаснасць, -і, лс.
РАДАСЦЬ, -і, лс. 1. Вясёлае пачуццё,
адчуванне вялікага душэўнага задаваль
нення. Скакаць аб рабасц/. 77аоебам/ць з
рабасцю. 2. Падзея, абставіны і пад., якія
даюць асалоду, шчасце. ТТлехлць у еосц/ ба
бабулі — самая вялікая р. бля бзяцей.
РАДЖА, -ы, мн. -ы, -аў і РАДЖА, -ы,
мн. -ьі, -Ай, м. Княжацкі тытул у Індыі, а
таксама асоба, якая яго мае.
РАДЖАЦЦА ад. радзіцца.
РАДЖАЦЬ ад. радзіць.
РАДЗЁЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе; незак.
Рабіцца рэдкім, радзейшым, менш гус
тым; змяншацца колькасна. Рабзее лес.
Рабзее туман. Ц зак. парадзёць, -ёе.
РАДЗІЛЬНЫ, -ая, -ае 1. Прызнача
ны для аказання ўрачэбнай дапамогі пры
родах. Р бом. 2. Які бывае пры родах. Рабз/льная зорачка.
РАДЗІМА, -ы, лс. І. Бацькаўшчына,
родная краіна. Абарона Рабз/мь/. 2. Мес
ца нараджэння, узнікнення, паходжання
каго-, чаго-н. Даехаць нл селюрлбз/му. Рлбз/му, як / мац/, не зь/б/рлюць (прыказка).
РАДЗІМЕЦ, -мцу, м. (разм.). Прыпадак
хваробы ў малых дзяцей (а таксама ў па
радзіх і цяжарных жанчын), які суправа
джаецца сутаргамі і стратай прытомнасці.
РАДЗІМІЧЫ, -аў, абз. радзіміч, -а, м.
Група ўсходнеславянскіх плямён, якія
жылі ў першым тысячагоддзі ў міжрэччы
Дняпра і Дзясны па цячэнні ракі Сож і яе
прытокаў.
РАДЗІМКА, -і, ДАТ -мцы, мн. -і, -мак,
лс. Прыроджаная плямка на скуры чала
века. Р на м/члцэ.

РАДЗІМЫ, -ая, -ае (нар.-паэт.). Родны.
Р. край. Сустракай, рлбз/мая (наз.), барае/х
злсцей. О Радзімая пляма — прыроджанае
змяненне скуры. 0 Радзімая пляма — не
дахоп, які з'яўляецца перажыткам чаго-н.
Рлбзм/ь/я нлямь/ м/нулоел.
РАДЗІНА, -ы, лс. (разм.). Сям'я, радня.
Сабралася уся р.
РАДЗЙГЫ, -ін. 1. Нараджэнне дзіцяці.
2. Сямейнае святкаванне, звязанае з нара
джэннем дзіцяці. Спраўляцьр.
РАДЗІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; злк. і незок. Паведаміць
(паведамляць) пры дапамозе рацыі, па ра
дыё. Р лра стоп набеор
РАДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца;
незак., з к/м. 1. Прасіць у каго-н. рады (у
1 знач.). 276 бацьк/ злусёбь/ /м/л/р. 2. Мець з
кім-н. раду (у 2 знач.), раіцца. Сябры сто
лі р., м/то рабіць балей. Ц злк. парадзіцца,
-джуся, -дзішся, -дзіцца.
РАДЗІЦЦА, раджўся, рбдзішся, рбдзіцца; злк. і незак. 1. Тое, што і нарлбзіццл.
2. незак. Даваць ураджай, плады (аб рас
лінах). ТТабта робзіцца ў нас капуста. Ц
незак. таксама раджацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца (да 1 знач.).
РАДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць; незак.
1. каму, з ін%). Даваць якую-н. раду (у 1
знач.), раіць. Я злусёбь/ рлблсу плбўмлць,
поелябзець, не спям/ацца. 2. каео-м/то. Пра
панаваць каго-, што-н. у якасці каго-, ча
го-н. 2&ктлр р. лекі як сробок об болю. 3.
Раіцца, меркаваць. Сябзелі мулсчынь/ нл
лаўцы і ўсё рабзілі //аміле сабой. 0 Раду ра
дзіць (разм.) — радзіцца, раіцца. Ц злк. па
радзіць, -джу -дзіш, -дзіць.
РАДЗІЦЬ, раджў, рбдзіш, рбдзіць; зак.
і незак. І. клео-м/то. Тое, што і нлрлбзіць.
2. незок. Даваць ураджай, плады (аб гле
бе, раслінах). Глеба робзіць бобро. ТУлбтд
робзяць буракі. II незак. таксама раджаць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
РАДКАВЫ, ал рад'
РАДКОМ, прысл. (разм.). У адзін рад.
РАДНЙІА, -ы, лс. (разм.). Тое, што і
рлбно.
РАДНІЦЦА, раднібся, рбднішся, рбдніцца; незак. 1. Уступаць у адносіны род
насці, сваяцтва з кім-н. Р з сусебзямі. 2.
Збліжацца, мець падабенства. Ц зак. парад
ніцца, -раднюся, -рбднішся, -рбдніцца.
РАДНІЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., рбдніць;
незак., клео-м/то з кім-чым. 1. Ствараць
адносіны роднасці паміж кім-н. 2. Рабіць
падобным, збліжаць. Тэтыя бел зборнікі
зерм/аў робняць паэтаў.
РАДНО, -А, н. Тоўстае палатно з пянь
кі або грубай ільняной пражы, а таксама
выраб з такога палатна. 7коцьр. 7/акрыцця
рлбном. II лрь/м. радняны, -ая, -ае. Рлбнянь/я
мазоліць/.
РАДНЯ, -і^ лс. 1. зб. Сваякі. Блізкая р.
Сабралася ў еосці ўся р. 2. Тое, што і сзаяк
(разм ). Яна мнер.

РАД-РДД
РАДОВІШЧА, -а, мн. -ы, -вішч і -аў, н.
Прыродныя залежы карысных выкапняў;
паклады. Р золата.
РАДОК, -дкА, мн. -дкі^ -дкбў м. 1. ал.
рад'. 2. Частка тэксту або асобныя сло
вы, літары, іншыя знакі, надрукаваныя ці
напісаныя ў адну лінію. Р зерм/л. 0 Радок
у радок — даслоўна, літаральна (спісаць,
сказаць і пад ). Чытаць паміж радкоў — зда
гадваючыся пра скрыты сэнс напісанага.
РАДОН, -у, л/. Радыеактыўны хімічны
элемент, газ, які выкарыстоўваецца ў тэх
ніцы і медыцыне. Ц лрь/м. радонавы, -ая,
-ае. Рабонлзь/я зонны.
РАДОЎКА', -і, ДМ -дбўцы, мн. -і, -дбвак, лс. Агульная назва некалькіх відаў
шапкавых грыбоў сямейства радоўкавых.
7/7эрая р.
РАДОЎКА , -і, ДАТ -дбўцы, мн. -і, -дбвак, лс. (разм.). Чыя-н. чарга рабіць штон. Яасталл р. плсз/ць кароў.
РАДОЎКАВЫЯ, -ых. Сямейства шап
кавых грыбоў да якіх адносяцца радоўка
шэрая, радоўка фіялетавая, сівуха, падзялёнка і інш.
РАДУЖНЫ, -ая, -ае. У выразе: радуж
ная абалонка (спец.) — пярэдняя частка
сасудзістай абалонкі вочнага яблыка, якая
размешчана наперадзе хрусталіка і вызна
чае сабой колер вачэй.
РАДЦА, -ы, мн. -ы, -аў м. 1. Той, хто ра
іць, дае параду (у 1 знач.), дарадца, дарад
чык. 2. Выбарны член ад багатых гарад
скіх вярхоў у раду (магістрат) у Беларусі ў
14—18 стст. (гіст.).
РАДЧЭЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -бе; незак.
Тое, што і рабзець. Рабчэў туман. Ц злк. па
радчэць, -бе.
РАДЫ, -ая, -ае; рад, -а. 1. Які перажы
вае пачуццё радасці, задавальнення. Ра
бая мац/ елеарь/лл безупынку. 2. у знач. зык.
(звычайна кар. %).), каму-чаму, з бобон. і
без бал. Пра пачуццё радасці, задаваль
нення, якое перажывае хто-н. Мы нлбта
рабы такому еосцю. Я раб, м/то ты ўбалл
з <езбз/ў. 3. у знач. зык., з /н%). Пра жадан
не, гатоўнасць зрабіць што-н. Я роб бы
зам блпал/лечь/, бы не маю цяпер зольнаел
часу 01 не рад (рады); (і) сам не рад (рады)
(разм.) — пра чый-н. жаль, шкадаванне
з прычыны таго, што адбылося пры яго
ўдзеле. Рад (ці) не рад (разм.) — паняволі,
хочаш не хочаш.
РАДЫЁ... (а таксама радыя...). Першая
састаўная частка складаных слоў са знач.:
які адносіцца да радыю, радыяцыі, напр.:
рдбь/елячэнне, робые/затолы, рабь/етзрап/я.
РАДЫЕАКТЫЎНАСЦЬ, -і, ж Распад
атамных ядзер некаторых хімічных эле
ментаў які суправаджаецца актыўным
выпраменьваннем. Р урану. Ц лрь/м. рады
еактыўны, -ая, -ае. Р. расплб.
РАДЫЕВЫ ад радый
РАДЫЁ, нескл., н. 1. Спосаб перадачы і
прыёму гукаў сігналаў на адлегласць без
правадоў пры дапамозе электрамагніт-

РАД-РАЁ
ных хваль, што перадаюцца спецыяльны
мі станцыямі. Звязацца ла р. 2. Прылада,
апарат для прыёму гукаў такім чынам.
/Тразесц/ р. 3. Тое, што перадаецца такім
спосабам (перадачы, музыка і пад.). Слу
хаць р.
РАДЫЁ... Першая састаўная частка
складаных слоў у знач.: які мае дачынен
не да радыё, напр.: раЭь/^алара/н, радыёсу
вязь, раіЗь/ё/мэхн/ка.
РАДЫЁАМАТАР, -а, лін -ы, аў м. Той,
хто займаецца радыё і яго тэхнікай як ама
тар (у 2 знач.). II ярым. радыёаматарскі, -ая,
-ае.
РАДЫЁВУЗЕЛ, -злА, мл. -злы, -злбў м.
Устаноўка па абслугоўванні насельніцтва
радыёперадачамі.
РАДЫЁВЯШЧАННЕ, я, я Перадача
паведамленняў музыкі і пад. па радыё. Р
(Зля мола^з/. II лрым. радыёвяшчітьны, -ая,
-ае.
РАДЫЁГРАМА, -ы, мл -ы, -грАм, ж.
Тэлеграма, перададзеная па радыё.
РАДЫЁКРОПКА, -і, ДА/ -пцы, мл -і,
-пак, ж. Скарачэнне: радыётрансляцый
ная кропка. У?л/алаз/ць раЛь/екролку
РАДЫЁЛА, -ы, мя. -ы, -дыёд, ж. Апа
рат, які злучае ў сабе радыёпрыёмнік і
прайгравальнік.
РАДЫЁЛАКАТАР, а, мя ы, аў м
Комплекс радыёапаратуры для радыёла
кацыі. II лрым. радыёлакатарны, -ая, -ае.
РАДЬІЁЛАКАЦЫЯ, -і, ж Выяўленне і
вызначэнне месцазнаходжання і аддале
насці аб'ектаў пры дапамозе радыёхваль.
II лрым. радыёлакацыйны, -ая, -ае.
РАДЫЁПЕРАДАТЧЫК, а, мл і, аў
м. Прыстасаванне для перадачы інфар
мацыі на адлегласць пры дапамозе радыё
хваль.
РАДЫЁПЕРАДАЧА, -ы, мя -ы, -дАч, ж
Перадача (у 2 знач.) па радыё. Слухацьра^ыёлсра^алы. А^зыллая р.
РАДЫЁПЕРАХВАТ, -у, А/ -вАце, м
(спец.). Спосаб радыёразведкі — прыём і
запіс радыёсігналаў праціўніка.
РАДЫЁПРЫЁМНІК, -а, мл -і, -аў м
Апарат для прыёму гукаў сігналаў па ра
дыё.
РАДЫЁСПОРТ, у, А/-рце, м Тэхнічны
від спорту які ўключае розныя спаборніц
твы з выкарыстаннем радыёапаратуры ў
спалучэнні з агульнафізічнымі пракгыкаванямі. II лрым. радыёспартыўны, -ая, -ае.
РАДЫЁСТАНЦЫЯ, -і, мя -цый, ж
Станцыя для перадачы і прыёму гукаў і
іншых сігналаў па радыё.
РАДЫЁСЎВЯЗЬ, -і, ж Сувязь, якая
ажыццяўляецца па радыё.
РАДЫЁТЭЛЕГРАФ, а, м Сістэма су
вязі для перадачы і прыёму тэлеграфных
паведамленняў з дапамогай радыёхваль. Ц
лрым. радыётэлеграфны, -ая, -ае.
РАДЫЁТЭЛЕФОН, -а, мл -ы, -аў м
Сродак сувязі для перадачы і прыёму моў
ных паведамленняў пры дапамозе радыё
хваль. II лрым. радыётэлефонны, -ая, -ае.
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РАДЫЁТЭХНІК, а, мл і, -аў, м Спе
цыяліст у галіне радыётэхнікі.
РАДЫЁТЭХНІКА, і, ДА/ ніцы, ж 1.
Навука аб электрамагнітных ваганнях
высокай частаты і радыёхвалях. 2. Галіна
тэхнікі, якая займаецца пытаннямі прак
тычнага прымянення высокачастотных
электрамагнітных ваганняў Ц лрым. радыё
тэхнічны, -ая, -ае.
РАДЫЁФІКАВАЦЬ, -кўю, кўеш, кўе;
-кўй; -кавАны; зак. і лезак., мяло. Абсталя
ваць (абсталёўваць) што-н. устаноўкамі
для прыёму і перадачы па радыё. Ц лаз. ра
дыёфікацыя, -і, ж.
РАДЫЁХВАЛЯ, -і, мл. -і, -вАль, ж.
Электрамагнітная хваля, якая выкарыс
тоўваецца для перадачы сігналаў на адлег
ласць без правадоў Ц лрым. радыёхвалевы,
-ая, -ае.
РАДЫЁЭЛЕКТРОНІКА, і, ДА/ ніцы,
ж. Галіна навукі і тэхнікі, якая развілася з
радыётэхнікі і электронікі.
РАДЫЁЭЛЕКТРОННЫ,
ая,
ае
Які выкарыстоўвае для ўзбуджэння або
ўзмацнення радыёхваль электронныя
з'явы ў газах або цвёрдых целах. Ра^ыёэу?ек?лроллыя лрыОоры.
РАДЫЙ, -ю, м. Хімічны элемент, се
рабрыста-белы бліскучы метал, які мае
радыеактыўныя ўласцівасці. Ц лрь/м. рады
евы, -ая, -ае.
РАДЫКАЛ', -а, мл. -ы, -аў, м. 1. Пры
хільнік радыкалізму (у 1 знач.), член ра
дыкальнай партыі. 2. Прыхільнік крайніх,
рашучых дзеянняў поглядаў Р у лаяуць/.
РАДЫКАЛ , -а, мл. -ы, -аў, м. (спец.).
1. У матэматыцы: знак (^/), які абазначае
здабыванне кораня з ліку або матэматыч
нага выразу што стаіць пад гэтым знакам.
2. Устойлівая група атамаў у малекуле,
якая мае няспараны электрон і здольная
пераходзіць без змен з малекулы аднаго
рэчыва ў малекулу другога.
РАДЫКАЛІЗМ, -у м. 1. Крайняя, бес
кампрамісная грамадска-палітычная па
зіцыя партыі або групы асоб, якая харак
тарызуецца імкненнем да кардынальных
змен у сацыяльна-палітычнай сферы.
/7ая/л/ычлы р. 2. Склад думак і дзеянняў
уласцівы радыкалу (у 2 знач.); палітыч
ная смеласць, рашучасць. Ц лрь/м. радыка
лісцкі, -ая, -ае.
РАДЫКАЛЬНЫ, ая, ае Які пры
трымліваецца крайніх поглядаў; найбольш
дзейсны, рашучы. АкЗь/клльлля ларл/ыя. Райммльлыямбрь/. II лаз. радыкальнасць, -і, ж.
РАДЫКУЛІТ, -у, А/-ліце, м. Захворван
не карэньчыкаў спіннамазгавых нерваў Ц
ярым. радыкулітны, -ая, -ае.
РАДЫСКА, -і, ДА/-дысцы, мл. -і, -сак,
ж. Агародная расліна сямейства крыжа
кветных з ядомым круглым або падоўжа
ным коранем, звычайна белай або чырва
наватай мякаццю і чырвонай скуркай. Са
лам з рашыся/. II лрым. радыскавы, -ая, -ае.
РАДЫСТ, -а, А/ -сце, мл. -ы, -аў м.
Спецыяліст па перадачы і прыёме паве

дамленняў па радыё. Ц ж. радыстка, -і, ДА/
-тцы, мл. -і, -так.
РАДЫУС, -а, мл -ы, -аў м 1. У матэ
матыцы: адрэзак прамой лініі, які злучае
цэнтр з любым пунктам акружнасці або
паверхні шара. 2. лбрал. Велічыня ахопу
чаго-н., вобласць распаўсюджання ча
го-н. Р (Ззеялля аяіяцы/. Ц лрым. радыусны,
-ая, -ае.
РАДЫЯ... (ад. радыё...). Першая састаў
ная частка складаных слоў; ужыв. замест
«радыё...», калі націск у другой частцы
слова падае на першы склад, напр.: ра<?ыя^ра%?/я, ржЗыялоа/я.
РАДЫЯЛЬНЫ, -ая, ае Размешчаны,
накіраваны па радыусе. Райыяльлоя ллал/роўка забу&жы. II лаз. радыяльнасць, -і, ж.
РАДЫЯТАР, а, мл ы, -аў м 1. Пры
бор для ахаладжэння ў рухавіках унутра
нага згарання, у халадзільных устаноўках.
2. Награвальны прыбор цэнтральнага
ацяплення. Ц лрь/м. радыятарны, -ая, -ае.
РАДЫЯЦЫЯ, -і, ж 1. Выпрамяненне
электрамагнітных хваль. Р зямл/. 2. Ра
дыеактыўнае выпрамяненне, небяспеч
нае ў вялікіх дозах для ўсяго жывога. Солеллая р. Доза размяць//. 3. Праменепадоб
нае распаўсюджанне чаго-н. ад якога-н.
цэнтра. Р &мю. II лрь/м. радыяцыйны, -ая,
-ае. РдіЗь/яць/Дл/мздс/ріроад.
РАДЭА, лескл., л. Каўбойскія спабор
ніцтвы, у якія ўваходзіць утаймаванне
дзікіх коней і быкоў а таксама язда на
неўтаймаваных конях і быках. О Аўтама
більнае радэа (аўтарадэа) — выкананне не
бяспечных трукаў на аўтамабілях.
РАЁННЕ 27/. раіцца.
РАЁШНІК, а, мл і, -аў, м Той, хто па
казвае раёк (у 1 і 2 знач.).
РАЁК, райкА, мл. райкі^ райкбў м. 1.
Скрынка з павелічальным шклом для
разглядвання малюнкаў а таксама паказ
такіх малюнкаў на кірмашах 18—19 стст.,
які суправаджаўся жартоўнымі тлумачэн
нямі; батлейка. 2. Лялечны тэатр (уст.). 3.
Тэатральная галёрка (разм., уст.). Ц лрым.
раёшны, -ая, -ае (да 1 знач.).
РАЁН, -а, мл. -ы, -аў м. 1. Частка тэ
рыторыі, мясцовасць, што вылучаецца
паводле якіх-н. асаблівасцей, прыкмет.
Др&мь/с/мжь/ р. Лаўлочлыя раёлы яра/лы. Р
засух/. 2. Адміністрацыйна-тэрытарыяль
ная адзінка ў складзе вобласці, краю, рэс
публікі або ўнутры вялікага горада. Лааомск/ р. ЛІЕрм/амдДск/ р. абраза А//лска. 3.
Адміністрацыйны цэнтр, а таксама галоў
ныя ўстановы такой адміністрацыйна-тэ
рытарыяльнай адзінкі (разм.). 2?ыу я у раеле ла ларайзе. 4. Месца, якое прылягае да
чаго-н., размешчана вакол чаго-н. .Жыць
у раёле яакзала. 5. Пра сельскую мясцо
васць (разм.). Рацьк/ жывуць ла раёле. Ц
лрым. раённы, -ая, -ае (да 2, 3 і 5 знач.). Р
цэлл/р. Раёллае лачаяьсл/оа.
РАЁЎНЯ, -і, мл. -і, -яў ж. Абцягнутая
тканінай лубянка, у якую збіраюць пчалі
ны рой для перасадкі ў новы вулей.
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РАЖАНКА, -і, ДЛ/ -нцы, ж. Кіслама
лочны напітак, прыгатаваны з топленага
малака, заквашанага смятанай.
РАЖКА, -і, ДМ -жцы, лін. -і, -жак, ж?.
Драўляная пасудзіна ў выглядзе цэбрыка
з ручкай, прызначаная для розных гаспа
дарчых патрэб. II ломянм/.-лоск. ражачка,
-і, ДА/-чцы, .мя. -і, -чак, ж?. Ц ярь/м. ражач
ны, -ая, -ае.
РАЖбК', -жкА, мя. -жкі^ -жкбў м 1. мя.
рбжкі, -жак; ад. рот*. 2. Тое, што ірое' (у 2
знач.). 3. Назва розных вырабаў прадме
таў у выглядзе рога', трубкі з расшыраным
канцом. 4. толькі мя. Харчовы прадукт у
выглядзе коратка нарэзанай макароны.
77о#орь/ць ражкоў. 5. Лапатачка для на
дзявання абутку. II лрым. ражковы, -ая, -ае.
Ражковае (Зраза.
РАЖбС <м. рог".
РАЖОН, -жнА,
-жны, -жнбў, л<.
(уст). Востры кій. 0 Лезці на ражон (разм.,
неадабр.) — брацца за што-н. заведама
рызыкоўнае.
РАЖбЧШК, -а, лж. -і, -аў, лс Музыкант, які іграе на розе' (у 2 знач.), на раж
ку. Лясамбль рожочч/коў.
РАЗ', -у, мя. -й, -бў, м 1. Абазначэнне
аднакратнага дзеяння. .Прыязджаць р. яа
/лыйзеяь. Сем разоў абмерам, обз/я р. обрэж
(прыказка). 2. З'ява, выпадак у шэрагу ад
народных дзеянняў праяўленняў чаго-н.
У матуль/ р. Хожяы р. 3. у злая. кольк. л/ч.;
яескл. Адзін (пры падліку). Р, бео, /яры.
0 Аднаго разу — аднойчы Ва ўсякім ра
зе — пры любых абставінах. Другім разам
(разм.) — калі-небудзь, не цяпер. Другі раз
(іншы раз) — часам, у некаторых выпад
ках. За раз — у адзін прыём Не раз (і не
два) — многа разоў Ні ў якім разе — ні пры
якіх умовах, ніколі. Па той раз — з таго ча
су. Раз-два і гатова (разм., жарт) — вельмі
хутка. Раз за разам — зноў і зноў беспе
рапынна. Раз (і) назаўсёды — канчаткова,
беспаваротна. Раз на раз не прыходзіцца —
не заўсёды бывае аднолькава. У самы раз
(самы раз) (разм.) — якраз, у пару. У такім
разе — у такім выпадку. Ц ломяям/. разбк,
-зкА, м. (да І і 2 знач.) / рАзік, -а, м. (да 1
і 2 знач.).
РАЗ , лрысл. (разм.). Аднойчы. Р уяочы
лочуўся аул мом/ь/я.
РАЗ , злуч. ўмоўчы (разм.). Калі. Р. яе
умеем/, яе бярыся.
РАЗ", у злач. зык. (разм ). Абазначае
хуткае і рэзкае дзеянне (стукнуў схапіў і
пад.). Р яео ло сл/че/
РАЗ'... (РАЗА..., РАС...), бзеяслоўчоя лрь/сл/оук/7. Абазначае: 1) дзяленне на часткі,
размеркаванне па частках, па месцах, па
паверхні і пад., напр.: разрэзаць, раза
рваць, роск/боць, размазаць, 2) узмацнен
не, напружанне ў праяўленні дзеяння,
напр.: раскарм/ць, росхеол/ць; 3) у спалу
чэнні з -цца: пачатак працяглага, інтэн
сіўнага дзеяння, напр.: разбурчацца, рас
танцавацца, разбалецца, 4) у спалучэнні з
-цца: напрамак руху многіх у розныя бакі,

напр.: разахацца, раздяцецца, рассылацца;
5) спыненне дзеяння, стану напр.: разма
розяцца, разл/об/ць; 6) адваротнае дзеянне,
напр.: разм/я/раваць,раскруц/ць.
РАЗ (РАС ), лрь/стоўко лрыметч/коў
(разм.). Абазначае: 1) вышэйшую ступень
якой-н. якасці, напр.: развясёлы, разуда
лы, росяроклять/; 2) наяўнасць чаго-н.,
што распасціраецца ў розных кірунках,
напр.: развм/с/лы, розеол/сть/, роск/бз/сть/.
РАЗАБРАЦЦА, -збярўся, -збярэшся,
-збяруцца; -збяромся, -зберацеся, -збярўцца; -забраўся, -рАлася; -збяруся; зак.
1. Прывесці ў парадак свае рэчы, улад
кавацца (разм.). Р. з борое/. 2. у к/м-чым /
(разм.) з к/м-чым. Упікнуўшы ў падрабяз
насці, добра зразумець каго-, што-н. Р ў
чарцяжах. Р ў обстое/яох. Ц яезак. разбі
рацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
РАЗАБРАЦЬ, -збярў, -збярэш, -збярб;
-збярбм, -зберацё, -збярўць; -збярй; -забрАны; зак. 1. мяло. Раз'яднаць, разняць
што-н. на састаўныя часткі. Р еобз/яя/к.
Р старую хату. 2. каео-м/то. Узяць усё,
раскупіць. Р лос]ручч/к/. Разабрал/ тавар.
3. м/то. Рассартаваць, прывесці ў парадак,
размясціць у пэўным парадку. Р. л/сты. Р.
бокумеяты. 4. каео-м/то. Спарадкаваць,
раздзяліўшы мяса і сала і іншыя часткі. Р
кабала. 5. лсроч., м/то. Даследуючы, вы
светліць, даць ацэнку чаму-н. Р сачыяечя/
вучяяў. Р. сказ ла часц/чах мовы. 6. лерам.,
м/то. Распазнаць, адрозніць што-н. Р лочь/рк. Р еатучак ерум/ яа смак. Яе р., м/то
ёя еаеррь/ць. 7. (7 / 2 ос. яе ўжыв.), лбрая.,
каео (м/то). Ахапіць, апанаваць (пра па
чуццё, жаданне і пад.; разм.). Яе разабрала
злосць. Дзяцей разабрала ц/кавасць. 8. Вы
клікаць ап'яненне (разм.). Яео разабрала
(безас.) ласля м/к/іяяк/ еорэлк/. С Не разбяры-бяры (разм.) — пра пгго-н. вельмі
заблытанае, незразумелае. Разабраць па
костачках (разм.) — дэталёва абмерка
ваць, абгаварыць каго-, што-н. (Уёю) ноч
разбяруць (разм.) — не будзе калі спаць. Ц
чезок. разбіраць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц чоз. раз
бор, -у м. (да І—6 знач.) / разборка, -і, ДА/
-рцы, ж. (да 1 знач.).
РАЗАВЫ, -ая, -ае. Прыгодны на адзін
раз, які робіцца толькі раз або за адзін
прыём. Р. білет. Розоеоя боломоео.
РАЗАГНАЦЦА, -зганібся, -згбнішся,
-згбніцца; -загнАўся, -загнАлася; -зганіся;
зок. Давесці рух да вялікай скорасці. Р яо
мом/ыче. II чезок. разганяцца, -Аюся, -Аеш
ся, -Аецца. Ц лоз. разгбн, -у, м. У5яць р. З
розеояу.
РАЗАГНАЦЬ, -зганіб, -згбніш, -згбніць; -загнАў -загнАла; -згані; -загнАны;
зок. 1. коео-м/то. Прымусіць разысціся,
разляцецца, разбегчыся ў розныя бакі. Р
бзяцем. Р яотоўл. 2. Выгнаць, звольніць
(усіх, многіх) адкуль-н. (разм.). Р. еудьтоёў яо робоце. 3. Рассеяць, развеяць. ТУецер
розоеяоўхморы. 4. Прымусіць прайсці, мі
нуць (пра настрой, стан, пачуццё). Р туеу.
5. коео-м/то. Паскорыць ход, рух. Р. кояя.

РАЖ-РАЗ
Р лобку. 6. м/то. Разараць (барозны). Р.
яекольк/ борозёя бульбы. Ц чезок. разганяць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц чоз. разгбн, -у м. (да 1, 2 і
5 знач.) /разгбнка, -і, -нцы, ж. (да 5 знач.).
РАЗАГНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зок. Вы
прастацца (пра каго-, што-н. сагнутае і
пад.). II чезок. разгінацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца / разгібацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
РАЗАГНУЦЬ, -нў, нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зок., коео-м/то.
Выпрастаць сагнутае. Р сл/яу. Р лобкову. Ц
чезок разгінаць, -Аю, -Аеш, -Ае / разгібаць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
РАЗАГРЭЦЦА, -бюся, -бешся, -бецца;
зок. 1. Стаць цёплым, гарачым; нагрэцца.
Сўм розоерэўся. 2. Адчуць цяпло ў сваім
целе, сагрэцца (разм.). Р ўробоце. Ц лезок.
разагравацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
РАЗАГРЭЦЬ, -бю, -беш, -бе; -рбты;
зок. 1. м/то. Грэючы, зрабіць цёплым, га
рачым. Р сул. 2. Нагрэўшы, падрыхтаваць
да дзеяння, выкарыстання. Р мотор. 3.
коео-м/то. Выклікаць адчуванне цяпла ў
целе (разм.). Р. сябе роботом. Ц яезок. ра
заграваць, -Аю, -Аеш, -Ае; лоз разаграван
не, -я, ч. II чоз. разагрэў, -грбву л/.
РАЗАДЗЕЦЦА, -дзёнуся, -дзёнешся,
-дзёнецца; зок. (разм ). Прыгожа, шыкоў
на апрануцца; убрацца, прыбрацца. Р. яо
свято. II яезок. разадзявацца, -Аюся, -Аеш
ся, -Аецца.
РАЗАДЗЕЦЬ, -дзёну, -дзёнеш, -дзёне;
-дзёты; зок., коео-м/то (разм.). Прыгожа
апрануць; убраць, прыбраць. Р бз/ця. Ц яе
зок. разадзяваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
РАЗАДЗЬМУЦЦА,
мўся,
мёшся,
-мёцца; -мёмся, -мяцёся, -мўцца; -міся;
зок. Тое, што і розбзьмуццо.
РАЗАДЗЬМУЦЬ, мў, мёш, мё; -мём,
-мяцё, -мўць; -мі; -мўты; зок., м/то. Тое,
што і розбзьмуць. Р. у нечы оееяьчык.
РАЗАДНЕЦЬ, -ёе; безос., зок. Тое, што
і розе/бяеццо.
РАЗАДРАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -здзярбцца; зок. (разм.). Тое, што і розореоццо
(у 1 знач.). II яезок. раздзірацца, -Аецца.
РАЗАДРАЦЬ, -здзярў, -здзярбш, -здзярб; -здзярбм, -здзерацё, -здзярўць; -здзярй; -задрАны; зок. (разм.). 1. коео-м/то.
Рэзкім рухам раздзяліць на часткі; па
рушыць што-н. цэлае, зрабіць драным.
Р долару яо спробныя коволк/. Р. ллом/ч. 2.
коео. Пазбавіць жыцця (пра драпежных
жывёл, птушак). Роўк розоброў оеечку.
3. м/то. Нанесці рану драпіну. Р яоеу об
с]рот. II яезок. раздзіраць, -Аю, -Аеш, -Ае.
РАЗАК, -А, л/я. -і^ -бў л/. (спец.). 1. Вялі
кі шырокі нож. 2. Рэжучая частка якой-н.
машыны, прылады, якога-н. інструмента.
3. Першабытная каменная сякера.
РАЗАМ, лрь/сл. 1. Сумесна з кім-, чым-н.
ТТроцоеоць р. Аббзяць р. боль / робосць. 2.
Адначасова (разм.). 77оляцел/ лтум/к/, о р.
з /м/ / цёллое лето. 3. У адзін прыём. 77рочытоць усё р. 4. Усяго (пра агульную суму

РАЗ-РАЗ
чаго-н.). Р 7.%)руб//ёў. 0 Разам з гэтым — у
той жа час, адначасова.
РАЗАМКНУЦЦА, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-нёцца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; зак.
Раз'яднацца (пра самкнутае). 77онцуе ра
замкнуўся. II незак. размыкацца, -Аецца. Ц
наз. размыканне, -я, н.
РАЗАМКНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак., пано.
Раз'яднаць (што-н. самкнутае). Р. лонцуе.
Р рук/. II незак. размыкаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
наз. размыканне, -я, н.
РАЗАМЛЕЛЫ, -ая, -ае (разм.). Вялы,
расслаблены. Разамлелае а<3 спёкі ^ела. Ц
наз. разамлёласць, -і, эк.
РАЗАМЛЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; зак.
(разм.). Стаць вялым, расслабіцца. Р ас)
еорочыні.
РАЗАНУЦЬ ал рэзаць
РАЗАПРЭЛЫ, -ая, -ае. Які разапрэў;
распараны. Р еорох.
РАЗАПРУЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак. І. (7 і
2 ас. неўзкь/в.). Прэючы, размякнуць, раз
бухнуць. Хама разадрала. 2. Моцна спа
цець, распарыцца (разм.). Р насдялазн/. Ц
незак. разаправаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
РАЗАПХАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.
(разм.). 1. коео-м/л/о. Пхаючы, размясціць
па розных месцах, парассоўваць. Р. рань/
ла /пзл/цах. 2. м/л/о. Набіваючы чым-н.,
прымусіць раздацца; разбіць. Р. яблык/ ла
кім/энях. II незак. распіхваць, -аю, -аеш, -ае
/распіхаць, -Аю, -Аеш, -Ае
РАЗАПХНУЦЬ, нў, нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак., каео-м/л/о
(разм.). Піхнуўшы, прымусіць даць даро
гу, прыбраць з дарогі. Р л/обзем. Ц незак.
распіхваць, -аю, -аеш, -ае і распіхаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
РАЗАРАЦЬ , -арў, -арАш, -арА; -арбм,
-арацё, -арўць; -арй; -арАны; зак., м/л/о.
Аручы, раскінуць (зямлю плугам.). Р некальк/ баразён бульбы. Ц незак. разварваць,
-аю, -аеш, -ае.
РАЗАРАЦЬ^ ал. разарыць.
РАЗАРВАЦЦА, -вўся, -вёшся, -вёцца;
-вёмся, -вяцёся, -вўцца; -віся; зак. 1. (7 і
2 ас. не ўлсые.). Раздзяліцца на часткі ад
рэзкага руху або ад старасці; парвацца.
Ряроўка разарвалася. Хам/уля разарвалася.
2. (7 / 2 ас. не ўлсыв.). Узарвацца знутры,
распасціся на часткі. Снараб разарваўся.
3. лбран. Пра неабходнасць адразу выка
наць многа спраў паспець усюды (разм.).
Я на ўсё не разарвуся. Ц незак. разрывацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца (да 2 і 3 знач.). 0
Душа (сэрца) разрываецца — пра пачуццё
вострай жаласці, шкадавання. Хоць разар
віся! — ужыв. пры ўказанні на незвычай
на вялікую занятасць, неабходнасць быць
адразу ў некалькіх месцах. Ц ноз. разрыў,
-рыву, м. (да 1 і 2 знач.).
РАЗАРВАЦЬ, -вў, -вёш, -вё; -вём, -вяцё, -вўць; -ві; -вАны; зок. 1. коео-м/л/о.
Рэзкім рухам раздзяліць на часткі, пару
шыць цэласць чаго-н.; разадраць. Д л/сл/
лолеры. Р. сукенку. 2. м/л/о. Узарваць знут
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ры, разнесці на часткі, асколкі. 7рубы розорволо'(безас.). 3. перон., м/л/о. Спыніць,
парваць (адносіны, сувязь і пад.). Р. былломоп/ычныя знос/ны. Р. сувязі з сябром/. II
незок. разрываць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ноз. раз
рыў, -рыву, л/.
РАЗАРАЦЦА, -зарўся, -збрышся і -зарйшся, -збрыцца і -зарыцца; -збрымся і
-заріЯмся, -збрыцеся і -зарыцёся, -збрацца і -зарАцца; зок. 1. Страціць маёмасць,
багацце; збяднець. 2. Патраціць на што-н.
грошы (разм.). Р но кн/е/. Ц незок. раза
рацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц ноз. раза
рэнне, -я, н.
РАЗАРЙЦЬ, -зарў, -збрыш і -зарйш,
-збрыць і -зарыць; -збрым і -зарым, -збрыце і -зарыцё, -збраць і -зарАць; -зарбны; зок., коео-м/л/о. Давесці да беднасці,
галечы; пазбавіць дастатку, багацця. Р
сям То. II незок. разараць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
ноз. разарэнне, -я, н.
РАЗАСЛАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., рассцёлецца; зок. Сцелючыся па паверхні чаго-н., распаўсюдзіцца. Розослоўся ло сенолсо/^/ л/умон. II незок. рассцілацца, -Аецца.
РАЗАСЛАЦЬ', -зашлк5, -зашлёш, -зашлё; -зашлём, -зашляцё, -зашлібць; -за
пілі; -заслАны; зок., коео-м/л/о. Паслаць,
адправіць у розныя месцы. Р еонцоў. Р
пісьмы. II незок. рассылаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
II ноз. рассыланне, -я, н. і рассьілка, -і, ДА7
-лцы, лс. II л/уым. рассцілачны, -ая, -ае.
РАЗАСЛАЦЬ , рассцяліб, рассцёлеш,
рассцёле; рассцялі; разаслАны; зок., м/л/о.
Разгарнуўшы поўнасцю, паслаць па па
верхні чаго-н. Р. новы обрус. Р. бывон. Ц не
зок. рассцілаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ноз. рас
сціланне, -я, н., рассцілка, -і, ДА7-лцы, лс. і
рассціл, -у, л/. (спец ). Ц прь/м. рассцілачны,
-ая, -ае (спец.).
РАЗАСПАЦЦА, -плібся, -пішся, -піц
ца; -пімся, -піцёся, -пяцца; -піся; зок.
(разм.). Праспаць даўжэй звычайнага,
заснуць надоўга. Дзіця //озослояося, нехочо
ўсл/овоць.
РАЗАССАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -сёцца; зок. Пра пухліны, нАрасці: апасці,
знікнуць. II незок. рассысацца, -Аецца.
РАЗАССАЦЬ, -сеў, -ссёш, -ссё; -ссём,
-ссяцё, -ссўць; -ссі; -ссАны; зок., м/л/о.
Прымусіць разассацца. Хомл/?эсомі р. зоцвярбзенне. Ц незок. рассысаць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
РАЗАСЯРОДЗІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-іцца; зок. Раздзяліўшыся на драбнейшыя
групы, размеркавацца асобна адзін ад ад
наго, у некалькіх месцах. Ромско розосяробзілося но еяліком ллом/ны. II незок. разасярбджвацца, -аецца. Ц ноз разасярбджванне,
-я, н.
РАЗАСЯРОДЗІЦЬ, джу дзіш, дзіць;
-джаны; зок., коео-м/л/о. Раздзяліўшы на
драбнейшыя групы, размеркаваць кож
ную з іх асобна, у некалькіх месцах. Р воі/ско. Р. об'екл/ы. II незок. разасяроджваць,
-аю, -аеш, -ае.

РАЗАХВОЦІЦЦА, бчуся, -бцішся,
-бціцца; зок. (разм.). 1. Адчуць жаданне,
ахвоту да чаго-н. 2. Страціць жаданне, ах
воту да чаго-н. Яем/л/о ён розохвоціўся, не
лоі/м/оў ло ерыбы. Ц незок. разахвочвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
РАЗАХВОЦІЦЬ, -бчу, -бціш, -бціць;
-бчаны; зок., коео^м/л/о) (разм.). 1. Абудзіць
у кім-н. жаданне, ахвоту рабіць што-н.
2. Прымусіць страціць жаданне, ахвоту
рабіць што-н. Р ісці ў кіно. Ц незок. раза
хвочваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗАХКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зок. (разм.). Пачаць многа і доўга ахкаць.
РАЗАЧХАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зок. (разм.). Пачаць многа і доўга чхаць.
РАЗБАВІЦЬ, -Аўлю, -Авіш, -Авіць;
-Аўлены; зок., м/л/о. Дадаўшы вады або ін
шай вадкасці, зрабіць менш насычаным,
радзейшым. Р слірл/ вобом. Ц незок. разбаў
ляць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ноз. разбаўка, -і,ДМ*
-баўцы, лс.
РАЗБАГАЦЕЛЫ, ая, -ае. Які разбага
цеў, стаў багатым. Р лро<3л/?ымо//ьнік.
РАЗБАГАЦЕЦЬ ал. багацець
РАЗБАЗАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -ра
ны; зок., коео-м/л/о (разм., неадабр.). Лег
кадумна, не па-гаспадарску распрадаць,
раздаць, растраціць. Р. моёмосць. Ц незок.
разбазарваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗБАЛАБОНІЦЬ, -ню, ніш, -ніць;
-нены; зок., м/л/о (разм.). Разнесці чуткі,
пагалоскі і пад.; раззваніць, разбалбатаць.
Р чуні к і но ўс/о вёску. II незок. разбала
боньваць, -аю, -ае, -ае.
РАЗБАЛАВАЦЦА,
дуюся, -дуешся,
-дуецца; -дуйся; зок. (разм.). Стаць балаў
ніком, раздурэць.
РАЗБАЛАВАЦЬ, лую, дуеш, луе;
-луй; -лаваны; зок., коео ('м/л/о). Надта
распесціць, зрабіць непаслухмяным, кап
рызным. Р (Ззіця.
РАЗБАЛБАТАЦЦА, -балбачўся, балббчашся, -балббчацца; -балбачыся; зок.
(разм.). Пачаўшы балбатаць, захапіцца
размовамі.
РАЗБАЛБАТАЦЬ, -лбачў, -лббчаш, -лббча; -лбачьі; -лбатАны; зок., м/л/о (разм.).
Расказаць каму-н. тое, пра што нельга, не
варта было гаварыць. Р сокрэл/.
РАЗБАЛЕЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-ліцца; зок. Пачаць моцна балець. ЗўОрозболеўся. II незок. разбольвацца, -аецца.
РАЗБАМБІЦЬ, -бамбліб, -бамбіш, -бам
біць; -бамбім, -бамбіцё, -бамбяць; -ббмблены; зок., коео-м/л/о. Разбіць, разбурыць
бамбёжкай.
РАЗБАРАНІЦЬ, -раніб, -рбніш, -ра
ніць; -рбнены; зок., коео (м/л/о). Разняць,
развесці (тых, хто пачаў біцца). Р зойзір. Ц
незок. разбараняць, -Яю, -Яеш, -Яе.
РАЗБАРСАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Аец
ца; зок. (разм.). Развязацца (пра аборы і
пад.). II незок. разбэрсвацца, -аецца.
РАЗБАРСАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зок., м/л/о (разм ). Выцягнуць абору (з
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лапця). .Хлопец сеў, разбарсаў лапці. Ц незак.
разбэрсваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗБЁГЧЫСЯ, -бягўся, -бяжышся, -бя
леецца; -бяжьімся, -бежыцбся, -бягўцца;
-бёгся, -бёглася; -бяжьіся; зак. 1. (7 і 2ас.
не ўжыв.). Пра многіх: бягом накіравацца
ў розныя бакі. 2&сці з мужам разбегліся. 2.
Прабегчы некаторую адлегласць, каб пад
рыхтавацца да скачка, пад'ёму і пад. Раз
бегся і скочыў. 77ераб скачком трэба ^обра
р. 3. (7 і 2 ас. не ўжыв.), перан. Пра думкі:
страціць здольнасць сканцэнтравацца на
чым-н. 0 Вочы разбегліся у каго (разм.) —
не ведае, што выбраць, на чым спыніцца.
II незак. разбягацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
II наз. разбёг, -у м. і разбёжка, -і, ДАІ-жцы,
ж. (да 2 знач.). Разбег самалёта (даўжыня
прабегу па зямлі да моманту ўзлёту). Раз
бежка пераб скачком. 0 3 разбегу — а) на
браўшы скораць, разбегшыся; б) не змог
шы спыніцца пасля бегу.
РАЗБЁЖКА, -і, ДМ" -жцы, мн. -і, -жак,
ж. (разм.). 1. ал. разбегчыся. 2. Размінка
бегам перад спартыўнымі выступленнямі.
з. Разыходжанне, несупадзенне ў чым-н.;
супярэчнасць. Р у бва міліметры.
РАЗБЁЖНАСЦЬ, і, мн -і, ей, ж Тое,
што і разбежка. ЗТбжна было заўважыць
разбежнасці з планам.
РАЗБІНТАВАЦЦА, -тўюся, -тўешся,
-тўецца; -тўйся; зак. 1. Зняць з сябе бінт.
Ранены разбінтаваўся. 2. (7 і 2 ас. не
ўжыв.). Разматацца, развязацца (пра бінт,
павязку і пад.). 3. (7 і 2 ас. не ўжыв.). Вы
зваліцца ад бінту павязкі і пад. (разм.).
77олец разбінтаваўся. Ц незак. разбінтоўвац
ца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАЗБІНТАВАЦЬ, -тўю, тўеш, -тўе;
-тўй; -тавАны; зак., каго-мто. Размотва
ючы, зняць бінт з каго-, чаго-н. Р палу. Ц
незак. разбінтоўваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗБІРАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
незак. 1. ал. разабрацца. 2. Разнімацца на
часткі, быць разборным. 3. Быць добра
дасведчаным, адукаваным у якой-н. галі
не. Р ў музыцы.
РАЗБІРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. 1.
ал. разабраць. 2. каго-мто. Выбіраючы,
разборліва разглядаць. Ісці, не разбіраючы
барогі. 3. каго-мто. Крытычна абмяркоў
ваць (паводзіны, чые-н. учынкі; разм ).
7?а схобзе разбіралі парумальнікаў бысцылліны.
РАЗБГГНЁІ, -Ая, -бе (разм.). Бойкі,
праворны, лоўкі. Мой сябар — р. хлопец.
РАЗБІТЫ, -ая, -ае (разм.). Які страціў
бадзёрасць, бяссільны, стомлены. Лбчуваць сябе разбітым. Ц наз. разбітасць, -і, ж.
РАЗБІЦЦА, разаб'юся, разаб'ёшся,
разаб'ёцца; разаб'ёмся, разаб'яцёся, ра
заб'ецца; разбіся; зак. 1. Раскалоцца ад
удару трэснуць, распасціся на часткі.
7//клянка разбілася. Самалёт разбіўся. 2.
леран. Расстроіцца, разбурыцца. Разбі
ліся планы. 3. (7 і 2 ас. не ўжыв.). Раздзя
ліцца на часткі, групы. Р на атрабы. 4.
Пашкодзіць, разбіць сабе да крыві час

РАЗ-РАЗ

РАЗБОЎТАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
тку цела пры падзенні, удары або забіцца
-аецца; зак. 1. Размяшацца ад узбоўтван
насмерць. Р. насмерць. Ц незак. разбівацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
ня. Яйкі з малаком бобра разбоўталіся. 2.
РАЗБІЦЬ, разаб'е, разаб'ёш, разаб'ё;
Боўтаючыся, разліцца. Малако разбоўта
разаб'ём, разаб'яцё, разаб'ець; разбіў, лася. II незак. разбоўтвацца, -аецца.
-біла; разбі; разбіты; зак. 1. ал. біць. 2.
РАЗБОЎТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
Пашкодзіць ударам, параніць. Р галаву.
зак., мто (разм.). 1. Размяшаць, боўтаю
3. леран. Загубіць, разбурыць. Р. мары і на чы. Р %,арбу. 2. Боўтаючы, разліць. Р ма
дзеі. Р чужое мчасце. 4. каго-мто. Раздзя лако. II незак. разбоўтваць, -аю, -аеш, -ае.
ліць на часткі, на групы; размеркаваць. Р
РАЗБРАКАЦЬ ал. разбракнуць.
лес на ўчасткі. Р. атраб на групы. 5. кагоРАЗБРАКЛЫ, -ая, -ае. Які разбрак, раз
мто. Перамагчы, нанесці паражэнне. Р
бух ад вільгаці. Ц наз. разбракласць, -і, ж.
ворага. 6. перан. Даказаць памылковасць,
РАЗБРАКНУЦЬ, І і 2 ас. не ўжыв., -не;
беспадстаўнасць, неабгрунтаванасць ка -брАк, -кла; зак. Разбухнуць ад вільгаці,
го-, чаго-н. Р праціўнікаў новай ібэі. 7. размокнуць, размякнуць. Дзверы разбрак
Паставіць, раскінуць (палатку і пад.). Р лі. II незак. разбракаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
лагер. 8. Распланаваўшы, пасадзіць штоРАЗБРАНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
н. Р. парк. 9. мто. Растрэсці, развару -руй; -раваны; зак., каго-мто. Вызваліць
шыць, раскінуць. Р сена. Р гной на полі. Ц ад броні, зняць броню з каго-н. Р спецыя
незак. разбіваць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. раз ліста.
біванне, -я, н. і разбіўка, -і, ДЛ/-біўцы, ж.
РАЗБРАХАЦЦА, -братацца; -брашьі(да 4, 7—9 знач.).
ся; зак. (разм.). Пачаць доўга і моцна бра
РАЗБЛЫТАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв, хаць. йемта ўночы размахаліся сабакі.
-аецца; зак. 1. Раздзяліцца, разматацца.
РАЗБРАХАЦЬ, -брашў, -брэшаш, -бру
Руалы нарэмце разблыталіся. Рдроўка з іла; -браішй; -брахуны; зак., мто (разм.,
цяжкасцю разблыталася. 2. перан. Стаць неадабр.). Расказаць усім які-н. сакрэт;
ясным, зразумелым (разм.). Хлубок заблы раззваніць, разбалбатаць.
таных спраў лёгка разблытаўся. Ц незак.
РАЗБРОД, -у, М-дзе, м. Разлад, розна
разблытвацца, -аецца
галоссе, адсутнасць згоды ў чым-н. У ка
РАЗБЛЫТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
лектыве поўны р. Трайны р.
зак., мто. 1. Раздзяліць, разматаць (зблы
РАЗБРЫСЦІСЯ, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
танае). Р. валасы. 2. перан. Зрабіць ясным,
-брыдзяцца; -брыдзёмся, -брыдзяцёся,
зразумелым пгго-н., дабрацца да сутнасці
-брыдўцца; -браўся, -брылася, -лбся; зак.
чаго-н. Р складанае пытанне. Ц незак. раз
Разысціся з аднаго месца ў розныя бакі. Р.
блытваць, -аю, -аеш, -ае
па хатах. Статак разбрыўся- Ц незак. раз
РАЗБОЙ, -ю, м. Узброены напад з мэ
брыдацца, -Аецца
тай аграблення, забойства. Марскі р. Ц
РАЗБУБНІЦЦА, -нібся, -нішся, -ніцца;
прым. разбойны, -ая, -ае
-німся, -ніцёся, -нЯцца; зак. (разм.). Па
РАЗБОЙНІК, -а, мн -і, -аў, м 1. Чала
чаць доўга і моцна бубніць. 7/емта бзеб
век, які займаецца разбоем; грабежнік. 2.
Свавольнік, балаўнік, нягоднік (звычай разбубніўся.
РАЗБУДАВАЦЦА, -дўюся, -дўешся,
на ў звароце; разм., жарт.). Ак, р., мто ты
робім/ II ж. разбойніца, -ы, мн. -ы, -ніц. Ц -дўецца; -дўйся; зак. (разм.). Будуючыся,
прым. разбойніцкі, -ая, -ае (да 1 знач.) і вырасці, пашырыць сваю плошчу; абза
весціся новымі будынкамі. Тораб разбуда
разбойны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ваўся. II незак. разбудоўвацца, -аюся, -аеш
РАЗБОЙНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае; не
ся,
-аецца.
зок. Займацца разбоем, быць разбойнікам
РАЗБУДАВАЦЬ, -дўю, -дўеш, -дўе;
(у І знач.).
-дўй; -давАны; зак., мто (разм.). Будую
РАЗБОЛЬВАЦЦА ал. разбалецца
РАЗБОР, -у м. 1. ал. разабраць. 2. Ад чы, расшырыць плошчу. Р пасёлак. Ц не
бор, выбар (разм.). .Высякалі лес без раз зак. разбудоўваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗБУДЗІЦЬ ал будзіць
бору. .Крытыкаваць ты крытыкуй, але з
РАЗБУЙНІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
разборам. 3. Разгляд судовай справы. Су
-ніцца; зак. Стаць менш буйным, раздзя
довы р. 0 На (пад) шапачны разбор; на раз
бор шапак (паспець, з'явіцца, прыйсці; ліцца на менш буйныя адзінкі. Таспаборка
разм.) — пад канец, калі ўсе разыходзяц разбуйнілася. Ц незак. разбуйняцца, -Аецца.
II наз. разбуйнённе, -я, н.
ца, усё скончылася.
РАЗБУЙНІЦЬ, -нк5, -ніш, -ніць; -нім,
РАЗБОРКА ал. разабраць.
-ніцё, -нЯць; -бўйнены; зак., мто. Зра
РАЗБОРЛІВЫ, ая, -ае 1. Строгі ў вы
бары, патрабавальны. Р тэлеглядач. 2. Які біць менш буйным, раздзяліць на менш
буйныя адзінкі. Р раён. Р. вялікую гаспа
лёгка разабраць, успрыняць на слых і пад.;
выразны. Р почырк, дапісаць разборліва дарку. II незак. разбуйняць, -Яю, -Яеш, -Яе. Ц
наз. разбуйнённе, -я, н.
(прысл.). II наз. разборлівасць, -і, ж.
РАЗБУРАЛЬНІК, а, мн і, аў, м Той,
РАЗБОРНЫ, -ая, -ае. Такі, які можна
разабраць і зноў сабраць, які паддаецца хто разбурае што-н. Рсраг-р. Р культуры.
разборцы. Р бомік. Разборная кніжная па II ж. разбуральніца, -ы, мн. -ы, -ніц. Ц прым.
разбуральніцкі, -ая, -ае.
ліца.

РАЗ-РАЗ
РАЗБУРАЛЬНЫ, -ая, ае Які прыно
сіць разбурэнне. Разбуральная байда. Ц наз.
разбуральнасць, -і, ж.
РАЗБУРЧАЦЦА, -чўся, -чышся, -явіц
ца; -чілмся, -чыцёся, -чОцца; -чыся; зак.
(разм.). Пачаць моцна і доўга бурчаць.
РАЗБУРАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-бўрыцца; зак. 1. Разваліцца, зламацца.
Старая хата разбурь/лася. 2. перан. Па
рушыцца, разладзіцца. Тхлань/ мае разбурыліся. II незак. разбурвацца, -аецца і раз
бурацца, -Аецца. Ц лаз. разбурванне, -я, л. і
разбурэнне, -я, д.
РАЗБУРАЦЬ, -бурў, -бўрыш, -бўрыць;
-бўраны; зак., што. 1. Б'ючы, ламаючы,
знішчыць, ператварыць у руіны. Р. Дом.
Р мост. 2. перан. Парушыць, разладзіць,
знішчыць. Р планы непрь/я/^еля. Р. сям^о.
II дезак. разбурваць, -аю, -аеш, -ае і разбу
раць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц даз. разбўрванне, -я,
д /разбурэнне, -я, д
РАЗБЎХЛЫ, -ая, -ае. 1. Які павялічыў
ся ў аб'ёме, набраўшыся вільгаці. Р еарох.
2. перад. Непамерна павялічаны; раздуты.
Разбухлыя штаты. Ц даз. разбухласць, -і,
лс.
РАЗБУХНУЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -не;
-бўх, -хла; зак. 1. Набухнуць, раздацца,
патаўсцець ад вільгаці. Роты дамоклі,
разбухлі. 77у//ь//акі да (Зрэзе разбухлі. 2. пе
рад. Непамерна павялічыцца, разрасціся.
ТСтаты разбухлі. Лапка з Дакументамі
разбухла. Ц незак. разбухаць, -Ае.
РАЗБУШАВАЦЦА, -шўюся, -шўешся, -шўецца; -шўйся; зак. 1. (7 і 2 ас. не
ўлсые.). Пачаць моцна бушаваць; стаць
бурным (пра стыхійныя з'явы). Разбум/авалася непаеоДа. 2. перан. Пачаць моцна
шумець, буяніць (разм.). Разбудаваўся
бацька.
РАЗБУЙНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца; зак. (разм.). Пачаць моцна буяніць.
РАЗБЫЦЦА, -бўдуся, -бўдзешся, -бўдзецца; -бўдзься; зак. (разм.). Распаўнець,
раздацца. 77а/паўсцець, р. з задамі. Ц незак.
разбывацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
РАЗБАРСАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што (разм.). 1. Разблытаць, раскі
даць. Р. нанкі. Р валасы. 2. Тое, што і раз
барсаць. Р. аборы. II незак. разбэрсваць, -аю,
-аеш, -ае.
РАЗБЭРСВАЦЦА ел разбарсацца
РАЗБЭРСВАЦЬ ел. разбарсаць, разбэр
саць.
РАЗБЭСЦІЦЦА, -бэшчуся, -бэсцішся,
-бэсціцца; зак. 1. Маральна распусціцца,
прывучыцца да дрэнных звычак. 2. Стаць
непаслухмяным, разбалавацца, раздурэць.
Дзеці зусім разбэсціліся. Ц незак. разбэшч
вацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц наз. раз
бэшчванне, -я, н
РАЗБЭСЦІЦЬ, -бЭшчу, -бЭсціш, -бэс
ціць; -бЭшчаны; зак., каео ("///тло?. 1. Ма
ральна распусціць, прывучыць да дрэн
ных звычак. 2. Разбалаваць, раздурыць. Р
Дзіця. II незак. разбэшчваць, -аю, -аеш, -ае.
II наз. разбэшчванне, -я, н.
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РАЗБЭШЧАНЫ, ая, ае 1. З дрэнны
мі, амаральнымі звычкамі. 2. Разбалава
ны, непаслухмяны. Разбэшчаныя Дзеці. Ц
наз. разбэшчанасць, -і, лс
РАЗБЭШЧВАЛЬНІК, а, мн і, аў, м
Той, хто разбэшчвае. Ц лс. разбэшчвальні
ца, -ы, л/н. -ы, -ніц.
РАЗБЯГАЦЦА ел разбегчыся
РАЗВАДЗЯШЧЫ, ага, мн -ыя, -ых, м
Ваеннаслужачы, які расстаўляе вартавых
на пасты. /Дазначыць развадзяшчага.
РАЗВАДНЫ, -Ая, -бе. 1. Які прызнача
ны, служыць для разводкі (у 2 знач.). Р
ключ (для пілы). 2. Такі, які можна развес
ці' (у 4 знач.). Р мост.
РАЗВАЖАННЕ, я, мн і, -яў, н І. Вы
вад, рад думак, выкладзеных у лагічна
паслядоўнай форме. 2. звычайна мн. Вы
казванні, абмеркаванні, размовы. 3/ноеа
часу траціцца на развалсанні. 0 Без разва
жання (разм.) — адразу доўга не думаючы.
РАЗВАЖАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. 1.
Мысліць, рабіць вывады. Умець р. 2. Па
слядоўна выкладаць свае думкі наконт чаго-н.; весці гутарку. Р. аб ролі мастацтва.
РАЗВАЖЛІВЫ, ая, -ае 1. Які любіць
падумаць, разважыць. Старэйшы брат
больш р. 2. Які выяўляе развагу здоль
насць разважаць. Таворка ў яео разеал&нвая. II наз. разважлівасць, -і, лс.
РАЗВАЖНІЧАЦЦА,
аюся,
аешся,
-аецца; зак. (разм.). Пачаць паводзіць ся
бе занадта важна, стаць не ў меру важным.
РАЗВАЖНЫ, ая, ае І. Якому ўдае
ціва развага, роздум; разважлівы. ДзяДзька — чалавек р.. спачатку паДумае, а
потым скалса. 2. Які змяшчае ў сабе па
вучанне, параду і пад. Разеалснае слова. 3.
Спакойны, паважны, размераны. 7сціраз
валеным крокам. II наз. разважнасць, -і, лс.
РАЗВАЖНЫ, -Ая, -бе. Такі, які пра
даецца на вагу. Разваленае масла.
РАЗВАЖЫЦЬ, -жу жыш, жыць; жаны; зак., што. Раздзяліць на часткі пры
дапамозе вагаў. Р муку. Р цукар. Ц незак.
разважваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗВАЗНЫ ал развезці'
РАЗВАЛ, -у м. Поўны разлад, разруха,
беспарадак. Р у гаспадарцы.
РАЗ ВАЛАЧАІ, -лакў, -лачЭш, -лачЭ; -лачбм, -лачацё, -лакўць; -лбк, -лаклА, -лб;
-лачьі; -лбчаны; зак., каео-што (разм.).
1. Расцягнуць па частках у розныя бакі.
Р бярвенне. 2. Раскрасці. Р Дабро. Ц незак.
развалакаць, -Аю, -Аеш, -Ае і развалакваць,
-аю, -аеш, -ае.
РАЗВАЛАЧЫЦЦА, -лачўся, лбчышся,
-лбчыцца; зак. (разм.). Пачаць часта і доў
га валачыцца, хадзіць усюды. Развалачыўся хлопец, колсну/о ноч неДзе цяеаецца.
РАЗВАЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, лс. 1. мн.
Рэшткі разбуранай пабудовы ці паселі
шча, руіны. Разваліны еораДа. 2. неран.
Пра старога або разбітага хваробай ча
лавека (разм.). Ён нагаДваў лсыву/о раз
валку.

РАЗВАЛІСТЫ, -ая, -ае (разм.). З пахіс
тваннем з боку на бок. 7сціразвалістай па
ходкай. II наз. развілістасць, -і, лс.
РАЗБАЛІЦЦА, -валібся, -вАлішся, -вАліцца; зак. 1. (7 і 2 ас. не ўлсыв.). Пава
ліўшыся, рассыпацца, распасціся. Рабка
снапоў развал/лася. 2. (7 і 2 ас. не ўлсыв.).
перан. Прыйсці ў заняпад; разладзіцца.
Справа развал/лася. 3. Сесці, неакуратна,
шырока раскінуўшы рукі і ногі (разм.).
Р на канапе. Ц незак. развальвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
РАЗВАЛІЦЬ, -валіб, -вАліш, -вАліць;
-вАлены; зак., што. 1. Разбураючы, па
валіць, раскідаць. Р. буДын/ну. 2. Прывес
ці ў стан развалу у заняпад. Ц незак. раз
вальваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗВАЛЮ, -лак. Нізкія і шырокія сані
з разваламі.
РАЗВАЛЫ, -аў. 1. Рама з трох жэрдак,
якая кладзецца на сані для большай умя
шчальнасці. Сані з развалам/. 2. Нізкія і
шырокія сані з такой рамай. ДзеД вёз сена
на развалах.
РАЗВАЛ ЙЭХА, -і, ДА/ -лібсе, мн. -і,
-лк5х, лс. (разм.). Пра што-н. старое, якое
вось-вось разваліцца. /7е хата, а р. Абп/ць
езДзіць на машыне-развал/осе. Ц намянш.
развалюшка, -і,^А/-шцы, мн. -і, -шак.
РАЗВАРНЫ, -Ая, -бе. Які добра развар
ваецца, рассыпчаты ў вараным выглядзе.
Разварная бульба.
РАЗВАР&Г ал. развярнуцца, развяр
нуць.
РАЗВАРОЧАЦЬ, -аю, аеш, -ае; аны;
зак., што. Варочаючы, раскідаць, разбу
рыць (што-н. складзенае, пабудаванае);
развярнуць (у 1 і 2 знач.). Р стары буды
нак. II незак. разварочваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗВАРОЧВАННЕ ал развярнуць
РАЗВАРОЧВАЦЦА ал развярнуцца
РАЗВАРОЧВАЦЬ ал развярнуць, раз
варочаць.
РАЗВАРУШЫЦЦА, -рупіўся, -рўшышся, -рўшыцца; зак. 1. (7 і 2 ас. не ўлсыв.).
Пачаць варушыцца, рухацца. А^рашкі
разварушыліся. 2. перан. Пачаць актыўна
дзейнічаць. Ц незак. разварушвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
РАЗВАРУШЫЦЬ ал варушыць
РАЗВАРЫСТЫ, -ая, -ае Які добра раз
варваецца. Разварыстая бульба. Ц наз. раз
варыстасць, -і, лс.
РАЗВАРЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-вАрыцца; зак. Варачыся, стаць зусім мяк
кім або занадта мяккім. Фасоля наДтараз
варылася. II незак. разварвацца, -аецца.
РАЗВАРЫЦЬ, -варў, -вОрыш, -варыць;
-вАраны; зак., што. Давесці варкай да
мяккасці або залішняй мяккасці. Р гарох.
II незак. разварваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗВАР'ЯВАНЫ, ая, ае Які раз
вар'яваўся; раз'юшаны. Р натоўп. Ц наз.
развар'яванасць, -і, лс
РАЗВАР'ЯВАЦЦА ал. вар'явацца
РАЗВАЯВАЦЦА, -ваюібся, -ваібешся,
-ваібецца; -ваібйся; зак. (разм., жарт.).
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Увайшоўшы ў азарт, пачаць шумна паво
дзіць сябе, буяніць.
РАЗВЕД... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: 1) які мае адно
сіны да разведкі (у І знач ), напр., разеебпошук; 2) які мае адносіны да разведкі (у
2 знач.), напр.: разведгрупа, развеббазор,
развебўзвоб; 3) які мае адносіны да развед
кі (у 4 знач.), напр.: разведслужба, развебцэнтр, разведшкола.
РАЗВЁДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак:.
1. што, аб к/м-чым. Даведацца, дазнацца
(разм.). Р /малы. 2. што. Правесці, зра
біць разведку (у І і 2 знач.) чаго-н. Р раз
мяшчэнне прац/ўн/ка. Р запасы на%?/мы. Ц
незак. развёдваць, -аю, -аеш, -ае; наз. раз
ведванне, -я, н.; нрым. разведвальны, -ая,
-ае (паводле 2 знач.).
РАЗВЕДВАЛЬНІК, -а, мн і, аў, м
(спец.). Той, хто займаецца разведваннем
нетраў. Тнлсынер-р. Ц лрь/м. разведвальніцкі,
-ая, -ае. РазвеЗвальн/цкая ларть/я геолагаў.
РАЗВЕДКА, -і, ДА/-дцы, мн. -і, -дак, лс.
1. Абследаванне чаго-н. са спецыяльнай
мэтай. Р карысных выкапняў. 2. Дзеянні
вайсковых груп, дазораў і пад. для атры
мання звестак аб праціўніку і мясцовасці,
якую ён займае. У разбежку намам/ Забравольцы. 77аее/нраная р. 3. Вайсковая група,
падраздзяленне і пад., якія збіраюць звес
ткі аб праціўніку. .Камандзір развебк/. 4.
Здабыванне звестак аб эканамічным, па
літычным становішчы іншых дзяржаў, іх
ваенным патэнцыяле; арганізацыя, група
асоб, занятая здабываннем такіх звестак. Ц
лрым. разведачны, -ая, -ае.
РАЗВЕДЧЫК, а, мн і, аў, м 1. Ваен
наслужачы або работнік разведкі (у 3 і 4
знач.). 2. Спецыяліст па разведцы нетраў
карысных выкапняў. 3. Самалёт або кара
бель, што вядзе разведку (у 1 і 2 знач.). Ц лс.
разведчыца, -ы, мн. -ы, -чыц (да 1 знач.). Ц
лрым. разведчыцкі, -ая, -ае.
РАЗВЕЗЦІ', -вязў, -вязёш, -вязё; -вя
зём, -везяцё, -вязўць; -вёз, -вёзла; -вязі;
-вёзены; зак., каго-што. Везучы многае
(многіх), даставіць у розныя месцы. Д
пошту. Р. госцем. Ц незак. развозіць, -вбжу,
-вбзіш, -вбзіць; наз. развёз, -у м. / раз
возка, -і, ДА/ -зцы, лс. II лрым. развазны,
-Ая, -бе.
РАЗВЕЗЦІ, -вязў, -вязёш, -вязё; -вя
зём, -везяцё, -вязўць; -вёз, -вёзла; -вязі;
-вёзены; зак. (разм.). 1. безас., каео ("што).
Прывесці ў стан знямогі.
бўхаты яео
развезла. 2. безас., што. Пра дарогу: зра
біць цяжкапраходнай, малапрыдатнай
для язды. Дарогу развезла, не праехаць. Ц
незак. развозіць, -вбжу, -вбзіш, -вбзіць.
РАЗВЕЙВАЦЦА ая развеяцца
РАЗВЕЙВАЦЬ ая развеяць
РАЗВЕНЧВАЦЬ ая. развянчаць
РАЗВЕРАДЗІЦЬ ая верадзіць
РАЗВЕСІСТЫ, -ая, -ае. З шырока рас
кінутымі навіслымі галінамі. Разеес/с/лая
бяроза. II наз. развесістасць, -і, лс.

РАЗВЕСІЦЬ, -вёшу, -вёсіш, -вёсіць;
-вёшаны; зак., што. 1. Павесіць у розных
месцах, развешаць (разм.). Р сушыць бял/зну. 2. Шырока, у розныя бакі раскінуць
(галіны). Алея развес/ў свае голле. 0 Разве
сіць вушы (разм., іран.) — слухаць што-н.
з цікавасцю і даверлівасцю. Развесіць губы
(разм., іран.) — быць пасіўным, безуваж
ным. II незак. развешваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗВЕСЦІ', -вядў, -вядзёш, -вядзё; -вя
дзём, -ведзяцё, -вядўць; -вёў -вялА; -лб;
-вядзі; -вёдзены; зак. 1. каео (^што/ Ве
дучы, даставіць (многіх) у розныя месцы.
Р. бор/лаеых. 2. леран. Разлучыць каго-н.,
аддаліць аднаго ад другога. ^7ес насек/ нас
развёў. 3. каео (^што/ Скасаваць чый-н.
шлюб. 4. Адвесці часткі чаго-н. у розныя
бакі; рассунуць, расставіць што-н. злуча
нае. Р мос/л. б Развесці рукамі (разм.) —
павесці рукамі ў розныя бакі ў знак здзіў
лення, бяссілля ў вырашэнні якой-н.
справы. II незак. разводзіць, -джу -дзіш,
-дзіць. II наз. развядзенне, -я, н. (да 4 знач.),
развОд, -у Л/-дзе, м. (да 1, 3 і 4 знач.) / раз
водка, -і, ДА/-дцы, лс. (да 4 знач.; спец.).
РАЗВЕСЦІ , -вядў, -вядзёш, -вядзё; -вя
дзём, -ведзяцё, -вядўць; -вёў -вялА; -лб;
-вядзі; -вёдзены; зак., ш/ло. Зрабіць сла
бейшым раствор чаго-н., дадаўшы вад
касці; разбавіць. Р. сп/рт. Р. фарбу. Ц незак.
разводзіць, -джу, -дзіш, -дзіць. Ц наз. развя
дзенне, -я, н.
РАЗВЕСЦІ , -вядў, -вядзёш, -вядзё; -вя
дзём, -ведзяцё, -вядўць; -вёў -вялА, -лб;
-вядзі; -вёдзены; зак. 1. каео-шпю. Даць
распладзіцца каму-н., разрасціся чаму-н.
Р. трусоў. Р. парк. 2. У спалучэнні з аб
страктным назоўнікам азначае: пачаць
рабіць тое, аб чым гаворыцца ў назоўні
ку (разм.). Р боўгу/о, лус/лу/о гутарку. Р
ак/лыўну/о бземнасць. 3. шпю. Распаліць,
раскласці (агонь, вогнішча). Ц незак. раз
водзіць, -джу -дзіш, -дзіць. II наз. развя
дзенне, -я, н. (да 1 і 3 знач.) / развОд, -у М
-дзе, л/. (да 1 знач.). 77ак/ну^ьрубель нар.
РАЗВЕСЦІСЯ', -вядўся, -вядзёшся, -вядзёцца; -вядзёмся, -ведзяцёся, -вядўцца;
-вёўся, -вялася, -лбся; -вядзіся; зак., з к/м.
Скасаваць свой шлюб. Р з лсонка/о. Ц не
зак. разводзіцца, -джуся, -дзішся, -дзіцца.
II наз. развОд, -у Л/-дзе, л/.
РАЗВЕСЦІСЯ , 1 і 2 ас. не ўжыв., -вя
дзецца; -вёўся, -вялАся, -лбся; зак. Рас
пладзіцца, размножыцца. Развялося мноеа
камароў. II незак. разводзіцца, -дзіцца.
РАЗВЕСЯЛІЦЦА, весялюся, вясё
лішся, -вяселіцца; зак. Стаць вясёлым. /
бзябзька наш развесял/ўся. Ц незак. развя
сельвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАЗВЕСЯЛІЦЬ ел весяліць
РАЗВЕШАЦЬ, -аю, аеш, ае; аны;
зак., шпю. Павесіць у розных месцах. Р
малюнк/. Р бял/зну. Ц незак. развешваць,
-аю, -аеш, -ае.
РАЗВЕШВАЦЬ ел развесіць, разве
шаць.

РАЗ-РАЗ
РАЗВЕЯЦЦА, І і 2 ас. не ўжыв., -ёецца; зак. 1. Разнесціся ва ўсе бакі ад ветру
і пад. Дым развеяўся. 2. леран. Рассеяцца,
знікнуць. Сумненн/ развеял/ся. Ц незак. раз
вейвацца, -аецца.
РАЗВЕЯЦЬ, -вёю, -вёеш, -вёе; -вёй;
-вёяны; зак., ш/ло. 1. Разнесці ў розныя
бакі (ветрам). В/хор пабхал/ў шма/лк/ сухоеа сена, лазняў /х уеару / развеяў. 2. леран.
Рассеяць, знішчыць, разагнаць. Р трывоеу. Р. сумненн/. Ц незак. развейваць, -аю,
-аеш, -ае.
РАЗВЁРСТВАЦЬ ел развярстаць
РАЗВЁРСТКА, -і, ДА/ -тцы, ж. Плана
вае размеркаванне каго-, чаго-н. Р спецыя л/с/лаў.
РАЗВІДНЕЦЦА, ёецца; безас , зак
Тое, што і разв/бнець. Яе зус/м яшчэ разв/бнелася. Ц незак. развіднівацца, -аецца / раз
віднецца, -Аецца
РАЗВІДНЕЦЬ, -ёе; безас., зак. Пра сві
танне, наступленне дзённага святла. Разв/бнелаўжо. Ц незак. развідняць, -Ае.
РАЗВІЛІНА, -ы, мн ы, лін, лс 1. Раз
двоены ствол, сук і пад., а таксама месца,
дзе пачынаецца раздваенне. Р. бўба. 2.
Месца разыходжання дарогі і пад. Яа разв/я/не барог.
РАЗВІЛІСТЫ, -ая, -ае. З развілінай. Р.
ствол старога брэеа. Ц л/?ым. развілістасць,
-і, ж.
РАЗВІЛКА, -і, ДА/-лцы, мн. -і, -лак, ж.
(разм.). Тое, што і разв/д/на (у 2 знач.). Яа
разетцы барог адбылася сусп/рэча.
РАЗВІНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак.
(разм.). Тое, што і разгарнуцца (у 1 знач.).
II незак. развінацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
РАЗВІНУЦЬ, нў, нёш, нё; нём, -ня
цё, -нўць; -ні; -нўты; зак., шпю (разм.).
Тое, што і разгарнуць (у 1, 3 і 4 знач.). Р.
сцяг. II незак. развінаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
РАЗВІТАЛЬНЫ, ая, ае Які бывае
пры развітанні. Разв/тальныя словы. Даць
р. абеб.
РАЗВІТАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; зак. 1. з к/м. Абмяняцца развітальны
мі словамі, паціснуць адзін аднаму рукі
пры расставанні. Р пераб а<%збам. 2. з
к/м-чым. Пакінуць пгго-н., расстацца. Р.
са службам 0 Развітацца з белым светам (з
жыццём) — памерці. Ц незак. развітвацца,
-аюся, -аешся, -аецца; наз. развітанне, -я,
н. (паводле 1 знач.).
РАЗВІТЁІ, -Ая, -бе. 1. Які дасягнуў вы
сокай ступені развіцця. Разумная культу
ра. 2. З шырокім кругаглядам, усебакова
адукаваны. Р. малабы чалавек. Ц наз. раз
вітасць, -і, ж.
РАЗВІЦЦА, -заўібся, -заўёшся, -заўёцца; -звіўся, -звілАся, -лбся; зак. 1. Рас
круціцца, расплесціся (пра што-н. звітае,
завітае). .Вяроўка разз/лася. 2. Распусціцца
(пра пупышкі, кветкі і пад.). З лрыхобом
цяпла брэўца прыгожа разе/лося. 7абы каза
разжывецца, як куст разаўецца (прыказ
ка). 3. Відазмяняючыся, знаходзячыся ў

РАЗ-РАЗ
працэсе росту дасягнуць вышэйшай або
пэўнай стадыі развіцця. .%хобы бобра разв/л/ся. 4. Дайсці да высокай ступені даска
наласці, высокага ўзроўню, найбольшай
сілы. ЛТырока разв/лася сучасная л/торатура. Зймьнасц/ развіліся. 5. (7/2 ас. не
ўзкыв.). Стаць мацнейшым, умацавацца,
памацнець. Мускулы разв/л/ся. 6. Пасту
пова павялічваючыся, узмацняючыся,
дайсці да значнай ступені. З сары разбілася
вял/коя скорасць. Ц незак. развівацца, -Аец
ца. II наз. развіццё, -А, н.
РАЗВІЦЬ, -заўк5, -заўёш, -заўё; -заўём,
-заўяцё, -заўібць; -звіў -звілА, -лб; -зві;
-звіты (да 1 знач.) / -звіты; зак. 1. мане.
Раскруціць, расплесці што-н. звітае, за
вітае. Р вяроўку. 2. мто. Даць чаму-н.
памацнець, узмацніць; паспрыяць узнік
ненню і ўмацаванню (якіх-н. якасцей,
уласцівасцей). Р мускулы. Р намяць. Р
ц/каеасць ба навукі. 3. каео-мто. Давес
ці да якой-н. ступені духоўнай сталасці,
свядомасці, культуры. Р вучня. Р ^рамаЛства. 4. мто. Падняць узровень чаго-н.
Р прамысловасць кра/ны. 5. мто. З усёй
энергіяй разгарнуць што-н. Р. ерамабскую
бзейнасць. 6. Паступова павялічваючы, да
весці да значнай ступені. Самалёт разету
вял/кую хуткасць. 7. мто. Распаўсюдзіць,
паглыбіць і пашырыць змест або прымя
ненне чаго-н. Р бумку. Р свае &жазы. Ц
незак. развіваць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. раз
віццё, -А, н.
РАЗВОД', -у М -дзе, мн -ы, -аў м 1.
ал. развесці', развесціся'. 2. Скасаванне
шлюбу. Рацька / мац/у разводзе. Ламаць на
р. Даць р. II нрым. развадны, -ая, -ае. Раз
водная справа.
РАЗВОДУ, -у М -дзе, мн. -ы, -аў м.
(спец.). Агляд і размеркаванне па ластах
падраздзяленняў прызначаных у каравул.
РАЗВОДУ ал. развесці.
РАЗВОДДЗЕ, -я, н. Вясенні разліў, вес
навая вада.
РАЗВОДЗІЦЦА' ал развесціся'
РАЗВОДЗІЦЦА^ ал развесціся^
РАЗВОДЗІЦЬ' ал развесці'
РАЗВОДЗІЦЬ^ ал развесці.
РАЗВОДЗІЦЬ^ ал развесці^
РАЗВОДКА, -і, ДМ -дцы, мн. -і, -дак,
зк. 1. ал. развесці'. 2. Інструмент для раз
вядзення зубоў пілы (спец.).
РАЗВОДЫ, -аў. 1. Буйныя неакрэсле
ныя ўзоры на чым-н. Матэрыя у р. 2. Ня
роўныя, звілістыя падцёкі, рагі (разм.). 77а
сцяне р. аб сырасці*.
РАЗВОЗ ал. развезці'.
РАЗВОЗІЦЬ' ал развезці'
РАЗВОЗІЦЬ^ ал развезці
РАЗВОЗКАал. развезці'.
РАЗВОЙКАЦЦА, -аюся, аешся, -аец
ца; зак. (разм ). Пачаць войкаць (ад болю,
жалю, крыўды і пад.). Развойкаўся стары.
РАЗВОРВАЦЬ ал разараць'
РАЗВУЧАЦЦА, -вучўся, -вўчышся,
-вўчыцца; зак., з /нф. Страціць навыкі,
уменне рабіць што-н. Р. вымываць. Р та
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раць на п/ян/на. Ц незак. развўчвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
РАЗВУЧЫЦЬ, -вучў, -вўчыш, -вўчыць;
-вўчаны; зак., мто. Вывучыць з мэтай вы
канання, паўтарэння. Р песню. Р. ролю. Ц
незак. развўчваць, -аю, -аеш, -ае; наз. развўчванне,-я, н.
РАЗВЯВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , -Аецца; незак. Калыхацца ад ветру. Развяваюц
ца сцяе/ на нломчы.
РАЗВЯВАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае; не
зак., мто. Калыхаць, распускаць, разно
сіць у розныя бакі. Рецбр развявае валасы.
РАЗВЯДЗЕНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў,
м. (разм.). Разведзены з жонкай мужчына.
РАЗВЯДЗЕННЕ' ал развесці'
РАЗВЯДЗЕННЕ^ ал развесці
РАЗВЯДЗЕННЕ^ ал развесці^
РАЗВЯДЗЁНКА, і, ДМ нцы, мн і,
-нак, зк. (разм.). Разведзеная з мужам
жанчына.
РАЗВЯЗАЦЦА, -вяжўся, -вАжашся, -ва
жацца; -вяжьіся; зак. 1. (7 /2ас. неўзкыв.).
Раз'яднацца (пра канцы чаго-н. звязана
га). Развяваўся вузел. .Хустка развявалася.
2. перан., з к/м-чым. Вызваліцца ад таго,
што (хто) звязвае, не дае свабоды дзеян
ням (разм.). Р. з кампан/яй. Ц незак. раз
вязвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАЗВЯЗАЦЬ, -вяжў, -вАжаш, -вАжа;
-вяжіЯ; -вАзаны; зак. 1. каео-мто. Раз'яд
наць канцы чаго-н. звязанага, вызваліць
ад розных завязак. Р вузел. Р хустку. Р
мямок. 2. п^ран., мто. Даць чаму-н. раз
віцца, разгарнуцца, праявіцца ў поўнай
меры. Р /н/цыятыву мас. б Развязаць рукі
кому — даць свабоду дзеянняў вызваліць
ад якіх-н. абавязацельстваў Развязаць
язык каму — прымусіць разгаварыцца.
II незак. развязваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
развЯзка, -і, ДМ-зцы, мн. -і, -зак, зк. (да І
знач ) / развязванне, -я, н.
РАЗВЯЗКА, -і, ДМ -зцы, мн. -і, -зак,
зк. І. ал. развязаць. 2. Збудаванне на аў
тамабільных дарогах, якое дазваляе тран
спарту бесперапынна рухацца ў розных
напрамках. /7абнбаваць новую развязку. 3.
Заключны эпізод, які завяршае развіц
цё сюжэта мастацкага твора; вырашэнне
канфлікту ў літаратурным творы (спец.).
Нечаканая р. рамана.
РАЗВЯЗНЫ, -ая, -ае. Залішне вольны,
бесцырымонны (чалавек, яго паводзіны).
Развязныя манеры. /Тавобз/ць сябе развязна
(прысл.). II наз. развязнасць, -і, зк.
РАЗВЯНЧАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каео-мто. Пазбавіць ранейшага
прызнання, паказаўшы адмоўныя ба
кі каго-, чаго-н. Р асобу. Р суб^ктыв/зм.
II незак. развёнчваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
развянчанне,-я,н
РАЗВЯРНУЦЦА, вярнўся, -вёрнешся, -вёрнецца; -вярніся; зак. 1. (7 / 2 ас.
не ўзкыв.). Разваліцца, разбурыцца. Ста
рая хата развярнулася. 2. Павярнуцца, каб
змяніць становішча або напрамак свайго
руху. 3. Пра наяўнасць месца для пэўных

дзеянняў 7ам не р., лталы ўчастак. 4. Раз
мясціцца ў шырыню па лініі фронту пры
няць баявы парадак (спец.). Ц незак. раз
варочвацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц наз.
разварот, -у М-рбце, м. (да 2 знач.).
РАЗВЯРНУЦЬ, -вярнў, -вёрнеш, -вёрне; -вярні; -вёрнуты; зак., мто. 1. Раз
валіць, раскідаць, разбурыць. Р старую
бубын/ну. Р. бульдозерам зямлю. ТУыбухам
развярнула (безас.) зямлю. 2. Раскруціў
шы, зрабіць, пашырыць (дзірку адтуліну
і пад.). Р бз/рку. 3. Павярнуўшы, змяніць
становішча прадмета, напрамак яго руху.
Р. мамыну. 4. Размясціць у шырыню па
лініі фронту (спец.). Р войска. Р. строй.
II незак. разварочваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
наз. разварочванне, -я, н. / разварОт, -у М
-рбце, м. (да 3 знач.).
РАЗВЯРСТАЦЬ, Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., мто. 1. Тое, што і размеркаваць (у 1
знач.). Р сробк/. Р еромы на новую будоў
лю. 2. Вярстаючы набраны тэкст, размер
каваць яго па лістах, старонках (спец.). Ц
незак. развёрстваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗВЯРЦЕЦЬ, -вярчў, -вёрціш, -вёрціць; -вярці; -вёрчаны; зак., каео-мто.
Вызваліць ад абгорткі, раскруціць. Р цу
керку. Р палец.
РАЗВЯРЭДЗІЦЬ ал вярэдзіць
РАЗВЯСЕЛЬВАЦЦА ал развесяліцца
РАЗГАВАРЫЦЦА, -варўся, -вбрышся, -вбрыцца; зак. (разм.). 1. Пачаць га
варыць, стаць гаваркім. Мужчыны больм
маўчалі, нарэмце разеаварыл/ся. 2. Пачаць
шчырую гаворку з кім-н. Дзяўчаты разеа
варыл/ся ў бярозе.
РАЗГАВАРЫЦЬ, варў, -вбрыш, -ва
рыць; зак., каео (мто) (разм.). Выклікаць
у кім-н. жаданне ўключыцца ў гаворку
пачаць гаварыць. Р. прысутных на схобзе.
Р маўчуноў.
РАЗГАВЕЦЦА, -ёюся, -ёешся, -ёецца;
зак. 1. У веруючых: пасля посту першы
раз паесці скаромнага. 2. З'есці ці выпіць
чаго-н. смачнага ўпершыню пасля доўгага
перапынку (разм.). .Хоць р. крыху. Ц незак.
разгаўляцца, -Яюся, -Аешся, -Аецца. Ц наз.
разгавённе, -я, н
РАЗГАДАВАЦЬ, дўю, дўеш, -дўе;
-дўй; -давАны; зак., каео (мто). 1. Старан
на даглядаючы, забяспечыць рост, развіц
цё каго-, чаго-н. Р. каня, як на выстаўку.
2. Выгадаваць у вялікай колькасці, рас
пладзіць. Р. еусей. Р. св/ней. Ц незак. разга
доўваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗГАДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.
1. мто. Знайсці правільны адказ на за
гаданае; адгадаць. Р. рэбус. Р. заеабку. 2.
каео-мто. Зразумець сэнс чаго-н. незра
зумелага, уясніць характар каго-, чаго-н.
Р чалавека. Р намары праціўніка. II незак.
разгадваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз разгадка,
-і, ДМ-дцы, мн. -і, -дак, зк.
РАЗГАДЧЫК, -а, мн. -і, -аў лі. (разм.).
Той, хто разгадвае што-н., знаходзіць пра
вільны адказ на загаданае. Ц зк. разгадчы
ца, -ы, мн. -ы, -чыц.
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РАЗГАЙДАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца
і РАЗГОЙДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
здк. Пачаць моцна гайдацца (гойдацца).
Лобка разалгалася яа еабзе. Ц яезак. раз
ношвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАЗГАЙДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны і
РАЗГОЙДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каго-што. 1. Прымусіць моцна гайдацца
(гойдацца). Р арэлі. 2. Іайдаючы (гойдаю
чы) каго-, што-н., надаць яму сілу інерцыі
для кідання. Р. за рукі-ноеі і кінуць у еабу. Ц
яезак. разгойдваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗІАЛАСІЦЦА, -лапіўся, -лбсішся,
-лбсіцца; зак. Пачаць моцна і доўга гала
сіць. Разгаласілася ўЭаеа.
РАЗГАЛЁКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец
ца; зак. (разм.). Раскрычацца, звычайна
завучы каго-н. Разгалёкаліся бзеціўлесе.
РАЗГАЛІНА, -ы,мн. -ы, -лін, лс. (разм.).
Тое, што і развіліна. Р с/мароеа брэеа. Яа
разелліяе борог спынілася машына.
РАЗГАЛІНАВАННЕ, я, я 1. ал разга
лінавацца, разгалінаваць. 2. Месца, дзе
што-н. разгаліноўваецца, разыходзіцца ў
розныя бакі. Яа разеаліяаеаяя/ борог.
РАЗГАЛІНАВАНЫ, ая, ае І. Які мае
многа галін, разгалінаванняў Разеал/яаеаяая яблыня. 2. Які мае многа аддзелаў,
аддзяленняў размешчаных у розных мес
цах. Разеаліяаеаяае прадпрыемства. Ц яаз.
разгалінаванасць, -і, лс.
РАЗГАЛІНАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-нўецца; зак. 1. Даць галіны (пра расліны).
Разгалінавалася сасяа. 2. перан. Раздзяліц
ца на некалькі частак, ліній, напрамкаў
якія ідуць з аднаго пункта ў розныя бакі.
II яезак. разгаліноўвацца, -аецца і разгалі
няцца, -Аецца. Ц яаз. разгалінаванне, -я, я.
РАЗГАЛІНАВАЦЬ, нўю, нўеш, нўе;
-нўй; -навАны; зак., мяло. 1. Раздзяліць
на некалькі частак, ліній, якія ідуць ад ад
наго пункта ў розныя бакі. Р. чыгуначны
муць. 2. Раздзяліць на часткі, аддзелы, ад
дзяленні і пад. II яезак. разгаліноўваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц яаз. разгалінаванне, -я, я.
РАЗГАЛЙІІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-ніцца; зак. Пайсці ў галіны, даць многа
голля. Разгаўлялася ліпа. Ц яезак. разгалі
няцца, -яецца. II яаз. разгаліненне, -я, я.
РАЗГАЛІСТЫ, -ая, -ае. З шырока рас
кінутымі галінамі. Р буб. Ц яаз. разгаліс
тасць, -і, ж.
РАЗГАМАНІЦЦА, -манібся, -мбнішся,
-мбніцца; зак. (разм.). Тое, што і разгаварыцца. Разеамаяія/ся сябры. Ц яезак. разга
моньвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАЗГАНЯЦЦА ал разагнацца
РАЗГАНЯЦЬ ал разагнаць
РАЗГАР, -у .м. Пара самага высокага
развіцця, самага моцнага праяўлення ча
го-н., момант найвышэйшага напружан
ня ў развіцці чаго-н. У разгары пасяўная.
Рясяа ў разгары.
РАЗГАРАДЗІЦЦА, -рдджўся, -радзіш
ся, -радзіцца; зак., з кЬ/. Аддзяліцца адзін
ад аднаго агароджай, перагародкай. Р з

суседзям/ парканам. Ц яезак. разгароджвац
ца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАЗГАРАДЗІЦЬ, -раджў, -рбдзіш, -рбдзіць; -рбджаны; зак., што. 1. Раздзяліць
перагародкай, агароджай. Р пакой у кватэры. Р. участак. 2. Раскідаць, разбурыць
тое, чым было перагароджана што-н. Ц яе
зак разгароджваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗГАРАЦЦА ал. разгарэцца.
РАЗГАРАЧАЦЦА, чўся, чышся, чыц

ца; -чьімся, -чыцёся, -чАцца; зак. 1. ал. га
рачыцца. 2. Адчуць жар, разагрэцца. Р. аб
спёк/.
РАЗГАРЛАПАНІЦЦА і РАЗГАРЛА
НІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца; зак.
(разм.). Раскрычацца. *7аео разеарлапая/уся ?
РАЗГАРНЕННЕ, -я, я. 1. ал. разгарнуц
ца. 2. Свабода дзеянняў, размах. Ніякага
/уазгаряеяяя чалавеку.
РАЗГАРНЎЦЦА, -гарнўся, -горнеш
ся, -гбрнецца; -гарніся; зак. 1. (7 і 2 ас.
яе ўлсые.). Расправіцца, расхінуцца (пра
што-н. згорнутае, загорнутае). 77акуяак
разгарнуўся. 1(укерка разгарнулася. 2. (7
і 2 ас. яе ўлсые.). Раскрыцца (пра што-н.
складзенае). Дніёаразгарнулася. 3. (7 і2ас.
яе ўлсые.). Раскрыцца, распусціцца (пра
кветкі, лісты і пад.). Рутоны маку разгарнуліся. 4. (7 / 2 ас. яе ўлсые.), перан. Раскі
нуцца, быць бачным на вялікай адлеглас
ці. 77ераб вачамі /?азгаряулася маляўнічая
прастора. 5. перан. Праявіць свае сілы і
здольнасці, выявіцца ў шырокім машта
бе. Р яа свабодзе. Талент мастака разгар яуўся. 6. перан. Прыняць шырокі размах,
^ніво разгарнулася. 7. Падрыхтавацца да
дзеяння; прыняць баявы парадак (спец.).
II яезак. разгортвацца, -аюся, -аешся, -аец
ца. II яаз. разгортванне, -я, н. і разгарненне,
-я, я. (да 5 і 6 знач.).
РАЗІАРНЎЦЬ, -гарнў, -гОрнеш, -гбрне; -гарні; -гбрнуты; зак., мяло. 1. Рас
крыць што-н. згорнутае, загорнутае, скла
дзенае. Р сцяг. Р пакунак. Р. газету. 2.
Расхінуць, рассунуць. Разгарнулі хлопцы
прысак і дасталі печаную бульбу. 3. Вы
прастаць, расправіць. Р. сеае плечы. 4. Рас
крыць, распусціць. Разгарнула пялёсткі
шыпшына. 5. перан. Падрабязна выклас
ці, выказаць, апісаць. Р. /наму сачынення.
6. неран. Даць магчымасць сілам, здоль
насцям поўна і свабодна развіцца. Р. /па
леяю. 7. перан. Павялічыць аб'ём, паглы
біць змест, зрабіць буйнейшым па жанры.
Райку н/сьменн/к паспрабаеаў р. у вялікую
аноеесць. 8. Зрабіць, арганізаваць што-н.
у шырокіх маштабах. Р. спаборніцтва. 9.
Падрыхтаваць да дзеяння, функцыяна
вання. Р. еыс/паўку. 10. Размясціць у шы
рыню па лініі фронту прыняць баявы па
радак (спец.). 11. Начарціць на плоскасці
паверхню геаметрычнага цела (спец.). Р.
.мнагаграннік. Ц незак. разгортваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. разгортванне, -я, н. Р сюлсэюа рамана.

РАЗ-РАЗ
РАЗГАРОДКА, -і, ДМ-дцы, мн. -і, -дак,
лс. Разгароджанае месца ў плоце, праход.
РАЗГАРАЦЦА, -рўся, -ріяшся, -рьіцца;
-рьімся, -рыцёся, -рАцца; -рйся; зак. 1.
(7 / 2 ас. не ўлсые.). Пачаць моцна гарэць.
Дровы ў печы разгарэліся. 2. перан. (7 і 2
ас. не ўлсые.). Стаць чырвоным, гарачым
(ад хвалявання, узбуджэння і пад.). 727чокі разгарэліся. 3. неран. Моцна ўзбудзіцца.
Разгарэліся спрэчкі. 4. (7 і 2 ас. не ўлсые.),
перан. Узмацняючыся, дайсці да высокай
ступені напружання, развіцця. Спрэчка
разгарэлася. Рой разгарэўся. Ц незак. раз
гарвацца, -аюся, -аешся, -аецца і разга
рацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
РАЗГАСЦІЦЦА, -гашчўся, -гбсцішся,
-гбсціцца; зак. (разм.). Вельмі доўга пра
быць у гасцях. Разгасціліся ў цёткі.
РАЗГАТЫ, -ая, -ае (разм.). Разгалісты,
з расстаўленымі сукамі, галінамі і пад. Р
клён. II наз. разгатасць, -і, лс.
РАЗГАЎЛЯЦЦА ал. разгавецца.
РАЗГАЦІНА, -ы, мн. -ы, -цін, лс. (разм.).
Рагуліна, палка з развілінай. Р прыгаі
лася на падпорку.
РАЗГАЦІСТЫ, -ая, -ае (разм.). Тое,
што і разгапіы. Разгацістая елка. Ц наз. раз
гацістасць, -і, лс.
РАЗГІБ, -у мн. -ы, -аў м. 1. ал. раза
гнуць. 2. Месца, дзе прадмет разагнуты.
Старонкі пацерліся на разгібе.
РАЗГІБАЦЦА ал. разагнуцца.
РАЗГІБАЦЬ ал разагнуць
РАЗГІЛЬДЗЯЙ, -я, мн. -і, -яў м. (разм.).
Нядбайны, безадказны чалавек. Ц лс. разпльдзяйка, -і, ДМ -йцы, мн. -і, -дзйек. Ц
прым. разгільдзяйскі, -ая, -ае.
РАЗГІЛЬДЗЯЙНІЧАЦЬ, аю, аеш,
-ае; незак. (разм.). Быць разгільдзяем.
РАЗГІЛЬДЗЯЙСТВА, а, я (разм ) Няд
байнасць, безадказнасць у працы, спра
вах. Ріебапу/ачалбнае р.
РАЗГІНАЦЦА ал разагнуцца
РАЗГІНАЦЬ ал разагнуць
РАЗГЛАГОЛЬСТВАВАЦЬ, твую, тву
еш, -твуе; -твуй; незак. (разм.). Мнага
слоўна, без толку гаварыць аб чым-н. Р. аб
сіле мастацтва. Ц наз. разглагольстваванне,
-я, н.
РАЗГЛАДЗІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-дзіцца; зак. 1. Стаць гладкім, роўным,
без складак і няроўнасцей. Матэрыял разглабзіўся. 2. Расправіцца, знікнуць (пра
маршчыны, няроўнасці). Маршчыны раз
гладзіліся. II незак. разгладжвацца, -аецца.
РАЗГЛАДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць;
-джаны; зак., што. Зрабіць гладкім, роў
ным; расправіць. Р. склабкі. Ц незак. раз
гладжваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗГЛЕДЗЕЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіц
ца; зак. 1. Паглядзець вакол сябе, прыгле
дзецца. Зайшоў чалавек у хату, разгледзеў
ся. 2. перан. Азнаёміцца з абстаноўкай. 77е
баць р., апомніцца ворагу. Ц незак. разгля
дацца, -аюся, -Аешся, -аецца і разглядвац
ца, -аюся, -аешся, -аецца.

РАЗ-РАЗ
РАЗГЛЕДЗЕЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць;
-джаны; зак. 1. кдео-м/л/о. Углядаючы
ся, агледзець. Р л/ясцобдсць. Р. лдбл/с.
2. лерал. Заўважыць, разабрацца ў кім-,
чым-н. Уяелле р. лояде. 3. /дл/о. Унікнуць,
разабраць, абмеркаваць. Р. залеў. Р лсыллёеде ль/шдлле. Ц лезак. разглядаць, -Аю,
-Аеш, -Ае і разглядваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
лаз. разгляд, -у, АТ-дзе, л/., разглядАнне, -я,
л. / разглядванне, -я, л.
РАЗГНЕВАНЫ, -ая, ае Які знаходзіц
ца ў стане гневу; выяўляе гнеў. Разелееалая
д/дц/. II лаз. разгнёванасць, -і, лс.
РАЗГНЕВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец
ца; зак. Дайсці да стану моцнага гневу.
РАЗГНЕВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. Тое,
што і /?дзеляб/ць.
РАЗГНЯВІЦЬ, -няўліб, -нявііп, -на
віць; -нявім, -невіцё, -нявЯць; зак., кдеоц/л/о. Давесці да стану моцнага гневу.
РАЗГНЯЗДЗІЦЦА, -нязджўся, -нёздзішся, -нбздзіцца; зак. Пра птушак: раз
мясціцца па гнёздах.
РАЗГАЙДАЦЦА
разгайдацца.
РАЗГАЙДАЦЬ
разгайдаць
РАЗГАЙДВАЦЦА ал. разгайдацца
РАЗГАЙДВАЦЬ ал. разгайдаць
РАЗГАН, -у; з/. 1. ал. разагнаць. 2. Рух з
паступова нарастаючай хуткасцю; разбег
Ядбрдць 3. Адлегласць ад аднаго пункта
да другога. Як/ 4. лс^дл. Шырыня, раз
мах у дзеяннях, дзейнасці, /дслдбдркд лдб/рде/?. 5. Строгая вымова; разнос (разм ).
Ддць р. за лдрум/элле бь/е^ь/лл/ль/. Ц л/?ьм/.
разгбнны, -ая, -ае (да 1 знач.).
РАЗГАНІСТЫ, ая, -ае І. Звязаны з
разгонам (у 2 знач.); які бывае пры разго
не (у 2 знач.). Рдзеол/сл/дя хай/. 2. Шыро
кі, з вялікім разгонам (у 3 знач.); разма
шысты. Р бўбылдк лоедед едкздлд. 3. Залі
вісты, працяглы (пра голас, брэх і пад.). 4.
З вялікімі прамежкамі паміж літарамі (пра
почырк, друк). Р /?дбок. II лаз. разгоніс
тасць, -і, лс
РАЗГОНКА, -і, ЛМ -нцы, лс. 1. ал. ра
загнаць. 2. Расплюшчванне кавалка ме
талу ў папярочным напрамку (спец ). 3.
Паслядоўная паўторная перагонка вад
касцей, сумесей (спец.). 4. Строгая вымо
ва; праробка, разнос (разм.).
РАЗГОННЫ, ая, ае 1. ал. разгон 2.
Тое, што і /,дзеол/<уяы (у 1 і 2 знач ).
РАЗГАРЫЦЦА, нюся, нішся, ніц
ца; здк. (разм.). Паддацца наплыву жалю;
разжаліцца.
РАЗГАРНІЦЕ, -ню, -ніш, -ніць; здк.,
кдао-м/ліо (разм.). Выклікаць жаль у ка
го-н.; разжаліць. Р бдцькоў.
РАЗГАРНУТЫ, ая, ае 1. Шырокі,
падрабязны. Р ллдл. Р скдз (які мае паяс
няльныя словы). 2. Шырока арганізава
ны. Рдзаорлул/де слдборл/ц/лед. 3. Разме
шчаны ў шырыню па лініі фронту (спец.).
II лдз. разгорнутасць, -і, лс.
РАЗГАРТВАННЕ ал. разгарнуцца, раз
гарнуць.
РАЗГАРТВАЦЦА ал. разгарнуцца
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РАЗГАРТВАЦЬ ал разгарнуць
РАЗГАРТКА, -і, ДА/ -тцы, лс. (спец.).
Разгорнутая на плоскасці паверхня ге
аметрычнай фігуры. Р. бдкдеой лдесрхл/
л/?ызмь/.
РАЗГРАБАННЕ ал. разгрэбці
РАЗГРАБАЦЬ ал. разгрэбці
РАЗГРАБІЦЬ, -блю, -білі, -біць; -бле
ны; здк., млло. Грабячы, расцягнуць, рас
красці. Р едслдбдрку. II лездк. разграбляць,
-Яю, -Аеш, -Ае. Ц лдз. разграбленне, -я, л.
РАЗГРАМЙІЬ, мліб, -міш, -міць; -мім,
-міцё, -мАць; -рбмлены; здк., кдао-л/л/о. 1.
Разарыць, разбурыць. Р дбслмляедлле. Р
еклдбы. 2. Разбіць, знішчыць у баі, у выні
ку барацьбы. Р яд/юлсы адрл/зол. 3. ле^дл.
Раскрытыкаваць, даказаць ілжывасць,
памылковасць чыіх-н. перакананняў; раз
несці. Р д/??лыкул. II лдз. разгром, -у л/.;
ярым. разгромны, -ая, -ае. Рдзерол/лде еь/сл/уляелле у Эруку.
РАЗГРАФІЦЬ, -фліб, -фіш, -фіць; -фім,
-фіцё, -фАць; -флёны; здк., м/л/о. Расчар
ціць на графы (у І знач.). Р я/слі лдлеры. Ц
лездк. разграфляць, -Аю, -Аеш, -Ае.
РАЗГРАМ, -у, л/. 1. ал. разграміць. 2.
Сляды, вынік разбурэння.
РАЗГРУЗАЧНЫ, ая, ае Які мае адно
сіны да разгрузкі, служыць для разгрузкі.
Рдзеруздчлыя рдОо/яы. Р лулкл/.
РАЗГРУЗІЦЦА, -ружўся, -рўзішся, -рўзіцца; здк. 1. Вызваліцца ад грузу. Рдзаруз/лдся л/дм/ылд. 2. лердл. Вызваліцца ад час
ткі работы, ад дадатковай нагрузкі. Ц лездк.
разгружацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
РАЗГРУЗІЦЬ, -ружў, -рўзіш, -рўзіць;
-рўжаны; здк., кдео-мдло. І. Вызваліць ад
грузу. Р. едеол. 2. лердл. Вызваліць ад ча
го-н. непатрэбнага, лішняга, ад дадатко
вай нагрузкі (разм.). Р м/кальяу/о лрд^р&му.
II лездк. разгружЯць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц лдз.
разгрўзка, -і, ДЛ/-зцы, лс.
РАЗГРУЗНЁІ, -Ая, -бе (спец.). Прызна
чаны для разгрузкі. Рдзерузлое еублд.
РАЗГРУЗЧЫК, а, л/л і, аў, л/ 1. Ра
бочы, які працуе на разгрузцы. 2. Прыста
саванне для разгрузкі чаго-н. Мехдл/члы
II лс. разгрўзчыца, -ы, л/л. -ы, -чыц (да 1
знач.).
РАЗГРУКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец
ца; здк. Пачаць моцна і доўга грукаць.
РАЗГРУПАВАЦЬ, пўю, -пўеш, -пўе;
-пўй; -павАны; здк., кдео-м/л/о. Разбіць на
групы, размясціць групамі. Р. еучляў. Ц лездк. разгрупоўваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗГРЫЗАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лездк.,
/д/ло. Ірызці, разрываючы або раздрабня
ючы зубамі што-н. цвёрдае, моцнае.
РАЗГРЫЗЦІ ал грызці
РАЗГРЭБЦІ, -грабў, -грабёш, -грабё; -грабём, -грабяцё, -грабўць; разгрбб,
-грабла / -граблА, -грабла / -граблб; -гра
бі; -грббены; здк., шжо. Адгрэбці ў розныя
бакі, раскідаць што-н. сыпкае, рыхлае;
расчысціць ад чаго-н. сыпкага, рыхлага і
пад. Р селд. Р кучу слеау. Ц лездк. разгра

бяць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц лдз. разграбАнне,
-я, л.
РАЗГУБІЦЦА, -гублібся, -гўбішся, -гўбіцца; здк. Страціць на нейкі час рашу
часць, здольнасць разумець, дзейнічаць
(ад хвалявання, страху збянтэжанасці);
прыйсці ў замяшанне. Р. л^рдб лебяслекдм. II лездк. разгублівацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
РАЗГУБІЦЬ, -гублй, -гўбіш, -гўбіць;
-гўблены; здк., кдео-мдло. Пагубляць, рас
траціць паступова (многіх, многае). Р /?эчь/. Р сяброў. Р еебы. II лездк. разіўбліваць,
-аю, -аеш, -ае.
РАЗГУБЛЯЦЬ, -Яю, -Яеш, -Яе; здк. Тое,
што і рдззуйць.
РАЗГУЛ, -у л/л. -ы, -аў л/. 1. Моцнае,
буйнае праяўленне чаго-н. Р м/до/лйл/у.
Р л/яцел/цы. 2. Нястрымнае п'янства, па
пойка.
РАЗГУЛЛЕ, -я, л. (разм.). Бурнае вясел
ле, вясёлае правядзенне часу. Сеялючлде^.
РАЗГУЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лездк.
Павольна, не спяшаючыся, гуляць, ха
дзіць для адпачынку. Р у лдрку.
РАЗГУЛЬНЫ, -ая, -ае. Схільны да раз
гулу (у 2 знач.); поўны разгулу (у 2 знач.).
Рдзаульлля кдл/лдл/я. Ц лдз. разгульнасць, -і,
лс.
РАЗГУЛЬТАІЦЦА, -Аюся, -Аішся, -Аіцца; здк. (разм.). Стаць гультаём, разлена
вацца. Зуем/ рдзауль/лд/ўся хлолец. Ц лездк.
разгультайвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАЗГУЛЬТАЯВАЦЦА, тўюся, тўеш
ся, -тўецца; -тўйся; здк. (разм.). Тое, што
і рдзеулылд/ццд.
РАЗГУЛЯЦЦА, -Яюся, -Яешся, -Яецца;
здк. І. Пачаўшы гуляць, захапіцца гуль
нёй, забавамі; развесяліцца. Рдзеуяяядся
бз/ця. 2. Даць сабе поўную волю; праявіць
сябе ў поўную меру сваіх сіл, здольнасцей
і жаданняў; разысціся. Фул/бдл/сл/ы рдзеулял/ся. 3. Дасягнуць у сваім праяўленні
вялікай інтэнсіўнасці, сілы. Рдзеулялдся
л/яцел/цд. Рдзеудялдся с/лых/я.
РАЗГУСЦІСЯ, -гудўся, -гудзёшся, -гудзёцца; -гудзёмся, -гудзяцёся, -гудўцца;
разгўўся, -гулАся, -гулбся; -гудзіся; здк.
(разм.). Пачаць гусці не перастаючы. Рецер ^дзаууся.
РАЗГУТАРЫЦЦА, -руся, рыліся, -рыц
ца; здк. (разм.). Завесці гутарку; разгава
рыцца. Р. лд бдрозе.
РАЗГУШКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец
ца; здк. (разм.). Пачаць гушкацца моцна,
не спыняючыся (на гушкалцы). Ц лездк.
разгушквацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАЗГУШКАЦЬ, -аю, аеш, -ае; аны;
здк., КД20-////Л0. І. Рухаючы з аднаго боку
ў другі або зверху ўніз, падштурхоўваючы,
прымусіць гушкацца моцна, не спыня
ючыся. Р л/дял/л/к. Р дрэл/. 2. Іушкаючы
каго-, што-н., надаць яму сілу інерцыі
для кідання, штуршка і пад. Ц лездк. раз
гушкваць, -аю, -аеш, -ае Ц лдз. разгушкван
не, -я, л.
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РАЗДАБРЭЛЫ, -ая, -ае. Які растаў
сцеў; растаўсцелы. Раздабрэлая еаспабыня
ўбухалася каля нечы. Ц яаз. раздабрэласць,
-і, ж.
РАЗДАБРЭЦЬ, -бю, -беш, -бе; зак. Тое,
што і растаўсцець.
РАЗДАБЫТКІ, -аў (разм.). У выразе: на
(у) раздабыткі — каб раздабыць што-н.,
разжыцца на што-н. (ісці, хадзіць і пад ).
РАЗДАБЫЦЬ, -бўду -бўдзеш, -бўдзе;
раздабыў -былА, -лб; -бўдзь; -быты; зак.,
каео-а/то (разм.). Здабыць, дастаць з цяж
касцямі. Р. зброя?. Р харчы. II кезак. разда
бываць, -Аю, -Аеш, -Ае.
РАЗДАЖДЖЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-дажджэцца, безас.; зак. (разм.). Стаць
надоўга дажджлівым, сырым (пра на
двор'е).
РАЗДАІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -дбіцца;
зак. Пачаць даваць больш малака. Харояа
разба/лася. Ц кезак. раздойвацца, -аецца.
РАЗДАІЦЬ, -даіб, -дбіш, -дбіць; -дбены; зак., каео-а/то. Дабіцца павелічэння
надою (ад малочнай жывёлы). Ц кезак. раз
дойваць, -аю, -аеш, -ае. Ц каз. раздОй, -ю,
м. /раздойванне, -я, к.
РАЗДАРОЖЖА, -а, к. Месца, дзе схо
дзяцца і разыходзяцца дарогі, ростань. 0
На раздарожжы — у стане сумнення, роз
думу хістання, у нерашучасці (быць, ста
яць, знаходзіцца і пад.).
РАЗДАРЫЦЬ, -дарў, -дбрыш, -дбрыць;
-дбраны; зак., каао-м/то. Раздаць у выгля
дзе падарункаў усё, многае. Р кн/е/сябрам.
II кезак. раздорваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗДАТАЧНЫ, -ая, -ае. 1. ал. раздаць'.
2. Які прызначаны для раздачы. Р матэрыял. 3. у знач. каз. раздатачная, -ай, лік.
-ыя, -ых, зк. Памяшканне, дзе праводзіц
ца раздача чаго-н.
РАЗДАТЧЫК, -а, лік. -і, -аў, л/. Рабочы,
які займаецца раздачай чаго-н. Ц зк. раз
датчыца, -ы, МН. -ы, -чыц.
РАЗДУЦЦА', 1 і 2 ас. не ўжыв., -дАсца,
-дадўцца; раздАўся, -далАся, -лбся; -дАйся;
зак. Пра гукі: прагучаць, пачуцца. Ц кезак.
раздаіцца, -даёцца
РАЗДАЦЦА , -дАмся, -дасіся, -дАсца;
-дадзімся, -дасцёся, -дадўцца; -дАўся, -да
лАся, -далбся; -дАйся; зак. 1. Стаць боль
шым, шырэйшым. Р. ў клячах. 2. (7 / 2 ас.
ке ўзкыб.). Расступіцца, рассунуцца ў ба
кі. Датоўк разбаўся ў бак/. 3. Раскалоцца,
распароцца па шве. Мех пазбаўся. Ц кезак.
раздаіцца, -даібся, -даёшся, -даёцца;
-даёмся, -даяцёся, -даібцца.
РАЗДАЦЬ', -дАм, -дасі^ -дАсць; -дадзім,
-дасцё, -дадўць; -дАў, -далА, -лб; -дАй;
-дАдзены; зак., каео-а/то. Аддаць усё,
многае многім. Р пабарунк/. Р. са/ытк/. Ц
кезак. раздаваць, -даіб, -даёш, -даё; -да
ём, -даяцё, -даібць. Ц коз. раздача, -ы, зк.;
прым. раздатачны, -ая, -ае. Р. куккт.
РАЗДАЦЬ , -дАм, -дасі^ -дАсць; -дадзім,
-дасцё, -дадўць; -дАў -далА, -лб; -дАй;
-дАдзены; зак., а/то. 1. Расшырыць, рас
цягнуць, зрабіць прасторным. Р абутак.

2. безас. Зрабіць поўным, тоўстым. .Хлопца
за лета разбало.
РАЗДВОЕНЫ, -ая, -ае 1. Такі, які раз
двоіўся; раздзелены надвае. Раздоеная еуба. Р слеб. 2. перан. Які страціў цэльнасць,
унутранае адзінства. Раздоенае ўсеебал/ленне. II каз. раздвоенасць, -і, зк. Р. пачуц/р/ў.
РАЗДВОІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -двоіц
ца; зак. 1. Раздзяліцца надвае. Сцежка
разбео/лася. 2. нерак. Страціць цэльнасць,
унутранае адзінства, стаць супярэчлівым.
Думк/ разбео/л/ся. II кезак. раздвойвацца,
-аецца. Ц коз. раздваённе, -я, к.
РАЗДВОІЦЬ, -двбю, -двбіш, -двбіць;
-двбены; зак., а/то. Раздзяліць надвае.
Р пасму валасоў. Р проеаб. Ц кезак. раз
двойваць, -аю, -аеш, -ае. Ц коз. раздваённе,
-я, к.
РАЗДЗЕЛЬНЫ, -ая, -ае 1. Асобны,
адасоблены, самастойны. Раздзельнае
навучанне. 2. З перарывамі, перапынка
мі, паўзамі. Раздзельныя крок/. Ц каз. раз
дзельнасць, -і, зк
РАЗДЗЕРЦІ, -дзярў, -дзярэш, -дзярб; -дзярбм, -дзерацё, -дзярўць; -дзёр,
-дзёрла; -дзяры; -дзёрты; зак., каео-а/то.
Тое, што і разабраць.
РАЗДЗЕРЦІСЯ, -дзярўся, -дзярэшся,
-дзяруцца; -дзяромся, -дзерацёся, -дзярўцца; -дзяруся; зак. Тое, што і разабрац
ца.
РАЗДЗЕЦЬ, -дзёну -дзёнеш, -дзёне;
-дзёнь; -дзёты; зак., каео-а/то. Зняць
з каго-н. адзенне. Р. бз/ця. Ц кезак. раз
дзяваць, -Аю, -Аеш, -Ае / (радзей) -дзяіб,
-дзяёш, -дзяё; -дзяём, -дзеяцё, -дзяібць.
II зеор. раздзецца, -дзёнуся, -дзёнешся,
-дзёнецца; -дзёнься; кезак. раздзявацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца / (радзей) -дзяібся,
-дзяёшся, -дзяёцца; -дзяёмся, -дзеяцёся,
-дзяібцца. II каз. раздзяванне, -я, к.
РАЗДЗЁЎБВАЦЬ ал. раздзяўбці, раз
дзяўбаць.
РАЗДЗІРАЦЦА ал. разадрацца.
РАЗДЗІРАЦЬ ал. разадраць.
РАЗДЗЬМУХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., /ато (разм.). Дзьмухаючы, прымусіць
гарэць; распаліць. Р аеокь. Ц кезак. раз
дзьмухваць, -аю, -аеш, -ае. Ц коз. раздзь
мухванне, -я, к.
РАЗДЗЬМУЦЦА, -мўся, -мёшся, -мёцца; -мёмся, -мяцёся, -мўцца; -міся; зак.
1. Павялічыцца ў аб'ёме, напоўніўшыся
чым-н.; надзьмуцца. ЛТяч раздзьмуўся. 2.
Уздуцца, распухнуць. Туба раздзьмулася.
РАЗДЗЬМУЦЬ, -мў, мёш, мё; -мём,
-мяцё, -мўць; -мі; -мўты; зак., /ато. 1.
Дзьмучы, дзьмухнуўшы, развеяць, рас
сеяць што-н. лёгкае. Р пыл. 2. Прытокам
паветра ўзмацніць гарэнне; распаліць. Р
жор. 3. Напоўніць паветрам; надзьмуць.
Р. козбры. II кезак. раздзімаць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II каз. раздзіманне, -я, к.
РАЗДЗЯВАЛЬНЫ, ая, ае Прызнана
ны для раздзявання. Р какоа. 77расторная
разбзяеальная (наз.).

РАЗ-РАЗ
РАЗДЗЯВАЛЬНЯ, -і, мн. і, лень /
-льняў зк. / (разм.) РАЗДЗЯВАЛКА, -і, ДЗ/
-лцы, мн. -і, -лак, зк. Тое, што і еарбзроб
(у 2 знач.).
РАЗДЗЯВАННЕ ал раздзець
РАЗДЗЯВАЦЦА ал раздзець
РАЗДЗЯВАЦЬ ал раздзець
РАЗДЗЯЛІЦЦА, -дзялібся, -дзёлішся,
-дзёліцца; зак. 1. ал. дзяліцца. 2. (7 / 2 ас.
неўжь/е.), нерак. Разысціся ў чым-н., вы
явіць розніцу не супасці. Дўмк/ разбзял/л/ся. II кезак. раздзяляцца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца. Ц коз. раздзяленне, -я, к.
РАЗДЗЯЛІЦЬ, -дзяліб, -дзёліш, -дзё
ліць; -дзёлены; зак., каао-/ато. 1. ал. дзя
ліць. 2. Далучыцца да каго-н., выказаць
сваё адзінадушша з кім-н. Р. сеа/о рабасць
з сябрам/. II кезак. раздзяляць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II каз. раздзяленне, -я, к. (да 1 знач.).
РАЗДЗЯЛЯЛЬНЫ, -ая, -ае 1. Які дзе
ліць што-н., абазначае раздзел, раздзя
ленне. Раздзяляльная рыса. 2. У граматыцы
і логіцы: які выражае або абазначае выбар
паміж дзвюма або больш думкамі, магчы
масцямі (спец.). Раздзяляльныя абкос/кы.
РАЗДЗЯЎБАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., /ато. Тое, што і разбзяўбц/. Ц кезак.
раздзёўбваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗДЗЯЎБЦІ -дзяўбў, -дзяўбёш, -дзяў
бе; -дзяўбём, -дзеўбяце, -дзяўбўць; -дзёўб,
-дзяўблА, -лб; -дзяўбі^ -дзёўбаны; зак.,
/ато. І. Дзеўбучы, з'есці, расцягнуць. Аў
ры разбзяўбл/ каа/у. 2. Дзеўбучы, пашко
дзіць, разбіць на часткі. Ц кезак. раздзёў
бваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗДНЕЦЬ, -ёе; безас., зак. Пра на
ступленне дзённага святла. -%ко разднела.
РАЗДОБРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыц
ца; зак. (разм.). Праявіць дабрату шчод
расць. II кезак. раздобрывацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
РАЗДОБРЫЦЬ, ру -рыш, -рыць; -ра
ны; зак., каео. Схіліць каго-н. да дабраты,
шчодрасці, добрых учынкаў. Ц кезак. раз
добрываць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗДОЙ ал. раздаіць.
РАЗДОЙВАННЕ ал раздаіць
РАЗДОЙВАЦЦА ал раздаіцца
РАЗДОЙВАЦЬ ал раздаіць
РАЗДОЛЛЕ, -я, к. 1. Шыр, прастор;
шырокая вольная прастора. Р. неабсяжкых палёў. 2. Шырокая прастора, якая дае
магчымасць свабодна дзейнічаць каму-,
чаму-н., праяўляцца чаму-н. (разм.). Р
птун/кам у лесе. 3. нерак. Спрыяльныя,
зручныя абставіны; умовы для каго-, ча
го-н. 7ут р. бля ерыбн/коў.
РАЗДОЛЬНЫ, ая, -ае 1. Шырокі,
прывольны, раскінуты на вялікай пра
сторы. Раздольныя луе/. 2. нерак. Свабод
ны, лёгкі. Раздольнае жыццё. Ц наз. раз
дольнасць, -і, ж
РАЗДОРВАЦЬ ел раздарыць
РАЗДРАБІЦЦА ал драбіцца
РАЗДРАБІЦЬ, -рабліб, -рббіш, -рббіць,
-рбблены; зак., а/то. 1. ел. драбіць. 2. Вы
разіць больш дробнымі адзінкамі. Р мет-
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ры ў сдяліыме/лры. II нездк. раздрабляць,
-яю, -Яеш, -Ае. Ц ндз. раздрабленне, -я, н.
РАЗДРАБНІЦЬ, -рабніб, -рббніш, -рббніць; -рббнены; здк., /д/ло. 1. Зрабіць дроб
ным, больш дробным; раскрышыць. Р.
бусоль. 2. Раздзяліць на часткі, групы;
расчляніць. Р сілы ярдц/ўя/кд. Ц нездк. раз
драбняць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ндз. раздрабнённе, -я, н.
РАЗДРАЖНЁННЕ, я, н 1. ад раздраж
ніць, раздражніцца. 2. Пачуцце незадаво
ленасці, злосці. Скдздць з рдзбрдэкжеякем.
РАЗДРАЖНІЦЦА, -дражнімся, -драж
нішся, -дражніцца; здк. 1. (7 і 2 дс. не
ўакые.). Падвергнуцца ўздзеянню раз
дражняльніка. Скурд рдзбрдэкяілдся. 2.
Прыйсці ў стан раздражнення, злосці. 3.
Выклікаць, распаліць у сабе якое-н. жа
данне. II нездк. раздражняцца, -Аюся, -Аеш
ся, -Аецца. Ц ндз. раздражнёны, -я, н.
РАЗДРАЖНІЦЬ, -ражніб, -рбжніш,
-рбжніць; -рбжнены; здк. 1. мілю. Выклі
каць раздражненне, дзейнічаючы якім-н.
раздражняльнікам. Р дзясны. 2. кдео-м/л/о.
Давесці да стану нервовага ўзбуджэння;
раззлаваць. Р сусебд. Р лчол. 3. Выклі
каць, распаліць (якое-н. жаданне; разм.).
Р дле/мы/я. II нездк. раздражняць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц ндз. раздражнёны, -я, н.
РАЗДРАЖНЯЛЬНІК, а, лін і, аў, м
Фактар, які ўздзейнічае на арганізм, вы
клікаючы ў ім якую-н. рэакцыю, раздраж
ненне.
РАЗДРАЖНЯЛЬНЫ, ая, -ае 1. Які
хутка прыходзіць у стан раздражнення;
уразлівы, чуллівы. 7? чдлдеек. Р хдрдкждр.
2. Звязаны з уздзеяннем якога-н. раз
дражняльніка на арганізм або на асобны
орган. Р. лрдцзс. II ядз. раздражняльнасць,
-і, лс.
РАЗДРОБЛЕНЫ, -ая, ае 1. Разбіты,
расколаты на дробныя часткі. Рдзброблеядя соль. 2. Пашкоджаны (пра косць).
Рдз(?роб/?еядя косць. Ц ядз. раздробленасць,
-і, лс.
РАЗДРОБНЕНЫ, ая, ае Тое, што і
рдзс^облелы (у І знач.). Ц ядз. раздробне
насць, -і, лс.
РАЗДРУЖЫЦЦА, -ружўся, -рўжышся,
-рўжыцца; здк. (разм.). Спыніць, пера
рваць дружбу з кім-н. Р з сябрдм.
РАЗДУМАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
здк. 1. Больш і лепш падумаць, памерка
ваць. Р ядб лрдлдлоедм. 2. Падумаўшы,
змяніць ранейшую думку; адумацца. Рдзбумдўся, яе еорл/д бубдедць бдяу.
РАЗДУМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; здк. 1.
Падумаць, усебакова абдумаць. 2. Пера
думаўшы, адмовіцца ад задуманага. Лрдзбўмдў. яе лдебў. Ц яездк. раздумваць, -аю,
-аеш, -ае (да 1 знач.).
РАЗДУМВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яездк. 1.
ал. раздумаць. 2. Думаць, вагаючыся; доў
га не магчы прыняць рашэнне. Ло/і/ць р.,
зедбэкдйся/
РАЗДУМ'Е, -я, я. (разм.). Тое, што і
роздум.
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РАЗДУМЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які часта ад му-н. Х/слдл/д рдз 'елд скуру. Ц яездк. раз'
даецца роздуму; разважлівы. Р. сл/дры чд- ядаць, -бе. II ядз. раз'яданне, -я, я.
РАЗ'ЁСЦІСЯ, раз'ёмся, раз'ясіся, раз'
лдеек. 2. Які робіцца з роздумам, спакой
на; які наводзіць на роздум. Рдзфым/едя есца; раз'ядзімся, раз'ясцеся, раз'ядацца;
лесяя. II ядз. раздумлівасць, -і, лс.
раз'еўся, -ёлася; раз'ёшся; здк. (разм.).
РАЗДУРАНЫ, -ая, -ае. 1. Распешчаны,
Распаўнець ад залішняй, сытай ежы. Ц яе
капрызны, свавольны. Рдз^урдяде бз/ця. 2. здк. раз'ядацца, -бюся, -аешся, -аецца.
РАЗЁТКА, -і, ДА7 -тцы, мя. -і, -так, лс.
Разбэшчаны, распусны. 7?е лд едбдхр. хло
пец. II ядз. раздўранасць, -і, лс.
1. Прыстасаванне для ўключэння элек
РАЗДУРЫЦЦА, -дурўся, -дўрышся, трапрыбораў у электрычны ланцуг 2. Ма
-дўрыцца; здк. (разм.). 1. Стаць вельмі ду ленькі сподачак для варэння. 3. Сабраныя
раслівым, свавольным, непаслухмяным; ў пучок стужка, тасьма, шнур і пад., якія
распусціцца. Рдзб)ры/нся бзец/ зд лел/д. 2. служаць упрыгожаннем чаго-н. 4. Кру
Пачаць амаральна паводзіць сябе; разбэс жок з адтулінай у сярэдзіне, які засцера
ціцца.
гае падсвечнік ад капель стэарыну, воску і
РАЗДУРЫЦЬ, -дурў, -дўрыш, -дўрыць;
пад. 5. Архітэктурнае або мастацкае ўпры
-дўраны; здк., кдео. 1. Паслабіўшы нагляд,
гожанне ў выглядзе кветкі з аднолькавымі
патрабавальнасць, зрабіць каго-н. дурас пялёсткамі. 6. Шкляны або папяровы аба
лівым, непаслухмяным. Р. сыяд. 2. Даць жур для электрычнай лямпы ў выглядзе
поўную волю каму-н., дазволіць поўнас раструба. II лрым. разётачны, -ая, -ае (да 1,
цю праяўляць свае жаданні, патрабаванні 2. 4—6 знач.).
РАЗ'ЁХАЦЦА, -ёдуся, -ёдзешся, -едзец
і пад. II яездк. раздурваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗДУРЭЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які раз ца; -ёдзься; здк. 1. (7 / 2 дс. яеўлсые.). Па
дурэў стаў дураслівым, гарэзлівым. Рдзбў- кінуць месца знаходжання, ад'язджаючы
рэлыя бзец/. II ядз. раздурэласць, -і, лс.
ў розныя месцы. Тое/// рдз'ехдл/ся лд хдРАЗДУРАЦЦА, -бюся, -бешся, -бецца;
/лдх. 2. Перастаць жыць разам (разм.). 3.
здк. (разм.). Пачаць моцна дурэць. ,2%зец/ Праязджаючы па адным шляху насустрач
/?дз(3урэлй?я, яе суяя^ь.
адзін аднаму размінуцца. 4. Не зачапіць,
РАЗДУРАЦЬ, -бю, -беш, -бе; здк. аб'ехаць адзін аднаго пры сустрэчы. Л/д(разм.). 1. Стаць дуроным, непаслухмя м/ыядм цялскд р. яд еузкдй бдрозе. 5. (7 /
ным. .Хлопчык зусім рдзбурэў. 2. Распус
2 дс. ле ўлсые.). Слізгаючы па гладкай,
ціцца, разленавацца. Рдзбурэў чал доек, яе коўзкай паверхні, рассунуцца ў розныя
хочд я/чоед рдб/'^ь.
бакі. ТУое/ рдз'ехдл/ся яд лёбзе. 6. (7 / 2 дс.
РАЗДУШЫЦЬ, -душў, -дўшыш, -дўяе ўлсые.). Разваліцца ад доўгага ўжыт
шыць; -дўшаны; здк., кдео-м/л/о. 1. Моц ку (разм.). 7дбурзя/кд рдз Ісхдлдся. Ц яездк.
на націснуўшы, змяць, расплюшчыць. Р
раз'язджацца, -бюся, -аешся, -бецца. Ц ядз.
ямкд. Р яедбы. 2. Прыціснуўшы чым-н.
раз'ёзд, -у 37-дзе, м. (да 1 і 2 знач.).
РАЗЁЦ, -зцб, мя. -зцьі, -зцбў, м. 1. Рэ
цяжкім, душачы, забіць або скалечыць. Р
ерубяу/о клейку. Ц яездк. раздушваць, -аю, жучы інструмент для апрацоўкі металу,
-аеш, -ае.
дрэва і іншых цвёрдых матэрыялаў Р.
РАЗ'ЁЗД, -у і -а, 37 -дзе, мя. -ы, -аў м.
скульл/лдрд. 2. Пярэдні парны зуб плос
1. -у; ал. раз'ехацца. 2. -у; звычайна мя. Па кай формы. Ск/е/цд мде чд?ль/рь/ рдзцы.
ездкі ў розныя месцы. Ря месяцам/ быеде ў 3. лердл. Пра майстэрства, манеру стыль
рдзіезбдх. 3. -а. Невялікае кавалерыйскае скульптара. Лс]рдзу бдчяы р. мдсл/дкд. Ц
падраздзяленне, якое накіроўваецца для лрым. разцовы, -ая, -ае.
РАЗЖАВАЦЬ, -жуіб, -жуёш, -жуё; -жу
разведкі, аховы, сувязі ва ўмовах ваенных
дзеянняў. Лдедлерымск/р. 4. -а. Раздваенне ём, -жуяцё, -жуібць; -жуй; -жавбны; здк.,
аднакалейнага чыгуначнага пуці. 7/яея/к мяло. 1. Размяць, раздрабніць зубамі. Р.
слыя/ўся яд рдз 'езбзе. Ц лрым. раз'язны, -бя, хлеб. 2. лердл. Вельмі падрабязна растлу
-бе (да 2 і 4 знач.). Р кояь. Р. дуць.
мачыць, расказаць (разм.). Р. / едл/оеде
РАЗ'ЁЗДЗІЦЦА, -ёзджуся, -ёздзішся, ў рол/ лдклдсц/. II яездк. разжоўваць, -аю,
-ёздзіцца; здк. (разм.). Пачаць многа і -аеш, -ае.
РАЗЖАЛАВАЦЬ, лую, дуеш, луе;
часта ездзіць. 77д еул/ць/ рдз ёзбзіл/ся еелдс/лебысл/ы.
-луй; -лаваны; здк., кдео ('мяло/ Панізіць
РАЗ'ЁЗДЗІЦЬ, джу, дзіш, дзіць; у чыне або ў пасадзе за якую-н. правін
-джаны; здк., мяло (разм.). 1. Частай яздой насць. Р. у рдбдеыя. II ядз. разжалаванне,
пракласці, працерці, зрабіць прыгодным -я, я.
РАЗЖАЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца;
для праезду (мілях, дарогу). 2. Частай яз
дой разбіць, зрабіць непрыгодным для здк. 1. Паддацца пачуццю жалю, жалас
праезду, язды. Ц яездк. раз'ёзджваць, -аю,
ці. Р. дб /(рдядльядед длдеябдяяя. 2. Пачаць
-аеш, -ае.
занадта жаліцца. Рдзлсдл/ўся яд сеой лёс. Ц
РАЗ'ЁНЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыц яездк. разжальвацца, -аюся, -аешся, -аец
ца.
ца; здк. (разм.). Пачаць моцна енчыць,
РАЗЖАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
стагнаць.
РАЗ'ЁСЦІ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёсць,
здк., кдео-м/л/о. Выклікаць у каго-н. па
-ядўць; раз'ёў, -ёла; -ёдзены; здк., мяло.
чуццё жалю. II яездк. разжальваць, -аю,
Разбурыць, прычыніць пашкоджанні ча -аеш, -ае.
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РАЗЖАНІЦЦА, -жанйся, -жэнішся,
-жаніцца; здк. (разм ). Перастаць быць
жанатым, развесціся'. Ц яездк. разжэньвац
ца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАЗЖАРТАВАЦЦА, тўюся, -тўешся,
-тўецца; -тўйся; здк. (разм.). Пачаць мно
га і з захапленнем жартаваць. Рдзлсдрл/дбдўся /ядк, /д/яо ле суняць.
РАЗЖЁІТАК, -тку; л*. (разм.). У выразе:
на разжытак — для таго, каб даць магчы
масць разжыцца, наладзіць жыццё.
РАЗЖЙЦЦА, -жывўся, -жывішся,
-жывёцца; -жывёмся, -жывяцёся, -жывўцца; здк. (разм.). 1. яд чым і без бдл. На
жыцца, разбагацець. 2. Пачаць жыць ня
блага, стаць матэрыяльна забяспечаным.
3. яд м//яо, чым, чдео. Дастаць, раздабыць
што-н. Р яд кя/лск/. II яездк. разжывацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
РАЗЗБРОІЦЦА, -рбюся, -рбішся, -рбіцца; здк. І. Вызваліцца ад зброі, зняць з
сябе зброю, а таксама знішчыць або ска
раціць узбраенне. 2. лердя. Адмовіцца
ад актыўных дзеянняў страціць волю да
барацьбы. II яездк. раззбройвацца, -аюся,
-аешся, -аецца. Ц ядз. раззбраённе, -я, я.
Лдрдцьбд зд р.
РАЗЗБРОІЦЬ, -рбю, -рбіш, -рбіць;
-рбены; здк., кдео-/я///о. 1. Адабраць у ка
го-н. зброю, пазбавіць сродкаў узбраення.
Р лдлояяых. 2. леудя. Пазбавіць магчы
масці змагацца, пярэчыць і пад. Тйэйяд
р. лрдц/ўя/кд. II яездк. раззбройваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц ядз. раззбройванне, -я, я.
РАЗЗВАНІЦЬ, -званк5, -звбніш, -зво
ніць; здк., мяло, дб чым, лрд /д/ло і з бдбдя.
(разм.). Расказаць усюды, усім. Р. ядя/яу.
Р ярд сеой ядмер. Ц яездк. раззвоньваць,
-аю, -аеш, -ае.
РАЗЗЛАВАЦЦА ад злавацца
РАЗЗЛАВАЦЬ ал. злаваць
РАЗЗНАЁМІЦЦА, млюся, мішся,
-міцца; здк. (разм.). І. Спыніць, пера
рваць знаёмства з кім-н. 2. Перазнаёміцца
з усімі, многімі, пашырыць кола знаёмых.
Р з л/яое/м/ у еордбзе.
РАЗЗНАЁМІЦЬ, -млю, -міш, міць;
здк., кдео (разм.). І. Прывесці да зрыву
знаёмства з кім-н. Р сяброў. 2. Перазнаё
міць з усімі, многімі.
РАЗІК ел. раз'.
РАЗЛАГОДЗІЦЬ, -гбджу, -гбдзіш, -го
дзіць; здк., кдео (разм ). Зрабіць лагод
ным, больш лагодным. Р л/дц/.
РАЗЛАГОДНЕЦЬ, ею, -ееш, -ее; здк
(разм.). Паддацца лагоднасці, стаць ла
годным, ласкавым.
РАЗЛАД, -у М -дзе, л*. 1. Адсутнасць
адзінства, адпаведнасці, згоднасці. Р. у
лрдцы. 2. Нязгода, нелады; раздор. Р у
сялі 7.
РАЗЛАДДЗЕ, -я, я. (разм.). Тое, што і
рдалдб.
РАЗЛАДЗІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ла
дзіцца; здк. 1. Прыйсці ў няспраўнасць.
Мдмыяд рдзлдбзмдся. 2. Расстроіцца, па
рушыцца. ,2%рулсбд рдзлдбз/лдся. .Вяселле

рдзлдбзмдся. 3. Сапсавацца (пра здароўе).
II яездк. разладжвацца, -аецца.
РАЗЛАДЗІЦЬ, -лёджу -ладзіш, -ла
дзіць; -ладжаны; здк., мяло. 1. Вывесці з
рабочага стану (спец.). Р. с/лдяок. 2. Рас
строіць, парушыць што-н. Р слрдеу. Р вя
селле. 3. Сапсаваць (пра здароўе). Ц яездк.
разладжваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗЛАЖЫЦЦА , -лажўся, -лОжышся, -лбжыцца; здк. Тое, што і рдсклдсц/ся'.
Рдзлдэкыўся сд сдд/м/ рэчдм/ лд усей хдце. Ц
яездк. раскладацца, -бюся, -Аешся, -Аецца
/ раскладвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАЗЛАЖЫЦЦА^, -лажўся, -лбжышся,
-лбжыцца; здк. 1. Тое, што і рдсклдсц/с/Л
2. (7 / 2 дс. яеуэкые.). Распасціся пад уздзе
яннем бактэрый, згніць. 7ор%) ям/чэ слдбд
^дзлдзкь/ўся. 3. лердя. Дайсці да поўнага
маральнага падзення; дэзарганізавацца. Ц
яездк. разлагацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц
ядз. разлажэнне, -я, я
РАЗЛАЖЁІЦЬ', -лажў, -лбжыш, -ло
жыць; -лбжаны; здк., м/л/о. Тое, што і рдсклдс^/'. Р /ядедр. Р сл/рдл/у лдм/зк уем//
ўбзелья/клм/. Р деояь. Ц яездк. раскладаць,
-Аю, -Аеш, -Ае / раскладваць, -аю, -аеш,
-ае. II ядз. раскладанне, -я, я. / раскладван
не, -я, я.
РАЗЛАЖЫЦЬ^, -лажў, -лбжыш, -ло
жыць; -лбжаны; здк. 1. мяло. Тое, што і
рдсклдсцР Р едбу лд к/сідроб / едбдроб. 2.
лердя., кдео ("м/л/о). Давесці да маральна
га падзення; дэзарганізаваць. Р едроэкую
ерулоўку. II яездк. раскладаць, -Аю, -Аеш,
-Ае / раскладваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лдз. рас
кладанне, -я, я. (да 1 знач ), раскладванне,
-я, л. (да 1 знач.) / разлажэнне, -я, я. Мдрдльяде р.
РАЗЛАЙДАЧЫЦЦА, -чуся, чышся,
-чыцца; здк. (разм.). Разленавацца, стаць
гультаём.
РАЗЛАМАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв.,
-лбміцца; здк. 1. Пры ломцы, удары рас
пасціся на кавалкі. 27ы9зй/д рдзлдмдлдся. 2. Разбурыцца, разваліцца, зламацца
(разм ). /Тломрдалдмдўся.
РАЗЛАМАЦЬ, -ламліб, -лбміш, -ло
міць; -ламі; -ламАны; здк., мяло. 1. Ламаючы, падзяліць на часткі, на кавалкі. Р
крэслд. 2. Разбурыць, разваліць. Р. Эзееры.
II яездк. разломліваць, -аю, -аеш, -ае / раз
ломваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лдз. разлОм, -у л/.,
разломліванне, -я, я /разломванне, -я, я
РАЗЛАПАТАЦЦА, -паяўся, -пачапі
ся, -пбчацца; -пачьіся; здк. 1. (7 / 2 дс. яе
ўэкыд.). Пачаць моцна лапатаць (крыла
мі). 2. Разгаварыўшыся, пачаць несупын
ную гаворку стаць балбатлівым (разм.).
РАЗЛАПІСТЫ, -ая, -ае (разм.). Які шы
рока раскінуў свае галіны ў розныя бакі
(пра дрэвы, галлё). Рдзлдл/сл/ыя елк/. Ц лдз.
разлапістасць, -і, лс.
РАЗЛАПУШЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-шьіцца; здк. (разм.). Буйна, шырока раз
расціся. Рдзлдлу/дылдся кукурузд.
РАЗЛАСАВАНЫ, -ая, -ае. Які разласа
ваўся, стаў вельмі ласы.
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РАЗЛАСАВАЦЦА, -суюся, -сўешся, -суецца; -суйся; здк. (разм.). 1. Стаць вельмі
ласым; паспрабаваўшы смачнага, заха
цець яшчэ. Р. л/ебдм. 2. лердя. Тое, што і
рдздхбоц/ццд (у 1 знач.).
РАЗЛАСАВАЦЬ, -сую, -суеш, -суе; -суй;
-саваны; здк., кдео (мяло) (разм.). 1. Узбу
дзіць у кім-н. жаданне паласавацца. Р. бз/цял/дд/ядл//. 2. лердя. Распаліць, узмацніць
у кім-н. ахвоту да чаго-н. Ле'екдя ндлсь/ед
рдзт/дсдедлд яео.
РАЗЛАХМАЦІЦЦА
лахмаціцца
РАЗЛАХМАЦІЦЬ е^ лахмаціць
РАЗЛЁІЛАСЦЬ, -і, лс. Даль, прастора,
раздолле. Адсцёя быў е/бзея яд ўс/о р.
РАЗЛЁГЧЫСЯ, -лАгуся, -ліжашся,
-лажацца; разлёгся, -ляглбся, -лбся / -лёглася; разляжся; здк. (разм.). 1. Легчы, сва
бодна раскінуўшыся, разваліўшыся. Р яд
/ярдзе ядб бубдм. 2. лердя. Заняць вялікую
прастору; раскінуцца. Блдк//яяде л/орд
льяу рдаяеалдся яд едрызоя/^е. Ц яездк. раз
лягуцца, -Уюся, -Уешся, -Уецца.
РАЗЛЁЖВАЦЦА е^. разляжацца.
РАЗЛЁЗЛЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Які пад
раўся, пранасіўся, разваліўся (пра адзен
не, тканіну і пад.). Р л/ю. %рдз/к/ л/ел/ р.
яыедяб. 2. Вельмі прамоклы, размоклы;
раскіслы. Рдзлеа//дя ядяерд. 3. Які страціў
фігуру празмерна растаўсцеўшы; распоў
злы. Яео лое/ядць збдедлдся яейкдй бяе^орл/еяядй, рдзяеа^дй. Ц ядз. разлёзласць, -і, лс.
РАЗЛЁЗЦІСЯ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -лёзецца; разлёзся, -лёзлася; здк. (разм.). Рас
пасціся, разваліцца, звычайна намокшы.
ТТдлбрд рдаяокяд / рдзлезлдся.
РАЗЛЕНАВАЦЦА, -лянўюся, -лянўеш
ся, -лянўецца; -лянўйся; здк. Стаць зусім
лянівым, страціць ахвоту працаваць. Р зд
чдс дблдчь/яку.
РАЗЛЁТ, -у, 37 -лёце, л/. 1. е^. разляцецца. 2. Адлёт птушак у цёплыя краіны.
Р. л/лум/дк. 3. Контур, абрысы чаго-н. у
выглядзе раскінутых, прыўзнятых кры
лаў. Р. броздў. 4. Разгон, рух з паступова
нарастаючай скорасцю; скорасць, набра
ная такім палётам, рухам. ЎЭдрыццд зрдзлел/у. II лрыл/. разлётны, -ая, -ае (да 2—4
знач.).
РАЗЛІВАЛЬНЫ, -ая, -ае Які служыць
для разлівання чаго-н. Рдзл/е&яьяля лылскд.
РАЗЛІВАЧНЫ, ая, ае (спец ) Які
прызначаны для разліўкі чаго-н. Р. луяк/л.
РАЗЛІК, -у л/. 1. а^. разлічыць, разлі
чыцца. 2. Плата за работу паслугі і пад. 3.
Намер, меркаванне. Лйлры р. 4. Карыслі
выя намеры, меркаванні. Мдл/эрыя//ьлыя
рдзті/к/. 5. Расплата, пакаранне. Р бўбзе
суроеы. 6. Беражлівасць у расходаванні
сродкаў. .Жыць з рдзл/кдл/. 7. Група байцоў,
якая абслугоўвае гармату мінамёт, куля
мёт і пад. Л7/ядл/ел/яы р. 0 Брацца (пры
мацца) у разлік — улічвацца, брацца пад
увагу. Браць (узяць) у разлік — улічваць
(улічыць), прымаць (прыняць) пад увагу.
Звесці разлікі з к/м — і) узаемна разлічыц
ца грашамі; 2) адпомсціць каму-н. за аб-
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разу; знявагу. Ц ярым. разліковы, -ая, -ае (да
2 знач.). Д месяц.
РАЗЛІКОВЫ, ая, ае 1. 27! разлік 2.
Які служыць для падлікаў, для абазна
чэння вылічэнняў. Рлзлікоеля імлб/яцл. 3.
Прызначаны для ўліку грашовых сродкаў,
правядзення плацяжоў і іншых грашовых
разлікаў. Р. бляк.
РАЗЛІНЕІЦЬ, -ёю, -ёіш, -біць; -ёены;
злк., мяло. Правесці на паперы лініі для пі
сання па іх або паміж імі. Р ліс/н нлнеры.
II яезлк. разлінейваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ялз.
разлінейванне, -я, я.
РАЗЛІТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; злк., мяло (уст.). Распаяць. Ц яе
злк. разлітоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ялз. раз
літоўванне, -я, я
РАЗЛІТЫ, -ая, -ае (спец.). Які ахапіў
вялікую паверхню чаго-н. Р брляхйн. Рлзлйяле лляь/реляеяяе.
РАЗЛІЎ, -ліву, м. 1.27?. разліць, разліц
ца. 2. Тое, што і ллеобкл. Р. ^яялрл. Ц лрьш.
разліўны, -ая, -ае.
РАЗЛГЎНЙ, -Ая, -бе. 1. Які служыць,
прызначаны для разліву (у 1 знач.). Р. ллл/?лтл. 2. Які прадаецца на разліў (у 1 знач.),
які наліваецца ў посуд пакупнікоў. Р келс.
РАЗЛІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., ра
зальецца і разліецца; разліўся, -лілАся,
-лбся; разліся; злк. 1. Выліцца часткова
або поўнасцю; расплюхацца. Млллко /?лзлмося. 2. Размеркавацца па розных пасу
дзінах (пра вадкасць). 3. Заліць якую-н.
прастору, паверхню чаго-н., расцячыся;
выйсці з берагоў. Рлкл /улзл/ллся. 4. лерлл.
Разысціся, разнесціся ва ўсе бакі, па ўсёй
прасторы чаго-н., у межах чаго-н. Рлзтпллся песня ў лрлс/лоры. II яезлк. разлівацца,
-Аецца. Ц ялз. разліў, -ліву; м. (да 2—4 знач.)
/ разліццё, -А, я. (да 1—3 знач.). Рла/пцце
лсоўці.
РАЗЛІЦЬ, разалыб, разальеш, разалье;
разальём, разальяце, разалыбць і разлііб,
разліеш, разліе; разліём, разліяце, раз
ліюць; разліў -лілА; -лб; разлі; -літы; злк.,
мяло. 1. Выліць часткова або поўнасцю;
расплюхаць. Р млллко. 2. Пераліць якуюн. вадкасць з адной пасудзіны ў некалькі
іншых. Р. е/яо ў м/кляяк/. 3. безлс. Прыму
сіць выйсці з берагоў. Рэчку /?лзт!і/!о белам/
м/ырлкл. 4. (7 і 2 лс. яе ўлсые.), лерля. Рас
паўсюдзіць ва ўсе бакі, па ўсёй прасторы
чаго-н., у межах чаго-н. Сояцл /7лз/!і/ю
сбяямо нл зялія/. б Вадой не разліць (не ра
зальеш) клас — пра неразлучных сяброў. Ц
яезлк. разліваць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ялз. раз
ліў, -ліву м. (да 2 знач.), разліўка, -і, ДМ
-ліўцы, зк. (да 2 знач.), разліванне, -я, я. /
разліццё, -А, я. (да 2 знач.).
РАЗЛІЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яезлк. 1.
27!. разлічыць. 2. Меркаваць, мець намер;
спадзявацца. Р ял блллмоеу. Ц ялз. раз
лічванне, -я, я. (да 2 знач.).
РАЗЛІЧАЦЦА, -лічўся, -лічышся, -лі
чыцца; злк. 1. з кім. Цалкам расплаціцца
3 кім-н. Р з крэбб/тнорлм/. 2. лерля., з кім.
Адпомсціць каму-н. за пгго-н.; звесці ра-
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хункі з кім-н. Р з ярыўбзіцелем. 3. Зволь
ніцца, узяць разлік (разм.). Р ял рлбоце.
4. Зрабіць разлік у страі. 77л ллрлбку яумл/?оў /?лз/!/чь/ся/ Ц яезлк. разлічвацца, -аюся,
-аешся, -аецца. Ц ялз. разлік, -у, м.
РАЗЛІЧАЦЬ, -лічў, -лічыш, -лічыць;
-лічаны; злк., клео-мпно і з блбля. 1. Пра
вёўшы падлік, вызначыць размер, коль
касць чаго-н. Р. коням бублўяіц/нбл бомя.
Р. клясндукцыю. 2. і без бля. Прадугле
дзець, вызначыць, рашыць. Р. сяле млечымлсці. 3. Зрабіўшы поўную выплату
заробленых грошай, звольніць. Р. з злеобл. 4. Правесці разлік у страі. 5. ял мяяо,
бля члао (звычайна ў форме дзеепр. зал.
проні.). Зрабіць што-н. для таго, каб вы
клікаць пэўную рэакцыю, вынікі. ТУоеы
ллбыхоб у /?лбоце быў ^лзл/чляь/ ял бобрыя
еыя/кі. II яезлк. разлічваць, -аю, -аеш, -ае.
II ялз. разлік, -у м.
РАЗЛОГ, у мя і, аў м і РАЗЛОГА, і,
ДА7-л6зе, мя. -і, -лбц зк. Абшар, адкрытая
прастора. 77лўз 77рыня^ь цягнуліся нясчляыя ^лзлоа/.
РАЗЛОГІ, -ая, -ае. Шырокі, з вялікаю
кронай, раскідзісты. Р буб. Ц ялз. раз
логасць, -і, зк.
РАЗЛОЖЫСТЫ, ая, ае 1. Развесіс
ты, раскідзісты, шырокі (пра дрэвы, кро
ну, галіны і пад.). Рлзлолсыс/лля ліня. 2.
Шырокі, пакаты; адкрыты, роўны. Р луе. Ц
ялз. разложыстасць, -і, зк.
РАЗЛОМ, -у, м. 1.27!. разламаць. 2. не/?ля. Парушэнне ўнутранага адзінства;
раздвоенасць, надломленасць. Думэуяы
РАЗЛОМВАННЕ 27! разламаць
РАЗЛОМВАЦЬ 27! разламаць
РАЗЛОМЛІВАННЕ 27! разламаць
РАЗЛОМЛІВАЦЬ 27! разламаць
РАЗЛУЗАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; злк.,
мяло. Раскрыць (абалонку), каб дастаць
семя; разлушчыць. Р арэх. Ц яезлк. разлузваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗЛЎКА, -і, ДА7-лўцы, зк. 1.27!. разлу
чыцца. 2. Растанне з кім-н. родным, бліз
кім. Р з /юбяым бомлм.
РАЗЛУПІЦЬ, -лупліб, -лўпіш, -лўпіць;
-лўплены; злк., іл/мо (разм.). 1. Разадраць
на палосы, распаласаваць што-н.; па
драць. Р. клм/улю. 2. Нанесці рану, глы
бокую драпіну Злчлліўся зд сук /' /удзлушу
скуру ял ялзе. Ц яезлк. разлупліваць, -аю,
-аеш, -ае.
РАЗЛУЧАЛЬНІК, -а, лія і, аў, лі Тое,
ШТО І рлз^ябяллья/к.
РАЗЛУЧНІК, -а, мя. -і, -аў лі. Той, хто
разлучыў разлучае блізкіх адзін аднаму
людзей. II зк. разлучніца, -ы, мя. -ы, -ніц.
РАЗЛУЧАЦЦА, -лучуся, -лўчышся,
-лўчыцца; злк. 1. з кім і без блл. Расстац
ца, перастаць быць разам (пра блізкіх,
сяброў). 2. (7 і 2 лс. яе ўлсые.). Раз'яднац
ца (пра што-н. злучанае). 7%?лелбы рлзлучы/пся. II яезлк. разлучацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца. Ц ялз. разлўка, -і, ДА7 -лўцы, зк. і
разлучэнне, -я, я.

РАЗЛУЧАЦЬ, -лучў, -лўчыш, -лўчыць;
-лўчаны; злк., клео-мі/лл. 1. Прымусіць
расстацца (блізкіх, сяброў); разысціся.
Рлмял рлзт!учь!7!л робяых. 2. Раздзяліць, ад
дзяліць што-н. ад чаго-н. Р кляцы нрлелбоў. II яезлк. разлучаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ялз.
разлучэнне, -я, я.
РАЗЛУШЧЫЦЬ, чу, чыш, чыць;
-чаны; злк., мяло. Раскрыць (абалонку),
расцерабіць, каб дастаць семя. Р лрэх. Ц
яезлк. разлўшчваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗЛЫГАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Аец
ца; злк. Вызваліцца ад вяроўкі, якой быў
залыганы; развязацца. Хбяь /ілзлыелўся. Ц
яезлк. разлыгвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАЗЛЫГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
злк., клео-мллл. Зняць вяроўку з таго, хто
быў залыганы. Ц яезлк. разлыгваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц ялз. разлыгванне, -я, я.
РАЗЛЮБІЦЬ, -люблЮ, -лЮбіш, -лю
біць; -лЮблены; злк., клео-м//ло. Пера
стаць любіць каго-, што-н. Р. леляку.
РАЗЛЮТАВАЦЦА, -тўюся, -тўешся,
-тўецца; -тўйся; злк. Прыйсці ў лютасць,
дайсці да крайняй ступені жорсткасці;
раз'юшыцца. Млчыхл /ялк рлалюіяледдлся,
млно яельел бытіл суняць.
РАЗЛЮТАВАЦЬ, тўю, тўеш, -тўе;
-тўй; -тавАны; злк., клел. Прывесці ў лю
тасць. Рлзлю/ллеллі яеся^лелбліеыя ялялбкі.
РАЗЛЯГАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
яезлк. 1.27!. разлегчыся. 2. Поўніцца звон
кімі, пералівістымі тукамі. Лес/юадяелеццл
лб елллсоў бзеніея^ы.
РАЗЛЯЖАЦЦА, -жўся, -жышся, -жьіцца; -жымся, -лежыцёся, -жАцца; -жйся;
злк. (разм.). Праляжаць вельмі доўга; пра
ляжаўшы доўгі час, захацець ляжаць яшчэ
даўжэй. II яезлк. разлежвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца.
РАЗЛЯЙЦАЦЬ, Аю, Аеш, -Ае; Аны;
злк., клас. Вызваліць ад лейцаў Р. клня.
РАЗЛЯПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
злк. (разм.). 1. Пачаць моцна і доўга ля
паць. Р ял ўся? елкаліцу. 2. Распырскацца,
раскідацца.
РАЗЛЯПАЦЬ, аю, -аеш, -е; злк Раскі
даць што-н. густое, ліпкае.
РАЗЛЯПІЦЬ, -ляплЮ, -лёпіш, -лёпіць;
-лёплены; злк., мпнл. 1. Раз'яднаць тое,
што зляпілася. 77е р. лісіны ў кнізе. 2. На
ляпіць, прыляпіць у многіх месцах. Р л^ім/ы. II яезлк. разлепліваць, -аю, -аеш, -ае і
разляпляць, -Яю, -Яеш, -Яе.
РАЗЛЯТАЙКА, і, 27^ -йцы, мя і,
-тАек, лс. Крылатка або наогул якое-н.
верхняе адзенне са свабоднымі, без за
шпілек поламі.
РАЗЛЯТАЦЦА , -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; яезлк. 1.27!. разляцецца. 2. (7 і 2 лс. яе
ўмые.). Развявацца ў бакі ад павеваў ветру.
Рлллсы /7Л37ІЯ7НЛ/НСЯ лб ее/нру.
РАЗЛЯТАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
злк. (разм.). Пачаўшы лятаць, захапіцца
лятаннем, палётамі; разлётацца. 27лснілўкі
/Я73ЛЯ/ЙЛ7ПСЯ. СлМЛЛе/ЙЫ /?ЛЗЛЯ/ЛЛ7!ІСЯ.
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РАЗЛЯЦЁЦЦА, -лячуся, -ляцішся, -ляціцца; -ляцімся, -леціцёся, -ляцйцца; -ляціся; зок. 1. (7 / 2 ос. неўзкью.). Паляцець у
розныя бакі. 77тум/к/розяя^ел/ся. 2. пе/уон.
Раз'ехацца ў розныя бакі, па розных мес
цах. Дзец/ еыросл/ / розллцел/ся з рослай
бол/у. 3. (7 / 2ос. не ўлсые.), перон. Разбіц
ца, распасціся на часткі, кавалкі ад удару
узрыву. 7олерко роа/іяцелося ўм/чэнт. 4.(7/
2 ас. не ўлсые.), перон. Знікнуць, аказацца
нерэальным (разм.). Уе?ел/оел/орырозля//ел/ся. 5. У палёце або на бягу набраць вя
лікую хуткасць (разм.). Рн /лакроздяцеўся,
м/то не (Заёкаць. 6. (7 / 2 ос. не ўлсые.), перон. Хутка распаўсюдзіцца, зрабіцца вядо
мым многім. 77а еесцы ху/пко разляцел/ся
чутк/. II незак. разлягуцца, -Уюся, -Уешся,
-Уецца. II наз. разлёт, -у Л7 -лёце, .м. (да 1
знач.).
РАЗМАГНІЦІЦЦА, -нічуся, ніцішся,
-ніціцца; зак. 1. (7 / 2 ас. не ўлсые.). Па
збавіцца магнітных уласцівасцей. Сталь
розмоен/цйося. 2. перон. Пра чалавека:
пазбавіцца сабранасці, стаць бязвольным,
бяздзейным (разм.). Ц незак. размагнічвац
ца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАЗМАЖДЖЭРЫЦЬ, ру -рьпп, рыць;
-раны; зак., м/то (разм.). Моцна ўдарыў
шы, раздрабіць. Р еолоеу. Ц незак. размаж
джэрваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗМАЗАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -му

жацца; зак. Распаўсюдзіцца па ўсёй па
верхні (пра тое, што мажа, фарбуе). Фарба
размазалася ка камеры. Ц незак. размазвац
ца, -аецца.
РАЗМАЗАЦЬ, -мУжу -мУжаш, -мУжа;
-мУж; -мУзаны; зак., м/то. 1. Разнесці,
расцерці па якой-н. паверхні, мажучы,
пэцкаючы яе. Р. еразь ка падлозе. 2. нерак,
і без бак. З лішнімі падрабязнасцямі, ад
ступленнямі расказаць, апісаць што-н.
(разм.). II незак. размазваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗМАЗНЙ, -ц лс. (разм.). 1. Рэдкая
каша. Аарм/л/ нас немкам розмознё'м. 2. м.
і лс. Аб вялым, нерашучым, слабавольным
чалавеку (неадабр.). 77ехлопец, ар.
РАЗМАКАЦЬ ал. размокнуць.
РАЗМАЛАЦІЦЬ, -лачў, -лбціш, -лбціць; -лбчаны; зак., м/то (разм.). Разбіць,
разламаць. Р акно.
РАЗМАЛОЦЬ, -мяліб, -мёлеш, -мёле;
-мялі; -мблаты; зак., м/то. Расцерці на му
ку парашок. Р зерне. Ц незак. размолваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. размбл, -у л/. / раз
молванне, -я, н. II крым. размбльны.
РАЗМАЛЯВАЦЬ, -лібю, -лібеш, -лібе;
-лібй; -лявУны; зак., каео-м/то. 1. Па
крыць рознымі, звычайна каляровымі
фарбамі. Р. талерку. 2. керан. Нарабіць
сінякоў каму-н. (разм.). Размаляеал/ теор
у бомцы. 3. керан. Паказаць у прыхароша
ным выглядзе, перабольшыць значэнне
чаго-н. 7?н умеў р. самую зеычомную е/сторы/о. II незак. размалёўваць, -аю, -аеш, -ае.
II наз. размалёўванне, -я, н. / размалёўка, -і,
ДА7 -лёўцы, лс.

РАЗМАРОЗІЦЬ, -рбжу -рбзіш, -рбзіць;
-рбжаны; зак., каео-м/то. 1. Вывесці з за
марожанага стану даць магчымасць ад
таць чаму-н. Р халабз/льн/к. 2. керан. Зноў
пусціць у абарот, у эксплуатацыю (сродкі,
запасы сыравіны і пад.). Р крэбыты. Ц не
зак. размарожваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗМАРЙН, -у м. 1. Паўднёвая вечна
зялёная расліна сямейства губакветных, з
якой здабываюць эфірны алей. 2. Гатунак
яблыкаў II крым. размарынавы, -ая, -ае.
РАЗМАРАЦЦА, -марўся, -мбрышся,
-мбрыцца; зок. (разм.). Знемагчыся (ад
спёкі, духаты або стомы). Р но сонцы.
РАЗМАРЫЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , мб
рыць; -мбраны; зок., коео (разм.). Давесці
да расслабленага, санлівага стану. Дўхмяное сено розморыло косцоў. Ц незок. раз
морваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗМАТАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Аец
ца; зок. Пра што-н. наматанае, зматанае:
развіцца, раскруціцца. Супоня розмоталося / ное/сло.
РАЗМАТАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зок., м/то. Развіць, раскруціць што-н. зма
танае; зняць з таго, на што было наматана.
Р еубу. 0 Разматаць клубок — высветліць,
разблытаць якую-н. складаную, заблыта
ную справу. II незок. размотваць, -аю, -аеш,
-ае. II ноз размотванне, -я, н / размОтка, -і,
ДА/-тцы, лс.
РАЗМАТАЦЬ' ал матаць^
РАЗМАТЛАШАЦЬ, лапіў, -лбшыш,
-лбшыць; -лбшаны; зок., м/то (разм.). 1.
Падраць на шматкі; разнесці па частках,
на часткі. Зо обз/н сезон розмотлом/ыў косцюм. Р склоб. 2. Давесці да бязладнага ста
ну; зрабіць раскудлачаным, растрапаным.
РАЗМАЎЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незок.
Весці размову гутарку; гаварыць з кім-н.
Р. ус/о бороеу.
РАЗМАХ, -у л/. 1. ал. размахнуцца. 2.
Велічыня хістання, вагання якога-н. цела;
амплітуда. Р. л/оятн/ко. 3. Адлегласць па
між крайнімі пунктамі чаго-н. разгорну
тага, распасцёртага, разнятага. Р крылоў.
РАЗМАХАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зок. (разм.). Пачаць моцна махаць чым-н.
Р кулоком/.
РАЗМАХВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незок.
Махаць чым-н. то ў адзін, то ў другі бок.
Р. руком/.
РАЗМАХНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёц
ца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зок. 1.
Зрабіць узмах рукой для ўдару, кідання і
пад. 2. перон. Вызначыцца шырынёй, сме
ласцю ва ўчынках, паўнатой праяўлення
якой-н. дзейнасці (разм.). Доцько лсон/ў
сыно, бы ток розмохнуўся, м/то поўсеету
зокл/коў еосцем. Ц незок. размахвацца, -аю
ся, -аешся, -аецца. Ц ноз. размах, -у л/. ТУырок/р. Р бубоўн/цтео.
РАЗМАЧАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -ле
ны; зок., м/то. Растрапаць, раздзяліць на
валокны. Р конец аяроўк/. Ц незок. разма
чальваць, -аю, -аеш, -ае.

РАЗ-РАЗ
РАЗМАЧАЦЬ, мачу, мбчыш, -мбчыць; -мбчаны; зок., м/то. Намачыўшы,
зрабіць мяккім, разбухлым. Р. сукоры. 0
Размачыць лік (разм.) — адкрыць лік (у
спартыўнай гульні). Ц незок. размочваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц ноз. размочванне, -я, н. /
размОчка, -і, ДА/-чцы, лс.
РАЗМАШЫСТЫ, ая, ае 1. Які вы
значаецца шырокімі, свабоднымі ўзма
хамі рук або ног Розмом/ыстыя крок/. 2.
Буйны, разгоністы (пра почырк). 3. Раскі
дзісты, з вялікім размахам (у 3 знач.). Розл/ом/ыстыя еол/ны бубо. Ц ноз. размашыс
тасць, -і, лс.
РАЗМЕЖАВАЦЦА, мяжўюся, -мяжўешся, -мяжўецца; -мяжўйся; зок. 1. Раз
дзяліцца, устанавіўшы межы паміж зем
лямі, уладаннямі. Р. з суседзям/. 2. перон.
Аддзяліцца, адасобіцца адзін ад аднаго ў
выніку несупадзення, процілегласці ін
тарэсаў, поглядаў. Р з /бэмным/ нроц/ўн/кол//. II незок. размяжоўвацца, -аюся, -аешся,
-аецца; ноз. размяжоўванне, -я, н. Ц ноз.
размежаванне, -я, н.
РАЗМЕЖАВАЦЬ, -мяжую, мяжўеш,
-мяжўе; -мяжўй; -межавАны; зок., коео-м/то. 1. Раздзяліць, правёўшы межы.
Р. учостк/. 2. перон. Аддзяліць, адмежа
ваць сферы дзейнасці. Р. обоеязк/. Ц незок.
размяжоўваць, -аю, -аеш, -ае; ноз. размя
жоўванне, -я, н. II ноз. размежаванне, -я, н.
РАЗМЕН а/?, размяніць, размяняцца,
размяняць.
РАЗМЕННЫ ел. размяняць
РАЗМЕНЬВАЦЦА ал. размяняцца
РАЗМЕНЬВАЦЬ ёт/ размяніць, размя
няць.
РАЗМЕР, -у, л/. Тое, што і помер. Ц крым.
размёрны, -ая, -ае.
РАЗМЕРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зок., м/то. Мераючы, вызначыць межы,
падзяліць на часткі згодна з велічынёй
чаго-н. Р зямлю. Ц незок. разморваць, -аю,
-аеш, -ае / размяраць, -бю, -Аеш, -Ае.
РАЗМЕРКАВАЛЬНІК, а, лн і, -аў,
л/. 1. Асоба, якая размяркоўвае што-н. 2.
Установа, якая ведае размеркаваннем ка
го-н. (раненых па шпіталях, дзяцей-сірот
па дзіцячых дамах). 3. Магазін, які ад
пускае тавары па пэўных нормах (уст.). 4.
Прыстасаванне для размеркавання элек
трычнага току, газу, вады і пад. Р. электроэнереп.
РАЗМЕРКАВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць для размеркавання чаго-н. Р. пункт.
РАЗМЕРКАВАЦЬ, -мяркўю, мяркў
еш, -мяркўе; -мяркўй; -меркавАны; зок.,
коео-м/то. 1. Раздзяліць, падзяліць па
між кім-, чым-н., вызначыўшы кожнаму
пэўную частку. Р лрэм/ю. 2. Вызначыць
паслядоўнасць чаго-н., размясціць у
якой-н. паслядоўнасці. Р еучняў по клосох. 3. Мяркуючы, падлічыць, вырашыць.
ТТроеільно //. сямейны бюблсэт. 4. Пра ма
ладых спецыялістаў: накіраваць на працу
пасля заканчэння навучальнай установы.
II незок. размяркоўваць, -аю, -аеш, -ае; ноз.

РАЗ-РАЗ
размяркоўванне, -я, я Ц мдз. размеркаванне,
-я, л.
РАЗМЕСЦІ, -мятў, -мяцёш, -мяцё;
-мяцём, -мецяцё, -мятўць; размёў; -мялА,
-мялб; -мяці; -мёцены; здк., кдео-м/то. 1.
Метучы, расчысціць што-н. (ад чаго-н.).
Р смее. Ретрдл/ рдзл/яло (безас.) сухое /ле
це. 2. лбрдм. Разагнаць, раскідаць, Рдммд
рдзмялб лае ла сееце. 3. лерам. Расхапаць,
разабраць. Р табары за дбз/м бземь. Ц мезак.
размятаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
РАЗМЕТЧЫК, -а, л/м. -і, -а% /н. Спецы
яліст, які займаецца разметкай чаго-н. Р.
Дэталей. Ц ж. размётчьша, -ы, зім. -ы, -чыц.
РАЗМЕЦІЦЬ, -мёчу, -мёціш, -мёціць;
-мёчаны; зак., м/то. Расставіць значкі,
меткі. Р м#?ы%,ты. Ц мезак. размячаць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц маз. размётка, -і, ДА^-тцы, л/м.
-і, -так, ж.; лрыл/. размётачны, -ая, -ае. Р.
/мструмемт.
РАЗМЕШВАННЕ ал. размяшаць
РАЗМЕШВАЦЬ ал. размяшаць
РАЗМІНАЦЦА ал. размяцца
РАЗМІНАЦЬ ал. размяць
РАЗМЙІАЧНЫ ал. размінка, размяцца.
РАЗМІНІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; зак. і мезак., м/то. Ачысціць
(ачышчаць) ад мін. Р участак. Ц маз. размі
ніраванне, -я, м.
РАЗМЙІКА, -і, ДА7 -нцы, л/м. -і, -нак,
ж. 1. ал. размяць, размяцца. 2. Фізічныя
практыкаванні перад спартыўнымі вы
ступленнямі або перад трэніроўкай. Р.
е/ммастау. Ц ярыл/. разміначны, -ая, -ае.
РАЗМІНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак. 1. Іду
чы адзін аднаму насустрач, не сустрэцца;
разысціся. Р з сябрам. 2. Разысціся пры
сустрэчы, не дакрануўшыся адзін да адна
го, не зачапіўшы адзін аднаго. 77а еузкдм
бдрозе л/ам/ымы леДзь рдаміму/мся. Ц мезак.
размінацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
РАЗМНАЖАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; мезак. 1. ел. размножыцца. 2. Аднаў
ляць патомства (пра раслінныя і жывёль
ныя арганізмы). Рыбы разл/мажа/оцца
/мром.
РАЗМНОЖЫЦЦА, жуся, жышся,
-жыцца; зак. 1. Павялічыцца ў колькасці,
ліку. 2. Распладзіцца, развесціся (пра рас
лінныя і жывёльныя арганізмы). Рдзл/можыл/ся Дабры. II мезак. размнажацца, -Аец
ца. II маз. размнажэнне, -я, м.
РАЗМНОЖЫЦЬ, -жу -жыш, -жыць;
-жаны; зак., каео-м/то. 1. Павялічыць
колькасна. Р тэкст Даклала. 2. Распла
дзіць, развесці. Р кдм/тоўмую лароДу ко
ме#. II мезак. размнажаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
маз. размнажэнне, -я, м.
РАЗМОВА, -ы, л/м. -ы, -мёў, ж. 1. Слоў
ны абмен з кім-н. звесткамі, думкамі;
гутарка. Заеесц/ размову з сябрдл/. Р. ла
тэле%?оме. 2. л/м. Чуткі, абгаворы, плёткі.
77ра хлолца хдбзілд л/моад разл/оў ла еёс^ы. 3. Мова, гаворка, вымаўленне (разм.).
77а рдзл/оее лёакд еызмдчы^ь, адкуль чала-
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еек робдл/. Ц лрыл/. размоўны, -ая, -ае (да 1
знач ). Разл/оўмая /мтдмд^ыя.
РАЗМОКЛЫ, -ая, -ае. Які размок, раз
мяк ад вільгаці, разбух. Р адрох.
РАЗМОКНУЦЬ, -ну -неш, -не; размбк,
-кла; зак. Набраўшы вільгаці, разбухнуць,
размякнуць. II мезак. размакаць, -Ае.
РАЗМОЛ, -у л/. 1. ал. размалоць. 2. Спо
саб, якасць мліва. Мука томкаеа рдзмолу.
РАЗМОЛВАННЕ ал размалоць
РАЗМОЛВАЦЬ ал размалоць
РАЗМОЛЬНЫ ал размалоць
РАЗМОРВАЦЬ ал размарыць
РАЗМОТВАННЕ ал разматаць'
РАЗМОТВАЦЬ ал разматаць'
РАЗМОТКА ал. разматаць'.
РАЗМОЎНІК, а, л/м і, аў, л/ Дапа
можнік для размовы з іншаземцамі з узо
рамі дыялогаў на бытавыя і іншыя тэмы.
РАЗМОЧВАННЕ ал размачыць
РАЗМОЧВАЦЬ ал размачыць
РАЗМОЧКА ал. размачыць.
РАЗМЙВІНА, -ы, л/м ы, -він, ж Яма,
паглыбленне, размытае вадой.
РАЗМЫКАННЕ ал разамкнуцца
РАЗМЫКАЦЦА ал. разамкнуцца.
РАЗМЫКАЦЬ ал разамкнуць
РАЗМЁІЎ, -мьЬву л/. 1. ал. размыць. 2.
Месца, размытае вадой.
РАЗМЕіЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -мыец
ца; здк. Разбурыцца пад дзеяннем вады,
плыні. Дзрда лдстулоед рдзл/ыўея. Ц мезак.
размывацца, -Аецца Ц маз размыў, -мьіву, л/.
РАЗМЁІЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -мые;
-міАты; здк., м/то. Разбурыць плынню,
вадою. Рдкд /удзл/ылд бёрда Ц мездк. размы
ваць, -Ае. II мдз. размыванне, -я, м. / размоў,
-мь^ву л/.
РАЗМЯЖОЎВАННЕ ал размежавацца
РАЗМЯЖОЎВАЦЦА ал размежавацца
РАЗМЯЖОЎВАЦЬ ал размежаваць
РАЗМЯКНУЦЬ, ну, неш, не; раз
мАк, -кла; -ні; здк. 1. ал. мякнуць. 2. яердм.
Стаць вялым, расслабіцца, а таксама
прыйсці ў стан чуллівасці. Р дб лдхедлы. Ц
мездк. размякаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
РАЗМЯКЧАЦЦА, чўся, -чышся, -явіц
ца; -чымся, -чыцёся, -чАцца; здк. 1. Стаць
мяккім, размякнуць пад уздзеяннем ча
го-н. Ллдстыл/м рдзл/якчь/ўся ў /р/лле. 2.
мб^дм. Прыйсці ў стан душэўнай лагод
насці, стаць ласкавым, добрым. Ц мездк.
размякчацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц мдз.
размякчэнне, -я, м
РАЗМЯКЧЫЦЬ, -чў, -чйш, -чь)ць;
-чьім, -чыцё, -чАць; размякчаны; здк. 1.
м/то. Зрабіць мяккім. Р еоск. 2. лердм., кдао-м/то. Прывесці ў стан душэўнай мяк
касці. Р. сзрцд лдскдм. II мездк. размякчаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц мдз. размякчэнне, -я, м.
РАЗМЯНІЦЬ, -мяніб, мёніш, мёніць;
-мёнены; здк., м/то. Тое, што і рдзмямя^ь
(у 1 знач.). II мездк. размёньваць, -аю, -аеш,
-ае. II мдз. размён, -у, л/.
РАЗМЯНЯЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; здк. 1. Абмяняцца чым-н. падобным,
аднародным. Р м/длкдл/і. 2. У шахматнай

гульні: зрабіць размен фігур. Р слдмдл//. 3.
Пра тых, хто жыве разам: раз'ехацца, па
дзяліўшы агульную жылую плошчу Ц ме
здк. размёньвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
0 Разменьвацца на дробязі — расходаваць
свае сілы, здольнасці на дробныя справы.
II мдз. размён, -у л/. (да 1, 2 і 4 знач.). Р %ну м/дхмдтмдм ^ульм/.
РАЗМЯНЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк. 1. м/то. Абмяняць адны грашовыя ку
поны або манеты на больш дробныя ў ад
паведнай колькасці. Р сто рублёў. 2. Пра
гады. Р мяты бзясятдк. 3. кдео-м/то. Аб
мяняць каго-, што-н. на другое падобнае
або на другога падобнага. Р кедтэру. Р
лдломмых. II мездк. размёньваць, -аю, -аеш,
-ае. II мдз. размён, -у, л/.; лрыл/. размённы,
-ая, -ае. Рдзмеммыя л/дметы.
РАЗМЯРКОЎВАННЕ ал размеркаваць
РАЗМЯРКОЎВАЦЬ ал размеркаваць
РАЗМЯСІЦЬ, -мяшў, -мёсіш, -мёсіць;
-мёшаны; здк., м/то. Перамяшаўшы, раз
мяць (што-н. густое, вязкае). Р. цестд. Ц
мездк. размёшваць, -аю, -аеш, -ае. Ц мдз.
размёшванне, -я, м /размёска, -і, ДА7-мёсцы, ж.; лрь/м. размёсачны, -ая, -ае (спец.).
РАЗМЯСЦЙІЦА, -мяшчўся, мёсцішся, -мёсціцца; здк. Заняць месца; уладка
вацца. Р лд бдаомдх. Р. мд кедтзры. Ц мездк.
размяшчацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц мдз.
размяшчэнне, -я, м
РАЗМЯСЦІЦЬ, мяшчў, мёсціш, -мёсціць; -мёшчаны; здк., кдао-м/то. І. Рас
ставіць або раскласці па месцах у пэўным
парадку; даць кожнаму месца. Р тдедры
мд лдл/^дх. Р. лдсджырдў у едаоме. 2. Раз
меркаваць паміж многімі. Р лдтд^эммыя
білеты. II мездк. размяшчаць, -Аю, -Аеш,
-Ае II мдз размяшчэнне, -я, м
РАЗМЯТАЦЬ ал. размесці
РАЗМЯЦЦА, разамнўся, разамнёшся,
разамнёцца; разамнёмся, разамняцёся,
разамнўцца; разамніся; здк. 1. (7 /2дс. ме
ўжые.). Стаць мяккім (ад сціскання, рас
цірання). Роск /?дзл/яўся. 2. лс^дм. З дапа
могай якіх-н. рухаў прывесці цела ў стан
фізічнай бадзёрасці (разм.). Р. лдсля сму. Ц
мездк. размінацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц
мдз. размінка, -і, 27^-нцы, л/м. -і, -нак, ж.
(да 2 знач.); лрыл/. разміначны, -ая, -ае (да
2 знач.). Рдзл/імдммдя бдрожкд.
РАЗМЯЦЬ, разамнў, разамнёш, разамнё; разамнём, разамняцё, разамнўць;
разамні; размАты; здк. 1. ал. мяць. 2. лердм., кдао-м/то. Рухамі прывесці цела ў
стан фізічнай бадзёрасці (разм.). Р моа/. Ц
мездк. размінаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц мдз. раз
мінка, -і, ДЛ7-нцы, л/м. -і, -нак, ж.
РАЗМЯЧАЦЬ ал размеціць
РАЗМЯШАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; -мя
шАны / -мёшаны; здк., м/то. Прыгатаваць
што-н. шляхам размешвання лыжкай,
мешалкай і пад. Р цукдр у м/клямцы */дю.
II мездк. размёшваць, -аю, -аеш, -ае. Ц мдз.
размёшванне, -я, м.
РАЗ НА... (ал. розна...). Першая састаў
ная частка складаных слоў; ужыв. замест
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грозна...», калі націск у другой частцы
слова падае на першы склад, напр.: разназначны, /шзяджмеряь/.
РАЗНАБОЙ, -ю, л*. Адсутнасць узгод
ненасці, зладжанасці, адзінства ў чымн. Лікяібаеаць р. у драць/. Р. у правапісе. Ц
ярым. разнабойны, -ая, -ае.
РАЗНАВІДНАСЦЬ, -і, ж. Прадмет або
з'ява, якая ўяўляе сабой відазмяненне ас
ноўнага віду, катэгорыі. Р нм/аніцы.
РАЗНАДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца; зак. (разм.). Разахвоціцца да чаго-н.,
набыць якую-н. звычку. Р. хадзіць у ерыбы.
РАЗНАДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць;
-джаны; зак., каео-м/то (разм.). Разахво
ціць, прывучыць да чаго-н.
РАЗНАКОЛЕРНЫ, ая, ае Тое, што і
рознакаляровы.
РАЗНАМОЎНЫ, -ая, ае 1. Які скла
даецца з людзей, якія гавораць на розных
мовах. Разнамоўнае насельніцтва. 2. Які
змяшчае словы розных моў. Р. слоўнік. Ц
наз разнамоўе, -я, н.
РАЗНАМЫСНАСЦЬ, і, зк Нязгода ў
думках, разыходжанне ў перакананнях.
РАЗНАПОЛЫ, ая, ае І. толькі мн
Рознага поду, неаднолькавыя па поле.
Разнаполыя Дзеці. 2. Які мае раздзельна
полыя кветкі (спец.). Ц наз. разнаполасць,
-і, зк.
РАЗНАРАДКА, -і, ДЛ^-дцы, мн. -і, -дак,
зк. 1. Размеркаванне каго-, чаго-н. у пла
навым парадку; распараджэнне аб такім
размеркаванні. Р. на атрыманне будаў
нічых матэрыялаў. 2. Пісьмовае распа
раджэнне аб парадку выканання якіх-н.
работ або размеркаванні рабочых па рабо
чых месцах.
РАЗНАРОДНЫ, ая, ае 3 неадноль
кавымі, рознымі прыкметамі, уласцівас
цямі. Разнародныя рэчывы. Ц наз. разна
роднасць, -і, зк.
РАЗНАСІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-нбсіцца; зак. Стаць прастарнейшым пас
ля носкі. Роты разнасіліся. Ц незак. раз
ношвацца, -аецца.
РАЗНАСІЦЬ, -нашў, -нбсіш, -нбсіць;
-нбшаны; зак., тто. Носячы, зрабіць
прастарнейшым. Р туфлі. Ц незак. раз
ношваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. разношван
не, -я, н.
РАЗНАСТАЙНЫ, ая, ае Неаднолька
вы з іншым (іншымі) па якіх-н. прыкме
тах. Разнастайныя любі. Разнастайнь/я
ўразканні. Ц наз. разнастайнасць, -і, зк.
РАЗНАТРАЎЕ, -я, н. 1. Розныя травы,
якія растуць разам. 2. Група кармавых
травяністых раслін (акрамя злакавых, ба
бовых і асаковых; спец.). Ц лрым. разна
траўны, -ая, -ае.
РАЗНАЧЫНЕЦ, нца, мн -нцы, -нцаў
м. У Расіі ў 19 ст.: прагрэсіўна настроены
інтэлігент недваранскага паходжання. Ц
//рым разначынны, -ая, -ае і разначынскі,
-ая, -ае.
РАЗНАШЭРСНЫ, -ая, -ае 1. З неад
нолькавай шэрсцю. Р табун коней. 2. пе

рон. Разнастайны па складзе (разм.). Ц наз.
разнашэрснасць, -і, зк
РАЗНЕРВАВАЦЦА, -нервўюся, -нер
вуешся, -нервўецца; -нервўйся; зак. Па
чаць вельмі нервавацца, прыйсці ва ўзбу
джаны стан; расхвалявацца. Моцна р.
РАЗНЁСЦІ, -нясў, -нясёш, -нясё; -ня
сём, -несяцё, -нясўць; разнёс, -нёсла і
-няслА, -нёсла і -няслб; разнясі; -нёсе
ны; зак. 1. каео-м/то. Несучы, даставіць
у пэўнае месца. Р. пісьмы. 2. Развеяць,
рассеяць; разагнаць. Рецер разнёс хмары.
3. м/то. Распаўсюдзіць сярод многіх. Р. ін
фекцыю. Р. чутку. 4. м/то. Размеркаваць,
запісаўшы ў розных месцах. Р па графах.
5. м/то. Расцягнуць па частках, раскрас
ці (разм.). Р цэмент. 6. м/то. Разбурыць,
разбіць, разламаць (разм.). Бурам разнес
ла (безас.) хлеў. 7. каео-м/то. Падвергнуць
рэзкай крытыцы (разм.). Р на сходзе. 8.
безас., каео-м/то. Пра ўтварэнне апухласці
на чым-н. (разм.). БУчаку разнесла. Ц незак.
разносіць, -нбшу, -нбсіш, -нбсіць. Ц наз.
разнбс, -у, м. (да 1—7 знач.), разноска, -і,
ДАГ-нбсцы, зк. (да 1, 3 і 4 знач.). Ц лрым.
разнбсны, -ая, -ае (да 1 знач.). Р тавар. Р
еанбаль.
РАЗНЁСЦІСЯ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -нясёцца; разнёсся, -нёслася і -няслАся,
-нёслася і -няслбся; зак. 1. Распаўсю
дзіцца, пашырыцца. Разнесліся чуткі.
2. Прагучаць, стаць чутным на далёкую
адлегласць. Разнёсся звон. 3. леран. Хут
ка разысціся па чым-н., у чым-н. 77а це
ле разнеслася цеплыня. Ц незак. разносіцца,
-сіцца.
РАЗНІЗАЦЬ, -ніжў, -ніжаш, -ніжа;
-нізаны; зак., м/то. Зняць нанізанае. Р
пацеркі. II незак. разнізваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗНІЖ, -0, мн. -ц -бў, м. Той, хто зай
маецца рэзаннем жывёлы; мяснік.
РАЗНІТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; -тавАны; зак., м/то. Зняць або пасла
біць ніты' ў чым-н. II незак. разнітоўваць,
-аю, -аеш, -ае.
РАЗНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, зк. (разм.).
Прадпрыемства, дзе рэжуць жывёлу;
бойня.
РАЗНбС, -у м. 1. ал. разнесці. 2. Суро
вая размова з рэзкай крытыкай (разм.).
рабіць р. каму-н.
РАЗНОСІЦЦА ал разнесціся
РАЗНОСІЦЬ ал разнесці
РАЗНОСНЫ, ая, -ае 1; ал разнесці
2. Які служыць для рэгістрацыі выходнай
карэспандэнцыі (спец.). Разносная кніаа.
3. Які змяшчае рэзкую крытыку (разм.).
Р артыкул.
РАЗНОСЧЫК, -а, мн і, аў, м 1. Той,
хто займаецца разноскай, дастаўкай ча
го-н. Р піцы. 2. чаао. Той, хто з'яўляецца
распаўсюджвальнікам чаго-н. Р інфекцыі,
зк. разносчыца, -ы, мн -ы, -чыц
РАЗНОШВАННЕ ал разнасіць
РАЗНОШВАЦЦА ал разнасіцца
РАЗНОШВАЦЬ ал разнасіць

РАЗ-РАЗ
РАЗНЁІ, -Ая, -бе. 1. ал. рэзаць. 2. Зроб
лены разьбой (у 1 знач.). Разныя ўпрыаозканні. 3. Упрыгожаны разьбой (у 2 знач.).
Разныя аканіцы.
РАЗНЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , йец
ца; зак. 1. Пачаць многа ныць (у 1 знач.);
разбалецца. Разныліся старыя косці. 2. Па
чаць многа ныць (у 2 знач.); жаліцца, на
даядаць.
РАЗНЮХАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
зак. 1. м/то. Распазнаць нюхам. Сабака
разнюхаў слеб зайца. 2. перан., м/то і пра
м/то. Даведацца пра што-н. тайком; раз
ведаць (разм.). Лб яе нічоеа не ўтоім/, умо
мант разнюхае. Ц незак. разнюхваць, -аю,
-аеш, -ае.
РАЗНЯ, -ь зк. Масавае забойства, кро
вапраліцце. Арывавая р.
РАЗНЯВОЛІЦЬ, лю, -ліш, -ліць; -ле
ны; зак., каео-м/то. Збавіць ад няволі,
прыгнёту; даць волю. Ц незак. разняволь
ваць, -аю, -аеш, -ае Ц наз. разняволенне,
-я, н.
РАЗНЯЦЬ, -німў, -німеш, -німе; -німі;
-нЯты; зак., каео-м/то. 1. Аддзяліць адно
ад другога; раз'яднаць. Р. кулак. 2. Развес
ці ў бакі тых, хто б'ецца. Р забіяк. Ц незак.
разнімаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. разніманне,
-я, н.
РАЗОК ал раз'
РАЗОРА, -ы, мн. -ы, -збр і -аў, зк. 1.
Доўгая канаўка на паверхні зямлі, праве
дзеная плугам у час ворыва. Бўзкія разоры.
2. Паглыбленне ў выглядзе канаўкі, зроб
ленае плугам або лапатай на полі і агаро
дзе для сцёку вады і для праходу. 7сці ра
зорай II прым. разОравы, -ая, -ае і разОрны,
-ая, -ае.
РАЗРАБАВАЦЬ, бўю, бўеш, -бўе;
-бўй; -бавАны; зак., м/то. Разграбіць, рас
цягнуць, раскрасці. Р маёмасць.
РАЗРАБІЦЬ, -рабліб, -рббіш, -рббіць;
-рбблены; зак., м/то. 1. Апрацаваўшы,
падрыхтаваць для выкарыстання, зрабіць
прыгодным на што-н., для чаго-н. Р учас
так лесу. 2. Расшырыць шляхам апрацоў
кі. Р. бірку. II незак. разрабляць, -Яю, -Аеш,
-Яе і разробліваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗРАГАТАЦЦА, гачўся, -гбчашся,
-гбчацца; -гачьіся; зак. (разм ). Пачаць
моцна і доўга рагатаць, смяяцца.
РАЗРАД', -у, АТ -дзе, мн. -ы, -аў м. 1.
Група, катэгорыя асоб, прадметаў або з'яў
аб'яднаных агульнасцю якіх-н. прыкмет.
Р. раслін. 2. Ступень, афіцыйна зацвер
джаны ўзровень кваліфікацыі ў прафесіі,
спорце. 7бкар сёмаеаразраду. 3. У матэма
тыцы: месца, якое займае лічба пры пісь
мовым абазначэнні ліку Лічба бруеоеа раз
раду. II нрым. разрадны, -ая, -ае.
РАЗРАДУ ал. разрадзіць, разрэдзіцца'.
РАЗРАДЗІЦЦА', 1 і 2 ас не ўжыв,
-дзіцца; зак. 1. Стаць разраджаным (пра
агнястрэльную зброю). 2. Страціць элек
трычны зарад. Электрычная батарэя разра
білася. 3. перан. Пра адносіны, абстаноў
ку: перастаць быць напружаным, стаць

РАЗ-РАЗ
спакайнейшым. гібелі длоукд рдзрдбзілдся.
II яездк. разраджацца, -Аецца. Ц ндз. разрад,
-у, Л^-дзе, лі.
РАЗРАДЗЯЦЬ, -раджўся, -рбдзішся,
-рбдзіцца; здк. (разм.). Нарадзіць дзіця.
РАЗРАДЗЯЦЬ, -раджу, -радзіш, -ра
дзіць; -рАджаны; здк., мілю. 1. Выняць
зарад (з агнястрэльнай зброі). Р. ерднд/ну.
2. Пазбавіць электрычнага зараду. Р. дкуліулялідр. 3. лердн. Ліквідаваць напружа
насць, аслабіць сілу праяўлення чаго-н.
Р дньмдс^еру у сялі 7. Ц нездк. разраджаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц ндз. разрадка, -і, ДЛ^-дцы,
ліл. -і, -дак, лс. /разрАд, -у, М-дзе, лі. (да 1
знач.). II лрым. разрадны, -ая, -ае.
РАЗРАДНІК', -а, мн. -і, -аў м. Аўтама
тычнае прыстасаванне, якое засцерагае
электрычныя ўстаноўкі ад перанапружан
ня. Тскрдбы р.
РАЗРАДНІК^, -а, мн. -і, -аў м. Спарт
смен, які мае спартыўны разрад. Ц лс. раз
радніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
РАЗРАЗАЛЬНЫ, -ая, -ае. Тое, што ірдзрдзны (у 3 знач.).
РАЗРАЗАННЕ ал. разрэзаць
РАЗРАЗАЦЬ ал. разрэзаць
РАЗРАЗНЁІ, -Ая, -бе. 1. З разрэзам,
з разрэзамі. Р. рукду. 2. Які складаецца з
разрэзаных частак, кавалкаў Рдзрдзлдя
дзбукд. 3. Прызначаны для разразання. Р.
поле.
РАЗРАСЦІСЯ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -рас
пецца; разросся, -раслАся, -лбся; здк. 1. У
выніку росту стаць большым, гусцейшым.
Рдсдбд рдзрдслдся. 2. Стаць большым па
велічыні, па колькасці, /ордб рдзросся.
ТСлюліы ілсліыліулід рдзрдсліся. II нездк.
разрастацца, -Аецца.
РАЗРАЎНАВАЦЬ, -нўю, -нўеш, -нўе;
-нўй; -навАны; здк., мяло. 1. Зрабіць роў
ным, згладзіўшы бугры, няроўнасці. Р.
пляцоўку. 2. Тое, што і ^дз^дўляць (у 1
знач.). Р люлі лдл^ры.
РАЗРАЎНЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., мяло. 1. Зрабіць роўным, згладзіўшы
складкі, згібы, няроўнасці. Р слдбліцу. 2.
Зрабіць раўнамерным, аднолькавым слой
чаго-н. Р зрун/л.
РАЗРАЎЦІСЯ, -равўся, -равёшся, -равёцца; -равёмся, -равяцёся, -равўцца;
-равіся; здк. (разм.). 1. Узняць моцны,
працяжны роў (пра жывёл). 2. Моцна, го
ласна расплакацца; разрыдацца.
РАЗРАХУНАК, -нку м. (разм.). Тое, што
І рДЗЛІК.
РАЗРОБЛІВАЦЬ ал. разрабіць
РАЗРОЗНЕНЫ, -ая, -ае 1. Які не скла
дае камплекта; у якім не хапае асобных
частак. Рдзрозлелыя лдбміыўкі адзелі. 2.
Пазбаўлены сувязі, адзінства. Рдзрозяеяыя
(Уысліулленні. Ц лдз. разрозненасць, -і, лс.
РАЗРОЗНІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , ніц
ца; здк. Стаць разрозненым, страціць цэ
ласнасць. II лездк. разрознівацца, -аецца.
РАЗРОЗНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
здк., мілю. Парушыць цэласнасць, адзін
ства (камплекта, сукупнасці чаго-н.). Р
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кдмллек/л чдсолісд. Ц лездк. разрозніваць,
-аю, -аеш, -ае.
РАЗРУМЯНІЦЦА, -нюся, -нішся, ніц
ца; здк. Пакрыцца румянцам, стаць румя
ным. 7едр /мзрумяліўся дб мдрозу. II лездк.
разрумАньвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАЗРУМЯНІЦЬ, ню, ніш, ніць; -не
ны; здк., кдео-мілю. Выклікаць румянец на
твары ў каго-н.; зрабіць румяным. Мдроз
рдзрумял/у мічокі. II лездк. разрумАньваць,
-аю, -аеш, -ае.
РАЗРУХА, -і, ДМ-рўсе, лс. Поўнае рас
стройства, развал у гаспадарцы, у экано
міцы. Цялскі чос еделлдм рдзрухі.
РАЗРЫВАЦЦА ал. разарвацца
РАЗРЫВАЦЬ' ал разарваць
РАЗРЫВАЦЬ^ ал разрыць
РАЗРЫДАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
здк. Пачаць моцна рыдаць, зарыдаць. Р. дб
крыўды.
РАЗРЫСАВАЦЬ, сўю, -сўеш, сўе;
-сўй; -савАны; здк., кдео-мілю. 1. Нанесці
рысункі, узоры (звычайна алоўкам, пя
ром) на што-н.; распісаць. 2. лердл. Прад
ставіць у якім-н. выглядзе; размаляваць
(разм.). Р. еулыядя ў едзеце. Ц лездк. разры
соўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лдз. разрысоўка,
-і,ДМ-сбўцы, лс. / разрысоўванне, -я, л.
РАЗРЁІЎ, -рьіву, ліл. -рьівы, -рьіваў
лі. 1. ал. разарвацца, разарваць. 2. Мес
ца, дзе што-н. разарвана; прамежак, які
ўтварыўся паміж разарванымі часткамі
чаго-н. Злдйсц/ р. лроедбд. 3. Перапынак,
прамежак у часе. 4. лердл. Адсутнасць ад
паведнасці, узгодненасці паміж чым-н.
Р лдліілс ліэбрыям / лрдк/лыкдм. 5. Поўнае
спыненне якіх-н. адносін паміж кім-н.
Рдлючд лердлесц/р. з сябрдм.
РАЗРЫЎНЫ, -Ая, -бе. Які разрываецца
ад удару. Рдзрыўлдя куля. Р здроб.
РАЗРЫХЛЁННЕ ел рыхліць
РАЗРЫХЛІЦЬ ал рыхліць
РАЗРЫХЛЯЛЬНІК, -а, ліл. і, -аў лі 1.
Машына, апарат для рыхлення, разрых
лення чаго-н. 2. Рэчыва, якое надае ча
му-н. рыхласць, порыстасць.
РАЗРЫХЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лездк.,
мілю. Тое, што і рыхліць. Р алебу.
РАЗРЫЦЬ, -ріАю, -рьіеш, -рьіе; -рйты;
здк., мілю. Рыючы, раскідаць, развярнуць.
Р Леер. II лездк. разрываць, -Аю, -Аеш, -Ае.
РАЗРЭГУЛЯВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-лібецца; здк. Страціць рэгуліроўку вый
сці з рабочага стану. Слідлок рдзрэеуляедўся.
РАЗРЭДЗІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -іц
ца; здк. І. Стаць рэдкім (у 2 знач.), ра
дзейшым, утварыўшы прамежкі. Пасеем
рдзрэЛз/л/ся. 2. Стаць менш шчыльным,
менш густым. Змрок рдзрзйзіуся. Ц лездк.
разрэджвацца, -аецца. Ц лдз. разрэджван
не, -я, л.
РАЗРЭДЗІЦЬ, -рбджу -рбдзіш, -рэ
дзіць; -рЭджаны; здк., мілю. 1. Зрабіць ра
дзейшым, не такім частым, аддзяліўшы
прамежкамі адзін ад аднаго. Р бурдкі. 2.
Зрабіць меней шчыльным, меней густым.

Солцд рдзрэбзілд ліулідл. 3. Разбавіць, раз
весці якой-н. вадкасцю. Р рдслюор. Ц ле
здк. разраджваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лдз. раз
рэджванне, -я, л
РАЗРЭЗАЦЬ, -рЭжу -рЭжаш, -рЭжа;
-рЭж; -рэзаны; здк. 1. ал. рэзаць. 2. мілю.
Зрабіць рану на чым-н.; парэзаць. Р лдлец. II лездк. разразаць, -Аю, -Аеш, -Ае і раз
рэзваць, -аю, -аеш, -ае Ц лдз. разразанне,
-я, л , разрЭз, -у лі. і разрэзванне, -я, л.
РАЗРЭКЛАМАВАЦЬ, мўю, мўеш,
-мўе; -мўй; -мавАны; здк., кдео-мілю
(разм.). Рэкламуючы, зрабіць вядомым;
расхваліць. Р лідедр.
РАЗУВАЦЦА ал. разуцца
РАЗУВАЦЬ ал разуць
РАЗУКАМПЛЕКТАВАЦЬ, -тўю, тўеш,
-тўе; -тўй; -тавАны; здк. 1. мілю. Зняўшы
або прыняўшы часткі абсталявання, пры
весці (прадпрыемства, механізм) у стан
немагчымасці працаваць, дзейнічаць. 2.
кдао-мілю. Парушыць цэласнасць чаго-н.
укамплектаванага, скамплектаванага. Р
зелле. Р. б/бл/ялізку. Ц лездк. разукамплек
тоўваць, -аю, -аеш, -ае; лдз. разукамплек
тоўванне, -я, л. і разукамплектаванне, -я, л.
РАЗУМЁННЕ, -я, л 1. ал разумець
2. Здольнасць спасцігаць розумам змест,
сэнс, значэнне чаго-н. Р здколдўлрыробм.
3. Пэўнае вытлумачэнне чаго-н. Црдбільлде р. злдчзлля слоед.
РАЗУМЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; лездк. 1.
кдео-мілю. Усведамляць, спасцігаць ро
зумам сэнс, змест і пад. чаго-н.; асэн
соўваць. Р. усе скдздлде. Р люслідцліед. Р
ліузыку. 2. мілю і з бдбдл. Ведаць, здагад
вацца аб чым-н., усведамляць што-н. Р
седю лдмылку. Р, мілю лдздб бдроеі лялід. 3.
кдео-мілю. Падразумяваць, мець на ўвазе.
4. у злдч. лдОочл. сл. разумёеш (разумёеце).
Ужыв. з мэтай падкрэсліць што-н., звяр
нуць увагу на што-н. Я, рдзумеемі, ле заоблд з лідком бўлікдм. II лдз. разумённе, -я, л.
(да 1 і 2 знач.).
РАЗУМНЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; лездк.
Набірацца розуму; станавіцца разумным,
разумнейшым. Дзеці рдзумлеюць з едбдлп.
II здк. паразумнець, -ёю, -ёеш, -ёе.
РАЗУМНІК, -а, ліл. -і, -аў лі. Разумны,
разважлівы чалавек. Ц лс. разумніца, -ы, ліл.
-ы, -ніц.
РАЗУМНІЧАЦЬ, аю, -аеш, -ае; лездк
(разм.). Паступаць па-свойму лічачы ся
бе разумнейшым за іншых. Не рдзумлічдм,
рдбі люк, як лідбе кдмуць.
РАЗУМНЫ, -ая, -ае. 1. Такі, якому да
дзены розум; надзелены розумам. Разулі лдя іслюлід. 2. Кемлівы, разважлівы, на
дзелены жыццёвай мудрасцю. Р чдлдеек.
3. Які сведчыць аб розуме, разважлівасці.
Рдзулілдя булікд. Рдзумлде слоед. 4. Які ад
павядае абставінам; мэтазгодны. Рдзулілдя
дредл/здцыя лрдцм. Ц лдз. разўмнасць, -і, лс.
РАЗУМОВЫ, ая, -ае 1. Звязаны з
дзейнасцю розуму свядомасцю. Рдзулюедя лрдцд. Рдзулюемя зіймьлдсці. 2. Аб-
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страктны, які існуе або ўяўляецца толькі ў
думках II ндз разумовасць, -і, ж*.
РАЗУПЭЎНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніц
ца; здк., у чым. Страціць упэўненасць у
чым-н. Р. ў сед/х лкркдядннях. II нездк. ра
зупэўнівацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц ндз.
разупэўненне, -я, н.
РАЗУПЭЎНІЦЬ, ню, ніш, ніць;
-нены; здк., кдео ^м/л/о) у чым. Довадамі
прымусіць каго-н. адмовіцца ад сваіх пе
ракананняў, ад упэўненасці ў чым-н. Р у
лрдзмьндсц/ /мпдэння здбдчы. II нездк. разу
пэўніваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ндз. разупэўнен
не, -я, н.
РАЗУХАБІСТЫ, ая, ае (разм ) 1.
Вельмі бойкі, развязны. Р хлолец. 2. На
поўнены грубай весялосцю, ліхацтвам. Р
роедл/. II ндз. разухабістасць, -і, зк.
РАЗЎЦЦА, разўюся, разўешся, разўецца; здк. Зняць са сваіх ног абутак. Ц нездк.
разувацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
РАЗЎЦЬ, разўю, разўеш, разўе; -зўты;
здк., кдео-м/л/о. Зняць з каго-, чаго-н. абу
так. Р бз/ця. Р лрдеу/о ндеу. Ц нездк. разу
ваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
РАЗУЙЭЧЫЦЬ, чу, -чыш, чыць; -ча
ны; здк., кдео-м/л/о. Зняць з жывёлы па
клажу уюк. Р. еярбл/обд. II нездк. разуюч
ваць, -аю, -аеш, -ае.
РАЗЦОВЫ ал. разец
РАЗЫГРАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; здк. 1. Пачаўшы іграць, натхніцца,
захапіцца ігрой, т^р/лькуяы рдзьмрдлкя. 2.
Паступова ўзмацніцца, дасягнуць высо
кай ступені ў сваім праяўленні. Ллел/ыл/
рдзыердўся. 3. Адбыцца, здарыцца. 77дб
рдн/цу рдзыердлдся б/л/ед. Ц нездк. раз^прывацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАЗЫГРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; здк.
1. кдео-м/л/о. Іграючы, выканаць (музыч
ны твор, тэатральную п'есу). Р кбдрмэ/я.
Р ролю. 2. м/л/о. Згуляць, давесці шахмат
ную партыю да канца. 3. м/л/о. Прысудзіць
шляхам латарэі, жэрабя выйгрыш. Р Дзе
сяць еым^?ым/дў. 4. кдео ("м/л/о). Жартуючы
з каго-н., паставіць яго ў смешнае стано
вішча (разм.). Р. л/дедрым/д. Ц нездк. ра
зыгрываць, -аю, -аеш, -ае Ц ндз рбзьпрьпп,
-у м. (да 3 і 4 знач.).
РАЗЙНЮ, -нак, дбз. разынка, -і, ДА/
-нцы, зк. Сушаныя ягады вінаграду. 77/рое
зрдзынкдлп. II лрь/м. разынкавы, -ая, -ае.
РАЗЫСЦІСЯ, разыдўся, разыдзешся,
разыдзецца; разышоўся, -шлАся, -лбся;
разьшзіся; здк. 1. (7 / 2 дс. неўзкые.). Пай
сці ў розныя бакі, розныя месцы. ТЬсц/рдзым^//ся. 2. Ідучы насустрач, не сустрэцца;
размінуцца. Р ў цемры. 3. з к/м. Спыніць
якія-н. сувязі, знаёмства з кім-н.; парваць
адносіны. Сябры рдзым/л/ся. 4. (7 / 2 дс. не
ўзкые.). Раз'ехацца, рассунуцца ў бакі. Р
нд м/едх. 5. (7 / 2 дс. не ўзкые.). Аказацца
распраданым, раскупленым. .%е еыбднн/
рдзым/л/ся. 6. (7 / 2дс. неўзкые.). Распаўсю
дзіцца, расплыцца на паверхні чаго-н., у
чым-н. 77дхрдзым/оўся нд лдко/. 7. Пашы
рыцца, стаць вядомым. *%ул/к/ рдзым/л/ся.

8. (7 / 2 дс. не ўэкые.). Паступова рассе
яцца, знікнуць. Дым рдзым/оўся. Амдры
рдзым^//ся. 9. Прывыкнуць да хады; пера
стаць адчуваць стому ад хады. 10. Набыць
большую скорасць у руху (разм.). 7/ямд
бзе рдзысц/ся. 11. нердн. Дайсці да крайняй
ступені ў якіх-н. дзеяннях, у праяўленні
чаго-н.; моцна ўзбудзіцца. Дзец/ рдзы/дл/ся, не суняць. Ц нездк. разыходзіцца, -джуся,
-дзішся, -дзіцца. Ц ндз. разыходжанне, -я,
н. (да 1 і 3 знач.) / разыхОд, -у, 3/ -дзе (да
I знач.).
РАЗЬБА, -Ы, зк. 1. ая. рэзаць. 2. Узор,
малюнак, выразаны на цвёрдых матэры
ялах. Р нд брэее. Мдс/лдцкдя р. 3. Вінта
вая нарэзка. Ц лрым. разьбярны, -ая, -ае /
разьбовы, -ая, -ае (да 3 знач.). Рдзьбярны
/нсл/румен/л. Рдзьбоеде кальцо.
РАЗЬБЛЁНЫ, -ая, -ае. Тое, што і рдзны
(у 2 знач.). Рдзьбленыя л/м/л/еы дкон.
РАЗЬБЯНЫ, -ая, -ае. Тое, што і рдзны
(у 2 знач.). Рдзьбяныя дкдн/цы.
РАЗЬБЯР, -А, мн. -й, -бў м. 1. Майстар
па мастацкай разьбе (у 2 знач.). 2. Скульп
тар (уст.). II лрым. разьбярскі, -ая, -ае. Рдзьбярскде мдмсл/зрсл/ед.
РАЗЬБЯРСТВА, -а, н. Разьбярская справа.
РАЗЬБЯРЫЦЬ, ру рыш, рыць; не
здк. (разм.). Займацца мастацкай разьбой.
РАЗ ЙННЫЦЦА,
шуся,
шышся,
-шыцца; здк. Стаць раз'юшаным; разлю
тавацца. Сдбдкдрдзіюм/ыўся, дм/чзрыўзубы. II нездк. раз'юшвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
РАЗ'ЙЭШЫЦЬ, -шу шыш, -шыць;
-шаны; здк., кдео ("м/л/о). Давесці да ярасці,
шаленства. Р зеерд. Ц нездк. раз'юшваць,
-аю, -аеш, -ае.
РАЗЯВА, -ы, ДА^-у Г-ам, м.;ДА/-е, Т
-ай (-аю), зк., л/н. -ы, -зЯў (разм., груб.).
Рассеяны, няўважлівы чалавек.
РАЗЯВАКА, -і, ДМ -у, Т -ам, м.; ДМ
-вАцы, 7-ай (-аю), зк., мн. -і, -вАк (разм.).
1. Той, хто бяздумна, рассеяна прыгляда
ецца да чаго-н. Хдля ейярыны зб/рдл/'ся рдзяедк/. 2. Тое, што ірдзяед. Зеуб/ў^ром/ы,р./
РАЗЯВІЦЦА, разяўлюся, разявішся, ра
зявіцца; здк. (разм.). 1. Шырока раскрыц
ца (пра рот, пашчу). 2. л^рдн. Уставіцца ва
чыма, позіркам. %ео л/ы рдзяегўся нд мяне ?
II ндз. разяўляцца, -Яюся, -Яешся, -Яецца.
РАЗЯВІЦЬ, разяўлю, разЯвіш, разя
віць; разяўлены; здк., м/л/о (разм.). Шыро
ка раскрыць (рот, пашчу). 0 Разявіць горла
(разм., груб.) — моцна, на ўсю сілу загава
рыць, закрычаць. Ц нездк. разяўляць, -Яю,
-Яеш, -Яе.
РАЗ'ЯДАННЕ ал раз есці
РАЗ'ЯДАЦЦА ал раз есціся
РАЗ'ЯДАЦЬ ал. раз'есці.
РАЗ'ЯДНАЛЬНІК, а, мн -і, -аў, м
Апарат для раз'яднання і пераключэння
ўчасткаў высакавольтнай лініі.
РАЗ'ЯДНАНАСЦЬ, і, зк. Стан раз'яд
нанага; адсутнасць еднасці, агульнасці.
РАЗ'ЯДНАЦЦА, -Яюся, -Аешся, -Аец
ца; здк. 1. (7 / 2 дс. не ўзкые.). Аддзяліцца

РАЗ-РАЙ
адзін ад аднаго (пра злучаныя часткі ча
го-н.; разм ). 77рдедбы рдзЗ?бнлл/ся. 2. лердн. Страціць сувязь, стаць далёкімі, чу
жымі адзін аднаму.
РАЗ'ЯЗДЖАЦЦА ел раз ехацца
РАЗ'ЯЗДЖАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; нездк.
Многа і часта ездзіць з месца на месца.
Р лд ярд/не. II лрь/м. раз'язнй, -Ая, -бе. Р
деенл/. Р кд/?эслднбэн/н.
РАЗ'ЯЗНЫ ал. раз'езд, раз'язджаць.
РАЗ'ЯРЫЦЬ, -рў, -рйш, -ріАць; -рйм,
-рыцё, -рАць; раз'яраны; здк., кдео. Пры
весці ў ярасць. Р зеерд.
РАЗ'ЯСНЁЦЬ, -ёе; бездс., здк. Стаць
ясным, сонечным, праясніцца.
РАЗ'ЯСНІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -іцца;
здк. Стаць ясным, сонечным, праясніц
ца. 7?ебд рдзЗ/снмдся. Ц нездк. раз'ясняцца,
-Яецца / раз'яснівацца, -аецца.
РАЗ'ЯТРАНЫ, -ая, -ае 1. Раззлаваны,
раз'юшаны. Р бык. 2. Моцна развярэджа
ны, растрывожаны. 2>длел/ /удзйл/рдныя
рдны. II ндз. раз'ятранасць, -і, зк.
РАЗ'ЯТРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; -раны;
здк. 1. кдео (м/л/о). Выклікаць у кім-н. моц
нае раздражненне, злосць; раз'юшыць. 2.
м/л/о. Прычыніць боль, дакрануўшыся да
балючага месца; растрывожыць, развярэ
дзіць. Р. рдну. II нездк. раз'ятрываць, -аю,
-аеш, -ае. Ц ндз. раз'ятрыванне, -я, н.
РАІСТЫ, -ая, -ае. Які дае многа раёў
які часта раіцца. Рд/сл/дя сям пчол. Ц ндз.
раістасць, -і, зк.
РАІЦЦА, рАюся, рАішся, рАіцца; рАйся;
нездк. Пытацца, прасіць парады ў каго-н.
Р змубрым/л/обзьм/. II здк. параіцца, -Аюся,
-Аішся, -Аіцца; -Айся.
РАІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., раіцца; не
здк. 1. Утвараць новы рой. 2. Лятаць, збі
рацца роем. 3. лердн. Паяўляцца ў вялікай
колькасці (пра думкі, пачуцці, сны і пад.).
Днмк/ рдяццд ў едлдее. Ц ндз. раённе, -я, н.
РАІЦЬ, рАю, рАіш, рАіць; рай; нездк. 1.
кдео-м/л/о і з /н%). Даваць якую-н. пара
ду, рэкамендацыі, як зрабіць што-н., як
паступіць. Р бальм/ хдбз/ць. 2. з /н%). (з ад
моўем). Перасцерагаць ад чаго-н., не рэ
камендаваць рабіць што-н. 7?д едмне не рдяць еесц/ бзённ/к. Ц здк. парЯіць, -Аю, -Аіш,
-Аіць; -Ай (да 1 знач.) / прыраіць, -Аю, -Аіш,
-Аіць; -Ай; -Аены.
РАІЦЬ, раіб, раіш, раіць; раім, раіцё,
раЯць; нездк., кдео-м/л/о. Збіраць у рой. Р.
пчол.
РАЙ, рАю, м. 1. Паводле рэлігійнага
вучэння: месца, дзе знаходзяць шчаслі
вае існаванне душы праведнікаў пасля іх
смерці. Рдб бы ў р., бы ^?дх/ не лускдюць
(прымаўка). 2. лердн. Наогул пра добрыя
жыццёвыя ўмовы; прыгожую мясцовасць.
7ўл/ лросл/д р., д не зкыцце. Ц лрым. райскі,
-ая, -ае.
РАЙ... Першая састаўная частка скла
данаскарочаных слоў якая адпавядае па
знач. слову раённы, напр.: рдмеыкднкдм,
рдмцэнлр.

РАЙ-РАМ
РАЙНІК, -А, мн. -і^ -бў, м. Абцягнуты
палатном кошык для лоўлі рою, які выле
цеў з вулля.
РАЙСКІ ад рай
РАК', -а, мн. -і, -аў, м. Пакрытая панцы
рам прэснаводная або марская жывёліна з
клюшнямі і брушкам. Рачны р. 0 Калі рак
свісне — невядома калі або ніколі. Пака
заць, дзе ракі зімуюць каму — правучыць,
пакараць каго-н. Ц мямлям/, рачбк, -чка,
мн. -чкі^ -чкбў м. II ярым. ракавы, -ая, -ае
/ рачыны, -ая, -ае. Ракавая м/ымка (брушка
рачнога рака). Рачыныя вочы.
РАК , -у м. 1. Злаякасная пухліна ў ар
ганізме чалавека або жывёлы. Р. страўн/ка. 2. Хвароба раслін. Р бульбы. Ц лрь/л/.
ракавы, -ая, -ае. Ракавая лухл/на.
РАКА, -і^ ДА/рацб, мн. рбкі / (з л/ч. 2, 2,
4) ракі^ рэк,
1. Прыродны вадаём, які
пастаянна цячэ па пракладзеным вадой
рэчышчы ад вытоку ўніз да вусця. Лямец/
ня раку. Рыбка у рацэ, бы не ў руцэ (пры
маўка). 2. лерян. Няспынны паток чаго-н.,
вялікая колькасць. 77я ллом/чы плыла л/обская р. Рэк/ крые/. II лямянм/.-ляск. ручач
ка, -і, ДЛ7-чцы, мн. -і, -чак. Ц няр.-ляэ/л.
рэчанька, -і, ДМ -ньцы, мн. -і, -нек, лс. Ц
лрь/м. рачны, -Ая, -бе.
РАКАВІНА, -ы, мн. -ы, -він, лс. 1. Цвёр
дае ахоўнае покрыва некаторых беспазва
ночных жывёл у выглядзе вітай, авальнай
або створкавай каробкі. Р. мялюскя. 2.
Назва розных прадметаў, якія сваім знеш
нім выглядам нагадваюць ракавіну (у 1
знач.). Рум/няя р. Л/ь/цця наб рякяе/ням. 3.
Пустата ў метале, бетоне, гіпсе і пад., ут
вораная пры пераходзе рэчыва з вадкага
стану ў цвёрды (спец.). Угя^ячняя р. Ц лямянм/.-ласк. ракавінка, -і, ДМ-нцы, мн. -і,
-нак, лс. II лрым. ракавінны, -ая, -ае.
РАКАДА, -ы, ДА/ -дзе, мн. -ы, -кад, лс.
(спец.). Дарога ў прыфрантавой паласе,
якая праходзіць паралельна лініі фронту.
II лрь/м. ракадны, -ая, -ае. Ракабная бароеа.
РАКАКО, нескл., н. Архітэктурны і дэ
каратыўны стыль 18 ст., які вызначаецца
незвычайнай складанасцю форм і дзівос
ным арнаментам. т4рх//лэк/луряр. Мэбля р.
РАКАМ, лрысл. (разм.). Стаўшы на ка
рачкі. Дзец/ р. лоўзял/ ля лаблозе.
РАКАПАДОБНЫЯ, -ых. Клас членіста
ногіх з падзеленым на сегменты і пакры
тым панцырам целам і вялікай колькасцю
членістых канечнасцей.
РАКАТАЦЬ, -качу, -кбчаш, -кбча; -качьі; незяк. 1. (7 / 2 ас. не ўлсые.). Утвараць
раскацістыя гукі. Ракоча / лен/'цця мера.
7ряк/ляр рякочя. 2. Іаварыць, спяваць
нізкім раскацістым голасам. Зя Азеярымя
ракатаў нячяльн/цк/ бас. II няз. ракатанне,
-я, н.
РАКЁТА, -ы, ДМ-кёце, л/н. -ы, -кёт, лс.
1. Лятальны апарат з рэактыўным руха
віком. Хясм/чняя р. 2. Баявы снарад, які
прыводзіцца ў дзеянне рэактыўнай сілай.
3. Напоўнены піратэхнічнай сумессю сна
рад, які пасля выстралу ярка свеціцца ў
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паветры і выкарыстоўваецца для феервер
каў і светлавых сігналаў. С/еняльняя р. 4.
Быстраходнае рачное пасажырскае судна
на падводных крылах. 77/іысц/ ня ракеце.
II лрь/м. ракётны, -ая, -ае. Дзень ряке/лных
вомск / яр/лылеры/.
РАКЕТА.. Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносіны
да ракеты (у 1 знач.), напр.: ряке/лябуЭяеанне, ряке/яябў(?яўн/к, ряке/ляЭрол/, ряке/ляносец, ряке/ляносны, рякел/яляЭоб^ны.
РАКЕТАБУДАВАННЕ, -я, н Вытворчасць ракет (у 1 знач.).
РАКЕТАДРОМ, а, мн ы, аў, м Ком
плекс збудаванняў і тэхнічных сродкаў
для запуску ракет (у 1 знач.). Ц лрь/л/. раке
тадромны, -ая, -ае
РАКЕТАНОСЕЦ, -нбсца, л/н. -нбсцы,
-нбсцаў, л/. Самалёт, карабель ці падвод
ная лодка, аснашчаныя ракетамі (у 1 і 2
знач.).
РАКЕТАНОСНЫ, ая, ае Узброены
баявымі ракетамі. Р кяря^ель.
РАКЁТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, лс.
Спартыўны снарад у выглядзе зацягнута
га сеткай авальнага абруча з дзяржаннем
або лапаткі з ручкай для гульні ў тэніс,
бадмінтон, пінг-понг. %н/сняя р. 77еры/яя
р. (перан.: лепшы ігрок). Ц лрь/м. ракетач
ны, -ая, -ае.
РАКЁТЧЫК, а, л/н -і, аў м 1. Ваен
наслужачы ракетных войск. 2. Чалавек,
які падае сігналы ракетамі (у 3 знач.). Ц лс.
ракетчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
РАКІРАВАЦЦА, -рўюся, -рўешся, -рў
ецца; -рўйся; зяк. і незяк. (спец.). Зрабіць
(рабіць) ракіроўку.
РАКІРОЎКА, -і, ДА/ -рбўцы, л/н. -і,
-рбвак, лс. 1. У шахматнай гульні: адна
часовы ход каралём і ладдзёй, пры якім
кароль перастаўляецца цераз адно поле ў
бок ладдзі, а ладдзю пераносяць цераз ка
раля і ставяць побач з ім. ^раб/ць рак/роўку. 2. Перастаноўка сіл, замена ў чым-н.
з мэтай ўмацавання пазіцый. Р. кобраў. У
%)у/пба//ьня// кял/ян^зе ж%ыляся р. Ц лрь/л/.
ракіровачны, -ая, -ае.
РАКІТА, -ы, ДА/ -кіце, мн. -ы, -кіт, лс.
Дрэва або вялікі куст сямейства вярбовых.
II лрь/м. ракітавы, -ая, -ае.
РАКІТНІК, -у, м. Зараснік ракіты, кус
ты ракіты.
РАКУРС, -у, м. 1. Перспектыўнае ска
рачэнне аддаленых ад гледача частак
адлюстраванага на плоскасці прадмета
(спец.). 2. лерян. Пункт погляду з якога
што-н. разглядаецца; аспект. 77абаць лраблему ў новым рякдрсе. Ц лрь/м. ракурсны,
-ая, -ае.
РАКУШНІК, -у, м. Порыстая вапнавая
горная парода, якая складаецца з ракавін
марскіх жывёл, змацаваных вапняковым
ілам. II лрь/л/. ракўшачны, -ая, -ае.
РАКФОР, -у м. Іатунак сыру з плесне
вым грыбком, які адрозніваецца асаблі
вай вастрынёй смаку і паху.

РАЛА, -а, мн. -ы, рал, н. Адгаліненне
ствала дрэва; тоўсты сук. Ц лрь/м. ралісты,
-ая, -ае. Рял/сп/яя бз/чка.
РАЛІ, нескл., н. Аўта- або мотагонкі на
спецыяльных спартыўных машынах па
водле зададзенага рэжыму руху. Яўтамаб/льняер. II лрь/л/. ралійны, -ая, -ае.
РАЛІСТ, -а, А/ -сце, мн. -ы, -аў, м.
Спартсмен, які ўдзельнічае ў ралі.
РАЛЛЯ, -і^ лс. Узаранае поле, узараная
глеба. Свелсая р.
РАМА, -ы, мн. -ы, рам, лс. 1. Аконны
пераплёт з устаўленым шклом і без яго.
Дряў/іяныя рямь/. 2. Аправа для ўстаўкі кар
цін, партрэтаў люстраў і пад. ТТрыеолсяя
р. 3. Нясучая частка машыны, якой-н.
канструкцыі; станіна. 7?еляс/лей/яя р. 4.
Прамавугольнік з брусоў або планак для
розных патрэб і мэт. О Лесапільная рама —
машына для падоўжнага распілоўвання
бярвення. II лрь/м. рДмны, -ая, -ае (да 1, 2
і 4 знач.).
РАМАН', -а, мн. -ы, -аў м. Апавядаль
ны твор са складаным сюжэтам і шмат
лікімі героямі; вялікая форма эпічнай лі
таратуры. 7/с/яррь/чнь/ р. II лрым. раманны,
-ая, -ае / раманічны, -ая, -ае. Раманны
лсанр. Раман/чная кал/лаз/цыя.
РАМАН , -а, м. (разм.). Любоўныя ад
носіны паміж мужчынам і жанчынай. Завесц/ р. II лрым. раманічны, -ая, -ае. Рама
нсная е/с/лорыя.
РАМАНІЗАВАЦЬ, зўю, -зўеш, -зўе;
-зўй; -заваны; зак. і незак., каео-м/то.
Правесці (праводзіць) у чыё-н. асяроддзе
раманскую культуру. Ц звар. раманізавацца,
-зўюся, -зўешся, -зўецца; -зўйся. Ц наз. ра
манізацыя, -і, лс.
РАМАНІСТ', -а, А/-сце, мн. -ы, -аў м.
Пісьменнік, аўтар раманаў'. Ц лс. рама
ністка, -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так.
РАМАНІСТ, -а, А/ -сце, мн. -ы, -аў м.
Вучоны, спецыяліст па раманістыцы^. Ц лс.
раманістка, -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так.
РАМАНІСТЫКА, -і, ДА/-тыцы, лс Су
купнасць твораў напісаных у жанры ра
мана. Рывучэнне беларускам раман/стык/.
РАМАНІСТЫКА, і, ДА/ тыцы, лс
Сукупнасць навук, якія вывучаюць мовы
і культуру раманскіх народаў; раманская
філалогія.
РАМАНС, -а, мн. -ы, -аў, м. Невялікі
лірычны верш (пераважна пра каханне),
а таксама музычна-паэтычны твор для
голасу з інструментальным суправаджэн
нем. II лрь/м. рамансавы, -ая, -ае. Раманса
вая лірыка.
РАМАНСКІ, -ая, -ае. Які ўзнік на асно
ве старажытнарымскай культуры або звя
заны з гэтай культурай. Раманская культу
ра. Раманская %?м/алое/я.
РАМАНТАВАЦЬ', тўю, тўеш, -тўе;
-тўй; -таваны; незак. Праводзіць рамонт.
Р. хату. Р вопратку. Ц зак. адрамантаваць,
-тўю, -тўеш, -тўе; -тўй; -тавйны.
РАМАНТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; незак., м/то (спец.). 1. Папаўняць та-

687
бун або статак маладняком. 2. Ліквідаваць
разрэджанасць пасеваў прысад падсадкай
новых раслін.
РАМАНТЫЗАВАЦЬ, -зўю, зўеш, -зўе;
ЗДК. І КСЗДК., каеО-Ш/ДО. %віць (уяўляць),
паказаць (паказваць) каго-, што-н. у ра
мантычным ідэалізаваным выглядзе. Ц лдз.
рамантызацыя, -і, лс.
РАМАНТЁІЗМ, -у лі. 1. Кірунак у лі
таратуры і мастацтве канца 18 — 1-й па
лавіны 19 ст., прыхільнікі якога выступалі
супраць канонаў класіцызму і сцвярджалі
неабходнасць стварэння вобразаў ідэаль
ных герояў і пачуццяў выкарыстоўваючы
гістарычныя і народнапаэтычныя тэмы.
2. Мастацкі метад, у якім першаступен
нае значэнне адводзіцца суб'ектыўнай
пазіцыі мастака ў адносінах да з'яў жыц
ця і паказу высокага прызначэння чала
века. 3. Настрой думак, светаадчуванне,
прасякнутыя ідэалізацыяй рэчаіснасці,
летуценнай сузіральнасцю. Ц дрылі, раман
тычны, -ая, -ае.
РАМАНТЫК, а, лік і, -аў л* 1. Пры
хільнік і паслядоўнік рамантызму (у 1 і 2
знач.). 2. Чалавек, схільны да рамантызму
(у 3 знач.). 3. Чалавек, прасякнуты раман
тыкай, высокімі пачуццямі.
РАМАНТЫКА, -і,ДМ-тыцы,
1. Тое,
што змяшчае ідэі і пачуцці, якія эмацыя
нальна ўзвышаюць чалавека. Р /леррчых
пошукаў. 2. Незвычайнасць, казачнасць
чаго-н., якая выклікае эмацыянальнае,
прыўзнятае светаадчуванне. Р. зор.
РАМАНТЫЧНЫ, ая, ае 1. ад. раман
тызм. 2. Прасякнуты рамантызмам (у З
знач.). Р. насідрой. II лдз. рамантычнасць,
-і, м?.
РАМАТУС, -у лі. (разм.). Тое, што ірэўЛ1Д7Я ЫЗЛІ.
РАМАЧНІК, -а, ліл. -і, -аў лі. Рамачны
вулей.
РАМБІЧНЫ аі ромб
РАМЕННЫ аі рэмень
РАМЁНЬ аі рэмень
РАМЕНЬЧЫК аі рэмень
РАМЕСНІК, -а, ліл і, аў лі 1. Чала
век, які займаецца, валодае прафесійным
рамяством. Дробны р. 2. лердл. Той, хто
працуе без творчай думкі, па шаблоне.
3. Вучань рамеснага вучылішча (разм.). Ц
лс. рамёсніца, -ы, ліл. -ы, -ніц. Ц дрылі, ра
месніцкі, -ая, -ае і рамёсны, -ая, -ае (да 1
знач.). Р дроліысел. Рдліеслдя праца.
РАМЕСНІЦКІ, ая, ае 1. ал. рамеснік
2. Тое, што і рамесны. Р&месліцкде еучылішча.
РАМЕСНІЦТВА, -а, л 1. Занятак ра
мяством, саматужнай работай. 2. лердл.
Работа без творчай ініцыятывы, па шаб
лоне. А4ас/лац/л#а выключае лдляцце раліесніц/деа.
РАМЕСНІЧАЦЬ, аю, -аеш, ае; лездк
(разм.). Быць рамеснікам (у 1 знач.), зай
мацца рамяством.
РАМЕСНЫ, -ая, -ае. 1. аі. рамеснік, ра
мяство. 2. Які рыхтаваў кадры кваліфіка

ваных рабочых (у 1940—1958 гг). Рдліеслде
еуіылйдчд. Рамесная школа.
РАМЙ, -у лі. (спец.). 1. У некаторых
картачных гульнях: недабор пэўнай коль
касці бітак, а таксама штраф за такі неда
бор. 2. У фехтаванні: паўторны папера
джальны ўкол.
РАМІЗІЦЦА, -міжуся, -мізішся, -мізіцца; лездк. Прайграваць у карты ў выніку
рамізу (у 1 знач.). Ц здк. абрамізіцца, -міжу
ся, -мізішся, -мізіцца.
РАМЙНІК, а, ліл і, аў лі 1. Фурман
наёмнага экіпажа. 2. Экіпаж з фурманам. Ц
лрылі. рамізніцкі, -ая, -ае
РАМІЗНІЦТВА, -а, л Занятак рамізні
ка (у 1 знач.).
РАМКА, -і, ДА/ -мцы, ліл. -і, -мак, лс.
1. Невялікая рама (у 2 знач.). Лдрлірзлі у
лрыеолсдй рамцы. 2. Ірафічнае абрамлен
не якога-н. тэксту малюнка. 3. толькі ліл.,
чдео; лердл. Межы, у якіх павінна адбы
вацца, адбываецца што-н. У роліках кдлцэрлінай лрдердліы. 4. Прыстасаванне для
сотаў у вуллі. 0 Выйсці за рамкі — перайсці
межы чаго-н. Ц дрылі, рамачны, -ая, -ае (у
1, 2 і 4 знач.). Рдлідчлдя ан/лэна. Р еулей.
РАМОНАК, -нку і -нка, лі. 1. -нку. Тра
вяністая расліна сямейства складанаквет
ных з адзіночнымі кветкамі, у якіх пялёс
ткі звычайна белыя, а сярэдзіна жоўтая. 2.
-нка, ліл. -нкі, -нкаў. Кветка гэтай раслі
ны. 3. -нку. Лекавы настой або высуша
ныя кветкі гэтай расліны. 77л/ідскдць еорла
рдлюлкдлі. II дрылі, рамонкавы, -ая, -ае.
РАМбНТ', -у А/ -нце, лі. Ліквідацыя
пашкоджанняў паломак. Р абутку. Аанітлальны р. кедлізры. Ц дрылі, рамонтны, -ая,
-ае. Рдліоллілыя рд^о/лы.
РАМбНТ, -у 3/-нце (спец.). 1. Папаў
ненне табуна або статка маладняком. 2.
Ліквідацыя зрэджанасці пасеваў прысад
насеннем, саджанцамі і пад. Р о/лдерд^ліку. II дрылі, рамонтны, -ая, -ае. Р. ліл/ідйіяк.
РАМОНТНІК, а, ліл і, аў, лі Рабочы,
які займаецца рамонтам'. Ц лс. рамбнтніца,
-ы, ліл. -ы, -ніц.
РАМПА, -ы, лс. (спец.). 1. Невысокі
бар'ер уздоўж авансцэны, які прыкрывае
ад гледачоў прыборы для асвятлення сцэ
ны. 2. Асвятляльная апаратура, якая змя
шчаецца за такім бар'ерам. т4ені рдлілы. Ц
дрылі рампавы, -ая, -ае
РАМШТЭКС, -у лі. Адбіты і падсмажа
ны ў сухарах скрылік ялавічыны. Р. з еарнфам. II дрылі, рамштэксны, -ая, -ае.
РАМШЧЫК, -а, ліл і, аў лі Рабочы,
які працуе на лесапільнай раме.
РАМЯСТВб, -а, ліл. рамёствы і (з ліч.
2, 2, 4) рамяства, рамёстваў л. Прафесійны занятак, звязаны з вырабам якіх-н.
тавараў ручным, саматужным спосабам. Ц
дрылі, рамёсны, -ая, -ае.
РАНА', -ы, ліл. -ы, ран, лс. 1. Пашко
джанне тканак жывога арганізма, пару
шэнне яго цэласнасці, ^аляслірэ/іымія р. 2.
деран. Душэўны боль, пакуты. Душэўнаяр.
II д&ліялмі. р&нка, -і, ДА/-нцы, ліл. -і, -нак,
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лс. II дрылі, ранавы, -ая, -ае. Ранавая інфек
цыя.
РАНА, ранёй, дры^. 1. Раніцай, уран
ні. З еечара ба рана (наз.). 2. Раннім ча
сам; пра ранні час. 77рыехсць еельмі р. 3.
Да ўстаноўленага або патрэбнага часу. Р.
цярнуцца баболіу. Р леечы спяць. 0 Рана ці
позна, рана-позна — калі-н. (пра тое, што
абавязкова павінна здарыцца).
РАНАК, -нку лін. -нкі, -нкаў, лі. Пача
так дня, раніца. 0 Добрага ранку! — раніш
няе прывітанне пры сустрэчы.
РАНГ, -у лін. -і, -аў, лі. 1. Катэгорыя,
разрад, клас (у 7 знач.). 7?ышэйміы р. 2.
Званне, чын. Дыдлаліо/дычлыя ране/. Халідіан сфуеоеа рапсу. Ц дрылі, рангавы, -ая, -ае.
РАНГбЎТ, -а, А/-г6ўце, лі. (спец.). Су
купнасць драўляных або стальных пры
стасаванняў на судне, якія служаць для
пастаноўкі і расцягвання парусоў пады
мання цяжараў падачы сігналаў Ц дрылі,
рангоўтны, -ая, -ае.
РАНДО', нескл., н. (спец.). Вершаваная
форма з абавязковым паўтарэннем у стра
фе адных і тых жа радкоў у пэўным парад
ку; вершы, напісаныя ў такой форме.
РАНД&, нескл., н. 1. Закруглены ру
капісны, а таксама друкаваны шрыфт
(спец ). 2. Пяро са зрэзаным канцом для
пісання такім шрыфтам.
РАНЕЙ, дрысл. 1. ал. рана^. 2. Да пэўна
га, указанага моманту. ТТрыйсці но бэзе сл
язіны р. 3. У мінулым, да гэтага, да нядаў
няга часу. Р /дулі было балонні. 4. Спачатку
найперш. Р выслухай, а додіылі адборы.
РАНЕНЫ, ая, -ае 1. Які мае рану'.
Р салбд/д. 2. у знач. наз. ранены, -ага, лі.;
раненая, -ай, лс. Чалавек, які атрымаў ра
ненне. ^дерырдедць раненага.
РАНЕТ, -у, А/-нёце, лі. Сорт каштоўнай
паўднёвай яблыні, а таксама яе кісла-са
лодкія плады. II дрылі, ранётавы, -ая, -ае.
РАНЕЦ, -нца, лін. -нцы, -нцаў лі. Па
ходная вайсковая або вучнёўская сумка,
якую носяць на лямках за спінай. Ц дрылі,
ранцавы, -ая, -ае
РАНЖЙР, -у лі. 1. Пастраенне ў кало
не ваенных па росце (спец.). 77ос/дроіццд
да рднлсыры. 2. лердн. Пэўны парадак у
чым-н. II дрылі, ранжырны, -ая, -ае.
РАНІЦА, -ы, лін. -ы, -ніц, лс. Час сутак
ад канца ночы да пачатку дня, першыя га
дзіны дня. II дамялю, ранічка, -і, ДА/-чцы,
лін -і, -чак, лс 0 Добрай раніцы! — раніш
няе прывітанне пры сустрэчы. Ц дрылі,
ранішні, -яя, -яе. Ранішняя зарабіся.
РАНІЦАЙ 1 РАНІЦАЙ, лрысл У раніш
ні час, ранішняй парой.
РАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены; зак.
і незак., каео-шідо. 1. Нанесці (наносіць)
рану каму-н. Р руку. 2. деран. Прычыніць
(прычыняць) каму-н. душэўны боль, па
куты. Р чулае сэрца. Ц наз. ранённе, -я, н.
РАНІШНІК, -а, лін -і, аў лі 1. Святоч
нае мерапрыемства, спектакль для дзяцей-дашкольнікаў і малодшых школьні-
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каў. Дз//р/чы р. 2. Ранішні мароз увосень і
вясной. Д/стдллблўск/ р.
РАНКАМ, лрысл. У ранні час; раніцай.
РАННЕ, -я, н. Тое, што і рдн/цд.
РАННЕ... (а таксама рання...). Першая
састаўная частка складаных слоў, якая ад
павядае па знач. слову «ранні» (у 2 знач.),
напр.: рлннестдрдлсытны, рдняефедбдльны.
РАННІ, -яя, -яе. 1. Які мае адносіны
да рання; ранішні. У р. час. 2. Які з'яў
ляецца самай першай, пачатковай парой
якога-н. часу пачаткам пэўнага працэсу
першай стадыяй развіцця. Р. еечлр. Ран
няе Сярэдневякоўе. 3. Які наступае раней,
чым звычайна (пра поры года, час сутак
і пад.). Ранняя з/мд. 0 Малады ды ранні
(разм., часцей неадабр.) — пра вопытна
га, спрактыкаванага не па гадах чалавека.
Ранняя птушка — пра таго, хто рана ўстае,
з'яўляецца рана дзе-н.
РАННЯ... (ая. ранне...). Першая састаў
ная частка складаных слоў; ужыв. замест
«ранне...», калі націск у другой частцы
слова падае на першы склад, напр., ряяяяслелы.
РАНТ, -а, А/-нце, лін. -ы, -аў лі. Вузкая
палоска скуры па краях абутку да якой
прышываюцца адначасова падэшва і верх
абутку. II лрым. рантавы, -ая, -ае.
РАНЦЬЕ, нескл., м. Чалавек, які жыве
на рэнту.
РАНЧА, нескл., н. Сядзіба ў краінах Ла
цінскай Амерыкі; ферма ў З ША.
РАНЬ, -і, лс. Вельмі ранні час. У/накую
р. лаЭняўся/
РАПА, -й, лс. Вада салёных азёр, мар
скіх заліваў з высокай канцэнтрацыяй
солей (выкарыстоўваецца як лекавы сро
дак).
РАПАК, -ў, мн. -і^ -бў, м. (спец.). Ільдзі
на, якая вертыкальна або з нахілам вылу
чаецца на ледзяной паверхні.
РАПАРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; -равАны; незок., м/то (разм.). Па
праўляць, рамантаваць. Р. дбу/лдк. Ц ноз.
рапараванне, -я, н. / рапарацыя, -і, лс.
РАПАРТ, -а, А/ -рце, м. 1. Пісьмовы
службовы даклад, данясенне аб чым-н.
вышэйшай інстанцыі, начальству. ТУдл/соць р. ночольн/ку. 2. Урачыстае паведам
ленне аб выкананні ўзятых на сябе абавя
зацельстваў. Святочны р.
РАПАРТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; зок. і незок. Прадставіць (прадстаў
ляць) рапарт (у 1 знач.), звярнуцца (звяр
тацца) з рапартам да каго-н. Р об еыкононн/ млоно. II зок. таксама адрапартаваць,
-тўю, -тўеш, -тўе; -тўй.
РАПІРА, -ы, мн. -ы, -пір, лс. Колючая
халодная зброя з доўгім чатырохгранным
клінком, якая выкарыстоўваецца ў фехта
ванні.
РАПІР&СТ, а, 3/ -сце, мн ы, -аў м
Спартсмен-фехтавалыпчык на рапірах. Ц
лс. рапірыстка, -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так.
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РАПС, -у, м. Аднагадовая травяністая
алейная і кармавая расліна сямейства
крыжакветных з жоўтымі кветкамі і шыза-зялёнымі лістамі. Ц ярым. рапсавы, -ая,
-ае.
РАПСОДЫЯ, і, мн -дый, лс Інстру
ментальны твор на тэмы народных песень,
эпічных паданняў. Реяеерскдя р. Л/стд.
РАПТАМ, прыся. 1. Знянацку, нечака
на, неспадзявана. Р лдчуўся стрэл. 2. у
зняч. ўзмоцн. чясц. Адпавядае па знач. сло
вам: «а калі», «а што, калі» і пад. Р. ям/чэ
зохеорэе.
РАПТОЎНЫ, -ая, -ае. Які надышоў ад
быўся раптам, нечакана. Р. рдзрыў обнос/н
лом/'лс сябрам/. II ноз. раптбўнасць, -і, лс.
РАПЎХА, -і, ДА/ -пўсе, мн. -і, -пўх, лс.
Палявая жывёліна сямейства бясхвостых
земнаводных, падобная на жабу, з бугрыс
тай скурай шэрага або зялёнага колеру.
2/Уэрдяр. ^дротядяр.
РАПУШКА, -і, ДА/-шцы, мн. -і, -шак,
лс. Невялікая прэснаводная рыбка сямей
ства ласасёвых.
РАРЫТЭТ, -а, 3/ -тбце, мн. -ы, -аў, м.
(кніжн.). Выключна рэдкая рэч, якая ўяў
ляе сабой музейную каштоўнасць. Ц лрым.
рарытэтны, -ая, -ае.
РАС..., лрыстлўкд. Тое, што і роз...; пі
шацца замест «раз...» перад глухімі зыч
нымі, напр.: ряскус/ць, рдсхялд^ь.
РАСА', -ы, мн. -ы, рас, лс. Група лю
дзей, якая склалася гістарычна на пэўнай
тэрыторыі, аб'яднаная агульнасцю спад
чынных фізічных адзнак (колерам скуры,
вачэй, валасоў формай чэрапа), абумоў
леных супольнасцю паходжання і перша
пачатковага рассялення. .Белля р. Жоўтая
р. А/дяедло/бяая р. //ееро/Эяая р. Ц лрь/м.
расавы, -ая, -ае.
РАСА, -ы, мн. -ы, рас, лс. У праваслаў
нага духавенства: верхняе доўгае адзенне з
шырокімі рукавамі.
РАСА, -ы, мн. рбсы, рос, лс. Атмасфер
ная вільгаць, якая пры паніжэнні тэмпе
ратуры асядае дробнымі вадзянымі кроп
лямі на паверхні раслін і розных наземных
прадметаў у цёплую пару года. Рдн/м/яяя р.
О Мучністая раса — хвароба раслін, пры
якой на раслінах утвараецца налёт, падоб
ны на муку. II лрым. расяны, -ая, -ае, рася
ны, -Ая, -бе / рбсны, -ая, -ае.
РАСАДА, -ы, ДА/ -дзе, лс., зб. Маладыя
расліны, вырашчаныя ў асобых умовах
і прызначаныя для перасадкі ў адкрыты
грунт. .Конусная р. II лрым. расадны, -ая, -ае.
РАСАДНІК, -а, мя. -і, -аў м. Спецыяль
нае месца для вырошчвання маладых рас
лін, расады.
РАСАМАХА, -і, ДА/ -масе, лс. Драпеж
ны звер, разнавіднасць куніцы з каштоў
ным футрам бурай афарбоўкі. Ц лрыл/. ра
самахавы, -ая, -ае.
РАСАХАТЫ, -ая, -ае. 1. З раздвоеным
ствалом; вілаваты. Стары р. буб. 2. Рага
ты, з галіністымі рагамі. Р. лось.

РАСІЗМ, -у, м. Сістэма поглядаў і ча
лавеканенавісніцкая палітыка, аснову
якіх складаюць сцверджанні аб фізічнай і
псіхічнай нераўнацэннае^ чалавечых рас
і аб рашаючым уплыве расавых адрознен
няў на гісторыю і культуру грамадства. Ц
лрь/м. расісцкі, -ая, -ае. Р рэлсым.
РАСІЙСКІ, -ая, -ае. 1. Які мае адносі
ны да Расіі, расіян, звязаны з імі. Рлс/мскдя Фсбэрояь/я. Р парламент. 2. Тое, што
і руск/ (уст.).
РАСІНКА, -і, ДА/-нцы, мя. -і, -нак, лс.
Кропелька расы б Макавай расінкі ў роце
не было (разм.) — нічога яшчэ не піў не еў
РАСІСТ, -а, А/-сце, л/я. -ы, -аў м. Пры
хільнік расізму. II лс. расістка, -і, ДА/-тцы,
мл. -і, -так. II лрым. расісцкі, -ая, -ае.
РАСІЯНІН, а, мя йне, йн, м 1. Гра
мадзянін Расіі. 2. Жыхар Расіі. Ц лс. ра
сіянка, -і, ДА/-нцы, мя. -і, -нак.
РАСКАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-куёцца; зл/с. 1. Згубіць падкову або пад
ковы (пра каня). Зя еяснураскдедл/ся /соя/.
2. Вызваліцца ад лёду снегу. Рдскдедл/ся
рэк/. II яезок. раскбўвацца, -аецца.
РАСКАВАЦЬ, -кутб, куёш, куб; куём,
-куяцё, -куйць; -куй; -каваны; злк., клео-м/то. 1. Вызваліць ад падкоў Р. колем.
2. Вызваліць ад кайданоў Р рук/. 3. лерян.
Зрабіць вольным, даць магчымасць поў
насцю праявіцца. Р /н/цыятыеу мле. Ц незлк. раскбўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ялз. раскбўванне, -я, я. / раскбўка, -і, ДА/ -кбўцы,
лс.
РАСКАВЯЛІЦЬ, вяліб, вёліш, -ва
ліць; -вёлены; злк., м/то (разм.). Рассячы,
разваліць, глыбока параніць. Р ялаў сякерлм. II яезлк. раскавёльваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСКАЗ, -у мя. -ы, -аў, м. 1. а/?, раска
заць. 2. Тое, што і ллоееб. .%е слуклл/ р.
етлроел рыблкл.
РАСКАЗАЦЬ, -кажў, -кАжаш, -кАжа;
-кажы; -казаны; злк., м/то, лбк/м-чым і лря
клео-м/то. Вусна паведаміць пра што-н.
бачанае, чутае. Р лрл усе лерлэкытде. Ц незлк. расказваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ялз. рас
каз, -у, м.
РАСКАЗЧЫК, а, мя -і, аў м Той, хто
расказвае што-н. Ц лс. расказчыца, -ы, мя.
-ы, -чыц. II лрь/м. расказчыцкі, -ая, -ае.
РАСКАЛАЦІЦЬ, -лачу, -лбціш, -лб
ціць; -лбчаны; злк., м/то. І. Гнтэнсіўна
мяшаючы, размяшаць, зрабіць раўнамер
ным раствор чаго-н. Р цеста ял бл/ны. 2.
Разбіць, размалаціць (разм.). Р збляок. Ц
яезлк. раскалбчваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСКАЛАШМАЦІЦЬ, -мбчу, мАціш,
-меціць; -мечаны; злк., клео-м/то (разм.).
Разбіць, растрапаць; разграміць у бойцы.
Р еорн/зон лрлц/уя/кл.
РАСКАЛМАЦІЦЦА ел. калмаціцца
РАСКАЛМАЦІЦЬ ал калмаціць
РАСКАЛОЦЬ, -каліб, -кблеш, -кбле;
-калі; -кблаты; здк. 1. ел. калоць^. 2. не
рол., клео-м/то. Раз'яднаць, унёсшы роз
нагалоссі, супярэчнасці. Р ерулоўку. Ц яе-
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здк. расколваць, -аю, -аеш, -ае. Ц нлз. рас
колванне, -я, н. / раскОл, -у, лі.
РАСКАЛУПАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
злк., м/ліо (разм.). Калупаючы, разадраць,
зрабіць дзірку ў чым-н. Р. дзірку у ліяху. Ц
нездк. раскалупваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСКАЛЫХАЦЬ, -лышў, -льішаш, -льіша; -лышы; -лыхАны; здк. 1. коео-м//ло.
Пачаць моцна калыхаць, прымусіць ка
лыхацца. Р. кдчэ/п. 2. мппо. Калышучы,
зрабіць хісткім, няўстойлівым. Р. слупок.
3. перон., кдео ("мпяр/ Вывесці са ста
ну апатыі, абыякавасці. 77ы/лдл/ся мноед,
лебзь рдскдлыхдл/ яео нд дбкдзы. Ц нездк.
раскальіхваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСКАМПЛЕКТАВАЦЬ, тўю, тўеш,
-тўе; -тўй; -тавАны; здк., мол о. Парушыць
камплект, камплектнасць чаго-н. Ц нездк.
раскамплектоўваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСКАМЯЧЫЦЬ, мячў, -мёчыш, -мёчыць; -мёчаны; здк., мі/ло. Разняць, рас
шчаміць, расціснуць. Р кулдк. Ц нездк.
раскамёчваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСКАПАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., нлло. 1. Капаючы, раскідаць, раз
рыць што-н. Р снее. Р куредн. 2. лердн.
Дэталёва разабрацца ў чым-н.; знайсці. Р
ц/кдеыя лід?пэрыяль/ ў дрх/зе. Ц нездк. рас
копваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ндз. раскопванне,
-я, н. / раскОпка, -і, ДМ-пцы, мн. -і, -пак,
зк. (да 1 знач.).
РАСКАПУСЦІЦЦА, пўшчуся, пўс
цішся, -пўсціцца; здк. (разм.). Празмерна
шырока рассесціся, разваліцца.
РАСКАРКАВАЦЬ, кўю, кўеш, кўе;
-кўй; -кавАны; здк., н/тяо. Выняць корак.
Р. буяіэльк/. II нездк. раскаркоўваць, -аю,
-аеш, -ае.
РАСКАРКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец
ца; здк. (разм.). Пачаць моцна каркаць.
Рдронь/ рдскдрклл/ся.
РАСКАРМІЦЬ, -кармліб, -кбрміш,
-кбрміць; -кбрмлены; здк., кдео. Сытна
кормячы, зрабіць тлустым, сытым. Р. сві
ней. II збор. раскарміцца, -кармлюся, -кбрмішся, -кбрміцца. Ц нездк. раскормліваць,
-аю, -аеш, -ае.
РАСКАРЧАВАЦЬ, чўю, чўеш, чўе;
-чўй; -чавАны / -чбваны; здк., мілю. Рас
чысціць ад пнёў, хмызняку Р паляну ў ле
се. II нездк. раскарчоўваць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
ндз раскарчоўванне, -я, н /раскарчоўка, -і,
ДМ-чбўцы, зк.
РАСКАСМАЦІЦЬ ал касмаціць
РАСКАТУРХАЦЦА,
аюся,
аешся,
-аецца; здк. (разм.). 1. Абудзіцца ад сну.
Адс/лусь (Эоўед не моа р. дб сну. 2. лердн.
Выйсці са стану пасіўнасці, разварушыц
ца. //дрэмле бзец/ роскдпіурхдл/ся. Ц нездк.
раскатурхвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАСКАТУРХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
здк., кдео-мппо (разм.). 1. Нямоцна штур
хаючы, трасучы, абудзіць ад сну прыму
сіць прачнуцца. Р. сонндед. 2. лердн. Вы
весці са стану пасіўнасці, разварушыць. Р
елебдчоў. Ц нездк. раскатўрхваць, -аю, -аеш,
-ае.

РАСКАЦІСТЫ, -ая, -ае. Гулкі, моцны,
з раскатамі. Р. еролі. Ц ндз. раскацістасць,
-і, зк.
РАСКАЦІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -кбціцца; здк. 1. Пакаціцца ў розныя бакі.
Мячы рдскяціл/ся пд лдйлозе. 2. Пакаціў
шыся, разгарнуцца, раскруціцца. Дыедн
рдскдц/ўся нд ўся? хд/пу. 3. Прагучаць моц
на, раскаціста. Рэха рдскдц/лдся ў едрдх. Ц
нездк. раскочвацца, -аецца.
РАСКАЧАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; здк.,
кдео-нлпо. Зрабіць тонкім, качаючы чым-н.
па паверхні. Р цес/пд. Ц нездк. раскачваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц ндз. раскачванне, -я, н.
РАСКАШАВАЦЦА, -шўюся, -шўешся,
-шўецца; -шўйся; нездк. (разм.). 1. Жыць у
раскошы, мець усяго ў дастатку. 2. і (рэд
ка) здк. Жыць (пачаць жыць) або размя
шчацца (размясціцца) дзе-н. вельмі сва
бодна, на вялікай плошчы. Рдскдм/уеццд
дбнд ў /ядкой аял/кдй кбдлізры. 3. лердн.
Буйна расці на прыволлі. Рдскдм/уеццд лоб
лло/лдм крдл/ед.
РАСКАШЛЯЦЦА, яюся, -яешся, яец
ца; здк. Пачаць моцна і доўга кашляць.
Аборы рдскд/дляўся.
РАСКАШНЕЦЬ, ёю, ёеш, ёе; нездк
(разм.). Станавіцца раскошным, раскаш
нейшым. II здк. параскашнёць, -ёю, -ёеш,
-ёе. 77дсля лердс/лдноўк/ мэбл/ ў пдко/ пдрдекд/днелд (безас.).
РАСКАШЭЛІЦЦА, люся, лішся, -ліц
ца; здк. (разм.). Пайсці на значныя выдат
кі, не паскупіцца. Р нд пд^друндк сябру.
II нездк. раскашэльвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
РАСКАЯЦЦА, -кАюся, -кАешся, -кАец
ца; -кАйся; здк. З жалем пашкадаваць аб
зробленым учынку, прызнаўшы яго па
мылковым або благім. Ц нездк. раскайвац
ца, -аюся, -аешся, -аецца. Цяпер ён рдскдйздеццд. II ндз. раскаянне, -я, н. Р прып
лыло лознд.
РАСКВАСІЦЬ, -квАшу -квАсіш, -квАсіць; -квАшаны; здк., мы/по (разм.). 1. Раз
мачыць, зрабіць гразкім. Ддроеу рдскедс/лд (безас.), не праехаць. 2. Разбіць да крыві
(нос, твар). Р. нос. II нездк. расквашваць,
-аю, -аеш, -ае.
РАСКВАТАРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; -равАны; здк., кдео-м/ліо. Размясціць
па кватэрах. Р полк. Ц нездк. расквата
роўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц збор. раскватара
вацца, -рўюся, -рўешся, -рўецца; -рўйся;
нездк. раскватароўвацца, -аюся, -аешся,
-аецца. Ц ндз. раскватараванне, -я, н.
РАСКВЕЦІЦЬ, -квёчу -квёціш, -квёціць; -квёчаны / РАСКВЯЦЙДЬ, квя
чў, -квяціш, -квяціць; -квёчаны; здк.,
м/ліо. Убраць што-н. у яркія колеры; зра
біць рознакаляровым. Сея/почны сдлю/л
рдскбец/ў небд. Ц нездк. расквёчваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц ндз. расклёпванне, -я, н.
РАСКВІТАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
здк. 1. Расплаціцца за што-н., аддаць доўг
каму-н. Р з крэ^ь/пыррдлп. 2. лердн., з к/м.
Адпомсціць каму-н. за ўчыненую крыўду

РАС-РАС
зло. Р зеррдедм. 3. Расстаццаз кім-, чым-н.
назаўсёды, пакінуць каго-, што-н., пазба
віцца ад чаго-н. Р. з еордйім. Ц нездк. рас
квітвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАСКВІТНЕЦЬ, ёю, ёеш, ёе; здк 1.
(7/2 дс. не ўзкыб.). Расцвісці, распусціц
ца (пра кветкі, расліны), Ціольланы ўжо
рдске//лнел/. 2. лердн. Стаць прыгожым,
здаровым, дасягнуць росквіту. Рдскейлнелд Дзяўчынд. 3. лердн. Дасягнуць высо
кай ступені развіцця, праявіцца з вялікай
сілай. Рдскзйлнеў пілленп? мдсл/дкд. Ц ндз.
рОсквіт, Ла віце, лі.
РАСКВЯЦЙЦЬ ал. расквеціць
РАСКІДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
здк. 1. (7 / 2 дс. не ўлсыб.). Стаць непры
годным, разбурыцца, разваліцца на час
ткі. 77еч рдск/ймдся. 2. лердн. Разладзіц
ца, расстроіцца. ТЗяселле рдскйдлдся. 3.
Размясціцца на вялікай прасторы, далёка
адзін ад аднаго. Рэдкія бярозкі рдск/Элл/ся
нд лдеорку. 4. Раскінуць рукі, ногі (у сне).
5. (7 / 2 дс. не ўзкыб.). Стаць непрыгодным,
немагчымым для язды (пра дарогу на
прадвесні і ранняй вясной; разм.). 6. За
хапіцца кіданнем чаго-н. (разм.). 7. Нара
дзіць дзіця (разм.). 8. Заняцца адначасова
многімі справамі, не засяроджваючыся ні
на чым. II нездк. раскідацца, -Аюся, -Аеш
ся, -Аецца / раскідвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
РАСКІДАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
нездк. 1. ая. раскідацца. 2. Не цэнячы ча
го-н., дарэмна траціць, не імкнуцца ўтры
маць што-н. пры сабе (разм.). 77е было
моаяымдсц/р. носам.
РАСКІДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зок.
1. мпло. Кідаючы, размясціць у розных
месцах па паверхні або пакласці ў беспа
радку. Р сенд. 2. перон., каео-мпло. Пры
мусіць разысціся, раз'ехацца ў розных
напрамках; размясціць у розных месцах.
ЎКыццё ряск/балл сяброў ло сееце. 3. мпло.
Разбурыць, разваліць. Р. с/лору/о хо/лу. 4.
мілю. Дарэмна патраціць. Аўбы ером/ы рдск/бдў — не еебо/о. 5. мпло. Праараць урос
кідку. Р бзбе паласы. Ц нездк. раскідаць,
-Аю, -Аеш, -Ае / раскідваць, -аю, -аеш, -ае.
II наз. раскіданне, -я, н., раскідванне, -я, н. /
рбскід, -у Л7-дзе, м. (да 1 знач.).
РАСКІДАЦЬ ел. раскідаць.
РАСКІДВАЛЬНІК, а, мн і, аў, м 1.
Той, хто займаецца раскідваннем чаго-н.
Р сена. 2. Прыстасаванне для раскідвання
чаго-н. Л/ехлн/чныр. угнаенняў
РАСКІДВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
нездк. 1. ел. раскідацца. 2. Дарэмна тра
ціць, не імкнуцца ўтрымаць што-н. пры
сабе; раскідацца. Р. ^рдм/ымд.
РАСКІДВАЦЬ ел раскідаць
РАСКІДЗІСТЫ, ая, ае 1. З шырока
раскінутымі галінамі. Р. буб. 2. Раскінуты,
размешчаны на вялікай прасторы. Рдск/бз/етлдя еёско. Ц ноз. раскідзістасць, -і, зк.
РАСКІДЛІВЫ, ая, ае (разм) Неа
шчадны, неэканомны. Р ааслдбар. Ц ндз.
раскідлівасць, -і, зк.
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РАСКІДНЙ, Ая, бе 1. Такі, які можна
раскінуць, раскласці; раскладны. Раскібное крэсла. 2. Прызначаны для раскідан
ня чаго-н. (спец ). Раскідная сеялка. 3. Які
робіцца шляхам раскідання, рассейвання.
Раскідное унясенне ўгнаенняў.
РАСКІЛЗАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каео. Вызваліць ад укладзеных у рот
цугляў. Р каня. II незак. раскілзваць, -аю,
-аеш, -ае.
РАСКІНУЦЬ, ну, неш, не; кінь;
-нуты; зак., маме. 1. Шырока развесці,
распасцерці ў розныя бакі. Р рукі. 2. Разаслаць, разгарнуць на паверхні што-н. Р.
быеан на падлозе. 3. Знайшоўшы месца,
паставіць, размясціць што-н. Р. яала/як/.
4. Раскідаць, рассыпаць па чым-н. што-н.
Р сена.
РАСКІПЁЦЦА, -плібся, -піліся, -піцца;
-пімся, -ліцеся, -пАцца; -ліся; зак. 1. (7 і 2
ас. не улсые.). Пачаць моцна кіпець. Раба
раскілелася. 2. леран. Моцна разгарачыц
ца, разгневацца (разм.). Рнмолса хутка р.
РАСКІРАКА, і, ДА/ у, Р ам, м; Ді^
-рбцы, Т-ай (-аю), лс., лін. -і, -рбк, (разм.).
Пра чалавека з няўклюдна расстаўленымі
нагамі або наогул пра што-н. няўклюднае,
растапыранае. 7/е стол, а р.
РАСКІРАЧЫЦЬ, -чу, чыш, чыць; -ча
ны; зак., што (разм.). Шырока расставіць
(ногі). II незак. раскірачваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСКІСЛЫ, -ая, -ае. 1. Які раскіс, пе
ратварыўся ў вязкае месіва. Раскіслая слі
на. 2. неран. Расслаблены, разамлелы. Р.
теар. Ц наз. раскісласць, -і, лс.
РАСКІСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; раскіс,
-ела; зак. 1. (7 і 2 ас. не ўлсые.). Пад дзе
яннем вільгаці, вады ператварыцца ў вяз
кае месіва, размокнуць, разбухнуць. Зямля
раскісла. Роты раскіслі. 2. леран. Рассла
біцца, разамлець (ад гарачыні, выпіўкі і
пад.). Р. на сонцы. Рышу шклянку і раскіс.
3. неран. Паддацца залішняй чуллівасці. Ц
незак. раскісаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
РАСКЛАД, -у, Л/ -дзе, лі. 1. ал. расклас
ці'. 2. Графік, у якім указваецца час, мес
ца, паслядоўнасць правядзення чаго-н. Р
на тыдзень. Рыеесіць р. заняткаў. О Штат
ны расклад — дакумент, які вызначае
склад работнікаў якой-н. установы, прад
прыемства з указаннем іх пасад і акладаў.
РАСКЛАДАННЕ' ал. раскласці', разла
жыць'.
РАСКЛАДАННЕ^ ал. раскласці, разла
жыць^.
РАСКЛАДАЦЦА' ал. раскласціся', раз
лажыцца'.
РАСКЛАДАЦЦА^ ал. раскласціся^.
РАСКЛАДАЦЬ' ал. раскласці', разла
жыць'.
РАСКЛАДАЦЬ^ ал. раскласці, разла
жыць^.
РАСКЛАДВАННЕ' ал. раскласці', раз
лажыць'.
РАСКЛАДВАННЕ^ ал разлажыць^
РАСКЛАДВАЦЦАал. раскласціся', раз
лажыцца'.
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РАСКЛАДВАЦЬ ал. раскласці', разла
жыць', разлажыць^.
РАСКЛАДКАал. раскласці'.
РАСКЛАДНЫ, -Ая, -бе. Такі, які можна
разлажыць, рассунуць, разагнуць у месцах
згібу. Р. лолсак.
РАСКЛАДУШКА, -і, ДА/ -шцы, лін. -і,
-шак, лс. (разм.). Лёгкі раскладны ложак.
Спаць но раскладушцы. II нрылі. раскла
душачны, -ая, -ае.
РАСКЛАНЯЦЦА, -яюся, -яешся, -яец
ца; зак. Пакланіцца адзін аднаму пры су
стрэчы або расставанні. Ретліеа р. Ц незак.
раскланьвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАСКЛАСІФІКАВАЦЬ ал. класіфіка
ваць.
РАСКЛАСЦІ', -кладў, -кладзеш, -кла
дзі; -кладзём, -кладзяцё, -кладўць; -кла
дзі; -клАдзены; зак., што. 1. Размясціць па
розных месцах у пэўным парадку. Р та
бары. Р. яблыкі на кішэнях. 2. Палажыць,
расправіўшы або разгарнуўшы. Р карту.
3. Размеркаваць паміж кім-н. Р растра
чаную суліу на траіх. 4. Склаўшы гаручы
матэрыял, запаліць. Р еоанішна. Ц незак.
раскладаць, -Аю, -Аеш, -Ае і раскладваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. раскладанне, -я, н.,
раскладванне, -я, н., расклад, -у, АТ-дзе, лі.
і раскладка, -і, Д&Г-дцы, лс.
РАСКЛАСЦІ , -кладў, -кладзеш, -кла
дзі; -кладзём, -кладзяцё, -кладўць; -кла
дзі; -клАдзены; зак., што. Вылучыць са
стаўныя часткі ў чым-н. Р зебу на еабароб
і кісларод. II незак. раскладаць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II наз. раскладанне, -я, н.
РАСКЛАСЦІСЯ', -кладўся, -кладзёшся, -кладзёцца; -кладзёмся, -кладзяцёся,
-кладўцца; -кладзіся; зак. 1. Раскласці,
размясціць свае рэчы, маёмасць (разм.).
Р. са сваімі кнігамі. 2. (7 і 2 ас. не ўлсые.).
Прыняць раскладзены выгляд. Арэала лёака расклалася. Ц незак. раскладацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца і раскладвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца.
РАСКЛАСЦІСЯ , 1 і 2 ас не ўжыв,
-кладзёцца; зак. Раздзяліцца на састаўныя
часткі, элементы. Ц незак. раскладацца,
-Аецца.
РАСКЛЁІЦЦА, -клёюся, -клёішся,
-клёіцца; зак. 1. (7і2ас. неўлсые.). Разыс
ціся ў месцах склейкі. Аанеерт расклеіўся.
2. (7 і 2 ас. не ўлсые.), неран. Разладзіцца,
расстроіцца (разм.). Ряселлерасклеілася. 3.
леран. Занемагчы, стаць вялым, слабым,
заняпасці духам (разм.). Рабулязанемаала,
зусім расклеілася на старасці еоб. Ц незак.
расклёйвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАСКЛЕІЦЬ, -клёю, -клёіш, -клёіць;
-клёены; зак., што. 1. Разняць склееныя
часткі чаго-н. Р канверт. 2. Наклеіць
у многіх месцах. Р. афішы. Ц незак. расклёйваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. расклёйванне, -я, н. ірасклёйка, -і, ДЛ/-йцы, лс.
РАСКЛЁШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць;
-шаны; зак., што. Расшырыць унізе пры
кройцы. Р. слабніцу. Ц незак. расклёшваць,
-аю, -аеш, -ае.

РАСКЛІНАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-нўецца; зак. Расшчапіцца ад увагнанага
кліна. II незак. раскліноўвацца, -аецца.
РАСКЛІНАВАЦЬ, нўю, нўеш, нўе;
-нўй; -навАны; зак., што. 1. Забіўшы клін,
расшчапіць. 2. Выцягнуць, вырваць з ча
го-н. забіты клін. II незак. раскліноўваць,
-аю, -аеш, -ае.
РАСКЛЯВАЦЬ, -клюіб, -клюёш, -клюё;
-клюём, -клюяцё, -клюібць; -клібй; -клявАны; зак., што. 1. Клюючы, з'есці ўсё.
Аўры расклявалі зерне. 2. Клюючы, пашко
дзіць што-н. або пашырыць пашкоджанне
ў чым-н. Труааннёрасклявала рану. Ц незак.
расклёўваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСКЛЯПАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., што. 1. Разняць на часткі што-н.
скляпанае. Р канструкцыю. 2. Распляс
каць, расплюшчыць чым-н. цяжкім, цвёр
дым. Р заклёпку. II незак. расклёпваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. расклёпванне, -я, н і рас
клёпка, -і, ДАТ-пцы, лс.; нрым. расклёпач
ны, -ая, -ае (да 1 знач.).
РАСКОЛ', -у м. 1. ал. раскалоць. 2. Мес
ца, па якім што-н. расколата або раскало
лася; трэшчына. 3. леран. Раздзяленне ка
го-, чаго-н. на групы, часткі, абумоўленае
наяўнасцю рознагалоссяў. Р у ^рамабстее.
4. Рэлігійна-ірамадскі рух у Расіі, які ўз
нік у сярэдзіне 17 ст., быў накіраваны
супраць афіцыйнай царквы і закончыўся
ўтварэннем стараверства.
РАСКОЛ, -а, мн. -ы, -аў м. (разм.). Ху
ліган, задзіра. 7рэба супакоіць аэтааа рас
коле?.
РАСКОЛВАННЕ ал раскалоць
РАСКОЛВАЦЬ ал раскалоць
РАСКОПВАННЕ ал раскапаць
РАСКОПВАЦЬ ал раскапаць
РАСКОПКА, -і, ДАТ -пцы, мн. -і, -пак,
лс. 1. ал. раскапаць. 2. мн. Работы па выяў
ленні чаго-н. схаванага ў зямлі, звычайна
прадметаў старажытнасці, а таксама мес
ца, дзе праводзяцца падобныя работы. Ярхеалаеічныя раскопкі. Ц лрым. раскопачны,
-ая, -ае.
РАСКОРМЛІВАЦЬ ал раскарміць
РАСКОС, -а, мн. -ы, -аў м. (спец.). Рас
порка, якая ставіцца пад касым вуглом да
гарызантальных або вертыкальных частак
канструкцыі. II лрым. раскбсны, -ая, -ае.
РАСКОСЫ, ая, ае 1. Які мае касы
разрэз (пра вочы). 2. З касавокасцю, пры
якой зрэнкі скіраваны ў бок ад носа. Ц ноз.
раскосасць, -і, лс.
РАСКОЎВАННЕ ал раскаваць
РАСКОЎВАЦЦА ал раскавацца
РАСКОЎВАЦЬ ал раскаваць
РАСКОЎЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
здк., што (разм.). 1. Яздой або катаннем
зрабіць слізкім, коўзкім. Р. сцелску. 2. Раз
мяць, раскідаць, размазаць (нагамі, це
лам). Р абцасамі зямлю. Р сцірту саломы. Ц
незак. раскоўзваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСКОЎКА ал. раскаваць.
РАСКОЧВАЦЦА ал раскаціцца
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РАСКОША, -ы, лс. 1. Празмерны дас
татак, багацце; камфорт. ^Кь/ць у раском/ы.
2. Што-н. лішняе, не першай неабходнас
ці. ТТела/ярэОная р. 3. Прыроднае багацце,
пышнасць расліннасці. Р. лаўДнёеай лрыроДы. 4. Прастора, свабода. ТТдс/ія еараДской мі/лусні, цеснал/ыўлесе — сапраўдная
р./
РАСКОШНЫ, -ая, -ае С Які вызначаецца багаццем, раскошаю. Р каОінел/. Р
касцям*. 2. Пышны, прыгожы. Раско/аныя
#аласы. 3. Прасторны, велічны, прыгожы.
Р палац. II паз. раскошнасць, -і, лс.
РАСКРАСЦІ, -кр&ду, -крадзеш, -крадзе;
раскраў, -крйла; -крадзены; зак., каео*а/ло. Крадучы па частках, расцягнуць,
развалачы што-н. поўнасцю, да канца. Р.
.маёмасць, еаслаДарку. Ц незак. раскрадаць,
-йю, -йеш, -Ае і раскрадваць, -аю, -аеш,
-ае. II наз. раскраданне, -я, н. / раскрадван
не, -я, н.
РАСКРОІЦЬ, -крбю, -крбіш, -крбіць;
-крбены; зак., а//ло. 1. Кроячы, разрэзаць.
Р ма/лзрылл на касцюмы. 2. Парэзаць на
часткі (пераважна пра хлеб). 3. Нанесці
глыбокую сечаную рану; рассячы (разм.).
II незак. раскройваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
раскройванне, -я, н. і раскрой, -ю, л*. (да
I знач.). II прым. раскройны, -ая, -ае (да 1
знач.).
РАСКРУЦІЦЦА, -ручуся, -рўцішся,
-рўціцца; зак. 1. (7 і2ас. неўлсые.). Развіц
ца (пра што-н. звітае, скручанае). Лямоўка
раскруцілася. 2. (7 /2ас. неўлсые.). Разгар
нуцца (пра што-н. скручанае). 77акунак
раскруціўся. 3. Вызваліцца ад чаго-н. на
матанага, накручанага. Раскруцілася цэ
лая а/лулька папак. 4. Пачаць круціцца з
узрастаючай хуткасцю, сілай (разм.). Хола
раскруцілася. 5. (7 і 2 ас. неўлсые.). Павя
лічыцца ў дыяметры ад кручэння, свід
равання. ЯД/луліна раскруцілася. 6. перан.
Дабіцца поспеху ў якой-н. справе, стаць
вядомым, папулярным (разм.). Ц незак.
раскрўчвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАСКРУЦІЦЬ, -ручу, -рўціш, -рўціць;
зак., апяо. 1. Развіць звітае, скручанае. Р.
Дро/л. 2. Разгарнуць, разраўняць (што-н.
скручанае). Р еуДу. 3. Разгарнуць, зняць
(што-н. наматанае, накручанае). Р м/алік. 4. Прымусіць круціцца з узрастаючай
хуткасцю. Р. кола. 5. Пашырыць у дыямет
ры. Р Дзірку. 6. леран. Зрабіць каго-н. вя
домым, папулярным (разм.). Р. малаДоеа
спееака. Ц незак. раскрўчваць, -аю, -аеш,
-ае. II наз. раскрўчванне, -я, н. * раскрутка,
-і, ДЛ7-тцы, лс.
РАСКРЫЖАВАННЕ, -я, н Г м рас
крыжаваць. 2. мн. -і, -яў. Разыходжанне
дарог у выглядзе крыжа.
РАСКРЫЖАВАЦЬ, жўю, жўеш, жўе;
-жўй; -жавАны; зак., каео-м/ло. Раскінуць
крыжам (рукі). II незак. раскрыжоўваць,
-аю, -аеш, -ае; наз. раскрыжоўванне, -я, н.
II ноз. раскрыжаванне, -я, н.
РАСКРЫТЫКАВАЦЬ, кўю, кўеш,
-кўе; -кўй; -каваны; зак., каео-кппо. Пад

вергнуць рэзкай крытыцы. Р. быс/лунленне. Р паручальнікаў працоўнай Дысцыплі
ны. II незак. раскрытыкоўваць, -аю, -аеш,
-ае.
РАСКРЫЦЦА, -рыюся, -рыешся, -ры
ецца; зак. 1. (7 і 2 ас. не ўлсые.). Разгар
нуцца, раскласціся, распасцерціся (пра
што-н. складзенае). 77арачулі раскрыўся.
77арасон раскрыўся. 2. Вызваліцца ад таго,
чым быў пакрыты; агаліцца. Дзіця раскры
лася. 3. (7 і 2ас. неўлсые.). Стаць бачным,
адкрыцца вачам. 77ераД санамі раскрыў
ся лрыеолсы краяеіД. 4. Праявіць, выявіць
сябе; адкрыцца. Р пераД сябрам. 5. (7 і 2
ас. не ўлсые.). Стаць вядомым; выкрыцца.
Злачынс/леа раскрылася. Ц незак. раскры
вацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАСКРОІЦЬ, -ыю, -ьіеш, -ьіе; -ыты;
зак., а*/ло. 1. Адкрыць шырока, разгар
нуць; распасцерці што-н. складзенае. Р
Дзесры. Р кніеу. Р парасон. 2. Вызваліць ад
таго, што накрывае каго-, што-н.; агаліць.
3. Выявіць, зрабіць вядомым што-н. невя
домае; выкрыць. Р. акцёрскія здольнасці.
Р /лайну. Р. злачынства. 4. Растлумачыць,
паказаць сутнасць чаго-н. Р змес/п /пеора.
5. Знайсці, устанавіць, адкрыць у выніку
назіранняў, даследаванняў. Р с/паянку псрчаДы/лнаеа чалавека. 6. Расказаць аб сва
іх думках, пачуццях. Р сеае Думкі сябрам.
II незак. раскрываць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз.
раскрыццё, -й, н
РАСКРЫШАЦЦА ал крышыцца
РАСКРЫШАЦЬ ал крышыць
РАСКУДАХТАЦЦА, -хчуся, -хчашся,
-хчацца; -хчыся; зак. 1. (7 і 2ас. неўлсые.).
Пачаць моцна і доўга кудахтаць. Т^уры раскуДах/паліся. 2. леран. Раскрычацца без
толку без прычыны (разм.).
РАСКУДЗЕЛІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-ліцца; зак. (разм.). Растрапацца, раздзя
ліцца на валокны. ТЗяроўка раскудзелілася.
II незак. раскудзёльвацца, -аецца.
РАСКУДЗЕЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -ле
ны; зак., ч/по (разм.). Растрапаць, раз
дзяліць на валокны; раскудлаціць. Рецер
раскудзеліў еаласы. Ц незак. раскудзёльваць,
-аю, -аеш, -ае.
РАСКУДЛАЦІЦЦА, лАчуся, -лАцішся, -лАціцца; зак. (разм.). Растрапацца,
збіцца ў кудлы (пра валасы, прычоску).
II незак. раскудлачвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
РАСКУДЛАЦІЦЬ, -лАчу, -лАціш, -лАціць; -лАч; -лАчаны; зак., ч/по (разм.).
Растрапаць; зрабіць кудлатым. Ц незак.
раскудлачваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСКУДЛАЧЫЦЦА, чуся, чышся,
-чыцца; зак. (разм.). Тое, што і раскуДлаціцца.
РАСКУДЛАЧЫЦЬ, чу, чыш, чыць;
-лАч; -чаны; зак., ч/по (разм.). Тое, што і
раскудлаціць.
РАСКУЛАЧЫЦЬ, чу чыш, чыць;
-чаны; зак., каео-мто (гіст.). Пазбавіць
заможных сялян (кулакоў) зямлі, сродкаў
вытворчасці і палітычных правоў. Ц незак.

РАС-РАС
раскулачваць, -аю, -аеш, -ае; наз. раску
лачванне, -я, н.
РАСКУПІЦЬ, -куплю, -кўпіш, -кўпіць;
-кўплены; зак., мто і Дез Дан. (разм.). Ку
піць па частках усё (пра некалькіх, многіх
пакупнікоў). Р. кні<?і. Р. уеесь тавар. Ц не
зак. раскупляць,-йе.
РАСКУПбРЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв.,
-рыцца; зак. Раскрыцца (пра што-н. заку
поранае). II незак. раскупорвацца, -аецца. Ц
наз. раскупорванне, -я, н.
РАСКУПОРЫЦЬ, ру, рыш, рыць;
-раны; зак., мто. Адкрыць закупоранае.
Р бутэльку. II незак. раскупорваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. раскупорванне, -я, н.
РАСКУРАЦЦА, -курўся, -кўрышся,
-кўрыцца; зак. 1. (7 і 2 ас. не ўжыв.). Распаліцца, разгарэцца (пра папяросу, цы
гару, люльку). 2. Курыць не перастаючы
(разм.). II незак. раскурвацца, -аецца (да І
знач.).
РАСКУРАЦЬ, -курў, -кўрыш, -курыць;
-кўраны; зак., мала. 1. Распаліць (папяро
су, цыгару, люльку). 2. Выкурыць (разм.).
II незак. раскўрваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
раскурванне, -я, н.
РАСКУСІЦЬ, -купіў, -кўсіш, -кўсіць;
-кўшаны; зак. 1. мто. Кусаючы, раздзя
ліць на часткі. Р арэх. 2. яеран., каео-мто.
Распазнаць, добра ўведаць (разм.). Я Даў
но раскусіў еэтаеа чалавека. Р заДуму хітраца. II незак. раскусваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
наз. раскусванне, -я, н
РАСКЎЦЬ, -куіб, -куёш, -куё; -куём,
-куяцё, -куібць; -кўй; -кўты; зак., каеомто. Тое, што і расказаць.
РАСЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, ж. Арга
нізм, які звычайна развіваецца ў нерухо
мым становішчы, атрымлівае пажыўныя
рэчывы з глебы і паветра; адна з найбольш
пашыраных форм існавання жывой матэ
рыі. Высучаць расліны. Ц ламянм.-ласк. рас
лінка, -і, ДА/-нцы, л/н. -і, -нак, ж. Ц лрым.
раслінны, -ая, -ае. Р. свет.
РАСЛІНАВОД, а, А^-дзе, мн -ы, аў м
Спецыяліст па раслінаводстве.
РАСЛІНАВОДСТВА, а, н 1. Выро
шчванне культурных сельскагаспадар
чых раслін як галіна сельскай гаспадар
кі. 77раДукцыя р. 2. Навука аб культурных
раслінах і іх вырошчванні. Ц лрым. расліна
водчы, -ая,-ае.
РАСЛІННАСЦЬ, -і, ж 1. Сукупнасць
раслін, расліннае покрыва якой-н. мяс
цовасці. Р. .Каўказа. 2. Валасы на целе, га
лаве, твары (разм.).
РАСЛЙ1НЫ, ая, ае 1. ал расліна 2.
Які складаецца з раслін. Р корм. 3. Прыга
таваны, здабыты з раслін. Р. тлумч. 4. Які
жыве на расліне, раслінах. Раслінная /лля.
5. З малюнкам, адбіткам раслін. Р. арна
мент.
РАСНІЧКІ, -чак, аДз. раснічка, -і, ДА/
-чцы, ж. (спец.). Тонкія ніце- або шча
цінападобныя адросткі на паверхні кле
так жывёл, раслін. Ц лрым. раснічны, -ая,
-ае. Раснічныя чэрві.

РАС-РАС
РАСОЛ -м з*. 1. Салёная вада з прыпра
вамі для засолкі, вымочвання харчовых
прадуктаў. 2. Вадкасць, насычаная сокамі
засоленых у ёй прадуктаў Холусл/о з ра
солам. 3. Моцна насычаная солямі пры
родная вада. 4. Водны раствор солей, які
прымяняецца ў тэхніцы (спец.). Ц лрым.
расольны, -ая, -ае (да 1 знач.).
РАСОЛЬНІК, -у, з*. Мясны суп з салё
нымі агуркамі.
РАСПАВІЦЬ, -паўЮ, -паўёш, -паўё;
-паўём, -паўяцё, -паўйць; -паві^ -павіты;
зок., каао. Вызваліць ад пялёнак. Р йз/ця.
II лезак. распавіваць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц здор.
распавіцца, -паўйся, -паўёшся, -паўёцца;
-паўёмся, -паўяцёся, -паўйцца; -павіся; лезак. распавівацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
РАСПАГОДЗІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-дзіцца; ^езое., зак. Пра наступленне яс
нага, пагоднага надвор'я. Ж бекару раслаео^зй/ося. Ц лезак. распагбджвацца, -аецца.
РАСПАД ал. распасціся.
РАСПАДАЦЦА ал. распасціся.
РАСПАДЗЁННЕ ал. распасціся.
РАСПАЗНАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., коео-м/л/о. 1. Вызначыць, пазнаць па
якіх-н. прыкметах. Р хеоробу. 2. Адроз
ніць, вылучыць сярод падобных. 3. Паз
наць у падрабязнасцях, дэталях. Р. мясцоеасць. II лезак. распазнаваць, -наіб, -наёш,
-наё; -наём, -наяцё, -наЮць; -навАй. Ц лаз.
распазнанне, -я, л. / распазнаванне, -я, л.,
лрым. распазнавальны, -ая, -ае. Р злак.
РАСПАКАВАЦЦА, -кўюся, кўешся,
-кўецца; -кўйся; зак. 1. Распакаваць свае
рэчы (разм.). 77рыехоўм/ь/ (Завозіў, раслакаеал/ся. 2. (7 / 2ос. леўзкь/е.). Вызваліцца ад
упакоўкі, развязацца. 77окел/ раслакаеаўся. II лезак. распакбўвацца, -аюся, -аешся,
-аецца. Ц лаз. распакоўванне, -я, л. / распа
коўка, -і,2?3^-к6ўцы, зк. (да 1 знач.).
РАСПАКАВАЦЬ, кўю, -кўеш, кўе;
-кўй; -кавАны; зак., м/л/о. Вызваліць ад
упакоўкі. Р боеозк. Ц лезак. распакоўваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц лаз. распакоўванне, -я, л. /
распакоўка, -і, ДА/-кбўцы, зк.
РАСПАЛАСАВАЦЬ ал паласаваць
РАСПАЛАЧНЫ, -ая, ае Які прызнана
ецца, служыць для распальвання.
РАСПАЛІЦЦА, -палЮся, -пАлішся, -пАліцца; зак. 1. (7 / 2 ос. ле ўзкые.). Моцна
нагрэцца ад агню, жару. ^Жалеза раслал^лася ^алыреала. 2. (7 / 2ос. леўзкые.). Пачаць
гарэць. Дробы раслал/л/ся. 3. лерол. Моцна
ўзрушыцца, расхвалявацца; разгневацца. Ц
лезак. распісвацца, -аюся, -аешся, -аец
ца.
РАСПАЛІЦЬ, -паліб, -пАліш, -пАліць;
-пАлены; зак. 1. м/л/о. Прымусіць гарэць.
Р еоел/м/чо. 2. м/л/о. Моцна нагрэць агнём
дачырвана. Р зкалеза. 3. лерал., коео-м/л/о.
Выклікаць узбуджэнне. Р елеў. 4. лерал.
Развязаць, распачаць (барацьбу; вайну).
Р лазкар еойль/. Ц лезак. распісваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц лаз. распісванне, -я, л.
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РАСПАНЁЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які рас
панеў Р хлолец.
РАСПАНЁЦЬ, -ёю, -ёеш, ёе; зак
(разм.). Разгультаіцца, распусціцца; стаць
пераборлівым. 77у л/ь/ ўзко зус/мраслалеў.
РАСПАРАДАК, -дку м Устаноўлены
парадак у якой-н. справе. Р. <?ля. Тфоей/ь/
ўлул/ролоео раслара^ку.
РАСПАРАДЖАЦЦА, Аюся, Аешся,
-Аецца; лезак. 1. ал. распарадзіцца. 2. Кі
раваць, ведаць кім-, чым-н. У йьме ўем*
рслара&мсаецца бацька. 3. Весці сябе як
гаспадар; камандаваць. Р ў чузкой хаце.
РАСПАРАДЖЭННЕ, я, л 1. ал расла
радзіцца. 2. мл. -і, -яў. Загад, пастанова.
ЛйЭоць р.
РАСПАРАДЗІЦЦА, джўся, дзішся,
-дзіцца; -дзімся, -дзіцёся, -дзАцца; зак. 1.
Аддаць загад; загадаць. Р лакол/л о^лроўк/
эксле^ыцы/. 2. Паклапаціцца аб выканан
ні чаго-н. належным чынам. Р ло-еослофрску зром/ь/мо. Ц лезак. распараджацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц лаз. распараджэн
не, -я, л.
РАСПАРАДЛІВЫ, -ая, -ае Які ўмее
добра кіраваць, распараджацца чым-н. Р
лачальл/к. Ц лаз. распарідлівасць, -і, зк.
РАСПАРАДЧЫК, -а, мл -і, -аў м Асо
ба, якая адказвае за даручаную ёй справу і
непасрэдна кіруе ёй. Р. робол/. Ц зк. распа
радчыца, -ы, мл. -ы, -чыц. II лрым. распа
радчыцкі, -ая, -ае.
РАСПАРОЦЦА ал пароцца^
РАСПАРОЦЬ' ал пароць'
РАСПАРОЦЬ^ ал пароць^
РАСПАРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыц
ца; зок. 1. (7 / 2ос. леўзкые.). Размякчыц
ца, размякнуць пад дзеяннем пары, гара
чай вады. Ало йобро рослррылося. 2. Раза
грэцца да поту; разгарачыцца (разм.). Р. ў
лозл/. II лезок. распарвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
РАСПАРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; -ра
ны; зок., коео-м/л/о. 1. Размякчыць парай,
варам. Р зерле. 2. Разагрэць да поту; разга
рачыць (разм.). Р цело. Ц лезок. распарваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц лоз. распарванне, -я, л. /
распарка, -і, ДА^-рцы, зк. (да 1 знач.).
РАСПАСЦЕРЦІ, -стрў, -стрбш, -стрб;
-стрбм, -страцё, -стрўць; распасцёр, -сцёрла; -стрьі; -сцёрты; зок., м/лю. 1. Шырока
раскінуць (рукі, крылы). 2. Роўна, свабод
на разгарнуць, разаслаць што-н. на павер
хні чаго-н. Р коўфу ло кололе. 3. лерол.,
ло коео-м/л/о. Пашырыць сферу дзеяння
чаго-н.; распаўсюдзіць. Р сеоюўло^ў. Ц ле
зок. распасцірАць, -Аю, -Аеш, -Ае
РАСПАСЦЁРЦІСЯ, стрўся, -стрбшся,
-стрэцца; -стрбмся, -страцёся, -стрўцца;
распасцёрся, -сцёрлася; -стрьіся; зок. 1.
Легчы або паваліцца, шырока расхінуўшы
рукі, ногі. Ролелы рослосцёрся ло зямл/. 2.
(7 / 2 ос. ле ўзкые.). Заняць сабой шырокі
абшар, вялікую прастору Тйм? зямлёй рослос^ся кулол лебо. 3. (7 / 2ос. леўзкые.),
лерол. Пашырыць сферу свайго дзеяння,
уплыву Дзейлосць мясцовых эколоеоў рос-

лос^ерлося ло сусе^лм роелы. Ц лезок. рас
пасцірацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
РАСПАСЦІСЯ, 1 і 2 ас не ўжыв , падзёцца; распАўся, -пАлася; зок. 1. Расклас
ціся на састаўныя часткі; разваліцца. Л7от/екуло рослолося ло ол/омы. 2. лерол. Раз
дзяліўшыся на часткі, перастаць існаваць.
Яб^яіЭлолле рослолося. Ц лезок. распадацца,
-Аецца. Ц лоз. распадзённе, -я, л. / распад,
-у, Л7-дзе, м.
РАСПАТРАШЫЦЬ, -рашў, -рбшыш,
-рбшыць; -рбшаны; зок., коео-м/л/о. 1.
Выняць вантробы. Р рь/бў. 2. Выняць тое,
што знаходзіцца ўнутры (разм.). Р ролец.
РАСПАЎЗЦІСЯ, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-зёцца; -зёмся, -зяцёся, -зўцца; распбўзся, -паўзлАся, -лбся; зок. 1. Папаў
зці ў розныя бакі. Муром/к/ рослоўз/нся ло
с^езк^ы. 2. Расплыцца, расцячыся на па
верхні чаго-н., страціць пэўныя абрысы.
%рлй/ьлоя ллямо рослоўзлося ло лолеры.
3. Разваліцца, разлезціся ад доўгай носкі,
ад старасці (разм.). Жўр/лкорослоўзлося ло
м/еох. II лезок. распаўзацца, -Аецца.
РАСПАЎНЁЛЫ, -ая, -ае. Які распаўнеў
стаў поўны, тоўсты. Ц лоз. распаўнёласць,
-і, зк.
РАСПАЎНЁЦЬ, ёю, -ёеш, -ёе; зок.
Стаць поўным, тоўстым. Р зо зіму.
РАСПАЎСЮДЖВАЛЬНІК, -а, мл -і,
-аў м. Той, хто займаецца распаўсюдж
ваннем чаго-н. 7)?омос)ск; р. фуку. Ц зк. рас
паўсюджвальніца, -ы, мл. -ы, -ніц.
РАСПАЎСЮДЗІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-дзіцца; зок. 1. Ахапіць сабой большае ко
ла з'яў асоб або прадметаў большую тэ
рыторыю; пашырыцца. ТУоеь/я л/эхлолоей
ху/лко рослоўсю^зкеою^^о ў розлых с^&ерох
еь/л/еррчос^/. 2. Стаць вядомым многім.
%тлк/ рослоўс/о^зы/ся ло асро^зе. Ц лезок.
распаўсюджвацца, -аецца.
РАСПАЎСЮДЗІЦЬ, -джу дзіш, -дзіць;
-джаны; зок., м/л/о. 1. Пашырыць сферу
дзеяння на каго-, што-н. Р /лоеоць/йль/
еоль/л/. 2. Зрабіць што-н. вядомым, да
ступным многім. Р еучэлле. 3. Раздаць,
прадаць многім. Р т/ол/ррэйлыя йлел/ы. Ц
лезок. распаўсюджваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
лоз. распаўсюджванне, -я, л.
РАСПАЧАЦЬ, -чнў, -чнёш, -чнё; -чнём,
-чняцё, -чнўць; -чАў -чалА, -лб; -чні; -чАты; зок., м/л/о. 1. Актыўна прыступіць да
ажыццяўлення чаго-н.; узяцца за якую-н.
справу Р бу<3оўл/цл/ео. 2. Пачаць карыс
тацца чым-н., ужываць што-н. Р коробку
цукзрок. II лезок. распачынаць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II лоз распачынанне, -я, л.
РАСПАШОНКА, і, ДМ нцы, мл -і,
-нак, зк. Кароткая без гузікаў кашулька
для груднога дзіцяці з разрэзам на спіне
або на грудзях.
РАСПАЯЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Аецца;
зок. Расплавіцца на тым месцы, дзе спая
ны. II лезок. распайвацца, -аецца.
РАСПАЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зок.
Расплавіць на месцы, дзе спаяна.
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РАСПЕРАЗАЦЦА, -перажўся, -пярАжашся, -пярАжацца; расперажыся; здк.
1. Зняць з сябе тое, чым быў падпера
заць! (пояс, рэмень і пад.). 2. (7 / 2 ас. не
ўлсые.). Развязацца, расшпіліцца (пра
пояс; разм.). 3. лердн. Перастаць стрым
ліваць сябе; стаць недысцыплінаваным,
нахабным. Ц нездк. распяразвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
РАСПЕРАЗАЦЬ, -перажў, -пярАжаш,
-пярАжа; -перажьі; -перазАны; здк., кдеом/л/о. Зняць, развязаць тое, чым быў падперазаны (пояс, рэмень і пад ), Дзеб рас
перазаў казхух.
РАСПЁРЦІ а^. распіраць.
РАСПЁСЦІЦЦА, -пёшчуся, -песцішся,
-пёсціцца; здк. (разм ). Стаць занадта спе
шчаным, капрызным, распусным. Ц нездк.
распешчвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАСПЁСЦІЦЬ, -пёшчу -пёсціш, -пас
ціць; -пёшчаны; зак., кдео-м/л/о. Сапса
ваць празмернымі пяшчотамі; зрабіць пе
шчаным, капрызным, распусным. Р дзя
цей. II незак. распешчваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
ндз. распёшчванне, -я, н.
РАСПЁЎ, -пёву м. 1. Працяжны напеў
мелодыя як характэрная рыса спеву 2.
Своеасаблівы прынцып будовы мелодыі,
характэрны для старадаўняга царкоўна
га спявання. Р мдл/л/еь/. 3. Працяжнае,
напеўнае вымаўленне слоў пры пытанні,
размове. Слоек ён лымдўдяе крыху з рдслеедм. II лрым. распеўны, -ая, -ае.
РАСПЁЦЦА, -пяібся, -пяёшся, -пяёцца; -пяёмся, -пеяцёся, -пяібцца; здк.
1. Прапеўшы некаторы час, запець лёгка
і свабодна. 2. Пачаўшы пець, захапіцца
спевамі. Ц незак. распявацца, -Аюся, -Аеш
ся, -Аецца.
РАСПЁЦЬ, -пяіб, -пяёш, -пяё; -пяём,
пеяцё, -пяібць; -пёй; -пёты; зак., м/л/о.
1. Развучыць, рэпетуючы (музычны твор
для голасу). Р буэл/. 2. Прымусіць добра
гучаць (пра голас, галасы). Р хор перле) еысл/улт/еннем. Ц нездк. распяваць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II ндз. распяванне, -я, н.
РАСПІВАЦЬ ад распіць
РАСПІВАЧНЫ, -ая, -ае. Звязаны з про
дажам напіткаў, якія выпіваюцца на мес
цы іх пакупкі.
РАСПІЛАВАЦЬ, -лую, -лўеш, -лўе;
-лўй; -лавАны; здк., м/л/о. Разрэзаць пілой
на часткі. Р бом/ку. Ц нездк. расшлбўваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц ндз. распілоўванне, -я, н. /
распілбўка, -і, ДМ-лбўцы, лс. Ц лрь/м. распілбвачны, -ая, -ае.
РАСПІНАЦЦА, Аюся, Аешся, -Аец
ца; нездк. 1. ал. распяцца. 2. лердн. Тра
ціць шмат сіл, намаганняў адстойваючы
што-н., пераконваючы каго-н. у чым-н.
(разм.). Алдлец боўед рдсл/ндўся, бдеобзячь/, м/л/о ен не е/ндед?лы.
РАСПІНАЦЬ ал распяць
РАСПІРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; нездк. 1.
м/л/о. Напорам знутры прымушаць рас
шырацца, раздавацца. 2. лердн., кдео-м/л/о.
Перапаўняць, захапляць цалкам (пра нас

троі, думкі, пачуцці і пад.). ТТечдкдндя
робдсць рдел/рдлд Л7дкс/мд. 3. безде., кдао
('м/л/о/ Аб празмерным атлусценні, сы
тасці (разм.). II здк. распёрці, разапрў, ра
запрэш, разапрэ; разапрбм, разапрацё,
разапрўць; распёр, -пёрла; разапру рас
пёрты.
РАСПІСАЦЦА, -пішўся, -пішашся,
-пішацца; -пішійся; здк. 1. Паставіць свой
подпіс пад чым-н. Р ў бзённ/ку сынд. 2. ле
рдн. Сваімі ўчынкамі, паводзінамі пацвер
дзіць што-н. у адносінах да сябе. Р ў еедём
без()длдмолсндсц/. 3. з кім і без Эдл. Зарэгіс
траваць свой шлюб (разм ). 4. Пачаўшы
пісаць, захапіцца (разм.). 7Ьк рделісдўся,
м/л/о не спыніць. Ц нездк. распісвацца, -аю
ся, -аешся, -аецца. Ц ндз. распісванне, -я,
н. (да 2 знач.) і распіска, -і, ДМ распісцы,
лс. (да 1 знач.).
РАСПІСАЦЬ, -пішў, -пішаш, -піша;
-піішй; -пісаны; здк. 1. м/л/о. Перапісаць
асобна часткі чаго-н. Р л/эксл/ нд кдрл/к/.
2. кдео-м/л/о. Размеркаваць каго-, што-н.
паміж кім-, чым-н., зрабіўшы адпаведны
запіс. Р. бні прыёму. 3. кдео ('м/л/о). Зарэ
гістраваць чый-н. шлюб. У здесе мдлдбых
рдслісдлі. 4. м/л/о. Размаляваць фарбамі,
узорамі, пакрыць роспісам (у 2 знач.). Р
сл/оль. 5. лердн., кдео-м/л/о. Расказаць, апі
саць каго-, што-н. занадта падрабязна, у
дэталях (разм.). Мне яео рдслісдлі як Эобрдед лрдцдўнікд. Ц нездк. распісваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц ндз. распісванне, -я, н., рас
піска, -і, ДМраспісцы, лс. (да 1 і 3 знач.) і
рбспіс, -у м. (да 4 знач.).
РАСПІСКА, -і, ДМ распісцы, мн. -і,
-сак, лс. 1. ал. распісаць, распісацца. 2.
Дакумент з подпісам, які пацвярджае ат
рыманне чаго-н.
РАСПІСНЫ, -Ая, -бе. Упрыгожаны рос
пісам (у 2 знач.). Рдсл/еныя сцены.
РАСПІХАЦЬ' ел. разапхнуць.
РАСПІХАЦЬ^ ел разапхаць
РАСПІХВАЦЬ' ел разапхнуць
РАСПІХВАЦЬ^ ел разапхаць
РАСПІЦЬ, разап'іб, разап'ёш, разап'ё;
разап'ём, разап'яцё, разап'юць; рас
піў, -пілА, -лб; распі; распіты; здк., м/л/о
(разм.). Выпіць разам з кім-н. Р. бул/эльку
кдньяку. II нездк. распіваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
РАСПЛАВІЦЦА ел плавіцца
РАСПЛАВІЦЬ ел плавіць
РАСПЛАДЗІЦЦА ел пладзіцца
РАСПЛАДЗІЦЬ ел пладзіць
РАСПЛАКАЦЦА, -плАчуся, -плАчашся,
-плАчацца; -плАчся; здк. 1. Пачаць моцна
плакаць. Дз/ця рдсллдкдядся. 2. лердн. Па
чаць расчулена гаварыць, жаліцца, імкну
чыся выклікаць спачуванне (разм.). Рн
умее л/дкр., м/л/ордсчуя/^ь л/обоед.
РАСПЛАНАВАЦЬ ел планаваць
РАСПЛАСТАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; здк. 1. Легчы, упасці плазам, шчыльна
прыціснуўшыся да зямлі, да якой-н. па
верхні. Р нд зямл/. 2. Выцягнуцца ў гары
зантальнай плоскасці, раскінуўшы ў бакі
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рукі. II нездк. расплАствацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца.
РАСПЛАСТАЦЬ, Аю, Аеш, -Ае; -Аны;
здк., кдео-м/л/о. 1. Палажыць пластом,
шчыльна прыціснуўшы да якой-н. па
верхні. Рднены ўлдў нд зямля? / рдсллдсл/дў
рук/. 2. Выцягнуць, раскінуўшы ў бакі. Р
крылы. II нездк. распластваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСПЛАТА, -ы, ДМ -плАце, ж. 1. ел.
расплаціцца. 2. лердн. Кара, помста. 77дсл/дў чдс рденлдл/ы зд збрдбу.
РАСПЛАЎ, -лАву мн. -лАвы, -лАваў м.
(спец.). Рэчыва ў расплаўленым стане.
РАСПЛАЦІЦЦА, -плачуся, -плАцішся, -плАціцца; здк. 1. з к/м-чым. Заплаціць
грошы каму-н. за што-н., разлічыцца за
паслугі. Р з бдўедм/. 2. лердн., з к/м. Ад
помсціць, разлічыцца за прычыненую
крыўду. Р з бордедм. 3. лердн. Панесці па
каранне за што-н. Збрдбн/к рдснлдц/ўся зд
седе бзеянн/. Ц нездк. расплачвацца, -аюся,
-аешся, -аецца. Ц ндз. расплата, -ы, ДМ
-плАце, ж.
РАСПЛЁСЦІ, -пляту, -пляцёш, -пляцё; -пляцём, -плецяцё, -плятўць; расплёў
-плялА, -лб; -пляці; -плёцены; здк., м/л/о.
Распусціць што-н. сплеценае; разняць.
Р кдсу. Р. лянок. II нездк. расплятаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
РАСПЛЁСЦІСЯ, 1 і 2 ас не ўжыв,
-пляцёцца; расплёўся, -плялАся, -лбся;
здк. Распусціцца (пра што-н. сплеценае).
Хдсд рдсллялдся. II нездк. расплятАцца,
-Аецца.
РАСПЛАЦІСЯ / РАСПЛЫЦЦА,
-плывўся, -плывёшся, -плывёцца; -плывёмся, -плывяцёся, -плывўцца; здк. 1. (7
/ 2 дс. не ўжые.). Паплысці ў розныя ба
кі. Тўе/рделлыя/ся лд здзяры. 2. (7 / 2 дс. не
ўжые.). Разысціся пад уздзеяннем вільга
ці, вады. Д/л/дры рдсл//ы///'ся, н/чоед нельед
рдздбрдць. 3. лердн. Страціць выразнасць
ліній, абрысаў У цемрдбз/ рдслт/ыя/ся дбрысы еор. 4. лбрдн. Распаўнець, страціць
стройнасць фігуры (разм.). Р нд сп/дрдсц/
едбоў. 5. З'явіцца на твары (пра ўсмеш
ку). 77д л/едры рдслт/ылдся ядеобндя ўсмем/кд. II нездк. расплывецца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
РАСПЛЫЎЧАТЫ, -ая, -ае 1. Які не мае
выразна акрэсленых абрысаў Рдсляыўчдл/ыя дбрысы зор. 2. лбрдн. Невыразны, ня
пэўны, няясны. Р дбкдз еучня. Ц ндз. распл^іўчатасць, -і, ж
РАСПОКНУЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-нецца; здк. (разм.). Пра пупышкі, пера
спелыя плады: распусціцца, лопнуць. 77улым/к/ нд еярбе рдслокнул/ся. Ц нездк. распбквацца, -аецца.
РАСПОР, -у м. (спец.). У збудаваннях і
канструкцыях: ціск, які пашыраецца ў га
рызантальным напрамку пад уздзеяннем
сіл, якія дзейнічаюць у вертыкальным
напрамку Ц лрым. распорны, -ая, -ае.
РАСПОРАК, -рка, мн. -ркі, -ркаў, м.
Фасонны разрэз у верхнім адзенні; рас
порка. Фрэнч з рдслрркдм/ зздбу.
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РАСПОРВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-аецца; незок. Тое, што і пораце.
РАСПОРКА, -і,
-рцы, лін. -і, -рак,
ж. 1. Брус, планка для надання ўстойлі
васці часткам збудаванняў для захавання
чаго-н. у пэўным становішчы. Р бля лылсоў. 2. Тое, што і разрэз, распорак. 77о
бь/ў коро/пк/ кажушок з аблямаванай роспоркой ззобў. 3. Разарванае па шве месца.
Яео маяка бь/ло скрозь з расноркалп. Ц нрьям.
распбрачны, -ая, -ае
РАСПОЎЗЛЫ, ая, -ае (разм ) Які
страціў пэўныя абрысы, форму. Р намйор.
II наз распоўзласць, -і, лс.
РАСПРАВА, -ы, лс. Жорсткае прымя
ненне фізічнай сілы да каго-н. з мэтай па
карання, прымусу да чаго-н. Дудачная р.
Учыніць расправу.
РАСПРАВІЦЦА', -прАўлюся, -правілі
ся, -правіцца; зак. 1. з к/м. Учыніць рас
праву над кім-н., жорстка пакараць каго-н. Р. са злачынцам/. 2. яеран., з к/м-чым.
Управіцца з чым-н., паспець скончыць
што-н. (разм.). Р з сенам. Ц незак. распраў
ляцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
РАСПРАВІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-правіцца; зак. Разгладзіцца, зрабіцца роў
ным; выпраміцца. Склобк/ на слобн/цы
расярав/л/ся. Ц незак. распраўляцца, -Аецца.
РАСПРАВІЦЬ, -праўлю, -прАвіш, -пра
віць; -праўлены; зак., мппо. 1. Разгладзіць,
зрабіць роўным, выпраміць. Р абрус на
смале. 2. Напружыўшы мышцы, выпрас
таць (часткі цела). Р. ялечы. 0 Расправіць
крылы — праявіць рашучасць, веру ў сябе.
II незак. распраўляць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз.
распраўка, -і, ДА/-ўцы, лс. (спец.).
РАСПРАГАННЕ ад распрэгчы
РАСПРАГАЦЦА ел. распрэгчыся.
РАСПРАГАЦЬ ад. распрэгчы
РАСПРАДАЦЬ, -дАм, -дасц -дАсць; -да
дзім, -дасцё, -дадўць; -дадзены; зак., каео-ммо. Прадаць па частках, паступова
ўсё дарэшты. Р. маёмасць. Ц незак. распра
даваць, -дак5, -даёш, -даё; -даём, -даяцё,
-даібць; -давАй. Ц наз. распрадажа, -ы, лс. /
распродаж, -у, м Ц прьом. распрадажны, -ая,
-ае (спец.).
РАСПРАНАЛЬНЯ, і, мн і, яў, лс Па
мяшканне, прызначанае для распранання
і захавання верхняга адзення. Ц лрылі. рас
пранальны, -ая, -ае. Роспронольныя коб/ны
но ялялсы.
РАСПРАНЎЦЬ, нў, нёш, -нё; -нём,
-няцё; -ні; распранены / -нўты; зок., коао
("ммо). 1. Зняць з каго-н. верхняе адзенне.
Р госцем. 2. перон. Зняць, скінуць покрыва
(лісце, траву) з чаго-н. Ц незок. распранаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц зеор. распрануцца, -нўся,
-нёшся, -нёцца; -нёмся, -няцёся, -нўцца;
незок. распранацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
II ноз распрананне, -я, н.
РАСПРАПАГАНДАВАЦЬ, дўю, -дўеш,
-дўе; -дўй; -давАны; зок., м/мо. Прапаган
дуючы, канчаткова пераканаць каго-н. у
чым-н.
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РАСПРАСАВАЦЬ, сўю, сўеш, сўе;
-сўй; -савАны; зок., мопо. Разгладзіць пра
сам. Р склобк/ но сукенцы. Ц незок. рас
прасоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ноз распра
соўванне, -я, н.
РАСПРАСТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зок., мпло. 1. Выпрастаць, зрабіць роўным,
разагнуць. Р сн/ну. 2. Разгарнуць на ўвесь
размах (крылы). Ц незок. распростваць,
-аю, -аеш, -ае.
РАСПРАЦАВАЦЬ, цўю, цўеш, цўе;
-цўй; -цавАны; зок., мппо. 1. Старанна
апрацоўваючы, зрабіць прыгодным для
чаго-н. Р. доле. 2. Усебакова даследаваць,
вывучыць. Р. нроблемное нымонне. 3. Вы
чарпаць дзе-н. усю магчымую здабычу
карысных выкапняў. Золо/яы прыіск улсо
рослроцоеоны. II незок. распрацоўваць,
-ваю, -ваеш, -вае. Ц ноз. распрацоўванне, -я
/ распрацОўка, -і, ДМ-цбўцы, лс.
РАСПРОДАЖ 2л. распрадаць.
РАСПРАГЧЫ, -прагў, -пражыш, -пражб; -пражбм, -пражацё, -прагўць; распрбц -пругла / -праглА, -пругла / -праглб;
распражы; -пражаны; зок., коео-юліо.
Вызваліць ад вупражы, выпрагчы. Р коня.
II незок. распрагаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ноз.
распраганне, -я, н.
РАСПРАГЧЫСЯ, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-пражацца, -прагўцца; распрогся, -пра
лася / -праглАся, -прбглася / -праглбся;
зок. Вызваліцца ад вупражы. Дон/роспрэел/ся. II незок. распрагацца, -Аецца.
РАСПУДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць; -джа
ны; зок. Напалохаўшы, разагнаць. Р курэй. II незок. распўджваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСПУСКАЦЦА ел. распусціцца.
РАСПУСКАЦЬ ел. распусціць.
РАСПУСНІК, -а, мн і, аў м 1. Той,
хто вядзе распуснае жыццё. 2. Свавольнік
(разм.). Мінулой ноччу нейк/ р. ло/поппіоў
^робы. II лс. распўсніца, -ы, мн. -ы, -ніц. Ц
прылі. распўсніцкі, -ая, -ае.
РАСПУСНІЧАЦЬ, аю, аеш, -ае; не
зок. 1. Весці разбэшчанае, распуснае
жыццё. 2. Сваволіць, дурэць, гарэзаваць
(разм.). 7?ы яео прывучылір.
РАСПУСНЫ, -ая, -ае. 1. Які вызнача
ецца маральнай разбэшчанасцю. Рослусноя лсончыно. 2. Свавольны (разм.). Роспусное бз/ця. II ноз. распуснасць, -і, лс.
РАСПЎСТА, -ы, ДМ-сце, лс. 1. Распус
ны лад жыцця. А/нуццоўроенусму. 2. Сва
вольства, раздуранасць, адсутнасць дыс
цыпліны. Залішняя роспешчоносць еябзе бо
роспус/пы. З.ДМ-сту Т-ам, м.;ДЛ^-сце, Т
-ай (-аю), лс., мн. -ы, -пўст / -аў. Пра таго,
хто разбэсціўся, раздурэў (разм ). 77е хлопец, о р.
РАСПУСЦІЦЦА, пушчўся, пўсцішся, -пўсціцца; зок. 1. (7 / 2 ос. не ўлсые.).
Раскрыцца, разгарнуцца, пакрыцца ліста
мі (пра пупышкі, кветкі, лісты). Рослусціл/ся бярозы. 2. (7 /2ос. неўлсые.). Распес
ціся, развіцца (пра што-н. заплеценае).
Абсы роспусц/л/ся. 3. Пачаць весці сябе
непрыстойна; стаць недысцыплінаваным

(разм.). Роспусц/л/ся бзец/ без боцьк/. 4. (7
/ 2 ос. не ўлсые.). Перайсці ў вадкі стан.
Л/осло роспусц/лося но лотяэльн/. 5. Разы
сціся, растварыцца ў вадзе. У еорочой еобзе цукор ху/мко роспусціўся. Ц незок. распускАцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц ноз.
распусканне, -я, н.
РАСПУСЦІЦЬ, -пушчў, -пўсціш, -пўсціць; -пўшчаны; зок. 1. коео-ш/ло. Адпус
ціць (многіх), вызваліўшы ад абавязкаў,
заняткаў і пад. Р еучняў но чос кон/кул. 2.
Расфарміраваць, ліквідаваць. Р. чосоеу/о
ком/сйо. 3. ш/ло. Развязаць, разгарнуць
што-н. звязанае, скручанае, сцягнутае. Р.
порусы. Р. косы. Р поросон. 4. нон о. Раскі
даць што-н. вязанае. Р. шкорпэ/лк/. 5. коео-ш/ло. Знізіўшы патрабавальнасць, стро
гасць, дапусціць да свавольства, зрабіць
дуроным, недысцыплінаваным (разм.). Р
бзяцей. 6. мяло. Прымусіць растварыцца
ў якой-н. вадкасці (разм.). Р. форбу ў еобзе. 7. ш/ло. Растапіць. Р мосло. 8. ш/ло.
Расказаць многім (чуткі, плёткі; разм.,
неадабр.). Р чу/лк/. Ц незок. распускАць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц ноз. распусканне, -я, н. /
роспуск, -у м. (да 1 знач.).
РАСПУТАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -аец
ца; зок. Вызваліцца ад пута. Донь роспу/лоўся. II незок. распўтвацца, -аецца.
РАСПУТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зок., коео-ш/ло. Вызваліць ад пута, путаў.
Р коня. II незок. распутваць, -аю, -аеш, -ае.
II ноз. распутванне, -я, н.
РАСПУХЛЫ, -ая, -ае. 1. Які распух.
Рослухлоя руко. 2. перон. Які моцна па
вялічыўся ў памерах, аб'ёме (разм.). Р.
ш/ло/л. II ноз. распухласць, -і, лс.
РАСПУХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; распўх,
-хла; -ні; зок. 1. Моцна апухнуць; ацячы.
ТУоеороспухло. 2. перон. Павялічыцца ў па
мерах (разм.). 77опко роснухло об попер. Ц
незок. распухаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ноз. рас
пуханне, -я, н.
РАСПУШЧАНЫ, ая, ае 1. Неды
сцыплінаваны. Р. хлопец. 2. Які свабод
на пАдае, не сабраны разам (пра валасы).
Рослушчоныя еалосы. Ц ноз. распушчанасць,
-і, лс. (да 1 знач.).
РАСПУШАЦЬ ая пушыць
РАСПЫЛІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-пыліцца; -пылены; зок. 1. Рассеяцца,
распырскацца, разляцецца (пра парашок,
вадкасць і пад.). 2. перон. Разбіцца, рассе
яцца на дробныя групы. С/лы лроц/ўн/ко
рослыл/л/ся. II незок. распыляцца, -Аецца. Ц
ноз. распылённе, -я, н.
РАСПЫЛІЦЬ, -пыліб, -пьіліш, -пы
ліць; -пйлены; зок. 1. ш/ло. Рассеяць, рас
пырскаць моцным струменем (парашок,
вадкасць). 2. перон. коео-ш/ло. Раскідаць
дробнымі групамі, часткамі, пазбавіўшы
гэтым дзейнасці, сілы. Р с/лы. Р. еробк/.
II незок. распыляць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ноз.
распылённе, -я, н. / распал, -у, л*. (спец ).
РАСПЫЛЯЛЬНІК, а, лін і, -аў л/.
(спец ). Прыстасаванне для рассейвання
парашкоў або вадкасцей.
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РАСПЫЛЯЛЬНЫ, ая, ае Прызнана
ны для распылення чаго-н. Р длдрд/л.
РАСПЫРСКАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв.,
-аецца; здк. Распляскацца пырскамі. Ц
яездк. распырсквацца, -Аецца Ц ядз. рас
пырскванне, -я, л.
РАСПЫРСКАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
зак., мяло. 1. Рассеяць дробнымі пырска
мі. Р едбў. 2. Пырскаючы, зрасходаваць.
Р. адэкалон. Ц лезак. распырскваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц лаз. распырскванне, -я, л.
РАСПЫТАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. (разм.). Тое, што і расль/жаць. Ц лезак.
распытвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАСПЫТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., кдео-мдло. Пытаючы ў каго-н., да
ведацца пра што-н., высветліць што-н.
Р (Зароеу ла еакзал. Ц лезак. распытваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц лаз. распытванне, -я, л. /
рОспыт, -у; За пыце, л(.
РАСПЭЦКАЦЦА, аюся, аешся, -аец
ца; зак. (разм.). Размазацца па якой-н. па
верхні. Фарба распэцкалася ла лаблозе.
РАСПЭЦКАЦЬ, аю, аеш, ае; -аны;
зак., мяло (разм.). Размазаць па паверхні
што-н. Р. %юрбу ла с?лале.
РАСПЯВАННЕ ая. распець
РАСПЯВАЦЦА ал распецца
РАСПЯВАЦЬ, -Аю, -Аеш, Ае; лезак 1.
ал. распець. 2. лале і без (?ан. Спяваць гуч
на, весела. Р вясёлыя несл/.
РАСПЯРАЗВАЦЦА ал расперазацца
РАСПЯЦЦА, разапнўся, разапнешся,
разапнецца; разапнёмся, разапняцеся,
разапнўцца, -ніся; зак. (разм.). Раскінуць
рукі або крылы крыжам; раскінуцца. Ц ле
зак. распінацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
РАСПЯЦЦЕ, -я, лп* -і, яў; л 1. ал рас
пяць. 2. Крыж з фігурай распятага Хрыс
та, а таксама сама фігура распятага Хрыс
та.
РАСПЯЦЬ, разапнў, разапнеш, раза
пне; разапнём, разапняце, разапнўць; ра
запні; распАты; здк., кдао-ыдло. Прыбіць
цвікамі да крыжа рукі і ногі (старадаўні
спосаб пакарання). Ц лездк. распінаць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц лдз. распяцце, -я, л.
РАСПЯЧАТАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-аецца; здк. Адкрыцца, расклеіўшыся
(пра што-н. запячатанае). Ц лездк. распя
чатвацца, -аецца.
РАСПЯЧАТАЦЬ, -аю, аеш, ае; аны;
здк., м/лю. Адкрыць заклеенае, запячата
нае. Р. лдке/л. II лездк. распячатваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц лдз. распячАтванне, -я, л
РАССАДЖВАЦЦА ал рассесціся
РАССАДЗЕЦЬ, -саджў, -сАдзіш, -сАдзіць; -сАджаны; здк. 1. кдео (мяло). Уса
дзіць (многіх) на месца. Р едсцей. 2. кдео
('мллр). Пасадзіць паасобку адзін ад адна
го. Р лелдслукмялых еучяяў. 3. м//ло. Пера
садзіць расліны радзей, у іншае месца. Р
даурк/. Р дызелі. 4. млло. Моцным ударам
разбіць, параніць, разламаць (разм.). Р
едлдеу. Р дкло. Ц лездк. рассаджваць, -аю,
-аеш, -ае (да 1—3 знач.). Ц лдз. рассадка, -і,
ДМ-дцы, зк. /рассаджванне, -я, л.

РАССАДНІК, -а, .мл. -і, -ау .м. Тое, што
з'яўляецца крыніцай з'яўлення, размна
жэння чаго-н. Р хедроб.
РАССАКРЭЦІЦЬ, -р5чу, рАціш, рА
ціць; -рАчаны; здк., кдео-м//ло. Зрабіць
несакрэтным, вядомым; вызваліць ад са
крэтнай дзейнасці. Р здкрьмлыя дрх/еы. Ц
лездк. рассакрэчваць, -аю, -аеш, -ае.
РАССАРТАВАЦЬ ел сартаваць
РАССВІДРАВАЦЬ, рўю, рўеш, рўе;
-рўй; -равАны; здк., мяло. Свідруючы,
расшырыць. І) лездк. рассвідроўваць, -аю,
-аеш, -ае.
РАССВІТАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае; бездс., здк. і лездк. Пра наступленне світан
ня; развіднецца (развідняцца).
РАССВЯРБІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-біцца; здк. (разм ). Пачаць моцна і доўга
свярбець.
РАССЕДЗЕЦЦА, -сёджуся, -сёдзішся,
-сёдзіцца / РАССЯДЗЕЦЦА, -сяджўся,
-сядзішся, -сядзіцца; -сядзімся, -седзіцёся, -сядзецца; здк. (разм.). Прасядзець
доўгі час дзе-н. Ц лездк. рассёджвацца, -аю
ся, -аешся, -аецца.
РАССЁК, -у л^. Месца, па якім рассеча
на што-н.; рассечанае месца. Яд рдссеку
сдслы з)?ей?дся смдлд.
РАССЕКЧЫ ал рассячы
РАССЕКЧЫСЯ ал рассячыся
РАССЕСЦІСЯ, -сыдуся, -сыдзешся, -сы
дзецца; рассёўся, -сёлася; -сАдзься; здк.
1. (7 / 2 дс. ле ўзкь/е.). Размясціцца дзе-н.
(пра многіх, усіх). Р. ў едаоле. 2. Сесці, за
няўшы шмат месца (разм.). Р лд лдўцы.
3. Сеўшы, затрымацца надоўга. 72йло зк
я рдсселдся, ?ярэбд зк йдйьму/ Ц лездк. рас
сёджвацца, -аюся, -аешся, -аецца (да 1 і 2
знач.) /рассядацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
РАССЕЯНЫ, -ая, -ае. Няўважлівы, які
не ўмее засяродзіцца. Р еучдль. Ц лдз. рас
сеянасць, -і, зк.
РАССЕЯЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -сеец
ца; здк. 1. Падаючы, сеючыся, рассыпац
ца ў розныя бакі, папасці ў розныя месцы.
2. Размеркавацца, размясціцца на вялікай
прасторы, у розных месцах. Ддйцы рдссеял/ся лд лесе. 3. лердн. Прайсці, знікнуць
(пра якое-н. непрыемнае пачуццё). Мдя
/лрыеоед ле рдссеялдся. Ц лездк. рассейвац
ца, -аецца / рассявацца, -Аецца. Ц лдз. рас
сейванне, -я, л. / рассяванне, -я, л.
РАССЕЯЦЬ, -сёю, -сёеш, -сёе; -сёй;
-сёяны; здк. І. мяло. Пасеяць. Р ячмень.
2. кдео-м^Ало. Прымусіць разысціся; раза
гнаць. Р еордед лд лесе. 3. Аслабіць, зрабіць
менш моцным у выніку распаўсюджання
ў розныя бакі. Р сея/лло. 4. лердл., мдло.
Прымусіць знікнуць, прайсці (пра якое-н.
непрыемнае пачуццё). Ц лездк. рассейваць,
-аю, -аеш, -ае / рассяваць, -Аю, -Аеш, -Ае
(да 1 знач.). Ц лдз. рассеў, -сёву л*. (да 1
знач ), рассейванне, -я, л., рассяванне, -я,
л. (да 1 знач.) / рассеянне, -я, л. (да 3 знач.).
РАССКАКАЦЦА, -скачўся, -скАчашся,
-скАчацца; -скачуся; здк. (разм.). 1. Заха
піўшыся скокамі, пачаць многа скакаць.
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2. Скачучы, набраць большую хуткасць
(пра каня).
РАССКВАРЫЦЬ, ру рыш, рыць;
-раны; здк., ндло. Падсмажыць, высква
рыць (сала). II лездк. расскварваць, -аю,
-аеш, -ае.
РАССКУБЦІ, -скубў, -скубёш, -скубё;
-скубём, -скубяцё, -скубўць; -скўб, -бла;
-скубі; -скўбены; здк., мяло. Скубучы, ра
задраць, расцягнуць што-н. Р кудзелю.
II лездк. расскубаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц лдз.
расскубанне, -я, л
РАССЛАБЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; здк. Тое,
што і рдеслдблуць.
РАССЛАБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены; здк., кдео-мдло. 1. Зрабіць слабым,
ненапружаным; аслабіць. Р мыліць/. 2.
Адпусціць, зрабіць слабкім. Р /луад здеяздлун? хус/лку. II лездк. расслабляць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц лдз. расслабленне, -я, л.
РАССЛАБНУЦЬ, ну неш, не; рас
слАб, -бла; -ні; здк. (разм.). Моцна асла
бець, стаць слабым. Р дй номы.
РАССЛАВІЦЬ, -лАўлю, -лАвіш, -лАвіць;
-лАў; -лАўлены; здк., кдео-м/ло (разм ). 1.
Моцна расхваліць каго-, што-н.; усла
віць Р. ло^зе/а/ аерояў. 2. Распусціць чуткі,
плёткі пра каго-, што-н. Р лд ўсім сяле. Ц
лездк. расслаўляць, -Аю, -Аеш, -Ае.
РАССЛАІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-слбіцца; здк. 1. Раздзяліцца на слаі (у 1
знач.). Торндя лдро^д рдсслділдся. 2. лердн.
Раздзяліцца на сацыяльныя групы, пра
слойкі. II лездк. расслойвацца, -аецца. Ц лдз.
расслаенне, -я, л. / расслойка, -і, ДА^-йцы,
зк.
РАССЛАЙЦЬ, -лак5, -лбіш, -лбіць; -лбены; здк. 1. м/ло. Раздзяліць на слаі (у 1
знач.). Р /лор/л. 2. лердн., кдао-м/ло. Па
дзяліць на сацыяльныя групы. Ц лездк. рас
слойваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лдз. расслаенне,
-я, л. / расслойка, -і, ДЛ7-йцы, зк.
РАССЛУХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; здк.,
м/ло (разм.). Добра пачуць, разабраць на
слых.
РАССМАКТАЦЬ, макчў, -мбкчаш,
-мбкча; -макчй; -макгАны; здк., м/тло
(разм.). 1. Прымусіць знікнуць, разы
сціся (пра пухліну і пад.). 2. Смокчу
чы, растварыць. Р о]рд&ж цукру. Ц лездк.
рассмоктваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лдз. рас
смоктванне, -я, л.
РАССМЯШЫЦЬ ал. смяшыць
РАССМЯЯЦЦА, -мяібся,
мяёшся,
-мяёцца; -мяёмся, -меяцёся, -мяібцца;
-мёйся; здк. Пачаць моцна смяяцца, ад
казаць смехам. ТТейзрэчнд р.
РАССОВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
здк., м/ло. Размясціць, засоўваючы ў роз
ныя месцы. Р яблык/ лд скрылкдх.
РАССОЎВАННЕ ал. рассунуць
РАССОЎВАЦЦА ал рассунуцца
РАССОЎВАЦЬ ал. рассунуць
РАССОЎНЫ, -ая, -ае. Які можна рассу
нуць. Р смол.
РАССОХЛЫ, -ая, -ае. Які рассохся.
Рдссохлдя йзезккд.
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РАССОХНУЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв.,
-нецца; рассбхся, -сбхлася; зак. Высах
нуць так, каб утварыліся шчыліны. Дэбар
рассохся. II яезак. рассыхацца, -Аецца.
РАССПЯВАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; зак. 1. Пачаўшы пець, захапіцца спе
вамі. Сын рассядлаўся. 2. Крыху паспяваўшы, пачаць спяваць добра. Р. пераб
канцзртам.
РАССТАВІЦЦА, 1 і 2 ас адз не ўжыв ,
-віцца; -вімся, -віцеся, -вяцца; зак.
(разм.). Размясціцца, стаўшы на патрэб
ных месцах у пэўным парадку. Ц незак.
расстаўляцца, -Аецца; -Аемся, -Аецеся,
-Аюцца.
РАССТАВІЦЬ, -тАўлю, -тАвіш, -тАвіць;
-тАўлены; зак. 1. каео-што. Размясціць,
паставіць якім-н. чынам, парадкам. Р.
кн/е/ на паліцах. 2. мяло. Паставіць так, каб
павялічылася адлегласць паміж чым-н. Р.
ное/. 3. мяло. Рассунуўшы, устанавіць для
карыстання што-н. рассоўнае, расклад
ное. Р раскладушку. Ц незак. расстаўлАць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. расстаноўка, -і, ДМ
-нбўцы, лс. (да 1 знач.).
РАССТАЙНЫ, -ая, -ае. У паэзіі: які мае
адносіны да расстання, звязаны з раста
ваннем. Расстайныя старое/.
РАССТАНОЎКА, -і, ДМ -нбўцы, лс. 1.
ал. расставіць. 2. Рл*н. -нбвак. Парадак,
паслядоўнасць у размяшчэнні чаго-н.
ТТрае/льная р. знакаў прыпынку. 3. Р л*н.
-нбвак. Кароткая паўза пры размове, пры
выкананні чаго-н. Уытаць еерш з расста
ноўкай. II лрым. расстановачны, -ая, -ае (да
З знач.).
РАССТАРАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; зак. Вельмі пастарацца для набыцця
чаго-н.
РАССТАЦЦА, -тАнуся, -тАнешся, -тАнецца; -тАнься; зак., з к/м-чым. 1. Разві
таўшыся, разысціся; разлучыцца з кім-н.
Р з сябралі/. Р назаўсёды. 2. Адмовіцца
ад каго-, чаго-н. Р з Цэнным/ звычкам/.
II незак. расставацца, -стаібся, -стаёшся,
-стаяцца; -стаёмся, -стаяцёся, -стаяцца.
II наз. расставанне, -я, н., расстанне, -я, н.
/рОстань, -і, лс. (да 1 знач.).
РАССТРАЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак. 1. каео (што). Падвергнуць расстрэ
лу (у 2 знач.). Р збрабніка. 2. каео-што.
Падвергнуць моцнаму абстрэлу з блізкай
адлегласці. Р еаролсы эшалон з боелрыласам/. 3. што. Зрасходаваць пры страль
бе. Р усе патроны. Ц незак. расстрэльваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. расстрэл, -у, лі. / рас
стрэльванне, -я, н
РАССТРОІЦЦА, -рбюся, -рбішся, -рбіцца; зак. 1. (7 / 2 ас. не ўлсые.). Страціць
правільнасць пастраення, стаць беспарад
кавым. Халопа еучняўрасстро/лася. 2. (7 /
2 ас. не ўлсые.). Страціць свой строй, лад
(пра музычныя інструменты). Цымбалы
расстроіліся. 3. (7 / 2 ас. неўлсые.). Прый
сці ў заняпад. Тасяайтрка расстро/лася. 4.
Прыйсці ў ненармальны, хваравіты стан.
Здароўерасстро/лася. 5. (7 /2ас. неўлсые.).
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Не адбыцца па якой-н. прычыне. Вяселле
расстро/лася. 6. Засмуціцца, моцна зага
раваць. Р. з-за сына. Ц незак. расстройвац
ца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАССТРОІЦЬ, -рбю, -рбіш, -рбіць;
-рбены; зак. 1. каео-што. Парушыць па
радак, строй чаго-н. Р калону еучняў. 2.
што. Парушыць лад, строй (пра музыч
ныя інструменты). Р. скрынку. 3. што.
Прывесці ў заняпад, прычыніць шкоду.
Р. еаснабарку. 4. Давесці да ненармаль
нага стану; хваробы. Р здароўе. 5. што.
Перашкодзіць ажыццяўленню чаго-н.,
разладзіць. Р планы. 6. каео (што). Засму
ціць, давесці да дрэннага настрою. Сеа/м/
паеобз/налл' сын моцна расстроіў бацькоў. Ц
незак. расстройваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
расстройства,-а,н
РАССТРОЙСТВА, а, н 1. ал расстро
іць. 2. Поўны беспарадак, замяшанне з
прычыны парушэння строю (у 1 знач.).
Халопа прыйшла ў р. 3. Заняпалы стан,
беспарадак з прычыны ўрону дэзарганіза
цыі, беспарадку. Р ў сялі 7. Р ў еаспабарчых
снраеах. 4. Захворванне, выкліканае пару
шэннем дзейнасці якіх-н. органаў Р нереаў. 5. Дрэнны настрой, страта душэўнай
раўнавагі. 77е лсыццё, о абно р.
РАССТРЙІА, -і, ДМ-у лін. -і, -рыг / -аў
лі. Служыцель рэлігійнага культу пазбаў
лены царкоўнага сану або манах, пазбаў
лены манаства.
РАССТРЫГЧЫ, -рыгў, -рыжбш, -рыж$; -рыжбм, -рыжацё, -рыгўць; -рйц
-глА; -рыжы; -рьіжаны; зок., каео-што.
Пазбавіць духоўнага сану або манаства.
II незак. расстрыгаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз.
расстрыжэнне, -я, н.
РАССТРЭЛ, -у, лін. -ы, -аў лі. 1. ел. рас
страляць. 2. Смяротная кара, якая чыніц
ца выстралам з агнястрэльнай зброі. 77рысуйз/ць (За расстрэлу.
РАССТУПІІІЦА, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-стўпіцца; -стўпімся, -стўпіцеся, -стўпяц
ца; зак. 1. (7 / 2ас. неўлсые.). Адышоўшы ў
бакі, даць месца для праходу праезду. ^/ароб расстуніўся. 2. Утварыць трэшчыны,
разысціся ў бакі (пра зямлю, скалы, хвалі і
пад.). II незак. расступацца, -Аецца; -Аемся,
-Аецеся, -Аюцца.
РАССТЫКАВАЦЦА, кўюся, кўешся,
-кўецца; -кўйся; зак. Правесці расстыкоў
ку, раз'яднацца. Ц незак. расстыкоўвацца,
-аюся, -аешся, -аецца. Ц наз. расстыкоўка,
-і, ДМ-кбўцы, лс.
РАССУДЗІЦЬ, -суджў, -сўдзіш, -сўдзіць; -сўджаны; зак. 1. каео-што. Раза
браўшы абставіны, факты, вырашыць,
хто правы, хто вінаваты. Р. спрэчку. Тйойз/
нас рассудзяць. 2. Абдумаць, рашыць, раз
важыць. Сама сабе рассублсу. Ц незак. рас
суджваць, -аю, -аеш, -ае.
РАССУКАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Аец
ца / -сўчацца; зак. Развіцца, распусціц
ца (пра скручанае). Ц незак. рассўквацца,
-аецца.

РАССУКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае / -сучў,
-сўчаш, -сўча; -сукАны; зак., што. Раз
віць, распусціць (скручанае). Р нлётку. Ц
незак. рассукваць, -аю, -аеш, -ае.
РАССУНУЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -нец
ца; зак. 1. Рухаючыся, сунучыся ў ба
кі, аддаліцца, раз'яднацца, расступіцца.
ТОторы рассунул/ся. Хусты рассунул/ся. 2.
Разбурыцца, разваліцца (разм.). Хана рас
сунулася. II незак. рассоўвацца, -аецца.
РАССУНУЦЬ, -ну -неш, -не; -сўнь;
-нуты; зак. 1. што. Рухаючы, сунучы ў
розныя бакі, раз'яднаць, адсунуць, расхі
ліць. Р нарты. Р штсры. Р пясок. 2. што.
Зрабіць шырэйшым, раскласці (што-н.
складное). Р стол. 3. каео-што. Прыму
сіць расступіцца. Р натоўп. Ц незак. рас
соўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. рассоўванне,
-я, н.
РАССУПОНІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв.,
-ніцца; зак. Развязацца (пра супоню на
хамуце). Ц незак. рассупоньвацца, -аецца.
РАССУПОНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены; зак., каео-што. Развязаць супоню на
хамуце. Ц незак. рассупоньваць, -аю, -аеш,
-ае.
РАССУСОЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, ае; не
зак. (разм., неадабр.). Гаварыць павольна,
трацячы час на лішнія падрабязнасці. Ц
наз. рассусольванне, -я, н.
РАССЦІЛАННЕ ел разаслаць^.
РАССЦІЛАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-Аецца; незак. 1. ел. разаслацца. 2. Размя
шчацца на вялікай прасторы. За хатай
рассцілаўся луе.
РАССЦІЛАЦЬ ал разаслаць^.
РАССЦІЛАЧНЫ ал разаслаць^.
РАССЦІЛКА ал. разаслаць^.
РАССЫЛАННЕ ал разаслаць'.
РАССЫЛАЦЬ ал разаслаць'
РАССЦІЛАЧНЫ ал разаслаць'
РАССЦІЛКА ел. разаслаць'.
РАССЙЛЬНЫ, ая, ае 1. Які мае ад
носіны да рассылкі, звязаны з рассылкай.
2. у знач. наз. рассыльны, -ага, мн. -ыя, -ых,
м. Кур'ер, які разносіць пакеты, пісьмы.
РАССЦІЛАЦЦА,
плюся,
плешся,
-плецца; рассьіпся; зак. 1. (7 / 2 ас. не
ўлсые.). Высыпаўшыся адкуль-н., раскі
дацца ў розныя бакі, рассеяцца. Мука рас
сыпалася на стале. З кошыка рассыпаліся
бараеікі. 2. неран. Размясціцца, раскідац
ца на якой-н. прасторы. ТУа ўзгорку рассы
паліся хаты. 3. (7 і 2 ас. не ўлсые.). Разва
ліцца, распасціся на дробныя часткі. Хлеў
хутка рассыплецца. Труба зямлі басолі лёёкарассыпалася. 4. (7 / 2 ас. не ўлсые.). Ра
зысціся, разбегчыся ў розныя бакі. Дзеці
рассыпаліся на беарах. 5. Абазвацца часты
мі пералівістымі тукамі. Р. еясёлым роба
там. 6. Падкрэслена лісліва і шматслоўна
выказаць каму-н. што-н. прыемнае (па
дзяку і пад.; разм.). Р. ў пабзяках. Ц незак.
рассыпацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц наз.
рассыпанне, -я, н.
РАССЦІЛАЦЬ, -плю, -плеш, -пле; -па
ны; зак. 1. што. Высыпаць, раскідаць,
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рассеяць па паверхні. Р. е/м/н/. Р. ^рыбы.
2. м/то. Насыпаючы, размеркаваць, раз
мясціць. Е бульбу ў беамях/. 3. лерам., каао-м/то. Размясціць уроскідку на якой-н.
прасторы. Р. роту ўзбоўлс бароа/. Ц незак.
рассыпаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. рассы
панне, -я, я. / расс^шка, -і, ДМ -пцы, лс.
(да 2 знач.; разм.).
РАССЫПІСТЫ, ая, ае Які лёгка рас
сыпаецца на крупінкі, крошкі. Рассыл/стая бульба. II яаз. рассыпістасць, -і, лс.
РАССЫПНЫ, Ая, бе Які захоўваецца, утрымліваецца, прадаецца без упакоўкі, россыпам. Р цэменм/. Р цукар. Р. /лазар.
О Рассыпны строй — баявы строй пяхоты,
у якім стралкі размяшчаюцца ланцугом на
значнай адлегласці адзін ад аднаго.
РАССЫПЧАТЫ, ая, ае Тое, што і
рассыпісты. II яаз. рассыпчатасць, -і, лс.
РАССЫСАЦЦА ад. разассацца.
РАССЫСАЦЬ ад разассаць
РАССЫХАЦЦА ад. рассохнуцца.
РАССЫЦЕЦЬ ад сыцець
РАССЯВАННЕ ад. рассеяцца, рассеяць.
РАССЯВАЦЦА ад рассеяцца
РАССЯВАЦЬ ад рассеяць
РАССЯДАЦЦА ад. рассесціся.
РАССЯДЗЕЦЦА ад. расседзецца.
РАССЯДЛАЦЦА, і і 2 ас. неўжыв., -Аец
ца; зак. Вызваліцца ад сядла. Донь рассяд
лаўся. II яезак. рассядлоўвацца, -аецца.
РАССЯДЛАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каао (м/то/ Зняць сядло (з асядланай
жывёліны). II яезак. рассядлоўваць, -аю,
-аеш, -ае.
РАССЯКАННЕ ад рассячы
РАССЯКАЦЦА ад рассячыся
РАССЯКАЦЬ ад рассячы
РАССЯЛІЦЦА, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-сёліцца; -сёлімся, -сёліцеся, -сёляцца;
зак. 1. Пасяліцца ў розных месцах. Е яа
беразе еозсра. 2. Пасяліцца асобна (пра
тых, хто жыў разам). Ухаце цесна, р. трэба.
II яезак. рассяляцца, -Яецца; -Аемся, -Аеце
ся, -Аюцца. II яаз. рассяленне, -я, я.
РАССЯЛІЦЬ, -сяліб, -сёліш, -сёліць;
-сёлены; зак., каео-м/то. 1. Пасяліць у
многіх месцах. Р. с/лу^эя/лаў ла кеа/мэрах. 2. Пасяліць асобна (пра тых, хто жыў
разам). Р сыноў. Ц яезак. рассяляць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц яаз. рассяленне, -я, я.
РАССЯЧЫ / РАССЕКЧЫ, сякў, ся
чбш, -сячб; -сячбм, -сечацё, -сякўць;
-сёк, -кла; -сячія; -сёчаны; зак. 1. каео-м/то. Секучы, раздзяліць на часткі. Р
палена. 2. м/то. Нанесці глыбокую рану
парэз чым-н. вострым. Р палец. Р наеў.
3. лерам., м/то. Моцным рухам прарэзаць,
раздзяліць, раз'яднаць. Дарлса рассекла
еобну/о алайзь. Рака рассекла луз яа бзее
часткі. Р армпо лрац/ўн/ка. Ц яезак. рассякАць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц яаз. рассяканне, -я,
я. і рассячэнне, -я, я.
РАССЯЧЫСЯ / РАССЕКЧЫСЯ, 1 і 2
ас. не ўжыв., -сячэцца, -сякўцца; -сёкся,
-сёклася; зак. Раздзяліцца, расшчапіцца
на часткі. Ц яезак. рассякацца, -Аецца.

РАСТАЛКАВАЦЬ, -кўю, кўеш, кўе;
-кўй; -кавАны; зак., м/то. Растлумачыць,
зрабіць зразумелым. Р. лраз/дьнае рам^энне
забачы. II лезак. расталкоўваць, -аю, -аеш,
-ае.
РАСТАМЕР, -а, лік. -ы, -аў, м. Прылада
для вымярэння росту чалавека.
РАСТАПІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-тбпіцца; зак. Стаць вадкім у выніку на
гравання. Доек растапіўся. Ц лезак. растаплАцца, -Аецца / растоплівацца, -аецца
РАСТАПІЦЬ, -тапліб, -тбпіш, -тбпіць;
-тбплены; зак., м/то. Нагрэўшы, ператва
рыць цвёрдае ў вадкае. Р. тлум/ч. Р. еоск.
II яезак. растаплйць, -Аю, -Аеш, -Ае / рас
топліваць, -аю, -аеш, ае
РАСТАПТАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-тбпчацца; зак. (разм.). Пра абутак: стра
ціць форму, стаць залішне прасторным у
выніку працяглай носкі; разнасіцца. Ц ле
зак. растоптвацца, -аецца.
РАСТАПТАЦЬ, -тапчў, -тбпчаш, -тбпча; -тапчьі; -таптАны; зак. 1. каео-м//яо.
Наступіўшы, расціснуць; сапсаваць, знішчыць. Р ерыб. 2. леран. Зняважыць чые-н.
пачуцці, прынізіць годнасць. Р. серу ча
лавека. 3. м/то. Пра абутак: доўга носячы,
зрабіць залішне прасторным, разнасіць
(разм.). Р чаравік/. Ц яезак. растоптваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц лаз. растоптванне, -я, я.
РАСТАПЫРЫЦЦА, -руся,
рышся,
-рыцца; зак. (разм.). 1. Шырока раскі
нуць, расставіць, развесці рукі, ногі се
дзячы або стоячы. 2. (7 / 2 ас. яе ўлсыв.).
лерал. Распасцерціся ўшыркі, раскінуўшы
вецце, галіны і пад. 7ал/яы б{рэва рас/лалырыл/ся аб ве/яру. Ц яезак. растапырвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
РАСТАПЫРЫЦЬ, ру, рыш, рыць;
-раны; зак., м/то (разм.). 1. Расставіць,
развесці ў бакі (рукі, ногі і пад.). Р. мальцы.
Р крылы. 2. лерам. Раскінуць, распасцерці
ў бакі (вецце, галіны і пад.). Едка рас/лалырыда еал/ны. Ц яезак. растапырваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц коз. растапырванне, -я, м.
РАСТАРМАСІЦЬ, -машў, -мбсіш, -мбсіць; -мбшаны; зак., каео (^м/то) (разм.).
1. Тармосячы, разбудзіць, раскатурхаць.
2. лерам. Прымусіць дзейнічаць, развару
шыць, расшавяліць.
РАСТАРОПНЫ, ая, ае Кемлівы ў
справах; упраўны. Р чалавек. Ц лаз. раста
ропнасць, -і, лс
РАСТАЎСЦЕЛЫ, -ая, -ае. Які растаў
сцеў; распаўнелы, тоўсты. Рас/лаўсцелая
лсаячыяа.
РАСТАЎСЦЕЦЬ, ёю, ёеш, ёе; зак
Стаць тоўстым; распаўнець. 77аб с/лорасць
бзеб рас/лаўсцеў.
РАСТАЎЧЫ ел таўчы
РАСТАЦЬ, -тАну -тАнеш, -тАне; зак. 1.
(7/2 ас. ле ўлсыв.). Перайсці ў вадкі стан
пад уздзеяннем цяпла. Смее рас/яаў. 2. (7
/ 2 ас. яе ўлсыв.). Адтаяць, перастаць быць
падмёрзлым. Дороеа растала. 3. (7 / 2 ас.
ме ўлсыв.), лерам. Паступова знікнуць;
разысціся, рассеяцца. Тўк/ леем/ рас/ла-
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л/ ў бязмелснам (Залечым/. 7уман рас/лаў. 4.
лерам. Прыйсці ў замілаванне; расчуліц
ца, памякчэць. Р. аб лахеалы. Ц мезак. рас
таваць, -таіб, -таёш, -таё; -таём, -таяцё,
-такаць; -тавАй. Ц яаз. раставанне, -я, м.
РАСТАЧЫЦЬ , -тачў, -тбчыш, -тбчыць;
-тбчаны; зак., м/то (спец.). Расшырыць,
апрацаваць разцом. Р. аЭ/лул/му Ц мезак.
расточваць, -аю, -аеш, -ае. Ц маз. рас
точванне, -я, м. / растОчка, -і, ДА/-чцы, лс.
II ярым. растОчны, -ая, -ае. Р. с/лаяок.
РАСТАЧЫЦЬ , -тачў, -тбчыш, -тбчыць;
-тбчаны; зак., м/то. Згрызці, праесці, па
тачыць у многіх месцах. 77/ам/адьрастачыў
сцяну. II мезак. расточваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
маз. расточванне, -я, я.
РАСТАЧЫЦЬ , -тачў, -тбчыш, -тбчыць;
-тбчаны; зак., м/то. Прытачыўшы, зра
біць шырэйшым. Р слабн/цу. Ц яезак. рас
точваць, -аю, -аеш, -ае. Ц маз. расточванне,
-я, я. / растОчка, -і, ДА/-чцы, лс.
РАСТВАРАЛЬНІК, у, зім і, аў, л* Рэ
чыва, здольнае раствараць іншае рэчыва.
РАСТВАРАЛЬНЫ, ая, ае Які здоль
ны растварацца ў вадкасці. Ц маз. раства
ральнасць, -і, лс.
РАСТВАРЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-брыцца; зак. Утварыць у злучэнні з вад
касцю аднародную сумесь. Ц яезак. раства
рацца, -Аецца.
РАСТВАРЫЦЬ, -варў, -вбрыш, -вбрыць; -вбраны; зак., м/то. Прымусіць
растварыцца. Р. цукар у еабзе. Ц яезак. рас
твараць, -Аю, -Аеш, -Ае Ц маз. растварэнне,
-я, м.
РАСТВОР, -у л/я. -ы, -аў, л/. 1. Вадкасць,
атрыманая растварэннем якога-н. рэчыва
ў вадзе або іншай вадкасці. Собаеы р. 2. У
будаўнічай справе: вязкая цестападобная
сумесь цэменту, пяску і вады. Ц лрым. рас
творны, -ая, -ае
РАСТЛУМАЧАЛЬНЫ, ая, ае Які слу
жыць для растлумачэння чаго-н. Растлу
мачальная работа.
РАСТЛУМАЧЫЦЬ, чу чыш, чыць;
-чаны; зак., м/то. Раскрыць сэнс чаго-н.,
зрабіць ясным, зразумелым. Р. рам/эмме
задачы. II яезак. растлумачваць, -аю, -аеш,
-ае II яаз. растлумачэнне, -я, н.
РАСТЛУСЦЕЛЫ, ая, ае Тое, што і
растаўсцелы. Р мезены
РАСТЛУСЦЕЦЬ, ёю, ёеш, ёе; зак
Тое, што і растаўсцець.
РАСТОК, -ткА / -ткў, мн. -ткі^ -ткбў, м.
1. -ткў, ад. рост. 2. -ткА. Тое, што і парас
так.
РАСТОПЛІВАЦЦА ад растапіцца
РАСТОПЛІВАЦЬ ад растапіць
РАСТОПТВАННЕ ад растаптаць
РАСТОПТВАЦЦА ад растаптацца
РАСТОПТВАЦЬ ад растаптаць
РАСТОЧВАННЕ', ад растачыць'
РАСТОЧВАННЕ', ад растачыць'
РАСТОЧВАННЕ', ад растачыць'
РАСТОЧВАЦЬ' ад растачыць'
РАСТОЧВАЦЬ' ад растачыць'
РАСТОЧВАЦЬ' ад растачыць'

РАС-РАС
РАСТОЧКА' ал. растачыць'.
РАСТОЧКА^ ал. растачыць^.
РАСПЛАВІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв.,
-трбвіцца; злк. 1. Моцна раздражніцца
чым-н. (разм.). 2. Паглыбіцца або пад
няцца ад дзеяння кіслаты або іншых едкіх
рэчываў (пра рэльеф малюнка, адбітку;
спец.). II казак, раструшвацца, -аецца і
растраўляцца, -Яецца.
РАСТРАВІЦЬ, -аўліб, -Авілі, -Авіць;
-Аўлены; зак. 1. клао-што. Моцна раз
дражніць (разм.). 2. што. Паглыбіць або
падняць рэльеф чаго-н. з дапамогай кіс
латы ці іншых едкіх рэчываў (спец.). Ц
казак, растраўляць, -Аю, -Яеш, -Ае і рас
траўліваць, -аю, -аеш, -ае Ц каз. растрАўліванне,-я,к
РАСТРАЛЬНЫ ад ростра
РАСТРАНЖЁІРВАЦЬ, аю, аеш, ае;
казак., што (разм.). Тое, што і /яраклсь/рыі^ь. Р. зронім. II каз. растранжЯірванне, -я,
к.
РАСТРАНЖЫРЫЦЬ ал транжырыць
РАСТРАПАНЫ, -ая, -ае. Які растрапаў
ся; раскалмачаны. Рлстрлллныя елллсы. Ц
каз. растрапанасць, -і, зк.
РАСТРАПАЦЦА, -трапляўся, -трбплешся, -трбплецца; -трапіся; зак. Раскідацца ў
беспарадку; раскалмаціцца. Ц казак, рас
трэпвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАСТРАПАЦЬ, -трапліб, -трэплеш,
-трапле; -трапі; -трапАны; зак., што. 1. ал.
трапаць. 2. Раскалмаціць, раскідаць у бес
парадку 2?ецер рлст/шллу елллсы. Ц казак,
растрэпваць, -аю, -аеш, -ае
РАСТРАТА, -ы, ДЛ7 -рАце, лік. -ы, -рАт,
зк. 1. ал. растраціць. 2. Незаконна растра
чаная сума, маёмасць. Дакрыць рас/пра/яу.
РАСТРАТЧЫК, а, лік і, ау лі Чала
век, які зрабіў растрату (у 2 знач.). Ц зк.
растратчыца, -ы, лік. -ы, -чыц.
РАСТРАЦІЦЦА, -рАчуся, -рАцішся,
-рАціцца; зак. 1. Растраціць грошы, срод
кі і пад. Р ка еяседле. 2. Незаконна рас
ходаваць чужыя грошы, маёмасць і інш.;
зрабіць растрату (у 2 знач.). Ц кезак. рас
трачвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАСТРАЦІЦЬ, -Ачу, -Аціш, -Аціць;
-Ачаны; зак., што. 1. Расходаваць, патра
ціць. Р стыпендыю. 2. лерак. Патраціць
на што-н. дробнае, пустое, непрыстой
нае (сілы, пачуцці і пад.). Р здароўе. Р
энергію. 3. Незаконна расходаваць (гро
шы, маёмасць і інш.) Р клзённыя зронім.
II кезак. растрачваць, -аю, -аеш, -ае. Ц каз.
растрачванне, -я, к. і растрата, -ы, зк (да
З знач.).
РАСТРЎБ, -а, лік. -ы, -а% лі. Конуса
падобнае расшырэнне (трубы, адзення,
абутку). 2>оты з рлструбдліі. Ц крылі, растрўбны, -ая, -ае (спец.).
РАСТРУБІЦЬ ал трубіць
РАСТРУСІЦЬ, -рупіў, -рўсіш, -рўсіць;
-рўшаны; зак., мілю (разм.). Раскідаць
тонкім, рыхлым слоем для прасушвання.
Р сена. II незак. раструшваць, -аю, -аеш,
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-ае. II наз. растрўшванне, -я, н. і растрўска,
-і,,#Л7-рўсцы, зк.
РАСТРЎШЧЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-шчыцца; зак. (разм.). Раздрабіцца ад уда
ру або пад моцным цяжарам. Лбублру рас
кружылася шкло. II незак. растрўіпчвацца,
-аецца.
РАСТРЎШЧЫЦЬ,
шчу,
шчыш,
-шчыць; -шчаны; зак., клао-што (разм.).
Ударыўшы, націснуўшы чым-н., раздра
біць. Р шкло. Р косць. II незак. растрўшчваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. растрўшчванне, -я, н.
РАСТРЫБУШЫЦЬ, -буціў, -бўшыш,
-бўшыць; -бўшаны; зак. (разм.). 1. каео
^шліо). Пачысціць, выдаліўшы вантро
бы (рыбу птушку і пад.); распатрашыць,
выпатрашыць. 2. ішло, лерак. Выкінуць,
растрэсці пгго-н.; дастаць тое, што знахо
дзіцца ўнутры. Р. чдлілблн. Ц незак. растрыбўшваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСТРЫВОЖЫЦЦА, -жуся, -жыш
ся, -жыцца; зак. Моцна ўстрывожыцца.
II незак. растрывожвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
РАСТРЫВОЖЫЦЬ, жу -жыш, жыць,
-жаны; зак. 1. каео-шжо. Выклікаць у
кім-н. моцную трывогу; устрывожыць. Р
нелрыелінлй казіно#. Р бушу. 2. што. Пры
чыніць боль, дакрануўшыся да чаго-н. ба
лючага; развярэдзіць (разм ). Р. рану. Ц не
зак. растрывожваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСТРЭПВАЦЦА ал растрапацца
РАСТРЭПВАЦЬ ал. растрапаць
РАСТРЭСКАНЫ, ая, ае Пакрыты
трэшчынамі. Р. каліель.
РАСТРЭСКАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-аецца; зак. Даць многа трэшчын, па
крыцца трэшчынамі. Хублк растрэскаўся.
II незак. растрэсквацца, -аецца.
РАСТРЭСЦІ, -расў, -расёш, -расё; -расём, -расяцё, -расўць; растрбс, -рбсла і
-раслО, -рбсла і -раслб; -расі; -рЭсены;
зак. І. што. Трасучы, раскідаць, рассы
паць. Р сена. 2. што, лерак. Страціць,
згубіць (разм.). 77лкуль ехаў растрос усе
сяле еебы. 3. што. Разбурыць, прымусіць
распасціся. Р еоз. 4. каао-што. Натаміць,
намучыць пры трасучай яздзе (разм.). За
&троеу яао растрэсла (безас.). Ц незак. рас
трасаць, -Ою, -Аеш, -Ае і растрэсваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. растрасанне, -я, н. і рас
трэсванне, -я, н.
РАСТРЭСЦІСЯ, -расўся, -расёшся,
-расіцца; -расёмся, -расяцёся, -расўцца;
растросся, -рОслася і -расл&ся, -рбслася і -раслбся; -расіся; зак. 1. (7 і 2 лс. не
ўмые.). Раскідацца, рассыпацца. Заласы
яе растрэсліся. 2. (7 і2лс. неужые.), лерак.
Страціцца, згубіцца (разм.). Ў^е ліае на
таткі растрэсліся. 3. (7 і 2 ас. не ўмые.).
Разбурыцца, распасціся. 7?оз з сеналі рас
тросся. 4. Натаміцца, намучыцца ад тра
сучай язды (разм.). II незак. растрасацца,
-Аецца і растрэсвацца, -аецца.
РАСТУЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што (разм.). Пашкодзіць, тузаючы. Леечкі
растузалі скалы.

РАСТУЛЯЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -тўліцца; зак. (разм.). Перастаць быць сту
леным; раскрыцца. Ц незак. растульвацца,
-аецца.
РАСТУЛІЦЬ, -тулй, -тўліш, -тўліць;
-тўлены; зак., шлю (разм.). Развесці сту
леныя парныя часткі чаго-н. 7^ балоні. Д
крыссе паліто. Ц незак. растульваць, -аю,
-аеш, -ае.
РАСТУШАВАЦЬ, -пгўю, -шўеш, -шўе;
-шўй; -шавАны; зак., што (спец.). Раў
намерна расцерці, размазаць туш, аловак
у ценявых месцах рысунка. Р. карцёж. Ц
незак. растушоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
растушоўванне, -я, н. і растушоўка, -і, ДА/
-шбўцы, ж.; крылі, растушовачны, -ая, -ае.
РАСТУШОЎКА, -і, ДЛ7 -шбўцы, ж.
(спец.). 1. ал. растушаваць. 2. лін. -і, -шбвак.
Палачка з мяккага матэрыялу для расту
шоўвання грунтоўкі, накладвання грыму
РАСПЛІКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
злк., клао-што (разм.). Уваткнуць у роз
ныя месцы ўсё, многае. Р кніжкі лд палі
цах. II незак. растыкаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
РАСТЭРМІНАВАЦЬ,
нўю,
нўеш,
-нўе; -нўй; -навАны; зак., што. Размер
каваць на некалькі тэрмінаў. Р. еынлату
блуаоу. II незак. растэрміноўваць, -аю, -аеш,
-ае. II наз. растэрміноўка, -і, ДА7-н6ўцы, ж.
РАСФАРБАВАЦЬ, -бўю, -бўеш, -бўе;
-бўй; -бавАны; зак., што. Распісаць (у
4 знач.), размаляваць рознымі фарбамі.
II незак. расфарбоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
наз расфарбоўванне, -я, н і расфарбоўка,
-і, ДА7 -ббўцы, ж. II крылі, расфарбовачны,
-ая, -ае.
РАСФАРБОЎКА, -і, ДМ ббўцы, ж І.
ал. расфарбаваць. 2. Спалучэнне колераў.
Тканіна яркай расфарбоўкі.
РАСФАРМІРАВАЦЦА, 1 і 2 ас не
ўжыв., -рўецца; зак. Спыніць сваё існа
ванне ў якасці арганізаванай адзінкі. Тарнізон расфарлнраеаўся. Ц незак. расфармі
роўвацца, -аецца.
РАСФАРМІРАВАЦЬ, рўю, рўеш, рўе;
-рўй; -равАны; зак., шлю. Спыніць існа
ванне чаго-н. як арганізаванай адзінкі. Р
полк. II незак. расфарміроўваць, -аю, -аеш,
-ае. II наз. расфарміравАнне, -я, н. і расфар
міроўка, -і, ДА/-рбўцы, ж.
РАСФАСАВАЦЬ ал фасаваць
РАСФАСОВАЧНЫ ал фасаваць
РАСФАСОЎВАННЕ ал фасаваць
РАСФАСОЎКА ал. фасаваць.
РАСФАСОЎШЧЫК, а, лін -і, -аў, лі
Рабочы, які займаецца расфасоўкай. Ц ж.
расфасоўшчыца, -ы, лін. -ы, -чыц.
РАСФРАНЦІЦЦА, ранчўся, -ранцішся, -ранціцца; -ранцімся, -ранціцеся,
-ранцйцца; злк. (разм.). Адзецца па-моднаму, франтавата.
РАСФРАНЧАНЫ, ая, ае (разм )
Адзеты па-моднаму, франтавата. Рлсфрлнчлнля лублікл.
РАСФУФЫРАНЫ, -ая, ае (разм , не
адабр.). Занадта крыкліва і безгустоўна
адзеты.
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РАСФУФЫРЫЦЦА, -фьіруся, -фьірышся, -фырыцца; зак. (разм., неадабр.).
Занадта крыкліва і безгустоўна адзецца.
II незак. расфуфырвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
РАСХАДЖВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
Хадзіць павольна ўзад і ўперад. Р на лака/.
РАСХАДЗІЦЦА, -хаджўся, -хбдзіш
ся, -хбдзіцца; зак. 1. Прахадзіўшы доўга,
прывыкнуць да хадзьбы, перастаць адчу
ваць стомленасць ад яе. Расхабзіўся, і ное/
перасталі балець. 2. Пачаць хадзіць многа,
сюды-туды. 3. перан. Дайсці да крайняй
ступені ў праяўленні чаго-н., у якіх-н.
дзеяннях, разысціся. Яервы расхабзіліся.
Расхадзілася м/аленая завіруха. Ц незак. рас
ходжвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАСХАЛАДЗЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; зак.
(разм.). Стаць раўнадушным, халодным
да каго-, чаго-н. Расхаладзець баработы.
РАСХАЛАДЗІЦЬ, -ладжў, -лбдзіш, -лбдзіць; -лбджаны; зак., каго-м/то. Зрабіць
раўнадушным, халодным у адносінах да
каго-, чаго-н.; зменшыць сілу пачуцця. Ц
незак. расхалоджваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
расхалоджванне, -я, н.
РАСХАПАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каго-м/то (разм.). Хутка разабраць,
раскупіць. II незак. расхопліваць, -аю,
-аеш, -ае / расхапляць, -Аю, -Аеш, -Ае.
РАСХАПІЦЬ, -хапліб, -хбпіш, -хбпіць;
-хбплены; зак. (разм.). 1. каго-м/то. Тое,
што і расхапаць. 2. м/то. Хутка развес
ці, разамкнуць, разняць. Р. рук/. Ц незак.
расхопліваць, -аю, -аеш, -ае / расхапляць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. расхопліванне, -я, н.
РАСХАЦЕЦЦА, -хбчацца; безас., зак.,
чаео і з /н%). (разм.). Перастаць хацецца.
Расхацелася спаць.
РАСХАЦЕЦЬ, -хачў, -хбчаш, -хбча; -хаці; зак., чаео і з ін%?. (разм.). Перастаць ха
цець. Р. есц/.
РАСХВАЛІЦЦА, -валібся, -вАлішся,
-вАліцца; зак. (разм.). Пачаць празмерна
хваліцца. Ц незак. расхвальвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
РАСХВАЛІЦЬ, -валіб, -вАліш, -вАліць;
-вАлены; зак., каго-м/то. Вельмі часта,
не адзін раз пахваліць. Р вучня. Ц незак.
расхвальваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. рас
хвальванне, -я, н.
РАСХВАЛЯВАЦЦА, лібюся, -лібеш
ся, -лібецца; -лібйся; зак. 1. (7 / 2 ас. не
ўжь/в.). Пачаць моцна хвалявацца, стаць
бурным (пра мора, раку, возера і пад.). Мо
ра расхвалявалася. 2. Моцна ўсхвалявацца.
Ре/лэран расхваляваўся аб успал/інаў.
РАСХВАЛЯВАЦЬ, лібю, лібеш, лібе;
-лібй; -лявАны; зак., каео-пало. Е Прыму
сіць хвалявацца, зрабіць бурным (пра мо
ра, раку, возера і пад.). Рецер расхваляваў
возера. 2. Моцна ўсхваляваць. Уснал/іны
расхвалявала яео.
РАСХВАРЭЦЦА, -бюся, -Аешся, -Аец
ца; зак. (разм.). Моцна і надоўга захва
рэць. 77ем/та ен расхварэўся. Ц незак. рас
хворвацца, -аюся, -аешся, -аецца.

РАСХВАСТАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-вбшчацца; зак. (разм.). 1. Сапсавацца,
размачаліцца ад хвастання. 77ўга расхвас
талася. 2. Разбіцца, раскалаціцца. Міс
ка расхвасталася. Ц незак. расхвоствацца,
-аецца.
РАСХВАСТАЦЬ, -вашчу, -вбшчаш,
-вбшча; -вашчй; -вастАны; зак., м/то
(разм.). 1. Сапсаваць хвастаннем, разма
чаліць. Р. пуеу. 2. Разбіць, раскалаціць. Р.
гарм/чок. Ц незак. расхвостваць, -аю, -аеш,
-ае.
РАСХВАТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак. Тое, што і расхапаць. Ц незак. рас
хватваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСХІЛІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -хіліц
ца; зак. Адхіліць, адысці ў розныя бакі
(пра што-н. самкнутае). Заслона расхіліла
ся. II незак. расхіляцца, -Аецца.
РАСХІЛІЦЬ, -хіліб, -хіліш, -хіліць; -хілены; зак., м/то. Адхіліць, адвесці ў роз
ныя бакі; разняць самкнутае. Р. напоры. Ц
незак. расхіляць, -Аю, -Аеш, -Ае.
РАСХІНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; зак. 1. Раскінуць
на сабе адзенне. Расхініся, калі горача. 2. (7
/ 2ас. абз. неўжыв.). Разысціся ў бакі, адхі
нуўшыся (пра краі, крыссе адзення). 77олы
курткі расхінуліся. 3. (7/ 2 ас. не ўжыв.).
Раскрыцца (пра дзверы, акно, заслону і
пад.). 4. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Разгарнуцца
(пра што-н. загорнутае). 77акунак расхі
нуўся. 5. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Расступіцца
ў бакі, даўшы праход, месца. ТТатоўл рас
хінуўся. II незак. расхінацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
РАСХІНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; -нўты; зак. 1. м/то. Адвесці
ў бакі, адхінуць захінутае; распасцерці. Р
полы лла/ача. Р. кусты. 2. /ато. Раскрыць
(дзверы, акно, заслону і пад.). 3. м/то. Раз
гарнуць (пгго-н. загорнутае, складзенае,
скручанае). Р. торбу са снебаннел/. 4. каеом/то. Прымусіць расступіцца. Р. натоўп. Ц
незак. расхінаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. рас
хінанне, я, н
РАСХІСТАНЫ, -ая, -ае. Які стаў сла
бым, няўстойлівым, хісткім. Старая рас
хістаная лесвіца.
РАСХІСТАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. 1. Пачаць моцна хістацца. Маятнік
расхістаўся. 2. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Стаць
няўстойлівым ад хістання. Слупок расхіс
таўся. 3. неран. Пахіснуцца, разладзіцца.
Дысцыпліна расхісталася. Ц незак. рас
хіствацца, -аецца.
РАСХІСТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., м/то. 1. Раскалыхаць, разгушкаць.
Р качэлі. 2. Хістаючы, зрабіць няўстой
лівым. Р. слуп. 3. перан. Разладзіць, пада
рваць. Р бысцынліну. II незак. расхістваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц ноз. расхістванне, -я, н.
РАСХЛЁБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., м/то. Тое, што і расхлябаць. Ц незак.
расхлёбваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСХЛЁБВАЦЬ ал. расхлябАць, расхлё
баць.

РАС-РАС
РАСХЛІСТАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; зак. (разм.). Тое, што і расхрыстацца.
II незак. расхліствацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
РАСХЛІСТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., м/то (разм.). Тое, што і расхрыстаць.
Р. ерубзіну. II незак. расхлістваць, -аю, -аеш,
-ае.
РАСХЛЯБАНЫ, ая, ае (разм) 1. У
якім аслаблі мацаванні; расхістаны. Рас
хлябаныя бзверы. 2. перан. Пазбаўлены
ўстойлівасці, цвёрдасці, віхлясты. Расхля
баная пахобка. 3. перан. Недысцыплінава
ны, неарганізаваны (неадабр.). Р. чалавек.
II наз расхлябанасць, -і, ж
РАСХЛЯБАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-аецца; зак. (разм.). Тое, што і расхістацца
(у 2 і 3 знач.). II незак. расхлябвацца, -аецца.
РАСХЛЯБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., м/то (разм.). Расхістаць. Р. балты. Ц
незак. расхлябваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСХЛЯБАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., м/то. 1. Хлябаючы, з'есці ўсё. Р. суп.
2. перан. Разблытаць, уладзіць што-н. за
блытанае, непрыемнае (разм.). Ц незак.
расхлёбваць, -аю, -аеш, -ае. 0 Расхлёбваць
кашу (разм.) — разблытваць якую-н. скла
даную справу.
РАСХЛЯБІСТЫ, -ая, -ае (разм.). Граз
кі, з калюжынамі (пра дарогу). Расхлябіс
тая барока.
РАСХЛЯБІЦА, -ы, ж. (разм.). Гразь,
бездараж. Росень не бывае без расхлябіцы.
РАСХНЫКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец
ца; зак. (разм.). Пачаць плакаць, выказ
ваючы незадаволенасць кім-, чым-н. 77у,
гобзе вал/, расхныкаліся.
РАСХОД, -у М -дзе, л/н. -ы, -аў, л/. 1.
Трата, расходаванне чаго-н. Р. электра
энергіі. 2. звычайна л/н. Сума зрасходава
ных грошай; выдаткі. Унастунныл/л/есяцы
бубуць вялікія расхобы. 3. Графа ў бухгал
тарскіх кнігах для запісу выдаткаў; проціл. прыход. 0 Вывесці (пусціць, спісаць) у
расход (разм.) — знішчыць, расстраляць.
Кішэнныя расходы — дробныя асабістыя
расходы. II нрыл/. расходны, -ая, -ае.
РАСХОДАВАЦЦА, дуюся, дуешся,
-дуецца; -дуйся; зак. і незак. 1. Патраціць
(траціць) грошы на што-н. (разм.). Р. на
пакупкі. 2. (7 і 2 ас. неўжыв.). Патраціцца
(траціцца), пайсці (ісці) на што-н. Масла
расхобўецца эканол/на. Ц зак. зрасходавац
ца, -дуюся, -дуешся, -дуецца; -дуйся. Ц наз.
расходаванне, -я, н
РАСХОДАВАЦЬ, дую, дуеш, дуе;
-дуй; -даваны; зак. і незак., м/то. 1. Па
траціць (траціць) на што-н. Р. ером/ы. 2.
(7 і 2 ас. не ўжыв.). Спажыць (спажываць;
разм.). Сучасныя электрапрыборырасхобуюць л/ала электраэнергіі. Ц зак. яшчэ зрас
ходаваць, -дую, -дуеш, -дуе; -дуй; -дава
ны. II наз. расходаванне, -я, н.
РАСХОДЖВАЦЦА ал расхадзіцца
РАСХОДЗІНЫ, -дзін (разм.). Разыход
людзей з якога-н. сходу, бяседы і пад. 77е-

РАС-РАС
райраСХОЙЗІНОМ/ бацькоў наклікала настаў-

Н/Ца.

РАСХбДНІК, -у, лі Травяністая расліна
сямейства таўсцянкавых з жоўтым мясіс
тым сцяблом і лісцем; зайцава капуста.
РАСХОПЛІВАННЕ ад. расхапіць
РАСХОПЛІВАЦЬ а/? расхапаць, расха
піць.
РАСХРАБРЫЦЦА, -рўся, -рйшся,
-рьіцца; -рьімся, -рыцёся, -рАцца; зак.
(разм.). Набрацца храбрасці; асмялець.
РАСХРАПЦІСЯ, -храпўся, -храпёшся,
-храпёцца; -храпёмся, -храпяцёся, -храпўцца; расхрбпся, -раплАся, -лбся; -храпіся; зак. (разм.). Пачаць моцна і доўга
храпці.
РАСХРЫСТАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; зак. (разм.). Шырока расхінуць на са
бе адзенне. Ц казак, расхрыствацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
РАСХРЫСТАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; рьістаны; зак., што (разм.). Шырока расхі
нуць адзенне. Ц казак, расхрыстваць, -аю,
-аеш, -ае.
РАСХУТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., каао-аано. Раскруціць, раскрыць ка
го-, што-н. захутанае. Р йзіця. Р. хустку.
II казак, расхутваць, -аю, -аеш, -ае. Ц зеар.
расхутацца, -аюся, -аешся, -аецца; казак,
расхутвацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц коз.
расхутванне, -я, к.
РАСЦАЛАВАЦЦА, -лўюся, лўешся,
-лўецца; -лўйся; зак. Моцна, некалькі
разоў пацалавацца адзін з адным. Ц казак,
расцалоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАСЦАЛАВАЦЬ, лўю, лўеш, лўе;
-лўй; -лавАны; зак., каео-што. Моцна,
некалькі разоў пацалаваць. Ц казак, расца
лоўваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСЦАНІЦЬ, -цаніб, -цЭніш, -цаніць;
-цбнены; зак. 1. мана. Вызначьшь цану
чаго-н.; ацаніць. Р. /лазар. 2. марак., каео-што. Вызначыўшы свае адносіны да
каго-, чаго-н., даць ацэнку ацаніць. Р.
чый-н. /лодак/л. II казак, расцэньваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц каз. расцэнка, -і, ДЗ/ -нцы, ж.
(да 1 знач.) і расцэньванне, -я, к.; нрым.
расцэначны, -ая, -ае (да 1 знач.). Расцэначкая еейал/асць.
РАСЦВЁЛЬВАЦЬ ад. расцвяліць
РАСЦВІСЦІ -цвітў, -цвіцёш, -цвіцё;
-цвіцём, -цвіцяцё, -цвітўць; расцвіў -вілА, -лб; -цвіці; зак. 1. (7 / 2 ас. ке ўжые.).
Пакрыцца цветам, кветкамі; распусціцца.
Расцём/ знак/. 2. лерак. Дасягнуць роскві
ту фізічных і духоўных сіл. Дзяучыка расцеіла. 3. лерак. Дасягнуць высокага раз
віцця, працвітання. 7одек/л пісьменніка
расцеіў. II кезак. расцвітаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
II каз расцвітанне, -я, к /рбсквіт, -у л/
РАСЦВЫРКАЦЦА, -аюся,
аешся,
-аецца; зак. (разм.). Пачаць доўга, беспе
растанку цвыркаць. Расцвыркаўся цеыркук.
РАСЦВЯЛІЦЬ, -вяліб, -вёліш, -вёліць;
-вёлены; зак. (разм.). 1. каео (м/то/ Раз
дражніць, раззлаваць. 2. што. Развярэ
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дзіць. Р. раку. II кезак. расцвёльваць, -аю,
-аеш, -ае.
РАСЦЁЛЬВАЦЦА ад. расцяліцца
РАСЦЕРАБІЦЬ, -церабліб, -цярэбіш,
-цярэбіць; -цярэблены; зак., мол о. Ачыс
ціць ад хмызняку (лес). Ц кезак. расця
рэбліваць, -аю, -аеш, -ае. Ц коз. расцярэблі
ванне, -я, к. / расцяроб, -у л/.
РАСЦЕРУШЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-цярўшыцца; зак. 1. Расцерціся на дроб
ныя часцінкі. 7ы/лукь расцерушыўся. 2.
Рассыпацца пры перавозцы, пераносе.
Соль расцерушылася. Ц кезак. расцярушвац
ца, -аецца.
РАСЦЕРУШЫЦЬ, -церушу, цяру
шыш, -цярўшыць; -цярўшаны; зак., ш/ло.
1. Рассыпаць роўным рыхлым пластом.
Р сека /локк/м слоем. 2. Рассыпаць, раз
губіць, перавозячы, пераносячы. Р. .жы
жа ла дарозе. Ц лезак. расцярушваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц лаз. расцярушванне, -я, л.
РАСЦЁРЦІ, разатру, разатрэш, раза
трэ; разатрбм, разатраце, разатруць; рас
цёр, -цёрла; разатру; расцёрты; зак. 1.
ш/ло. Тручы, размяць, раздрабніць, пера
тварыць у аднародную масу. Р /лы/лунь. 2.
ш/ло. Націскаючы, размазаць па якой-н.
паверхні. Р крэм ла руках. 3. каао-ш/ло.
Зрабіць масаж, моцна пацерці. Р сл/лу.
4. ш/ло. Ходзячы, ездзячы, пратаптаць,
пракласці (сцежку дарогу і пад.; разм.). Р
(Заробу. II лезак. расціраць, -Аю, -Аеш, -Ае.
II лаз расціранне, -я, к / расцірка, і, ДЛ7
-рцы, ж. II лрым. расцірачны, -ая, -ае (да 1
знач.; спец.) / расціральны, -ая, -ае (да І і
З знач.; спец.).
РАСЦЁРЦІСЯ, разатруся, разатрэшся,
разатрэцца; разатромся, разатрацёся, ра
затруцца; расцёрся, -цёрлася; разатрыся;
зак. 1. (7 / 2 ас. ле ўжыв.). Размяцца, пе
ратварыцца ў парашок і пад. у працэсе
трэння. 2. Нацерці сябе чым-н. Р мокрым
ручніком. 3. (7 /2ас. леўжыв.). Прапасці
ся, пратаптацца (пра дарогу, сцежку і пад.;
разм.). II лезак. расцірацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца; лаз. расціранне, -я, л. (да 2 знач.).
РАСЦЁЛ ад. расцяліцца.
РАСЦІЎ растў, расцёш, расцё; расцём,
расцяцё, растўць; рос, раслА, -слб; кезак.
1. Пра жывыя істоты, арганізмы: жыву
чы, павялічвацца. Дзеці растуць. Дрэвы
растуць. 2. Праводзіць дзе-н., у якіх-н.
умовах сваё дзяцінства, раннія гады жыц
ця. .Хлопчык рос у вёсцы. 3. (7 / 2 ас. ле
ўжыв.). Павялічвацца колькасна, у паме
рах, аб'ёме. Расце ўраджай лшак/цы. Рас
це лолыт ла тавары. 4. (7 / 2ас. леўжыв.).
Мацнець, узмацняцца. Уйушь/ расло неза^авальлелле. Расце аўтарытэт. 5. Удаска
нальвацца, развівацца. Рн расце як вучоны.
6. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Аб раслінах: распаў
сюджвацца, існаваць; знаходзіцца ў пра
цэсе росту. Мандарыны растуць на поўдні.
У сайзе расл/ толькі яблык/. Ц зак. вырасці,
-расту -расцеш, -расце; -расцём, -расцеце, -растуць; вйрас, -ела.
РАСЦІНАЦЬ ад расцяць

РАСЦІСНУЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-нецца; зак. 1. Аказацца расціснутым, па
душаным. Яйкі ў кошыку расціснуліся. 2.
Раскрыцца, расшчаміцца. Дудакі расціс
нуліся. II незак. расціскацца, -Аецца.
РАСЦІСНУЦЬ, ну -неш, -не; -ні; -ну
ты; зак. 1. каео-ш/ло. Націснуўшы, раз
душыць, расплюшчыць. Р. яеайы. 2. што.
Разняць, развесці, расшчаміць (сцісну
тае). Р зубы. II незак. расціскаць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II коз. расцісканне, -я, н.
РАСЦЙДЬ, рашчў, рбсціш, росціць;
рбсцім, росціце, рбсцяць; незак. 1. што.
Забяспечваць рост, развіццё (раслін); вы
рошчваць. Р сай. 2. каео. Іадаваць, вы
хоўваць. Р. йзяцей. 3. Садзейнічаць раз
віццю каго-, чаго-н. Р кайры. 4. што.
Прарошчваць на солад. Р ячмень. Ц наз.
рашчЭнне, -я, н.
РАСЦУГЛЯЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-Аецца; зак. Вызваліцца ад цугляў Донь
расцугляўся.
РАСЦУГЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак. Вызваліць каня ад цугляў Р каня.
РАСЦЫРЫКАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-аецца; зак. (разм.). Пачаць доўга беспе
растанку цырыкаць. Зграбі расцырыка
ліся.
РАСЦЭНАЧНЫ ал расцаніць, рас
цэнка.
РАСЦЭНКА, -і, ДМ* -нцы, мн. -і, -нак,
ж. 1. ал. расцаніць. 2. Устаноўленая на
пгто-н. цана, размер аплаты за што-н. Зні
зіць расцэнкі. II нрым. расцэначны, -ая, -ае.
РАСЦЭНШЧЫК, -а, мн -і, -аў м. Той,
хто вызначае расцэнкі. Ц ж. расцэншчыца,
-ы, мн. -ы, -чыц.
РАСЦЭНЬВАННЕ ад расцаніць
РАСЦЭНЬВАЦЬ ад расцаніць
РАСЦЮКАВАЦЬ, -кўю, -куеш, -кўе;
-кўй; -кавАны; зак., што. Развязаць, рас
пакаваць цюк. Р. сена. Ц незак. расцюкоў
ваць, -аю, -аеш, -ае Ц наз. расцюкоўванне,
-я, н. / расцюкоўка, -і, ДЛ7-кбўцы, ж.
РАСЦЯГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каао-што. 1. Разабраць, разнесці ў
некалькі прыёмаў у розныя месцы. Р. пар
кан на йроеы. 2. Раскрасці (разм.).
РАСЦЯГВАННЕ ад расцягнуць
РАСЦЯГВАЦЦА гл расцягнуцца
РАСЦЯГВАЦЬ гл расцягнуць
РАСЦЯГНЕНЫ, -ая, -ае Тое, што і рас
цягнуты. II наз. расцягненасць, -і, ж.
РАСЦЯГНУТЫ, -ая, -ае 1. Які падоў
жылі, расцягнулі. Расцягнутая вяроўка. 2.
неран. Празмерна працяглы, доўгі. Р. йаклай. II наз. расцягнутасць, -і, ж.
РАСЦЯГНУЦЦА, цягнўся, -цягнеш
ся, -цягнецца; -цягніся; зак. 1. (7 і 2 ас.
не ўжые.). Ад нацягвання падоўжыцца,
павялічыцца. Дб^та расцягнулася. 2. (7 і
2 ас. не ўжые.). Пашкодзіцца ад моцнага
напружання, удару, неасцярожнага руху
(пра звязкі, сухажылле і пад.). 3. (7 і 2 ас.
не ўжые.). Рухаючыся, размясціцца доўгім
радам на вялікай прасторы. Халопа рас
цягнулася. 4. (7 і 2 ас. не ўжые.). Размяс-
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ціцца паласой на якой-н. адлегласці. 2?ёсочко усцягнулася на Лео к/лоліет/?ь/. 5. (7
і 2 ас. не ўжне.). Стаць вельмі працяглым;
зацягнуцца. Робото усцягнулася на тыЛзень. 6. Легчы, выцягнуўшыся. Р на лаў
цы. 7. Упасці ўсім целам. Зачапіўся нагон? і
усцягнуўся на зямлі. Ц незак. расцягвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
РАСЦЯГНУЦЬ, -цягнў, -цягнеш, -цАгне; -цягні; -цАгнены / -цягнуты; зак. 1. каао-што. Нацягваючы, павялічыць у аб'ёме
ці даўжыні. Р боты. 2. што. Нацягнуўшы,
раскласці, развесіць, разаслаць. Р Лысая
на лаЛлозе. 3. што. Размясціць доўгім ра
дам або паласой на якой-н. адлегласці. Р.
обоз. Р %ун?м. 4. што. Пашкодзіць пры
моцным напружанні, удары, неасцярож
ным руху (сухажылле, звязкі і пад.). 5.
мяло. Зрабіць празмерна працяглым. Р
роботу на .месяц. 6. мяло. Разабраць, раз
несці па частках у розныя бакі. Р бярвенне.
7. мяло. Раскрасці (разм ). 8. каго (мяло).
Адцягнуць адно ад аднаго, разняць. Ц не
зак. расцягваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. рас
цяжэнне, -я, н. (да І і 4 знач.), расцяжка,
-і, ДАТ-жцы, зк. (да 1, 2 і 4 знач.; разм.) і
расцягванне, -я, н
РАСЦЯЖНЫ, -Ая, -бе. Такі, які можна
расцягнуць (у 1 знач.).
РАСЦЯЖЭННЕ, я, н 1. ал расцяг
нуць. 2. Пашкоджанне тканак (звязкі, су
хажылля) моцным напружаннем, ударам,
рыўком. Р сухажылля.
РАСЦЯЛІЦЦА, І і 2 ас не ўжыв,
-цёліцца; зак. (разм.). Ацяліцца (звычай
на з цяжкасцямі). Ц незак. расцёльвацца,
-аецца. Ц наз. расцёл, -у м.
РАСЦЯПА, -ы, ДЛ/-у, Т ам, м., ДЛ7-е,
Т-ай (-аю), ж., лін. -ы, -цяп (разм., неа
дабр.). Някемлівы, няўважлівы, рассеяны
чалавек.
РАСЦЯРОБ ал. расцерабіць.
РАСЦЯРУШВАННЕ ал. расцерушыць
РАСЦЯРУШВАЦЦА ал расцерушыцца
РАСЦЯРУШВАЦЬ ал расцерушыць
РАСЦЯРЭБЛІВАННЕ ал расцерабіць
РАСЦЯРЭБЛІВАЦЬ ал расцерабіць
РАСЦЯЦЬ, разатнў, разатнеш, разатні;
разатнём, разатняце, разатнўць; расцАў,
-цялА, -лб; разатні; расцяты; зок., што
(разм.). 1. Разняць, развесці, расціснуць.
Р зубы. 2. Рассячы, разразаць. Ц незок. рас
цінаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
РАСЦЯЧЫСЯ, 1 і 2 ас не ўжыв,
-чбцца; расцёкся, -цяклАся, -лбся; 1. Па
цячы ў розных кірунках па якой-н. павер
хні. ТМо рос^яклося ло лойлозе. 2. перон.
Распаўсюдзіцца дзе-н., па чым-н. 77о і/еле
рос^яклося цеплыня. Рое^екся лох сеежого хлебо. II незок. расцякацца, -Аецца. Ц ноз.
расцяканне, -я,н
РАСЧАКАНІЦЬ ал чаканіць
РАСЧАПЙ1ЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-чапіцца; зок. Раз'яднацца (пра што-н.
счэпленае). Рогоны роечол/л/ся. Ц незок.
расчэплівацца, -аецца Ц ноз расчаплённе,
-я, н. /расчЭпка, -і, ДМ-пцы, ж. (спец.).

РАСЧАПІЦЬ, -чапліб, -чбпіш, -чбпіць;
-чбплены; зок., што. Раз'яднаць (счэпле
нае). Р еогоны. II незок. расчэпліваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц ноз. расчЭпка, -і, ДЛГ-пцы, ж. /
расчаплённе, -я, н. (спец.).
РАСЧАРАВАННЕ, -я, н Пачуццё, стан
незадаволенасці, выкліканы няздзейсне
нымі спадзяваннямі, надзеямі, марамі;
страта веры ў каго-, што-н. /лыбокоер.
РАСЧАРАВАНЫ, -ая, ае Які знахо
дзіцца ў стане расчаравання; які сведчыць
аб расчараванні. Ц ноз. расчараванасць, -і,
ж.
РАСЧАРАВАЦЦА, -рўюся, -рўешся,
-рўецца; -рўйся; зок., у к/м-чым. Зведаць
расчараванне. Р. ў еын/кох лроцы. Ц незок.
расчароўвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАСЧАРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; -равАны; зок., кого (мілю). Выклі
каць расчараванне. Ц незок. расчароўваць,
-аю, -аеш, -ае.
РАСЧАРЦІЦЬ, -чарчў, -чбрціш, -чар
ціць; -чЭрцім, -чарціце, -чэрцяць; -чэрча
ны; зок., моле. Нанесці на што-н. штрыхі,
лініі ў патрэбных кірунках. Р лолеру. Ц не
зок. расчэрчваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ноз. рас
чэрчванне, -я, н.
РАСЧАСАЦЦА, -чапіўся, -чэшашся,
-чэшацца; -чэшамся, -чэшацеся, -чэшуц
ца; -чашыся; зок. Расчасаць сабе валасы. Ц
незок. расчэсвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАСЧАСАЦЬ', -чапіў, -чбшаш, -чбша;
-чбшам, -чбшаце, -чбшуць; -чашЫ; -ча
саны / -часаны; зок., што. Расправіць,
разраўняць, прыгладзіць грэбенем. Р. еолосы. Р боробу. II незок. расчэсваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц ноз. расчэсванне, -я, н.
РАСЧАСАЦЬ , -чапіў, -чбшаш, -чбша;
-чбшам, -чбшаце, -чэшуць; -чашЫ; -ча
саны; зок., што. Высечы, расшырыць ад
туліну сякерай. II незок. расчэсваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц ноз. расчэсванне, -я, н.
РАСЧАХЛІЦЬ, -ліб, -лілі, -ліць; -лім,
-ліцё, -лАць; -лёны; зок., што. Зняць ча
хол з чаго-н. Р аормоты. Ц незок. расчах
ляць, -Яю, -Аеш, -Ае.
РАСЧАЦЬ, разачнў, разачнёш, разачнё; разачнём, разачняцё, разачнўць; ра
зачні; расчаты; зок., што (разм.). Пачаць,
распачаць (рабіць што-н.). Р буйзўн/цтео
школы. II незок. расчынаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
РАСЧЛЯНІЦЦА гл. чляніцца
РАСЧЛЯНІЦЬ гл. чляніць
РАСЧЛЯНЯЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-нАецца; незок. Тое, што і члян/ццо. Ц ноз.
расчлянённе, -я, н
РАСЧЛЯНЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незок.,
што. Тое, што і члян/ць.
РАСЧОСКА, -і, ДАГ-чбсцы, мн. -і, -сак,

ж. Грэбень для расчэсвання валасоў. Л7етол/чноя р.
РАСЧУЛЕНЫ, -ая, -ае. Прыемна ўсхва
ляваны і замілаваны; які паддаўся чуллі
васці; які выражае спагаду спачуванне.
Росчулено (прысл.) Лзякозоць. Р чолоеек.
Р голос. II ноз. расчўленасць, -і, ж.

РАС-РАС
РАСЧУЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца;
зок. Паддацца пачуццю прыемнага хваля
вання, замілавання. Р (Зо слёз. Ц незок. рас
чальвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАСЧУЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зок., кого (што). Выклікаць пачуццё пры
емнай усхваляванасці. Слоеы сыно роснул/л/моц/. II незок. расчўльваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСЧУХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зок. (разм.). 1. Пачаць многа і энергічна
чухацца (у 1 знач.). 2. лброн. Пазбавіцца
стану санлівасці, вяласці; раскатурхацца. Ц
незок. расчухвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
РАСЧУХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зок., што (разм.). Чухаючы, пашкодзіць.
Р руку. II незок. расчўхваць, -аю, -аеш, -ае.
II ноз расчўхванне, -я, н.
РАСЧУЦЬ, -чўю, -чўеш, -чўе; зок.,
кого-ш/яо (разм.). Выразна, дакладна па
чуць. 7Уе ўсе яго слоеы можно было р.
РАСЧЫНІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-чыніцца; зок. Адчыніцца, стаць адчыне
ным. Дзееры росчын/л/ся. Ц незок. расчынАцца, -Аецца.
РАСЧЫНІЦЬ, чыніб, -чьініш, -чьініць; -чьінены; зок., што. Адчыніць што-н.
зачыненае. Р. Лазеры. Р чомоЛон. Ц незок.
расчынАць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ноз. расчынённе, -я, н.
РАСЧЫРВАНЕЛЫ, ая, -ае Які рас
чырванеўся, стаў румяным, чырвоным. Р
теор.
РАСЧЫРВАНЕЦЦА, ёюся, -ёешся,
-ёецца; зок. Пакрыцца чырванню, румян
цам.
РАСЧЫСЦІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , -іц
ца; зок. Стаць чыстым, свабодным ад ча
го-н. ТУебо росчысц/лося оЛ хмор. Ц незок.
расчышчацца, -Аецца.
РАСЧЫСЦІЦЬ,
чьішчу, -чьісціш,
-чысціць; -чышчаны; зок., што. Ачысціць,
вызваліць ад чаго-н.; прыбраць што-н.
Р Лорожку оЛ снегу. Ц незок. расчышчаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц ноз. расчышчэнне, -я, н. /
расчыстка, -і, ДА^-тцы, ж.
РАСЧЫТАЦЬ, -Аю, Аеш, Ае; -Аны;
зок., што. З цяжкасцю разабраць невы
разна напісанае. 77е роснытоў слоео. Ц не
зок. расчытваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСЧЫХВОСЦІЦЬ, вбшчу -вбсціш,
-вбсціць; -вбсці; -вбшчаны; зок., когошто (разм.). Разбіць, разграміць; раскры
тыкаваць.
РАСЧЭПКА ал. расчапіцца, расчапіць.
РАСЧЭПЛІВАЦЦА ал расчапіцца
РАСЧЭПЛІВАЦЬ ал расчапіць
РАСЧЭРЧВАННЕ ал расчарціць
РАСЧЭРЧВАЦЬ ал расчарціць
РАСЧЭСВАННЕ' ал расчасаць'
РАСЧЭСВАННЕ^ ал расчасаць^
РАСЧЭСВАЦЦА ал расчасацца
РАСЧЭСВАЦЬ' ал расчасаць'
РАСЧЭСВАЦЬ^ ал расчасаць^
РАСШАВЯЛІЦЦА, -вялібся, -вёлішся,
-вёліцца; зок. Тое, што і розедрушыццо.
II незок. расшавёльвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.

РАС-РАС
РАСШАВЯЛІЦЬ, -вяліб, -вёліш, -вёліць; -вёлены; зак., каео-што. 1. Шавеля
чы, разварушыць, вывесці са спакойнага
стану. Р. мурашн/к. 2. лерам. Абудзіць да
дзейнасці. Р. слухачоў. Ц яезак. расшавёльваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСШАЛОПАЦЬ, аю, -аеш, ае; зак.,
што (разм.). Зразумець, разгадаць. Рн
лебзь раем/аланаў, што аДяео латрабу/о/^ь.
РАСШАРКАЦЦА, аюся, -аешся, аец
ца; зак. 1. Раскланяцца, шаркаючы нагой.
77ачц/ва раскаркаўся. 2. неран. Выказаць
залішне ліслівыя адносіны да каго-н. Р.
лераД мачальс/леал^. Ц мезак. расшарквацца,
-аюся, -аешся, -аецца. Ц маз. расшаркван
не, -я, м.
РАСШАСТАЦЬ, -аю, аеш, ае; аны;
зак., што (разм.). Разадраць. Р сукенку.
РАСШКУМАТАЦЬ, -Аю, Аеш, Ае;
-Аны; зак., мама (разм.). Разадраць, раза
рваць на дробныя кавалкі. Р сшытак.
РАСШМАРГНУЦЦА, і і 2 ас не ўжыв ,
-нёцца; зак. 1. Рассунуцца, разысціся ў
бакі. Фіранка на акне расшмаренулася. 2.
Развязацца (пра тое, што было завяза
на). 27/нурк/ расшмаренул/ся. Ц незак. расшмбргвацца, -аецца.
РАСШМАРГНУЦЬ, нў, -нёш, -нё;
-нём, -няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак., апяе.
1. Рассунуць, развесці ў бакі што-н. за
шмаргнутае. Р занавескі. 2. Развязаць
завязанае пятлёй. Р. шнурок. Ц незак. рас
шморгваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСШНУРАВАЦЦА, -рўюся, -рўешся,
-рўецца; -рўйся; зак. 1. (7/2ас. не ўжыв.).
Развязацца (пра зашнураванае). баравік/
расшнураваліся. 2. Развязаць, паслабіць
на сабе шнуроўку. Ц незак. расшнуроўвац
ца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц наз. расшну
роўванне, -я, н
РАСШНУРАВАЦЬ, рўю, -рўеш, рўе;
-рўй; -равАны; зак., мане. Развязаць зашну
раванае. Р чаравікі. II незак. расшнуроўваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. расшнуроўванне, -я, н.
і расшнуроўка, -і, ДА/-рбўцы, ж.
РАСШПІЛІЦЦА, пілася, пілішся,
-піліцца; зак. 1. Расшпіліць на сабе адзен
не. 2. (7 і 2 ас. не ўлсые.). Вызваліцца ад
засцежкі. Даўне/? расшліл/ўся. Ц незак. рас
шпільвацца, -аюся, -аешся, -аецца і рас
шпіляцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
РАСШПІЛІЦЬ, -пілк), -піліш, -піліць;
-пілены; зак., што. Раз'яднаць што-н.
зашпіленае. Р паліто. Р. еуз/'к/. Ц незак.
расшпільваць, -аю, -аеш, -ае і расшпіляць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. расшпільванне, -я, н.
РАСШПУРЛЯЦЬ,
Аю,
Аеш,
Ае;
-Аны; зак., каео-што. Шпурляючы, раскі
даць. Р. цацкі ла ку/лках.
РАСШРУБАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-бўецца; зак. Аслабнуць у змацаваннях,
расхістацца (пра сашрубаванае). Ц незак.
расшрубоўвацца, -аецца.
РАСШРУБАВАЦЬ, бўю, бўеш, бўе;
-бўй; -бавАны; зак., што. Раз'яднаць што-н.
сашрубаванае. Р. замок. Ц незак. расшру
боўваць, -аю, -аеш, -ае.
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РАСШТУРХАЦЬ, аю, аеш, ае; аны;
зак. 1. каео-што. Адштурхнуць усіх, мно
гіх у розныя бакі. Р. натоўп. 2. каео ^што/
Штурхаючы, разбудзіць; раскатурхаць. Р.
соннае Дзіця. Ц незак. расштурхваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. расштурхванне, -я, н.
РАСШТУРХНУЦЬ, -ну, -неш, не; ні;
зак., каео-м//ло (разм.). Штурхнуўшы, раз
няць каго-н. Р. заДз//?ыс/лых хлапчукоў. Ц
незак. расштурхоўваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСШУКАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; зак. Знайсціся пасля пошукаў. Ц незак.
расшуквацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц наз.
расшуканне, -я, н
РАСШУКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак., каео-што. Знайсці пасля пошукаў.
Р сваякоў. Р ла/лрэбную кніеу. Ц незак. расшўкваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. расшўкванне, -я, н.
РАСШУМІЦЦА, -млібся, -мішся, -міцца; -мімся, -міцёся, -мАцца; -міся; зак.
(разм.). 1. Пачаць моцна шумець. Десрасшул/еўся. 2. Пачаць моцна крычаць, спра
чацца. Дзеці расшумеліся.
РАСШЧАБЁНКА, -і, ДМ-нцы, лс 1. ал
расшчабяніць. 2. Дробны шчэбень. Засы
лаць брук расшчабёнкай.
РАСШЧАБЯНІЦЬ,
бянй, -ббніш,
-бёніць; -бёнены; зак., м/то (спец.). Раз
драбніць, ператварыць у шчэбень. Р ка
мень. [І незак. расшчабёньваць, -аю, -аеш,
-ае. II наз. расшчабёнка, -і, ДА/ -нцы, лс. і
расшчабёньванне, -я, н
РАСШЧАБЯТАЦЦА, бячўся, -бёчашся, -бёчацца; -бячыся; зак. 1. Пачаць
моцна шчабятаць (пра птушак). Дас/лаўкі
расшчабяталіся. 2. лерам. Пачаць многа,
ахвотна гаварыць, расказваць. Дзеці рас
шчабяталіся.
РАСШЧАДРАЦЦА ал. расшчодрыцца.
РАСШЧАДРАЦЦА ал расшчодрыцца
РАСШЧАМІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-шчаміцца; зак. Разняцца, расшчапіцца
(пра што-н. сашчэмленае). /7альцы рас
шчаміліся. II незак. расшчамляцца, -Аецца і
расшчэмлівацца, -аецца
РАСШЧАМІЦЬ, -шчамліб, -шчбміш,
-шчаміць; -шчбмлены; зак., м/то. Раз
няць, расшчапіць сашчэмленае. Р. зубы. Ц
незак. расшчамляць, -Аю, -Аеш, -Ае і рас
шчэмліваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСШЧАПІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-шчбпіцца; зак. 1. Раскалоцца, раздзяліц
ца на часткі. 77алена лёека расшчамілася. 2.
Разняцца, раз'яднацца. 77аль^ы расшчамі
ліся. 3. Раздрабіцца, распасціся на часткі
(спец.). Валакно расшчамілася. 4. Расклас
ціся на часткі ў выніку хімічнай рэакцыі
(спец.). З^ір расшчапіўся. 5. Распасціся
(пра атамы; спец.). Ц незак. расшчапляцца,
-Аецца і расшчэплівацца, -аецца. Ц наз. расшчаплённе, -я, н
РАСШЧАПІЦЬ, -шчапліб, -шчбпіш,
-шчбпіць; -шчЭплены; зак., што. 1. Рас
калоць, раздзяліць на часткі. Р палена.
2. Разняць, раз'яднаць. Р кальцы. 3. Раз
драбіць, заставіць распасціся на часткі

(спец.). Р валокны. 4. Раскласці на часткі
ў выніку хімічнай рэакцыі (спец.). Р э<йр.
5. Прымусіць распасціся (атам; спец.).
Р. атам урану. Ц незак. расшчапляць, -Аю,
-Аеш, -Ае і расшчэпліваць, -аю, -аеш, -ае.
II наз. расшчапленне, -я, н. (да 3—5 знач.).
РАСШЧОДРЫЦЦА,
руся, -рыш
ся, рыцца і РАСШЧАДРЫЦЦА, -рўся,
-рьішся, -рьіцца; зак. Праявіць шчод
расць, стаць шчодрым. Ц незак. рас
шчодрывацца, -аюся, -аешся, -аецца і рас
шчадрацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
РАСШЧЭП, -у, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
Месца, дзе што-н. расшчэплена, разрэза
на ўдоўж. Р у Дошцы.
РАСШЧЭПІНА, ы, мн ы, пін, ж.
Шчыліна, расколіна ў чым-н. Р ў Дошцы.
РАСШЫРАЛЬНІК, а, мн -і, -аў, м
(спец.). Прыстасаванне, прылада для рас
шырэння чаго-н.
РАСШЫРЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-рыцца; зок. 1. Стаць больш шырокім,
пашырыцца. ТТляцоўко расшырылася. 2.
Павялічыцца колькасна, у аб'ёме; пашы
рыцца. Асартымент лраДуктаў расшы
рыўся. 3. Стаць больш шырокім па змесце,
паглыбіцца. Тэматыка ДаклаДаў расшы
рылася. II незак. расшырАцца, -Аецца. Ц наз.
расшырэнне, -я, н.
РАСШЫРЫЦЬ, ру, рыш, рыць; -ра
ны; зак., што. 1. Зрабіць больш шырокім,
пашырыць. Р. Дароеу. 2. Павялічыць коль
касна, у аб'ёме; пашырыць. Р еытеорчасць. 3. Зрабіць больш шырокім па змес
це, узмацніць; пашырыць. Р. круеаадяД. Р.
крабы Дэпутатаў. Р кола інтарэсаў. Ц не
зак. расшыраць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. рас
шырэнне, -я, н.
РАСШЫЎНЫ, Ая, бе Расшыты ўзо
рамі, упрыгожаны вышыўкай. Р ручнік.
РАСШЫФРАВАЦЬ, рўю, рўеш, рўе;
-рўй; -равАны; зак., што. Разабраць, пра
чытаць зашыфраванае. Р радыёграму. Ц не
зак. расшыфроўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
расшыфроўванне, -я, н. і расшыфроўка, -і,
ДМ-рбўцы, ж.
РАСШЫФРОЎШЧЫК, а, мн і, аў,
м. Спецыяліст, які займаецца расшыф
роўкай. II ж. расшыфроўшчыца, -ы, мн. -ы,
-чыц.
РАСШЫЦЦА, і і 2ас. неўжыв., -ішйецца; зак. Распароцца (пра што-н. сшытае).
7/ак/Дка расшылася. Ц незак. расшывЯцца,
-Аецца.
РАСШЫЦЬ, -шыю, -шьіеш, -шьіе;
-шыты; зак., што. 1. Распароць сшытае.
Р кн/еу. 2. Упрыгожыць узорным шыццём,
вышыўкай. Р сурвэтку елаДДз/о. Ц незак.
расшываць, -Аю, -Аеш, -Ае Ц наз. расшыван
не, -я, н. / расшыўка, -і, ДМ-цпАўцы, ж.
РАСШЭЙГАЦЬ, аю, аеш, -ае; -аны;
зак., што (разм.). Растраціць. Р ерошы. Ц
незак. расшэйгваць, -аю, -аеш, -ае.
РАСЯНКА, -і, ДМ-нцы, л/н. -і, -нак, ж.
Травяністая балотная насякомаедная рас
ліна. II лрь/м. расянкавы, -ая, -ае. Сямей
ства расянкавых (наз.).
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РАСЯНЫ / РАСЯНЫ ад. расА
РАТА, -ы,
рАце, л/м. -ы, рат, лс.
(разм.). Адна з частак агульнай платы,
доўгу і пад. Ллдц/ць ером/ь/ у ^зее /?дты.
РАТАВАЛЬНІК, а, л/м. -і, -аў л/. Той,
хто ратуе або выратаваў каго-н. Ц лс. ра
тавальніца, -ы, л/м. -ы, -ніц. II ярым. рата
вальніцкі, -ая, -ае.
РАТАВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны
для ратавання, выратавання каго-, чаго-н.
Рдтдядльмыя сро<3к/.
РАТАВАЦЦА, -тўюся, -тўешся, -тўец
ца; -тўйся; лездк. Пазбаўляцца ад якой-н.
небяспекі, пагрозы, гібелі. Р д<3 смерці.
РАТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; мездк., кдео-м/то. Даваць рату
нак, дапамогу ў цяжкім выпадку; пазбаў
ляць ад небяспекі. Р д<3 еолдіЗу. Р. лес д<3
лдлсдру. II мдз. ратаванне, -я, м.
РАТАЙ, -я, мм. -і, -яў м. (уст.). Араты. Ц
лрым. ратайскі, -ая, -ае.
РАТАПРЫНТ, -а, З/ -нце, мм -ы, -аў
м. (спец.). Друкарская машына малога
фармату для друкавання малатыражных
выданняў з машынапіснага тэксту а так
сама спосаб такога друкавання (афсетны).
II лрым. ратапрынтны, -ая, -ае.
РАТАТАР, -а, мм. -ы, -аў м. Размна
жальны апарат для друкавання копій з ма
шынапісу рукапісаў чарцяжоў малюнкаў.
II ярым. рататарны, -ая, -ае.
РАТАЎНІК, -А, мм. -і^ -бў м. Тое, што
і рдм^дедльмік. Ц лс. ратаўніца, -ы, мм. -ы,
-ніц. II лрым. ратаўніцкі, -ая, -ае.
РАТАЎНІЧЫ, -ая, -ае. Тое, што і рд/лдедльмы.
РАТАЦЫЙНЫ, -ая, -ае. Заснаваны на
прынцыпе кручэння асобных дэталей. Р.
рухде/к. Рдмідцыймдя л/дм/ымд.
РАТАЦЫЯ, -і, лс. 1. Паслядоўнае чар
гаванне, змена элементаў якой-н. струк
туры; абнаўленне складу каго-, чаго-н. Р
лесемь мд рд<3ь/естдмць//. Р кдс}рду. ^редміздтдры турм/ру лрдеял/ рд/лдцыю уйзельм/кдў. 2. Перыяд часу на працягу якога ўсе
палі якой-н. гаспадаркі павінны быць за
няты культурамі ў адпаведнасці з севазва
ротам (спец.). 3. Ратацыйная друкарская
машына. Ц лрь/м. ратацыйны, -ая, -ае. Рдтлдцыммдя ярдцэ/Зурд.
РАТНІК, -а, мм. -і, -аў, м. 1. Воін, баец
(уст. і высок.). 2. У царскай Расіі: радавы
салдат дзяржаўнага апалчэння.
РАТНЫ, -ая, -ае (уст. / высок.). Ваенны,
баявы. Р моЛзб/з.
РАТбК ал рот
РАТОНДА', -ы, ДА^-ндзе, мм. -ы, -тбнд
/ -тбндаў лс. (спец.). Круглы або паўкруг
лы невялікі будынак, звычайна з купалам.
II лрь/м. ратондавы, -ая, -ае.
РАТОНДА, -ы, ДЛ^-ндзе, мм. -ы, -тбнд
/ -аў лс. Верхняе цёплае жаночае адзен
не без рукавоў у выглядзе доўгай накідкі,
распаўсюджанае ў канцы 19 — пачатку
20 ст. II лрь/м. ратондавы, -ая, -ае.
РАТЎНАК, -нку м. Дапамога, абаро
на, выручка. 77рдс/ць рдм/умку. 0 Ратунку

няма — пра вельмі моцную ступень пра
яўлення чаго-н.
РАТУША, -ы, мм. -ы, -туш, лс. У нека
торых еўрапейскіх краінах: орган гарад
скога самакіравання, а таксама будынак,
дзе ён размяшчаецца, /дрд^скдя р. Ц лрь/м.
ратушны, -ая, -ае
РАТЫФІКАВАЦЬ, кўю, кўеш, кўе;
-кўй; -кавАны; здк. і мездк., м/то. Падвер
гнуць (падвяргаць) ратыфікацыі.
РАТЫФІКАЦЫЯ, і, лс Зацвярджэнне
вярхоўнай уладай міжнароднага дагавора,
заключанага яе ўпаўнаважанымі. Р м/рмдед (Здедзорд. [І лрь/м. ратыфікацыйны, -ая,
-ае. Рдть/ф/кд^ь/ммдя ердмд/лд.
РАЎЛА., (ал. роўна...). Першая састаў
ная частка складаных слоў; ужыв. замест
«роўна...», калі націск у другой частцы
слова падае на першы склад, напр.: рдўмдббкі, рдумдддлсмь/, ^дўмд^земмь/, рдўмдзмдчмь/, рдўмдлрдўмы, рдўмдс/льмь/.
РАЎНАБЕДРАНЫ, ая, ае Які мае
дзве роўныя стараны. Р. т^охеуеольм/к. Ц
мдз раўнабедранасць, -і, лс
РАЎНАВАіА, -і,
-вАзе, лс. 1. Стан
спакою, у якім знаходзіцца цела пад уз
дзеяннем роўных, процілегла накірава
ных сіл. .%л/ойл/бдяр. 2. Устойлівае стано
вішча, устойлівасць. Стрдц/ць рдўмдедеу.
3. лердм. Устойлівыя суадносіны паміж
чым-н. Экдяде/чмдя р. 4. лердм. Стан спа
кою, ураўнаважанасці, нармальны стан
духоўнага і маральнага жыцця. Рь/#есц/ з
рдумдеде/. II лрь/м. раўнаважны, -ая, -ае (да
I знач.; спец.).
РАЎНАВАЖКІ, -ая, -ае. Аднолькавы з
чым-н. па вазе.
РАЎНАВАННЕ ал. раўнаваць'
РАЎНАВАЦЦА, -нўюся, -нўешся, -нўецца; -нўйся; мездк. Лічыць сябе роўным з
кім-н. Р. змдлд^ь/м/.
РАЎНАВАЦЬ', -нўю, -нўеш, -нўе; -нўй;
-навіны; мездк. 1. м/то. Рабіць роўным,
прамым; выраўноўваць. Р (Здроку. Р сдемутыя ^е/к/. 2. кдео-м/то. Параўноўваць,
лічыць сябе роўным у якіх-н. адносінах
з кім-н. 77д ееЗдх іх мельед р. Ц мдз. раўна
ванне, -я, м.
РАЎНАВАЦЬ , -нўю, -нўеш, -нўе;
-нўй; мездк., кдео ("м/то? Эд кдео. Адчуваць
пачуццё рэўнасці. Р. мулсд ^д сяброўкі.
II здк. прыраўнаваць, -нўю, -нўеш, -нўе;
-нўй; -навіны (разм.).
РАЎНАДЗЕЙНЫ, ая, ае У выра
зе: раўнадзейная сіла (спец.) — сіла, якая
аказвае на цвёрдае цела механічнае ўздзе
янне, роўнае дзеянню некалькіх сіл.
РАЎНАДЗЕНСТВА, а, м Час, які бы
вае двойчы ў год, калі працягласць дня і
ночы аднолькавыя. Рясеммяе / дсеммяер.
РАЎНАДЎШНЫ, -ая, ае 1. Абыякавы
да людзей, да навакольнага. Рм чдлдеек р.
2. Зд кдео-чдео. Які не адчувае схільнасці,
цікавасці, цягі да каго-, чаго-н. Рм р. Зд
лдэзп. II мдз. раўнадўшнасць, -і, лс. / раўнадўшша, -а, м

РАС-РАЎ
РАЎНАЗНАЧНЫ, ая, ае Які мае ад
нолькавае значэнне з іншым. Рдўмдзмдчмь/я еь/рдзь/. Р лд колькдсц/. Ц мдз. раўна
значнасць, -і, лс.
РАЎНАЛЕЖНЫ, ая, ае 1. Які ва ўсіх
сваіх пунктах аднолькава аддалены ад ін
шага; паралельны. Рдўмдлелсмь/я л/мп. 2.
Які супадае з іншым; аднолькавы. Рдўмдлелсмь/яз)/еь/. II мдз. раўналежнасць, -ці, лс.
РАЎНАМЕРНЫ, ая, ае Аднолька
вы, пастаянны ў якіх-н. адносінах на ўсім
працягу, ва ўсіх сваіх частках. Р стук сзрцд. Рдўмдл/ермдяхдЗд. II мдз. раўнамернасць,
-ці, лс.
РАЎНАПЛЕЧЫ, -ая, -ае (спец.). Які
мае роўныя плечы (у 4 знач.). Р рь/чда.
РАЎНАПРАЎЕ, -я, м. Раўнапраўнае
становішча, роўнасць у правах. Р ардмдЗзям.
РАЎНАПРАЎНЫ, -ая, -ае Які мае ад
нолькавыя з кім-н. правы. Р. ердл/дЗзям/м.
II мдз. раўнапраўнасць, -і, лс.
РАЎНАСІЛЬНЫ, -ая, -ае. Аднолькавы
з кім-, чым-н. па сіле, магутнасці. Рдўмдсмьмь/я бдрцы. Рдўмдсмьмь/я дрл///. II мдз.
раўнасп&насць, -і, лс.
РАЎНАЦЭННЫ, ая, -ае Аднолькавы
па цане, значэнні, якасці. Рдўмд/рммь/я
/уэмь/. Рдўмдцэммь/я /?дботм/к/. Ц мдз. раўна
цэннасць, -і, лс.
РАЎНАЧЛЕННЫ, ая, ае У матэма
тыцы: які мае аднолькавыя члены.
РАЎНД, -а, Л/ -дзе, л/м. -ы, -аў л/. 1. У
боксе: прамежак чаем на працягу якога
адбываецца адна схватка бою. 2. яердм.
Цыкл, серыя якіх-н. дзеянняў. Здкомчыўся
лсрм/ь/ мердедбррдў.
РАЎНІВЕЦ, -ніўца, л/м. -ніўцы, -ніўцаў,
л/. Раўнівы чалавек. Ц лс. раўнівіца, -ы, л/м.
-ы, -віц.
РАЎНІВЫ, -ая, -ае. 1. Схільны да рэў
насці, ахоплены рэўнасцю; які выражае
рэўнасць. Рдўм/едя лсомкд. Р. лоаляЗ. 2.
Выкліканы рэўнасцю, недавер'ем. Рдўм/еде лдЗдзрэмме. Ц мдз. раўнівасць, -і, лс. (да
1 знач.).
РАЎНІНА, -ы, л/м. -ы, раўнін, лс. Роў
ная, без вялікіх узгоркаў зямная паверхня.
Р. цяемулдся (Зд сдл/дед лесу. Ц лрь/л/. раў
нінны, -ая, -ае. Ц мдз. раўніннасць, -і, лс.
РАЎНІНА, -ьі, лс. Роўнае месца, роў
нядзь. Р ядкая, м/ ўзеордчкд.
РАЎНЯ, -ц лс. (разм.). Чалавек, роўны
другому па якіх-н. прыкметах (узрост, са
цыяльнае становішча, веды і пад.). Рм тдбе ме
РАЎНЯЦЦА, -йюся, -йешся, -йецца;
мездк. 1. Станавіцца ў строй па прамой
лініі. Р. у стрд/. 2. мд кдео-м/то і мд ком
чым. Імкнуцца быць падобным да каго-,
чаго-н. Р. мд леям/ь/х еучмяу. 3. з ка/-*/ыл/.
Параўноўваючы сябе з кім-н., прызна
ваць роўным. З /А/ м/хто ме л/олсд р. Ц мдз.
раўненне, -я, м. (да 1 і 2 знач.).
РАЎНЯЦЬ, -йю, -йеш, -йе; мездк., м/то.
1. Рабіць роўным, гладкім. Р Здролску. 2.

РАЎ-РАШ
Размяшчаць у адзін рад па прамой лініі. Р.
/?Д(Зь/.
РАЎТ, -у, Л/ рёўце, лін. -ы, -ай л/ Ура
чысты званы вечар без танцаў; прыём.
Здл/?дсй<ь нл /?.
РАЎЦІ^ равў, равёш, равё; равём, равяцё, равўць; роў, раўлА, раўлб; раві; нездк.
1. Утвараць рык, роў (пра жывёл). Адром
рдее. 2. Моцна плакаць (разм.). %ео /ны
рдбем?3. Моцна гаварыць, крычаць, пець
(разм.). 4. /ібрдн. Утвараць гукі, падобныя
на роў жывёл. Здя/рухд рдее. Сдл/дле/ль/
рдеу^ь. II д/Злдкр. раўнўць, -нў, -нёш, -нё;
-нём, -няцё, -нўць; -ні'
РАЎЧАК, -ё, л/н. -і^ -бў, л/. Тое, што і
рдўчук.
РАЎЧЎК, -ё, л/н. -і^ -бў л/. 1. Невялікі
равок, канаўка. 2. Невялікі ручай.
РАФІНАВАНЫ, ая, ае 1. Ачышчаны
ад дамешак (спец.). Р. алей. Р цукдр. 2. лердн. Вытанчаны, удасканалены (кніжн.). Р
аус/я. II ндз. рафінаванасць, -і, зк. (да 2 знач.).
РАФІНАВАЦЬ, нўю, нўеш, -нўе;
-нўй; -навАны; здк. і нездк., м//яо (спец.).
1. Ачысціць (ачышчаць) ад дамешак. Р
л/е/ядл/чнь/ с/мдў. 2. Апрацоўкай ператва
рыць (ператвараць) у рафінад. Р. цукдр. Ц
ндз. рафінаванне, -я, н.
РАФІНАД, -у; Л/-дзе, л/. Ачышчаны цу
кар у кавалках. Ц нрыл/. рафінадны, -ая, -ае.
РАФІНЁР, -а, л/. Машына для раздраб
нення і ачысткі грубых валакністых матэ
рыялаў у папяровай вытворчасці. Ц лрыл/.
рафінёрны, -ая, -ае. Рд^ннёрндя л/дсд.
РАФІНЁРНЫ, ая, ае (спец ) Е ал ра
фінёр. 2. Прызначаны для рафінавання.
Р цэх.
РАФІНОВАЧНЫ, ая, ае (спец) Які
прызначаны, служыць для рафінавання.
Рд^/лоедчлдя ле*/.
РАФІЯ, -і, зк. 1. Пальма з вялікімі пе
рыстымі лістамі і кароткім ствалом. 2.
Трывалае валакно, прыгатаванае з вон
кавага слою лістоў некаторых відаў гэтай
пальмы.
РАХАВАЦЦА, рахўюся, рахўешся, рахўецца; рахўйся; лездк. 1. з ка/. Рабіць
грашовыя падлікі, разлічвацца. 2. РАіцца,
абменьвацца думкамі (разм.).
РАХАВАЦЬ, рахўю, рахўеш, рахўе; рахўй; лездк. Рабіць падлікі, разлікі, падліч
ваць.
РАХАТ-ЛУКЎМ, -у, л/. Усходні канды
тарскі выраб з цукру; мукі і крухмалу з
арэхамі і міндалём.
РАХЁГ, -у, Л/ -хіце; л/. Дзіцячая хваро
ба, якая характарызуецца парушэннем
развіцця касцей у выніку недахопу ў арга
нізме неабходных вітамінаў. Ц //рыл/, рахі
тычны, -ая, -ае. Р. целдсклд/З.
РАХІТЫЗМ, -у, л/. Сукупнасць пры
кмет рахіту.
РАХІТЫК, -а, л/л. -і, -аў, л/. (разм.). Дзі
ця, хворае на рахіт. Ц лрыл/. рахітычны, -ая,
-ае. Рдх//лычлде (Зз/ця. Р еь/аля/З.
РАХМАНЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; лездк. 1.
Рабіцца ручным, свойскім (пра жывёлу).
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2. Станавіцца лагодным, ціхім, пакорлі
вым (пра чалавека).
РАХМАНЫ, -ая, -ае. 1. Які не баіцца
чалавека; спакойны, нязлосны (пра жы
вёлін, птушак). 2. Памяркоўны ў адносі
нах да іншых; згаворлівы; дабрадушны,
лагодны. %мдбек ел р. Ц лдз. рахманасць,
-і, зк.
РАХЎБА, -ы, зк. (разм.). 1. Падлікі, раз
лікі. 2. Выгада, карысць, сэнс. Яял/д рдхубы рдл/дл/лдедць хд/лу.
РАХЎНАК, -нку / -нка, л/л. -нкі, -нкаў
л/. 1. -нка. Дакумент з указаннем належ
най сумы грошай за адпушчаны тавар ці
выкананую работу. Р. зд л//зкедро<3л/я лердедерры. 2. -нку. Дакументальна афор
мленае права асобы або ўстановы, арга
нізацыі праводзіць праз банк розныя гра
шовыя аперацыі; дакумент, які дае такое
права і адлюстроўвае стан фінансавых
разлікаў наяўнасць грашовых укладаў Ла
крыца р. у #длку. 3. -нку. Падлік даходаў і
расходаў /7д(3бесц/ р. зробделых зд /ныіЗзель
рдсмлЗду. 4. -нку; лердл. Узаемныя прэтэн
зіі, крыўды, незадавальненні. У л/яле з /м
деобы р. О Асабовы рахунак — рахунак у
банку адкрыты на пэўную асобу. Бягучы
рахунак — рахунак укладчыка ў банку. Ц
лрыл/. рахунковы, -ая, -ае (да 2 знач.).
РАХУНКАВОД, а,
дзе, л/л ы, аў
л/. Спецыяліст па рахункаводстве. 77рдцдедць рдхулкдео(Эдл/. Ц лрыл/. рахункаводчы,
-ая, -ае.
РАХУНКАВОДСТВА, а, л Вядзенне
бухгалтарскага ўліку аперацый па рахунках (у 2 знач.); бухгалтарскі ўлік. Ц лрыл/.
рахункаводчы, -ая, -ае
РАЦІН, -у л/. Шарсцяная, з завітым гус
тым ворсам тканіна для верхняга адзення.
II лрь/л/. рацінавы, -ая, -ае.
РАЦПРАПАНОВА, ы, л/л ы, нбў ж.
Скарачэнне: рацыяналізатарская прапа
нова. /длдрдр зд рдцлрдлдлозу. З^сдрдл/^ь
рд^лрдлдлоьу.
РАЦЫЁН, -у, л/л. -ы, -аў, л/. Норма хар
човага забеспячэння для людзей і корму
для жывёлы на пэўны тэрмін. Дзёллы р. Ц
лрь/л/. рацыённы, -ая, -ае.
РАЦЫЯ', -і, л/л. -і, -цый, ж. Перанос
ная радыёстанцыя. Зеяздццд лд рдцы/.
РАЦЫЯ , -і, ж. Падстава, сэнс, слуш
насць. ^л л/де рдцыю /лдк сцаярж<3дць. Яял/д рд^ы/ рдб/^ь аэ/лд цялбр.
РАЦЫЯНАЛІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завёны; здк. і лездк., м/л/о. Удаска
нальваючы, арганізаваць (арганізоўваць)
што-н. больш рацыянальна, прадукцый
на. Р. оыл/бор'/дсць. II лдз. рацыяналізацыя,
-і, ж.
РАЦЫЯНАЛІЗАТАР, а, л/л -ы, аў, л/
Работнік, які займаецца рацыяналізацы
яй вытворчасці, вытворчых працэсаў Ц
лрыл/. рацыяналізатарскі, -ая, -ае. Рдць/ялдл/здл/дрскдя лрдлдлоод.
РАЦЫЯНАЛЙМ, у, л/ І. Кірунак у
ідэалістычнай філасофіі, які лічыць розум
адзінай крыніцай пазнання. 2. Разваж

лівыя, без эмоцый адносіны да жыцця. Ц
лрь/л/. рацыяналістычны, -ая, -ае
РАЦЫЯНАЛІСТ, а, А/ сце, лж ы,
-аў, л/. 1. Паслядоўнік рацыяналізму (у 1
знач.). 2. Той, хто разважліва, рацыяналістычна ставіцца да жыцця. Ц ж. рацыяна
лістка, -і, ДЛ/-тцы, л/л. -і, -так (да 2 знач.).
II лрь/л/ рацыяналісцкі, -ая, -ае.
РАЦЫЯНАЛІСТЫЧНЫ, ая, -ае 1. м
рацыяналізм. 2. Які абапіраецца толькі на
патрабаванні логікі, розуму развагі. Ц лдз.
рацыяналістычнасць, -і, ж.
РАЦЫЯНАЛЬНЫ, -ая, ае 1. Які мае
адносіны да розуму. Рдцыялдльлде лдзлдлле. 2. Разумна абгрунтаваны, мэтазгод
ны. Р лдс)ь/хоб? ^д слрдоь/. О Рацыянальны
лік — у матэматыцы: цэлы або дробавы
лік II лдз рацыянальнасць, -і, ж.
РАЦЫЯНІРАВАЦЬ, рую, -руеш, руе;
-руй; -раваны; здк. і лездк., м/тло (спец.).
Увесці (уводзіць), устанавіць (устанаўлі
ваць) пэўны рацыён з мэтай арганізацыі
правільнай сістэмы харчавання людзей ці
кармлення жывёлы. Ц лдз. рацыяніраванне,
-я, л.
РАЧАНЯ / РАЧАНЁ, нАці, л/л -нАты,
-нйт, л. Дзіцяня рака, маленькі рачок.
РАЧКАВАЦЬ, -кўю, -кўеш, -кўе; -кўй;
лездк. (разм.). 1. Поўзаць на карачках, ра
кам. 2. Цяжка працаваць сагнуўшыся, не
разгінаючыся. Р лд /ям/ дс) цял/лд (Зд цял/лд.
II лдз. рачкаванне, -я, л.
РАЧКОМ, л^ь/сл. Тое, што і /?дкдл/.
РАЧНІК, -ё, л/л. -і^ -бў, л/. Работнік рач
нога транспарту.
РАЧНЫ 67/. рака, рэчка.
РАЧУЛКА, -і, ДМ -лцы, л/л. -і, -лак, ж.
Невялікая рэчка.
РАЧЫНЫ ел. рак'
РАШАЮЧЫ, -ая, -ае. Найбольш істот
ны, галоўны. Рдм/дючдя лердл/оед. о Ра
шаючы голас — права галасаваць (на заез
дзе, канферэнцыі і пад.).
РАШОТКА, -і, ^А^-тцы, л/л. -і, -так, ж.
Загарадка, прыстасаванне з планак, ме
талічных пруткоў дроту і пад. (якія звы
чайна пераплятаюцца). Яколлдя /7. ТТ/мйуедльлдя Зд /?дм/о/лку сд(3з/ць (у турму). О
Крышталічная рашотка — размяшчэнне
атамаў і іонаў у крышталі, якое паўтараец
ца. II л/7Ь/л/. рашотачны, -ая, -ае.
РАШОТНЫ ал. рэшата
РАШПІЛЬ, -я, л/л і, яў л/ Напіль
нік з буйна насечанымі зубчыкамі. Ц л/?ь/л/.
рашпільны, -ая, -ае.
РАШЎЧАСЦЬ, і, ж 1. ал рашучы 2.
Смеласць, гатоўнасць прыняць і ажыцця
віць сваё рашэнне. /Трдяе/ць р.
РАШЎЧЫ, -ая, -ае. 1. Цвёрды ва ўчын
ках, без хістанняў Р лдлдеек. 2. Які не
дапускае пярэчанняў цвёрды. Р дйсдз.
Рдм/учь/я л/ерь/. 3. Найбольш важны, які
вызначае далейшы ход, развіццё чаго-н.
Р л/ол/дл/я. II лдз. рашўчасць, -і, ж.
РАШЧЫНІЦЬ, ынк5, ыніш, -йніць;
-ынены; здк., м//ло. Прыгатаваць (рошчы-
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ну), развёўшы муку вадой ці малаком. Д
цеста. II яезак. рашчыняць, -Аю, -Аеш, -Ае.
РАШЧЭННЕ а/? расціць
РАШЁІЦЦА, рашўся, рэшышся, ра
шыцца; зак. 1. яа мяло і з /я%). Знайшоў
шы ў сабе сілы, смеласць, адважыцца на
што-н. Р. яа (далёкую даездку. 2. (7 /2ас. яе
ўжь/в.). Атрымаць тое ці іншае рашэнне.
З^аўяеяяе яера/аь/:лася. 3. Страціць што-н.
(разм.). Мб/ўсяео/?аіаылмя.
РАШЁІЦЬ, рашў, рОшыш, рашыць;
рушаны; зак. 1. з /я%,. Абдумаўшы, прыйс
ці да якога-н. выніку заключэння. Рао/ь/ў
ехаць сяеояня. 2. з /я<%). і бабая. Вынесці ра
шэнне адносна каго-, чаго-н. ТТраўлеяяе
калгаса раа/ь/ла лачаць бубаўя/цтва электрастаяць//. 3. /ато. Расходаваць што-н.
нажытае (разм.). Р л/аёятак. 0 Рашыць
жыцця — забіць. II яезак. рашаць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц яаз. рашэнне, -я, я. (да 1 і 2
знач.).
РАШЭННЕ, -я, я. 1. ал. рашыць. 2.
Пастанова. Р з'езба. Сўбовае р. (прысуд).
3. Заключэнне, вывад з чаго-н. 77рь/йсц/ ба
каячатковаеара/аэяяя. 4. Адказ да задачы,
красворда і пад. Зяайсц/ р. 5. Ажыццяў
ленне творчай задумы; сама такая задума.
7>э;ж?ь/сё/?скае /у. л 'есь/. Смелае каяструктарскае р.
РАШОТНІК, а, мя. і, аў л* Ядомы

грыб карычневага колеру з сятчастай зпад нізу шапкай.
РАЯЛІЗМ, -у л*. (кніжн.). Прыхіль
насць да каралеўскай улады, манархізм. Ц
лрь/м. раялісцкі, -ая, -ае.
РАЯЛІСТ, -а, М -сце, .мя. -ы, -аў м
(кніжн.). Прыхільнік каралеўскай улады,
манархіст. Ц лс. раялістка, -і, ДА/-тцы, мя.
-і, -так. II ярым. раялісцкі, -ая, -ае.
РАЯЛЬ, -я, мя. -і, -яў м. Музычны кла
вішны інструмент з металічнымі струна
мі, нацягнутымі па гарызанталі. Тараць
яа раял/. Ручыцца яа класе раяля. Ц ярым.
раАльны, -ая, -ае
РАЯНІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; зак. і яезак., мяло. 1. Зра
біць (рабіць) падзел на раёны (адміні
страцыйныя, эканамічныя і пад.). 2. Раз
меркаваць (размяркоўваць), прызначыць
(прызначаць) для пэўных раёнаў (спец.).
Р. сорт ям/ая/цы. /Тасеяяе раяя/раеаяых
сартоў. II яаз. раяніраванне, -я, я.
РВАНУЦЦА ал. ірвануцца.
РВАНУЦЬ ал. ірвануць.
РВАНЫ ал ірваны
РВАЦКІ ал ірвацкі
РВАЦТВА ал. ірвацтва.
РВАЦЦА ал. ірвацца.
РВАЦЬ ал ірваць
РВАЧ ал. ірвач.
РВОТА ал. ірвота.
РВОТНАЕ ал. ірвотнае.
РВОТНЫ ал ірвота
РДЗЁННЕ ал ірдзець
РЦЗЁЦЦА ал. ірдзецца.
АДЗЕЦЬ ал. ірдзець.
РЖА ал. іржа.

РЖАВАСЦЬ ал. іржавасць.
РЖАВЁЦЬ ал іржавець
РЖАВЫ ал. іржавы.
РЖАННЕ ал іржаць
РЖАЦЬ ал. іржаць.
РЖЁІШЧА ал іржышча
РЖАЎНІК ал. іржэўнік.
РОБА, -ы, мя. -ы, роб, ж. Грубае ра
бочае адзенне (звычайна парусінавае або
брызентавае). Матроская р.
РОБАТ, -а, М-баце, мя. -ы, -аў м. Аўта
мат, які выконвае чалавечую працу (звы
чайна на канвееры), а таксама чалавека
падобны механізм. 77рамь/словь/ р. (аўта
матычны маніпулятар).
РОБАТА... Першая частка складаных
слоў са знач.: які мае адносіны да робата,
напр.: робатабубаваяяе, /ю&мяажэхя/ка.
РОБАТАТЭХНІКА, -і, ДМ -ніцы, ж.
Вытворчая тэхніка, заснаваная на прымя
ненні робатаў .йсараяеяяе /ю&мяатэхя/к/. Ц
лрь/м. робататэхнічны, -ая, -ае.
РОБЕР, -а, мя. -ы, -аў м. У некаторых
складаных картачных гульнях: законча
нае кола гульні. Р. у в/сце.
РОБЛЕНЫ, -ая, -ае. 1. Штучна выклі
каны, ненатуральны. Робленая весялосць.
2. Выкананы ручным вязаннем. Роблеяыя рукав/'ць/. Ц яаз. робленасць, -і, лс. (да
1 знач.).
РОТ', -а, Мрбзе, мя. -і/ (з л/ч. 2, 3, 4)
рагц рог / рагбў м. 1. Выраст з касцявога
рэчыва на чэрапе ў некаторых жывёл. Раловь/я
Абламаць або лазб/ваць рое/ каму-я. (перан.: уціхамірыць, утаймаваць,
прымусіць каго-н. пакарыцца; сагнаць
пыху з каго-н.; разм.). Сагнуць (або скру
цяць) у бораяоўр. (перан.: строгасцю, жор
сткасцю прымусіць каго-н. пакарыцца,
падпарадкавацца; разм.). 2. Музычны або
сігнальны інструмент у выглядзе сагнутай
трубы з расшыраным канцом. 77оляўя/чь/
р. 3. Полы рог жывёліны, які выкарыстоў
ваецца для піцця і як ёмішча. 77/ць в/яо з
роеа. Р. багацця (пра невычэрпную кры
ніцу багацця, дабрабыту). 4. Востры за
гнуты канец чаго-н. Р лячяых в/лак. Ц ламяя/а. ражбк, -жкА, мя. рбжкі, -жак, м. (да
1 знач.). Рожк/ бы яожк/ застал/ся аб каео-я. (нічога не засталося; разм.). Ц лрь/м.
рагавй, -Ая, -бе (да 1 знач.) / рагавы, -ая,
-ае (да 1 знач.).
РОГ, рагА, мя. рагі^ -бў м. Месца, дзе
сыходзяцца, перасякаюцца два прадметы
ці два бакі чаго-н. 77аразу вул/ць/. Р стала.
Р. хустк/. II ламяя/а. ражбк, -жкА, мя. -жкі^
-жкбў м.
РОГАПАДОБНЫ, ая, ае Падобны
знешне на рог' або на рогавае рэчыва. Роеалабобяь/я сук/. Ц яаз. рогападобнасць, -і,
лс.
РОіАТ, -у, М-гаце, м. Гучны, нястрым
ны смех. Рясёль/ р. 77акац/цца (або даехаць)
аб (з) роеату (гучна і нястрымана зарага
таць; разм.).
РОД', -у М-дзе, мя. -ы, -аў, м. І. Асноў
ная грамадская арганізацыя першабытна

РАШ-РОД
абшчыннага ладу аб'яднаная сваяцтвам і
агульнасцю гаспадаркі. Старэй/аь/яа роб)/.
2. Рад пакаленняў якія паходзяць ад адна
го продка, а таксама ўвогуле пакаленне.
Са зяатяаеа робу. 7?есц/ свой р. аб каео-я.
(паходзіць ад каго-н.). Робам еарабжая/я.
З робу у р. (з пакалення ў пакаленне). 2>ез
робу, без ллемея/ (пра чалавека невядомага
паходжання; уст.). 77/ робу я/ ллемея/ (пра
чалавека адзінокага, без родных; уст.).
Тата ў /ху робзе (па спадчыннасці). Р ча
лавечы (людзі). 3. У сістэматыцы жывёл і
раслін: група, якая аб'ядноўвае некалькі
відаў што валодаюць агульнымі прыме
тамі. 0 Ад (з) роду (разм.) — ад самага на
раджэння. На раду напісана мяло (разм.) —
прадвызначана.
РОД-у, М -дзе, м., чаео. І. Разнавід
насць чаго-н., якая валодае якой-н. якас
цю, уласцівасцю. Р войск (спецыялізацыя
войск у залежнасці ад характару ўзбраен
ня і прызначэння). Ройск/ ўс/хробаў збро/.
2. Напрамак, спосаб дзейнасці. Рыбраць
ловы р. бзейяасц/. 3. Нешта (нехта) накшталт каго-, чаго-н., падабенства каго-,
чаго-н. 75та еасц/я/ца — р. лаяс/яяал/а.
РОД-*, -у, 3/ -дзе, мя. -ы, -аў м. Грама
тычны клас слоў які характарызуецца
пэўнымі склонавымі канчаткамі і асаб
лівасцямі дапасавання. 77азоўя/к/ мужчыяскаеа, жаночага / я/якаеа робу. Ц лрь/м.
рбдавы, -ая, -ае.
РОДАВЫ', -ая, -ае. І. Які мае адносіны
да роду' (у 1 і 2 знач.), радавы. Р лаб. 2. Які
належыць роду' (у 2 знач.), перадаецца з
пакалення ў пакаленне. Р. лобь/т.
РОДАВЫ' ал род'
РОДАВЫ' ал роды
РОДАДАПАМОГА, і, ДМ мбзе, ж
(спец.). Медыцынская дапамога жанчы
нам у час цяжарнасці, родаў і ў пасляро
давы перыяд. II лрь/м. родадапамбжны, -ая,
-ае. Робабаламожяая ўстанова.
РОДАНАЧАЛЬНІК, а, мя і, -аў, м І.
Продак, ад якога вядзе свой пачатак род'
(у 2 знач.). 2. л^рая. Тое, што і засяавалья/к. 7?.Дуя/я-Марц/якев/ч / Ф.7>аеу/аэв/ч —
робаяачалья/к/ беларускаеа крь/ть/чяаеа
рэал/зл/у. II ж роданачальніца, -ы, мя -ы,
-ніц.
РОДЗІЧ, -а, мя. -ы, -аў, м. І. Член ро
ду' (у 1 знач.). 2. Сваяк, чалавек, блізкі па
паходжанні (разм.). Ц ж. родзічка, -і, ДМ
-чцы, мя. -і, -чак (да 2 знач.).
РОДНАСНЫ, ая, ае І. Заснаваны на
адносінах роднасці (у 1 знач.), які мае ад
носіны да роднасці (у 1 знач.), да родных.
Робяасяь/я сувяз/. Робяасяыя абяос/яь/. 2.
Блізкі да другога (другіх) па паходжанні,
па прыметах, якасцях і пад. Робяасяь/я яаробь/. Робяасяь/я мовь/. Ц яаз. роднаснасць,
-і, ж. (да 2 знач.).
РОДНАСЦЬ, -і, ж. І. Адносіны паміж
людзьмі, якія маюць агульных продкаў Р.
лер/аай стулея/. Р. бу/а (перан.). 2. Бліз
касць, падабенства, заснаванае на агуль
насці паходжання. Р. славяяск/х яаробаў.

РОД-РОЛ
РОДНЫ, -ая, -ае. 1. Які знаходзіцца ў
кроўнай роднасці, а таксама наогул у род
насці (у 1 знач.). Р брат. Родная цётка,
/асц/ць у робных (наз.). 2. Свой па нара
джэнні, па духу па звычках. Родная вёска.
Робнля мова (мова сваёй радзімы, на якой
гавораць з дзяцінства). 3. Дарагі, любы,
мілы (у звароце). О Родны склон — склон,
які адказвае на пытанні: каго? чаго? Ц ласк.
родненькі, -ая, -ае (да 3 знач.; разм.).
РОДЫ, -аў. Фізіялагічны працэс з'яў
лення на свет дзіцяці. Дрыжаць р. Ц ярым.
радавы, -ая, -ае. Робавыя схваткі.
РОЕВЫ ад рой
РОЖА, -ы, ж. Інфекцыйная хвароба,
якая характарызуецца запаленнем скуры
або слізістай абалонкі. Ц ярым. рожысты,
-ая, -ае. Рожыстае запаленне.
РОЗГА, -і, мн. -і, -заг / -згаў ж. 1. Тон
кая гнуткая галінка, дубец як прылада для
пакарання. 2. мн. Удары, пакаранне такі
мі дубцамі. Зжынаць розаг. Ц лрым. рбзгавы,
-ая, -ае (да 1 знач.).
РОЗДУМ, -у мн. -ы, -аў ж. Стан скан
цэнтраванасці думак, задумлівасці. Р наб
кнігай. Зрасці у р.
РОЗНА, лрысл. Не разам, паасобку.
.Харчавацца р.
РОЗНА... (а таксама разня...). Першая
састаўная частка складаных слоў у знач.
розны, з розным (тым, што названа дру
гой асновай), па-рознаму напр.: розна
іменны, рознатыповы, рознасастаўны.
РОЗНААБЛІЧНЫ, ая, ае (кніжн )
Розны па саставе, стракаты (у 2 знач.). Р
натоўп. Ц наз. рознааблічнасць, -і, ж.
РОЗНАБАКОВЫ, -ая, -ае Які ахоп
лівае розныя бакі чаго-н., разнастайны.
Рознабаковая дзейнасць. Рознабаковыя ін
тарэсы. II наз. рознабаковасць, -і, ж.
РОЗНАГАЛОССЕ, я, н і РОЗНАГА
ЛОСІЦА, -ы, ж. 1. Бязладныя галасы,
гукі. 77тум/ынае рознагалоссе (і птушыная
рознагалосіца). 2. Адсутнасць згоды ў по
глядах, думках. Р на асноўных пытаннях.
Рознагалоссі (і рознагалосіца) паміж му
жам і жонкай. 3. Супярэчлівасць, няў
згодненасць. Р у паказаннях сведак.
РОЗНАГАЛОСЫ, ая, ае 1. Нязладжа
ны, няскладны (пра гукі). Р. хор. 2. З роз
нымі галасамі. Рознагалосыя птум/кі. Ц наз.
рознагалосасць, -і, ж
РОЗНАКАЛІБЕРНЫ, ая, ае 1. Розны
па калібры. Рознакаліберныя гарматы. 2.
перан. Розны па стылі, фасоне, памерах і
пад. Рознакаліберныя талеркі. Ц наз. розна
калібернасць, -і, ж. (да 2 знач.).
РОЗНАКАЛЯРОВЫ, ая, ае 3 афар
боўкай розных колераў які змяшчае роз
ныя колеры. Рознакаляровая тканіна. Ц
наз рознакаляровасць, -і, ж
РОЗНАПЛЯМЁННЫ, -ая, ае Неад
народны па племянной, этнічнай прына
лежнасці, які складаецца з розных плямён. Рознапляменнае насельніцтва.
РОЗНАРАБОЧЫ, ага, мн -ыя, ых,
м. Рабочы на розных падсобных работах,
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якія не патрабуюць пэўнай прафесіі. Ц ж.
рознарабочая, -ай, мн. -ыя, -ых.
РОЗНАСКЛАНЯЛЬНЫ, ая, ае У
граматыцы: такі, які сумяшчае ў адной
парадыгме розныя тылы скланення (пра
назоўнікі).
РОЗНАСПРАГАЛЬНЫ, -ая, -ае. У граматыцы: такі, які ўтварае адны формы па
першым спражэнні, а другія — па другім
(пра дзеясловы).
РОЗНАСТАРОННІ, яя, -яе У матэматыцы: які мае неаднолькавыя стораны. Р
трохвугольнік. Ц ноз. рознастароннасць, -і,
РОЗНАСЦЬ, і, ж 1. ал розны 2. Вы
нік адымання. Ц лрым. рОзнасны, -ая, -ае
(да 2 знач.).
РОЗНАТЫПОВЫ, -ая, -ае Розны, не
аднаго тылу Рознатыповыя сказы. Ц наз.
рознатыповасць, -і, ж.
РОЗНАХАРАКТАРНЫ, ая, ае (кніжн)
Разнародны, розны па тыпе, характары.
Рознахарактарныя з^вы. Ц наз. рознаха
рактарнасць, -і, ж.
РОЗНАЧАСОВЫ, -ая, -ае Які адбыва
ецца ў розныя часы. Розначасовыя падзеі. Ц
наз розначасовасць, -і, ж
РОЗНАЧЫТАННЕ, -я, мн і, -яў, н
(спец.). Адна з рэдакцый (у 2 знач.) асноў
нага тэксту ў якім-н. месцы твора. Разбор
розначытанняў.
РОЗНІЦА', -ы, ж. 1. Непадабенства,
адрозненне ў чым-н. Р ва узросце. 2. Ве
лічыня, якая з'яўляецца рознасцю паміж
дзвюма іншымі. Р паміж старым і новым
аклабамі. 0 Якая розніца? (разм.) — ці не
ўсё роўна? Няма розніцы або без розніцы
(разм.) — усё роўна.
РОЗНІЦА^, -ы, ж. (спец.). Тавар, які
прадаецца паштучна або невялікімі пар
тыямі. 0 У розніцу — невялікімі колькасцямі, паштучна, //рабаваць у розніцу.
РОЗНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца; не
зак., аб каео-чаео чым (разм ). Мець розні
цу у чым-н., адрознівацца.
РОЗНІЧНЫ, ая, -ае Звязаны з ган
длем у розніцу не аптовы. Р таварааба
рот. Рознічныя цэны.
РОЗНЫ, -ая, -ае. 1. мн. Неаднолька
вы, непадобны чым-н. Розныя поглябы.
Яны розныя л/обзі. 2. мн. Не адзін і той жа,
іншы. Дабіраліся рознымі м^ляхамі. 3. Раз
настайны. Розныя вібы зброі. Розныя бробязі. Сабраліся самыя розныя л/обзі. Ц наз.
рознасць, -і, ж. (да 1 знач.). Р поглябау.
РОЗУМ, -у
-е, м. 1. Здольнасць ча
лавека лагічна і творча мысліць, абагуль
няць вынікі пазнання. Чалавек вяліка
га розуму. Яна адрозніваецца і розумам, і
прыеажосц/о. /Трыробны р. 2. Разумовае
развіццё, інтэлект. Р быктавау ёй зрабіць
так. /Сто галава, тор. (прыказка). Хаб не
твой р. бы не нам/а хітрасць, прапалі б усе
на свеце (прымаўка). /7а абзенні сустрака
юць, а па розуму лравобзяць (прыказка). 3.
леран. Пра чалавека як носьбіта інтэлекту.
Яепм/ыя розумы чалавецтва (вялікія мыс

ліцелі, вучоныя; высок.). 0 Ад (з) вялікага
розуму (разм., іран.) — здуру па дурас
ці. Давесці да розуму каео (разм.) — тое,
што і на розум наставіць. Дайсці да ро
зуму (разм.) — паразумнець, разабрацца
ў чым-н. Дайсці сваім розумам (разм.) —
самастойна разабрацца ў чым-н. Жыць
сваім розумам (разм.) — прытрымлівац
ца сваіх поглядаў быць самастойным ва
ўсім. Жыць чужым розумам (разм.) — пры
трымлівацца чужых поглядаў не маючы
самастойнай думкі. Звесці з розуму каго
(разм.) — 1) давесці да страты розуму; 2)
захапіць, зачараваць. Яе прыгажосць звя
ло з розуму хлопца. З розумам або з галавой
(рабіць пгго-н.; разм.) — разумна, з ведан
нем справы. З розуму сышло (разм.) — зу
сім забыў На розум наставіць (навесці) ка
ео (разм.) — даць разумную параду наву
чыць чаму-н. добраму. Не пры сваім розуме
хто (разм.) — не зусім нармальны псіхіч
на. Прыйсці да розуму (разм.) — стаць раз
важлівым. Пры сваім розуме хто (разм.) —
у нармальным псіхічным стане. Розум за
розум заходзіць у каео (разм.) — не ў ста
не разумна разважаць, дзейнічаць з-за
разгубленасці, мноства спраў Розуму не
дабяру (разм.) — не магу зразумець, зда
гадацца. Траціць розум — 1) дурнець; 2) аб
каео-чаео, надта захапляцца кім-, чым-н.
(разм.). Ці маеш ты розум? (разм.) — ці ра
зумееш ты, што робіш?
РОЗЫГРЫШ, у, ліп ы, -аў м 1. ал
разыграць. 2. У некаторых гульнях: закан
чэнне ўнічыю. II прым. розыгрышны, -ая,
-ае (да 2 знач.).
РОЙ, -ю, мн. раі^ -раёў м. 1. Вялікая
колькасць насякомых, якія кружацца ў
паветры. Р. мом/ак. 2. Сям'я пчол (або
іншых падобных насякомых), якія ўтва
раюць на чале з маткай адасобленую гру
пу. Лчаліны р. 3. перон. Мноства, вялікая
колькасць каго-, чаго-н. Р бумак. Ц лрым.
рбевы, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.) і рбйны, -ая,
-ае (да 2 знач.). Роевыя пчолы. Ройны вулей.
РОК. 1. -а, м. Тое, што і рок-музыка. 2.
-а, м. Тое, што і рок-н-рол (разм.). 3. нязм.
Які мае адносіны да рок-музыкі. 7анец у
стылі р. Джаз-р.
РОК-... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач.: які мае адносіны да
рок-музыкі, напр.: рок-ансамбль, рок-ёрула, рок-спявачка.
РбКАТ, -у, 4/-каце, м. Аднастайны рас
кацісты гук. Р матора. Р марскіх хваль.
РОК-МЎЗЫКА, -і, ДМ -зыцы, ж. Эс
традная музыка, якая выконваецца ў хут
кіх рытмах, звычайна на электронных інструментах, з удзелам голасу (галасоў).
РОК-Н-РОЛ, -а, м. Імправізацыйны
парны танец, які выконваецца ў хуткім
эксцэнтрычным тэмпе.
РОЛ, -а, мн. -ы, -аў м. (спец.). 1. Цы
ліндр, вал у механізмах. 2. Цыліндрыч
ны скрутак з лістоў або суцэльнай пала
сы якога-н. матэрыялу. Р паперы. Ц лрым.
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ролевы, -ая, -ае / рольны, -ая, -ае. Ролеедя
або рольная манера.
РОЛІК, -а, лін. -і, -аў, л/. 1. Невялікае
металічнае колца на ножцы стала, крэсла,
ложка, раяля для зручнасці перасоўвання.
2. Фарфоравы ізалятар у выглядзе шпуль
кі для замацавання на ім шнура электра
праводкі. 3. Вярчальная частка механізма
ў выглядзе невялікага цыліндра, шпуль
кі (спец.). 4. Тое, што і рол (у 2 знач ). 5.
^н. Род канькоў на колцах для катання на
гладкай паверхні. Аджацца но рол/ках. Ц
лрым. ролікавы, -ая, -ае. Р. ла^м/ыпн/к.
РОЛІКАБЕЖНЫ, ая, ае У выразе:
ролікабежны спорт — спартыўныя прак
тыкаванні і спаборніцтвы на ролікавых
каньках: скорасны бец хакей, фігурнае
катанне.
РОЛІКАВЫ, ая, ае 1. ад ролік 2. У
выразах: ролікавыя канькі — спартыўная
прылада для катання на роліках, пры
мацаваная да ступні; ролікавыя лыжы —
спартыўная прылада ў форме шырокіх
лыж з ролікамі.
РОЛЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. 1. Мастацкі воб
раз, створаны драматургам у п'есе, сцэна
рыі, які ўвасабляецца ў сцэнічнай ігры
акцёрам. ЎЬайсц/ ў ролю (таксама перан.:
асвоіцца з якой-н. манерай паводзін).
2?ыДсц/ з рол/ (таксама перан.: адступіць
ад прынятай на сябе манеры). Лыжрымаць
сеаюролю (перан.: не адступіць ад прыня
тай на сябе ролі, манеры). У/?ол/ каео-н.
(таксама перан.: у якасці каго-н.). 77ал/яняцца ролям/ (таксама перан.). Рол/ п^рал/ян/д/ся (таксама перан.: змяніліся ўзае
маадносіны людзей, суадносіны іх сіл). 2.
Сукупнасць рэплік адной дзеючай асобы
ў п'есе. ЛІЁрап/саць ролю. 3. Род, характар
і ступень удзелу ў чым-н. Р. асой,/ ў е/сжоры/. С Іграць ролю — мець уплыў, значэнне.
Яазеаны фактар мрае муж еял/кую ролю. II
лрым. рблевы, -ая, -ае (да 1 знач. ў некато
рых спалучэннях і да 2 знач.; спец.). Ролееая /^ра (з размеркаваннем роляў паміж
удзельнікамі).
РОМ, -у м. Моцны спіртны напітак з
соку цукровага трыснягу. Ц ярым. рбмавы,
-ая, -ае.
РОМБ, -а, мл. -ы, -аў м. 1. У матэма
тыцы: паралелаграм, у якога ўсе стораны
роўныя. 2. Назва знака адрознення такой
формы на пятліцах у вышэйшага каманд
нага саставу Чырвонай Арміі да 1943 г Ц
ярым. рамбічны, -ая, -ае / ромбавы, -ая, -ае
РОНДА, нескл., н. (спец.). Музычная
п'еса, у якой некалькі разоў паўтараецца
рэфрэн.
РОНДАЛЬ, -я, мн. -і, -яў м. (уст.). Кас
труля з ручкай.
РОСКАШ, -ы, лс. Тое, што і раском/а.
РОСКВІТ, -у 3/ -віце, м. 1. ад. расквіт
нець, расцвісці. 2. Найвышэйшая ступень
развіцця чаго-н., уздым. Р. экдном/к/кран
ны. Уроске/цес/л.
РОСКІД ал. раскідаць.

РОСЛЫ, -ая, -ае. Высокага росту. Р.
хлопец. II ноз. росласць, -і, лс.
РОСНЫ', -ая, -ае У выразе: росны ла
дан — від расліннай араматычнай смалы.
РОСНЫ' ал расА
РОСПАЧ, -ы, лс. Стан, пачуццё край
няй безнадзейнасці, упадку духу. Рыць у
роспачы. /азарыць з роспаччу.
РОСПАЧНЫ, ая, ае У якім адчува
ецца роспач; поўны роспачы. Р. крык. Р
позірк.
РОСПІС, -у, м. 1. ал. распісаць. 2. мн.
-ы, -аў. Мастацкае ўпрыгожанне каляро
вымі фарбамі сцен, столі, прадметаў по
быту і пад. фрэскавыя рося/сы. 3. мн. -ы,
-аў Тое, што і ло^п/с. Уіаснаручныр.
РОСПУСК ал. распусціць.
РОСПЫТ ал. распытаць.
РОССЫП, -у м. 1. Пра тое, што рас
сыпана ў вялікай колькасці (разм.). /7ес
сплаўляюць россыпам (у рассыпаным, раз
розненым стане). 2. звычайна мн. -ы, -аў.
Радовішча карысных выкапняў адкрадан
ні, у складзе якіх маюцца крупінкі, крышталі карысных мінералаў Алмазныя россы
пы. ТТлац/набыя россыпы (таксама перан.:
пра вялікую колькасць, мноства чаго-н.
каштоўнага, добрага). Ц лрь/м. рассыпны,
-ая, -ае (да 2 знач.; спец.). Россыпныя ра(Зое/м/чы ізумру^аў.
РОСТ, -у, Л/ -сце, м. 1. Павелічэнне
арганізма або асобных органаў у працэсе
развіцця. Час росжу расл/н. 7раеа пам/ала
ўр. (расце). 2. Павелічэнне ў колькасці, у
памерах; развіццё. Р насельн/цжеа. Р. пра
мысловец/. 3. Узмацненне, павышэнне. Р
пал/жычнам ак/пыўнасц/. 4. Удасканаленне
ў працэсе развіцця. %орчы р. Р. л/амсжэрсжеа. 5. Вышыня чалавека або жывёлы.
Сярэйп р. Хасцюм не па росце (вялікі ці
малы). 0 Ва ўвесь рост, на ўвесь рост — 1)
выпраміўшыся; 2) перан. патрабуючы не
адкладнага вырашэння (кніжн.). ТУояыя
праблемы наўс/пал/ в (на) уеесь роем; 3)
перан. поўнасцю, як мае быць. Уласнік
абўйз/ўся ў /м в (на) уеесь роем. Ц памянм.
растбк, -ткА, м. (да 5 знач.). Ц нрым. роста
вы, -ая, -ае (да 1 і 5 знач.; спец.). Р. час.
Росмазыя рэчывы (якія ўплываюць на рост
раслін). Р еармон.
РАСТАНЬ', -і, лс. І. ал. расстацца. 2.
Час, праведзены далёка ад блізкіх. Р у не
калькі месяцаў.
РАСТАНЬ', -і, мн. -і, -ей / -яў, лс. Месца
перакрыжавання дзвюх або некалькіх да
рог Сустрэцца з к/м-н. на росман/ (Зарос. 0
На ростанях — у стане вагання, няўпэўне
насці пры выбары далейшага шляху.
РОСТБІФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Ялавічы
на з філейнай часткі, засмажаная вялікім
кавалкам.
РОСТРА, -ы, мн. -ы, -аў лс. (спец.). Ар
хітэктурнае ўпрыгожанне ў выглядзе на
савой часткі старажытнага судна. Ц лрь/м.
растральны, -ая, -ае. Расмральная калона
(з рострамі).

РОЛ-РОЎ
РОСТРЫ, -аў (спец.). Крацісты насціл
для ўстаноўкі шлюпкі, складвання вёслаў
на борце карабля.
РОСТУЛ, -у мн. -ы, -аў, м. 1. Вугал, ат
рыманы ў выніку расхілення ножак цыр
куля і пад. 77/ь/рок/ р. 2. Адтуліна, якая
ўтвараецца, калі адчыніць двухстворкавае
акно, дзверы, вароты; росчын.
РОСЧЫН, -у, мн. -ы, -аў, м. Тое, што і
ростул.
РОСЧЫРК, -у мн. -і, -аў, м. Дадатковая
рыса да апошняй літары ў чыім-н. подпісе
ў выглядзе размашыстай завітушкі. Расл/сацца з росчыркам. Ц лрь/л/. росчыркавы,
-ая, -ае.
РОТ, -а, Мрбце, мн. ратід, -бў, м. 1. По
ласць паміж верхняй і ніжняй сківіцамі,
якая мае адтуліну ў ніжняй частцы твару.
77аласкаць р. Торка ў роце. Дыхаць ромам.
Ўкрыць р. (таксама перан.: надта здзі
віцца; разм.). Ур. не лезе м/то-н. каму-н.
(не хоча і не можа есці; разм.). 77е браць
у р. чаео-н. (не есці або не піць, не ўжы
ваць; разм. Ур. не бярэ еарэлк/). Раздоіць р.
(таксама перан.: тое, што і адкрыць рот;
разм.). баяцца р. разяе/ць (перан.: баяцца
што-н. сказаць, паспрачацца; разм.). За
ціснуць р. каму-н. (таксама перан.: не даць
свабодна выказацца; прымусіць маўчаць;
разм.). Заляп/ць р. каму-н. (перан.: под
купам, падарункамі прымусіць маўчаць,
не гаварыць праўду; разм., неадабр.). ТТе
закрываючы рома задарыць (не змаўкаю
чы; разм.). Ур аляЛзець каму-н. (таксама
перан.: угодліва слухаць або слухацца ка
го-н.; разм., неадабр.). 2. Абрысы і раз
рэз губ. Вялікі р. ТТрыеолсы р. 3. У жывёл:
тое, што і паніча. Рыбін р. 4. пбран. Ядок,
утрыманец (разм.). .Карміць /дзець ра/поў.
^7//ан/ р. у сям 7. Ц ламян/а. рОцік, -а, л/н. -і,
-аў, л/. (да 1 і 2 знач.) /ратбк, -ткА, л/н. -ткі^
-ткбў л/. Маленькі роц/к або раток. Ц паеел.
рацішча, -а, л/н. -ы, -аў л/. (да 1—3 знач.).
II лрыл/. рбтавы, -ая, -ае (да 1—3 знач.;
спец.). Роілаеая поласць.
РбТА, -ы, ДМрбце, мн. -ы, рот, зк. Пад
раздзяленне ў пяхоце і некаторых іншых
родах войск, якое ўваходзіць у склад ба
тальёна. Ааманбз/р ро/лы. Санітарная р.
Дэлая р. каео-н. (перан.: надта многа). Ц
лрыл/. рОтны, -ая, -ае. Р. камандзір. Засаб
ротнаеа (наз.).
РОТАР, -а, л/н. -ы, -аў, м. (спец.). 1.
Вярчальная частка, вал у машынах. 2.
Машына (транспартнае прыстасаванне,
прылада), якая кіруецца аўтаматычна і
загатоўкі якой рухаюцца па дугах акруж
насці разам з прыладамі, якія іх апрацоў
ваюць. II лрым. рОтарны, -ая, -ае. Ротарная
л/н/я (комплекс ротараў; у 2 знач.).
РОТМІСТР, -а, мн. -ы, -аў, м. У царскай
арміі: афіцэрскі чын у кавалерыі, які адпа
вядаў капітану ў пяхоце, а таксама асоба ў
гэтым чыне. II лрым. ротмістрскі, -ая, -ае.
РОЎ', рбва, мн. равы, равбў м. Доўгае
паглыбленне, выкапанае ў зямлі; канава.

РОЎ-РУД
ТТроц/танкаеы р. II ллмя/нд. равбк, раўк^,
мн. раўкі^ раўкбў м.
РОЎ^, рбву, м. 1. Моцны працяглы крык
некаторых жывёлін; гукі, якія нагадваюць
такі крык. ЗГябзвеблсы р. Р. с&м&лётпду. Р
буры (перан.). 2. Моцны плач (разм.). Дзец/ усчал/р.
РбЎМА У выразе: роўма раўці (разм.) —
вельмі моцна раўці, плакаць.
РОЎНА. 1. у зяяч. зык. Пра адсутнасць
няроўнасцей, упадзін, узгоркаў.
як лд
смале. 3/мой у лал/р. / бела. 2. рбўна з, лрыназ. з Т На адной лініі (вышыні, глыбіні
і пад.) з кім-, чым-н., на адным узроўні
з кім-, чым-н. Г7аеруз/ць .мяхоў яд калёсы
роўяа з каяём. 3. часц. Дакладна, якраз. Р.
ноубзень. Р лраз лаўеайз/яы.
РОЎНА... (а таксама раўла...). Першая
састаўная частка складаных слоў са знач.:
1) роўны, з роўным, напр.: роўнаеуеольны,
роўяаразмемчаяы, роўяарасс/лаўлеяы; 2)
аднолькава, падобна, напр.: роўядеял/к/,
роўядс)лс/муляы, роўнамаечымы, роўял/мрывалы.
РОЎНАВУГОЛЬНЫ, -ая, -ае Які мае
роўныя вуглы. Р мяоадеуаолья/к.
РОЎНАВЯЛІКІ, ая, ае У матэматы
цы: роўны па плошчы або аб'ёме. Роўнавял/к/я ^Ь/еуры.
РОЎНАСТАРОННІ, яя, яе Які мае
роўныя стораны. Р трохвуеольн/к.
РОЎНАСЦЬ, -і, лс. 1. Уласцівасць і стан
роўнага, а таксама пра вялікае роўнае мес
ца. ЛжорКД раЛ/НОМ СМрДЦ/ЛД р. 77&ЯЯ6<2Я р.
2. Поўнае падабенства, аднолькавасць (па
велічыні, колькасці, якасці і пад.). Р с/л.
3. Становішча людзей у грамадстве, што
выяўляецца ў аднолькавых адносінах да
сродкаў вытворчасці і ў карыстанні ад
нолькавымі палітычнымі і грамадзянскімі
правамі. Р наробаў / нацый. 4. У матэма
тыцы: суадносіны паміж велічынямі, якія
паказваюць, што адна велічыня роўная
другой. Знак роўнасц/ (=). Ставіць знак
роўнасц/ нам/лс к/м-, чым-н. (перан.: пры
знаваць раўнацэнным).
РОЎНІЦА, -ы, лс. 1. Пасма валакна,
злёгку скручаная, якая ідзе на выраб пра
жы (спец.). 2. Тое, што і раўня (разм.). Рй
няма роўн/цы ў танцах. Ц нрым. роўнічны,
-ая, -ае (да 1 знач.).
РОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Гладкі, прамы, які
не мае ўзвышэнняў, патаўшчэнняў выгі
баў. Роўная мясцовасць, Дароаа /бзе роўна
(прысл.). Роўнае вуйзмьна. 2. Аднолька
вы, надта падобны, такі ж (па велічыні,
значэнні, якасці). Роўныя с/лы. Гй? роўных
начатках. Рыць роўным каму-н. Гаварыць
як з роўным (наз.). Як роўныя (на роўных
правах, падставах, у роўных адносінах).
3. Раўнамерны, спакойны. Р пульс. Роў
на (прысл.) Лыкаць. Р еолас. 4. Пастаянна
аднолькавы і спакойны, ураўнаважаны.
Роўнае лсыццё. Р характар. 5. Цалкам ад
нолькавы па велічыні. Роўныя Лол/. 6. Які
знаходзіцца на адной лініі з кім-, чым-н.
(па вышыні, глыбіні і пад.). .Кукуруза вы
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расла роўная з чалавекам. О Роўны лік —
лік круглымі лічбамі, без дробаў.
РОЎНЯДЗЬ, -і, лс. Роўнае месца, раў
ніна; роўная паверхня чаго-н., гладзь.
Снелсная р. палёў. .Люстраная р. азёр.
РОХКАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ае; не
зак. Пра свінню: утвараць характэрныя
адрывістыя гукі. Ц аЛнакр. рохкнуць, -не /
рохнуць, -не. II наз. рохканне, -я, н.
РОШЧЫНА, ы, лс 1. Негустое цеста
на дражджах або з закваскай, якое пас
ля замешваюць. 2. Цэментны, будаўнічы
раствор. II нрым. рошчынны, -ая, -ае.
РТУЦЬ, -і, лс. Хімічны элемент, вадкі
метал серабрыста-белага колеру. Жывы як
р. (вельмі рухавы). Ц нрым. ртўтны, -ая, -ае.
Ртутная руЛа. Р тзрмометр.
РУБ, -а, мн. -ы, -аў м. Вузкі край або
вузкі бок якога-н. прадмета. ХлаЛка цэалы
рубам. 0 Паставіць пытанне рубам — зая
віць пра што-н. з усёй рашучасцю. Ц прым.
рўбавы, -ая, -ае (спец.).
РУБАКА, -і, ДАТ -ку мн. -і, рубАк, м.
(разм.). Смелы, адважны чалавек, які
па-майстэрску валодае халоднай зброяй
(шабляй, шашкай). Лвацк/р.
РУБАНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў м.
Сталярны інструмент у выглядзе калодкі
з шырокім жалезным лязом для струган
ня. II нрым. рубаначны, -ая, -ае. Рубаначнае
лязо.
РУБАШКА, -і, ДАТ -шцы, мн. -і, -шак,
лс. (спец.). Верхні, покрыўны слой, аба
лонка. Р катла. Р ллоба.
РУБЁЖ, -бяжё, мн. -бяжы, -бяжбў м.
1. Тое, што і драніца (у 1 знач.). Лабзяны
р. Зорка ахоўваць рубялсы намам Рабз/мы.
Уяео лсыцц/ намеціўся новы р. (перан.). 2.
Паласа зямлі, зручная або абсталяваная
для вядзення баявых дзеянняў. Абаронны
р. Выйсці на новыя рубялсы (таксама пе
ран.: прыступіць да вырашэння новых за
дач). II нрым. рубёжны, -ая, -ае.
РУБЁЛЬ', -блй, мн. -блі^ -блёў м. Ас
ноўная грашовая адзінка ў Расіі і Беларусі,
роўная 100 капейкам, а таксама грашовы
знак і манета такой вартасці. Заплаціць за
рэч пяцьдзясят рублёў. Ц намяніа. рубялёк,
-лькА, мн. -лькі^ -лькбў м. (разм.). Ц нрым.
рублёвы, -ая, -ае. Рублёвая зона.
РУБЁЛЬ , -блй, мн. -блі^ -блёў, м. Тоў
стая жэрдка, якой уціскаюць на возе сена,
салому; снапы і пад.
РУБЕРОЙД, -у 3/-дзе, м. (спец.). Пра
мочаны спецыяльным саставам кардон
для пакрыцця даху або для ізаляцыі. Ц
нрым руберойдавы, -ая, -ае / руберойдны,
-ая, -ае.
РУБЁЦ, -бцА, мн. -бцй, -бцбў м. 1.
Глыбокі след на целе пасля зажыўшай ра
ны. 2. Паглыблены след, засечка на чым-н.
3. Патоўшчанае шво на тканіне, скуры. Ц
намяніа. рўбчык, -а, мн. -і, -аў м. Ц нрым.
рубцовы, -ая, -ае (да 1 і 3 знач.; спец.).
РУБЁЦ, -бцА, мн. -бшя, -бцбў м. 1.
Частка страўніка жвачных жывёл, куды

паступае праглынутая ежа. 2. Ежа, прыга
таваная з гэтай часткі страўніка.
РУБІЛЬНІК, -а, мн -і, -аў м Апарат
для ўключэння, выключэння і пераклю
чэння моцных электрычных токаў.
РУБЙІ, -у м. Каштоўны камень чырво
нага колеру. II нрым. рубінавы, -ая, -ае. Р
колер (чырвоны). Р пярсцёнак (з рубінам).
РУБЙЦЬ, рубліб, рўбіш, рўбіць; рўбле
ны; незак., іато. Падшываць край чаго-н.,
рабіць рубец' (у 3 знач.). Р хустку.
РУБІЦЬ^, рубліб, рўбіш, рўбіць; рўбле
ны; незак., м/то. 1. Будаваць з дрэва, бяр
вення будынак (спец.). Р зруб. 2. Са сло
вамі «вугаль*, «руда* і пад.: здабываць. Ц
ноз. рўбка, -і, ДАГ-бцы, лс.
РЎБКА, -і, ДАТ -бцы, мн. -і, -бак, лс.
Надбудоўка на палубе судна для кіраван
ня, а таксама памяшканне для падобнага
прызначэння ў дырыжаблі, на радыёстан
цыі і пад. Галявая р. Лабавая р. (з якой кі
руецца ход судна). баяваяр.
РЎБКА^ ел. рубіць^.
РЎБЛЕНЫ, -ая, -ае. Зроблены з бяр
вення, драўляны. Рубленая хата.
РУБЛЁВЫ ел рубель'
РУБЛЁЎКА, -і, ДАТ -лёўцы, мн. -і, -лёвак, лс. (разм.). Манета або казначэйскі
білет вартасцю ў адзін рубель.
РЎБРЫКА, -і, ДАТ -рыцы, мн. -і, -рык,
лс. 1. Загаловак раздзела (у газеце, часопі
се і пад.). 2. Раздзел, падраздзяленне ча
го-н.; графа. Разнесці лічбы ла рубрыках.
РУБРЫКАЦЫЯ, і, лс (спец) Размер
каванне па рубрыках (у 2 знач.).
РУБЦАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-цўецца; незак. Пра рану: зажываць, ут
вараючы рубец' (у 1 знач.). Ц зак. зарубца
вацца, -цўецца. II наз. рубцаванне, -я, н.
РУБЧАСТЫ, -ая, -ае. З рубцамі' (у 1 і
2 знач.); з кантамі, кантовы. Трубчастая
а/клянка. Рубчастая ткан/на. Ц наз. руб
частасць, -і, лс
РЎБЧЫК, -а, мн і, аў, м 1. ел ру
бец'. 2. Выпуклая палоска на тканіне, на
якой-н. паверхні. Драп у р. Ц лрым. рўбчыкавы, -ая, -ае.
РУДА, -ьі, ДАГрудзё, мн. рўды, руд, лс.
Прыродная мінеральная сыравіна, якая
змяшчае ў сабе металы ці іх злучэнні. Жа
лезная р. II нрым. рўдны, -ая, -ае. Рубныя
зоры.
РУДА-... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: 1) руды, з рудым
адценнем, напр.: руба-лсоўты, руба-чор
ны, руба-чырвоны; 2) руды, у спалучэнні з
іншым, асобным колерам, напр.: руба-рулсовы, руба-іазры.
РУДАВАТЫ, -ая, -ае. Трохі руды, не зу
сім руды. Дубаватыя канялюіаык/ ерыбоў.
РУДАВОЗ, -а, мн. -ы, -аў м. Судна,
прызначанае для перавозкі руды і камен
нага вугалю. II нрым. рудавозны, -ая, -ае.
РУДАНОСНЫ, ая, ае 3 залежамі ру
ды. Р пласт. II наз. руданоснасць, -і, лс.
РУДЗЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак. 1. Ра
біцца рудым, рудзейшым. 2. (7 / 2 ас. не
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ўжые.). Віднецца (пра што-н. рудое). Ц зак.
зрудзёць, -ёю, -ёеш, -ёе (да 1 знач.) / парудзёць, -ёю, -ёеш, -ёе (да 1 знач.).
РУДНІК, -ё, .мн. -і^ -бў, м. Горнапра
мысловае прадпрыемства для здабычы
руды, карысных выкапняў А^анаеыя руйн/к/. II нрым. руднікбвы, -ая, -ае. Т^уйн/коеае
мацаванне.
РЎДНЫ аі руда
РУДЁІ, -Ая, -бе. Рыжа-карычневы. Руйоя еаеёрка.
РУДЫМЕНТ, -а, М -нце, мн. -ы, -аў
л*. 1. Недаразвіты, астаткавы орган арга
нізма, які страціў сваё першапачатковае
значэнне ў працэсе эвалюцыйнага развіц
ця. 2. леран. Астатак, рэшткі якой-н. з'явы
(кніжн.). II нрым. рудыментарны, -ая, -ае.
РУДЫМЕНТАРНЫ, ая, ае 1. <м ру
дымент. 2. Які знаходзіцца ў зародкавым
стане (кніжн.). Ц наз. рудыментарнасць, -і,
лс.
РЎЖА, -ы, мн. -ы, руж, лс. 1. Раслі
на з прыгожымі шырокапялёсткавымі
пахучымі кветкамі і сцяблом, звычайна
пакрытым шыламі. Ўсеяць чый-н. шлях
рулсалл (перан.: зрабіць чыё-н. жыццё
лёгкім, шчаслівым). 2. Архітэктурнае або
ювелірнае ўпрыгожанне, якое схематыч
на перадае форму кветкі гэтай расліны. О
Ружа вятроў (спец.) — 1) графічнае адлюс
траванне паўтаральнасці напрамку вятроў
у пэўным месцы; 2) вятры, якія дзьмуць
адначасова ў розных напрамках. Ц /памяне,
рўжачка, -і, ДА/ -чцы, мн. -і, -чак, лс. Ц
лрым. рўжавы, -ая, -ае (да 1 знач.). Р алей.
Сямейства ружавых (наз.).
РУЖАВАРНЯ, -і, мн. -і, -рань / -рняў
лс. Прадпрыемства, якое перапрацоўвае
пялёсткі руж у ружавы алей.
РУЖАВЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак. 1.
Станавіцца ружовым. ТЯчок/ ружавеюць
на марозе. 2. (7 / 2ас. не ўлсые.). Віднецца
(пра што-н. ружовае). Ц зак. паружавёць,
-ёю, -ёеш, -ёе (да 1 знач.).
РУЖАКВЁТНЫЯ, -ых (спец) Сямей
ства двухдольных раслін, да якога адно
сяцца яблыня, груша, вішня, шыпшына,
ажына, маліна, глог; ружа і інш.
РУЖАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў м.
У некаторых хрысціян: шнурок з пацер
камі або вузельчыкамі для адлічвання
прачытаных малітваў або паклонаў у час
малітвы.
РУЖЖО, -А, мн. рўжжы / (з л/ч. 2, 2,
4) ружжьі, рўжжаў н. Ручная агнястрэль
ная зброя з доўгім ненаразным ствалом.
77оляўн/чое р. ТТроцйлянкоеде р. Яыць лай
ружжом (перан.: бьшь на ваенным ста
новішчы, у стане баявой гатоўнасці — пра
армію). Ур./(каманда стаць у строй з він
тоўкамі). 77ос?лябН4ь лай р. (прызваць на
ваенную службу). Ц ломянм. ружэйца, -а,
мн. -ы, -аў н. II лрь/м. ружэйны, -ая, -ае.
РУЖОВА-... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: з ружовым ад
ценнем, напр.: ружоеа-лурл^роеы, ружоеа-^/ялетаеы, ружоеа-чыреоны.

РУЖОВЫ, -ая, -ае. 1. Светла-чырво
ны. Р колер, Т^ужоеыя шчок/ (румяныя).
Т^улсоеоя ко^та. 2. лерон. Нічым не аз
мрочаны, радасны, светлы (разм.). Т^улсоеыя моры. 3. Ружовае дрэва — драўніна
некаторых трапічных дрэў, афарбаваная
ў ружовы колер, б Праз ружовыя акуляры
глядзець но каео-што (неадабр.) — уяўляць
усё ў прыемным выглядзе, глядзець на ўсё
жыццярадасна, не заўважаючы дрэннага.
У ружовым святле бачыць каео-што — тое,
што і праз ружовыя акуляры глядзець. Ц
ноз. ружовасць, -і, ж. (да 1 знач.).
РУЖОЎНІК, -а, мн. -і, -аў м. Гадаваль
нік, дзе вырошчваюцца ружы, а таксама
кветнік з руж.
РУЖЭЙНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Майстар,
які вырабляе ружжы, рабочы ружэйнага
цэха.
РУІНА, -ы, мн. -ы, руін, ж. 1. звычай
на мн. Рэшткі разбуранага збудавання,
паселішча. 2. перон. Стары, зусім нямог
лы чалавек (разм.). Стаць руінай. Ц лрым.
руінны, -ая, -ае (да 1 знач ).
РУЙНАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-нўецца; незок. Ператварацца ў руіны (у 1
знач.), разбурацца. Замак руйнуецца. Тўйнаеал/ся сторайаўн/я зеычо/ (перан.: зні
шчаліся).
РУЙНАВАЦЬ, -нўю, -нўеш, -нўе; -нўй;
незок., што. Ператвараць у руіны (у 1
знач.), разбураць, ^ороеруйноеоўеоро^ы. Ц
ноз руйнаванне, -я, н.
РУКА, -і, 2?Л/руц5, .мн. рўкі / (з л/ч. 2, 2,
4) рукі^ рук, ж. 1. Верхняя канечнасць ча
лавека ад пляча да кончыкаў пальцаў а
таксама ад запясця да кончыкаў пальцаў
ТТроеоя р. Доўз/я рук/. 7?ыносц/ з рук. 77ац/снуць руку кому-н. (у знак прывітання або
ўдзячнасці). 77ае/тацца зо руку (пра по
ціск рукі). Т^ук/ не лайаеаць кому-н. (у знак
пагарды не абменьвацца рукапаціскан
нем). 2?есц/ зо руку (трымаючы за руку).
Узяцца (набрацца) зо рук/. 77ай рук/ сесці
(падтрымліваючы з двух бакоў пад сагну
тыя локці). 77айруку ісці з к/м-н. (апіраю
чыся на чыю-н. сагнутую ў локці руку).
Яо рук/ ўзяць каео-н. (пасадзіць да сябе на
калені ці, падняўшы, прытуліць да сябе;
звычайна пра дзіця). Яо руках трымаць
каео-н. (перан.: узяўшы на рукі). Яоруках
насіць каео-н. (таксама перан.: надта пес
ціць, балаваць; разм.). Рук/ялусц/л/ся ў ка
ео-н. (таксама перан.: прапала жаданне
рабіць што-н., быць актыўным). Урук/ аййаць каму-н. (самому, асабіста). Яо руку
надзець. Яе ла руцэ рукае/цы (вялікія або
малыя). Залатыя рук/ ў каео-н. (перан.:
умелыя; разм.). Трукам золі не йаеай (не бі
ся, прымі рукі; разм.). З рук еылусц/ць
(таксама перан.: упусціць пгго-н., не вы
карыстаць што-н. выгаднае; разм.). Т^ук/
ерэць на чым-н. (таксама перан.: нажывац
ца несумленным спосабам; разм., неа
дабр.). Т^ук/ лрэч ай каео-, чаео-н./(таксама
перан.: патрабаванне не ўмешвацца ў
чые-н. справы). Р. не задрыжыць у каео-н.

РУД-РУК
(таксама перан.: хопіць рашучасці зрабіць
што-н. дрэннае). За руку схал/ць каео-н.
(таксама перан.: злавіць на месцы зла
чынства; разм.). 7/ё^йая р. ў каео-н. (пе
ран.: упэўнены ў сабе, строгі). У руках у
каео-н. (таксама перан.: 1) маецца, ёсць.
Доказ у руках у слейчаеа; 2) у поўным пад
началенні, залежнасці. .%я трупаў яе ўруках; 3) злоўлены. Злачынец у руках у мйііцы/). У руках або ў сеа/х руках трымаць,
мець што-н. (таксама перан.: трымаць у
сваёй уладзе, валодаючы чым-н.). Уруках
трымаць каео-н. (таксама перан.: у стро
гасці; разм.). /ўку прылажыць (таксама
перан.: паставіць свой подпіс; уст.). Урук/
або ў сеае рук/ захал/ць, узяць што-н. (так
сама перан.: узяць сабе або пад свой кан
троль, сваё кіраўніцтва). У рук/ ўзяць ка
ео-н. (таксама перан.: зрабіць больш дыс
цыплінаваным, прымусіць падпарадка
вацца; разм.). У нашых (ма/х, яео) руках
(таксама перан.: у нашых магчымасцях,
наша права; разм.). Усё саліцца з рук (пе
ран.: за што ні вазьміся, нічога не атрым
ліваецца, ні на што няма сіл; разм.). Уйобрыя, сірэнныя, чужыя рук/ аййаць, трал/ць
або ў йобрых, йрэнных, чужых руках быць,
знахойз/цца (перан.: да добрых, дрэнных,
чужых людзей або ў добрых, дрэнных, чу
жых людзей; разм.). У айны рук/ лрайаць,
айлусц/ць (перан.: аднаму чалавеку; разм.).
Урук/ само (сам) /йзе (перан.: аказваецца
лёгкадаступным, дасягальным; разм.). У
чатыры рук/ /араць (іграць на раялі ўдваіх).
Тблым/ рукам/ не возьмеш каео-н. (перан.:
пра таго, хто хітры, выкрутлівы; разм.). З
рук у рук/ лерайаць каео-, што-н. (перан.:
непасрэдна перадаць каму-н.). З рук у рук/
лерахойз/ць (перан.: пераходзіць у вало
данне то да аднаго, то да другога папера
менна). 77ай еарачую руку трал/ць (у сяр
дзітую хвіліну; калі хто-н. раздражнёны,
раззлаваны; разм.). /7айруку нанаец/, тран/ць (перан.: 1) выпадкова трапіцца. Яай
руку трал/ла ц/каеая кн/жка; 2) тое, што і
пад гарачую руку трапіць; разм.). 77ай ру
кой (таксама перан.: у непасрэднай бліз
касці, так, што зручна карыстацца; разм.).
77ай руку еасарыць каму-н. (перан.: гава
рыць, перашкаджаючы таму; хто заняты
справай; разм.). 77аруках б/ць або ўйарыць
(таксама перан.: заключыць здзелку; да
мовіцца; разм ). 77а руках йаць каму-н.
(таксама перан.: даць каму-н. пострах;
разм.). Яа руках памерці чы/х-н. або ў ка
ео-н. (перан.: у прысутнасці таго, хто быў
побач, блізка). 77айаць, нрацяенуць руку
йанамое/ (перан.: дапамагчы; высок.).
ТТайняцьруку на каео-н. (перан.: намерыц
ца ўдарыць або забіць каго-н.). Трукам/ /
наеам/ айб/сацца, айл/хсацца (таксама пе
ран.: катэгарычна адмаўляцца; разм.). З
рукам/ / наеам/ (перан.: І) ахвотна, з пры
емнасцю; разм. З рукам/ / наеам/ возьмуць
такоеа працаўніка; 2) увесь, цалкам. 7?ыйаць сябе з рукам/ / наеам/; разм ). Рука ў
руку /сц/ (узяўшыся за рукі; таксама пе-
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ран.: дзейнічаць сумесна, дружна). Рукой
яе (Застаць коео-н. (таксама перан.: пра та
го, хто дасягнуў высокага становішча, а
таксама пра таго, хто далёка; разм.). Руку
но/іожыць, ноклосц/ яа м/то-н. (перан.: за
валодаць чым-н.; разм., неадабр ). Р нелобымоеццо у каао на каао-, м/то-н. (перан.:
не хапае смеласці, рашучасці зрабіць штон.; разм.). Рук/ розаязоць каму-н. (таксама
перан.: даць магчымасць свабодна дзейні
чаць; разм.). Рук/ отрэсц/ (перан.: катэга
рычна адмовіцца ад каго-, чаго-н.; разм.).
Рук/ свярбяць у коео-н. (таксама перан.: 1)
на каао, хочацца пабіцца; разм.; 2) на м/то і
з /н(Д, хочацца заняцца якой-н. справай;
разм. Рук/ свярбяць на лроцу або лроцоеоць). /Транец/ праз чые-н. рук/ (перан.:
быць прадметам чыёй-н. дзейнасці, уздзе
яння, увагі). Р руку мые (прыказка пра
тых, хто пакрывае дрэнныя ўчынкі адзін
аднаго). Чыстым/ рукам/ роб/ць м/то-н.
(таксама перан.: не крывячы душой, з чыс
тым сумленнем). 2. лброн. Манера пісьма,
почырк. З^есь тэкст нол/соны обной рукой.
3. леран. Старана, бок, напрамак (разм.).
/Га прозай руцэ цягнуўся лес (справа). 4. ле
ран. Пра чалавека, які можа пасадзейні
чаць, аказаць пратэкцыю (разм.). Сеоя р.
бзе-н. у коео-н. Моцная р. 0 Ад рукі напі
саць — ручкай, карандашом, пяром, у ад
розненне ад машынапіснага, друкаванага
тэксту Воля рук (кніжн.) — свабода дзеян
няў. Да рук прыбраць коео-м/то — 1) пры
своіць або завалодаць, захапіць (разм., не
адабр.). /Трыброць бо рук чь/е-н. рэчы; 2)
поўнасцю падпарадкаваць сабе каго-н.
(разм.). З другіх (трэціх) рук (даведацца, ат
рымаць звесткі) — не непасрэдна ад ка
го-н. З першых рук (даведацца, атрымаць
звесткі) — з першакрыніцы, непасрэдна ад
каго-н. З рук вон (разм.) — вельмі дрэнна,
нікуды не варта. З рук збыць коео-м/то
(разм.) — пазбавіцца ад каго-, чаго-н. З рук
сысці (разм.) — застацца беспакараным.
ТТрое/нносць сышло з рук. З чужых рук алябзець (разм., неадабр.) — быць у залежнас
ці ад іншых. На руках — 1) быць, мецца ў
наяўнасці. Доеебко но рукох; 2) у коао, на
чыім-н. утрыманні, пад апекай каго-н. У
ліяне но рукох еял/коя сялі 3?. На рукі выдаць
м/то кому — уручыць. На руку кому м/то
(разм.) — выгадна каму-н., супадае з
чыімі-н. інтарэсамі. На руку нячысты
(разм.) — схільны да крадзяжу махлярства.
На ўсе рукі майстар (разм.) — усё ўмее ра
біць. Не з рукі (разм.) — 1) кому, пра няз
ручнае становішча рукі ў момант якога-н.
занятку /77соць лежочы — не з рук/; 2) не
варта, не падыходзіць. Не пакладаючы рук
(разм.) — старанна, не перастаючы. Па ру
ках пайсці (хадзіць) (разм.) — пераходзіць
ад аднаго да другога. Прасіць чыёй рукі —
зрабіць каму-н. прапанову выйсці замуж
за сябе Рукі не дайшлі (не даходзяць) бо чоео (разм.) — не паспявае хто-н. зрабіць
што-н. з-за вялікай колькасці іншых спраў.
Рук/ не бохобзяць ноеесц/ лоробок у клобоў-

710
цы. Рукой падаць (разм.) — вельмі блізка.
До лесу рукой лобоць. Руку (і сэрца) прапа
наваць кому (уст.) — тое, што і прасіць чы
ёй-н. рукі. Сон у руку (разм.) — пра сон, які
спраўдзіўся. Трымаць руку чы/о (уст. /
разм.) — быць чыім-н. прыхільнікам; пад
трымліваць каго-н. у чым-н. Узяць сябе ў
рукі — прымусіць сябе супакоіцца. Як ру
кой зняло /ото (разм.) — поўнасцю прай
шло (звычайна пра боль). Ц ломячы/, ручка,
-і, ДА/-чцы, мн. -і, -чак, ж. (да 1 знач.). Зо
ручку еобз/ць коео-н. (таксама перан.: за
лішне апекаваць, пазбаўляць магчымасці
дзейнічаць самастойна; неадабр.). 0 Да
ручкі дайсці (дабіцца) (разм.) — да галечы ці
да зусім бязвыхаднага становішча. Ц ло
мячы/. рўчачка, -і, ДА/-чцы, мн. -і, -чак, ж.
(да 1 знач.). Ц лоеел. ручышча, -ы, мн. -ы,
-аў ж. (да 1 знач.). Ц лрыл/. ручны, -Ая, -бе
(да І знач.).
РУКАВІЦЫ, -віц, обз. рукавіца, -ы, ж.
Род пальчатак з аддзяленнем толькі для
вялікага пальца. Хожухоеыя р. Ррызентоеыя р. (рабочыя). 0 Трымаць у вожыкавых
рукавіцах коао (разм.) — абыходзіцца з
кім-н. строга, сурова. Ц ломячы/, рукавічкі,
-чак, обз. рукавічка, -і, ДА/ -чцы, ж. Ц
лрым. рукавічны, -ая, -ае.
РУКАДЗЕЛЛЕ, -я, н. 1. Ручная праца
(пераважна пра шыццё, вязанне, вышыў
ку). 2. Рэч, якая адмыслова выканана ру
камі (пераважна пра вышытае, звязанае).
Рыстоўко рукобзелля. Ц лрым. рукадзёльны,
-ая, -ае.
РУКАДЗЕЛЬНІЦА, -ы, мн ы, ніц, ж
(разм.). Жанчына — майстар рукадзелля.
РУКАДЗЕЛЬНІЧАЦЬ, аю, -аеш, ае;
незок. (разм.). Займацца рукадзеллем.
РУКАКРЫЛЫЯ, -ых, обз ае, ага, н
(спец.). Атрад млекакормячых з прыста
саванымі для палёту пярэднімі канечнас
цямі (лятучыя мышы і крыланы).
РУКАМЫЙНІК, а, мн і, аў м Невя
лікі вісячы ўмывальнік.
РУКАПАЦІСКАННЕ, я, мн і, яў н
Пацісканне адзін аднаму правай рукі ў
знак прывітання, падзякі. Сяброўское р.
Лбмяняццо руколоц/сконням/.
РУКАПАШНЫ, ая, ае 1. Пра бой, су
тычку: які ажыццяўляецца халоднай збро
яй, штыкамі, прыкладамі. Руколом/ноя сутычко. 2. у зноч. ноз. рукапашная, -ай, ж.
Такая сутычка, бой. 77ойс^/ ўруколом/ну/о.
РЎКАПІС, -у; мн. -ы, -аў м. 1. Арыгі
нал або копія тэксту, напісанага ад рукі
ці аддрукаванага на пішучай машынцы.
Рукол/сы л/сьменн/ко. Лббоць р. у нобор. 2.
Помнік пісьменнасці, які адносіцца пера
важна да часу ўзнікнення кнігадрукаван
ня. .Вывучэнне сторожытных рукол/соў. Ц
лрыл/. рукапісны, -ая, -ае. Р. тэкст. Р оббзел бібліятэк/.
РУКАПРЫКЛАДСТВА, а, н (разм.)
Нанясенне пабояў Слроео бойшло бо руколрыклобстео.
РУКАСТЫ, -ая, -ае (разм.). 1.3 доўгімі,
вялікімі рукамі. Р бзяц/ок. 2. перон. Уме

лы, дзелавы, энергічны. Р. еослоборнік. Ц
ноз. рукастасць, -і, ж.
РУКАЎ, -кавА, л/н. -кавы, -кавбў м.
1. Частка адзення, якая пакрывае руку.
Доўеія рукоеы (да кісці). Хороткія рукоеы
(якія закрываюць плячо). 2. Адгалінаван
не ад галоўнага рэчышча ракі. Р. 7/емоно.
3. Шланг для падачы вадкасцей або сыпу
чых цел, газаў 77ожорнь/ р. Р л/лыно. Усмоктеольны р. Ц лол/янм/. рукаўчык, -а, мн.
-і, -аў, л/. (да 1 знач.). Ц лрым. рукаўны, -ая,
-ае (да 1 і 3 знач.).
РУКАЎЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. ад. ру
каў 2. звычайна л/н. Род прышыўной ман
жэты. Сўкенко з белым/ рукоўчыкол/і.
РУКЗАК, -А, л/н. -і^ -бў л/. Заплечны
рэчавы мяшок з кішэнямі. /7охобны р. Ц
лрыл/. рукзачны, -ая, -ае.
РУЛАДА, -ы, ДА/-дзе, мн. -ы, рулАд, ж.
Раскацісты і віртуозны пасаж^ у спевах —
выкананая ў хуткім тэмпе частка мелодыі.
Р ў лортыі колоротурноео солроно. Солоўіныя рулобы (перан.).
РУЛЕТ, -у, І/ -лёце, мн. -ы, -аў м. 1.
Ежа з сечанага мяса ці бульбы з якой-н.
начынкай, запечаная ў выглядзе батона,
а таксама кандытарскі выраб з начынкай.
Мясны р. Р з моком. 2. Кумпяк, з якога
вынята костка і якому нададзена круглая
форма. II лрым. рулётны, -ая, -ае.
РУЛЕТКА, -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так, ж.
1. Інструмент для вымярэння даўжыні —
лента з дзяленнямі, якая накручваецца
на валік. 2. Прыстасаванне для азартнай
гульні ў выглядзе рухомага круга з нума
раванымі ямкамі, па якіх коціцца шарык,
а таксама сама гэта гульня. Туляць у рулет
ку. II лрым. рулётачны, -ая, -ае.
РУЛЕ -еў (разм.). Страва, прыгатаваная
з хлеба, накрышанага ў малако ці ў падсо
леную ваду з алеем.
РУЛІЦЬ, -ліб, -ліш, -ліць; -лім, -ліцё,
-лАць; незок. Тое, што і руляеоць. Ц зок.
выруліць, -лю, -ліш, -ліць; -лены. Ц ноз. ру
ленне, -я, н.
РУЛбН, -а, мн. -ы, -аў, м. Трубка гнут
кага матэрыялу, згорнутага для захоўван
ня. /7ол€ро, цырото, толь у рулонох. Р. лі
нолеуму. II лрым. рулбнны, -ая, -ае.
РУЛЬ, -А, л/н. -і^ -ёў, л/. Прыстасаванне
для кіравання рухам судна, самалёта, аў
тамабіля. Р. оўтомобі/2я. /7оеетроны р. (у
лятальнага апарата). Сябзець, стояць зо
рулём. Стояць коля руля (таксама перан.:
кіраваць; кніжн.). Ц лрыл/. рулявы, -Ая, -бе.
Рулявое коло. /ўляеое к/роеонне.
РЎЛЯ, -і, мн. -і, -яў, ж. Тое, што і було.
Р. бінтоўкі. II лрым. рўльны, -ая, -ае.
РУЛЯВАЦЬ, -лібю, -лібеш, -лібе; -лібй;
незок. 1. Кіраваць рулём; кіраваць рухам
чаго-н. (лодкі, санак і пад.). Р. бо онеоро.
2. Пра самалёт: коцячыся па зямлі, накі
роўвацца куды-н. II зок. выруляваць, -люю,
-люеш, -люе; -люй; -ляваны. Ц ноз. руля
ванне, -я, н.
РУЛЯВЁІ, -Ая, -бе. 1.ал. руль. 2. у зноч.
ноз. рулявы, -бга, мн. -ьія, -ых, м. На суд-
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не: чалавек, які кіруе рулём, а таксама
спецыяліст, які рэгулюе кіраванне рулём.
75ты чалавек — лям/ р. (перан.: вядзе нас
наперад). Ц ж. рулявая, -6й, мм. -ьія, -ых.
РУМ, -у, .мя. -ы, -аў, л*. (разм ). Месца
на беразе ракі, куды звозяць бярвенне для
сплаву і дзе вяжуць плыты. Рыеезц/ лес яяр.
РУМБ, -а, мя. -ы, -аў м. (спец.). Дзя
ленне на крузе компаса, якое адпавядае
'/н частцы акружнасці гарызонту. Ц лрым.
ромбавы, -ая, -ае.
РЎМБА, -ы, ж. Танец мексіканскага
паходжання хуткага тэмпу чатырохполь
нага памеру а таксама музыка да гэтага
танца. II лрым. рўмбавы, -ая, -ае.
РЎМЗА, -ы, ДМ-у Г-ам, м.;ДМ-е, -ай
(-аю), ж., мя. -ы, румз / -аў (разм., неа
дабр.). Чалавек, які многа і часта плача;
плакса.
РЎМЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яезяк.
(разм., неадабр.). Часта і надакучліва пла
каць. II яяз. рўмзанне, -я, я.
РУМЙНЫ, -аў, ябз. -мйн, -а, м. Народ,
які складае асноўнае насельніцтва Румы
ніі. II ж. румынка, -і, 2737-нцы, мя. -і, -нак.
II лрым. румынскі, -ая, -ае.
РУМЯНАСЦЬ ад румяны'
РУМЯНЕЦ, -нцу м. Ружовы ці яркачырвоны колер твару, шчок. Збяроеы р.
РУМЯНЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; лезяк.
Станавіцца румяным, чырванець. Румя
неюць м/чок/.
РУМЯНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца;
яезяк. 1. ад. румяніць. 2. Пакрывацца ру
мянцам. 727чок/ румяляцця яя мярозе. 3. (7
/ 2 яе. яе ўжые.). Прапякаючыся, пакры
вацца залаціста-карычневай скарынкай.
77ірое няняў р. II зяк. зарумяніцца, -нюся,
-нішся, -ніцца.
РУМЯНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
незяк. 1. кяео-м/то. Фарбаваць румянамі.
Р сябе /леяр. 2. (7 / 2 яе. не ўжые.). Па
крываць румянцам. ЗУяроз румянка м/чок/. Зяря румян/ць небя. Ц зяк. нарумяніць,
-ню, -ніш, -ніць; -нены (да 1 знач.) / за
румяніць, -ню, -ніш, -ніць; -нены (да 2
знач.). II зеяр. румяніцца, -нюся, -нішся,
-ніцца (да 1 знач.); зяк. нарумяніцца, -ню
ся, -нішся, -ніцца.
РУМЯНЫ', -ая, -ае. 1. Пакрыты ру
мянцам. Р теяр. 2. леряя. Ярка-чырвоны,
ружовы. Р. мебясх/л. 3. Пра печыва: з па
верхняй залаціста-карычневага адцення.
Тўмямыя лямлумк/. Тўмяняя скярь^нкя. II
няз. румянасць, -і, ж.
РУМЯНЬР, -аў. Ружовая ці чырвоная
касметычная фарба для твару Р / бял/яы.
РУНДЎК, -А, мн. -і^ -бў м. Металіч
ны сундук у карабельным памяшканні. Ц
лрым. рундучны, -ая, -ае.
РУНЁЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе; незяк.
Узыходзячы, зелянець (звычайна пра азі
мыя пасевы). Рунее жылія.
РУНО, -А, н. (спец.). Шэрсць авечкі.
7бякяер. Залятаер. (перан.: пра багацце;
кніжн. [паводле старажытнага міфа пра
герояў якія ажыццявілі падарожжа ў Кал

хіду ў пошуках залатога руна чароўнага
барана]). Ц лрым. рўнны, -ая, -ае.
РЎНЫ, рун, ябз. рўна, -ы, ж. 1. Стара
жытныя пісьмёны пераважна скандына
ваў якія захаваліся ў надпісах на камянях,
зброі і іншых прадметах. 2. Старадаўнія
народныя эпічныя песні ў карэлаў фінаў
і эстонцаў. II лрым. рунічны, -ая, -ае (да 1
знач ). Т^л/чляе л/сьмо.
РУНЬ, -і, ж. Усходы, пасевы азімых
культур, .Жытнёвая р. Ц лрым. руневы, -ая,
-ае.
РЎПАР, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Труба ка
нічнай формы, якая служыць для ўзмац
нення гуку Тяеярыць у р. 2. Рэпрадуктар у
выглядзе такой трубы. Зруляря бямос/яяся
музыкя. 3. леряя., чдео. Распаўсюджваль
нік чыіх-н. ідэй, поглядаў (кніжн.). Р чу
жых /бай. II лрым. рўпарны, -ая, -ае (да 1
знач.).
РЎПЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -піць; не
зяк. 1. безяс., кяму, з /мф. і без бял. Пра не
адольнае жаданне рабіць што-н.; хацецца;
карцець. Мне рул/ля хутчэй лря ўсё бяеебяцця. 2. Турбаваць, не даваць спакою. Яео
ўеесь чяс руліць сям / еяслябяркя.
РЎПІЦЦА, -плюся, -піліся, -піцца; не
зяк. 1. Клапаціцца, непакоіцца пра каго-,
што-н. Р лря сям То. 2. безяс. Хацецца. Мне
ўсё рул/цця ляехяць тубы. Ц зяк. парўпіцца,
-плюся, -пішся, -піцца.
РЎПІЯ, -і, мн. -і, -пій, ж. Ірашовая
адзінка ў Індыі, Пакістане і некаторых ін
шых краінах. II лрым. рўпіевы, -ая, -ае.
РУПЛІВЫ, -ая, -ае. Які імкнецца зра
біць як мага больш і лепш; дбайны; кла
патлівы, старанны. Р. чяляеек. Т^лл/еяя
лряця. II няз. руплівасць, -і, ж.
РЎПНЫ, -ая, -ае. Тое, што і рулл/еы. Р
еяслябяр. II няз. рупнасць, -і, ж.
РУСА... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач.: з русым, напр.: русябяробы, русяед/юсы, русякосы.
РУСАВАЛОСЫ, -ая, -ае. З русымі вала
самі. Р х/іолец. II няз. русавалосасць, -і, ж.
РУСАВЫ, -ая, -ае. Тое, што і русяеы. Ц
няз. русавасць, -і, ж.
РУСАК, -А, мн. -і^ -бў м. Шэры заяц, які
захоўвае аднолькавую афарбоўку зімой і
летам. [І лрым. русаковы, -ая, -ае.
РУСАЛКА, -і, 2737-лцы, мн. -і, -лак, ж.
У народных павер'ях — істота ў выглядзе
аголенай жанчыны з доўгімі распушчаны
мі валасамі, якая жыве ў вадзе або жыце. Ц
лямяям/.-ляск. русалачка, -і, 2737-чцы, мн.
-і, -чак, ж. II лрым. русалчын, -а.
РУСІЗМ, -а, мн. -ы, -аў м. (спец.). Сло
ва ці моўны зварот, запазычаныя якой-н.
мовай з рускай або ўтвораныя па руска
моўным узоры.
РУСІСТ, -а, 37 -сце, мн. -ы, -аў м. Ву
чоны — спецыяліст па русістыцы. Ц ж.
русістка, -і, 2737 -тцы, мн. -і, -так. Ц лрым.
русісцкі, -ая, -ае.
РУСІСТЫКА, -і, Д37-тыцы, ж. Сукуп
насць навук, якія вывучаюць рускую мову,
літаратуру і культуру.

РУМ-РУХ
РЎСКГ, -ага, м. Нацыянальны танец
рускіх, а таксама музыка да гэтага танца.
7янцяеяць рускяея.
РЎСКР ал. рускія.
РЎСКІЯ, -іх, ябз. -і, -ага, м. Усходне
славянскі народ, які складае асноўнае на
сельніцтва Расіі. II ж. рўская, -ай, мн. -ія,
-іх. II лрым. рўскі, -ая, -ае.
РЎСЫ, -ая, -ае. Светла-карычневы
(пра валасы); са светла-карычневымі ва
ласамі. Тўсяя бярябя. Тўсоя бзлўчыня.
РУСЯВЫ, -ая, -ае (разм.). Блізкі да
русага, светла-русы, са светла-русымі ва
ласамі. ТУсяяыя косы. Р хлопец. Ц няз. ру
савасць, -і, ж.
РУХ, -у мн. -і, -аў м. 1. У філасофіі —
форма існавання матэрыі, бесперапынны
працэс развіцця матэрыяльнага свету 37ямя мятэры/ без руху / руху без мятэры/. 2.
Перамяшчэнне каго-, чаго-н. у пэўным
напрамку. Рярчальны р. ЗТехян/зм лрыйм/оў
у р. Р ллянет. 3. Змяненне становішча це
ла ці яго частак. Р. рук/. 7янцяеальныя рух/.
Ляжяць без руху. 4. леряя. Унутраны штур
шок, выкліканы якім-н. пачуццём, пера
жываннем. Душэўныя рух/. 5. Язда, хада ў
розных напрамках. Р трянслярту. 77ряеіяы бярожняея руху. 6. лердл. Развіццё,
напружанасць дзеяння. Дрямятыччь/ р.
ялдеябдння. 7. Актыўная дзейнасць многіх
людзей, накіраваная на дасягненне агуль
най сацыяльнай мэты. Р лрых/льл/кяў мі
ру. ТТяцыянальнд-еызедленчы р. 8. Колькас
нае ці якаснае змяненне; рост, развіццё. Р.
ляробяляселья/ятея.
РЎХА, -і, 2737 рўсе, мя. -і, рух, ж. Не
вялікі цыліндрычны драўляны валік для
гульні ў гарадкі. Лбном б/той еыб/ў ляць
рух.
РУХАВІК, -А, мя. -і^ -бў м. 1. Машына,
якая пераўтварае які-н. від энергіі ў меха
нічную работу. Р уяутряяяея зеяряяяя. Рэяктыўяы р. 2. леряя., чяео. Пра сілу, якая
пабуджае да чаго-н., садзейнічае росту
развіццю ў якой-н. галіне (высок.). ТУяеукя — магутны р. лрд^рэсу. Ц лямяям/. руха
вічок, -чкА, мя. -чкі^ -чкбў м. (да 1 знач.).
РУХАВЫ, -ая, -ае. Жвавы, хуткі ў ру
хах; напоўнены рухамі. Т^ухяеыя еульн/. Ц
яяз рухавасць, -і, ж
РЎХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; яе
зяк. 1. Знаходзіцца ў руху, перамяшчацца.
Ройск/ рухаліся яя зяхяб. Р. ля службе (ат
рымліваць павышэнне). Слрябяяерухяецця (стаіць на месцы). 2. Рушыцца з месца,
адпраўляцца. Р ў бяроеу. 3. Варушыцца (у
1 знач.), мяняць становішча цела. Сябзець,
ле рухаючыся. 77ое/ яе рухдюцця (не можа
ступіць, ісціхто-н.). II лрым. рўхальны, -ая,
-ае (да 3 знач.; спец.).
РЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезяк. 1. кяеом/то. Перамяшчаць, пхаючы ці цягнучы.
Р еоз. 2. м/то. Прыводзіць у рух, прыму
шаць дзейнічаць. Р. ляб Іёммы кряя. 3. чым.
Рабіць рухі, варушыць. Р лдльцдм/. 4. лерял., м/то. Садзейнічаць развіццю чаго-н.
Р ляеуку. 5. Тое, што і рухдццд (у 2 знач.;

РУХ-РЫГ
разм.). Дудзелір. бя вёскі. Ц няз. рўханне, -я,
я. II ярым. рўхальны, -ая, -ае. Рухальная сіля. Рухальныя нервы.
РУХАЧ, -А, мн. -ьі, -бў, м (спец.). Назва
ўстройстваў, якія забяспечваюць рух (у 2
знач.; вінт' самалёта, кола, гусеніцы тан
ка).
РУХОМАСЦЬ, і, ж. 1. ал рухомы 2.
Рухомая маёмасць (спец.).
РУХОМЫ, -ая, -ае. 1. Здольны рухац
ца, які можа рухаць. Р блок. 2. Які пера
язджае з месца на месца. Р лязярэт. 3.
Які можа змяняцца ў залежнасці ад умоў;
які хутка развіваецца, мяняецца. Рухо
мыя формы яреянізяцыі. Рухомая з)?вя. О
Рухомая маёмасць (спец.) — такая, якая
можа быць перамешчана з месца на мес
ца. Рухомы састаў — сукупнасць сродкаў
аўтамабільнага, чыгуначнага і іншых відаў
транспарту. Ц ноз. рухомасць, -і, лс.
РУЦІНА, -ы, лс. Боязь змен, кансер
ватызм і застой у справах, ладзе жыцця. Ц
ярым руцінны, -ая, -ае.
РУЦІНЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыхіль
нік руціны, кансерватар (у 1 знач.). Ц лс.
руцінёрка, -і, ДА/-рцы, мн. -і, -рак. Ц ярым.
руцінёрскі, -ая, -ае.
РУЧАІНА, -ы, мн. -ы, -чаін, лс. Невя
лікі ручай, ійясня рдал/б&лася ручаінам/. Ц
пямянш.-ляск. ручаінка, -і, ДА/ -нцы, мн.
-і, -нак, лс.
РУЧАЙ, -й, мн. -і^ -ёў, м. Невялікі на
туральны вадзяны паток, які цячэ струме
нем. Торны р. /Ўяеуць вясеннія руна/. Руна/
слёз (перан.). Ц яамянм/. ручаёк, -чайкА, мн.
-чайкі^ -чайкбў м.; ярым. ручайкавы, -ая,
-ае. II ярым. ручаёвы, -ая, -ае.
РУЧАЙКА, -і, ДАТ -Айцы, мн. -і, -чАек,
лс. 1. Верацяно з пражай. .Дапрала (Ззяе
ручайкі. 2. Пучок валакна лёну або кана
пель. Яё валасы пазавалі ачэсану/о ручайку
лёну. II ярым. ручаечны, -ая, -ае і ручайкавы,
-ая, -ае.
РУЧАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца; не
зак., за кяео-што. Прымаць на сябе адказ
насць за каго-, што-н. Р за бяклябнясць
інфармацыі. Р за калегу. Ц зак. паручыцца,
-учўся, -ўчышся, -ўчыцца.
РУЧАЧКАМ рука
РЎЧКА , -і,
-чцы, .мн. -і, -чак, ж. Е
Частка прадмета, за якую яго трымаюць
або бяруцца рукой. Р бзвярэй. Р. парт
феля, малап/ка. 2. Пісьмовая прылада ў
выглядзе палачкі, дзяржання, куды ўстаў
ляецца пяро, стрыжань. Лўтямятычняя р.
ІСярыкявяя р. Ц прым. рўчачны, -ая, -ае.
РЎЧКА^ ал. рука.
РУЧНІК, -А, мн. -і^ -бў м. Вузкі пра
даўгаваты кавалак тканіны для выцірання
твару, рук ці пасуды. Дышывяны р. Ц па
мяне. ручнічок, -чкА, мн. -чкі^ -чкбў, м. II
ярым. ручнікбвы, -ая, -ае. Ручніковая тка
ніна.
РУЧНЫ, -Ая, -бе. 1. ал. рука. 2. Пры
значаны, прыстасаваны для рук. Р. еябзіннік (наручны). Р. баеалс (які можна везці
пры сабе). 3. Які робіцца рукамі; які пры
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водзіцца ў дзеянне рукамі. Ручная вышыў
ка. Ручная ерянятя (для кідання рукой). Р
набор (друкарскі). 4. Пра работу падлікі:
не аўтаматычны (спец.). Ручныя вылічэн
ні. 5. Пра звера, птушку: прыручаны, які
прывык да чалавека. Ручная вавёрка. Р.
арол. О Ручны продаж — 1) гандаль з рук;
2) у аптэцы: продаж без рэцэптаў.
РУЧЫЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., рўчыць;
незак., звычайна безас. (разм.). Удавацца,
везці, шчасціць. Мне не ручыць у гульні на
ерошы.
РУЧЫШЧА ел рука
РЎШЫЦЦА, -піўся, -шышся, -шыцца; зак. і незак. 1. зак. Скрануцца з месца,
пачаць рух. Р з месца. 2. зак. Накіравацца
куды-н. Р ў яяхоб. За кароткі час будаў
ніцтва значна ручылася налераб (перан.:
атрымала далейшае развіццё). 3. незак.
Тое, што і рухацца, Діхто не рўшыцца з
месцаў.
РЎШЫЦЬ, -шу -шыш, -шыць; зак. і
незак. 1. зак. Пачаць рух; накіравацца куды-н. Трактар рушыў з месца. Лтряб ру
шыў ба лесу. Халеас за апошнія еябы значна
рушыў нянеряб (перан.: атрымаў далейшае
развіццё). 2. незак. Тое, што і рухацца (у
1 знач.). Уясо рушыць вясна. 3. зак. і не
зак., каео-што. Прымусіць (прымушаць)
рухацца каго-, што-н.; адправіць каго-,
што-н. куды-н. Р. каня з месца. Р. войска
ў бой. 4. незак. (звычайна з адмоўем), ка
ео-чаео. Чапаць, закранаць (разм.). Т^таеа
чалавека не рушце, ён тут ні яры чь/м.
РЫАЛ, -а, мн. -ы, -аў м. Грашовая
адзінка ў Іране і некаторых іншых краі
нах.
РЫБ... Першая частка складаных слоў
са знач. «рыбны*, напр.: рыбінспекцыя,
рыбнаеляб.
РЫБА, -ы, мн. -ы, рыб, лс. 1. Вадзяная
пазваночная жывёліна з канечнасцямі ў
выглядзе плаўнікоў якая дыхае жабрамі.
Аясцявыя рыбы. Дряяежняя р. Рачная, мар
ская р. Ліцца як р. аб лёб (пакутліва шукаць
выйсце з цяжкага становішча; разм.). уш
чуваць сябе бзе-н. як р. ў вабзе (натураль
на, проста, добра; разм.). У каламутнай
вабзе рыбу лавіць (перан.: мець выгаду ка
рыстаючыся няяснасцю абставін; разм.,
неадабр.). 2. Частка тушы (тушкі) такой
жывёліны, якая ўжыв. ў ежу. Смажаная,
вэнбжяняя, салёная р. Р лаб марынабам. Ц
ламянш. рйбка, -і, ДА/ -бцы, мн. -і, -бак,
лс. (ласкавы зварот да жанчыны, дзіцяці;
разм.). II лрым. р&бны, -ая, -ае і рыбін, -а
(да 1 знач.). Рыбная лоўля. Рыбная прамыс
ловасць. РЬ/бныя катлеты. Рыбны бзень (у
які гатуюцца рыбныя, а не мясныя стра
вы). Рыбіна луска. Рыбін тлушч (вадкі
тлушч з печані трасковых рыб).
РЫБА... Першая частка складаных
слоў са знач.: 1) які мае адносіны да рыбы,
яе лоўлі, да развядзення, апрацоўкі ры
бы, напр.: рыбаалрацоўка, рыбаахова, рыбаеабавальнік, рыбаеасяабарка, рыбаебны,
рыбалакацыя, рыбапрамысловы, 2) які мае

адносіны да рыбы (у 2 знач.), да рыбных
прадуктаў напр.: рыбавянблярны, рыбязасольны, рыбакансервы, рыбамаразільны,
рыбаярабўкты.
РЫБАВОД, а, А/ -дзе, мн ы, аў м
Спецыяліст па рыбаводстве.
РЫБАВОДСТВА, а, н Развядзенне
рыб у вадаёмах як галіна народнай гаспа
даркі, гаспадарчай дзейнасці. Ц ярым. рыбавОдчы, -ая, -ае і рыбаводны, -ая, -ае.
РЫБАВОЗ, -а, мн ы, аў м Судна
для перавозкі жывой рыбы. Ц лрым. рыба
возны, -ая, -ае
РЫБАК, -А, мн. -і^ -бў м. Чалавек, які
займаецца рыбнай лоўляй як промыс
лам, а таксама як аматар рыбнай лоўлі.
Аблі бацька р., бык і бзеці ў вабу алябаяць
(з нар.). II ж. рыбачка, -і, ДА/-чцы, мн. -і,
-чак II ярь/м. рыбацкі, -ая, -ае і рыбачы,
-ая, -ае.
РЫБАЛКА, -і, ДА/-лцы, л/н. -і, -лак, ж.
(разм ). Рыбная лоўля (у рыбакоў-аматараў). .Даехаць на рыбалку.
РЫБАЛОЎ, -лбва, мн. -лбвы, -лбваў
м. 1. Чалавек, які ловіць рыбу (вудай, пе
рамётам і пад.). Д-аматар. 2. Тое, што і
рыбак. Р. з вялікім стажам. Ц ярым. рыба
лоўны, -ая, -ае. Рыбалоўныя снасці.
РЫБАЛОЎСТВА, а, н Лоўля рыбы як
промысел ці як галіна народнай гаспадар
кі. II ярым. рыбалавёцкі, -ая, -ае. Рыбала
вецкая арцель. Р. траўлер.
РЫБАХОД, а, А/ дзе, мн -ы, аў м
(спец.). Прыстасаванне для самастойнага
праходу рыбы цераз штучныя і натураль
ныя перашкоды (плаціны, вадаспады і
інш.). II нрым. рыбаходны, -ая, -ае.
РЫБАЦКІ ал рыбак
РЫБАЧЫ ал рыбак
РЫБАЧЫЦЬ, -чу -чыш, -чыць; незак.
(разм.). Займацца рыбнай лоўляй; быць
рыбаком.
РЫБЁЦ, -бцА, мн. -бцы, -бцбў м. Пра
мысловая рыба сямейства карпавых.
РЁІБІН ал рыба
РЫБІНА, -ы, мн. -ы, -бін, ж. (разм.).
Адна рыба, звычайна буйная.
РЫБКА ал рыба
РЫБНАГЛЯД, -у, А/ -дзе, м (афіц)
Нагляд за выкананнем правіл рыбалоў
ства. Дзяржаўны р. II ярь/м. рыбнаглядны,
-ая, -ае.
РЫБНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыяліст
па рыбалоўстве; работнік рыбных про
мыслаў
РЫБНЫ ал рыба
РЫВОК, рыўкА, мн. рыўкі^ рыўкбў м.
1. Рэзкі, парывісты рух рукамі або целам.
-Ускочыць но коня спрытным рыўком. 2. У
цяжкай атлетыцы: пад'ём цяжару над га
лавой на выцягнутых руках адным беспе
рапынным рухам. Вынікі ў рыўку. 3. перон.
Рэзкае ўзмацненне, якое парушае агуль
ны рытм работы. /Тряця без рыўкоў. Ц ярым.
рыўковы, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.; спец.).
РЫТАРЫЗМ, у, м (кніжн ) Празмер
ная строгасць, прамалінейнасць у выка-
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нанні маральных прынцыпаў у паводзі
нах. II лрь/л/. рыгарыстьгшы, -ая, -ае.
РЫІАРЁІСТ, а, 3/-сце, мя. ы, аў, м.
(кніжн.). Чалавек, які вызначаецца рыга
рызмам. II ж?. рыгарыстка, -і, ДА/-тцы, лін.
-і, -так.
РЫГАРЫСТЫЧНЫ, ая, ае (кніжн )
Схільны да рыгарызму. Р. лоаяяб //я рэчы.
II ндз. рыгарыстычнасць, -і, ж.
РЫГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; яезлк. (разм.).
1. Вывяргаць ротам прынятую ежу вані
таваць. 2. Моцна ікаць. Ц лбялкр. рыгнуць,
-нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні? Ц
ялз. рыгАнне, -я, я.
РЫДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; яезлк. Голас
на, сутаргава плакаць. Р ялб яя&хжчыклм.
II ялз. рьшАнне, -я, я.
РЫДВАН, -а, .мя. -ы, -аў м. (уст.). Вялі
кая дарожная карэта.
РЫДЛЁЎКА, -і, ДАТ -ўцы, мя. -і, -лёвак, ж. Ручная прылада для капання; ме
талічная лапата. Ц ярым. рыдлёвачны, -ая,
-ае.
РЫДЫКЙЭЛЬ, я, мя і, яў м (уст)
Ручная жаночая сумачка. Ц лрым. рыды
кюльны, -ая, -ае.
РЫЖАБАРЙДЫ, -ая, ае 3 рыжай ба
радой.
РЫЖАВАЛОСЫ, ая, ае 3 рыжымі
валасамі.
РЁІЖЫ, -ая, -ае. 1. Чырвона-жоўтага
колеру. Рыммя я/сл. Рь/экыя еусы. 2. З ва
ласамі такога колеру рыжавалосы. Ц ялз.
рыжасць, -і, зк.
РЫЖЫК, -а, мя. -і, -аў м. Ядомы плас
ціністы грыб з рыжай шапачкай. Ц лрь/м.
рыжыкавы, -ая, -ае.
РЫЖЭЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; яезлк. 1.
Станавіцца рыжым, рыжэйшым. Рлялсы
рыжэюць. 2. (7 7 2 лс. яе ўж?ыз.). Віднец
ца (пра што-н. рыжае). 77л ллляялхрыжэе
яел/лм/я/ бўрЗм/. II злк. зрыжэць, -Аю, -Аеш,
-Ае (да 1 знач.) / парыжэць, -Аю, -Аеш, -Ае
(да 1 знач.).
РЫЗА, -ы, мл. -ы, рыз, ж?. 1. Адзенне,
якое надзявае святар пры набажэнстве.
77ЛЗ&/ЮЧЛЯЛЯ р. 2. Фігурная металічная
накладка на абразах, якая пакідае адкры
тымі толькі твар і рукі святога. Ц лрь/м.
рызны, -ая, -ае.
РЫЗЗЁ, -й, я., зб. (разм.). Старое, па
дранае адзенне; анучы, старызна. Зл/лыклць м/чыл/яы рыззём. II лрь/м. рыззёвы, -ая,
-ае.
РЫЗІНА, -ы, ж?. Эластычны матэры
ял, які атрымліваецца шляхам вулкані
зацыі каўчуку. 0 Цягнуць рызіну (разм.,
неадабр.) — зацягваць якую-н. справу ра
шэнне чаго-н. II лрым. рызінавы, -ая, -ае.
РЫЗІНКА, -і, ДА/ -нцы, мл. -і, -нак,
лс. (разм.). 1. Невялікі кавалачак рызіны,
якім сціраюць напісанае; сцірка. 2. Ніткі
з рызіны, а таксама шнур, тасьма з рызі
навых нітак. 3. Спецыяльны від вязання,
які мае ўласцівасць расцягвацца. Яязлць
рыз/яклй. II лрь/м. рызінкавы, -ая, -ае.

РЫЗМАНЫ, -бў, лбз. рызмАн, -А, м.
(разм.). Падранае, зношанае адзенне; лах
маны. ЗА<рыць бульбу рызмлялм/, клб яе ллмбрзлл.
РЫЗНІЦА, -ы, мя. -ы, -ніц, лс. Памяш
канне пры царкве, у якім захоўваюцца
рызы і царкоўныя рэчы. Ц лрым. рызнічны,
-ая, -ае.
РЫЗЫКА, -і, ДА/-зыцы, лс. 1. Магчы
мая небяспека, пагроза чаму-н. Тсц/ ллры
зыку. Дез усяклм рызык/. 2. Дзеянне наўда
чу з надзеяй на шчаслівы канец. 7/л селю
рызыку бзейя/члць (на сваю адказнасць).
РЫЗЫКАВАЦЬ, кўю, кўеш, кўе;
-кўй; яезлк. 1. Ісці на рызыку, рабіць ры
зыкоўны ўчынак, Ря ле бл/ццл р. 2. к/мчым. Падвяргаць каго-, чаго-н. рызыцы (у
1 знач.). Р лсыццём. 3. з /я%). Ісці на ўчы
нак, звязаны з магчымымі непрыемнасцямі. Р злблубз/ццл ў лесе. Ц лбялкр. рызык
нуць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць;
-ні (да 1 і 2 знач.).
РЫЗЫКАНТ, а, Л/ нце, мл ы, аў
м. Смелы, адважны чалавек. Ц лс. рызы
кантка, -і, ДА/-тцы, мл. -і, -так.
РЫЗЫКОЎНЫ, ая, ае 1. Звязаны з
рызыкай, напоўнены рызыкай. Р. крок.
7лк рлб/ць рызыкоўял (у знач. вык.). 2.
лерлл. Непрыстойны, двухсэнсоўны. Р
л/уллел/. 7>ь/зь/коўяь/я лрь/леўк/. Ц ялз. рызы
коўнасць, -і, лс.
РЫК, -у м. Моцны працяглы роў (хат
ніх жывёл); дзікі роў злоснае рыканне
(лясных жывёл). Р клроеь/. Р/ье/яь/р.
РЫКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; яезлк. 1. (7 / 2
лс. яеўлсь/е.). Пра хатніх і дзікіх жывёл: ут
вараць рык. Рь/кле клроел. Рь/клў лелллрб.
2. лерлл. Крычаць, гаварыць груба, раздражнёна і адрывіста (разм.). Р. ял ллбялчллень/х. II лбяляр. рыпнуць, -нў, -нёш, -нё;
-нём, -няцё, -нўць; -ні? Ц ялз. рыканне, -я, я.
РЫКАШЭТ, -у Л/ -шАце, м. Палёт
цвёрдага цела пад вуглом пасля ўдару аб
якую-н. паверхню. Дуля лбскочылл рь/клм/эл/лм. II лрь/м. рыкашэтны, -ая, -ае.
РЙКША, -ы, мя. -ы, рыкш 7 -аў м. У
краінах Паўднёва-Ўсходняй Азіі: чалавек,
які, запрогшыся ў лёгкую двухколавую
каляску перавозіць седакоў і грузы.
РЁІЛА, -а, мя. -ы, рыл, я. 1. Выцягну
тая пярэдняя частка галавы ў некаторых
жывёл. Се/яоер. 2. Тое, што і л/еор (разм.,
лаянк.). Уяео яе /леор, л сллрлўбяле р. 3.
Верхняя выцягнутая частка чаго-н. Р бу/лэяьк/. б Ні вуха ні рыла (не ведае, не ра
зумее; разм., неадабр.) — зусім нічога не
ведае. Ц ллмяям/. рыльца, -а, мя. -ы, -аў я.
Р. ўлухуўклео-я. (перан.: хто-н. ублытаны
ў нячыстую справу; разм.).
РЁІМАР, -а, мл. -ы, -аў м. Майстар, які
шые раменную вупраж (хамуты, сёдлы,
вуздэчкі). II лрь/м. рымарскі, -ая, -ае.
РЫМАРНЯ, -і, мя. -і, -рань / -рняў ж?.
Рымарская майстэрня. Адлелсяля р.
РЫМАРСТВА, -а, я. Рамяство, занятак
рымара. II ярым. рымарскі, -ая, -ае. Рь/млрск/я еырлбы.

РЫГ-РЫС
РЫНАК, -нку, мл. -нкі, -нкаў м. 1.
Сфера таварнага абарачэння, таварааба
роту. Зяем/я/ р. Улул/рляь/ р. Т^ыяк/ збы/лу
(раёны рэалізацыі тавараў; спец.). 2. Мес
ца рознічнага гандлю пад адкрытым не
бам або ў гандлёвых радах; базар. Тбмелсяь/ р. Арь/л/ь/ р. Тлябляелць ял рь/яку. Ц лрь/м.
рыначны, -ая, -ае. Рыялчяыя лбяос/яь/. Рыялчяля цлял.
РЫНГ, -а, мя. -і, -аў м. Абгароджаная
канатам пляцоўка для спаборніцтваў па
боксе. Рыхлб ял р. 77лк/яуць р. (таксама пе
ран.: перастаць займацца боксам).
РЫЦЦА', -ы, ДА/-дзе, м. На Русі ў Ся
рэднія вякі: воін царскай прыдворнай
аховы.
РЫНДА, -ы, ДА/ -дзе, ж?. У выразе:
рынду біць (спец.) — на гандлёвых суднах у
старыя часы, а таксама ў парусным флоце:
тройчы ўдарыць у звон роўна ў поўдзень.
РЫНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-нься; злк. Імкліва кінуцца, накіравацца,
хлынуць. Р ў л/ллку. 7?лбл рыяуялся, лрлрелўм/ь/ злелробу.
РЫП, -у м. Рэзкі гук, які ўтвараецца
пры трэнні. Р коялў. Р. ллялзоў.
РЫПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезлк. 1. Ут
вараць рыпенне, рыпець. Рылля/ бзебры.
Р. елрол/лм/. 2. Іграць непрафесійна на
якім-н. музычным інструменце (звычай
на на гармоніку; разм.). А/ллў елрмоя/к. Ц
лбялкр. рыпнуць, -ну, -неш, -не; -ні. Ц ллз.
рыпанне, -я, я
РЫПЁЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -піць; яе
злк. Утвараць рып, скрыпець. 77л<2/юел рыл/ць. Рол/ь/ рыляць. 77лб ялелм/ рыл/і^ь слёз.
II лбялкр. рьшнуць, -не; -ні. Ц ллз. рьшённе,
-я, я.
РЫПЛІВЫ, -ая, -ае. Тое, што і рылучы.
Рыля/еь/я бзеерь/. Ц ялз. рыплівасць, -і, ж?.
РЫПС, -у, м. Тоўстая, моцная тканіна
палатнянага перапляцення ў дробны руб
чык. II лрь/л/. рыпсавы, -ая, -ае.
РЫПУЧЫ, -ая, -ае. Які ўтварае рып.
А/лучь/я елро/лы. Рылучыя колы. Р еоялс
(перан.). II ялз. рьшучасць, -і, ж?.
РЫС, -у, м. Злак з белым прадаўгава
тым зернем, якое скарыстоўваецца ў ежу
а таксама яго зерне. ТІяля/ллцы/ рысу. 777рлжж/ з /?ь/слм. II лрь/м. рысавы, -ая, -ае. Р
сул.
РЫСА, -ы, мя. -ы, рыс, ж:. 1. Вузкая па
ласа, лінія. 77рл#есц/рысу. 77лб#есц/рысу ллб
чым-я. (таксама перан.: падвесці вынік,
скончыць з якой-н. справай). 2. Лінія (іс
нуючая ці ўяўная), якая раздзяляе што-н.,
рубеж. Р. ллбіёму елбы. 3. Уласцівасць, ад
метная адзнака, якасць. Рысы хлрлк/ллру.
Рысы яоелел члллеекл. 4. мя. Тое, што і
рысы твару. Длрле/я рысы. 0 Рысы твару —
абрысы, аблічча твару. 77рыеож?ыя рысы
л/еору. У агульных рысах — без падрабяз
насцей. II ллмяям/. рыска, -і, ДА/ -рысцы,
мя. -і, -сак, ж?.
РЫСА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносіны
да рысу, да яго вырошчвання і апрацоўкі,

РЫС-РЫХ
напр.: рысаалрацоўчы, рь/саачым/чальны,
рысаўборачны.
РЫСАВАЛЬШЧЫК, а, л<н. -і, -аў, л<.
Той, хто займаецца рысаваннем, хто ро
біць малюнкі для чаго-н. ^ббры р., еорм/ы
гравёр. II ж. рысавальшчыца, -ы, лік -ы,
-чыц.
РЫСАВАЦЦА, -сўюся, -сўешся, -сўец
ца; -сўйся; яездк. 1. (7/2 ас. яе ўлсые.).
Віднецца, паўставаць ва ўяўленні. УЭдлечын/ рысуюцца абрысы зор. Зяаёмы вобраз
рысаваўся ваўяўленн/(перан.). 2. Старацца
паказаць сябе з выгаднага боку; выклікаць
чым-н. інтарэс да сябе. Р лераб любзьм/. Ц
яаз. рысоўка, -і, ДЛ/-ўцы, лс. (да 2 знач.).
РЫСАВАЦЬ, -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй;
-савАны; зак., каео-м/то. 1. Перадаваць
прадметы на плоскасці ад рукі пры дапа
мозе графічных сродкаў (звычайна кон
турамі, рыскамі і пад.). Р з натуры. Р
партрэт. 2. лерак. Мысленна падаваць у
якіх-н. вобразах, формах. Уяўленне рысуе
бубўяыяю. II зак. нарысаваць, -сўю, -сўеш,
-сўе; -сўй; -савАны. Ц яаз. рысаванне, -я,
я. (да 1 знач.). Ц лрым. рысавальны, -ая, -ае
(да 1 знач.). Рысавальная капера.
РЫСАВОД, а,
-дзе, мн ы, -аў м
Спецыяліст па рысаводстве.
РЫСАВОДСТВА, а, я Развядзенне ры
су як галіна сельскай гаспадаркі. Ц лрым.
рысаводчы, -ая, -ае.
РЙСАВЫ ал рыс
РЫСАК, -А, мн. -і^ -бў м. Пародзісты,
рысісты конь. 77амчдць на рысаку, ^рлоўск/ярысак/. II лрым. рысачы, -ая, -ае.
РЫСІНЫ ал рысь".
РЫСІСТЫ, -ая, -ае. Які валодае добрай
рэзвай рыссю. Р конь. Ц наз. рысістасць, -і,
лс.
РЫСІЦЬ, рышў, рысіш, рысіць; ры
сім, рысіцё, рысяць; незак. 1. (7 / 2 ас. не
ўлсыв ). Бегчы рыссю (пра коней і інш.
жывёл). 2. Ехаць на кані рыссю.
РЫСКА ал рыса
РЫСКАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ае; не
зак. (спец.). Пра судна: ухіляцца ад курсу
то ў адзін, то ў другі бок. Ц наз. рыск, -у м. /
рысканне, -я, н.
РЫСЛІНГ, -у, м. Іатунак белага стало
вага вінаграднага віна. Ц лрым. рыслінгавы,
-ая,-ае.
РЫСОРА, -ы, мн. -ы, рысбр, лс. Пруг
кая гнутая стальная паласа (або прыстаса
ванне з такіх палос) паміж воссю і кузавам
экіпажа, аўтамабіля, вагона і пад., якая
змякчае штуршкі пры яздзе. Ц лрым. ры
сорны, -ая, -ае.
РЫСОЎКА ал. рысавацца.
РЫСЎНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м.
Тое, што і малюнак. Майстар рысунка. Ц
лрым. рысўначны, -ая, -ае.
РЫСЬ', лс. 1. Спосаб бегу каня (або ін
шай жывёлы), пры якім адначасова выно
сяцца наперад ногі пярэдняя левая і зад
няя правая або пярэдняя правая і задняя
левая. Такаць рыссю. 2. Часты і павольны
-^тавека.
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РЫСЫ, -і, мн. -і, -ей / -яў лс. Драпеж
ная млекакормячая жывёліна сямейства
кашэчых з незвычайна вострым зрокам. Ц
лрым. рысіны, -ая, -ае. Рыс/ныя вочы (так
сама перан.: вострыя, злыя, пранізлівыя).
РЫСЯНЯ / РЫСЯНЁ, нАці, мн нАты,
-нйт, н. Дзіцяня рысР.
РЁІТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. У Старажыт
най Ірэцыі і Рыме: прамоўца, а таксама
настаўнік красамоўства. Ц лрым. рытарскі,
-ая, -ае. Т^//лорскоемосл!оцл!во.
РЫТАР&ЧНЫ, -ая, -ае. 1. ал рыторы
ка. 2. Напышлівы, упрыгожаны словамі
(кніжн.). Р стыль. II ноз. рытарычнасць, -і,
лс. (да 2 знач.).
РЫТМ, -у мн. -ы, -аў м. 1. Раўнамер
нае чаргаванне якіх-н. элементаў (гука
вых, рухальных). Музычны р. Р верм/а. Р
рухаў. Танцавальныя рытмы. Сардэчны р.
2. лбран. Наладжаны ход чаго-н., размера
насць у праходжанні чаго-н. Р лсыцця. Ра
бочы р. II лрым. рытмічны, -ая, -ае / рытма
вы, -ая, -ае (да 1 знач.).
РЫТМІЗАВАЦЬ, -зўю, -зўеш, -зўе;
-зўй; -завАны; зак. і незак., м/то (спец.).
Зрабіць (рабіць) рытмічным. 7*ытм/заваныя рух/. II наз. рытмізацыя, -і, лс.
РЫТМІКА, -і, ДМ-міцы, лс. 1. Сістэма
і характар рытму. Р. верм/а. 2. Вучэнне аб
рытме (у вершах, музыцы). 3. Рытмічныя
рухі з музычным суправаджэннем, ў^ок/
рытм/к/.
РЫТМІЧНЫ, ая, -ае 1. ал рытм 2.
Падпарадкаваны рытму (у 1 знач.), які
раўнамерна чаргуецца. РЬ/тм/чныя рух/.
РЬ/тм/чная е/мнастыка. 3. леран. Раўна
мерны, зладжаны. Т^ытм/чная праца за
возаў. II наз. рытмічнасць, -і, лс. (да 2 і З
знач).
РЫТОРЫКА, і, ДМ -рыцы, лс 1. Тэ
орыя аратарскага мастацтва. 2. Напыш
лівая і беззмястоўная гаворка. Талая р. Ц
лрым. рытарычны, -ая, -ае. Т^ытарычнас
пытанне (прыём аратарскай мовы —
сцвярджэнне ў форме пытання).
РЫТУАЛ, -у мн. -ы, -аў м. (кніжн.). 1.
Парадак абрадавых дзеянняў Р. пахаван
ня. 2. Тое, што і цырымон/я. 7?о/нск/я рыту
алы. II лрым. рытуальны, -ая, -ае.
РЫЎКОВЫ ал рывок
РЫФ', -а, мн. -ы, -аў, м. Шэраг падвод
ных або выступаючых з вады скалістых уз
вышэнняў марскога дна. Дародавыя рыфы.
II ярым. рыфавы, -ая, -ае.
РЫФ , -а, мн. -ы, -аў м. (спец.). Адтулі
на або пятля на парусе, у якія прасоўваец
ца завязка для сцягвання яго. Тфыцьрыфы
(змяншаць плошчу паруса пры моцным
ветры). II лрым. рыфавы, -ая, -ае.
РЫФЛЁННЕ, -я, н. (спец.). Апрацоў
ка паверхні для надання ёй шурпатасці —
нанясенне вузкіх вострых паглыбленняў
(рыфляў).
РЙФЛЕНЫ, -ая, -ае (спец.). Пра па
верхню: нягладкі, з правільнымі радамі
паглыбленняў і выступаў Рыфленае жалеза. Рыфленыя лабэм/вы.

РЙФМА, -ы, мн. -ы, рыфм / -аў лс.
Сугучнасць канцоў вершаваных радкоў
Мужчынская р. (з націскам на апошнім
складзе вершаванага радка). .Жаночая
р. (з націскам на перадапошнім складзе
вершаванага радка). Таворыць у рыфму. Ц
лрым. рыфменны, -ая, -ае
РЫФМАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-мўецца; незак. Утвараць рыфму Т^тыя
словы рыфмуюцца лам/лс сабой.
РЫФМАВАЦЬ, -мўю, -мўеш, -мўе;
-мўй; -мавАны; незак. 1. (7 / 2 ас. не
ўлсыв.). Тое, што і рыфмавацца (спец ). 2.
м/то. Падбіраць (словы) для атрымання
рыфмы. II зак. зрыфмаваць, -мўю, -мўеш,
-мўе; -мўй; -мавАны (да 2 знач.). Ц наз.
рыфмаванне, -я, н
РЫФМАПЛЁТ, а, М-лёце, мн ы, -аў
м. (разм., зневаж ). Стваральнік недаска
налых вершаў; рыфмач.
РЫФМОЎКА, і, ДМ -ўцы, мн -і,
-мбвак, лс. Сістэма, парадак чаргавання
рыфмаў у вершы. 77еракрыжаваная р.
РЫХЛЁЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе; незак.
Станавіцца рыхлым, рыхлейшым. Тлеба
рыхлее. II зак. парыхлёць, -ёе.
РЫХЛІЦЕЛЬ, -я, мн -і, яў м Сель
скагаспадарчая прылада для рыхлення
глебы.
РЫХЛІЦЬ, -ліб, -ліш, -ліць; -лім, -ліцё, -лйць; рьіхлены; незак., м/то. Рабіць
рыхлым (звычайна пра ўскопванне). Р
елебу. II зак. узрыхліць, -ліб, -ліш, -ліць;
-лім, -ліцё, -лАць; -рыхлены / разрых
ліць, -ліб, -ліш, -ліць; -лім, -ліцё, -лйць;
-рьіхлены. II наз. рыхлённе, -я, н., узрыхлённе, -я, н. / разрыхлённе, -я, н.
РЁІХЛЫ, -ая, -ае. 1. Порысты, рас
сыпісты, мяккі. Р сне?. Тухлая алеба. 2.
лбран. Пра стыль, выклад: расплывісты і
вялы. Тухлая камназ/цыя. Ц наз. рыхласць,
-і, ж.
РЫХТ, -у -хце, м. (разм.). У выразе:
рыхт у рыхт — дакладна такі або такі са
мы. 3}раб/ўр. у р. як ты сказаў.
РЫХТАВАЦЦА, -тўюся, -тўешся, -тў
ецца; -тўйся; незак. 1. ба чаео, у м/то і з
/нф. Рабіць прыгатаванні да чаго-н. Р.
ба з/мы. Р ў барону. Р ба экзаменаў. 2. (7
/ 2 ас. не ўжыв.). Быць у стане ці працэсе
падрыхтоўкі; наспяваць, быць наперадзе.
Т^Ь/хтуюцца важныя лабзе/.
РЫХТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; незак. 1. каео-м/то. Рабіць год
ным, гатовым (для выкарыстання, ужы
вання, для ажыццяўлення чаго-н., для
работы). Р. алебу лаб ласёвы. Р хвораеа ба
апераць//. Р кабры. 2. м/то. Працаваць над
выкананнем чаго-н., распрацаваць што-н.
Р матзрыялы бля баклаба. Р былломную
работу. 3. м/то. Збірацца, намервацца зра
біць пгго-н., задумваць пгго-н. Р убор ла
лрац/ўн/ку. 4. м/то. Варыць ежу гатаваць.
Р вячзру.
РЁІХТЫК, лрысл. (разм.). Правіль
на, якраз, дакладна (таксама, такі самы).
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Зраблю р. /лак, як /ль/ сказаў. Сь/н — р.
бацька (у знач. прым., нязм.).
РЙЦАР, -а, л/я. -ы, -аў, л/. 1. У сярэд
невяковай Еўропе: феадал, які належаў
да ваенна-землеўладальніцкага саслоўя,
а таксама цяжкаўзброены воін, які зна
ходзіўся ў васальнай залежнасці ад свай
го сюзерэна. Р журбб/лнаеа вобраза (пра
Дон-Кіхота, героя рамана Сервантэса). Р
без с/лраху / бакору (перан.: пра смелага,
ва ўсім бездакорнага чалавека; высок.). Р.
/мап/ча / к/нжала (перан.: тайны грабеж
нік і забойца; кніжн.). 2. лерак. Самаад
даны, высакародны чалавек (высок.). Р
рэеаляэць//. Ц лрь/л/. рыцарскі, -ая, -ае. Ры
царская баснех/. Р. ўчынак.
РЫЦАРСТВА, -а, н. 1. зб. У феадальнай
Еўропе: прывілеяванае ваенна-землеўладальніцкае саслоўе, рыцары (у 1 знач.). 2.
Самаадданасць, высакародства (кніжн.).
77раяе/ць р.
РЫЦЦА, рьіюся, рыешся, рьіецца;
незак. 1. (7 / 2 ас. не ўжые.). Капацца ў
чым-н. рыхлым, сыпкім (пра жывёл). 77а
ложн/ рьм/ся се/нн/. 2. лерак. Перабіраць,
перакладваць што-н. (звычайна шукаючы
што-н.). Р ўн/уфлябзе.
РЫЦЫНА, -ы, лс. Алей, які здабываец
ца з насення клешчавіны і ўжываецца як
слабіцельнае. Ц лрь/л/. рыцынавы, -ая, -ае.
РЫЦЬ, рьію, рыеш, рые; рыты; незак.,
а//ло. 1. Капаць, раскопваць рыхлае, сып
кае (лычом, рылам); капаючы, даставаць з
зямлі, вырываць. Се/ння рь/е лежню. Дз/к
рь/е бульбу. 2. Вымаючы зямлю, рабіць
паглыбленне (пра жывёл), барсук рь/е на
ру. II зак. вырыць, -рыю, -рыеш, -рые; -ры
ты. Р. нару. II наз. рыццё, -й, н.
РЫЧАГ, -а, л/н. -і^ -бў, л/. 1. Устройства,
якое мае пункт апоры і служыць для ўраў
наважвання большай сілы пры дапамозе
меншай, а таксама для выканання якой-н.
работы. 77абеалсь/ць еруз рычагом. Р. ско
расці Рычае/ к/раеання (таксама перан.).
2. лерак. Сродак, якім можна паўздзейнічаць на каго-, што-н., прывесці каго-,
што-н. у рух. 77/сьменнасць — р. куль/лурь/.
II ламянм/. рычажок, -жка, л/н. -жкі^ -жкбў,
л/. (да 1 знач.). Ц лрь/л/. рычажны, -ая, -ае
(да 1 знач.). Р механ/зм.
РЫШТАВАННЕ, -я, ля. -і, -яў, н Ча
совае збудаванне з дошак, стоек або ме
талічных трубак, якое ўстанаўліваецца
ўздоўж сцен для будаўнічых або рамонт
ных работ. Рубь/нак у рым//лазанн/.
РЫШТОК, ткб, л/н ткі^ ткбў л/ Жа
лабок, канаўка сцёку вады. ТТрыборожныя
рыа//лк/.
РЫШТЎНАК, нку, м., зб Набор, су
купнасць прыстасаванняў, неабходных
для якога-н. занятку, для якой-н. работы.
А/бацк/ р. ТТахобны р.
РЫШЭЛЬЁ. 1. нескл., н. Ажурная вы
шыўка з абкіданым контурам малюнка.
Салфе/яка з р. 2. нязл/. Пра ажурную вы
шыўку з такім контурам. Рыо/ыўка р.

РЭ... Прыстаўка, якая ўтварае дзеясло
вы і назоўнікі са знач. паўторнасці або
процілегласці, напр.: рэареан/заеаць, рээеаку/раеаць, рэканструкцыя.
РЭАБІЛІТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; -тавАны; зак. і незак., каео-мпло.
Аднавіць (аднаўляць) былую добрую рэ
путацыю або ў ранейшых правах. Ц зеар.
рэабілітавацца, -тўюся, -тўешся, -тўецца;
-тўйся. II наз. рэабілітацыя, -і, ж.
РЭАБІЛІТАЦЫЯ, і, ж. 1. ёт/ рэабілі
таваць. 2. Устараненне вынікаў якой-н.
цяжкай хваробы або траўмы (спец.). Ме
дыцынская р. II лрь/л/. рэабілітацыйны, -ая,
-ае. Р. цэн/лр.
РЭАГАВАЦЬ, -гўю, -гўеш, -гўе; -гўй;
незак., на м//ло. 1. Адказваць якім-н. чы
нам на раздражненне, уздзеянне звонку.
Сэрца ла-рознаму рэагуе на ф/з/чную на
грузку. 2. Праяўляць свае адносіны да ча
го-н. Р на скараў. Ц зак. прарэагаваць, -гўю,
-гўеш, -гўе; -гўй, зрэагаваць, -гўю, -гўеш,
-гўе; -гўй / адрэагаваць, -гўю, -гўеш, -гўе;
-гўй (да 2 знач.; разм.). Ц наз. рэагаванне,
-я, н. /' рэакцыя, -і, ж. Ааеаеанне еока на
сбяямо. 7^/ла нае/на еыкл/кала ў любзей
беаякую рэакцыю. Ц лрь/л/. рэакть/уны, -ая,
-ае (да 1 знач.; спец.).
РЭАКТАР, -а, л/н. -ы, -аў, л/. Апарат або
ўстаноўка, у якой адбываецца фізічная
(ядзерная) або хімічная рэакцыя. Ядзерны
р. А7м/чны р. II лрь/м. рэактарны, -ая, -ае.
РЭАКТЙВЫ, -аў, абз. -тьіў, -тьіву, л/.
(спец.). Рэчывы, якія прымяняюцца для
ажыццяўлення хімічнай рэакцыі. Й7м/чныяр. II лрыл/. рэактыўны, -ая, -ае.
РЭАКТЫЎНЫ', -ая, -ае (спец.). 1. ад.
рэактывы. 2. Які мае адносіны да ўтва
рэння такога руху пры якім на цела, што
рухаецца, дзейнічае сіла выцякаючага з
яго струменя газу пары, накіраваная ў
бок, супрацьлеглы руху Р рух. Р рухая/к.
Р самале/л (з рэактыўным рухавіком). Рэ
актыўная ар/льмзрыя. 3. Здольны рэага
ваць на знешнія ўздзеянні, які наступае
пад уплывам знешніх уздзеянняў. Р. с/лан
(расстройства псіхічнай дзейнасці, вы
кліканае эмацыянальным узрушэннем). Ц
наз. рэактыўнасць, -і, ж. (да 3 знач.).
РЭАКТЙЎНЬГ ад. рэагаваць.
РЭАКЦЫЙНЫ, -ая, -ае. Які ажыццяў
ляе рэакцыю^, дзейнічае ў інтарэсах рэак
цый. Р. брук. Рэакцыйныя рэжымы. Ц наз.
рэакцыйнасць, -і, ж
РЭАКЦЫЯ', -і, ж. 1. ад. рэагаваць. 2.
Ператварэнне адных рэчываў у другія (хі
мічная рэакцыя) або пераўтварэнне атам
ных ядзер у выніку іх узаемадзеяння з ін
шымі элементарнымі часціцамі (ядзерная
рэакцыя). 27анцуаобая р. (самастойны пра
цэс пераўтварэння атамаў — у хімічнай
рэакцыі або атамных ядзер — у ядзернай
рэакцыі; таксама перан.: пра шэраг дзеян
няў якія ўзаемна выклікаюцца; кніжн.). 3.
Рэзкая перамена ў самаадчуванні, упадак,
слабасць пасля ўздыму напружання. 77асляс/лрэсаеая р.

РЫЦ-РЭА
РЭАКЦЫЯ , -і, ж. Палітыка актыўна
га супраціўлення грамадскаму прагрэсу
1 падаўлення рэвалюцыйнага руху, якую
вядуць эксплуататарскія класы ў барацьбе
за захаванне або зварот сваіх правоў і палі
тычнага панавання, за захаванне аджыў
шых грамадскіх парадкаў. 77ад/л?ычлая р.
РЭАКЦЫЯНЕР, а, л/н ы, аў, л/ Пры
хільнік палітычнай рэакцый, вораг пра
грэсу дэмакратыі, йрайн/ р. Ц ж. рэакцыя
нерка, -і, ДА/-рцы, л/н. -і, -рак.
РЭАЛІЗАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-зўецца; зак. і незак. 1. Ажыццявіцца
(ажыццяўляцца), здзейсніцца (здзяй
сняцца) (кніжн.). Забўмы рэал/заеал/ся. 2.
Перавесціся (пераводзіцца) у грошы (пра
каштоўнасці; спец.). Ц наз. рэалізацыя, -і,
ж.
РЭАЛІЗАВАЦЬ, -зўю, -зўеш, -зўе; -зўй;
-завйны; зак. і незак., н//яо. 1. Ажыццявіць
(ажыццяўляць), здзейсніць (здзяйсняць)
(кніжн.). Р /маны. 2. Тое, што і лрабаць
(прадаваць) (у 1 знач.; спец.). Р. лрабўкцыю. II наз. рэалізацыя, -і, ж.
РЭАЛІЗМ, -у л/. 1. Кірунак у мас
тацтве, які ставіць мэтай праўдзівае ад
люстраванне рэчаіснасці ў яе тыповых
рысах. Ары/лычны р. Р. Якуба Ааласа. 2.
Яснае і цвярозае разуменне рэчаіснасці
пры ажыццяўленні чаго-н. 77а7///нь/*/ны р.
II нрым. рэалістычны, -ая, -ае. Рэалмтнычнае мас/лац/леа. Р. к/рунакуя//лара/нуры. Р
яоаляб на жыццё.
РЭАЛІЗОЎВАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв ,
-аецца; незак. 1. Ажыццяўляцца, здзяй
сняцца (кніжн.). камечаны план лачаўр. 2.
Пераводзіцца ў грошы (пра каштоўнасці;
спец.). II наз. рэалізацыя, -і, ж.
РЭАЛІЗОЎВАЦЬ, аю, аеш, -ае; не
зак., ////яе. 1. Ажыццяўляць, здзяйсняць
(кніжн.). Р. забумы. 2. Пераводзіць у гро
шы, прадаваць (спец.). Р. /лазар. Ц наз. рэ
алізацыя, -і, ж.
РЭАЛІСТ', -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
1. Мастак — паслядоўнік рэалізму (у І
знач.). 77/сьменн/к-р. 37ас/яак-р. 2. Чала
век, які правільна ўлічвае ў сваёй дзейнас
ці ўмовы рэальнай рэчаіснасці. Цвярозыр.
II ж. рэалістка, -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так (да
2 знач.).
РЭАЛІСТ, -а, Л/ -сце, мн. -ы, -аў, м. У
дарэвалюцыйнай Расіі: вучань рэальнага
вучылішча.
РЭАЛІСТЁІЧНЫ, ая, ае 1. ад рэа
лізм. 2. Які зыходзіць з разумення і ўліку
рэальных абставін, практычны. Р лабыхоб
ба жыцця. 7^эал/с/лычна (прысл.) адябзець
на рэчы. II наз. рэалістычнасць, -і, ж. (да 2
знач.).
РЭАЛІЯ, -і, ж. (кніжн.). Адзінкавы
прадмет, рэч; тое, што ёсць, існуе.
РЭАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які сапраўды
існуе ў рэчаіснасці, не ўяўны. Р. %юк/л. 2.
Які можа быць ажыццёўлены, здзейсне
ны. Рэальныя /маны. Р. /лзрм/н. 3. Прак
тычны, заснаваны на разуменні наяўных
умоў абставін. Рэальная лал//лыка. Р но-

РЭА-РЭГ
адж) ял жыццё О Рэальнае вучылішча — у
дарэвалюцыйнай Расіі: агульнаадукацый
ная сярэдняя навучальная ўстанова без
выкладання старажытных моў з перава
жаным у навучальным плане прырода
знаўчанавуковых прадметаў Рэальная за
работная плата (спец.) — пакупная здоль
насць намінальнай заработнай платы. Ц
ялз. рэальнасць, -і, ж.
РЭАНІМАВАЦЬ, -мўю, -муеш, -мўе;
-мўй; -маваны; злк. і лезлк., клао ('нлло).
Правесці (праводзіць) рэанімацыю. Р араан/зм.
РЭАНІМАТАР, а, лін ы, аў, м. Урач —
спецыяліст па рэанімацыі. Ц лрым. рэані
матарскі, -ая, -ае (разм.).
РЭАНІМАЦЫЯ, -і, ж Ажыўленне ар
ганізма ў перыяд агоніі і клінічнай смерці.
II лрым. рэанімацыйны, -ая, -ае. Рэлл^млцыммле лйЭзялелле клінікі.
РЭАРІАНІЗАВАЦЬ, -зўю, -зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; злк. і лезлк., млло. Аргані
заваць на новых пачатках, пераўтварыць
(пераўтвараць). Ц ллз. рэарганізацыя, -і, ж.
II лрым рэарганізацыйны, -ая, -ае.
РЭАСТАТ, -а, М -стАце, мл. -ы, -аў, м.
(спец.). Прыбор для рэгулявання сілы то
ку і яго напружання. Ц лрым. рэастатны,
-ая, -ае.
РЭБЕРНЫ ад рабро.
Р&БУС, -а, мя. -ы, -аў м. Загадка, у
якой слова або фраза, што трэба разга
даць, падаецца ў выглядзе камбінацыі
малюнкаў знакаў і літар. Рлмлць рэбусы,
/лелрыць рэбусамі (перан.: незразумела, з
намёкамі). Ц лрым. рэбусны, -ая, -ае.
РЭВАЛЬВАЦЫЯ, -і, ж (спец) Афі
цыйнае павышэнне залатога забеспя
чэння грашовай адзінкі краіны або фак
тычнае павышэнне яе валютнага курсу. Ц
лрым. рэвальвацыйны, -ая, -ае.
РЭВАЛЬВЁР, -а, мл -ы, -аў м Мно
газарадная ручная агнястрэльная зброя з
рухомым барабанным магазінам. Стяраляць з рэелльеерл. Сллр/лыўяы р. Ц лрым. рэвальвёрны, -ая, -ае. О Рэвальверны станок
(спец.) — такарны або свідравальны ста
нок з рухомай галоўкай.
РЭВАЛЬВЕРШЧЫК, а, лж -і, -аў, л<
Токар, які працуе на рэвальверным станку.
РЭВАЛЮЦЫЙНЫ, -ая, -ае 1. ал. рэ
валюцыя. 2. Які выражае ідэі рэвалюцыі,
накіраваны на ажыццяўленне рэвалю
цыі. Рэзалюцыйная барацьба. Р рух. 3.
Устаноўлены рэвалюцыяй, які замацоў
вае яе дасягненні. Р ураб. Рэзалюцыйная
законнасць. 4. Які ўносіць рэвалюцыю (у
2 знач.) у якую-н. галіну жыцця. Рэзалю
цыйныя лбраўлізарэнн/ ў тэхніцы. Ц наз. рэ
валюцыйнасць, -і, ж. (да 4 знач ).
РЭВАЛЮЦЫЯ, -і, мн і, -цый, ж 1.
Карэнны пераварот у жыцці грамадства,
які прыводзіць да ліквідацыі старога гра
мадскага і палітычнага ладу і да перадачы
ўлады ў рукі іншага класа, .буржуазная р.
(якая звяргае буржуазны лад і ўстанаўлі
вае ўладу перадавога класа). .Кастрычніц
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кая р. 7Р77а. 2. Карэнны пераварот, рэзкі
скачкападобны пераход ад аднаго якасна
га стану да другога. Т/азукоза-тэхнічнал р.
II нрым. рэвалюцыйны, -ая, -ае (да 1 знач.).
Р час.
РЭВАЛЮЦЫЯНЁР, а, мн ы, аў м
1. Удзельнік рэвалюцыйнага руху, рэвалю
цыі (у 1 знач.), прыхільнік рэвалюцыйных
метадаў барацьбы, носьбіт рэвалюцый
ных ідэй. 77ра%?есйны р. (які прысвяціў
усяго сябе рэвалюцыйнай барацьбе). 2.
Чалавек, які робіць пераварот, адкрывае
новыя шляхі ў якой-н. галіне жыцця, на
вукі, вытворчасці. Р у паэзіі. Ц ж. рэвалю
цыянерка, -і, ў?М-рцы, лін. -і, -рак.
РЭВАЛЮЦЫЯНІЗАВАЦЦА, -зўюся,
-зўешся, -зўецца; -зўйся; зок. і незок. 1.
Прасякнуцца (прасякацца) рэвалюцый
нымі ідэямі. 2. (7і 2 ас. неўжыз.). Змяніц
ца (змяняцца) карэнным чынам. 7эхніка
рэзолюцыянізозолося.
РЭВАЛЮЦЫЯНІЗАВАЦЬ, -зўю, -зўеш,
-зўе; -зўй; -завАны; зок. 1. каао-м/то. Па
шырыць (пашыраць) рэвалюцыйныя ідэі
сярод каго-, чаго-н. 2. м/то. Змяніць (змя
няць) карэнным чынам. Р. спосабы зытборчасці.
РЭВАНШ, -у, м. Адплата за паражэн
не (у вайне, у гульні). ЗЗяць р. Матч-р. Ц
нрым. рэваншны, -ая, -ае (кніжн.).
РЭВАНШЁІЗМ, -у, м Агрэсіўная палі
тыка рэваншу пасля паражэння ў вайне. Ц
нрым рэваншысцкі, -ая, -ае.
РЭВАНШЁІСТ, а, 3/ сце, мн -ы, -аў
м. Прыхільнік рэваншызму.
РЭВЁНЬ, -ю, м. Травяністая расліна
сямейства грэчкавых з тоўстымі караня
мі і вялікім лісцем, маладыя чаранкі якой
ўжываюцца ў ежу. Ц нрым. рэвёневы, -ая,
-ае.
РЭВЕРАНС, а, мн -ы, -аў, м 1. Пач
цівы паклон з прысяданнем. 2. нерол.,
звычайна мн. Перабольшанае выказван
не пачцівасці, угодлівасці (іран.). Рабіць
рэббрансы нсраб кім-н. (расшарквацца ў 2
знач.).
РЭВІЗАВАЦЬ, -зўю, -зўеш, -зўе; зўй;
-завАны; зок. і незок. 1. каао-м/то. Зрабіць
(рабіць) рэвізію (у 1 знач.) каго-, чаго-н.
Р. мааазін. 2. мілю. Падвергнуць (падвяр
гаць) рэвізіі (у 2 знач.; кніжн.). Р чые-н.
ноалябы, бучэнне. Ц зок. таксама абрэвіза
ваць, -зўю, -зўеш, -зўе; -зўй; -завАны (да
1 знач.).
РЭВІЗІЯ, -і, мн. -і, -зій, ж. 1. Абследа
ванне чыёй-н. дзейнасці для ўстанаўлення правільнасці і законнасці дзеянняў Р.
мааазіна. 2. Перагляд чаго-н. з мэтай уня
сення карэнных змен (кніжн.). Р. /маля
роў бучэння. 3. У Расіі ў 18 — 1-й палавіне
19 ст.: перапіс падатковага насельніцтва
для налічэння падатку. Ц нрым. рэвізійны,
-ая, -ае (да 1 знач.) і рэвізскі, -ая, -ае (да
З знач.; уст.). Рэвізійная камісія. Т^эб/зскія
казкі.
РЭВІЗІЯНІЗМ, -у м Абазначэнне
ідэйна-палітычных і навуковых кірункаў

якія пераглядаюць прынцыпы і палажэн
ні якой-н. тэорыі, канцэпцыі, вучэння. Ц
нрым. рэвізіянісцкі, -ая, -ае.
РЭВІЗІЯНІСТ, а, /М сце, мн -ы, -аў
м. Паслядоўнік рэвізіянізму. Ц нрым. рэві
зіянісцкі, -ая, -ае.
РЭВІЗОР, -а, мн -ы, аў м 1. Службо
вая асоба, упаўнаважаная рабіць рэвізію
(у 1 знач.). 2. У асобных галінах чыгунач
най службы: тое, што і конлцлі/ібр. Р. руху.
^Дарожныр. II нрым. рэвізорскі, -ая, -ае.
РЭВЙЭ, нескл., н. Тэатральны агляд —
прадстаўленне з паасобных сцэн, эпізодаў
і нумароў. Музычнае р.
РЭГАЛІЯ, -і, мн. -і, -лій, ж. 1. Прадмет,
які з'яўляецца знакам манархічнай улады,
напр.: карона, скіпетр (уст.). 7/арскіярэааліі. 2. звычайна мн. Ордэн, знак узнагаро
ды (уст. і разм.). ТТрымсі^і нры ўсіх рэгаліях.
РЭГАТА, -ы, ДМ -гАце, мн. -ы, -гАт, ж.
Буйное спаборніцтва спартыўных суднаў.
77ррусноя р.
РФГБІ, нескл., н. Спартыўная каманд
ная гульня, якая заключаецца ў тым, што
ігракі стараюцца закінуць вялікі авальны
мяч у вароты саперніка або ўбегчы туды з
мячом, а таксама адпаведны від спорту. Ц
нрым. рэгбійны, -ая, -ае.
РЭГБІСТ, -а, 4/ -сце, мн. -ы, -аў м.
Спартсмен, які займаецца рэгбі.
РЭГЕНЕРАЦЫЯ, -і, ж (спец) 1. Пе
ратварэнне шляхам пэўных аперацый ад
працаваных прадуктаў у зыходныя пра
дукты для паўторнага іх выкарыстання. Р
абнрацабаных масел. 2. Награванне газу і
паветра, што паступаюць у печ, адпраца
ванымі прадуктамі гарэння. 3. Аднаўлен
не арганізмам страчаных або пашкоджа
ных органаў тканак, клетак, а таксама
аднаўленне цэлага арганізма з яго часткі.
Р хбаста ям/чаркі. II ярым. рэгенерацыйны,
-ая, -ае і рэгенератыўны, -ая, -ае
РЭГЕНТ, -а, Л/ -нце, мн. -ы, -аў м. 1.
Часовы правіцель манархічнай дзяржавы.
2. Дырыжор хору, пераважна царкоўна
га. II ж. рэгентка, -і,
-тцы, мн. -і, -так
(разм.). II нрым. рэгенцкі, -ая, -ае.
РЭГІЁН, -у, мн. -ы, -аў, м. Вялікая воб
ласць, група суседніх краін або тэрыторыі,
раёны, аб'яднаныя па якіх-н. агульных
прыметах. Те^ерй^ічны р. Эканамічны р. Ц
нрым. рэгіянальны, -ая, -ае. Т^эаіянальнае
пааабненне.
РЭГІСТР, -а, мн. -ы, -аў м. (спец.). 1.
Спіс, пералік чаго-н., кніга для запісаў
2. Ступень вышыні голасу музычнага інструмента. Рас — аолас нізкааа рэеіс/мрд.
3. У некаторых музычных інструментах:
група труб або група язычковых аднолька
вага тэмбру. 4. Род рэгулятара, размерка
вальніка ў машынах і прыборах. Р камлю)
у ЭРМ 5. Рад клавішаў у пішучай машын
цы, у лічыльных і іншых машынах. 7?ерхні,
ніжні р. 6. Назва дзяржаўнага органа, які
ажыццяўляе нагляд над будаўніцтвам і
эксплуатацыяй суднаў Рачны р. Марскі р.
II нрым. рэгістравы, -ая, -ае (да 1—5 знач.).
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РЭГІСТРАВАЦЬ, рўю, рўеш, рўе;
-рўй; -равАны; яездк., каео-што. Запіс
ваць, адзначаць з мэтай уліку; сістэма
тызацыі, надання законнай сілы чаму-н.
Р паступаючую бакументацыю. Р змены
набвррЗ?. Р шлюб. II здк. зарэгістраваць,
-рўю, -рўеш, -рўе; -рўй; -равуны. Ц звар.
рэгістравацца, -рўюся, -рўешся, -рўец
ца; -рўйся; здк. зарэгістравацца, -рўюся,
-рўешся, -рўецца; -рўйся. Ц ндз. рэгістра
цыя, -і, лс. / рэгістраванне, -я, н Ц ярым. рэ
гістрац^шны, -ая, -ае
РЭГІСТРАТАР, а, мн ы, аў, м Служ
бовая асоба, якая праводзіць рэгістрацыю
каго-, чаго-н. Р. кдрэслдмЗэнцы/. Ц лс. рэгіс
тратарка, -і, ДЛТ-рцы, мн. -і, -рак (разм.).
II нрым. рэгістратарскі, -ая, -ае.
РЭГІСТРАТЎРА, -ы, лс. Аддзел ва ўста
нове, які займаецца рэгістрацыяй каго-,
чаго-н.
РЭГІЯНАЛЬНЫ, -ая, ае 1. ад рэгіён
2. Мясцовы, які мае адносіны да якой-н.
вобласці, рэгіёна. Рэе/яндльныя асабл/васц/. Рэайндльныя цэны.
РЭГЛАМЕНТ, -у, М -нце, м 1. Праві
лы, якія рэгулююць парадак якой-н. дзей
насці. 7рымдццд рэаддмен/ну. Р пдся&жэння. Р работы кдм/с//. 2. Час, адведзены на
сходзе для прамовы, выступлення. Р. бля
прамоўцы — ня?пнд^^д^ьм/ну/н. II нрым. рэг
ламентны, -ая, -ае.
РЭГЛАМЕНТАВАЦЬ, -тўю, тўеш, тўе;
-тўй; -тавАны; здк. і нездк., што (кніжн.).
Падпарадкаваць (падпарадкоўваць) рэг
ламенту. II ндз. рэгламентацыя, -і, лс. Ц
нрым. рэгламентацыйны, -ая, -ае.
РЭГЛАН. 1. -а, м. Адзенне, у якога ру
каў складае адно цэлае з плячом. 2. нязм.
Пра адзенне: такога крою. Сўкенка, куртка, паліто р.
РЭГРЭС, -у м. (кніжн.). Упадак у раз
віцці чаго-н., рух назад; лроціл. прагрэс.
РЭГРЭСІРАВАЦЬ, рую, -руеш, -руе;
-руй; незак. (кніжн.). Ісці па шляху рэгрэ
су пагаршэння.
РЭГРЭСІЎНЫ, ая, -ае (кніжн) Які
з'яўляецца рэгрэсам, вядзе да рэгрэсу Р
лрдцэс. II ндз. рэгрэсіўнасць, -і, лс.
РЭГУЛІРОЎШЧЫК, а, мн і, аў, м
Работнік, спецыяліст, які займаецца рэгу
ліроўкай чаго-н. Р ^дрдлсндад руху. Р мехдн/змдў. II лс. рэгулірбўшчыца, -ы, мн. -ы,
-чыц. II нрым. рэгуліроўшчыцкі, -ая, -ае
РЭГУЛЯВАЦЬ, -лібю, -лібеш, -лібе;
-лібй; -лявйны; нсздк., што. 1. Упарадкоў
ваць, наладжваць. Р узаемаабнос/ны. 2.
Накіроўваць развіццё, рух чаго-н. з мэтай
прывесці ў парадак, у сістэму Р. баролсны
рух:. Р. цэны. 3. Прыводзіць (механізмы і іх
часткі) у такі стан, які забяспечвае нар
мальную і правільную работу. Р мм) мдшыны. Р мд/нор. II здк. урэгуляваць, -лібю,
-лібеш, -лібе; -лібй; -лявбны (да 1 знач.),
адрэгуляваць, -лібю, -лібеш, -лібе; -лібй;
-ляв&ны (да 2 і 3 знач.). Ц ндз. рэгуляванне,
-я, н., рэгуляцыя, -і, лс. (да 2 знач.) /рэіулірбўка, -і, ДА/-ўцы, лс. (да 3 знач.). Ц нрым.

рэгуляцьійны, -ая, -ае, рэгулятарны, -ая,
-ае (да 2 і 3 знач.) / рэіулірбвачны, -ая, -ае
(да 2 і 3 знач.). Рэгуляцыйныярдбон^ы. Рэгуля/ндрныя функцыі здрмдндў. Агул/ро^дчны
ПОСт.
РЭГУЛЯРНЫ, -ая, ае 1. Які раўна
мерна і правільна адбываецца праз пэў
ныя прамежкі часу. Р ааляб. Рэгулярнде
хдрчдддннс. 2. Які мае правільную і паста
янную арганізацыю. Рэгулярнь^я войск/. Ц
ндз. рэгулярнасць, -і, лс. (да 1 знач.).
РЭГУЛЯТАР, -а, мн ы, аў м 1. Пры
бор для рэгулявання чаго-н. (спец.). 2.
Тое, што рэгулюе, накіроўвае развіццё ча
го-н. Р цэн.
РЭД... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач. рэдакцыйны, напр.:
/?эйсдлеа/я, рэбсавет, /юйідіЭрых/ярўкд.
РЭДАГАВАЦЬ, -гўю, -гўеш, -гўе; -гўй;
-гаваны; нездк., што. 1. Правяраць і вы
праўляць тэкст пры падрыхтоўцы да дру
ку. Р артыкул. 2. Кіраваць выданнем чаго-н. Р штоеобн/к. Ц здк. адрэдагаваць,
-гўю, -гўеш, -гўе; -гўй; -гаваны (да 1
знач ). II ндз. рэдагаванне, -я, н. / рэдакцыя,
-І, ЛС. Рэ^ДГДДДННС тэксту. Манаграфія паб
рэбакцыяй прафесара. II лрым. рэдакцыйны,
-ая, -ае. Рэакцыйная калегія.
РЭДАКТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек,
які рэдагуе што-н.; спецыяліст па рэда
гаванні. Р газеты. Яйсдзны р. Тэхнічны р.
II лс. рэдактарка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак
(разм.). II нрым. рэдактарскі, -ая, -ае.
РЭДАКЦЫЯ, -і, мн і, цый, лс 1. 271
рэдагаваць. 2. Разнавіднасць тэксту якога-н. твора. Рдмдн у бзвюх рэакцыях. 3.
Тая ці іншая фармулёўка, выказванне
думкі. .Пункт прд/ндколд ў новай рэбакцы/.
4. Ірупа работнікаў што рэдагуюць якоен. выданне, а таксама аддзел выдавецтва,
які рыхтуе рукапісы да друку. /алоўная р.
7эхн/чндя р. Р МДСН!ДЦН!^Д. II нрым. рэдак
цыйны, -ая, -ае.
РЭДЗЬКА, -і, ДМ рэдзьцы, лс. Кара
няплод з тоўстым і светлым (у цёмнай
скурцы) коранем, з гаркаватым вост
рым смакам і пахам. 0 Як горкая рэдзь
ка (разм.) — вельмі, надта (надакучыць,
абрыднуць). II лрым. рэдзечны, -ая, -ае /
рэдзькавы, -ая, -ае
РЭДКАЛЕССЕ, -я, н., зб. Рэдкі, не гус
ты лес.
РЭДКАСЦЬ, -і, лс. 1. ая. рэдкі. 2. Рэдкая
з'ява. .Жывыя кветкі на 77оўндчы — вялікая
р. 3. Рэдкі прадмет, музейная, антыквар
ная рэч. бібліяграфічная р. .Калекцыя рэбкасцей. 0 На рэдкасць — аб кім-, чым-н.
выключным, рэдкім, Дні стаялі на рэд
касць халодныя. Не рэдкасць — звычайна,
часта бывае. 7ак/я выпабкі — не рэдкасць.
РЗДКІ, -ая, -ае; радзёйшы, -ая, -ае. 1.
Недастаткова густы, вадзяністы. Р кісель.
Рэдкая смятана. 2. Які складаецца з далё
ка размешчаных адзін ад аднаго частак, не
густы; не шчыльны. Рэдкая барада. Рэбкія
зубы. Р неваб (няшчыльна сплецены). 3.
Размешчаны на вялікай адлегласці адзін
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ад аднаго. Рэбкія паўстанкі. 4. Які склада
ецца з аддаленых адзін ад аднаго моман
таў Рэбкія стрэлы. Р пульс. 5. Які паўта
раецца, адбываецца, з'яўляецца праз вя
лікія прамежкі часу. Рэбкля з^ва. Р асець.
Р чалавек (выдатны, выключны па сваіх
якасцях). Рэбка (прысл.) бачыцца. Рэбкія
металы. II наз. рэдкасць, -і, лс. (да 2—4 і ў
некаторых спалучэннях да 5 знач.).
РЭДУКАВАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв.,
-кўецца; зак. і незак. (спец.). Падвергнуц
ца (падвяргацца) рэдукцыі (у 2 знач.).
РЭДУКАВАЦЬ, кўю, -кўеш, -кўе;
-кўй; -каваны; зак. і незак., мана (спец.).
Падвергнуць (падвяргаць) рэдукцыі.
РЭДУКЦЫЯ, -і, лс. (спец.). 1. Пераход, звядзенне складанага да простага. 2.
Змяншэнне, паслабленне чаго-н. Р ц/ску
нары. Р ненац/скных заносных. Ц лрым. рэ
дукцыйны, -ая, -ае.
РЭДУТ, -а, Л/ -дўце, мн. -ы, -аў м. У
старых арміях: самкнутае палявое ўмаца
вана, абкружанае ровам і брустверам. Ц
нрым. рэдўтны, -ая, -ае.
РЭЕСТР, -а, мн. -ы, -аў м. Вопіс, пісь
мовы пералік, ^зярлсаўны субнавы р. Ц
лрым. рэестравы, -ая, -ае.
РЭЕЧНЫ гл. рэйка'
РЭЖЙМ, -у м. 1. Дзяржаўны лад. 'Дэ
макратычны р. Стары р. 2. Устаноўлены
распарадак чаго-н. Правільны р. харчаван
ня. .Шкальны р. Р эканом//. 3. Умовы дзей
насці, працы, існавання чаго-н. .Працоўны
р. мамчыны. Р. рэек. Ц лрым. рэжймны, -ая,
-ае.
РЭЖЫСЁР, -а, мн. -ы, -аў м. Творчы
работнік, мастацкі арганізатар, кіраўнік
тэатральнай, кіна- або тэлевізійнай па
станоўкі, наогул відовішчных праграм.
Р. -пастаноўшчык. Ц нрым. рэжысёрскі, -ая,
-ае. Рэлсысёрскае бачанне н 'есы.
РЭЖЫСІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; незак., што (спец.). Кіра
ваць пастаноўкай спектакля, фільма, уво
гуле відовішчнай праграмы ў якасці рэ
жысёра. Р оперу.
РЭЖЫСУРА, -ы, лс. 1. Прафесія, дзей
насць рэжысёра. 2. Рэжысёрскае рашэнне
(трактоўка) спектакля, фільма. Таленаві
тая р. фільма. 3. зб. Рэжысёры. Рашэнне
рэлсысуры.
РЭЗАЛЮТЫЎНЫ, -ая, ае (кніжн )
Які змяшчае ў сабе вывады, рэзалюцыю.
Рэзалютыўная частка баклага.
РЭЗАЛЮЦЫЯ, і, мн і, цый, лс 1.
Пастанова, прынятая ў выніку абмерка
вання якога-н. пытання. Праект рэзалю
цыі. 2. Пісьмовае распараджэнне, рашэн
не начальніка ў форме надпісу на дзела
вой паперы. Налалсыцьрэзалюцыю. Ц лрым.
рэзалюцыйны, -ая, -ае (да 1 знач.).
РЭЗАНАНС, у м 1. З'ява рэзкага
ўзрастання амплітуды вымушаных ваган
няў сістэмы пры набліжэнні частаты (у 2
знач.) перыядычнага знешняга ўздзеяння
да частаты яе ўласных ваганняў (спец.). Р
токаў. Антычны р. 2. Здольнасць узмац-
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няць гук, уласцівая рэзанатарам або па
мяшканням, сцены якіх добра адбіваюць
гукавыя хвалі. А7нозоло (Зле (Зебры р. 3. ле
ряя. Водгук, водгаласак, уражанне, зроб
ленае на многіх. Тумане## отрымддо м/ырок/ ^омобск/р. II лрым. рэзанансны, -ая, -ае
(да 1 і 2 знач.). Т^эзононсноя елко (для выра
бу музычных інструментаў; спец.).
РЭЗАНАТАР, -а, мя. -ы, -аў, м. (спец.).
Вагальная сістэма, электрычны ланцуг,
полае цела або прыстасаванне, у якіх маг
чыма ўзнікненне з'явы рэзанансу. Ц лрым.
рэзанатарны, -ая, -ае
РЭЗАНЁР, -а, лін. -ы, -аў, л*. 1. Чала
век, які любіць весці доўгія разважанні
павучальнага характару. 2. Дзеючая асоба
п'есы, рамана, якая звычайна выражае
адносіны аўтара да падзей (спец.). Ц лрым.
рэзанёрскі, -ая, -ае. Р мол.
РЭЗАНЁРСТВАВАЦЬ, твую, твуеш,
-твуе; -твуй; яезак. (кніжн.). Разважаць у
павучальным тоне. Ц яаз. рэзанёрства, -а, я.
РЭЗАНІРАВАЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-руе; яезак. Знаходзіцца ў стане рэзанансу
(у 1 і 2 знач.). С/лруяыраялярэзон/руюць.
РЭЗАНЫ, -ая, -ае. 1. Парэзаны на ка
валкі. Р сыр. 2. у зяач. лрым. Нанесены
рэжучай зброяй. Рэзаная раяа. Зычыць як
р. (наз.; нібы яго рэжуць; разм.). 3. у зяач.
лрым. Накіраваны коса, убок (пры гульні ў
тэніс, валейбол і пад.). Р убор. Р мяч.
РЭЗАЦЦА, рэжуся, рэжашся, рэжац
ца; рбжся; незак. 1. Рэзаць сябе чым-н.
вострым (разм.). Р. брытеой. 2. (7/2 ас.
не ўжыз.). Рэзаць, рабіць балюча, муляць
(разм.). 77абказуляйрэлсацца колас. 3. (7 /
2ас. яеўжые.). Пра зубы, рогі: праразац
ца. 4. Біцца халоднай зброяй або (перан.)
моцна сварыцца (разм.). 5. у мяло. Гуляць з
азартам у якую-н. гульню (разм.). Р ў кар/лы. Р. ў м/аінк/.
РЭЗАЦЬ, рбжу, рЗжаш, рбжа; рбж;
рэзаны; незак. 1. каео-мпло. Раздзяляць на
часткі, аддзяляць ад цэлага чым-н. вос
трым. Р нажом хлеб. Р сала. Р на казалк/. Р. метол. Р о^розы (пілаваць). Р. камун/кацы/ (перан.: перарываць, парушаць).
Р ла жызым (таксама перан.: дзейнічаць
жорстка). 2. каео-мпйо. Рабіць надрэз, раз
разаць, а таксама (разм.) аперыраваць.
Р нарыў. 3. каео (мяло/ Забіваць чым-н.
вострым. Р аяечку. Р курэй. 7?оўк рэзаў
асечак (загрызаў; разм.). 7?ез нажа рэжа
хто-н. каео-н. (перан.: ставіць у цяжкае,
бязвыхаднае становішча; разм.). 4. леран.,
каео-мпло. Ставіць у бязвыхаднае станові
шча; губіць (разм.). Р мой лраек/л. 5. мяло,
ла чым. Рабіць адбітак каго-, чаго-н. на
паверхні чаго-н. вострым інструментам;
вырабляць вырэзваннем. Р ла бразе. Р. на
мебз/. 6. (7 / 2 ас. не ўжые.). Прычыняць
рэзкі боль, уразацца ў цела; непрыемна
дзейнічаць на вочы, слых і пад. (пра ве
цер, святло, гук і пад.). Де/к рэжа ў боце
наеў. .Каўнер рэзаў мыю. Зыркае сонца рэ
зала еочы. 7?ео еолас рэжа слых. 7. безас.,
мяло. Пра адчуванне рэзі. 7?эжа ў жыеаце.
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8. мяло. Гаварыць проста, адкрыта (разм.).
Р лраўбу ў еочы. 9. каео (йлло/ Ставіць
дрэнную адзнаку на экзамене (разм.). 10.
мяло, у мто і без бал. Ужыв. замест мно
гіх дзеясловаў для перадачы энергічнага
дзеяння, якое абазначаецца гэтымі дзея
словамі (разм.). Р пельку (танцаваць).
Р. у корты (гуляць). 11. мяло. Удараць па
датычнай, накіроўваючы ўбок, у косы па
лёт (спец.). Р мяч. II зак. разразаць, -Эжу
-Эжаш, -Эжа; -эж; -Эзаны (да 1 і 2 знач.),
заразаць, -Эжу, -Эжаш, -Эжа; -Аж; -Ззаны
(да 3, 4 і 9 знач.) / зразаць, -Эжу, -Эжаш,
-Эжа; -Аж; -Азаны (да 9 і 11 знач.). Ц абнакр.
разануць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё,
-нўць; -ні (да 1, 6—8, 10 і 11 знач.; разм.)
/ рэзнуць, -ну, -неш, -не; -ні (да 1, 6—8, 10
і 11 знач.; разм.). Ц наз. рэзанне, -я, н. (да
1—3, 5 і 11 знач.), рЭзка, -і, ^А/-зцы, ж.
(да 1 знач.) /разьба, -іл, ж. (да 5 знач.). Ап
рацоўка ме/лалаў рэзаннем. Разьба ла брэее. Рэзка хлебо. Ц лрьш. рэзальны, -ая, -ае
(да 1 і 5 знач.; спец.) / разны, -Ая, -бе (да
5 знач.). Рэзальны олорот. Разныя работы.
РЭЗГІНЫ, -гін. Прыстасаванне з вя
ровачнай сеткі, нацягнутай на сагнутыя
драўляныя дужкі, у якім носяць сена, са
лому. II лрым. рэзгінны, -ая, -ае.
РЭЗЕДА, -ьі, ДА/-дзё, ж. Садовая тра
вяністая расліна з конусападобным паху
чым суквеццем. Ц лрым. рэзедовы, -ая, -ае.
Сямейства рэзебоеых (наз.).
РЭЗЁКЦЫЯ, -і, ж. (спец.). Аперацыя
выдалення органа або часткі органа. Р.
строўн/ко. Р рабра. Ц лрым. рэзекцыйны,
-ая, -ае.
РЭЗЁРВ, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Запас,
адкуль чэрпаюцца новыя сілы, рэсурсы.
Рэзбрзы еы/леррчасц/. Рыкарые/наць усе
рэзбреы. 2. Воінскія фарміраванні, пры
значаныя для стварэння новых ці ўмацавання дзеючых груповак. Абеесц/ бые/з/ю ў р. 3. Састаў ваеннаабавязаных, што
прызываюцца ў армію па мабілізацыі. О
Працоўныя рэзервы — пра моладзь, якая
атрымлівае ў спецыяльных навучальных
установах прафесіі кваліфікаваных рабо
чых. II лрым. рэзервовы, -ая, -ае.
РЭЗЕРВАВАЦЬ, -рвўю, -рвўеш, -рвўе;
-рвўй; -рвавАны; зок. і незок., мто (кніжн ).
Захаваць (захоўваць) у рэзерве (у 1 знач.)
што-н. Р заносы но%млы. Р сео/о бумку
(пакінуць за сабой права выказацца паз
ней). II зок. таксама зарэзерваваць, -рвўю,
-рвўеш, -рвўе; -рвўй; -рвавАны.
РЭЗЕРВАЦЫЯ, і, мн і, цый, ж У
ЗША і некаторых іншых краінах: тэрыто
рыя для пасялення абарыгенаў краіны. Р.
/нбзейцоў. II лрым. рэзервацыйны, -ая, -ае.
РЭЗЕРВІСТ, -а, Л7-сце, мн. -ы, -аў, м. У
арміях некаторых краін: ваеннаабавязаны
рэзерву (у 3 знач.). 77рызыў рэзере/с/лоў. Ц
лрым. рэзервісцкі, -ая, -ае
РЭЗЕРВУАР, -а, мн. -ы, -аў м. Ёмішча
для вадкасцей і газаў. ТОкляны, метол/чны
р. II лрым. рэзервуарны, -ая, -ае.

РЭЗІДЭНТ, -а, Л/ -нце, мн. -ы, -аў
м. (спец ). 1. Прадстаўнік каланіяльнай
дзяржавы ў пратэктараце. 2. У некаторых
краінах: чужаземец, які пастаянна пражы
вае ў дадзенай дзяржаве. 3. Тайны прад
стаўнік разведкі ў якім-н. раёне замежнай
дзяржавы. II лрым. рэзідэнцкі, -ая, -ае.
РЭЗІДЭНЦЫЯ, і, мн і, цый, ж
(афіц.). Месцазнаходжанне ўрада, вы
сокапастаўленай асобы. .Летняя р. лрэз/бэнто.
РЭЗКА', -і, ДЛ/-зцы, ж. Дробна парэ
заная салома; сечка.
РЭЗКА- ая. рэзаць.
РЭЗКІ, -ая, -ае. 1. Які праяўляецца з
вялікай сілай, вастрынёй. Р зецер. 7*эзк/я
бол/. 2. Раптоўны і вельмі значны. Т^зкое
лозымэнне лосляхоеосц/ ноеучэнцоў. 7*эзкое
лохолобонне. 3. Занадта моцны. Р крык.
Р лох. Рззкое езятло. 4. Пазбаўлены мяк
касці, плаўнасці, парывісты. 7*эзк/я рух/.
5. Які вызначаецца выразнымі абрысамі,
не расплыўчаты. 7*эзк/я л/н//. 7*эзк/я рысы
тзрру. 6. Прамы і жорсткі, востры. 7*эзкоя крытыко. Азк/я слёзы. Р соус. Ц ноз.
рэзкасць, -і, ж.
РЭЗНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-ніся; зок. (разм ). Моцна стукнуцца аб
што-н., у што-н. Р об<3рэзо.
РЭЗНУЦЬ, -ну -неш, -не; -ні; зок.
(разм.). 1. ая. рэзаць. 2. Моцна ўдарыць
чым-н. Р колом ло сл/не.
РЭЗУЛЬТАТ, -у Л/-тАце, мн. -ы, -аў м.
Тое, што і зын/к. Ц лрым. рэзультатны, -ая,
-ае.
РЭЗУЛЬТАТЫЎНЫ, ая, -ае Прадук
тыўны па сваіх выніках. Сомы р. /^юк. Ц
ноз рэзультатыўнасць, -і, ж.
РЭЗУС, -а / -у м. 1. -а, мн. -ы, -аў. Вуз
каносая малпа роду макак. 2. -у. Тое, што і
рэзус-^октор (разм.). Ябмоўны р. Добо/лны
р. II лрым. рэзусны, -ая, -ае.
РЭЗУС-ФАКТАР, -у, м. (спец.). Скла
данае арганічнае рэчыва, якое змяшчаец
ца ў крыві малпаў пароды рэзус і ў людзей
і абумоўлівае сумяшчальнасць і несумя
шчальнасць крыві донара і таго, каму пе
раліваюць яго кроў або цяжарнай жанчы
ны і плода.
РЭЗЧЫК', -а, мн. -і, -аў м. 1. Майстар
па мастацкай разьбе; разьбяр. Р ло (Зрэзе,
ло косц/, ло мармуру. 2. Рабочы, які зай
маецца рэзкай чаго-н. (спец.). Р. лолеры. Ц
ж. рЭзчыца, мн. -ы, -чыц. Ц лрым. рэзчыцкі,
-ая,-ае.
РЭЗЧЫК^, -а, мн. -і, -аў м. (спец.). Тое,
што і розец (у 1 знач.). Ц лрым. рэзчыцкі,
-ая, -ае.
РЭЗЬ, -і, мн. -і, -ей, ж. Востры рэзкі
ўнутраны боль. 7*эз/ ў жызоце.
РЭЗЮМІРАВАЦЬ, рую, руеш, -руе;
-руй; -раваны / РЭЗЮМАВАЦЬ, -мўю,
-мўеш, -мўе; -мўй; -мавАны, зок. і незок.,
мте (кніжн.). Зрабіць (рабіць) рэзюмэ,
вывад са сказанага, напісанага. Р сзоё зыкоззонне.
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РЭЗЮМЭ, нескл., н. (кніжн.). Кароткі
вывад са сказанага, напісанага. Р арты
кул#.
РЭЙ. У выразе: весці рэй ал. весці.
РЭЙД', -а, 3/-дзе, мн. -ы, -аў м Водная
прастора (каля марскога берага), зруч
ная для стаянкі суднаў. Стаяць я# рэмезе.
Зменам р. (на падыходах да порта). Унут
раны р. (унутры порта). II ярым. рэйдавы,
-ая, -ае.
РЭЙ/Р, -у, 3/-дзе, лін. -ы, -аў м. 1. На
бег рухомых ваенных сіл у тыл праціўніка
з мэтай ажыццяўлення баявых дзеянняў
Р. партызанскіх атрадаў. 2. леран. Неча
каная рэвізія, праверка дзейнасці якіх-н.
аб'ектаў што праводзіцца групай акты
вістаў па заданні грамадскіх арганізацый.
Р. наробных кантралёраў. Ц лрым. рэйдавы,
-ая, -ае.
РАЙДАР, -а, мн. -ы, -аў м. Ваенны ка
рабель, які вядзе на марскіх шляхах са
мастойныя аперацыі па знішчэнні тран
спартных, гандлёвых суднаў праціўніка. Ц
лрым. рэйдарскі, -ая, -ае.
РЗЙКА', -і, ДА/-йцы, мн. -і, р$ек, зк.
1. Плоскі брус, вузкая тонкая дошка. 2.
Брус з дзяленнямі для вымярэння вышыні
ўзроўню вады, глыбіні снегавога покрыва
(спец.). II лрым. рэечны, -ая, -ае.
РЗЙКА^, -і, ДА/-йцы, мн. -і, рЗек, зк. 1.
На чыгуначным пуці: вузкі стальны брус,
па якім коцяцца колы цягніка. 3/оцаеанне
рэек ба м/лал. 2. мерам. У некаторых спалучэннях: напрамак, шлях. Стаць на ноеыя рамкі. Да рамках інтэнсіфікацыі. 0 На
рэйкі чаао, у знач. лрыназ. з Р — на які-н.
шлях, на пэўны напрамак. 77ераеесц/ еытеорчасць на рамкі аўтаматызацыі. Ц лрым.
рэйкавы, -ая, -ае (да 1 знач.). Рэйкавая За
раза (чыгунка). Амкаеая еамна (у гады
Вялікай Айчыннай вайны: дзеянні парты
зан, якія падрывалі варожыя цягнікі).
РЭЙКАПРАКАТНЫ, -ая, -ае Які мае
адносіны да вырабу рэек^ (у 1 знач.) пра
каткай. Р. заеоб.
РЭЙНВЁЙН, -у, м. Іатунак вінаіраднага віна.
РЭЙС, -а, мн. -ы, -аў м. Шлях транс
партнага сродку (судна, самалёта, аўтама
біля) па пэўным маршруце. Аўтобусны р.
Дальнія рэйсы. Ц лрым. рэйсавы, -ая, -ае.
РЭЙСАВЫ, -ая, -ае. 1. ал. рэйс. 2. Пра
транспартны сродак: які ходзіць па пэў
ных рэйсах, мае пастаянны маршрут. Р
аўтобус. Р самалёт.
РЭЙСФЕДАР, а, мн -ы, -аў м Чар
цёжны інструмент для правядзення ліній
тушшу. II лрым. рэйсфёдарны, -ая, -ае.
РЭЙСШЫНА, -ы, мн ы, -шьін, зк
Доўгая чарцёжная лінейка з папярочнай
планкай на адным канцы для правядзен
ня паралельных ліній.
РЭЙТУЗЫ, -аў. 1. Доўгія, вузкія штаны
ў абцяжку (першапачаткова для верхавой
язды). Ааеалерскія р. 2. Доўгія жаночыя
або дзіцячыя вузкія трыкатажныя штаны.
/Шарсцяныя р. II лрым. рэйтузны, -ая, -ае.

РЭЙТЫНГ, -а, мн. -і, -аў м. 1. Тое, што
і рэйтынг-л/ст (спец.). 2. Індывідуальны
лічбавы паказчык ацэнкі папулярнасці,
аўтарытэту якой-н. асобы, арганізацыі,
групы, іх дзейнасці, праграм, планаў па
літыкі ў пэўны час, а таксама ўвогуле сту
пень папулярнасці вядомага дзеяча. Р. кі
раўніка ^раіЗа. II лрым. рэйтынгавы, -ая, -ае.
РЭЙТЫНГ-ЛІСТ, -а, м (спец) Інды
відуальны каэфіцыент ацэнкі сілы гульні
гросмайстра (шахмат, шашак).
РЭЙХСТАГ, -а, м У Іёрманіі да 1945
г: назва парламента, а таксама будынак,
у якім засядаў гэты парламент. Член рэйх
стага. Узняць савецкі сцяг нас) рэйхстагам.
РЭКАГНАСЦЫРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны; зак. і незак., м/то
(спец.). Зрабіць (рабіць) рэкагнасцыроў
ку Р мясцовасць. II лрым. рэкагнасцыровач
ны, -ая, -ае.
РЭКАГНАСЦЫРОЎКА, і, ДМ ўцы,
зк. (спец.). 1. Разведка для атрымання
звестак аб праціўніку якая праводзіцца
асабіста камандзірам і афіцэрамі шта
боў перад будучымі баявымі дзеяннямі.
2. Папярэдняе абследаванне мясцовасці
для геадэзічных работ. Ц лрым. рэкагнасцы
ровачны, -ая, -ае
РЭКАМЕНДАВАЦЦА, -дўюся, дўеш
ся, -дўецца; -дўйся; зак. і незак. (кніжн.).
Назваць (называць) сябе пры знаёмстве.
Рэкамендуюся: вам/ сусеб ла кулэ. Ц зак. так
сама адрэкамендавацца, -дўюся, -дўешся,
-дўецца; -дўйся.
РЭКАМЕНДАВАЦЬ, -дўю, дўеш, -дўе;
-дўй; -давАны; зак. і незак. Даць (даваць)
станоўчую характарыстыку каму-, чаму-н., прапанаваць выкарыстаць, пры
няць куды-н. Р. спецыяліста. Лякарства
рэкамендавана Міністэрствам аховы зда
роўя. 2. м/то і з інф. Параіць (раіць) пгго-н.
(кніжн.). Р заняцца спортам. 3. каео
("м/то). Назваць (называць) пры знаёмстве
(уст.). 7^экамен0ў/о вам маіх членаў сям?.
II зак. таксама парэкамендаваць, -дўю,
-дўеш, -дўе; -дўй; -давАны (да 1 знач.) і
адрэкамендаваць, -дўю, -дўеш, -дўе; -дўй
(да 1 і 3 знач.). Ц наз. рэкамендацыя, -і,
лс. II лрым. рэкамендацыйны, -ая, -ае (да 1
знач.).
РЭКАМЕНДАЦЫЙНЫ, ая, ае 1. ал
рэкамендаваць. 2. Які змяшчае ў сабе рэ
камендацыю (у 2 знач.). Рэкамендацыйнае
пісьмо. Р спіс літаратары.
РЭКАМЕНДАЦЫЯ, -і, лж. -і, -цый, ас
1. ал. рэкамендаваць. 2. Спрыяльны вод
зыў пра каго-, што-н. Ўтрымаць добрую
рэкамендацыю аб каео-н. 3. Парадак, па
жаданне, прапанова (кніжн.). Выканаць
рэкамендацыі камісіі.
РЭКАНСТРУКЦЫЯ, і, ж 1. Карэя
ная перабудова, арганізацыя чаго-н. на
новых асновах. Р цэха. 2. Аднаўленне ча
го-н. па апісаннях ці рэштках, якія заха
валіся. Р тэксту старажытнага рукапісу.
II лрым. рэканструкцыйны, -ая, -ае.

РЭЗ-РЭК
РЭКАНСТРУЯВАЦЦА, 1 і 2 ас не
ўжыв., -рукаецца; зак. і незак. Падверг
нуцца (падвяргацца) рэканструкцыі.
РЭКАНСТРУЯВАЦЬ, -руібю, руйеш,
-руйе; -руібй; -руявАны; зак. і незак., м/то.
Правесці (праводзіць) рэканструкцыю ча
го-н. Р абсталяванне цэха. Р. помнікі ар
хітэктуры. II лрым. рэканструкцыйны, -ая,
-ае.
РЭКА1ДСМЁН, а, мн ы, -аў м
Спартсмен, які ўстанавіў рэкорд. Ц ж. рэкардсмёнка, -і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак. Ц
лрым. рэкардсмёнскі, -ая, -ае.
РЭКАІДЁІСТ, -а, А/ сце, мн ы, аў м
1. Тое, што і рэкардсмен (уст.). 2. Свойская
жывёліна, якая па сваіх якасцях вызнача
ецца рэкорднымі паказчыкамі. 2>ык-р. Ц ж.
рэкардыстка, -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так.
РЭКВІЕМ, -а, м. 1. У католікаў: наба
жэнства па нябожчыку 2. Жалобны ва
кальны або вакальна-інструментальны
музычны твор. Р 3/оцарта.
РЭКВІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, -зўе; -зўй;
-завАны; зак. і незак., каго-м/то (спец.).
Адабраць (адбіраць) у прымусовым па
радку на карысць дзяржавы ці на ваенныя
патрэбы. II наз. рэквізіцыя, -і, ж. Ц лрым.
рэквізіцыйны, -ая, -ае
РЭКВІЗІТ, -у 3/ зіце, м (спец) 1.
Сукупнасць сапраўдных або бутафорскіх
прадметаў для тэатральнай пастаноўкі. 2.
звычайна мн. -ы, -аў. У афіцыйным да
куменце: звесткі, якія абавязкова ўвахо
дзяць у яго. II лрым. рэквізітны, -ая, -ае.
РЙКЕТ, -у, А/-кеце, м. (спец.). Злачын
нае (шляхам пагроз, шантажу) вымаганне
ў каго-н. грошай, каштоўнасцей і пад.
РЭКЕЦІР, -а, мн. -ы, -аў м. Чалавек,
які займаецца рэкетам. Ц лрым. рэкецірскі,
-ая, -ае.
РЭКЛАМА, -ы, ж. 1. Апавяшчэнне
рознымі спосабамі для стварэння шыро
кай вядомасці, прыцягнення спажыўцоў
гледачоў /анблёеая р. /Дырокаеям/чальная
р. офаб/цьрэкламу каму-н. (перан.: занад
та расхваліць, разрэкламаваць). 2. Аб'я
ва з такім апавяшчэннем. Сеетлаеая р.
II лрь/м. рэкламны, -ая, -ае. Р характар
артыкула (перан.: які рэкламуе што-н.,
хвалебны).
РЭКЛАМАВАЦЬ, -мўю, -мўеш, мўе;
-мўй; -мавАны; зак. і незак., каго-м/то. 1.
Аб'явіць (аб'яўляць) пра каго-, пгго-н.,
карыстаючыся рэкламай. Р нооую кн/гу. 2.
леран. Тое, што ірасхеал/ць (разм.). Р. сеае
поспех/. II наз. рэкламаванне, -я, н.
РЭКЛАМАЦЫЯ, і, мн і, -цый, ж
(спец ). Прэтэнзія на нізкую якасць тава
раў з патрабаваннем пакрыцця страт. Да
заеоб /буць рэкламацыі Ц нрым. рэклама
цыйны, -ая, -ае.
РЭКЛАМІСТ, -а, 3/-сце, мн. -ы, -аў м.
Той, хто афармляе, робіць рэкламы. Ц ж.
рэкламістка, -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так.
РЭКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак.,
м/то і без бал. (разм.). Сказаць што-н.,

РЭК-РЭН
абазвацца. Р. слоўца (неабдумана, неасця
рожна сказаць што-н.).
РЭК(Й% -у, М-дзе, лік. -ы, -аў, м. Най
лепшы вынік, дасягнуты ў працы, спорце.
.%Л!0Я06/ЦЬ сусветны р. 77об/ць чым-н. р. Р
трыеолосц/ (перан.: вышэйшая ступень
трываласці).
РЭКОРДНЫ, -ая, -ае. Які з'яўляецца
рэкордам, найвышэйшы. Рэкордныя еыл/к/. Р зроблсой. Зокол*/ыцьроботуўрэксрбна (прысл.) коро/лк/тзрм/л.
РЭКРУТ, -а, М -руце, лін. -ы, -аў м. У
Расіі з 1705 па 1874 г: салдат-навабранец.
Збоць у рэкруты (па воінскім абавязку).
/7ойсц/у рэкруты (па найме). Ц лрь/л/. рэкрўцкі, -ая, -ае. Т^энруцкая лое/ллосць.
РЭКРУТЧЫНА, ы, лс. У Расіі з 1705
па 1874 г: рэкруцкая воінская павіннасць.
РЭКРЭАЦЫЯ, -і, лс. (спец.). Адпачы
нак, аднаўленне сіл пасля працы. Ц лрым.
рэкрэацыйны, -ая, -ае. Рэкрэацыйная зала
(у навучальнай установе; уст.). Р лес (пры
значаны для адпачынку, аднаўлення сіл).
РЭКТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Кіраўнік уні
версітэта і некаторых іншых вышэйшых
навучальных устаноў. Ц нрым. рэктарскі,
-ая, -ае.
РЭКТАРАТ, -а, М -рАце, мн. -ы, -аў; м.
1. Адміністрацыйны орган, які ўзначаль
ваецца рэктарам. /7осяблсэлле рэкторото.
2. Памяшканне, дзе знаходзіцца гэты ор
ган. II нрым. рэктаратны, -ая, -ае.
РЭКТЫФІКАВАЦЬ, кўю, кўеш, кўе;
-кўй; -каваны; зок. і незок., /ото (спец.).
Ачысціць (ачышчаць) (вадкасць) перагон
кай. Р сл/рт. II ноз. рэктыфікацыя, -і, лс. II
прым. рэктыфікацыйны, -ая, -ае.
РЭКТЫФІКАТ, -у М-кАце, м. (спец.).
Прадукт рэктыфікацыі. Ц нрым. рэктыфі
катны, -ая, -ае.
РЭЛЁ, нескл., н. (спец.). Аўтаматычны
механізм для замыкання і размыкання
электрычнага ланцуга. Злек/промоенйяное
р. II лрым. рэлёйны, -ая, -ае.
РЭЛІГІЙНЫ, ая, ае 1. ал рэлігія 2.
Які верыць у Бога, набожны. Р. чолоеек. Ц
ноз. рэлігійнасць, -і, лс.
РЭЛІГІЯ, -і, лс. 1. Адна з форм гра
мадскай свядомасці — сукупнасць духоў
ных уяўленняў што грунтуюцца на веры
ў звышнатуральныя сілы і істоты (багоў,
духаў), якія з'яўляюцца прадметам пакла
нення. 2. мн. -і, -гій. Адзін з напрамкаў
такой грамадскай свядомасці. Сусее/лньм
рэл/еп (будызм, іслам, хрысціянства). Ц
лрым рэлігійны, -ая, -ае.
РЭЛІГІЯЗНАВЕЦ, -нОўца, мн нАўцы,
-нАўцаў м. Спецыяліст па рэлігіязнаўстве.
РЭЛІГІЯЗНАЎСТВА, а, н Навука,
якая займаецца вывучэннем рэлігій. Ц
лрым. рэлігіязнаўчы, -ая, -ае.
РЭЛІКВІЯ, -і, мн. -і, -вій, лс. Рэч, якая
беражліва захоўваецца як памяць пра мі
нулае. Сямейныя рэл/кбй. фронтоеоя р. Ц
лрым. рэліквійны, -ая, -ае (спец.). Рэл/ке/йныя экслоно/лы музея.
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РЭЛЙСГ, -а, Л/ -кце, мн. -ы, -аў м.
(спец.). Жывёльны або раслінны арга
нізм, які захаваўся як перажытак стара
жытных эпох. II лрым. рэліктавы, -ая, -ае.
Рэл/ктоеоя росл/но.
РЭЛЬЁФ, -у м. 1. Будова зямной па
верхні, сукупнасць няроўнасцей сушы,
акіянскага і марскога дна. Р. мясцоеосц/.
Торысты р. 2. Выпукласць, выпуклы ві
дарыс на плоскасці. Мэбля з рэлье%?ом/ /
(Зроудяной мозо/кой. 3. Від скульптуры, у
якім відарыс з'яўляецца выпуклым або
ўвагнутым у адносінах да плоскасці фону
(спец.). II лрым. рэльёфны, -ая, -ае.
РЭЛЬЁФНЫ, -ая, -ае 1. ад рэльеф
2. Выпуклы, які выступае над паверх
няй. Рэльефяоя корто. 3. лерол. Выраз
ны, ясны (кніжн.). Рэлье%?ноя мозо. Ц ноз.
рэльёфнасць, -і, лс.
РЭЛЯТЫВІЗМ, у м У філасофіі: ме
тадалагічная пазіцыя, прыхільнікі якой,
абсалютызуючы адноснасць і ўмоўнасць
усіх нашых ведаў адмаўляюць магчы
масць аб'ектыўнага пазнання рэчаіснасці.
II лрь/м. рэлятывісцкі, -ая, -ае.
РЭЛЯТЫВІСТ, -а, М сце, мн ы, аў
м. Паслядоўнік, прыхільнік рэлятывізму Ц
лс. рэлятывістка, -і,^М-тцы, мн. -і, -так. Ц
лрым. рэлятывісцкі, -ая, -ае.
РЭЛЯТЫЎНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Тое,
што і обноены (у 1 знач.). Ц ноз. рэлятыў
насць, -і, лс.
РЭЛЯЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, лс. (уст.).
Пісьмовае данясенне аб дзеяннях войск.
77еромолслыя рэляцыі (таксама перан.:
шумныя паведамленні пра поспехі; іран.).
РЭМАРКА, -і, ДМ -рцы, л/н. -і, -рак,
лс. 1. Заўвага; памета на палях (рукапісу,
кнігі; уст.). Рэморк/ но лоляхрукол/су. 2. У
п'есе: тлумачэнне аўтара да тэксту якое
датычыць абставін дзеяння, знешняга
выгляду ці паводзін персанажа. Ц лрь/л/. рэ
марачны, -ая, -ае (да 2 знач.).
РОМЕЗ, -а, л/н. -ы, -аў, м. Сініца, якая
жыве па берагах вадаёмаў
РЭМЕНЬ, меня / РАМЁНЬ, мянй,
мн. рамяні^ рамянёў м. 1. Доўгая пала
са вырабленай скуры, моцнай тканіны,
якая ўжыв. для звязвання, замацавання
чаго-н., у якасці пояса, для перадачы руху
ад шківа. Сумко но рэмені. 77облерозоццо
рэменем. Р. бдя еострэння брытооу. 77рыеобны р. /7рыоязмь/я рол/яні (у самалёце,
аўтамашыне). 2. л/н. Дзве злучаныя пера
мычкай палоскі скуры (або моцнай тка
ніны, заменніка) са спражкамі і ручкай
для ўвязвання і пераноскі ручнога бага
жу. 77ероеязоць клунок рол/янял/і. Ц ломянм/.
рамёньчык, -а, мн. -і, -аў м. (да 1 знач.).
II лрым. рамённы, -ая, -ае (да 1 знач.). Рол/енноя оулролс. Роменноя луао. Роменноя
леробочо.
РЭМІЛГГАРЫЗАВАЦЬ, зўю, -зўеш,
-зўе; -зўй; -завАны; зок. і незок., м/то.
Зноў стварыць (ствараць) дзе-н. армію,
ваенную прамысловасць пасля раней
шай дэмілітарызацыі. Ц ноз. рэмілітары

зацыя, -і, лс II лрым рэмілітарызацыйны,
-ая, -ае.
РЭМІНІСЦЭНЦЫЯ, і, лс (кніжн)
1. Няясныя ўспаміны. Р. бодекоео мінудоео. 2. Адбітак уплыву чыёй-н. творчасці
ў мастацкім творы. Рэмінісцэнцыі ромонтызму.
РЭНАМЭ, нескд., н., коео (уст. ікніжн.).
Усталяваная рэпутацыя, агульная павага.
Зохоеоць сеое р. Р боброао чолоееко.
РЭНЕГАТ, -а, М -гАце, л/н. -ы, -аў м.
(кніжн., пагард.). Адступнік, здраднік.
II лс. рэнегатка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. Ц
лрыл/. рэнегацкі, -ая, -ае. Р ўчынок.
РЭНЕГАЦТВА, -а, н. (кніжн., пагард.).
Адступніцтва, паводзіны рэнегата.
РЭНЕСАНС, -у, м. (з вялікай літары).
Эпоха росквіту навук і мастацтваў у Еў
ропе, якая прыйшла на змену Сярэдневя
коўю і абвясціла зварот да чалавека як да
вышэйшага пачатку быцця; Адраджэнне.
II лрь/л/. рэнесансны, -ая, -ае.
РЭНКЛОД, -у, М -дзе, м. Іатунак буйных круглых салодкіх сліў Ц лрым. рэн
клодны, -ая, -ае і рэнклодавы, -ая, -ае.
РЭНТА, -ы, ДМ-нце, мн. -ы, рэнт і -аў
лс. Рэгулярны даход у форме працэнтаў (у
З знач.), які атрымліваецца з капіталу ма
ёмасці або зямлі. Зямельнояр. Ды^срынцыяльнояр. II лрь/м. рантавы, -ая, -ае. Р бохоб.
РЭНТАБЕЛЬНЫ, ая, ае Даходны,
прыбытковы, які апраўдвае расходы. Рэнтобельноя еослоборко. Рэнтобельное лроблрыемс/лео. Ц ноз. рэнтабельнасць, -і, лс.
РЭНТГЁН', -у м. Прамяні, прасвеч
ванне рэнтгенаўскімі прамянямі. Яозночыць хоороао но р.
РЭНТГЁН , -а, мн. -ы, -аў і пры пад
ліку пераважна рэнтгён, м. 1. Апарат для
прасвечвання. Р локозоў змены кмецяоой тконк/. .%/лочыць р. 2. Пазасістэмная
адзінка вымярэння дозы рэнтгенаўскага
ці гама-выпрамяненняў -%роеень робыяцы/ склоў трыццоць рэлтаемоўу еобз/ну.
РЭНТГЕНА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносіны
да рэнтгену (у 1 знач.), да рэнтгенаўскіх
прамянёў напр.: рэнтеенообстодяеонне,
рэнтаенообчубольны, рэн/лееноолоро/луро,
рэнтеенолое/чны, рэнтееноло^еонтолое/я^
рэнтееноструктурны, рэнтеенотэрол/я.
РЭНТГЕНАГРАМА, ы, мн ы, рАм,
лс. Фатаграфічны здымак, зроблены пры
дапамозе рэнтгенаўскіх прамянёў
РЭНТГЕНАГРАФІЯ, -і, лс Фатагра
фаванне ўнутранай будовы непразрыстых
прадметаў пры дапамозе рэнтгенаўскіх
прамянёў II лрым. рэнтгенаграфічны, -ая,
-ае.
РЭНТГЕНАЛОГІЯ, і, лс Раздзел ме
дыцыны, які займаецца вывучэннем пры
мянення рэнтгенаўскіх прамянёў для да
следавання ўнутраных органаў для дыяг
ностыкі захворванняў і іх лячэння. Ц лрым.
рэнтгеналагічны, -ая, -ае
РЭНТГЕНАСКАПІЯ, і, лс Прасвеч
ванне рэнтгенаўскімі прамянямі непраз-
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рыстых прадметаў і даследаванне іх це
нявога адбітка. II лрым. рэнтгенаскапічны,
-ая, -ае.
РЭНТГЕНАТЭРАПІЯ, -і, лс Лячэнне
рэнтгенаўскімі прамянямі. Ц лрым. рэнтге
натэрапеўтычны , -ая, -ае.
РЭНТГЕНАЎ У выразе: рэнтгенавы пра
мяні — тое, што і рэнтгенаўскія прамяні.
РЭНТГЕНАЎСКІ, ая, ае 1. У выразе:
рэнтгенаўскія прамяні — нябачныя прамя
ні, што з'яўляюцца кароткімі электрамаг
нітнымі хвалямі, якія здольны пранікаць
праз непразрыстыя прадметы. 2. Які мае
адносіны да прымянення такіх прамянёў.
Р здымак. Рэл/леелаўскоя алара/лура.
РЭНТГЕНОЛАГ, а, мл і, -аў, м
Урач — спецыяліст па рэнтгеналогіі і
рэнтгенатэрапіі.
РОПА, -ы, лс. Караняплод з акруглым
коранем светла-жоўтага колеру. Дармавая
р. II ламялы/. рЗпка, -і, ДАТ-пцы, лс. Ц лрым.
рЗпны, -ая, -ае / рапавы, -ая, -ае. Рэллле
лояс. Алаеаел/сце.
РЭПАРАЦЫІ, цый, абз. -ыя, і, лс
(спец.). Выплата дзяржавай, якая распа
чала вайну, дзяржавам, што панеслі стра
ты ў гэтай вайне, грошай або іншага віду
кампенсацыі. Ц лрым. рэпарацыйны, -ая, -ае.
РЭПАРТАЖ, -у, мл ы, -аў м Паве
дамленне пра мясцовыя падзеі, пра падзеі
дня, інфармацыя (па радыё, тэлебачанні,
у друку). Р з бысл/абаллай залы. Р з месца
збарэлля. II лрым. рэпартажны, -ая, -ае.
РЭПАРЦЁР, -а, мл -ы, аў м Карэе
пандэнт, які піша рэпартажы. Ц лс. рэпар
цёрка, -і, ДМ -рцы, мл. -і, -рак (разм.). Ц
лрым рэпарцёрскі, -ая, -ае
РЭПАРЦЁРСТВА, -а, л Работа, дзей
насць рэпарцёра. Займацца рэларцёрс/леам.
РЭПАТРЫІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; зак. і лезак., каео (й//лр)
(кніжн.). Вярнуць (вяртаць) на радзіму
ваеннапалонных, грамадзянскіх асоб, бе
жанцаў эмігрантаў Ц лаз. рэпатрыяцыя, -і,
лс II лрым. рэпатрыяцыйны, -ая, -ае.
РЭПАТРЫЯНТ, -а, А^ нце, мл -ы,
-аў м. (кніжн.). Асоба, якая падвяргала
ся рэпатрыяцыі. II лс. рэпатрыянтка, -і, ДАТ
-тцы, мл. -і, -так. II лрым. рэпатрыянцкі,
-ая, -ае.
РЫПАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -аецца;
лезак. (разм.). Трэскацца, лопацца. Яб с/еерурэлаецца скура. Ц зак. парэпацца, -аецца.
РЭПЕРТУАР, -у м. 1. Сукупнасць п'ес,
музычных і іншых твораў якія ідуць у тэ
атры, у кіно, выконваюцца ў канцэртных
залах, на эстрадзе, у цырку. Леселлы р.
калцэр/ла. /Тебаеаліы р. слоў. 2. Сукупнасць
тэатральных роляў музычных твораў якія
выконваюцца кім-н. Р бэю/ал/а/лара. У
сеа/м рэлер?луары х/ло-л. (таксама перан.:
як уласціва каму-н., як заўсёды робіць
хто-н.; іран.). Ц лрым. рэпертуЯрны, -ая,
-ае.
РЭПЕТЫТАР, -а, мл -ы, -аў м 1. На
стаўнік, звычайна дамашні, які рэпеціруе

(у 2 знач.) каго-н. 2. Вопытны спецыяліст,
які праводзіць групавыя ці індывідуаль
ныя рэпетыцыі з акцёрамі. Р. ла сакале. Р.
ла балеце. Ц лс. рэпетытарка, -і, ДМ -рцы,
мл. -і, -рак (разм.). Ц лрь/м. рэпетытарскі,
-ая, -ае.
РЭПЕТЫЦЫЯ, і, мл і, цый, лс Па
пярэдняе выкананне спектакля, якога-н.
відовішчнага мерапрыемства ў час іх пад
рыхтоўкі. Р л 1?сы. Р лораба. /елсральлая р.
II лрым рэпетыцыйны, -ая, -ае.
РЭПЕЦІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; лезак. 1. м/ло. Праводзіць
рэпетыцыю чаго-н., развучваць. Р ліесу.
Р рол/о. 2. каео ('м/ло). Дапамагаць каму-н.
у праходжанні вучэбнага курса, у вучэнні.
Р еучля. II зак. адрэпеціраваць, -рую, -ру
еш, -руе; -руй; -раваны (да 1 знач.) / пра
рэпеціраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй; -ра
ваны (да 1 знач.; спец.).
РЭПІЦА, -ы, лс. У пазваночных жывё
лін: канцавая частка пазваночніка, якая
выступае каля хваста. Ц лрым. рэпічны, -ая,
-ае.
РЗПКА, -і, ДАТ -пцы, лс. 1. ад. рэпа. 2.
Надкаленная косць.
РЭПЛІКА, -і, ДА/ -ліцы, мл. -і, -лік,
лс. 1. Адказ, пярэчанне, заўвага на сло
вы суразмоўца, таго, хто гаворыць. А/луць
рэ/м/ку. Рэлл/к/ з месцаў (на сходзе). .Ка
лючая р. Лбмел рэлл/кам/. 2. У сцэнічным
дыялогу: тэкст, які змяшчае ў сабе словы
адной з дзеючых асоб. 3. На судовым пра
цэсе: пярэчанне адной са старон (спец.).
4. Кароткі газетны або часопісны артыкул
як пярэчанне, выражэнне нязгоды з кім-,
чым-н.
РЭПРАДУКТАР, а, мл ы, аў м У ра
дыёвяшчанні: гучнагаварыцель. Ц лрь/л/.
рэпрадуктарны, -ая, -ае
РЭПРАДУКЦЫЯ, і, лс 1. Узнаўленне
карцін, малюнкаў чарцяжоў шляхам фа
таграфіі, клішэ (спец.). 2. мл. -і, -цый. Пе
радрукаваны малюнак, карціна ці фота
здымак. Яркй рэлрабукцы/. 3. Узнаўленне,
размнажэнне племянной жывёлы ці га
тунковага насення (спец.). Высокая р. ласелля лмал/цы. Ц лрь/м. рэпрадуктыўны, -ая,
-ае (да 3 знач.; спец.) / рэпрадукцыйны,
-ая, -ае (да 1 і 2 знач.; спец.).
РЭПРЭЗЕНТАВАЦЬ, тўю, тўеш,
-тўе; -тўй; -тавАны; зак. і лезак., каео-мл/о
(кніжн.). Прадставіць (прадстаўляць), вы
явіць (выяўляць), паказаць (паказваць). Ц
лаз. рэпрэзентацыя, -і, лс.
РЭПРЭСІРАВАЦЬ, -рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; зак. і лезак., каео ('м/ло).
Падвергнуць (падвяргаць) рэпрэсіі, рэп
рэсіям.
РЭПРЭСІЯ, -і, звычайна л/л. -і, -сій, лс.
Карная мера з боку дзяржаўных органаў.
/Мурзацца рэлрэс/ял/. Яхзярь/ рэлрэс/й.
II лрым. рэпрэсіўны, -ая, -ае. /*элрэс/уяыя
меры.
РЭПТЫЛІЯ, -і, л/л. -і, -лій, лс. (спец.).
Тое, што і лаўзул (у 3 знач.).

РЭН-РЭС
РЭПУТАЦЫЯ, -і, лс. Грамадская ацэн
ка, якая склалася пра каго-н., агульная
думка пра якасці, заслугі і недахопы ка
го-, чаго-н. Добрая, брэллая р. /альбаеаць
чыю-л. рэлул/аць/ю.
РЭПЧАТЫ, -ая, -ае. Па форме падоб
ны на рэпу. Рэлча/ная цыбуяя.
РЭСКРЫПТ, а, 3/ пце, мл ы, аў, м
(уст.). Пісьмо манарха да падначаленага з
якім-н. прадпісаннем, аб'явай аб узнага
родзе, з выражэннем падзякі, /л/лерамарск/ р.
РЭСПАНДЭНТ, а, 3/ нце, л/л ы, аў
м. (афіц.). Асоба, якая адказвае на пытан
ні анкеты або дае інтэрв'ю. Ц лрь/м. рэспан
дэнцкі, -ая, -ае.
РЭСПЕКТАБЕЛЬНЫ, ая, ае (кніжн )
Паважаны, шаноўны, самавіты. Рэелекл/абельлая %?/рл/а. Ц лаз. рэспектабельнасць, -і,
лс.
РЭСПІРАТАР, -а, мл. -ы, -аў л/. (спец.).
Прылада для аховы органаў дыхання (а
таксама вачэй, вушэй) ад пылу, шкодных
газаў. УТь/яаохоўлы р. Ц лрь/м. рэспіратарны,
-ая, -ае.
РЭСПІРАТОРНЫ, ая, ае (спец) Які
мае адносіны да дыхальных шляхоў да
дыхання. 2?ос/лрае рэсл/ра/лорлае захеореалле (інфекцыйнае захворванне дыхаль
ных шляхоў).
РЭСПУБЛІКА, і, ДА/ ліцы, л/л і,
-лік, лс. 1. Форма дзяржаўнага кіравання,
пры якой усе вышэйшыя органы ўлады
выбіраюцца або фарміруюцца агульнана
цыянальнымі прадстаўнічымі ўстанова
мі. Дрэз/бэлцкая р. (калі на чале дзяржа
вы стаіць выбраны шляхам прамых або
ўскосных выбараў прэзідэнт, які з'яўля
ецца і кіраўніком урада). 77орлал/сл^/сая р.
(калі ў дзяржаве вяршэнствуе парламент).
2. Дзяржава з выбранымі на пэўны тэрмін
органамі ўлады. Ц лрь/м. рэспубліканскі,
-ая, -ае. Рэслуб/йкалская /сал^срэл^ь/я.
РЭСПУБЛІКАНЕЦ, нца, л/л -нцы,
-нцаў, м. 1. Прыхільнік рэспубліканскага
ладу. 2. Член рэспубліканскай партыі. Ц лс.
рэспубліканка, -і, ДАТ-нцы, мл. -і, -нак.
РЭСТАРАН, -а, мл. -ы, -аў, л/. Іандлёвая ўстанова, дзе можна смачна пад'есці і
прыемна правесці час (іншы раз з музы
кай, танцамі і пад.). 77ерм/а/о/асль/ р. За
казаць с/яол/к у рэс/ларале. Ц лрь/л/. рэста
ранны, -ая, -ае. Рэсл/аралль/я цэль/.
РЭСТАЎРАТАР, -а, л/л -ы, -аў л/ 1.
Спецыяліст па рэстаўрацыі прадметаў
мастацтва, старых помнікаў. А/ас/лак-р.
Ярх//лэк/лар-р. 2. Прыхільнік рэстаўрацыі
(у 2 знач.). II лрь/м. рэстаўратарскі, -ая, -ае.
РЭСТАЎРАЦЫЯ, і, лс 1. Аднаўленне і
ўмацаванне старых ці пашкоджаных пом
нікаў мастацтва, гісторыі і культуры. 2.
Аднаўленне ранейшага палітычнага ладу
(кніжн ). II лрым. рэстаўрацыйны, -ая, -ае
(да 1 знач.) / рэстаўратарскі, -ая, -ае (да 2
знач.). Рэсліазраць/йлаямайсл/эрля.
РЭСТАЎРЫРАВАЦЬ,
рую, -руеш,
-руе; -руй; -раваны; зак. і лезак., м/лю.

РЭС-РЭЦ
Падвергнуць (падвяргаць) рэстаўрацыі. Ц
здк. адрэстаўрыраваць, -рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны (паводле 1 знач. наз. рэс
таўрацыя).
РЭСЎРС, -у, зім. -ы, -аў; м 1. мн. За
пасы, крыніцы чаго-н. Ларноеыя рэсурсы.
77рыро(3ныя рэсурсы. ТТра^оўныя рэсурсы
(частка насельніцтва краіны, здольная да
працы). 2. Сродак, да якога звяртаюцца ў
неабходным выпадку (кніжн.). Рыкарыс/наць аном/н/ р. 3. Тэхнічныя магчымасці
чаго-н. (спец.). Р. самаяеп/а. Ц ярым. рэсўрсны, -ая, -ае.
РЭСУРСАЗБЕРАЖЭННЕ, -я, лм. і,
-яў н. (спец.). Скарачэнне: зберажэнне
рэсурсаў.
РЭТбРТА, -ы, ДА^ -рце,
-ы, -тбрт /
-аў ж. (спец.). Лабараторная пасудзіна з
доўгім выгнутым горлам, якая выкарыс
тоўваецца часцей для перагонкі вадкас
цей. II тірым. рэтортны, -ая, -ае.
Р&ГРА 1. нескл., н. Уісё старадаўняе,
што ўзнаўляе старое, мінулае. Айм?а нд р.
2. няам. Стары, старадаўні, які ўзнаўляе
старадаўнасць, даўніну. 7анцы ў с/ныл/ р.
Лбс/яалябанне ў с/ны/пр.
РЭТРАГРАД, -а, М дзе, мн. ы, -аў м.
Праціўнік прагрэсу; рэакцыянер. Ц ж. рэт
раград, -і, ДА/ -дцы, мн. -і, -дак. Ц нрым.
рэтраградскі, -ая, -ае.
РЭТРАГРАДНЫ, ая, -ае Рэакцыйны,
адсталы. А/нраера(Зныя ноаяя^ы. II ндз. рэт
раграднасць, -і, ж.
РЭТРАНСЛЯЦЫЯ, і, ж. Прыём і пе
радача радыё- або тэлевізійнай праграмы
цераз прамежкавы пункт. Ц нрым. рэтран
сляцыйны, -ая, -ае.
РЭТРАСПЕКТЫВА, ы, ж. (кніжн )
Погляд у мінулае, агляд таго, што было ў
мінулым.
РЭТРАСПЕКТЫЎНЫ, ая, -ае (кніжн )
Звернуты да мінулага, у рэтраспектыву. Р.
ноалжЗ. Р ндкдз фт/іьмаў. Ц ндз. рэтраспектьіўнасць, -і, ж.
РЗТУШ, -ы, ж. Выпраўленне малюн
ка, адбітка на фатаграфічных негатывах і
здымках, іх спецыяльная апрацоўка для
паляпшэння пры друкаванні.
РЭТУШАВАЦЬ, -шўю, -шўеш, -шўе;
-шўй; -шаваны; здк. і нездк., /д/ло. Апра
цаваць (апрацоўваць) рэтушшу. Ц здк. так
сама адрэтушаваць, -шўю, -шўеш, -шўе;
-шўй; -шавАны. Ц ндз. рэтушаванне, -я, н.
/ рэтушоўка, -і,
-шбўцы, ж.
РЭТУШОР, -а, мн. -ы, -аў, з*. Спецыя
ліст па рэтушаванні. Ц нрым. рэтушбрскі,
-ая, -ае.
РЭЎКАМ, -а, мн. -ы, -аў з*. Скарачэн
не: рэвалюцыйны камітэт — часовы над
звычайны орган савецкай улады ў час Гра
мадзянскай вайны і ваеннай інтэрвенцыі
(1918—1920 гг). II нрым. рэўкамаўскі, -ая,
-ая (разм.).
РЭЎМАРКАРДЫТ, % Аўдыце, з* Запа
ленчае паражэнне сэрца пры рэўматызме.
РЭЎМАТАЛОГІЯ, -і, ж Раздзел меды
цыны, які вывучае рэўматызм і займаецца
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яго лячэннем. Ц нрым. рэўматалагічны, -ая,
-ае.
РЭЎМАТОЛАГ, -а, мн. -і, аў, м У^ач —
спецыяліст па рэўматалогіі.
РЭЎМАТЫЗМ, -у, з*. Інфекцыйнаалергічная хвароба з паражэннем суста
ваў сардэчна-сасудзістай сістэмы, якая
звычайна суправаджаецца вострым бо
лем. Здстмд^эды/?. II ярым. рэўматычны, -ая,
-ае / рэўматоідны, -ая, -ае.
РЭЎМАТЫК, -а, з<77. -і, -аў, з*. Чалавек,
хворы на рэўматызм. Ц ж. рэўматычка, -і,
ДА/-чцы, 377/. -і, -чак (разм.).
РЭЎНАСЦЬ, -і, ж. Пакутлівае сумнен
не ў чыёй-н. вернасці, каханні. /Тпчуцце
рэўндсц/.
РЭФАРМАВАЦЬ, мўю, мўем, мўе;
-мўй; -мавАны; здк. і яездк., мяне. Змяніць
(змяняць) шляхам рэформ. Р ердм/озуто
с/сшэму. II ндз. рэфармаванне, -я, н.
РЭФАРМАТАР, -а, мн. ы, аў з/ Ча
лавек, які ажыццяўляе рэформу чаго-н.,
пераўтваральнік у якой-н. галіне. Ц лрым.
рэфарматарскі, -ая, -ае
РЭФАРМІЗМ, -у, з/. Палітычная плынь
у рабочым руху, якая падмяняе класавую
рэвалюцыйную барацьбу палітыкай са
цыяльных рэформ. II ярым. рэфармісцкі,
-ая, -ае.
РЭФАРМІСТ, -а, М сце, з/н -ы, аў з/
(кніжн.). Прыхільнік рэфармізму. Ц ж. рэ
фармістка, -і, ЛЛ^-тцы, з/н. -і, так.
РЭФЕРАТ, -а, АТ -рАце, з/н. -ы, -аў з/.
Кароткі выклад зместу кнігі, артыкула,
даследавання, а таксама даклад з такім
выкладам. Ц лрым. рэфератны, -ая, -ае / рэ
фератыўны, -ая, -ае. Рэферятмыўны часон/с
(які друкуе рэфераты навуковых публіка
цый).
РЭФЕРЫ, нестсл., м. У некаторых спар
тыўных спаборніцтвах: тое, што і <з?<йзя (у
2 знач.).
РЭФЕРЫРАВАЦЬ, -рую, -руеш, руе;
-руй; -раваны; здк. і нездк., м/тно (кніжн.).
Зрабіць (рабіць) рэферат чаго-н. Р кн/зу. Ц
здк. таксама прарэферыраваць, -рую, -ру
еш, -руе; -руй; -раваны.
РЭФЕРЭНДУМ, -у мн ы, аў з/ Усе
народнае галасаванне, апытанне пры вы
рашэнні важнага дзяржаўнага пытання.
Лрдеесц/ р.
РЭФЕРЭНТ, а, А/ -нце, мн -ы, -аў м
Службовая асоба, якая з'яўляецца даклад
чыкам і кансультантам па пэўных пытан
нях. Р /і/уэзйэнтйд. II //рым. рэферэнцкі, -ая,
-ае.
РЭФЛЁКС, -у; мн. -ы, -аў м. Міжволь
ная рэакцыя арганізма на знешнія або
ўнутраныя раздражняльнікі. Рэфлексы
едлдўноад мозед. безумоўны р. (прыроджа
ны). Умоўны р. (набыты ў выніку неадна
разовага ўздзеяння раздражняльнікаў).
II ярым рэфлектарны, -ая, -ае / рэфлек
тыўны, -ая, -ае. Рэфлектяорндя рэдк^ыя.
Рэфлек/ныўныя рух/.
РЭФЛЕКСІЯ, -і, ж. (кніжн ). Роз
дум пра свой унутраны стан, самааналіз.

Схільнасць <9д рэфлекс//. Ц лрым. рэфлек
сіўны, -ая,-ае.
РЭФЛЕКТАР, а, мн ы, аў, м 1. Тэ
лескоп з увагнутым люстрам або сістэмай
люстраў 2. Адбівальнік прамянёў у форме
ўвагнутай паліраванай паверхні. Лямпа з
рэфлек/лдрдл/. II лрым. рэфлёктарны, -ая, -ае.
РЭФЛЕКТАРНЫ ал рэфлекс
РЭФЛЕКТЁГЎНЫ ал рэфлекс
РЭФОРМА, -ы, мн. -ы, -фбрм / -аў ж.
1. Пераўтварэнне, змена, перабудова ча
го-н. Р. а/Зукацы/. Р. лрдедл/су. Трдм/оедя
р. 2. Пераўтварэнне ў якой-н. галіне палі
тычнага жыцця, якое не датычыць асноў
існуючага сацыяльнага ладу. 77длйяычныя
рэформы. II лрым. рэформенны, -ая, -ае (да
2 знач.; уст.).
РЭФРАКТАР, -а, мн. -ы, -аў м. (спец.).
Тэлескоп з лінзавым аб'ектывам. Ц лрым.
рэфрактарны, -ая, -ае.
РЭФРАКЦЫЯ, -і, ж. (спец.). Пералам
ленне светлавога праменя ў атмасферы, а
таксама змена напрамку гукавых ваганняў
з-за неаднароднасці асяроддзя. Р. сея/нлд. Р еука. II лрым. рэфракцыйны, -ая, -ае.
Рэфрдкцымндя зЗюд.
РЭФРЫЖЭРАТАР, а, мн ы, аў м
(спец.). 1. Частка халадзільнай машыны,
у якой за кошт выпарэння вадкасці пад
трымліваецца нізкая тэмпература, ахала
джальнік. 2. Судна, вагон або аўтамабіль,
забяспечаныя халадзільнымі ўстаноўкамі.
II 7/рым. рэфрыжэратарны, -ая, -ае.
РЭФРЭН, -а, мн. -ы, -аў м. (спец.). 1.
Радок або страфа, якія ў пэўным парадку
паўтараюцца ў вершы. 2. Тэма музычна
га твора, якая шматкратна паўтараецца і
змацоўвае яго будову. Ц нрым. рэфрэнны,
-ая,-ае.
Р&ХА, -а, н. 1. Адбіццё туку ад прадме
таў; водгук. Лясное р. Р м/нулых надзей (пе
ран.: водгалас). 2. Электрамагнітная хва
ля, адбітая ад якой-н. перашкоды і пры
нятая спецыяльным прыборам (спец.).
РЭХА... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач.: які мае адносіны да
рэха (у 2 знач.), напр.: рэха(3альнамбр, рэхазан/с, рэхо/сор^ыяеромо, рэхаяака/нар,
рэхллятсяцыйны, рэхало/н, рэханелене, рэхарэздня/лар, рэхдс/енал, рэхахеаля.
РЭХАЛОТ, -а, А/ -лёце, мн. -ы, -аў м.
Прыбор для вымярэння глыбіні вады
электраакустычным метадам. Ц нрым. рэ
халотны, -ая, -ае. Р прамер марскога (Зна.
РЗХВА, -ы, мн. -ы, -аў ж. (абл.). Жа
лезны абруч, што наганяецца на драўля
ную калодку кола, у якой знаходзяцца
спіцы. II нрым. рэхвенны, -ая, -ае.
РЭЦІРАВАЦЦА, -рўюся, -рўешся,
-рўецца; -рўйся; зак. і незак. (уст. / іран.).
Адысці (адыходзіць), пайсці (ісці) незаў
важна або скрытна. Сеоечасоеа р.
РЭЦЫДЫВІСТ, -а, АТ-сце, мн -ы, аў
м. Злачынец, які адбыў пакаранне і зноў
зрабіў злачынства (злачынствы). Зло(Ззем-р. II ж. рэцыдывістка, -і, ДА?-тцы, мн.
-і, -так. II нрым. рэцыдывісцкі, -ая, -ае.
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РЭЦЫДЙЎ, -дьіву, мн. -дьівы, -дьіваў,
м. (кніжн.). 1. Зварот хваробы пасля таго,
калі здавалася б, што яна ўжо прайшла. Р
рэўматызму. 2. Паўторнае праяўленне ча
го-н. (адмоўнага). Р страху. Р крадзяжу. Ц
лрым. рэцыдыўны, -ая, -ае
РЭЦЭНЗАВАЦЬ, зую, зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; яезак., мяло. Пісаць рэцэн
зію на што-н. Р манаграфію. Ц зак. пра
рэцэнзаваць, -зўю, -зўеш, -зўе; -зўй; -за
воіны і адрэцэнзаваць, -зўю, -зўеш, -зўе;
-зўй; -завАны (разм.).
РЭЦЭНЗЕНТ, а, А/ нце, мн ы, аў
м. Аўтар рэцэнзіі. Ц ж. рэцэнзёнтка, -і, ДА/*
-тцы, мн. -і, -так (разм.). Ц прьом. рэцэнзёнцкі, -ая, -ае.
РЭЦЭНЗІЯ, -і, мн. -і, -зій, ж. Крытыч
ны водзыў пра што-н. напісанае, ство
ранае, пра спектакль, фільм і пад. Р. на
паэтычны зборнік. Лббаць манаграфію на
рэцэнзію. Станоўчая р. Ц лрь/лг рэцэнзійны,
-ая, -ае.
РЭЦЭПТ, -а, А/-пце, мн. -ы, -аў м. 1.
Прадпісанне ўрача аб саставе лякарства,
яго прыгатаванні і спосабе прымянен
ня. Выпісаць р. на нараа/к/. Роспуск ля
карстваў на рэцэптах. Р на акуляры. 2.
Спосаб прыгатавання чаго-н. Аул/нарныя
рэцэпты. Р варкі грыбоў. 3. неран. Настаў
ленне, парада, як дзейнічаць у тым ці ін
шым выпадку. .Цяжка баць р. на ўсе выпабкі жыцця. II нрым. рэцэптавы, -ая, -ае (да
1 знач.), рэцэптны, -ая, -ае (да 1 знач.) і
рэцэптўрны, -ая, -ае (да 1 знач ). Рэцэн/лавы або рэцэптны бланк. Рэцэптурны аббзел
(у аптэцы).
РЭЦЭПТАРЫ, -аў, абз. рэцэптар, -а, м.

(спец.). У арганізме жывёл і чалавека: спе
цыяльныя адчувальныя ўтварэнні, якія
ўспрымаюць раздражненні з навакольна
га і ўнутранага асяроддзя і ператвараюць
іх у нервовыя імпульсы, што перадаюцца
ў цэнтральную нервовую сістэму. Ц нрым.
рэцэптарны і рэцэптарны, -ая, -ае.
РЭЦЭПТЎРА, -ы, ж. (спец.). 1. Раздзел
фармацыі, які займаецца правіламі выпіс
вання рэцэптаў 2. Спосаб прыгатавання

лекавых рэчываў якіх-н. сумесей. Ц лрым.
рэцэптўрны, -ая, -ае (да 2 знач.).
РЭЧ, -ы, мн. -ы, -аў, ж. 1. Асобны прад
мет, выраб, тінтыкварная р. 2. Тое, што
належыць да асабістай рухомай маёмасці.
%мабан з рэчам/. Цёплыя рэчы. 3. Пра тво
ры навукі, мастацтва, Рн нал/саў цудоўную
р. Слабая р. 4. Нешта, нейкая з'ява, аб
ставіны. Складаная р. жыццё, ўяўная р./
(вокліч, які паказвае на моцнае ўражан
не). //азызаць рэчы сваімі /мелам/ (гава
рыць прама, не хаваючы ісціны). Ц лрым.
рЗчавы, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.). Р мяшок.
Р. боказ. Рэчавае праса (маёмаснае права
валодання рэчамі). Рэчавая хвароба (цяга
да набывання рэчаў у 2 знач.; набывальніцтва, рэчавізм).
РЭЧАВЙМ, -у м. (неадабр.). Цяга да
рэчаў (у 2 знач.), да матэрыяльных каш
тоўнасцей на шкоду каштоўнасцям духоў
ным, набывальніцтва.
РЭЧАІСНАСЦЬ, і, ж 1. ал рэчаісны
2. Аб'ектыўны свет з усёй мнагастайнасцю яго сувязей; быццё; навакольнае ася
роддзе; становішча. ./7//лара/лура аблюстроўвае р.
РЭЧАІСНЫ, -ая, -ае. Які сапраўды іс
нуе; рэальны. Р факт. Ц наз. рэчаіснасць,
-і, ж.
РЭЧАНЬКА ал. рака, рэчка.
РЭЧАЧКА ал. рака, рэчка.
РЭЧКА, -і, ДА/ -чцы, мн. -і, -чак, ж.
Невялікая рака. Ц лася. ручачка, -і, ДА/
-чцы, мн. -і, -чак, ж. / (у народнай славес
насці) рэчанька, -і, ДА/-ньцы, мн. -і, -нек,
ж. II нрым. рачны, -Ая, -бе.
РЭЧЫВА, -а, мн. -ы, -аў, н. Від матэрыі;
тое, з чаго складаецца фізічнае цела. Яреан/чныя рэчывы. Рыбуховыя рэчывы.
РЭЧЫТАТЫЎ, -тьіву, м. (спец.). На
пеўная размова ў вакальна-музычным
творы. Чытаць рэчытатывам (нараспеў).
II лрым рэчытатыўны, -ая, -ае
РЭЧЫЎНЫ, -ая, -ае. Які складаецца з
рэчыва; матэрыяльны. Р. свет. О Рэчыў
ныя назоўнікі — у граматыцы: назоўнікі,
якія называюць аднародную масу, рэчыва

РЭЦ-СА
(напр.: малако, жвір, тытунь). Ц наз. рэчыў
насць, -і, ж.
РЭЧЫШЧА, -а, мн. -ы, -ыпгч / -аў н. Е
Паглыбленне ў грунце, па якім цячэ ва
дзяная плынь. Р рак/. 2. леран. Напрамак,
шлях развіцця чаго-н. Яакфаваць заверку
ў патрэбнае р. У рэчышчы рамантычных
традыцый.
РЭШАТА, -а, 3/ -шаце, мн. рашбты / (з
л/ч. 2, 2, ^) рбшаты, рашбт / рашбтаў н. 1.
Рэч хатняга ўжытку — нацягнутая на шы
рокі абруч густая сетка для прасейвання
мукі і інш. 7/расеяць муку на р. Урэшаце
вабу насіць (перан.: займацца чым-н. бес
карысным, пустой справай; разм.). /алава
як р. ў каео-н. (пра таго, хто ўсё забывае,
у каго дрэнная памяць; разм.). 2. Прасейвальнае прыстасаванне ў зернеачышчаль
ных, сартавальных і іншых машынах. Ра
боты ў камбайне. 0 Цуды ў рэшаце (разм.,
жарт.) — пра што-н. незвычайнае або не
зразумелае. II нрым. рашотны, -ая, -ае.
РЭШКА, -і, ДА/ -шцы, мн. -і, -шак, ж.
(разм.). Бок манеты, адваротны гербаваму
малюнку.
РЭШТА, -ы, ДА/ -шце, ж. 1. Частка
чаго-н., якая засталася нявыкарыстанай;
астача, астатак. 2. Частка якога-н. адрэз
ка часу ці адлегласці, якая засталася ня
выкарыстанай ці непераадоленай. Р бня.
Р барсе/. 3. Здача. Ўтрымаць рэшту. Р. з
рубля, б У рэшце рэшт — 1) у канчатковым
выніку. Друза ўтлумачвалі у рэшце рэшт
зразумеў; 2) пабочн. ел., тое, што і нарэшце
(у 2 і 3 знач.).
РЭШТКА, -і, ДА/-тцы, ж. 1. Тое, што і
рэшта (у 1 і 2 знач ). Р прыпасаў. Р. воль
нага часу. 2. мн. -і, -аў. Тое, што захавала
ся, уцалела ад таго, што раней існавала.
Р. печы. Р. разб/тых часцей ворага. Ц нрым.
рЭшткавы, -ая, -ае
РЭЯ, -і, мн. -і, рэй / -яў ж. (спец.). Ру
хомы папярочны брус на мачце, які слу
жыць для мацавання парусоў устаноўкі
антэн і падачы сігналаў
РЭЯЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., рЗе; незак. Е
Лятаць плаўна; лунаць. У пабнябесс/ рэяў
каршун. 2. Плаўна развявацца. Рэюць сцяг/.

С
С... (а таксама СА.., СУ...), прыстаўка.
Е Ужыв. пры ўтварэнні дзеясловаў і на
дае ім знач.: Е Убіранне чаго-н. з паверхні
або наогул адкуль-н., напр.: ссыпаць, спі
лаваць. 2. Рух зверху ўніз; перамяшчэнне
туды і назад, напр.: сцячы, скінуць, скаціц
ца, схабз/ць (у краму). 3. Злучэнне: а) зма
цаванне, напр.: скруціць (дрот), склеіць, б)
сканцэнтраванне ў адным месцы, напр.:
ссунуць (сталы), ссяліць; в) (звычайна з
часціцай -ся) рух з розных месцаў у адзін
пункт, напр., сцячыся. 4. (з часціцай -цца).

Узаемнае дзеянне, напр.: скісацца, спра
цавацца. 5. Выніковасць: а) паўната, ін
тэнсіўнасць, наступленне якога-н. стану,
напр.: ступ/цца, спісацца (пра чарніла);
б) зрасходаванне ў выніку якога-н. дзеян
ня, напр.: скурыць (тытунь), скарміць; в)
выраб прадмета ў выніку дзеяння, напр.:
скруціць (вяроўку), спячы (торт). ІЕ Утва
рае форму закончанага трывання нека
торых дзеясловаў напр.: скласці, станца
ваць. Ш. Ужыв. пры ўтварэнні прыслоўяў
са знач. месца, напрамку, прычыны ад ус

косных склонаў назоўнікаў напр.: справа,
спачатку.
СА (ал. 3), прыназ. з Р Р і Г Ужыв. за
мест «з* перад словамі, якія пачынаюцца
са збегу зычных, дзе першымі з'яўляюцца
«с», «з^, «ж», «ш*, «м*, напр.: са стала, са
зруба, са жменьку, са шчыта, са мной.
СА.., прыстаўка (ел. С...), Е Выкарыс
тоўваецца пры ўтварэнні дзеясловаў за
мест прыстаўкі «с...*: 1) перад дзвюма і
больш зычнымі, напр.: саткаць, сагрэць,
саслаць, саставіць; 2) перад зычнай з на-

САА-САВ
ступным
або апострафам, напр.: са
лью, сдб^о. II. Выкарыстоўваецца для
ўтварэння назоўнікаў і прыметнікаў якія
абазначаюць сумеснасць дзеяння, напр.,
сдў(^зельн/к.
СААМЫ, -аў дйз. саУм, -а, м Народ,
які насяляе Кольскі паўвостраў а такса
ма поўнач Фінляндыі, Нарвегіі і Швецыі.
II ж?. саамка, -і, ДМ -мцы, лін. -і, -мак. Ц
дрылі, саамскі, -ая, -ае.
САБАКА, -і, лін. -і, -бУк, лі. 1. Свойская
млекакормячая жывёліна сямейства саба
чых. 77дроДз/сть/ с. 77дляўн/чы с. 2. ле^дн.
Пра злога, шкоднага чалавека (разм., ла
янк.). 0 Вось дзе сабака закапаны (разм.) —
вось у чым сутнасць справы. Сабакам сена
касіць (жарт.) — знаходзіцца невядома дзе
і займацца невядома чым. Сабаку з'есці нд
пылі (разм.) — быць вопытным у якой-н.
справе У сабакі вачэй пазычыць (пазычыў
шы) (разм., асудж.) — згубіць сумленне.
II лдл/янм/. сабачка, -і, лін. -і, -чак, лі. (да
1 знач.). II дрылі, сабачы, -ая, -ае (да 1 і 2
знач.).
САБАКАВОД, -а, М-дзе, лін. -ы, -аў лі.
Спецыяліст па сабакаводстве.
САБАКАВОДСТВА, а, н Развядзенне
сабак і паляпшэнне іх пароды. Слулс&жде
с. II лрым. сабакаводчы, -ая, -ае.
САБАКАГАДОВЕЦ, -дбўца, мн. -дбўцы,
-дбўцаў м. Тое, што і сдбдкдбой.
САБАКАГАДОЎЛЯ, -і, лс. Тое, што і сдбдкдео^стед. II лрым. сабакагадоўчы, -ая,
-ае.
САБАКАР, -А, мн. -й, -бў м. 1. Чалавек,
які даглядае сабак у спецыяльным гада
вальніку, у сабачніку (разм.). 2. Чалавек,
які займаецца лоўляй сабак. 3. Тбй, хто
ганяе, дражніць сабак (разм.). Ц лрым. са
бакарскі, -ая, -ае.
САБАКАРНЯ, -і, мн. -і, -рань /' -рняў лс.
(разм.). Памяшканне для сабак (пераваж
на паляўнічых).
САБАЛЁВЫ а/?, собаль
САБАЛІНЫ ал. собаль
САБАНТУЙ, -я, м. 1. У татараў і баш
кіраў: веснавое народнае свята. 2. лердн.
Шумлівая пагулянка (разм., жарт.). З ндеос)ы прыезду у еорд^ ндлд^з/л/ с.
САБАТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавУны; здк. і нездк., м/то. Дзейнічаць
супраць чаго-н. шляхам сабатажу займац
ца сабатажам. Ц ндз. сабатаванне, -я, н.
САБАТАЖ, -у, мн. -ы, -аў м. 1. Наўмыс
ны зрыў работы якога-н. мерапрыемства.
2. Замаскіраванае супрацьдзеянне ажыц
цяўленню чаго-н. ухіленнем ад удзелу ў
ім ці свядомым нядобрасумленным яго
выкананні. Слрдед ЭдхскЗзмд <9д сея^омдед
сдбд/лдлсу. II лрым. сабатажны, -ая, -ае.
САБАТАЖНІК, -а, мн -і, аў м Ча
лавек, які займаецца сабатажам. Ц лс. са
батажніца, -ы, мн. -ы, -ніц. II лрым. саба
тажніцкі, -ая, -ае
САБАТАЖНІЧАЦЬ, -аю, аеш, ае; не
здк. (разм.). Тое, што і сд&млдбдць.

724
САБАЧАНЯ і САБАЧАНЁ, -нУці, мн
-нАты, -нАт, н. І. Дзіцяня сабакі, шчаня. 2.
Маленькі сабачка.
САБАЧКА', -і, мн. -і, -чак, м. 1. ал. саба
ка (у І знач.). 2. Шчаня.
САБАЧКА, -і, мн. -і, -чак, м. 1. Спус
кавы механізм у агнястрэльнай зброі.
77дц/снуць нд сдбдчку. 2. Прыстасаванне ў
машынах, механізмах, якое перашкаджае
руху зубчастага кола назад.
САБАЧНІК, -а, мн. -і, -аў м. 1. Тое, што
і сдбдкдр (у 1 і 2 знач.). 2. Аматар сабак
(разм.). 3. Памяшканне для сабак; саба
карня.
САБАЧЫ, -ая, -ае. 1. ал. сабака. 2. Вель
мі цяжкі, нязносны, а таксама (пра мароз,
холад) незвычайна моцны ў сваім пра
яўленні (разм.). Сдбдчдя (Золя. С. холдіЗ.
3. лердн. Адданы, паслужлівы, пакорны
(разм.). Сдбдчыя еочы. Сдбдчдя лдкорндсць
ндчдлыулеу. 4. Састаўная частка некато
рых батанічных і заалагічных назваў Сдбдчдя л/ятд. С. клем/ч. 0 Ушыцца ў сабачую
скуру (разм.) — страціць сумленне.
САБЁ' ал. сябе.
САБЁ , чдсц. (разм.). Ужыв. пры дзея
словах або займенніках для абазначэння
і падкрэслівання спакойнага, свабоднага,
незалежнага дзеяння. Тйу с. / н/ ярд м/то
не бўмд/о. 727то янд с. бўмде? 0 Нішто са
бе (разм.) — не дрэнны. Няхай (хай) сабе
(разм.) — добра, хай будзе так. ТЬк сабе
(разм.) — 1) ні добрае, ні дрэннае (пра ка
го-, што-н.); 2) проста так, несур'ёзна.
САБЕКОШТ, -у Л/ -шце, м. Грашовыя
выдаткі прадпрыемства на выраб прадук
цыі, якія складаюцца з затрат на сродкі
вытворчасці, транспартавання і заработ
ную плату. Зн/з/ць с. лрдмыслоеых /лдедрдў.
САБЁС, -а, м. 1. Скарачэнне: сацыяль
нае забеспячэнне. Стадны сдбесд. 2. Уста
нова, якая займаецца пытаннямі сацы
яльнага забеспячэння. ЗЙдць (Здкумелліы ў
с. II лрым. сабесаўскі, -ая, -ае (разм ).
САБб, нескл., дйз. м. і я. Чаравікі на
драўлянай падэшве або выдзеўбаныя з
дрэва. ^Зручны с. Модныя с.
САБбЙ ал сябе
САБбР, -а / -у мн. -ы, -аў, м. 1. -у. Сход,
з'езд (спец.). Ддркоўнь/ с. 77дмеснь/ с. (з'езд
служыцеляў хрысціянскай царквы). 2. -а.
Галоўная або вялікая царква ў горадзе, ма
настыры. Адфес]рдльнь/ с. Ц лрым. саборны,
-ая,-ае.
САБОРАВАННЕ, -я, н. Адно з таінстваў
хрысціянскай царквы: пытанне малітваў
памазанне ялеем цяжкахворага або паміраючага чалавека.
САБОРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; здк. і нездк., кдео. У хрысціян:
правесці (праводзіць) над кім-н. сабора
ванне.
САБОЮ ел сябе
САБРАНЫ, -ая, -ае. Які ўмее засяро
дзіцца; падцягнуты. Ц ндз. сабранасць, -і,
лс. У ндоукоздй лрдцы лдтлрэбнд с./ здсяро(Злсдндсць.

САБРАТ, -а, Л/-брУце, л/н. -ы, -аў л*. 1.
Блізкі таварыш па занятку па родзе дзей
насці. С. лд збро/. 2. лердн. Хто-, што-н.
у шэрагу падобных істот, з'яў (разм.). 7?е
еорм/ь/ зд сед/х сдбрдп?дў.
САБРАЦЦА, збярўся, збярэшся, збя
руцца; збярбмся, зберацёся, збярўцца;
збяруся; здк. 1. (7 / 2 дс. д^з. зеь/чдмнд не
ўлсые.). Сысціся, з'ехацца, згрупавацца ў
адно месца. Сдбрдл/ся ўсе ўйзельн/к/ лдхо<3ў. ^ечд^дм уся сям^я сдбрдлдся <?омд. 2. (7
/ 2 дс. дйз. зеь/чдмнд не ўлсые.). Паступова
накапіцца, назбірацца ў адным месцы.
Сдбрдлдся нямдлд яед^. 7/дЭ б^длолюм зйрд/о^/^д хмдрь/. 3. Падрыхтаваць, нагата
ваць усё неабходнае для паездкі, паходу
куды-н. С. ўеордіЗ. С. нд лдляеднне. 4. з /нф.
Наважыцца зрабіць што-н. С. еячэрдць.
С. сдйз/ць дедро^. 0 Сабрацца з думкамі —
унутрана арганізаваць сябе. Сабрацца з ду
хам — набрацца смеласці. Сабрацца ў про
чкі — звычайна пайсці ад мужа; пакінуць
сваю сям'ю з-за неладоў. Сабрацца ў сві
ныя галасы (разм.) — у позні час, са спаз
неннем. II нездк. збірацца, -Уюся, -Уешся,
-Уецца. II ндз. збор, -у м. (да 1 знач.).
САБРАЦЬ, збярў, збярУш, збярУ; збярбм, зберацё, збярўць; збярьі; сабрУны;
здк. 1. кдео-м/то. Сканцэнтраваць у ад
ным месцы, запрасіўшы або прымусіўшы
прыехаць, прыйсці куды-н. С. с?лу^эн?лдў.
2. м/то і чдео. Назапасіць дзе-н., пасту
пова збіраючы, адшукваючы. С. мноед
зндчкоў. С. ером/ы нд л/эбл/о. 3. м/л/о. Раз
мясціць блізка адно ля аднаго; злучыць у
што-н. С. кеетк/ ў букет. 4. м/то. Зняць
пасля паспявання ўраджай. С. яед^ы з кус
тоў лдрэчдк. С. йобры _%?Д(Злсдм нм/дн/цы. 5.
м/то і чдео. Пазбіраць, падбіраючы з зямлі
рассыпанае, раскіданае; прывесці ў пара
дак. С. м/чдўя ў сул. С. бульбу лдсля б^дрднь/.
С. /нструмент сд стдлд. 6. м/то. Узяўшы
з розных крыніц, сканцэнтраваць, змяс
ціць у адным месцы. С. зеестк/. С. лрдлдноеы / здўеде/. 7. м/то. Пры галасаванні
атрымаць пэўную колькасць галасоў за
сябе, за сваю кандыдатуру. С. больм/дсць
едлдсоў. 8. м/то. Склаўшы ў адно месца,
падрыхтаваць, нагатаваць. С. сумку ў <Эдроеу. 9. кдео (м/то). Падрыхтаваць у дарогу
таго, хто ад'язджае. С. сынд ў лдезйсу. 10.
м/то. Злучыўшы асобныя часткі, дэталі,
атрымаць што-н. цэлае. С. л/дтдцыкл. С.
буйз/льн/к. 11. лбрдн., м/то. Мабілізаваць
свае сілы, волю, энергію і пад., прывесці
сябе ў актыўны стан. С. золю. 12. м/то і без
(Здл. Зрабіць зборкі на чым-н. С. сукенку ў
лоясе. 13. м/то. Паставіць, прыгатаваць на
стол усё неабходнае для яды. 7ое-сёе л/олснд с. нд стол. С. дбе^. Ц нездк. збіраць, -Ую,
-Уеш, -Уе. II ндз. збор, -у, м. / збіранне, -я, н.
САБУТЭЛЬНІК, а, мн
і, аў м
(разм.). Чалавек, які п'е, п'янствуе разам
з кім-н. II эк. сабутэльніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
САВА, -й, мн. сбвы / (з л/ч. 2, 2, 4) савй,
соў эк. Драпежная начная птушка з вя
лікай круглай галавой, з вялікімі вачамі і
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кароткай загнутай дзюбай. Ц лрым. савіны,
-ая, -ае.
САВАКУПІЦЦА, -кушпбся, -кўпішся,
-кўпіцца; зак. (кніжн ). Здзейсніць пала
вы акт. II яезлк. савакупляцца, -Яюся, -Яешся, -Яецца. Ц ялз. савакуплённе, -я, я.
САВАН, -а, мл. -ы, -аў, м. Пахавальны
ўбор з белай тканіны для нябожчыка. Ц
лрым. саванны, -ая, -ае.
САВАННА, -ы, мя. -ы, -аў зк. Трапіч
ны стэп з рэдкімі дрэвамі і хмызнякамі. Ц
лрым. саванны, -ая, -ае.
САВЁТ, -а, М -вёце, мя. -ы, -аў м. 1.
Адна з форм палітычнай арганізацыі гра
мадства, а таксама прадстаўнічы орган
дзяржаўнай улады ў былым СССР. Уіаба
Саветаў. Вярхоўны С. .Рэспублік; беларусь.
Сельскі С. Тлрл^ск/ С. Л/яс^овыя Саветы. С. лл^ыяялльялс^ем. 2. Назва некато
рых органаў дзяржаўнага кіравання, якія
складаюцца з выбарных або прызначаных
асоб і маюць кіруючае значэнне ў жыцці
дзяржавы, у дзейнасці якой-н. галіны гас
падаркі. Савет Айяктярлу Рэслубл/к/ 7>еларусь. 3. Распарадчы або дарадчы калегі
яльны орган пры якой-н. установе, арга
нізацыі, таварыстве і пад. Савет .Бяспекі
А4#. Вучоны с. інстытута. УМлале/чяы с.
о/колы. АТастаі^кі с. тяэл/ярл.
САВЕТАЛОГІЯ, -і, зк. Міждысцыплінарны кірунак комплексных грамада
знаўчых даследаванняў прысвечаных вы
вучэнню жыцця былога Савецкага Саюза.
II лрым. саветалагічны, -ая, -ае.
САВЁТНІК, -а, мл. -і, -аў м. Назва па
сады ў некаторых установах (пасольствах,
міністэрствах і пад.), а таксама асоба, якая
займае гэту пасаду. С. ллсольс/лбл. С. юстыцыі. С. бырэкцы/.
САВЕТОЛАГ, -а, мя. -і, -аў, м. Спецыя
ліст па саветалогіі.
САВЁЦКІ, -ая, -ае. 1. Які мае адносіны
да Савета, заснаваны на кіраванні Саве
тамі як органамі дзяржаўнай улады. Савецкая ўлаба. 2. Адданы справе і ідэалам
краіны Саветаў які выражае гэтыя ідэалы
і інтарэсы. С. лунямі лоалябў.
САВЁЦЬ, -бю, -беш, -бе; лезак. (разм.).
Тое, што і салавець. Ц зак. пасавёць, -бю,
-беш, -бе.
САВІНЫ ад сава
САВЎЧАНЬ -чня, мл. -чні, -чняў м.
Той, хто вучыцца або вучыўся разам з
кім-н. II зк. савучаніца, -ы, мя. -ы, -ніц.
САіА, -і, ДА/сАзе, мл. -і, сац зк. Старажытнаскандынаўскае і старажытнаірландскае народнае эпічнае сказанне пра
багоў і герояў Саз/ аб вікінгах.
САіА, нескл., я. Крупы з крухмалу са
гавай пальмы, а таксама штучныя крупы
з кукурузнага або бульбянога крухмалу Ц
лрым. сагавы, -ая, -ае.
САГІТАВАЦЬ ад агітаваць
САГНАЦЬ, зганіб, згбніш, згбніць;
сагнАў -нАла; згані; сагнаны; зак. 1. ка
ео (іато/ Гонячы, прымусіць пайсці, па
бегчы, паляцець адкуль-н. С. з месца. 2.

каео-а/то. Прымусіць сабрацца ў адно
месца. С. цалялі яа ферму. 3. а/то. Раста
піць (снег). Сояца саеяала сяее з паеоркаў.
4. а/то. Пазбавіцца ад чаго-н.; знішчыць.
С. сазу. 0 Сагнаць ахвоту (разм.) — задаво
ліць жаданне, нацешыцца чым-н. Сагнаць
злосць ла кім (разм.) — даць выхад сваёй
зласлівасці, дрэннаму настрою. Ц лезак.
зганяць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц лаз. згон, -у, м. і
згбнка, -і, ДАТ-нцы, зк.
САГНЎЦЦА ад гнуцца
САГНЎЦЬ ад гнуць
САГРАВАЛЬНЫ, ая, ае Які сагравае,
служыць для сагравання. С. кампрэс.
САГРАШЁІЦЬ ад грашыць
САГРЭЦЦА, -грэюся, -грэешся, -грэ
ецца; зак. 1. Сагрэць сябе, сваё цела.
С. ў хаце ля нечы. 2. (7 / 2 ас. звычайна яе
ўзкые.). Стаць гарачым, цёплым; нагрэц
ца. Баба ў нечы сагрэлася. 3. пбран. Пада
брэць ад добрых, сардэчных слоў адносін.
т4б добрай ларабы саерзлася бўа/а. Ц лезак.
сагравацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц лаз.
саграванне, -я, я.
САГРЭЦЬ, -грАю, -грАеш, -грАе; -грАты; зак. 1. а/то. Зрабіць цёплым, гара
чым. С. малако. Сояца сагрэла зямлю. 2.
каео-а/то. Перадаць каму-, чаму-н. сваю
цеплыню. С. бзіця яа руках. 3. Суцешыць,
падпадзёрыць, ажывіць (словам, пачуц
цём, думкаю, праяўленнем клопату). С.
сваёй бабрыней (перан.). Ц лезак. сагравАць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц лаз. саграванне, -я, л. (да
1 знач.).
САД, -а / -у АТ -дзе, мя. садьі, -бў м. 1.
-у. Участак зямлі, засаджаны дрэвамі, кус
тамі, кветкамі. /7асабзіць с. 2. -а. Тое, што
і дзіцячы сад. Забраць з саба бзяцей. О Ба
танічны сад — сад, у якім з навуковай мэ
тай вырошчваюць розныя расліны. Дзіця
чы сад — выхаваўчая ўстанова для дзяцей
дашкольнага ўзросту. Зімні сад — спецы
яльнае цёплае, зашклёнае памяшканне
для вырошчвання кветак, раслін; аранжа
рэя. II памяло/. садбк, -дкА, мл. -дкі^ -дкбў
м. і садзік, -а, мл. -і, -аў, м. Ц лрым. садбвы,
-ая, -ае (да 1 знач.).
САДАВІНА, -ьі, зк., зб. Плады садовых
дрэў. Ауш'ць слёзкай сабаліны.
САДАВОД, -а, АТ -дзе, мя. -ы, -аў м.
Спецыяліст па садаводстве; чалавек, які
разводзіць сад, сады.
САДАВОДСТВА, а, я 1. Развядзенне
садоў як галіна раслінаводства. 2. Асобная
гаспадарка, занятая развядзеннем садо
вых культур. II ярым. садаводчы, -ая, -ае.
САДАНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; зак. і аблакр. (разм.). 1.
а/то. З размаху ўсадзіць што-н. вострае. С.
яозк у брэва. 2. чым і без бал. Моцна ўда
рыць. С. кулаком у бок. С. з рузкзка (вы
страліць).
САДЖАЛКА, -і, ДАТ -лцы, мя. -і, -лак,
зк. Сельскагаспадарчая машына для па
садкі бульбы, агародніны, расады.
САДЖАНЕЦ, -нца, мл. -нцы, -нцаў м.
Маладая расліна, вырашчаная ў гадаваль

САВ-САД
ніку з чаранкоў або сеянцаў і прызначаная
для перасадкі ў іншае месца. Сабзкалцы
сліў. II лрым. саджанцавы, -ая, -ае (спец.).
САДЖАНЫ, -ая, -ае. Які вырас з са
джанца, пасаджаны (не сеяны і не дзіка
рослы). Сабраныя бярозы. С. лес.
САДЖАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лезак., каеоа/то. Тое, што і сабзіць (у 1—8 знач.).
САДЗЁЙНІК, а, мя і, -аў м Той, хто
садзейнічае, дапамагае, спрыяе каму-, чаму-н.
САДЗЁЙНІЧАННЕ, я, я Дапамога,
падтрымка ў чым-н. С. доследу. Ўказаць с.
САДЗЁЙНІЧАЦЬ, -аю, аеш, -ае; ле
зак. Аказваць садзейнічанне, спрыяць. С.
доследу. II зак. пасадзёйнічаць, -аю, -аеш,
-ае.
САДЗІЦЦА ал сесці
САДЗІЦЬ, саджў, сАдзіш, сАдзіць; ле
зак. 1. каео-а/то. Запрашаць, дапамагаць
або прымушаць заняць якое-н. месца. С.
бзяцей у зале. С. ласазкыраў яа ларахоб.
С. авіялайнер (весці на пасадку). 2. каао
(й/тр). Змяшчаць куды-н., прымушаючы
што-н. рабіць, або знаходзіцца ў якім-н.
стане; абмяжоўваць у чым-н. С. каео-л. за
станок. С. у асжрое. С. квактуху. С. на быету. 3. іато. Закопваць у зямлю або сеяць
з мэтай вырошчвання. С. бульбу. С. саб. 4.
іато. Ставіць у гарачую печ, сушню для
выпякання, сушэння. С. пфаеі ў леч. 5.
іато. Усоўваць, змяшчаць што-н. куды-н.
С. руку ў цеста. С. фотакартку за рамку
(разм.). 6. і без бал. Ужыв. для ўтварэння
якога-н. энергічнага дзеяння (разм.). С.
калом ла плоце. С. з руэклса (страляць). З
коміна сабзіў чорны бым (валіў густымі клубамі). 7. каео-а/то. Глыбока ўвязнуўшы ў
што-н. гразкае, даць завязнуць, засесці.
С. калёсы ў еразь. 8. а/то. Наносіць, пры
мацоўваць што-н. на якую-н. паверхню
(разм.). С. плямы. С. латкі на а/таны. 9.
а/то. Марна траціць, расходаваць (разм ).
7/яма чаео надраена с. ероп/ы. 0 На пасад
садзіць — 1) рыхтаваць месца і садзіць на
покуце — падчас вяселля; 2) аддаваць за
муж. Пасад садзіць — рассцілаць снапы
на таку ў два рады, каласы да каласоў для
абмалоту. Садзіць нос кубы, у а/то (разм.,
неадабр.) — умешвацца не ў сваю справу.
II зак. пасадзіць, -саджў, -сАдзіш, -сАдзіць;
-сАджаны. II наз. пасадка, -і, ДА/ -дцы, мн.
-і, -дак, зк. (да 1 знач. — пра самалёт або
пра размяшчэнне ў вагоне, параходзе і
пад. і 3 знач.).
САДЗЬМУЦЬ, -дзьмў, -дзьмёш, -дзьмё;
-дзьмём, -дзьмяцё, -дзьмўць; -дзьмі;
-дзьмўты; зак., каео-іалю. Сагнаць, скі
нуць з паверхні чаго-н. струменем, паве
вам ветру. С. лыл з тэлевізара. 0 Як ветрам
садзьмула — знік імгненна.
САДНІЦЬ, -ніць; безас., незак. (разм.).
Пра шчымлівы, пякучы боль (пры ра
ненні, апёку, раздражненні скуры і пад.).
ТТаеа с.
САДбВЫ ел сад
САДбК' ал. сад.

САД-САК
САДОК, -дка, л/м. -дкі^ -дкбў, л/. 1.
Штучны вадаём для развядзення рыбы;
прыстасаванне для трымання злоўленай
жывой рыбы. 2. Памяшканне (клетка, ва
даём і пад.) для развядзення і трымання
жывёл, Тус/мь/ с. С. бля рый,/. Ц ярыл*. сад
кавы, -ая, -ае. Сабкоеоя рыба.
САДЙМ, -у, л*. (разм.). Неразбярыха,
сумятня, крык. У хаце цэль/ еечар с. 0 Са
дом і гамора — поўны беспарадак, хаос.
САДОЎНІК, -а, л///. -і, -аў, л/. Спецыя
ліст па доглядзе за садам і вырошчванні
садовых раслін. Ц ж. садоўніца, -ы, л/м. -ы,
-ніц. II лрь/л/. садоўніцкі, -ая, -ае.
САДОЎНІЦТВА, а, н 1. Занятак са
лоўніка, майстэрства даглядаць сад. 2.
Развядзенне садовых раслін як галіна
сельскай гаспадаркі. Ц лрыл/. садоўніцкі,
-ая, -ае.
САДРАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., здзя
руцца; зак. 1. Злупіцца, зняцца (пра кару;
скуру і пад.), аддзяліцца ад паверхні. 77а
мальцы сабралася скура. 2. Стаць непры
годным ад доўгага ўжывання (пра венік,
шчотку і пад.). II яезак. здзірацца, -Аецца.
САДРАЦЬ ал. драць.
САДРУЖНАСЦЬ, і, лс. 1. Узаемная
дружба, сяброўскае яднанне. С. маробаў.
Салдацкая с. 2. Аб'яднанне каго-, чаго-н.
на аснове агульных інтарэсаў, поглядаў
дружбы. С. л/сьл/емм/'каў. С. л/астакоў. 3.
Дзяржаўнае аб'яднанне. Сабрулсмасць Дезалелсмь/х Дзяржаў СДД?
САДЁІЗМ, -у; л/. 1. Абвостраная жорст
касць, заўзятая цяга да катаванняў; зада
вальненне ад чужых пакут. 2. Палавая не
нармальнасць, пры якой палавое пачуццё
задавальняецца прычыненнем фізічнага
болю другой асобе. Ц лрыл/. садысцкі, -ая,
-ае.
САДЁІСТ, -а, М-сце, л/м. -ы, -аў, л/. Ча
лавек, апантаны садызмам. Ц лс. садыстка,
-і,
-тцы, л/м. -і, -так. II лрыл/. садысцкі,
-ая, -ае.
САЕЧНЫ ал. сайка
САЖА, -ы, лс. 1. Чорны налёт ад няпоў
нага згарання паліва, што асядае на ўнут
раных частках печаў, комінаў. 2. Хвароба
хлебных злакаў у выглядзе чорнага ліпка
га налёту.
САЖАЛКА, -і, ДЗ^-лцы, л/м. -і, -лак, лс.
1. Штучны вадаём. 2. Садок для рыбы. Ц
лрыл/. сажалкавы, -ая, -ае (спец.). Салсалкаеая рыбмая еаслабарка.
САЖАНЬ, -жня, л/м. -жні, -жняў, л/. 1.
Старая беларуская і руская мера даўжыні,
роўная 3 аршынам (2,13 м). 2. Колькасць
чаго-н., роўная гэтай меры. 7ры салсм/
броу. 3. Прылада для абмервання зямель
ных участкаў. 77ал/ераць лрь/сябз/бмы мабзел салсмел/. 0 Касы сажань у плячах — пра
шырокага ў плячах, высокага чалавека. Ц
лрыл/. сажнёвы, -ая, -ае. Салсмёёыя крок/
(вельмі вялікія).
САЖОНКІ, -нак. Стыль плавання з па
пераменным выкідваннем уперад то ад
ной, то другой рукі. Уплыць салсомкал//.
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САЗАН, -а, л/м. -ы, -аў, л/. Прамысловая
рыба сямейства карпавых з буйной лус
кой. II лрыл/. сазанавы, -ая, -ае / (прыгата
ваны з сазана) сазанавы, -ая, -ае. Сазамоеая золата. Сазамаеая ю/ака.
САЗВАНІЦЦА, -званібся, -звбнішся,
-звбніцца; зак. Звязацца з кім-н. па тэле
фоне, а таксама пазваніўшы па тэлефо
не, дамовіцца пра што-н. 77еро/ чыл/ ехаць
б)а сястры, трэба с. Ц мезак. сазвоньвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
САЗВАЦЬ, ззаву, ззавёш, ззавё; ззавём,
ззавяце, ззавўць; сазвАў, -вАла; ззаві; са
званы; зак. 1. каео (іато/ Паклікаць, са
браць у адно месца ўсіх, многіх. С. еасцей.
2. каео-/ато. Сабраўшы ўдзельнікаў сходу,
канферэнцыі і пад., арганізаваць, пачаць
дзейнасць па вырашэнні якіх-н. пытан
няў. С. камс/л/ул/. С. марабу. Ц мезак. ззы
ваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
САЗЛУЧАНЫ У выразе: сазлучаныя
сасуды (спец.) — сасуды, злучаныя адзін з
другім у ніжняй частцы.
САЗНАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. 1. Усвядоміўшы няправільнасць свай
го ўчынку сказаць пра гэта. С. ў сеаёй мал/ылцы. 2. Прызнаць сваю віну. 77асяя боўеаеа зал/раммя злачымец сазмаўся. Ц мезак.
сазнавацца, -наібся, -наёшся, -наёцца;
-наёмся, -наяцёся, -наібцца. Ц маз. сазнан
не, -я, м.
САЙГА, -і^^Л^сайзё, л/м. сАйгі, -аў, лс. /
САЙГАК, -А, л/м. -і^ -бў л/. Стэпавая пар
накапытная жывёліна з лірападобнымі
рагамі, від антылопы. Ц лрыл/. сайгачы, -ая,
-ае. С. статак.
САЙДА, -ы, ДМ сАйдзе, лс. Паўноч
ная марская рыба сямейства трасковых. Ц
лрь/л/. сайдавы, -ая, -ае.
САЙКА, -і,
сАйцы, л/м. -і, сАек, лс.
Невялікая прадаўгаватая або круглая булка
з пшанічнай мукі. Ц лрыл/. саечны, -ая, -ае.
САЙРА, -ы, лс. Ціхаакіянская прамыс
ловая рыба. II лрыл/. сайравы, -ая, -ае.
САЙТ, -а, л/м. -ы, -аў л/. Група старо
нак у сетцы Інтэрнэт, звязаных агульным
імем, тэматыкай і сістэмай навігацыі.
Змайсц/ латрэбмь/я зеестк/ ма сайце. Стеаральм/'к сайтаў. Ц лрь/л/. сАйтавы, -ая, -ае.
САК', -а, л/м. -і, -аў, л/. Жаночая верхняя
вопратка тыпу кароткага прасторнага па
літо. II лал/ямо/. сачбк, -чкА, л/м. -чкі^ -чкбў,
л/.; лрь/л/. сачковы, -ая, -ае. Ц лрь/л/. сАкавы,
-ая, -ае.
САК , -а, л/м. -і, -аў, л/. Рыбалоўная
снасць у выглядзе сеткі, нацягнутай на аб
руч. II лал/ялн/. сачбк, -чкА, л/м. -чкц -чкбў
л/.; лрь/л/. сачковы, -ая, -ае. Ц лрь/л/. сАкавы,
-ая, -ае.
САКАВАРКА, -і, ДЛУ-рцы, л/м. -і, -рак,
лс. 1. Апарат, прызначаны для атрымання
соку з ягад і садавіны, для пастэрызацыі
кампотаў і марынадаў 2. Прыстасаван
не ў выглядзе злучаных трубамі чанаў для
атрымання дубільнага соку ў гарбарнай
вытворчасці. II лрыл/. сакаварачны, -ая, -ае.

САКАВІК, -А, л/. Трэці месяц каляндар
нага года. II лрь/л/. сакавіцкі, -ая, -ае. С. еецер.
САКАВІТЫ, -ая, -ае. 1. Які змяшчае
шмат соку. Сакае/тыя сум/цы. Сакае/тая
траеа. 2. лерам. Яркі, свежы, каларытны.
Сакае/тыя фарбы. 3. лерам. Пра гук, голас:
прыемны, звонкі, гучны. С. сл/ех. 4. лерам.
Пра словы, мову: трапны, вобразны. Са/сае/тае слоеа. Сакае/тая л/оеа беек/. Ц маз.
сакавітасць, -і, лс
САКАВІЦКІ ад сакавік
САКАЛІНЫ ад. сокал
САКАЛІХА, -і, ДАТ-лісе, л/м. -і, -ліх, лс.
Самка сокала.
САКАЛЯНЯ / САКАЛЯНЁ, нАці, л/м
-нАты, -нАт, м. Птушаня сокала.
САКАТАЦЬ, -качў, -кбчаш, -кбча; -качй; мезак. 1. Пра курэй: кудахтаць, утва
раць сокат; пра насякомых, птушак: стра
катаць, утвараць строкат. Сакочуць куры.
7/?ыеолсма стракатала сарока. 2. Часта
стукаць, страляць, трашчаць. Улесе сака
таў/ кулял/ёты. 3. лерам. Вельмі хутка, не
сціхаючы, гаварыць (разм.). Ц маз. сака
танне, -я, м.
САКАТЎН, -А, л/м. -ьі, -бў, л/. (разм.).
Той, хто многа, не сціхаючы, гаворыць;
балбатун.
САКАТУХА, -і, ДЛУ-тўсе, л/м. -і, -тўх, лс.
1. Курыца. С. аб'елася ячл/емел/. 2. Балбат
лівая жанчына (разм.). /эта с. цэлы бземь
балбоча.
САКАЎНІЯ, -Ая, -бе. Тое, што і сакае/ты.
САКВАЯЖ, -а, л/м. -ы, -аў, л/. Дарож
ная сумка з замком, звычайна са скуры. Ц
лрь/л/. сакваяжны, -ая, -ае.
САКЛЯ, -і, л/м. -і, -яў, лс. Назва жылля
каўказскіх горцаў Стаяла с. лаб зарою.
САКбЛ, -калА, л/м. -калы, -калбў, л/.
(разм.). Тое, што і сокал. 0 Гол як сакол —
надта бедны, нічога не мае.
САКбЛІК, -а, л/м. -і, -аў, л/. 1. ад. сокал.
2. Пяшчотная назва юнака, дзіцяці, муж
чыны (звычайна ў звароце і нар.-паэт.).
Сымок, с. л/ой бара?//
САКРАМЕНТАЛЬНЫ, ая, ае (кніжн)
1. Звязаны з рэлігійным абрадам, рыту
альны. Сакрал/емтальмь/я слоеы (таксама
перан.: якія гучаць, як заклінанні). 2. ле
рам. Які замацаваўся ў традыцыі, стаў звы
чайным. II маз. сакраментальнасць, -і, лс.
САКРАТАР, -А, л/м. -ьі, -бў л/. 1. Асоба,
якая вядзе справаводства, канцылярыю
ўстановы або перапіску і справы прыват
най асобы. Ясаб/сты с. 2. Асоба, што пі
ша пратакол схода. 3. Выбарны кіраўнік
арганізацыі. Темеральмь/ с. ЯАУ. 4. Адказ
ная асоба, якая вядзе арганізацыйна-выканаўчую работу. Дучолы с. /мстытута. Ц
лрь/л/. сакратарскі, -ая, -ае.
САКРАТАРЫЯТ, -а, А/ рыйце, м 1.
Арганізацыйна-выканаўчы орган, аддзел
пры ўстанове ці арганізацыі для вядзення
бягучых спраў 2. Супрацоўнікі такога ад
дзела, органа.
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САКРУШАЛЬНЫ, ая, -ае. Знішчаль
ны, вялікай сілы, магутны. С. ўбор.
САКРАТ', -у Л/ -рбце, мн. -ы, -аў м.
1. Тое, што падлягае захаванню ўпотай,
аб чым не гавораць усім.
дыбяць с. У
ліяне няма сокрэтоў ас? боцькоў. 2. чдео.
Тайны спосаб вырабу. С. бытяорчосц/. С.
нрыаотояоння маньяку 3. чаео. Скрытая
прычына. С. поспеху. 4. Мудрагелістая
канструкцыя ў якім-н. механізме. Замок
з сокрэтом. 5. Дадатковы патайны пост,
які размяшчаецца вартаўнічай аховай на
найбольш небяспечных подступах пра
ціўніка. //азначыць байцоў у с. 0 Не рабіць
сакрэту — не ўтойваць чаго-н., калі гэта не
выклікаецца патрэбамі. Ц нрым. сакрэтны,
-ая, -ае (да 1 і 4 знач.). Лельм/ сокрэтно
(прысл.).
САКРЭТ^, -у; Л/ -рЗце, мн. -ы, -аў м.
(спец.). Рэчыва, якое выпрацоўваецца
клеткамі розных залоз, неабходнае для
жыццёвых функцый арганізма. С. м/чытонобобной залозы. Ц прым. сакраторны, -ая,
-ае.
САКРЭТНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Род пісь
мовага стала з адкідной дошкай і шуфля
дамі для папер.
САКРЭТНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае; не
зак. (разм.). 1. Трымаць што-н. у сакрэце'
(у І знач.). Мне няма чаео с., я усе раскажу.
2. Шаптацца. Лб чым еы /нам соярэтн/чоеце?
САКРЭЦЫЯ, -і, лс. (спец.). Выдзяленне сакрэту^ клеткамі залозы. Залозы унут
ранай сакрэцыі. II нрым. сакраторны, -ая,
-ае. Сакраторная дзейнасць.
САКСАЎЛ, -а / -у, мн. -ы, -аў, м. 1. -а.
Невысокае бязлістае сярэднеазіяцкае
дрэва (або хмызняк), якое расце ў салан
чаковых пустынях. 2. -у Драўніна гэтага
дрэва. II прым. саксаулавы, -ая, -ае / сак
саульны, -ая, -ае.
САКСАФАНІСТ, -а, Л/ сце, мн ы, аў
м. Музыкант, які іграе на саксафоне.
САКСАФОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Медны
духавы музычны інструмент, па тэмбры
блізкі да кларнета. Ц прым. саксафонны,
-ая, -ае.
САЛА', -а, н. 1. Тлушчавае адкладанне
ў целе жывёльнага арганізма. 2. Прадукт
з тлушчавага рэчыва, які ўжыв. для хар
чавання. Хозолок белоео сяло. 3. Растоп
лены тлушч. 0 Заліць сала за скуру каму
(разм.) — нашкодзіць, нарабіць непрыем
насцей каму-н. II намяты.-ляск. сільца, -а,
н. II прым. сальны, -ая, -ае. Сальная свечка
(з сала).
САЛА, н. Дробны лёд або насычаны ва
дой снег; які плыве па паверхні вады перад
замярзаннем вадаёма. /7а рацэ плыло с.
САЛАВЁЙ, -лаўА, мн. -лаўі^ -лаўёў, м. 1.
Буравата-шэрая маленькая пеўчая птуш
ка атрада вераб'інападобных, якая вылу
чаецца прыгожым спевам. Ля рэчк/ заціс
каў с. 2. перон. Пра чалавека, які славіцца
чыстым, прыгожым голасам, выключным
вакальным майстэрствам (разм.). 3. лерак.

Пра гаваруна, балбатуна, які прыгожа га
ворыць, многа абяцае (іран.). 0 Пець (за
лівацца) салаўём — гаварыць красамоўна,
з захапленнем. Ц ласк. салавейка, -і, мн. -і,
-аў м. / салОўка, -і, мн. -і, -аў м. (нар.-па
эт.). II лрым. салаўіны, -ая, -ае.
САЛАВЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак.
(разм.). Рабіцца вялым, сонным ад змо
ранасці. II зак. асалавёць, -ёю, -ёеш, -ёе /
пасалавёць, -ёю, -ёеш, -ёе.
САЛАДЖАВЫ, -ая, -ае. 1. Саладкава
ты. С. хлеб. 2. перон. Празмерна ветлівы,
да прыкрасці ліслівы. Саладжавая ўхмыл
ка. С. чалавек. Ц наз. саладжавасць, -і, ж. У
яео павобз/нах адчувалася с.
САЛАДЗЕЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -ёе; незак. Станавіцца салодкім,
саладзейшым.
САЛАДЗІЛЬНЯ, -і, мн -і, лень / льняў
ж. Памяшканне, дзе прарошчваюць зерне
на солад.
САЛАДЗІНЫ, -дзін (спец.). Іушча,
якая застаецца пасля вінакурэння, піва
варэння і ідзе на корм жывёле. 0 Знац
ца (разбірацца) як свіння на саладзінах
(разм.) — зусім не разбірацца. Ц прым. са
ладзінны, -ая, -ае.
САЛАДЗІЦЬ, -ладжу, -лбдзіш, -лбдзіць; -ладжаны; зак., м/то. 1. Рабіць са
лодкім. С. чай. С. к/сель. 2. Прарошчваць
зерне для атрымання соладу. С. ячмень.
II зак. пасаладзіць, -ладжў, -лбдзіш, -лбдзіць; -лбджаны (да 1 знач.) / засаладзіць,
-ладжу, -лбдзіш, -лбдзіць; -лбджаны (да 2
знач.).
САЛАДКАКОРАНЬ, -ю, м. Травяністая
расліна, саладкаваты корань якой ужыв. ў
медыцыне, а таксама ў тэхніцы; лакрыца.
II прым саладкакораневы, -ая, -ае.
САЛАДОСЦЬ, і, лс. 1. ад салодкі 2.
перон. Адчуванне чаго-н. прыемнага, доб
рага. //о бум/ы с.
САЛАДЎХА, -і, ДМ-дўсе, лс. Салодкая
страва з густазаваранай жытняй мукі. Дзец/ пероб/оол/ся на бульбе з солобухо/о.
САЛАКА, -і, ДМ -л&цы, лс. Дробная
марская рыба сямейства селядцовых.
САЛАМА... (ал. салома...). Першая са
стаўная частка складаных слоў; ужыв. за
мест «салома...*, калі націск у другой час
тцы слова падае на першы склад, напр.:
саламакрутка, саламарэзка, саламатрэс.
САЛАМАНДРА, -ы, мн. -ы, -аў лс.
Хвастатая земнаводная жывёла, падобная
да яшчаркі. Лаонцкоя чорная с. Ц прым. саламОцдравы, -ая, -ае.
САЛАМОНАЎ У выразе: саламонава
рашэнне (кніжн.) — мудрае і простае ра
шэнне цяжкавырашальнага пытання.
САЛАМЯНЫ ал салома
САЛАНЕЦ, -нцў, мн. -нцгА, -нцбў м.
(спец.). Тып глебы стэпавых, пустынных
зон, насычанай водарастваральнымі солямі, якія ў адрозненне ад саланчакоў
утрымліваюцца не ў самым верхнім гары
зонце, а на некаторай глыбіні. Ц прым. са
ланцовы, -ая, -ае.

САК-САЛ
САЛАНІНА, -ы, лс. 1. Свіное пасоленае
сала. 2. Засоленая для ўжывання ялавічы
на. Лочостоооць салатнай.
САЛАНЧАК, -ў, л/н. -і, -бў м. (спец.).
Тып глебы, які характарызуецца наяўнас
цю ў верхніх гарызонтах лёгкараствараль
ных солей у колькасцях, якія перашка
джаюць развіццю большасці раслін. Са
ланчак/тізп. II лрым. саланчаковы, -ая, -ае.
САЛАПЯКА, -і, ДМ -у, 7 -ам, л<„ ДМ
-гйцы, Т-ай (-аю), лс., мн. -і, -пйк (разм.,
зневаж.). Разява, неарганізаваны чалавек.
САЛАТ, -у, Л/ -лАце, м. Тое, што і сала
та. II лрым салатавы, -ая, -ае / салатны,
-ая, -ае.
САЛАТА, -ы, ДМ-л&це, лс. 1. Травяніс
тая агародная расліна, лісты якой сырымі
ўжыв. ў ежу 2. мн. -ы, -аў. Халодная стра
ва з нарэзаных кавалачкамі кампанентаў
напр., гародніны, яек, мяса, рыбы і пад.,
палітых якім-н. соусам, з якой-н. прыпра
вай. Мясная с. II лрь/м. салатавы, -ая, -ае /
салатны, -ая, -ае. С. колер (светла-зялё
ны).
САЛАТНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, лс. Спе
цыяльная пасудзіна для салаты (у 2 знач.).
САЛАТНЫ ал салата
САЛАТОП, -а, мн. -ы, -аў м. Рабочы,
які займаецца вытопліваннем сала.
САЛАТОПКА, -і, ДМ-пцы, мн. -і, -пак,
лс. Прадпрыемства, дзе вытопліваюць
сала.
САЛГАЦЬ ал ілгаць
САЛАЎІНЫ ал. салавей.
САЛДАТ, -а, М-дАце, мн. -ы, -дАт, м. 1.
Радавы ваеннаслужачы сухапутнага вой
ска, а таксама ваеннаслужачы наогул. С.
музычноао ўззобо. 2. перон. Ваенны чала
век, воін. Мой тата — стары с. С. рэяол/оцы/ (той, хто прысвяціў сваё жыццё справе
рэвалюцыі; высок ). о Лясныя салдаты —
партызаны. Ц номянм/. салдацік, -а, мн. -і,
-аў м. Спякаць у бобу сдлбоц/ком (прысл.;
стоячы, у стаячым становішчы). А/тзяны
с. (дзіцячая цацка — фігурка салдата). Ц
нрым. салдацкі, -ая, -ае.
САЛДАТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так,
лс. (разм.). Жонка салдата, які пайшоў на
вайну.
САЛДАТНЯ, -і^ лс., зб. (зневаж.). Сал
даты.
САЛДАФОН, -а, мн. -ы, -аў м. (разм.,
зневаж ). Ірубы, абмежаваны, некультур
ны чалавек з ваенных, інтарэсы якога не
выходзяць за межы вузкапрафесійных
заняткаў і ведаў Ц нрым. салдафонскі, -ая,
-ае.
САЛДАЦІК ал салдат
САЛДАЦКІ ал. салдат.
САЛЕННЕ, -я, н. 1. ал. саліць. 2. мн.
-і, -яў Пасоленыя ў запас харчовыя пра
дукты. Яозонос/ць но з/му розных с/менняў.
САЛЕТРА, -ы, лс. Азотнакіслая соль
калію, натрыю, амонію, якая ўжыв. ў вы
творчасці выбуховых рэчываў аграноміі і
інш. II прым. салётравы, -ая, -ае.

САЛ-САЛ
САЛЁНАСЦЬ, -і, зк. Уласцівасць салё
нага; насычанасць соллю. Ступень салёнас/^/ мораў быеае розная.
САЛЁНЫ, -ая, -ае. 1. Насычаны соллю,
які ўтрымлівае ў сабе соль. Салёнае .мора.
2. Пасолены з перавышэннем нормы. С.
блін. Сальныя дальмен/. 3. Прыгатаваны ў
растворы солі ў запас. Салёныя ^рыбы. 4.
леран. Дасціпны да рэзкасці, непрыстой
насці (разм.). С. анексія. С. зкарт.
САЛІДАРНАСЦЬ, -і, лс. Адзінства по
глядаў, інтарэсаў, думак, актыўнае спачу
ванне якім-н. дзеянням. Сяброўская с.
САЛІДАРНЫ, -ая, -ае. 1. Які выражае
сваю салідарнасць з кім-, чым-н.; адна
душны. 2. У юрыспрудэнцыі — той, хто
нясе сумесную з кім-н. адказнасць. Салі
дарныя адказчыкі.
САЛІДАРЫЗАВАЦЦА, -зўюся, зўеш
ся, -зўецца; -зўйся; зак. і незак., з кім-чым.
Выказаць (выказваць) сваю салідарнасць
з кім-, чым-н. С. з бўмкай (Закладчыка. Ц
наз. салідарызацыя, -і, лс.
САЛІДНЫ, -ая, -ае. 1. Трывалы, на
дзейны, добра зроблены. Салідная набўбоеа. 2. Грунтоўны, важны, глыбокі,
сур'ёзны, прадстаўнічы. Салідная %,/аура.
Салідная ўстанова. Салідная абўкацыя. 3.
Пра ўзрост: не малады, сталы. ^Жанчына
сал/бнааа ўзросту. 4. Значны па велічы
ні, памеры, сіле і пад. Салідныя ёро/ны. 5.
Мажны, поўны (пра чалавека). Саліднай
камплекцыі. Ц наз. саліднасць, -і, лс.
САЛЙІЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць,
прызначаны для салення, засолу. С. ба
сейн.
САЛІПСІЗМ, -у, л/. У філасофіі: крайні
суб'ектыўны ідэалізм, які прызнае адзінай
рэальнасцю толькі індывідуальную свядо
масць, уласнае «я» і адмаўляе існаванне
навакольнага свету. Ц лрым. саліпсічны,
-ая, -ае.
САЛІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
незак. Выконваць сола (у 3 знач.). Ц наз. са
ліраванне, -я, н.
САЛІСТ, -а, Л/ -сце, мн. -ы, -аў м. Ар
тыст, які выконвае сольную партыю. С.
аперэты. С. аркестра. Ц лс. салістка, -і, ДАТ
-тцы, мн. -і, -так.
САЛІТЭР, -а, мн. -ы, -аў м. Буйны
брыльянт.
САЛІЦЁР, -а, л/н. -ы, -аў, м. Доўгі плос
кі чарвяк, які паразітуе ў страўніку чала
века і жывёлы.
САЛІЦЫЛАВЫ, ая, ае У выразах: са
ліцылавая кіслата — арганічнае злучэнне,
якое выкарыстоўваецца для прыгатаван
ня лекавых рэчываў і фарбавальнікаў; са
ліцылавы спірт — бясколерныя крышталі
арганічнага паходжання, якія выкарыс
тоўваюцца як сродак абязбольвання.
САЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак., каао-о/то. Насычаць, намазваць салам ці за
бруджваць чым-н. тлустым.
САЛІЦЬ, саліб, сбліш, сбліць; сблены;
незак. 1. /ато. Сыпаць соль у што-н. для
смаку. С. бульбу. 2. мана. Нарыхтоўваць у
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запас у салёным растворы. С. аеурк/. С. са
ла. 3. перан. Рабіць каму-н. непрыемнасці,
дапякаць. С. кп/нам/. Ц зак. пасаліць, -саліб, -сбліш, -сбліць; -сблены / засаліць,
-саліб, -сбліш, -сбліць; -сблены (да 1 і 2
знач.). наз. салённе, -я, н.
САЛОДКІ, -ая, -ае. 1. Які мае прыемны
смак, уласцівы цукру; мёду і пад. С. яблык.
2. нбран. Прыемны, які прыносіць зада
вальненне і асалоду. Салодкая трыеоеа. Яе
салодка (прысл.) зкь/еецца сіраце. 3. неран.
Празмерна далікатны, занадта ўважлівы
і ласкавы. Салодкая ее/ял/дасць. Солобк/я
манеры. 4. неран. Ліслівы, ненатуральны,
дагодлівы. Салобк/я слоем. 5. у знач. наз.
салодкае, -ага. 77астае/ць на стол салод
кае. II наз. салодкасць, -і, зк.
САЛОМА, -ы, зк. Сухія сцёблы зла
кавых раслін, што застаюцца пасля аб
малоту. Аўсяная с. II нал/янн/. саломка, -і,
ДА/ -мцы, зк. II нрь/м. саламяны, -ая, -ае.
Салял/яная страха. С. колер (светла-жоў
ты). Саламяная сурвэтка (з саломы). 0
Саламяная ўдава (жарт.) — жанчына, якая
знаходзіцца ў часовай разлуцы з мужам.
Саламяны ўдавец (жарт.) — мужчына, які
знаходзіцца ў часовай разлуцы з жонкай.
САЛОМА... (а таксама салама...). Пер
шая састаўная частка складаных слоў
якая адпавядае па знач. слову «салома*,
напр.: саломазбіральнік, саломазбрабяяльны, соломалаб<ёмн/к, саломаскладальнік,
саломатранспарцёр.
САЛОМІНА, -ы, л/н ы, -мін, зк 1.
Пустое ў сярэдзіне сцябло злакавых рас
лін з патаўшчэннямі ў месцах прымаца
вання лісцяў. 2. Адно сцябло саломы. Ц памян/а. салбмінка, -і, ДА/-нцы, л/н. -і, -нак,
зк. 0 Хапацца за саломінку — спрабаваць
выратаваць сябе ці якую-н. справу; маю
чы надзею на сродкі, што дапамагчы не
могуць.
САЛОМКА, -і, ДА/-мцы, зк. 1. ал. сало
ма. 2. зб. Сцёблы абабітага льну; канапель.
3. Кандытарскі, мучны выраб у выглядзе
тонкіх доўгіх палачак або трубачак. 4. зб.
Тонкія і кароткія драўляныя палачкі, з
якіх робяць запалкі (спец.). Ц нрь/м. са
ломкавы, -ая, -ае (да 4 знач.).
САЛОН, -а, л/н. -ы, -аў, л/. 1. Памяш
канне для дэманстрацыі тавараў і пад.,
а таксама крама для продажу прадметаў
гандлю, мастацкіх вырабаў і твораў мас
тацтва або атэлье, цырульня і пад., дзе за
казы выконваюцца па-майстэрску. А/астацкіс. С. зканочаеа адзення. С.-цырульня.
2. Парадная гасціная або зала для прыёму
гасцей у багатым доме (уст.), а таксама
агульная гасціная ў атэлі, гасцініцы. 3.
Літаратурны або грамадска-палітычны
гурток з вядомых асоб арыстакратычнага
асяроддзя, якія збіраліся ў доме якой-н.
прыватнай асобы (уст.). 4. Унутранае па
мяшканне аўтобуса, самалёта, цеплахода
для пасажыраў а таксама зала для чакання
ў цырульні, атэлье і пад. Ц нрь/м. салОнны,
-ая, -ае.

САЛОЎКА ал. салавей.
САЛЬДА, нескл., н. (спец.). Астатак,
розніца паміж прыходам і расходам рахунку. С. еанблёеаса балансу. Ц лрь/л/. сальдавы,
-ая, -ае.
САЛЬНАСЦЬ, і, зк 1. ал сальны 2. мн
-і, -ей. Непрыстойнасць, грубасць, цы
нічнасць. /азарыць сальнасці.
САЛЬНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Тлушча
вая складка ў брушыне. 2. Прыстасаванне
для герметызацыі адтулін, праз якія пра
ходзяць рухомыя часткі механізмаў — ва
лы, штокі і пад. (спец.). Ц нрым. сальніка
вы, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.).
САЛЬНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, зк. Невя
лікая пасудзіна для солі. /У<ась/н/7ць салі у
сальніцу.
САЛЬНЫ, ая, ае 1. ал сала 2. Які
стаў тлустым, блішчастым ад сала, забру
джаны салам. Сальная бараба. 3. леран.
Непрыстойны, грубы, цынічны. С. анек
дот. II наз. сальнасць, -і, зк.
САЛЬТА, нескл., н і САЛЬТА- МАРТАЛЕ, нескл., н. Акрабатычны скачок з
пераваротам цела ў паветры.
САЛЬФЕДЖЫА, нескл., н. (спец.). 1.
Вакальнае практыкаванне — спяванне
нот з вымаўленнем іх назваў 2. Вучэбная
дысцыпліна, прызначаная для развіцця
музыкальнага слыху, голасу. Дза урок/ с.
САЛЬЦА ал сала
САЛЙЭТ, -у, А/ -лібце, л/н. -ы, -аў м. 1.
Ваенная форма прывітання або аддача
пашаны каму-, чаму-н. ружэйнымі або
артылерыйскімі залпамі, падняццем ці
апусканнем сцяга і пад., а таксама страль
ба і феерверк з прычыны ўрачыстай даты,
падзеі. С. бзаццаццю артылерыйскім/ зал
пам/. 2. Прывітанне пры сустрэчы з кім-н.
Салют, сябры/ О Піянерскі салют — пры
вітанне, якое выражаецца ў падняцці над
галавой правай рукі. Ц лрым. салістым, -ая,
-ае.
САЛЮТАВАЦЬ, тўю, тўеш, -тўе;
-тўй; зак. і незак., каму-наму. Аддаць (ад
даваць) салют. II зак. адсалютаваць, -тўю,
-тўеш, -тўе; -тўй.
САЛЯ... (ал. соле...). Першая састаў
ная частка складаных слоў; ужыв. замест
«соле...*, калі націск у другой частцы сло
ва падае на першы склад, напр.: салявар,
саляварня, саляеоз, салякоп, садяносны (ба
сейн), салялрол/ысел, саля%?абрыка.
САЛЯВАРНЫ ал солеварэнне
САЛЯВАРНЯ, -і, мн -і, -рань і -рняў
зк. Прадпрыемства, дзе выварваюць соль.
САДЯВЙ ал соль'
САЛЙМІ, нескл., зк. Сорт цвёрдай вэн
джанай каўбасы.
САЛЯНАКІСЛЫ, ая, -ае Які мае ад
носіны да солей салянай кіслаты.
САЛЙНКА , -і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак,
зк. Тое, што і сальніца.
САЛЙНКА^, -і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак,
зк. Іусты суп з дробна нарэзанымі кавал
камі мяса або рыбы і вострымі прыпра
вамі.
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САЛЯНЫ, ая, ае У выразе: саляная
кіслата — раствор хлорыстага вадароду ў
вадзе.
САЛЯНЙ
соль'
САЛЯР, -у л* / САЛЯРКА, і, ж?. Пра
дукт перагонкі нафты, які выкарыстоўва
ецца як паліва. Ц лрылі. саляравы, -ая, -ае.
Сятмряеяе Л1ЯСЛЯ.
САЛЯРЫЙ, -я, лін. -і, -яў лі. 1. Апарат
штучнага загару. /ярызяллі&льлы і берліыкятіьлы с. 2. Касметычны кабінет, абсталя
ваны апаратам штучнага загару, /Уявяць
с. 3. Спецыяльная адкрытая пляцоўка для
прыняцця сонечных ваннаў.
САМ, самбга, лі; самА, самбй, лс.; самб,
самбга, л.; ліл. сАмі, саміх, зяйлі. язляч. 1.
Ужыв., каб падкрэсліць, што хто-н. аса
біста выконвае дзеянне або адчувае на
сабе яго. С. ліялія еляу кяля. 7якую ляе/лу
/лрэбя ляее^ялі/ць ем сялюй. 2. Ужыв., каб
падкрэсліць, што дзеянне выконваецца
асобай або прадметам самастойна, без
чыёй-н. дапамогі. Сяляне сям/улря#//пся ся
лсл/яолі. С. (^сялія, сялю, сям/? ля сябе (ад
вольна, незалежна ні ад кога). С. (сялю,
сялю, сям/) сябе (адзін, адна, адно, без ні
кога). 3. Ужыв. для падкрэслівання важ
насці, значнасці асобы або прадмета. С.
яерялолі лрыехяу ня поле. 4. У спалучэнні з
назоўнікамі з якасным знач. падкрэсліва
юць наяўнасць вышэйшай ступені якасці
ў прадмеце. Дря^улк/ ня лылсях — еэлю ся
лю збяроуе. 0 Сам не свой — аб стане раз
губленасці, роспачы, адчаю, непакою. Са
мо сабой зразумела — не выклікае ніякага
сумнення.
САМА, чясц. 1. Ужыв. ў спалучэнні з
якаснымі прыслоўямі для абазначэння
найвышэйшай ступені. С. ліелю лрялуючяня урокяу у лерюым ляуескйз/. 2. У спалу
чэнні з дзеясловамі выражае самы пачатак
чаго-н., якога-н. дзеяння. С. мяло лячынял/ кясьбу. 3. У канструкцыях са знач.: у
самую пару у самы раз, у гэты час, якраз
цяпер. С. рясм/ ерь/бы. С. лямец/ зя еоряб ня
лряеу/іку.
САМА... Першая састаўная частка
складаных слоў, якая абазначае: 1) накі
раванасць дзеяння (названага ў другой
частцы) на самога сябе, напр.: с&мязябеслячэлле, сяліякял/лроу?ь, сямяябмян; 2)
здзяйсненне чаго-н. без дапамогі збоку
адвольна, аўтаматычна, напр.: сяліярязбурэлле, сяліялдлябкя, сяліярязряблы.
САМААБАРОНА, -ы, лс. Абарона само
га (саміх) сябе ўласнымі сіламі і сродкамі.
2?л зялобяў ліэхл/кяй сяліяябяролы.
САМААБКЛАДАННЕ, я, н Дабра
вольны збор сродкаў на мясцовыя гра
мадскія патрэбы, вызначаны самім на
сельніцтвам, калектывам.
САМААБСЛУГОЎВАННЕ, -я, н Абслугоўванне сябе сваімі ўласнымі сіламі.
Мяеяз/л сялюябслуеоубялля.
САМААДВОД, -у М -дзе, л*. Матыва
ванае адхіленне сваёй кандыдатуры ад

вылучэння на якую-н. выбарную пасаду.
Зяяе/ць с. ня сходзе.
САМААДВОЛЬНЫ, -ая, ае Які ўзні
кае адвольна, сам па сабе, без уздзеян
ня звонку. С. рух люлекул. Ц няз. самаад
вольнасць, -і, лс
САМААДДАНЫ, -ая, -ае. Які ахвяруе
сабой, сваімі інтарэсамі для іншых, для
агульнай справы. С. зліяеяр. С. учь/няк. Сяліяяббяляе слулсэнне Рябз/ме. Ц няз. самаад
данасць, -і, лс
САМААДРАЧЭННЕ, я, н (кніжн )
Свядомае адмаўленне ад асабістых выгад,
даброт. С. ў /Аіл яял/кям ліэліы.
САМААДУКАЦЫЯ, -і, лс. Набыццё ве
даў самастойна, па-за навучальнымі ўста
новамі, без дапамогі выкладчыкаў. Ц лрым.
самаадукацыйны, -ая, -ае
САМААДЧУВАННЕ, я, н Агульны
стан фізічных і духоўных сіл, які зале
жыць ад здароўя і настрою чалавека ў да
дзены момант. С. ляцыеллюслю/юлелюылг.
САМААКУПНАСЦЬ, і, лс (спец )
Спосаб вядзення гаспадаркі, пры якім
расходы пакрываюцца ўласнымі даходамі
прадпрыемства. 77еряйсц/ ля с. / еяслябярчы рязл/к.
САМААНАЛІЗ, -у м. Аналіз уласных
учынкаў і перажыванняў.
САМААХВЯРНЫ, ая, ае Гатовы ах
вяраваць сабой, сваімі інтарэсамі дзеля
агульнай справы, дзеля шчасця іншых,
гераічны і высакародны. С. ўчыляк. С. лоДзе/е у /мя /л/лярэсяў ляробя. Ц ляз. самаах
вярнасць, -і, лс
САМААЦЭНКА, -і, ДМ -нцы, д<н. -і,
-нак, лс. Ацэнка самога сябе, сваіх неда
хопаў і сваёй годнасці.
САМАБІЧАВАННЕ, -я, н (кніжн.) 1.
Прычыненне сабе фізічных пакут, выклі
канае рэлігійным фанатызмам. 2. лерял.
Суровае асуджэнне сябе, сваіх памылак,
паводзін і ўчынкаў у выніку ўсведамлення
іх нікчэмнасці, агіднасці.
САМАБОР, а, м У выразе: абрус-самабор — казачны чарадзейны абрус, на якім
сама па сабе з'яўляецца жаданая ежа. Ц
лрым. самаборны, -ая, -ае.
САМАБРАНКА, -і, ДАТ -нцы, мл. -і,
-нак, лс. Тое, што і сямябор. Ц лрым. сама
браны, -ая, -ае
САМАБЫТНЫ, ая, ае Арыгіналь
ны, не падобны на іншых, своеасаблівы,
самастойны ў сваім развіцці. С. ілллеллі.
СямяОы/лляя лйляряліуря. II ляз. сама
бытнасць, -і, лс
САМАВАЛОДАННЕ, я, л Уменне ва
лодаць сабою, стрыманасць і душэўная
ўраўнаважанасць. Дряяб/ць с.
САМАВАР, -а, мл. -ы, -аў, м. Металіч
нае прыстасаванне для кіпячэння вады з
награвальнай трубой у сярэдзіне. Слюе/ць с. (пачаць кіпяціць ваду ў самавары).
Злеюлрычлы с. Ц лямялм/. самаварчык, -а,
мл. -і, -аў, м. II лрым. самаварны, -ая, -ае.
САМАВІТЫ, -ая, -ае. 1. Мажны, дзя
бёлы. 72дячысліы с. яс/ляк. 2. Паважны,
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салідны, самастойны, упэўнены. С. мулсчыля. 3. Поўны дастатку, эканамічна моц
ны, заможны. Сямяб/?ляя еяслябяркя. 4.
(з адмоўем). Які выражае непаўнату або
адсутнасць якой-н. якасці. Дяроея ўлсо лс
сямябйляя. II ляз. самавітасць, -і, лс.
САМАВОЛКА, -і, ДА/-лцы, мл. -і, -лак,
лс. (разм.). Самавольная адлучка са служ
бы, з работы і пад. 77яйсц/ў сямясолку.
САМАВОЛЬНІЧАЦЬ, -аю, аеш, ае;
лезяк. (разм.). Паступаць самавольна. Ц
ляз. самавольнічанне, -я, л.
САМАВОЛЬНЫ, ая, ае 1. Які пасту
пае, робіць па сваёй волі, не лічачыся ні
з кім. Сяліяед/іьлыя бзеялл/. 2. Які робіцца
без дазволу, самаўпраўны. Сямясяльляя
ляезбкя. II ляз. самавольнасць, -і, лс.
САМАВОЛЬСТВА, а, л 1. Схільнасць
рабіць што-н. па-свойму, не лічачыся ні з
кім. С. яйм/л/сл!ряцы/. 2. Самавольныя па
водзіны; самавольны ўчынак. С. Дзяцей.
САМАВУК, -а, ліл. -і, -аў м. (разм.).
Тое, што і сяліяеучкя.
САМАВУКАМ, лрысл. Самастойна, без
сістэматычнага навучання, без кіраўніка.
С. яел/юбяць зямелсляй люеяй.
САМАВЎЧКА, -і, ДА/-у, Т-ам, м.; ДЛУ
-чцы, Т -ай (-аю), лс., мл. -і, -чак. Чала
век, які навучыўся чаму-н. самастойна,
без сістэматычнага навучання і без кіраў
ніка. Аряеец-с.
САМАВУЧЫЦЕЛЬ, я, лж і, -яў, л*
Падручнік для самастойнага вывучэння
чаго-н. С. /ёры ля бяяле. С. ^рялцузскяй
ЛЮ6Ы.
САМАВЫЗНАЧЫЦЦА, чуся, чыш
ся, -чыцца; зяк. Вызначыць сваё месца ў
жыцці, у грамадстве, усвядоміць свае гра
мадскія нацыянальныя інтарэсы і пад. Ц
лезяк. самавызначацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца. Ц ляз. самавызначэнне, -я, л.
САМАВЫЗНАЧЭННЕ, я, л 1. <м са
мавызначыцца. 2. Права нацыі на стварэнне сваёй нацыянальнай дзяржаўнасці.
САМАВЫКРЫВАННЕ, я / САМА
ВЫКРЫЦЦЁ, -А, л. Выкрыванне самога
сябе, сваіх дзеянняў учынкаў
САМАВЫХАВАННЕ, я, л Свядомая
дзейнасць чалавека па выхаванні ў самім
сабе пэўных якасцей.
САМАВЫХВАЛЁННЕ, я, л Усхвален
не, праслаўленне самога сябе, сваіх заслуг;
здольнасцей.
САМАГОН, у, м / САМАГОНКА, і,
ДА/ -нцы, лс. Самаробная гарэлка са зла
каў цукру караняплодаў садавіны і пад. Ц
лрылі. самагонны, -ая, -ае. С. ялярялі.
САМАГОНШЧЫК, а, ліл і, аў, лі
(разм.). Той, хто вырабляе самагон. Ц лс.
самагоншчыца, -ы, ліл. -ы, -чыц.
САМАГЎБНЫ, ая, ае 1. а/і самагуб
ства. 2. лерял. Небяспечны, згубны для са
мога сябе (кніжн.). С. учыляк. Сяліяеубляе
ряюэлле. II ляз. самагубнасць, -і, лс.
САМАГЎБСТВА, -а, л. Наўмыснае паз
баўленне сябе жыцця. 77яколчыць лсыцце
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слліазуйтяб&м. II лрь/м. самагубны, -ая, -ае
(спец.). С. акт.
САМАДАСТАТКОВЫ, ая, -ае 1. Дас
татковы для задавальнення сваіх патрэб.
2. Дастаткова значны сам па сабе, які ва
лодае самастойным значэннем. Самабастатковая велічыня.
САМАДЗЕЙНАСЦЬ, -і, ж. і. Пра
яўленне асабістага пачыну ў якой-н. спра
ве; творчы падыход, самаініцыятыва. 2.
Непрафесійная
тэатральна-мастацкая
дзейнасць, выступленні асоб, якія не з'яў
ляюцца артыстамі. Л/астацкая с.
САМАДЗЕЙНЫ, -ая, -ае 1. Які дзейні
чае самастойна, уласнымі творчымі сіла
мі, па ўласным пачыне. 2. Які мае адносі
ны да самадзейнасці (у 2 знач.). Самадзей
нае мастацтва. С. харавы калектыў.
САМАДЗЕРЖАЦ, -жца, мн
жцы,
-жцаў м. (гіст.). Неабмежаваны ў сваёй
уладзе расійскі манарх. Ц лс. самадзёржыца, -ы, мн. -ы, -жыц.
САМАДЗЯРЖАЎЕ, -я, н. (гіст.). Ма
нархічная форма праўлення ў Расіі, пры
якой манарху належала вярхоўнае права ў
заканадаўстве, кіраванні і вышэйшым судзе. Вызваленне нарогаў ас) самадзяржаўя. Ц
лрым. самадзяржаўны, -ая, -ае.
САМАДЎР, -а, мн. -ы, -аў м. Чалавек,
які дзейнічае па асабістым капрызе, не лі
чачыся з іншымі людзьмі. II лс. самадўрка,
-і, ДЗГ-рцы, мн. -і, -рак (разм.). Ц нрым. са
мадурскі, -ая, -ае. Самадурскія звычкі.
САМАДУРСТВА, -а, н. Паводзіны,
учынкі самадура.
САМАЗАБОЙСТВА, а, н Наўмыснае
пазбаўленне сябе жыцця; самагубства.
Скончыць лсыццё самазабойствам. Ц лрым.
самазабойны, -ая, -ае.
САМАЗАБОЙЦА, -ы, ДЗГ-у, Там, м;
ДЛГ-ы, Т-ай (-аю), ж., мн. -ы, -аў Той,
хто пакончыў жыццё самазабойствам, са
магубствам.
САМАЗАБЫЦЦЁ, 4, н 1. Забыццё са
мога сябе, сваіх перажыванняў; лагоднае
заспакаенне. Умацаваць ба самазабыцця.
2. Найвышэйшая ступень узбуджанасці,
узрушанасці, якая прыводзіць да забыцця
самога сябе і ўсяго навакольнага. Локаць
ба самазабыцця.
САМАЗАГАРАЛЬНЫ, ая, ае Здоль
ны да самазагарання ў выніку ўнутранага
награвання. Самазагаральныя газы. Ц наз.
самазагаранне, -я, н. С. каменнага вугал/о.
САМАЗАРАДНЫ, -ая, -ае (спец.). Які
зараджаецца аўтаматычна. Самазарадная
вінтоўка.
САМАЗАСПАКАЕННЕ, -я, н Лёгка
думная ўпэўненасць, уяўнае заспакаенне
сябе тым, што ўсё ідзе добра. .Няма набстаў бля самазаспакаення.
САМАЗАСПАКОЕНАСЦЬ, -і, ж Бес
падстаўная супакоенасць, легкадумная
ўпэўненасць у паспяховым ходзе спраў.
САМАЗАСПАКОІЦЦА, -кбюся, -кбішся, -кбіцца; зак. Аддацца самазаспака
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енню. II незак. самазаспакойвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
САМАЗАХАВАННЕ, я, н Імкненне за
хаваць сваё жыццё, засцерагчы сябе ад не
бяспекі. 7нс/нынкт самазахавання.
САМАЗВАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Груза
вы аўтамабіль з кузавам, які механічна пе
ракульваецца. 2. Транспартны сродак, які
можа самаразгружацца, механічна зваль
ваць груз. Лаеон-с. Ц нрым. самазвальны,
-ая, -ае.
САМАЗВАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў
м. Тбй, хто выдае сябе за другога чалавека,
прысвоіўшы сабе чужое імя, званне. Ц ж.
самазванка, -і, ДАТ-нцы, мн. -і, -нак.
САМАЗВАНСТВА, -а, н. Незаконнае
прысваенне сабе чужога імя, звання з мэ
тай абману.
САМАЗВАНЫ, -ая, -ае. Які з'яўляецца
самазванцам.
САМАЗДАВОЛЕНЫ, ая, -ае Такі, які
здаволены сабой, перакананы ў сваёй пе
равазе, годнасці і паказвае, праяўляе гэту
здаволенасць. Самаздаволеныя пустасло
вы. II наз. самаздаволенне, -я, н.
САМАЗНЕВАЖАННЕ, -я, н Наўмыс
нае зневажанне самога сябе, прызнанне
сябе нікчэмным.
САМАКАНТРОЛЬ, ю, м Кантроль
над самім сабой; назіранне за сваёй пра
цай, паводзінамі, станам здароўя.
САМАКАТ, -а, Л/ -кАце, мн. -ы, -аў м.
1. Механічнае рухальнае прыстасаванне,
на якім катаюцца, адштурхоўваючыся ад
зямлі нагой, і якое мае выгляд планкі на
двух колцах з прымацаванай да яе ручкай
накшталт веласіпеднага руля. 2. уст. На
зва веласіпеда, матацыкла, аўтамабіля. Ц
лрым. самакатны, -ая, -ае.
САМАКІРАВАННЕ, я, н 1. Права
якой-н. арганізацыі, таварыства, гаспа
дарчай, адміністрацыйнай адзінкі выра
шаць сваімі, мясцовымі сіламі пытанні
свайго ўнутранага кіравання. Стубэнцкае с. 2. Права дзяржаўнай адзінкі мець
свае ўрадавыя органы, вырашаць пытан
ні ўнутранага заканадаўства і кіравання. Ц
лрь/м. самакіравальны, -ая, -ае.
САМАКРУТКА, -і, ДМ -тцы, мл. -і,
-так, ж. (разм.). Самаробная папяроса.
Выкурыць самакрутку.
САМАКРЫТЫКА, і, ДМ тыцы, ж
Крытыка недахопаў у сваёй рабоце, кры
тычныя адносіны да сваіх памылак, неда
хопаў Разгортванне самакрытыкі Ц лрым.
самакрытычны, -ая, -ае.
САМАКРЫТЫЧНЫ, -ая, -ае. Які кры
тычна ставіцца да сябе; які заключае ў са
бе самакрытыку. Самакрытычнае выступ
ленне. II наз. самакрытычнасць, -і, ж.
САМАЛЁТ, -а, М -лёце, мн. -ы, -аў, м.
Лятальны апарат, цяжэйшы за паветра, з
рухавіком і звычайна нерухомымі крыла
мі. Транспортны с. Раённы с. О Дыван-самалёт — у казках: чарадзейны дыван, на
якім героі пералятаюць па паветры ў лю

бое месца. II лрым. самалётны, -ая, -ае. Са
малётнае абсталяванне.
САМАЛЁТА... Першая састаўная час
тка складаных слоў са знач.: які мае адно
сіны да самалётаў напр.: самалётабудаў
нік, самалётарамонтны.
САМАЛЁТАБУДАВАННЕ, -я, н. Вы
творчасць самалётаў. Ц лрым. самалётабу
даўнічы, -ая, -ае
САМАЛЁТАВАДЖЭННЕ, -я, н Тэорыя
і практыка ваджэння самалётаў
САМАЛЮБІВЫ, ая, -ае Які вылуча
ецца абвостраным самалюбствам. С. ха
рактар.
САМАЛЮБСТВА, -а, н. Пачуццё ўлас
най годнасці, якое звычайна спалучаецца
з раўнівымі адносінамі да думкі пра сябе
іншых людзей. .Хваравітае с.
САМАМЭТА, -ы, ДАІ -мбце, ж. Мэта,
дасягненне якой не з'яўляецца сродкам
для дасягнення іншых мэт. Для музыканта
тэхніка не с.
САМАН, -у м. Цэгла-сырэц, зробленая
з сумесі гліны, гною, саломы або якіх-н.
валакністых матэрыялаў Ц лрь/м. саманны,
-ая, -ае.
САМАНАБЕіТЫ, ая, ае Не спадчын
ны, набыты асабіста, на свае сродкі.
САМАНАВОДНЫ, ая, ае (спец) Які
аўтаматычна наводзіцца на цэль. Самана
водная ракета.
САМАНАДЗЕЙНЫ, ая, ае Празмер
на ўпэўнены ў самім сабе, які выражае та
кую празмерную ўпэўненасць. С. чалавек.
С. абказ. II наз. саманадзёйнасць, -і, ж.
САМАНАЗВА, -ы, мн. -ы, -аў ж. Імя,
якім які-н. народ называе сам сябе.
САМАНАРЫХТОЎКА, -і, ДА/ -тбўцы,
мн. -і, -тбвак, ж. Нарыхтоўка чаго-н. (па
ліва, сыравіны і пад.) самім спажыўцом,
мясцовымі арганізацыямі.
САМАПАВАГА, -і, ДМ-вАзе, ж. Павага
да самога сябе.
САМАПАДМАН, у м Абман самога
сябе, унушэнне сабе таго, чаго няма ў са
праўднасці.
САМАПАСАМ, лрысл. (разм.). Без на
гляду; на свабодзе; самі сабой.
САМАПІСКА, -і, ДАГ-сцы, мн. -і, -сак,
ж. (разм.). Тое, што і аўтаручка.
САМАПІСНЫ, ая, ае Які аўтаматыч
на робіць запіс якіх-н. паказчыкаў С. ме
ханізм.
САМАПРЫНІЖЭННЕ, я, н Прыні
жэнне сваёй асобы, сваіх заслуг і дасяг
ненняў.
САМАРОБАК, -бка, мн. -бкі, -бкаў, м.
(разм ). Самаробная рэч.
САМАРОБНЫ, ая, ае Ручной рабо
ты, не фабрычнага вырабу. С. стол.
САМАРОДАК, -дка, мн. -дкі, -дкаў, м.
1. Рознай велічыні кавалкі металу (звы
чайна каштоўнага), якія сустракаюцца ў
прыродзе ў хімічна чыстым выглядзе. С.
золата. 2. лбран. Чалавек з прыроднымі
здольнасцямі, якія выявіліся самастойна,
без сістэматычнай адукацыі, выхавання.
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А/нзь/кон/п-с. II прь/л/. самародкавы, -ая, -ае.
Сол/оробкоеое ЗОЛО/ПО.
САМАРОДНЫ, -ая, ае 1. Які сустракаецца ў прыродзе ў хімічна чыстым вы
глядзе. С. л/е/яол. 2. Які развіўся самастой
на, без сістэматычнай адукацыі, прырод
ны. С. /палеямі.
САМАРЎШНЫ, ая, ае. Які прыво
дзіцца ў рух уласным рухавіком.
САМАРЭКЛАМА, -ы, ж. Усхваленне
самога сябе, сваіх поспехаў якасцей; па
пулярызацыя ўласнай дзейнасці, твор
часці.
САМАСАД, -у 4/ -дзе, л/. (разм.). Тытунь уласнага пасеву і дамашняй апрацоў
кі. Адрыць с. II прыл/. самасадны, -ая, -ае.
САМАСВЯДОМАСЦЬ, і, ж Поўнае
разуменне сваёй сутнасці, свайго значэн
ня, сваёй ролі ў жыцці, грамадстве, 776цыяплльнля с.
САМАСЁЙ, -ю, л/н. -і, -яў л/. Тое, што і
самасейка. А/бк-с.
САМАСЕЙКА, -і, ДА/ -сёйцы, л/н. -і,
-сёек, ж. Расліна, якая вырастае з насен
ня, што само асыпалася. Бярозо-с.
САМАСПАКУСА, -ы, ж. Спакушэнне
сябе прыемнымі, але нязбытнымі марамі,
надзеямі і пад.
САМАСПАКУШЭННЕ, я, н (кніжн )
Самападман, беспадстаўная ўпэўненасць
у тым, што ўсё добра, паспяхова. 77ус/пое с.
САМАСПАЛЕННЕ, я, н Спальванне
самога сябе (як адно з праяўленняў фана
тызму ці як форма сацыяльнага пратэсту).
САМАСТОЙНЫ, ая, ае 1. Які існуе
асобна ад іншых; незалежны. Сол/ос/ломноя бзяржоео. .Жыць сол/ос/помно (прысл.).
2. Здольны дзейнічаць сам, без чужой
дапамогі. С. чолоеек. Сол/ос/яомнь/я поеобз/нь/. 3. Які робіцца сваімі сіламі або па
сваёй ініцыятыве, без пабочнага ўплыву.
Сол/ос/помное (Здсле&7бл//не. Ц наз. сама
стойнасць, -і, ж
САМАСТРЭЛ', -а, л/н. -ы, -аў, л/. Від
старажытнай зброі для кідання стрэл і ка
мення, якая складаецца з лука з прыкла
дам і спускавога механізма.
САМАСТРЭЛ , а / у л/ 1. у Наўмыс
нае раненне самога сябе з мэтай ухіліцца
ад ваеннай службы. 2. -а, л/н. -ы, -аў. Сал
дат, які знарок раніў сябе (разм.). Д7н//пол/зоеоць сол/ос/прэло.
САМАСУД, -у, А/ -дзе, л/. Самачыннае
пакаранне каго-н. без ведама ўлад і суда. Ц
прыл/. самасадны, -ая, -ае. Самасудная рас
права.
САМАСЦВЯРДЖЭННЕ, я, н Сцвяр
джэнне сябе, сваёй асобы, асабістай знач
насці.
САМАТКАНКА, -і, ДА/ -нцы, л/н. -і,
-нак, ж. Адзенне з саматканага палатна.
САМАТКАНЫ, -ая, -ае. Пра тканіну:
вытканы ў хатніх умовах саматужным
спосабам. Сол/о/пконоя посцілка. С. абрус.
САМАТУГАМ, прысл. 1. На сабе, без да
памогі цяглавай сілы. Ярдць с. Вазіць /псрф

с. 2. перад. Сваімі сіламі, без дапамогі. С.
выбіцца у любз/.
САМАТУЖНІК, -а, л/н. -і, -аў, л/. Той,
хто займаецца вырабам чаго-н. дома; ра
меснік. Арцель сол/о/пужн/коу. Ц прыл/. са
матужніцкі, -ая, -ае.
САМАТУЖНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае; не
зак. 1. Займацца саматужным промыслам.
2. перад. Рабіць што-н. хатнім прымітыў
ным спосабам. Ц наз. саматужніцтва, -а, н.
САМАТУЖНЫ, -ая, -ае. 1. Які выраб
ляецца ўручную або мае адносіны да вы
творчасці дамашнім, ручным, не фабрыч
ным спосабам; недасканалы, прымітыў
ны па выкананні. Сал/а/нужныя вырабы.
Сал/а/пужная л/айс/пзрня. 2. перад. Неар
ганізаваны, адасоблены; малакваліфіка
ваны. Сал/а/нужныя прь/ёл/ь/. Ц наз. сама
тужнасць, -і, ж. (да 2 знач ).
САМАЎЗГАРАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв.,
-&ецца; незак. (спец.). Загарацца самаад
вольна ў выніку ўнутранага награвання.
II наз. самаўзгаранне, -я, н. Ц наз. самаўзга
ральнасць, -і, ж. С. /пер^у.
САМАЎЛАДДЗЕ, -я, н. Тое, што і сол/оулобс/пео. Ц прыл/. самаўладны, -ая, -ае.
САМАЎЛАДНЫ, ая, ае 1. ал самаў
ладства. 2. Схільны загадваць, падпарад
коўваць сваёй волі. С. харак/лар. Ц наз. са
маўладнасць, -і, ж.
САМАЎЛАДСТВА, -а, н. 1. Аднаасоб
ная неабмежаваная ўлада. Царскае с. 2.
Схільнасць падпарадкоўваць сваёй волі;
уладалюбства. .Бацькоўскае с. Ц прыл/. са
маўладны, -ая, -ае
САМАЎНУШЭННЕ, я, н Унушэнне
чаго-н. самому сабе.
САМАЎПРАВЕЦ, -рАўца, л/н. -рАўцы,
-рАўцаў л/. (разм.). Той, хто схільны да са
маўпраўства, дзейнічае самаўпраўна.
САМАЎПРАЎНІЧАЦЬ, аю, аеш, -ае;
незак. (разм.). Дзейнічаць самаўпраўна,
займацца самаўпраўствам.
САМАЎПРАЎНЫ, -ая, -ае. Які дзейні
чае самачынна, незаконна, паводле ўлас
нага нораву. С. бюрокро/л.
САМАЎПРАЎСТВА, -а, н. Парушэнне
кім-н. законнага парадку пры вырашэн
ні якіх-н. спраў; незаконнае, самачыннае
ажыццяўленне чаго-н. Уэп/о нечуванае с./
САМАЎПЭЎНЕНЫ, ая, ае Занадта
ўпэўнены ў самім сабе, у сваёй бясхібнас
ці. Сол/оунэуненоя супакоенасць. Ц наз. са
маўпэўненасць, -і, ж
САМАЎСХВАЛЕННЕ, я, н Усхвален
не, праслаўленне самога сябе, сваіх дасяг
ненняў, сваёй годнасці.
САМАЎХІЛІЦЦА, -хілюся, -хілішся,
-хіліцца; зак., аб чаао. Самавольна ўхі
ліцца ад выканання сваіх абавязкаў сва
ёй справы. II незак. самаўхіляцца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца. Ц наз. самаўхіленне, -я, н.
САМАХВАЛ, -а, л/н. -ы, -аў л/. (разм.).
Той, хто займаецца самахвальствам;
хвалько. II ж. самахвалка, -і, ДА/-лцы, л/н.
-і, -лак. II прыл/. самахвальскі, -ая, -ае.

САМ-САМ
САМАХВАЛЬСТВА, -а, н. (разм.). Пра
змернае расхвальванне самога сябе, сваіх
дасягненняў.
САМАХОД, -а / -у А/-дзе, л/. 1. -у. Ме
ханічная падача разца або дэталі ў метала
рэзных станках (спец.). С/понокуключонь/
на с. 2. -а, л/н. -ы, -аў. Назва некаторых
машын і транспартных сродкаў са сваёй
цягай.
САМАХОДАМ, прысл. 1. Механічна
(пра падачу разца або дэталі ў станках)
(спец.). 2. З дапамогай уласнага рухавіка,
без пабочнай цягі. Абл/ббйн /бзе с. 3. Ру
хаючыся сілай цячэння ракі (пра плыты,
сплаўны лес). Ронем нлы/пы л/оел/ /сц/ с. 4.
Уласнымі нагамі, пехатой (разм.). .Ён бубзе
боб/роццо с.
САМАХОДКА, -і, ДА/-дцы, л/н. -і, -дак,
ж. (спец.). Браніраваная машына з арты
лерыйскім узбраеннем і са сваёй цягай.
САМАХОДНЫ, -ая, -ае. Які рухаецца
сваёй цягай. С. кол/бомн.
САМАЦВЕТ, -у, А/ -цвёце, л/н. -ы, -аў
л/. Самацветны каштоўны камень з чыс
тым тонам афарбоўкі ці празрысты з яр
кім бляскам. Аральскія сол/оцее/пь/.
САМАЦВЕТНЫ, -ая, -ае. Пра каштоў
ныя мінералы, вырабныя камяні з бляс
кам, з прыгожай прыроднай афарбоўкай.
С. каменьчык.
САМАЦЁК, -у, л/. 1. Рух вадкасці або
сыпкіх рэчываў сілай свайго цяжару. С.
бабы. 2. перон. Ход якой-н. справы, пра
цы без плана, без кіраўніцтва, стыхійнае
ажыццяўленне чаго-н. Дусц/ць спробу но
с. II прыл/. самацёчны, -ая, -ае (да 1 знач.;
спец.). Сол/оцёчное орон/энне. С. конол.
САМАЦЁКАМ, прысл. 1. Сілай свайго
цяжару (пра рух вадкасці і сыпкіх рэчы
ваў). Бобо /бзе с. 2. перон. Стыхійна, не
арганізавана, без планавага кіраўніцтва.
Робо/по не помбзе с.
САМАЧЫННЫ, ая, ае Самаволь
ны, самаўпраўны. С. лобыхоб. Ц ноз. сама
чыннасць, -і, ж.
САМБА', нескл., н. Спартыўная бараць
ба, якая дапускае разнастайныя эфектыў
ныя прыёмы і дазваляе аказаць паспяхо
вае супраціўленне больш моцнаму або
ўзброенаму праціўніку; самаабарона без
зброі.
САМБА, -ы, ж. Лацінаамерыканскі та
нец хуткага тэмпу, двухдольнага памеру, а
таксама музыка да гэтага танца.
САМБІСТ, -а, А/ -сце, л/н. -ы, -аў л/.
Спартсмен — спецыяліст па барацьбе
самба.
САМБРЭРА, нескл., н. У Іспаніі, Лацін
скай Амерыцы: лёгкі капялюш з шырокі
мі палямі.
САМЁЦ, -мцА, л/н. -мцы, -мцбў, л/. 1.
Асобіна жывёлы мужчынскага полу. 2.
перон. Пра празмерна падкага да жанчын
мужчыну.
САМКА, -і, ДА/ -мцы, л/н. -і, -мак, ж.
Асобіна жывёлы жаночага полу.

САМ-САН
САМКНЎЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв.,
-нёцца; зок. 1. Злучыцца, стаць шчыль
ным. ТСорэне/ сомкнул/ся. 2. Пра вочы, гу
бы і пад.: заплюшчыцца, стуліцца. Дусны
сомкнул/ся. II незак. змыкацца, -Аецца.
САМКНЎЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак., пано. 1. Злу
чыць шчыльна адно з адным, зрабіць су
цэльным. С. колек/ цыркуля. С. марэне/. 2.
Пра вочы, губы і пад.: заплюшчыць, сту
ліць. II незак. змыкаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз.
змыканне, -я, н.
САМЛЁЛЫ, -ая, -ае. 1. Які страціў
прытомнасць. 2. Здранцвелы, сшэрхлы.
Самлелая рука. 3. Знясілены ад працы,
спёкі і пад.
САМЛЁЦЬ ал млець
САМНАБУЛ, а / САМНАМБУЛА, ы,
ДА^-^ Г-ам, м; ДМ-е, Г-ай (-аю), лс., мн.
-ы, -бул. Хворы на самнамбулізм.
САМНАМБУЛЙМ, -у, м (спец) Раз
лад свядомасці, пры якім у сне чалавек
аўтаматычна робіць звычайныя дзеянні;
лунацізм. II лрым. самнамбулічны, -ая, -ае.
САМ&ІА, -ы,ДМсамбце, лс. 1. Адзіно
та, знаходжанне ў адзіноцтве. Зостоццо ў
самоце. 2. Стан, самаадчуванне самотнага;
смутак, туга.
САМ&ГНІК, а, мн -і, аў м 1. Манах,
пустэльнік, які жыве ў скіце. 2. леран. Ча
лавек, які пазбягае людзей, вядзе адасоб
ленае жыццё. II лс. самотніца, -ы, мн. -ы,
-ніц. II лрым. самотніцкі, -ая, -ае.
САМОТНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае; незак
(разм.). Жыць на адзіноце, быць самот
ным.
САМОТНЫ, ая, ае 1. Які жыве ў
адзіноце, адасоблена. Самотнае лсыццё. 2.
Сумны, журботны. Самотныя еочы. Ц наз.
самотнасць, -і, лс. С. ляало на бум/у.
САМОХАЦЬ, лрысл. (разм.). Па сваёй
ахвоце, па ўласным жаданні. С. лоехоць на
ўборку бульбы.
САМЎМ, -у, м. Сухі, гарачы вецер пустынь, што налятае шквалам і ўтварае пяс
чаныя буры. II лрым. самўмны, -ая, -ае.
САМУРАЙ, -я, мн. -і, -яў м. 1. Член
прывілеяванага ваенна-феадальнага са
слоўя ў Японіі. 2. мн. Наогул прадстаўнік
японскіх мілітарыстаў (разм.). Ц лрым. са
мурайскі, -ая, -ае.
САМШЫТ, -а, Л/ -плАце, мн. -ы, -аў,
м. Невялікае вечназялёнае дрэва з вельмі
цвёрдай і цяжкай драўнінай. Абўкозск/ с. Ц
лрым самшытавы, -ая, -ае
САМЫ, -ая, -ае, зойм. озноч. 1. Ужыв.
пры ўказальных займенніках «той*, «гэ
ты* для ўдакладнення, а таксама пры
асабовых займенніках у знач. менавіта.
75то той с. бом. Дык еэто / ёсць теоя сяб
роўка ? — Яна самая. 2. Ужыв. для ўдак
ладнення месца і часу ў знач. прама, як
раз, непасрэдна. Ля самааа лесу. Яа самае
бно. З самай поўначы. С. час кас/ць. Самая
нара енаць кароў у лоле. 3. У спалучэнні
з якаснымі прыметнікамі служыць для
ўтварэння найвышэйшай ступені, а пры
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назоўніках указвае на крайнюю ступень
колькасці або якасці. С. позы. С. бобры.
С. смак. Самая безборолс. С. накал лабзей.
4. Тое, што і сам (у 1 і 2 знач.). 77ареала с.
конесрт, бостоючы са скрынк/. 0 На самай
справе — фактычна, у сапраўднасці. Самы-самы (самая-самая, самае-самае і гд.)
(разм., жарт.) — добры. Самы раз; у самы
раз (разм.) — тады, калі трэба, у патрэбны
момант. Самы той! (іран.) — азначае: не на
таго напалі.
САН, -у; мн. -ы, -аў, м. 1. Званне, звяза
нае з пачэсным становішчам, высокай па
садай (кніжн.). Дорск/ с. С. паела. 2. Зван
не духоўнай асобы ў хрысціянскай рэлігіі.
Духоўны с.
САН... Першая састаўная частка скла
даных слоў якая адпавядае па знач. слову
«санітарны*, напр.: санлралускн/к, сан/нслектар, санурач, санлост, сонтэхн/ко,
санбат.
САНАВІТЫ, -ая, -ае (уст.). 1. Які вало
дае высокім санам. С. чыноўн/к. 2. Уласці
вы чалавеку высокага стану; паважны з
выгляду. С. еыаляб. Ц наз. санавітасць, -і, лс.
САНАТА, -ы, ДМ-нАце, мн. -ы, -нАт, лс.
Музычны твор для аднаго або некалькіх
інструментаў які складаецца з трох або
чатырох кантрастуючых частак рознага
характару і тэмпу; адна з якіх мае форму
санатнага алегра. С. Детхоеено. Ц лрым. са
натны, -ая, -ае.
САНАТОРЫЙ, -я, мн і, яў, м Спе
цыяльна абсталяваная для лячэння, пра
філактыкі захворванняў і адпачынку ста
цыянарная ўстанова курортнага тыпу.
Аільне&лде/чнь/ с. Ц лрым. санаторны, -ая,
-ае / санаторскі, -ая, -ае. Санаторны рэлсым. Санаторскі аўтобус.
САНАЦІНА, -ы,мн. -ы, -цін, лс. (спец.).
Невялікая саната.
САНАЧКІ ал санкі
САНАЧНЫ ал санкі
САНВЎЗЕЛ, -злё, мн. -злй, -злбў м.
Скарачэнне: санітарны вузел — ванная,
душ і прыбіральня.
САНГВІНІК, а, мн і, аў м Чалавек
сангвінічнага тэмпераменту. Ц лс. сангві
нічка, -і, ДА^-чцы, мн. -і, -чак.
САНГВІНІЧНЫ,
ая,
ае Жвавы,
жыццярадасны, з хуткай, бурнай рэакцы
яй на знешнія ўражанні. С. тэмперамент.
САНДАЛ, -а / -у; м. 1. -а. Вечназялёнае
трапічнае дрэва сямейства сандалавых з
араматычнай драўнінай. 2. -у. Фарбаваль
нік (звычайна чырвоны), які здабываюць
з драўніны гэтага і некаторых іншых дрэў.
II лрым. сандалавы, -ая, -ае.
САНДАЛЁТЫ, -лёт, обз. сандалёта, -ы,
ДА/-лёце, лс. Лёгкія летнія туфлі.
САНДАЛІ, -яў, абз. сандаля, -і, лс. Лёг
кія летнія туфлі без абцасаў (першапачат
кова падэшва з раменьчыкамі для прыма
цавання да нагі). II лрым. сандальны, -ая,
-ае.
САНДАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
незок., м/то. Пакрываць, фарбаваць сан-

далам (у 2 знач.). Ц зок. насандаліць, -лю,
-ліш, -ліць; -лены.
САНДВІЧ, -а, мн. -ы, -аў м. Дзве скла
дзеныя разам скібачкі хлеба з маслам, сы
рам, каўбасой і пад. паміж імі. С. з сыром.
САНЁТ, -а, М -нёце, мн. -ы, -аў м. Лі
рычны верш з 14 радкоў — двух чатырох
радкоўяў і двух трохрадкоўяў з асаблівым
размяшчэннем рыфмаў Ц лрым. санётны,
-ая, -ае.
САНІ, -ёй. Зімовая павозка на двух палазах. 77бехоць у сонях ло броеы. Ц лрым.
сйнны, -ая, -ае. С. слеб.
САНІНСТРУКТАР, -а, мн -ы, аў м
Скарачэнне: санітарны інструктар — асо
ба малодшага каманднага саставу; якая
наглядае за санітарным станам роты і
аказвае першую медыцынскую дапамогу.
II лрым. санінстрўктарскі, -ая, -ае.
САНІРАВАЦЬ, рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зок. і незок., м/то. Аздаравіць
(аздараўляць) пгго-н., палепшыць стан
чаго-н. II ноз. саніраванне, -я, н. С. лолосц/рото.
САНІТАР, -а, мн. -ы, -аў м. І. Асоба
малодшага медыцынскага персаналу ў ля
чэбных установах, якая даглядае хворых і
раненых, сочыць за чысцінёй у палатах і
пад. 2. лброн. Пра таго або тое, што дапа
магае захаванню здароўя, чысціні каго-н,
чаго-н. Дзятлы / муром/к/ — лясныя сон/торы. II лс. санітарка, -і, ДА^-рцы, мн. -і, -рак.
II лрым. санітарскі, -ая, -ае (разм.).
САНІТАРНЫ, ая, -ае 1. ал. санітарыя
2. Які выконваецца паводле патрабаван
няў санітарыі; звязаны з ажыццяўленнем
мерапрыемстваў па санітарыі. Сон/торноя
осеето. С. стол ломям/коння. С. ноаляб. 3.
У арміі: які мае адносіны да медыцынскай
службы. Сон/торноя чосць. С. пункт.
САНІТАРЫЯ, -і, лс. Сукупнасць ме
рапрыемстваў накіраваных на захаванне
і ажыццяўленне правіл гігіены, на ахову
здароўя насельніцтва. Ц лрым. санітарны,
-ая, -ае.
САНКІ, -нак, Д-нкам. 1. Тое, што і сон/
(у 1 знач.). 2. Невялікія сані для пераво
зу грузаў уручную, для катання з горак. Ц
ломянм/. саначкі, -чак, Д -чкам. Ц лрым.
саначны, -ая, -ае.
САНКЦЫЯ, і, мн і, цый, лс І. За
цвярджэнне вышэйшай інстанцыяй, да
звол на што-н. (кніжн.). Ятрымоць сонкцык? старм/ын/. 2. У міжнародным праве:
мера ўздзеяння ў адносінах да дзяржавы,
якая парушае свае абавязацельствы, дагаворы, а таксама наогул тая ці іншая мера
ўздзеяння ў адносінах да правапарушаль
ніка (спец.). 77рьамн/^ь эконам/чныя сонкцы/.
САНКЦЫЯНАВАЦЬ,
нўю,
нўеш,
-нўе, -авАны; зок. і незок. і САНКЦЫЯНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй; -ра
ваны; зок. і незок., м/то (кніжн.). Даць
(даваць) санкцыю (у 1 знач.) на што-н. С.
чыё-н. ром/энне.
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САНЛІВЕЦ, -ліўца, мн. -ліўцы, -ліўцаў
м. Санлівы чалавек. Ц ж. санліўка, -і, ДАІ
-ліўцы, лін. -і, -лівак.
САНЛІВЫ, -ая, -ае. Які вельмі любіць
спаць, хоча спаць, схільны да сну; вялы.
Санлівае бзіця. С. еыаляб. Ц наз. санлівасць,

САННЫ ад сані
САНОРНЫ, -ая, -ае У выразе: санорны
зычны гук (спец.) — зычны гук, які вы
маўляецца з перавагай голасу над шумам
(напр.: л, лі, я).
САНОЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м. (уст.).
Асоба, якая мае высокі чын, сан. Царскі с.
II ж. саноўніца, -ы, лін. -ы, -ніц. Ц лрым. са
ноўніцкі, -ая, -ае
САНОЎНЫ, -ая, -ае (уст.). Які мае вы
сокі сан (у 1 знач.). Уыталі обу ў лрысутнасці саноўных асоб.
САНСКРЫТ, -у, ЛГ-ріяце, м. Літаратур
ная мова старажытнай Індыі. Ц лрым. сан
скрыцкі, -ая, -ае.
САНТЫ... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: у сто раз менш
асноўнай адзінкі, якая названа ў другой
частцы слова, напр.: сантыграм, санты
метр.
САНТЫМ, -а, мн. -ы, -ай м. Дробная
манета некаторых краін (пераважна Аф
рыкі), роўная сотай частцы франка.
САНТЫМЕНТЫ, аў (разм , іран )
Праяўленне празмернай чуллівасці ў сло
вах, учынках. № трэба рдзяоДз/ць с.
САНТЫМЕТР, а, мн -ы, аў, м 1.
Адзінка вымярэння даўжыні, роўная со
тай долі метра. 2. Вымяральная лінейка,
істужка з дзяленнямі такой меры. Ц лрым.
сантыметровы, -ая, -ае.
САНТЭХНІК, а, мн і, аў м Скара
чэнне: санітарны тэхнік — спецыяліст, які
займаецца ўстаноўкай і наладкай санітар
нага абсталявання. Тнжь/н^р-с. Слесар-с.
(спецыяліст па абслугоўванні цеплавой,
водаправоднай і каналізацыйнай тэхнікі
ў дамах).
САНТЭХНІКА, -і, ДА/ -ніцы, ж. Ска
рачэнне: санітарная тэхніка. Магазін сан
тэхнік; (зб.). II лрым. сантэхнічны, -ая, -ае.
Сантэхнічнае абсталяванне.
САНЦА (ад. сонца...). Першая састаў
ная частка складаных слоў; ужыв. замест
ісонца...*, калі націск у другой частцы
слова падае на першы склад, напр.: санцалёк, санцалюбны, санцацвет.
САНЦАПЁК, -у, м. Месца, дзе моцна
прыпякае сонца. Ляжаць на санцапёку.
САНЭПІДСТАНЦЫЯі САНЭПІДЭМ
СТАНЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. Скара
чэнне: санітарна-эпідэміялагічная стан
цыя — установа, што ажыццяўляе сані
тарны нагляд і санітарна-проціэпідэмічнае абслугоўванне.
САП, -у м. Заразная хвароба коней і не
каторых іншых жывёл, якая перадаецца
чалавеку. Ц лрым. сёпны, -ая, -ае.
САПА, -ы, мн. -ы, сап, м. (спец.). Ілыбокі акоп, які капаецца ў напрамку да па

зіцыі праціўніка для паступовага і скрыта
га набліжэння да яго. Хіляць салу. 0 Ціхай
сапай (разм.) — непрыкметна, цішком.
САПЕННЕ ал сапці
САПЕРНІК, -а, мн -і, -а% м Чалавек,
які сапернічае з кім-н. у чым-н. Скраз
ны с. чэмпіёна. Яяма сапернікаў у каео-н. у
чым-н. (няма роўных). II ж. саперніца, -ы,
мн. -ы, -ніц. II лрым. саперніцкі, -ая, -ае.
САПЕРНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лазак
Дамагаючыся адной і той жа мэты, спа
борнічаць з кім-, чым-н., імкнуцца пера
магчы. С. у вебах. II наз. саперніцтва, -а, н.
САПЁР, -а, мн. -ы, -ай м. Ваеннаслу
жачы інжынерных і ваенна-будаўнічых
войск; чалавек, які займаецца абясшко
джваннем мін і неразарваных снарадаў Ц
лрым. сапёрны, -ая, -ае. С. батальён. Са
пёрныя работы. С. інструмент.
САПЛІВЫ, -ая, -ае (разм ). 1. Такі, у
якога цякуць з носа соплі. С. хлапчук. 2.
леран. Малады, нявопытны чалавек (па
гард.). II наз. саплівасць, -і, ж.
САПЛЯК, -А, мн. -ц -ёй м. 1. Тое, што і
соплі. 2. Дзіця, малы; нявопытны чалавек,
які мала ведае жыццё; малакасос (разм.,
пагард.). II ж. саплячка, -і, ДМ-чцы, мн. -і,
-чак (да 2 знач.). Ц лрыл;. сапляцкі, -ая, -ае.
САПНЫ ал сап
САПРАНА, нескл. 1. н. Найбольш вы
сокі пеўчы голас. .Каларатурнае с. 2. ж.
Самая высокая партыя ў хоры. Ц лрым. са
пранавы, -ая, -ае. Солроноооя ярыя.
САПРАЎДНАСЦЬ, і, ж 1. Тое, што іс
нуе на самай справе, у жыцці; рэальнасць.
2. Сучаснасць. Доню сягонняшняя с.
САПРАЎДНЫ, ая, ае І. Які адпавя
дае рэчаіснасці, аўтэнтычны, рэальны,
праўдзівы. С. бакумент. 2. Які захоўвае
сваю сілу дзейнічае. .Білет с. тры бні. 3.
Які з'яўляецца лепшым узорам чаго-н.,
ідэалам каго-, чаго-н. С. масток. Салраўбная бружба. 4. Пра адмоўныя якас
ці каго-н. (разм.). С. бурань. О Сапраўдны
лік — у матэматыцы: усякі лік, дадатны
або адмоўны, цэлы або дробавы. Ц ноз. са
праўднасць, -і, ж
САПРАЎДЫ, лрысл. 1. Ужыв. для пад
крэслівання праўдзівасці таго, што адбы
ваецца на самай справе. Я с. абчуеаю сябе
не белам;. 2. у зноч. лобочн. сл. Так, на са
май справе. С., чому б не лаалябзець <%дльм?
САПРЭЛЫ, -ая, -ае. 1. Сапсаваны ад
цяпла і вільгасці; папрэлы; сатлелы. С.
мох. Солрэлыя шпалы. 2. Змакрэлы ад поту.
САПРЭЦЬ ал прэць
САПСАВАЦЦА ал псавацца
САПСАВАЦЬ ал псаваць
САПСАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Драпежная
птушка сямейства сакаліных, сапраўдны
сокал. /7аляеанне з солсоном. Развябзенне
солсоноўу вальерах.
САПСЕЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які выжыў
з розуму.
САПСЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; зок. (разм.).
Выжыць з розуму.

САН-САР
САПФІР, -у м. Каштоўны камень сіня
га або блакітнага колеру. Ц лрым. сапфірны,
-ая, -ае і сапфіравы, -ая, -ае.
САПХАЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; -ёны; зок.,
коео-што (разм.). У беспарадку, абы-як
пакласці, упхнуць куды-н. С. усё ў мех. Ц
незок. спіхаць, -ёю, -ёеш, -ёе.
САПХНЎЦЬ, -пхнў, -пхнёш, -пхнё;
-пхнём, -пхняцё, -пхнўць; -пхні; -пхнўты;
зок. 1. коео-што. Пхаючы, ссунуць, скі
нуць адкуль-н. С. лобку з бераеа. 2. перон.,
коео (што). Прымусіць вызваліць пасаду
(разм.). С. бырэктара. 3. перон., коео-што.
Перакласці на каго-н. свае абавязкі, спра
вы і пад., зваліць на каго-н. адказнасць за
свой учынак. С. сваю роботу но бруеоеа. С.
віну но іншых. 4. перон., коео-што. Пазба
віцца ад каго-, чаго-н. (часцей непрыем
нага; разм.). С. няслроўныя бэталі. Ц незок.
спіхаць, -ёю, -ёеш, -ёе.
САПЦІ^ -пў, -пёш, -пё; -пём, -пяцё,
-пўць; соп, саплё, -лб; -пі; незок. 1. Цяжка
дыхаючы, утвараць гукі з прысвістам. С.
носом. 2. Дзьмуць у што-н. (звычайна пра
дудку жалейку; разм.). Ц ноз. сапённе, -я, н.
САРАКА... Першая частка складаных
слой якая адпавядае па знач. слову нсораю>, напр.: саракакіламетровы, ссрокоеобзінны, саракаерабўсны.
САРАКАВЫ ал сорак
САРАКАГАДОВЫ, -ая, ае 1. ел сара
кагоддзе. 2. Які працягваецца 40 гадоў; які
дасягнуў узросту 40 гадоў Саракаеабовая
служба. С. мужчыно.
САРАКАГОДДЗЕ, -я, н 1. Тэрмін, пра
межак часу ў 40 гадоў. 2. Гадавіна якой-н.
падзеі, якая была 40 гадоў таму назад. С.
навучальнай установы. С. маёй сяброўкі
(саракавы год нараджэння). Ц лрым. сара
кагадовы, -ая, -ае.
САРАКАНОЖКА, і, ДА/ -жцы, мн -і,
-жак, ж. (разм.). Членістаногая жывёліна
з чэрвепадобным целам і вялікай колькас
цю ножак; мнаганожка.
САРАКОЎКА, -і, ДА/ -кбўцы, мн. -і,
-кбвак, ж. Тое, што мае таўшчыню ў 40
мм (разм.). Дошка-с.
САРАМАТА, -й, ДА/-мацё, ж. (разм.).
1. Сорам, ганьба. С. якая/ Яельеа ж так
еямзрыць. 2. Пачуццё маральнай адказнас
ці за свае паводзіны. Яе мець ніякай сара
маты так рабіць.
САРАМАТНІК, -ё, мн. -і^ -бў м. (разм.).
Бессаромны чалавек; той, хто парушае
правілы прыстойнасці. Ц ж. сараматніца,
-ы, мн. -ы, -ніц.
САРАМАТНЫ, -ёя, -бе. Бессаромны,
непрыстойны. Сараматныя лавобзіны.
САРАМАЦІЦЦА, -мачўся, -мацішся,
-маціцца; -манімся, -маціцёся, -мацйцца;
незак. І. Адчуваць сорам ад усведамлен
ня непрыстойнасці сваіх паводзін; ня
славіць, ганьбіць сябе. С. за зробленае. 2.
Бянтэжыцца. Юнак сарамаціўся. Ц зак.
асарамаціцца, -мачўся, -мацішся, -маніц
ца; -мацімся, -маціцёся, -мацёцца (да 1
знач.).

САР-САР
САРАМАЦІЦЬ, мачў, -маціш, -ма
цаць; -мацім, -маціцё, -мацаць; яездк.,
кдео. 1. Дакараць, выклікаючы пачуццё
сораму. С. зд Цэнныя ўчынк/. 2. Няславіць,
ганьбіць; бянтэжыць. 777л/о л/ы сябе сорол/о^/м/?Ц здк. асарамаціць, -мачў, -маціш,
-маціць; -мацім, -маціцё, -мацаць; -меча
ны (да 2 знач.), пасарамаціць, -мачў, -мацііп, -маціць; -мацім, -маціцё, -мацАць;
-мечаны / прысарамаціць, -мачў, -маціш,
-маціць; -мацім, -маціцё, -мацаць; -меча
ны (да 1 знач.).
САРАМЛІВЫ, ая, ае 1. Які саромеецца, бянтэжыцца; нясмелы. С. хлопец. 2.
Непрыстойны. Соролм/еь/я слоеы. Ц ядз. са
рамлівасць, -і, зк.
САРАМЯЖЛІВЫ, ая, ае Тое, што
і сдрдмл/бы (у 1 знач.). Ц ядз. сарамяжлі
васць, -і, зк.
САРАНЧА, -ьі, зк., таксама зб. Насяко
мае, небяспечны шкоднік сельскай гаспа
даркі, які пералятае вялікімі масамі. С. ядляцело. /?бк/нуццо яд м/л/о-н., як с. (прагна,
падбіраючы ўсё; разм.). Ц лрым. саранчовы,
-ая, -ае. Сямейсм/ео соронмозь/х (наз.).
САРАТНІК, -а, мя. -і, -аў м. (высок.).
Паплечнік; таварыш па барацьбе, зброі. Ц
зк. саратніца, -ы, мя. -ы, -ніц.
САРАФАН, -а, мя. -ы, -аў, м. Жано
чая сукенка без рукавоў. Ц лдмяям/. са
рафанчык, -а, мя. -і, -аў, м. Ц лрь/м. сара
фанны, -ая, -ае.
САРБІТ, -у, М -біце, м. Рэчыва, якое
атрымліваецца з глюкозы і ўжыв. замест
цукру ў харчаванні хворых на дыябет. Ц
лрь/м. сарбітны, -ая, -ае.
САРВАЦЦА, -рвўся, -рвёшся, -рвёцца;
-рвёмся, -рвяцеся, -рвўцца; -рвіся; здк. 1.
Перастаць трымацца на чым-н., адарваў
шыся, не ўтрымаўшыся, зваліцца (пра
што-н. прымацаванае). Дзебры сореол/ся
з зоеесоў. 2. Зваліцца, упасці адкуль-н.,
страціўшы апору. С. з еярм/ын/ адры. С. з
рым/лідбдякяу. 3. Рвануўшыся, вызваліц
ца ад чаго-н. Сдбдкд сдрядўся з лонцуео.
4. Хутка, імкліва пакінуць якое-н. месца.
Аполец сдродўся з лоўк/ / лобее. 5. (7/2 дс.
збычойно яе ўзкые.). Сапсавацца ад рэзка
га руху рыўка, прыйсці ў нягоднасць пры
няўмелым карыстанні (пра разьбу і пад.).
Рдзьбд сдрблядся. 6. Страціць самакан
троль над сваімі паводзінамі, дзеяннямі.
С. / ядхрычд^ь лд Дзяцей. 7. (7 / 2 дс. зеычойно ле ўзкые.), лердл. Застацца нявыка
наным, не адбыцца. Скоб сореоўся (разм.).
0 3 язька сарвалася м/л/о ў кдео (разм.) —
сказаў не падумаўшы, паспешна. Як з лан
цуга сарваўся (разм., неадабр.) — 1) пра
шумныя паводзіны, празмерную радасць
каго-н., хто адчуў сябе на свабодзе; 2) пра
паводзіны, учынкі чалавека, які страціў
кантроль над сабой, перастаў сябе стрым
ліваць. II яездк. зрывацца, -Аюся, -Аеш
ся, -Аецца. Ц ядз. зрыў, зрыву, мя. зрывы,
зрываў, м.
САРВАЦЬ, -рвў, -рвёш, -рвё; -рвём,
-рвяцё, -рвўць; -рві; -рвАны; здк., м/л/о. 1.
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Рэзкім рухам аддзяліць, зняць, сцягнуць.
С. осл/ру. С. едрол/ы з зоеесоў. 7?ецер сореоў
бял/зну з еяроўк/. С. м/длку з еолоеы. 2. Рэз
кім рухам, моцна націснуўшы, сапсаваць
(разьбу і пад.). 3. Пашкодзіць здароўе, га
ласавыя звязкі ад пастаянных празмерных
перагрузак. С. збороўе. С. еолдс. 4. лердм.
Перапыніць ход чаго-н., не даць магчы
масці ажыццявіць што-н. С. ^ро%/к робол/ь/. С. лекцыю. С. кдяцзрл/. 5. лердм. Ат
рымаць ад каго-н. у выніку ашуканства,
вымагання (разм.). С. зял/к/я ером/ы з кдео-н. 6. лердм. Са словамі «злосць», «гнеў»,
«незадавальненне» і пад. ўжыв. ў знач.
выказаць, спагнаць злосць, гнеў, незада
вальненне на кім-н. С. злосць мд дзецях. 0
Сарваць галаву кому (разм.) — строга пакараць каго-н. Сарваць маску з кдео — вы
крыць каго-н., паказаць сапраўдны твар
каго-н. II мездк. зрываць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
лдз. зрыў, зрыву, мм. зрьівы, зрываў, м.
САРВІІАЛАВА, -ы, л/я. -лбвы / (з л/м. 2,
?, 4) -лавьі, -лбў, м. і зк. (разм.). 1. Іарэза, свавольнік. 2. Адважны чалавек, які ні
перад чым не спыняецца.
САІДАНІЧНЫ, ая, ае (кніжн ) Злае
ліва-насмешлівы, кплівы. С. лоз/рк.
САІДЗЙ1А, -ы, мм. -ы, -дзін, зк. 1. Не
вялікая марская прамысловая рыба ся
мейства селядцовых. 2. толькі мя. Кансер
вы з гэтай рыбы. СдрДз/мы ў дле/. Ц лрь/м.
сардзінны, -ая, -ае / сардзіначны, -ая, -ае.
САРДЭЛЬКА, -і, ДА/-льцы, мн. -і, -лек,
зк. Мясны выраб; тоўстая кароткая сасіс
ка. II лрь/л/. сардэлечны, -ая, -ае.
САРДЭЧНА-САСУДЗІСТЫ, ая, ае
Які мае адносіны да сэрца і крывяносных
сасудаў. Сдрйэмяд-сдсуйз/сл/дя с/сл/змд.
САРДЭЧНАСЦЬ ал. сардэчны
САРДЭЧНІК', -а, мя. -і, -аў, л/. (разм.).
1. Чалавек, які хварэе на сэрца. 2. Урач,
спецыяліст па хваробах сэрца; кардыё
лаг II зк. сардэчніца, -ы, л/м. -ы, -ніц (да 1
знач.).
САРДЭЧНІК^, -а, л/м. -і, -аў л/. (спец.).
Стрыжань, які з'яўляецца ўнутранай част
кай чаго-н., на які навіваецца, надзява
ецца што-н. ^Жалезны с. С. алекм/ромоен/л/о.
САРДЭЧНЫ, -ая, -ае. 1. ал. сэрца. 2.
Які ідзе ад сэрца, шчыры; добры, чулы,
спагадлівы. С. молоеек. Сдр^эмядя сусл/рэчд. Сдр()эчмд (прысл.) прыняць еосцей. 3.
Які мае адносіны да кахання; любоўны. С.
бруе. Сорбэчныя слроеы. 4. у злом. лоз. сар
дэчны, -ага, м., сардэчная, -ай, зк. Ужыв.
як ласкавы зварот пры ўпамінанні пра ка
го-н. з адценнем ласкі, жалю, спачування.
77оцярл/, с. мой. II лоз. сардэчнасць, -і, зк.
(да 2 знач.).
САРЖА, -ы, зк. Баваўняная або шаўко
вая тканіна для падкладкі з дыяганальным
перапляценнем нітак. Ц лрь/м. саржавы,
-ая, -ае.
САРКАЗМ, -у, м. (кніжн.). З'едлівая,
вострая, злосная насмешка, кпіны; кплі
вая заўвага.

САРКАСТЫЧНЫ, ая, ае Які выра
жае сарказм, прасякнуты сарказмам. С.
п/он. II моз. саркастычнасць, -і, зк.
САРКАФАГ, -а, мя. -і, -аў, м. У стара
жытных народаў: грабніца ў выглядзе тру
ны (звычайна з каменя).
САРКОМА, -ы, зк. Злаякасная пухліна,
што развіваецца са злучальнай тканкі. Ц
лрь/м. саркаматозны, -ая, -ае.
САРНА, -ы, мм. -ы, сарн / -аў зк. Пар
накапытная жывёліна сямейства пустаро
гіх; горная антылопа.
САРОКА, -і, ДЛ/-рбцы,
-рбк, зк.
1. Птушка сямейства крумкачовых з доў
гім хвастом і чорным з белым апярэннем.
2. нерол. Пра балбатлівага, шумнага чала
века б Сарока на хвасце прынесла — пра
навіну, весткі, атрыманая невядома ад
куль (жарт., іран.). II лрь/м. сарбчы, -ая, -ае
/ сарачын, -а. Сорочыно енязбо.
САРОМЕЦЦА, -еюся, -еешся, -еецца;
незок. 1. Адчуваць сорам, няёмкасць за
свае ўчынкі, паводзіны і пад. С. роскозоць
лро сеою е/ну. С. сеойео брубноео ойзення.
2. Бянтэжыцца, канфузіцца. С. незноёмь/х
людзей. С. пець. 77е м/рэбо с. сео/х слёз. Ц зок.
асароміцца, -млюся, -мішся, -міцца (да 1
знач.) / пасаромецца, -еюся, -еешся, -еец
ца. Дзяцей бы лосоромелося/ 77осоромеўся
лозно зеон/ць сябру.
САРОМІЦЬ, -рбмлю, -рбміш, -рбміць;
незок., коео-м/л/о. 1. Дакараць, выклікаю
чы пачуццё сораму. С. бзяцей зо брэнныя
ўчынк/. С. зо непоеоеу. 2. Бянтэжыць, кан
фузіць. С. лоблеп/ко зоўеоеом/. 3. Нясла
віць, ганьбіць. 7ок/ сын с. усю сям )о. Ц зок.
асароміць, -млю, -міш, -міць; -млёны (да 2
і 3 знач.) / прысароміць, -млю, -міш, -міць;
-млёны (да 1 знач.).
САРОЧКА, -і, ДА/-чцы, мн. -і, -чак, зк.
Верхняя або сподняя кашуля. Ц лрым. са
рочачны, -ая, -ае.
САРПЙІКА, -і, ДА/-нцы, зк. Тонкая ба
ваўняная тканіна ў клетку ці ў палоску. Ц
лрь/л/. сарпінкавы, -ая, -ае.
САРТАВАЛЬНІК, -а, мн. і, -аў, м Ра
бочы, які займаецца сарціроўкай чаго-н. Ц
зк. сартавальніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
САРТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; незок., м/л/о. Размяркоўваць, рас
кладваць па сартах. С. бульбу. С. /дзейныя
еыробы. II зок. рассартаваць, -тўю, -тўеш,
-тўе; -тўй; -тавАны. Ц ноз. сартаванне, -я,
н. / сарціроўка, -і, ДА/ -роўцы, зк. Ц лрым.
сартавальны, -ая, -ае / сарціровачны, -ая,
-ае. Сорл/оеольноямом/ыно. Сорц/роеочноя
ўсм/оноўко О Сартавальная горка — месца
на чыгуначных пуцях, дзе фарміруюцца
саставы (спец ) Сартавальная станцыя —
станцыя, дзе фарміруюць і расфарміроў
ваюць чыгуначныя саставы.
САРТАВЁІ, Ая, бе 1. ел. сорт 2. Які
належыць да высокага, каштоўнага або
спецыяльнага сорту. Сорл/оеоя лм/он/цо.
Сорм/оеое носенняеобсл/ео.
САРТЫМЕНТ, у, 4/ нце, мн -ы, аў
м. (спец.). Сукупнасць адзнак, уласцівае-
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цей, паводле якіх вырабы адносяцца да
таго ці іншага сорту 7рубы нартавага сартыменту. С. пракату. Сартыменты лесу.
САРЦАВІНА, ы, мн. ы, -він, лс Е Ся
рэдняя частка сцябла, ствала або кораня
раслін. 2. Унутраная, сярэдняя частка ча
го-н., напр., плода. С. яблык#. Ц ярым. сар
цавінны, -ая, -ае.
САРЦІРОЎКА, -і, ДМ -роўцы, мн. -і,
-рбвак, лс. 1. ел. сартаваць. 2. Машына
для размеркавання чаго-н. па сартах, па
якасці.
САСВАТАЦЬ ал сватаць
САСІСАЧНАЯ, ай, мн. -ыя, -ых, лс За
кусачная, дзе гандлююць гарачымі сасіс
камі.
САСІСКА, -і, ДМ -сцы, мн. -і, -сак,
лс. Невялікая тонкая каўбаска, якая вы
рабляецца са здробленага варанага мяса
жывёлы або птушкі (або яго заменнікаў)
і звычайна ўжыв. пасля тэрмічнай апра
цоўкі. II лрым. сасісачны, -ая, -ае.
САСКАКВАЦЬ ал саскочыць
САСКАЎЗНЎЦЦА, -нўся, -нёшся,
-нёцца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся;
зак. Тое, што і саскаўзнуць.
САСКАЎЗНЎЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; зак. Спусціцца, з'ехаць
зверху ўніз, зваліцца з чаго-н. коўзаючы
ся. Дылса ху/лка саскаўзнула з нагі. Ц незак.
саскоўзваць, -аю, -аеш, -ае.
САСКВАРЫЦЦА ал скварыцца.
САСКВАРЫЦЬ ал скварыць
САСКОВЫ ел сасок
САСКОЧЫЦЬ, -чу -чыш, -чыць; зак.
1. Скочыць, скачком спусціцца ўніз. С. з
каня. 2. (7/2 ас. звычайна не ўлсые). Не
ўтрымаўшыся на чым-н., зваліцца, скі
нуцца. Дзееры саскочым/ з заеесаў. Ц незак.
саскакваць, -аю, -аеш, -ае.
САСКРОБ, у, мн -ы, аў, м 1. Тое,
што саскрэбена з чаго-н. 2. Месца, з яко
га што-н. саскрэбена. Дыягнастычны с. Ц
лрым. саскрэбны, -ая, -ае.
САСКРЭБЦІ, -скрабў, -скрабёш, -скрабё; -скрабём, -скрабяцё, -скрабўць;
-скрбб, -скрабла; -скрабі; -скрэбены;
зак., м/то. 1. Скрабучы, зняць або ачыс
ціць што-н. з паверхні чаго-н. С. кару
з брэва. 2. леран. З вялікімі цяжкасцямі
сабраць (часцей якую-н. суму грошай;
разм.). II незак. саскрабаць, -ёю, -ёеш, -ёе
/ саскрэбваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз саскра
банне, -я, н / саскрэбванне, -я, н.
САСКЎБЦІ, -бў, -бёш, -бё; -бём, -бяцё, -бўць; -бі; -бены; зак., м/то. 1. Скубу
чы, сарваць. С. траеу. 2. Зрабіць шэрсць
прыгоднай для прадзення. Ц незак. сас
кубаць, -ёю, -ёеш, -ёе / саскўбваць, -аю,
-аеш, -ае.
САСЛАБЕЛЫ, -ая, -ае. Фізічна няду
жы, слабы.
САСЛАБЕЦЬ ал слабець
САСЛАЦЬ, сашліб, сашлёш, сашлё;
сашлём, сашляцё, сашлібць; сашлі; саслёны; зак., каао (м/то). У якасці пакаран
ня прымусова адправіць на пасяленне (у

аддаленую мясцовасць). С. у С/йр. Ц незак.
ссылаць, -ёю, -ёеш, -ёе. Ц наз. сс&лка, -і,
ДМ -лцы, лс. II лрым. ссылачны, -ая, -ае /
ссальны, -ая, -ае.
САСЛЕПУ, лрысл. Тое, што і сослелу.
САСЛІЗНЎЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; зак. 1. Слізгаючы, спус
ціцца ўніз; з'ехаць. С. з берага ўраку. 2. Не
ўтрымаўшыся на чым-н., зваліцца. ТТага
сасл/знула з браб/ны, / ен наляцеў ун/з. Ц не
зак. саслізгваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. са
слізгванне, -я, н.
САСЛОЎЕ, -я, мн. -і, -яў н. 1. Узніклая
на падставе класавых адносін феадалізму
грамадская група са сваімі спадчыннымі
правамі і абавязкамі, замацаванымі звы
чаямі і законамі. Дваранскае с. 2. уст. У
дарэвалюцыйнай Расіі: група асоб, аб'яд
наных прафесійнымі інтарэсамі. С. ме
дыкаў. О Падаткавае саслоўе — сяляне,
гараджане і пад. як грамадская група на
сельніцтва, якая абкладалася падаткамі.
Прывілеяваныя саслоўі — духавенства,
дваранства як грамадская група насель
ніцтва, якая падаткамі не абкладалася. Ц
лрым. саслоўны, -ая, -ае. Саслоўныя інта
рэсы.
САСЛУЖЫВЕЦ, -жыўца, мн. -жыўцы,
-жьіўцаў м. Чалавек, які працуе, служыць
з кім-н. у адным месцы. Ц лс. саслужывіца,
-ы, мн. -ы, -віц.
САСЛУЖЫЦЬ, -ужў, -ўжылі, -ўжыць;
зак. У выразе: саслужыць службу каму — І)
зрабіць паслугу. С. слулсбу даўняму сябру;
2) прынесці карысць. Старыя рэчы ям/чэ
саслужаць сван? службу.
САСМАГЛЫ, -ая, -ае. 1. Зняможаны ад
смагі, гарачыні. 2. Перасохлы, запечаны
(пра губы, рот). Сасмаглыя губы.
САСМАГНУЦЬ ал. смагнуць
САСМАЖЫЦЦА ал. смажыцца
САСМАЖЫЦЬ ал. смажыць
САСМЯГЛЫ, -ая, -ае. Тое, што і са
смаглы.
САСМЯГНУЦЬ, -ну, -неш, не; мйц
-гла; -ні; зак. Тое, што і сасмагнуць.
САСНА, -й, мн. сбсны / (з л/ч. 2, 2, 4)
саснй, сбсен / -снаў ж. Хваёвае вечназя
лёнае дрэва з доўгімі іголкамі і акруглымі
шышкамі, б Заблудзіць у трох соснах — не
змагчы разабрацца ў чым-н. простым. Ц
ламянм/.-ласк. сасонка, -і, ДМ-нцы, мн. -і,
-нак, ж. II лрым. сасновы, -ая, -ае.
САСНАВАЦЬ, -снуй, -снуёш, -снуё;
-снуём, -снуяцё, -снуйць; -снўй; -снавёны; зак., м/то (разм.). Г Зрасходаваць
пры снаванні. С. лражу. 2. Сплесці (пра
павуціну).
САСНІЦЦА ал сніцца
САСНІЦЬ ал сніць
САСНЯК, -ў, мн. -ц -бў м., зб. Сасно
вы лес.
САСОК, -скё, мн. -скі^ -скбў м. Знеш
няя частка малочнай залозы млекакормя
чых і чалавека, з якой (у самак і жанчын)
ссуць малако. Ц ламянм/. сасочак, -чка, мн.
-чкі, -чкаў, м. II лрь/м. сасковы, -ая, -ае.

САР-САС
САСОННІК, -у; м. Сасновы лес. Лбвеку
тут стаяла сцяна густога, цяністага са
сонніку.
САСТАВІЦЕЛЬ, я, мн -і, яў м
(спец.). Спецыяліст па састаўленні, фар
міраваны паяздоў. II лрыл/. саставіцельскі,
-ая, -ае.
САСТАВІЦЬ, -стёўлю, -стёвіш, -стёвіць; -стёўлены; зак., м/то. 1. Паставіць
побач або ў адно месца. С. смалы ўмэнбл/к/.
С. сталы ў абз/н раб. 2. Атрымаць што-н.
цэлае, злучыўшы асобныя часткі. С. цяг
нік. С. лякарства (перамяшаўшы кампа
ненты). 3. Зняць што-н. зверху. С. вазоны
з акна на лабло^у. Ц незак. састаўляць, -Яю,
-Яеш, -Яе. II наз. састаўленне, -я, н.
САСТАРЫЦЦА ал старыцца
САСТАРЫЦЬ ал старыць
САСТАРЭЛЫ, -ая, -ае. 1. Які стаў ста
ры. С., хваравіты чалавек. Дбм бля саста
рэлых (наз.). 2. л^ран. Які перастаў быць
сучасным; устарэлы. С. метаб. Саста
рэлае абзенне (нямоцнае). Ц наз. саста
рэласць, -і, ж. (да 2 знач.).
САСТАРАЦЦА, -бюся, -Яешся, -Яецца;
зак. Тое, што і састарэць.
САСТАРАЦЬ ал старэць
САСТАЎ, -у, М-е, мн. -ы, -аў, м. Г Су
купнасць частак, прадметаў якія склада
юць адно цэлае; склад. Ахарактарызаваць
лічэбнік/ ла саставе. 2. Сукупнасць эле
ментаў якія ўваходзяць у хімічнае злучэн
не рэчыва і пад.; сумесь, раствор. С. глебы.
С. крыві. Лекавы с. 3. чаео або як/. Сукуп
насць людзей, з якіх складаецца які-н.
калектыў арганізацыя (з колькаснага або
якаснага боку). С. выканаўцаў спектакля.
4. Асобы, якія складаюць якую-н. катэ
горыю (па родзе службы, прафесіі і пад.).
Ааманбны с. Лыклабчыцк/ с. Лётны с. 5.
Рад счэпленых разам чыгуначных ваго
наў; цягнік. 7аварны с. 77асажырск/ с.
САСТАЎНЫ, -ёя, -бе. 1. Які складаецца
з некалькіх частак, элементаў Састаўная
лесвіца. 2. Які з'яўляецца часткай чаго-н.,
уваходзіць у склад чаго-н. Сасміаўная час
тка лякарства. О Састаўны выказнік —
які складаецца са звязкі і іменнай часткі.
САСТОЕНЫ, -ая, -ае. Які пасля стаян
ня даў асадак. С.раствср.
САСТОЯЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -стбіцца; зак. Пра вадкасць: пастаяўшы некато
ры час, даць асадак. Лаба павінна с. Мала
ко састо/лася (зверху сабралася смятан
ка). II незак. састойвацца, -аецца.
САСТРАЧЫЦЬ, -страчў, -стрбчыш,
-стрбчыць; -стрбчаны; зак., м/то. 1. Злу
чыць строчкай. С. кл/ны слабн/цы. 2. Пра
ніткі: зрасходаваць, шыючы на машыне. Ц
незак. састрочваць, -аю, -аеш, -ае.
САСТРОІЦЬ ал строіць'
САСТРУГАЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; -рўганы; зак., м/то. Стругаючы, зняць, счыс
ціць. С. кару. 2. лбран. Счысціць, абрэзаць
больш чым трэба. С. усю моркву Ц незак. састрўгваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. састрўгванне, -я, н.

САС-САХ
САСТРЫГЧЫ, -стрыгў, -стрыжэш,
-стрыжб; -стрыжбм, -стрыжацё, -стрыгўць; -стрьіц -стрыгла, -стрыглб; -стры
жы; -стрыжаны; зак., што. Зняць, зрэзаць
нажніцамі і пад. С. яолосы. Ц лезок. састры
гаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
САСТУПІЦЬ, -ступліб, -стўпіш, -стўпіць; -стўплены; зак. 1. Пакінуўшы
якое-н. месца, перайсці на іншае. С. //а
тротуор. С. з задка (спусціцца). 2. што
і чаао. Добраахвотна адмовіцца ад ка
го-, чаго-н., перадаўшы каму-н. іншаму
(разм.). С. сяою чараў. С. л/есцо ў аўтобу
се (вызваліць для іншага). Да состулЬ/
бораау зял/л/ роблой (не здадзім). 3. Пера
стаць супраціўляцца, пярэчыць; пайсці на
ўступкі (разм.). Ёд жо ліялы, трэбо ял/у с.
4. Аказацца горшым у якіх-н. адносінах
пры параўнанні з кім-, чым-н. Узебох ла
ееаара%)й ён не состул/ць н/коліу. 5. што.
Пры продажы аддаць танней вызначанай
цаны. Аоб состулйш трох/, тло л/ожло кул/^ь / больш яблыкаў. Ц незак. саступаць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
САСТЫКАВАЦЦА, кўюся, кўешся,
-кўецца; -кўйся; зак. Тое, што і стыкозоц^а. II незак. састыкоўвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
САСТЫКАВАЦЬ, кўю, кўеш, кўе;
-кўй; -кавАны; зак. мяло. Тое, што і стыкаеа^ь. Ц незак. састыкоўваць, -аю, -аеш,
-ае. II наз. састыкоўка, -і, ДА/ -ўцы, ж. /
састьжОўванне, -я, н. Ц лрылі. састыковач
ны, -ая, -ае.
САСЎД, -а, АТ-дзе, лін. -ы, -аў лі. Труб
часты орган (у целе чалавека, жывёлы, у
раслінных арганізмах), па якім цячэ вад
кае рэчыва, кроў або лімфа. Арыеялослыя
сасуды. Сасуды раслін. Ц лол/ялш. сасудзік,
-а, лін. -і, -аў лі.
САСУДА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносіны
да сасудаў напр.: сасудазвужальны, сасу
дападобны, сасударасшыральны, сасудару
хальны.
САСУДЗІСТЫ, -ая, -ае. Які складаецца
з сасудаў мае адносіны да іх. Сосубз/стоя
тколко вока.
САСЦЁБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны /'
САСЦЯБАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.
(разм.). 1. коео-што. Збіць, сцябаючы
чым-н. С. піраву. С. кусні парэчак. 2. што.
Сапсаваць, зрабіць непрыгодным сцяба
ючы (пра пугу). С. луеу. 3. каео ('што/ Уда
раючы пугай, дубцом, пакрыць пісагамі
шкуру жывёлы. II незак. сасцёбваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. сасцёбванне, -я, н.
САТАНА, -ы, лі. 1. Злы дух, д'ябал, які
супрацьстаіць Богу. 2. лі. і ж., разлі. Лаян
кавае слова. II лрылі. сатанінскі, -ая, -ае. С.
сліех (перан.: злосна-насмешлівы).
САТАНЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак.
(разм.). Станавіцца раз'юшана-злым,
злейшым. II зак. асатанець, -ёю, -ёеш, -ёе.
САТКАЦЬ ал ткаць
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САТЛЁЛЫ, -ая, -ае. Такі, што, тлеючы,
згніў або згарэў да канца. Са/ллелая адзе
жына. Самлелае вуаолле.
САТЛЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; зак. Тлею
чы, згніць або згарэць да канца. Спражка
салілела об часу. У нечы самлела вуаолле.
САТРАП, -а, лін. -ы, -аў лі. 1. Намеснік
правіцеля ў старажытнай Персіі і Індыі,
які меў неабмежаваную ўладу. 2. лброл.
Самадур, дэспат, жорсткі начальнік, ты
ран. II лрылі. сатрапскі, -ая, -ае.
САТУРАТАР, -а, лін. -ы, -аў лі. Апарат
для насычэння вадкасцей вуглякіслым га
зам. II лрылі. сатуратарны, -ая, -ае.
САТЫР, -а, лін. -ы, -аў, лі. У грэчаскай
міфалогіі: ніжэйшае бажаство ў выглядзе
істоты з хвастом, рагамі і казлінымі нага
мі, распусны спадарожнік бога віна і веся
лосці Дыяніса.
САТЁІРА, -ы, ж. 1. Рэзкая, з'едлівая
іронія, высмейванне, развянчанне каго-,
чаго-н. 2. Твор мастацтва і літаратуры, дзе
высмейваюцца і рэзка асуджаюцца нега
тыўныя з'явы жыцця. Усотыры вялікая сі
ла ачышчэння. II лрылі. сатырычны, -ая, -ае.
САТЫРЫК, -а, лін і, -аў лі Аўтар са
тырычных твораў
САТЭЙНІК, -а, лін. -і, -аў лі. Скаварада
з тоўстым дном і з высокімі прамымі ба
камі.
САТЭЛІТ, -а, М -ліце, лін. -ы, -аў, лі.
1. У Старажытным Рыме: узброены найміт-целаахоўнік. 2. лброл. Выканаўца чу
жой волі, паслугач, памагаты (кніжн.). 3.
Спадарожнік планеты (спец.). Месяц — с.
Зямлі. 4. Дзяржава, фармальна незалеж
ная, а па сутнасці падпарадкаваная іншай,
больш моцнай дзяржаве.
САЎНА, -ы, ж. Фінская лазня з гара
чым сухім паветрам.
САЎГАНУЦЦА ад соўгацца
САЎГАНУЦЬ ал. соўгаць.
САЎГАС, -а, лін. -ы, -аў м. Скарачэнне:
савецкая гаспадарка — буйное дзяржаў
нае сельскагаспадарчае прадпрыемства ў
СССР Сз/лоеобоучы с. Ц лрылі. саўгасны,
-ая, -ае.
САЎДЗЁЛЬНІК, -а, лін і, аў лі Ча
лавек, які ўдзельнічае разам з кім-н. у
чым-н. (часцей нядобрым, шкодным).
Саўдзельнік/ ў злочылстеох. Ц ж. саўдзёльніца, -ы, л/н. -ы, -ніц. Ц лрылі саўцзёльніцю,
-ая, -ае.
САЎДЗЁЛЬНІЦТВА, -а, н Сумесны
ўдзел з кім-н. у чым-н. (часцей нядобрым,
шкодным).
САЎДЗЁЛЬНІЧАЦЬ, -аю, аеш, ае;
незак. Сумесна ўдзельнічаць з кім-н. у
чым-н., быць саўдзельнікам чаго-н. (час
цей пра нядобрую справу, нешта несама
вітае, непрыстойнае).
САЎЛАДАЛЬНІК, а, лін і, аў лі Асо
ба, якая сумесна з кім-н. валодае чым-н. Ц
ж. саўладальніца, -ы, лін. -ы, -ніц.
САЎЛАДАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; зак., з
кім-чылі. Перамагчы, узяць верх у чым-н.;
адолець, асіліць каго-, што-н. С. са зла

чынцам. С. з канём (прымусіць слухацца,
падпарадкаваць сабе). С. з сабою (перасі
ліць сябе). 2. Змагчы выканаць якую-н.
работу, ажыццявіць што-н. С. з уборкай
х/іеба.
САЎЛАДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.
(спец.). Уладаць чым-н. сумесна з кім-н.
II наз. саўладанне, -я, н.
САЎНАРКАМ, -а, лін. -ы, -аў лі. (гіст.).
Скарачэнне: Савет Народных Каміса
раў — назва вышэйшага выканаўчага і
распарадчага органа дзяржаўнай улады
ў СССР у 1917—І946 гг Ц лрылі. саўнар
камаўскі, -ая, -ае.
САФА, -ы, лін. сбфы і (з л/ч 2, 2, 4) сафьі,
соф, ж. Нізкая шырокая канапа.
САФАРЫ, нескл., н. 1. Паляванне на
буйных дзікіх жывёл у спецыяльных за
паведніках у Афрыцы, а таксама самі за
паведнікі, дзе дазволена такое паляванне.
77бехоць но с. 2. Паход, турпаездка, пра
цяглае падарожжа ў экзатычныя краіны.
3. Адзенне з лёгкай гладкай тканіны ў
асноўным ахоўнага колеру хакі з наклад
нымі кішэнямі, адстрочкай і пад. Стыль с.
ло-ролейшол/у октуольлы.
САФІЗМ, -у, л/. (кніжн ). Розумазаклю
чэнне, якое здаецца фармальна правіль
ным, але не з'яўляцца такім па сутнасці,
паколькі заснавана на наўмысна няпра
вільным падборы зыходных палажэнняў.
II лрыл/. сафістычны, -ая, -ае.
САФІСТ, -а, А/ -сце, лін. -ы, -аў, лі.
(кніжн.). Чалавек, які карыстаецца сафізмамі для доказу сваіх сцвярджэнняў. Ц ж.
сафістка, -і, ДА/ -тцы, л/л. -і, -так. Ц лрыл/.
сафістычны, -ая, -ае.
САФІСТЫКА,
і, ДА/ -тыцы, ж
(кніжн.). Сафістычны спосаб разважан
няў.
САФЁГ, -а, А/ -фіце, л/л. -ы, -аў, лі.
(спец.). Свяцільнік рассеянага святла, які
асвятляе сцэну спераду і зверху. Ц лрылі. са
фітны, -ая, -ае
САФ'ЙН, -у лі. Мяккая, спецыяльна
вырабленая казіная або авечая скура яр
кага колеру якая ідзе на кніжныя пера
плёты, абутак, абіўку мэблі і інш. Ц лрылі.
саф'янавы, -ая, -ае.
САХА, -і, ДА/ сасё, ліл. сбхі / (з л/ч. 2,
2, 4) сахі^ сох / сбхаў ж. 1. Прымітыўная
сельскагаспадарчая прылада для ворыва.
2. Слуп з развілкай на канцы, які ўжыв.
пры будаўніцтве чаго-н. як апора. 3. Ме
ра зямлі, што была адзінкай падатковага
абкладання ў феадальнай Расіі і Вялікім
Княстве Літоўскім у 13—17 стст. (гіст.).
4. ліл. Рогі лася. Ц лол/ялш. сбшка, -і, ДА/
-шцы, ліл. -і, -шак, ж. (да 1 знач.). Ц лрыл/.
сбшны, -ая, -ае (да 1 і 3 знач.).
САХАРЫН, у, л/ / САХАРЫНА, ы, ж
Сурагат цукру, белы салодкі парашок. Ц
лрыл/. сахарынавы, -ая, -ае.
САХАТЫ, -ая, -ае. 1. З галінастымі ра
гамі. С. олель. 2. у злоч. лоз. сахАты, -ага,
л/л. -ыя, -ых, л/. Тое, што і лось.
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САХОР, -харА, мн. -хары, -харбў, м Жа
лезныя вілы для накідвання гною. Ц прым.
сахорны, -ая, -ае.
САЦ... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач.: 1) сацыяльны, напр.:
сацзабеснячэнне, са^страхаванне; 2) са
цыялістычны, напр., сацабавязацельства.
САЦІН, -у .м. Баваўняная ці шаўковая
тканіна, якая мае гладкі бліскучы правы
бок. II ярым. сацінавы, -ая, -ае.
САЦКУЛЬТБЫТ, у Л/ -бьіце, м. Ска
рачэнне: сацыяльная культурна-бытавая
сфера. Лб-екты сацкультбыту (усе аб'ек
ты, установы, што адносяцца да гэтай
сферы). II ярым. сацкультбытаўскі, -ая, -ае
(разм.).
САЦСТРАХ, -у,
Скарачэнне: сацы
яльнае страхаванне, Органы сацстраху. Ц
лрым. сацстрахаўскі, -ая, -ае (разм.). Сац
страхаўская пуцёўка.
САЦЫЁЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыя
ліст у галіне сацыялогіі.
САЦЫЯ... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносіны
да грамадства, да навук пра грамадства,
напр.: сацыялінгвістыка, сацыянсіхалогія.
САЦЫЯЛАГІЧНЫ ал. сацыялогія
САЦЫЯЛ-ДЭМАКРАТ, а, Л/ -рАце,
мн. -ы, -аў м. Член сацыял-дэмакратыч
най партыі.
САЦЫЯЛ-ДЭМАКРАТЫЯ, -і, ж Ідэй
на-палітычная плынь у міжнародным ра
бочым руху, якая ўзнікла ў канцы 19 ст. і
спачатку ставіла сваёй мэтай рэвалюцый
ную барацьбу з капіталізмам, а затым пе
райшла да палітыкі рэформ, накіраваных
на паступовае сацыяльна-эканамічнае
ўдасканаленне грамадства. Ц лрым. са
цыял-дэмакратычны, -ая, -ае
САЦЫЯЛІЗМ, -у, ж. Грамадскі лад, які
характарызуецца грамадскай уласнасцю
на сродкі вытворчасці, адсутнасцю эк
сплуатацыі чалавека чалавекам і прынцы
пам: ад кожнага па яго здольнасцях, кож
наму па яго працы. 77абубова сацыялізму. Ц
лрым. сацыялістычны, -ая, -ае.
САЦЫЯЛІСТ, -а, М сце, мн -ы, аў, м
Член сацыялістычнай партыі, паслядоў
нік сацыялістычнага вучэння. Ц ж. сацыя
лістка, -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так.
САЦЫЯЛІСТЫЧНЫ, ая, ае 1. Які
мае адносіны да сацыялізму, заснаваны
на прынцыпах сацыялізму які ажыццяў
ляе сацыялізм; які прасякнуты ідэямі са
цыялізму выражае іх. Саюз Савецкіх Са
цыялістычных Рэслуб/лк. Сацыялістычныя
краіны. Сацыялістычная эканоміка. Сацыя
лістычная гаспабарка. С. гуманізм. 2. Які
мае адносіны да сацыял-дэмакратыі. С.
інтэрнацыянал.
САЦЫЯЛОГІЯ, і, ж Навука аб зака
намернасцях развіцця і функцыянавання
грамадства. Ц лрым. сацыялагічны, -ая, -ае.
Сацыялагічныя баслебаванні.
САЦЫЯЛЬНЫ, ая, ае 1. ал соцыум
2. Грамадскі, які мае адносіны да жыцця
людзей і да іх адносін у грамадстве. Сацы

яльнае становішча. Сацыяльнае асяройізе.
О Сацыяльнае забеспячэнне — дзяржаў
ная сістэма матэрыяльнага забеспячэння
грамадзян у старасці, а таксама ў выпадку
хваробы або непрацаздольнасці.
САЧАВІЦА, -ы, ж. Аднагадовая травя
ністая расліна сямейства бабовых, а так
сама круглае зерне гэтай расліны. Ц лрым.
сачавічны, -ая, -ае. С. сул (прыгатаваны з
насення сачавіцы). 0 (Прадацца) за сача
вічную поліўку (кніжн., пагард.) — здра
дзіць чаму-н. важнаму з-за дробязнай вы
гады.
САЧКОВЫ' ал. сак'
САЧКОВЫ <м сак".
САЧОК' ал сак'
САЧОК" ал сак"
САЧЫНЕННЕ, -я, лж і, -яў, н Від
пісьмовай (пераважна школьнай) работы,
якая ўяўляе сабой выкладанне сваіх думак
на зададзеную тэму.
САЧЫЎКА, -і, ДА/ -ўцы, ж. (разм.).
Тое, што і сачавіца.
САЧЫЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., сбчыцца;
лезак. 1. Цячы, выцякаць па кроплі або
тонкім струменем з чаго-н.; выдзяляц
ца. 7?аба сочыцца з цэбра. З бярозы сачыў
ся сок. 2. Пранікаць, пападаць унутр (пра
вадкасць). У боты сочыцца ваба. 3. лерал.
Пранікаць куды-н. праз што-н. (пра свят
ло, гукі і пад.). ТТраз шчыліны бзвярэй сачы
лася святло.
САЧЫЦЬ', сачў, сбчыш, сбчыць; незак.
1. што, за кім-чым і з бабан. Назіраць за
тым, што рухаецца (або за тым, што мо
жа прыйсці ў рух). С. за самалётам у не
бе. С., як бусел кружыцца наб ліпай. 2. за
чым і з бабан. Назіраць за развіццём, хо
лам чаго-н., быць у курсе справы, ціка
вячыся ўсім, што дзе-н. адбываецца. С.
за сустрэчай на вышэйшым узроўні. С., як
/буць справы на ўборцы каласавых. 3. за
кім-чым, што, са злуч. <жа&> і з бабан. На
зіраць, наглядаць за кім-, чым-н. (з мэтай
праверкі, аховы і пад.). С. за ўзроўнем бабы
ў прыборах. С. за парабкам у інтэрнаце. С.
за выкананнем правіл пажарнай бяспекі. С.,
каб бзеці былі баглебжаны (клапаціцца).
4. за кім-чым, што. Устанавіць пастаянны
нагляд за кім-, чым-н. з мэтай выкрыць,
выявіць што-н., злавіць каго-н. на чым-н.
С. за работай ганблю. 5. каго-што. Пад
пільноўваць, асочваць. С., бзе курыца нясецца. 6. каго-што. У мове паляўнічых:
адшукваць па следзе; высочваць. С. зайца.
II наз. сачэнне, -я, н. і сбчка (да 4 знач.), -і,
ДЗ/ -чцы, ж.
САЧЙЦЬ , сачў, сбчыш, сбчыць; не
зак. 1. Пра вадкасць: выцякаць па кроп
лі, струменьчыкам; цячы. 2. Здабываць
што-н. з чаго-н. С. мёб з сотаў. Ц наз. са
чэнне, -я, н.
САЧЭННЕ' ал. сачыць'.
САЧЭННЕ" ал сачыць"
САШМАРГНУЦЬ, нў, нёш, -нё;
-нём, -няцё, -нўць; -ні; -шмбргнуты; зак.,
што. 1. Шмаргнуўшы, сарваць што-н. або
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абарваць з паверхні. С. колькі каласоў яч
меню. 2. Шмаргануўшы, злучыць, сцяг
нуць што-н. С. замок у куртцы. С. мату
замі капшук. II незак. сашморгваць, -аю,
-аеш, -ае.
САШМОРГАЦЦА, 1 і 2 ас звычайна
не ўжыв., -аецца; зак. Сцерціся ад доўгага
шморгання.
САШМОРГАЦЬ, аю, аеш, -ае; -аны;
зак. што. 1. Шморгаючы, сарваць што-н.
або абарваць з паверхні. С. лісце з галля. 2.
Сцерці частым шморганнем. С. венік.
САШНІК, -А, мн. -і^ -бў м. (спец.).
1. Частка сахі, плуга і некаторых іншых
сельскагаспадарчых прылад — востры жа
лезны нарог; які падразае пласт зямлі зні
зу, праводзіць у глебе баразёнкі. 2. Шыро
кая стальная пласціна, прымацаваная да
лафета, якая, упіраючыся ў зямлю, пера
шкаджае адкату гарматы пасля выстралу. Ц
нрым. сашніковы, -ая, -ае.
САШПІЛЯЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-шпіліцца; зак. Злучыцца разам (шпількай і пад.). Ц незак. сашпільвацца, -аецца.
II наз сашпільванне, -я, н
САШРУБАВАЦЬ, -бўю, бўеш, -бўе;
-бўй; -бавАны; зак., што. 1. Злучыць,
змацаваць шрубамі. 2. Сапсаваць частым
зашрубоўваннем і расшрубоўваннем. Ц не
зак. сашрубоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
сашрубоўванне, -я, н
САШТУРХНУЦЬ, -нў,
нёш,
нё;
-нём, -няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак., кагошто. Штурхнуўшы, зрушыць з месца. С.
камень з барогі. С. з моста ў рэчку (зверху
ўніз). II незак. саштурхваць, -аю, -аеш, -ае
і саштурхоўваць, -аю, -аеш, -ае Ц наз. саш
турхванне, я, н і саштурхоўванне, -я, н.
САШЧАМІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-шчаміцца; зак. (разм.). 1. Шчыльна сам
кнуцца, злучыцца (пра зубы, пальцы і
пад.). 2. перан. Пра сэрца, душу: адчуць
боль, цяжар пад уплывам якога-н. пачуц
ця. Лб жалю сашчамілася сэрца. Ц незак. са
шчамляцца, -Аецца і сашчэмлівацца, -аецца.
САШЧАМІЦЬ, -шчамліб, -шчбміш,
-шчаміць; -шчбмлены: зак., што (разм.).
1. Шчыльна злучыць, самкнуць (зубы,
пальцы і пад.). С. зубы. 2. перан. Выклі
каць адчуванне душэўнага болю, смутку і
пад. ^Жоль сашчаміў сэрца. Ц незак. сашчам
ляць, -яю, -Аеш, -Ае і сашчэмліваць, -аю,
-аеш, -ае.
САШЧАПІЦЦА, -шчаплгбся, -шчЗпішся, -шчбпіцца; зак. 1. (7 і 2 ас. не ўжыв.).
Злучыцца пры дапамозе чаго-н. (сашчэ
пак, клямараў і пад.). 2. (7 і 2 ас. звы
чайна не ўжыв.). Сплёўшыся, злучыцца
разам; шчыльна з сілай сціснуцца (пра
зубы і пад.), сашчаміцца (пра рукі, паль
цы і пад.). 77ольцы сашчапіліся ў кулакі. 3.
перан. Сысціся ў бойцы, спрэчцы. С. за
рубкі. II незак. сашчапляцца, -Аюся, -Аеш
ся, -Аецца і сашчэплівацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
САШЧАПІЦЬ, -шчаплгб, -шчбпіш,
-шчбпіць; -шчбплены; зак., што. І. Злу-
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чыць адно з адным пры дапамозе сашчэ
пак, клямараў і пад. С. ланцуе. 2. Злучыць
разам, сплятаючы (рукі, пальцы). С. ку
лак. С. рук/. С. зубы (сціснуць). II кезак. са
шчапляць, -Яю, -Яеш, -Яе і сашчэпліваць,
-аю, -аеш, -ае.
САШЧЫПАЦЬ, -пгчьгпліб, -шчыплеш,
-шчыпле; -шчыпі; -шчыпаны; зак., мала.
Шчыпаючы сарваць, вырваць што-н. С.
шчаўе. С. лусту хлеба. Ц лезак. сашчЯшваць,
-аю, -аеш, -ае; абнакр. сашчыпнўць, -нў,
-нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні; -нўты.
II лаз. сашчыпванне, -я, л
САШЧЭМЛІВАЦЦА ал сашчаміцца
САШЧЭМЛІВАЦЬ ал. сашчаміць
САШЧЭПКА, -і, ДЛ/-пцьг, л/л. -і, -пак,
лс. 1. Прылада для сашчэплівання па
пер. 2. Прыстасаванне, з дапамогай якога
счапляюць што-н. (спец.). Балонныя сашчэнкі. II дрылі, сашчэпачны, -ая, -ае.
САЮЗ, -а і -у л/л. -ы, -аў л/. 1. -у. Цес
нае аб'яднанне, сувязь дзвюх або некаль
кіх асоб, груп і пад. Сяброўскі с. Раённы с.
паляўнічых. 2. -у. Аб'яднанне, пагаднен
не арганізацый, дзяржаў для сумесных
дзеянняў. Раённы саюз. /анблёвы саюз. 3.
Назва дзяржаў грамадскіх арганізацый,
таварыстваў партый, класаў С. Савецкіх
Сацыялістычных /*эслубл/к. /7рд^есйль/ с.
С. рабочых і сялял. С. кампазітараў. Ц лрыл/.
сайзны, -ая, -ае.
САЮЗНІК, -а, л/л. -і, -аў л/. Той, хто
знаходзіцца ў саюзе (у І і 2 знач.), дзейні
чае ў згодзе з кім-, чым-н. Заключаць лаеабненне з саюзнікамі. Саюзнікі ў барацьбе з
а^эсарал//. Ц лс. саюзніца, -ы, л/л. -ы, -ніц.
II лрыл/. са&зніцкі, -ая, -ае
САЮЗНЫ ал. саюз
СВАБОДА, -ы, ДА/ -дзе, лс. 1. У філа
софіі: магчымасць праяўлення суб'ектам
сваёй волі на аснове пазнання законаў
развіцця прыроды і грамадства. Сўаблосіны свабобы і неабхобнасці. 2. Дзяржаўная
незалежнасць, суверэнітэт. .Барацьбіты за
свабобу нароба. 3. Адсутнасць абмежаван
няў якія звязваюць грамадска-палітыч
нае жыццё і дзейнасць грамадства або яго
членаў С. выбару еераеызлаллл. С. слова.
4. Увогуле — адсутнасць якіх-н. абмежа
ванняў у чым-н., асабістая незалежнасць,
самастойнасць. Лоўкая с. 5. Стан таго, хто
не знаходзіцца ў заключэнні, у няволі.
Выпусціць ла свабобу.
СВАБОДАЛЮБІВЫ, ая, ае Які лю
біць свабоду незалежнасць, прасякнуты
любоўю, імкненнем да свабоды, да неза
лежнасці. С. нароб.
СВАБОДАЛЮБНАСЦЬ, і, лс Тое, што
і свабобалюбства.
СВАБОДАЛЮБНЫ, -ая, ае Тое, што і
свабобалюбівы.
СВАБОДАЛЮБСТВА, а, л Любоў ім
кненне да свабоды, да незалежнасці; ба
рацьба за яе.
СВАБОДАМЫСНАСЦЬ, і, лс 1. Сва
бодны і незалежны склад думак. 2. Кры
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тычныя адносіны да пануючых палітыч
ных поглядаў існуючага ладу і пад.
СВАБОДАМЫСНЫ, -ая, -ае. Які ад
розніваецца, вызначаецца свабодамыс
насцю. С. вучоны.
СВАБОДНЫ, -ая, -ае. 1. Які карыстаец
ца свабодай, валодае незалежнасцю, суве
рэнны. Сообоблыя рэспублік/. 2. Незалеж
ны, не звязаны ні з кім якімі-н. абавязка
мі, адносінамі. С. псраклабчык. С. мастак.
3. Які не ведае перашкод, абмежаванняў
не абмежаваны пэўнымі нормамі. Рашу
чыя свабобныя лазобзілы. Свабобныя абле
глы. 4. Які працякае, адбываецца лёгка,
без замінак. Саабаблае быханне. Свабобныя
РУКІ рукамі. Сяабобла (прысл.) заварыць ла
кітайскай мове. 5. Нікім або нічым не за
няты; вольны. Саабоблас месца ў картары.
Свабобныя рукі (нічым не занятыя). 6. Не
цесны. Сеабоблае паліто. 7. Прасторны,
раскошны. У тэатры прыеолса і свабобла (прысл.). 8. разм. Які не знаходзіцца ў
дадзены момант у карыстанні. Лакой с.
Свабобныя ^рошы. 9. Які ні да чаго не пры
мацаваны, ні з чым не злучаны. С. канец
ланцуга. Ц лаз. свабоднасць, -і, лс. (да 1, З
і 4 знач.).
СВАБОДНА, лрысл. Проста, лёгка, без
цяжкасцей (разм.). 7ут с. молсла лал/ясціцца. С. купіць патрэбную рэч.
СВАВОЛІЦЬ, -лю, ліш, -ліць; незак 1.
Гарэзаваць, дурэць. /Таалябай, каб бзеці не
сваволілі. 2. Рабіць у адпаведнасці са сва
ёй воляй, не зважаючы ні на што. 3. Весці
сябе несур'ёзна, легкадумна; буяніць. Апо
лец сталы, а сваволіць. Ц зак. насваволіць,
-лю, -ліш, -ліць. II наз. сваволенне, -я, н.
СВАВОЛЬНІК, а, мн -і, -аў, м 1. Той,
хто сваволіць; гарэза, дуронік. Яе бзеці, а
свавольнікі. 2. Упарты, свавольны чалавек.
3. Несур'ёзны, легкадумны чалавек. Ц лс.
свавольніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
СВАВОЛЬНІЦТВА а, н Тое, што і
свавольства.
СВАВОЛЬНІЧАЦЬ, аю, аеш, -ае; не
зак. Тое, што і сваволіць. Ц зак. насвавольні
чаць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. свавольнічанне,
-я, н.
СВАВОЛЬНЫ, -ая, -ае 1. Гарэзлівы,
гуллівы. (Глабальнае бзіця. С. еетрык (пе
ран.). 2. Схільны да свавольства; упарты,
неслух. Яічоеа не слухае еэты с. сын, усё
па-свойму робіць. Ц наз. свавольнасць, -і, лс.
СВАВОЛЬСТВА, а, н 1. Гарэзлівасць,
гуллівасць. С. бзяцей. 2. Свавольныя па
водзіны, учынкі, якія ідуць наперакор ка
му-н., парушаюць прынятыя нормы. С.
інспектара.
СВАЛАТА, -Ьі, ДЛ^-лацё, лс. (разм. ла
янк.). Тое, што і сволач (у 2 знач ).
СВАЛАЧНЁІ, -Ая, -бе (разм., лаянк.).
Подлы, агідны. С. характар.
СВАРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, лс.
Спрэчка, якая суправаджаецца крыкам,
шумам, лаянкай і пад. Распачаць сварку.
Лепш блаеімір, як бобрая с. (прыказка).

СВАРЛІВЫ, -ая, -ае. Схільны да сва
рак, спрэчак. С. сусеб. С. характар. Ц наз.
сварлівасць, -і, лс.
СВАРЙЦЦА, сварўся, свАрьгшся, сва
рыцца; незак. 1. Распачынаць сварку
лаяцца з кім-н. Сварацца лсынчыны ка
ля стубні. 2. Крычаць на каго-н., лаяць за
што-н. Яа мулса сварылася лсонка. Ц зак.
пасварацца, -варўся, -вАрышся, -вАрыцца.
СВАРЙЦЬ, сварў, свАрьгш, свАрьгць;
незак., каео. Выклікаць сварку спрэчку
каго-н. з кім-н. II зак. пасвараць, -сварў,
-свАрьгш, -свАрьгць. Я. сяброў.
СВАСТЫКА, -і, ДМ-тьгцьг, мн. -і, -тык,
лс. Знак у выглядзе крыжа з загнутымі пад
вуглом канцамі — эмблема германска
га фашызму (першапачаткова арнамен
тальны матыў у старажытных культурах, у
мастацтве некаторых народаў).
СВАТ, -а, МсвАце, мн. сватьі, -бў м. 1.
Той, хто сватае каго-н. каму-н. Сустра
каць сватоў. 2. Бацька мужа ў адносінах да
жончыных ці бацька жонкі ў адносінах да
мужавых бацькоў 0 Ні сват ні брат — ні
якая не радня. Ц лс. свацця, -і, мн. -і, -яў.
СВАТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
незак., ба каео і без бап. Прасіць згоды на
шлюб. С. ба бзяўчыны з сусебняй еёскі. Ц
зак. пасватацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц
ноз. сватанне, -я, н. і сватаўства, -А, н.
СВАТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., ка
ео-што. І. каму. Прапаноўваць каго-н. у
мужы ці ў жонкі. Сваталі яму мноеа бзяўчат. 2. Прасіць згоды на шлюб з кім-н. (у
жанчыны або ў яе радні). С. бачку сусеба.
3. пбран. Настойліва прапаноўваць што-н.
(заняць якую-н. пасаду, выступіць у ка
го-н. або выкарыстаць што-н., назначыць
у якасці каго-н. і пад.; разм.). С. у кіраўні
кі. II зак. пасватаць, -аю, -аеш, -ае; -аны,
сасватаць, -аю, -аеш, -ае; -аны, высва
таць, -аю, -аеш, -ае; -аны і усватаць, -аю,
-аеш, -ае; -аны. Ц наз. сватанне, -я, н. і сва
таўства, -А, н.
СВАЦЦЯ, -і, мн. -і, -яў лс. 1. Жанчына,
якая сватае нявесту жаніху ці жаніха ня
весце. 2. Маці мужа ў адносінах да жончы
ных ці маці жонкі ў адносінах да мужавых
бацькоў б Пераезная свацця (разм.) — ча
лавек, які часта мяняе месца свайго зна
ходжання дзе-н.
СВАЯВОЛЬНІК, -а, мн і, аў м Тое,
што і свавольнік. Ц лс. сваявбльніца, -ы, мн.
-ы, -ніц.
СВАЯВОЛЬНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае;
незак. Тое, што і свавольнічаць. Ц наз. сва
явольнічанне, -я, н.
СВАЯВОЛЬНЫ, ая, -ае Тое, што і
свавольны.
СВАЯВОЛЬСТВА, а, н Тое, што і сва
вольства.
СВАЯК, -А, мн. -ь -бў м. Той, хто зна
ходзіцца ў сваяцтве з кім-н. С. па маме.
Далёкі с. II лс. сваячка, -і, ДА/ -чцы, мн. -і,
-чак.
СВАЯЎСТВО, -А, н. (разм.). 1. Адносі
ны паміж людзьмі, якія маюць агульных
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продкаў а таксама паміж сваякамі тых, хто
пажаніўся. Дыцьу
С. зра
білася вібам робнасці, сваяцлюа. 2. леран.
Падабенства, блізкасць па змесце, пры
кметах, уласцівасцях. 77сршыя вершы бь/ліў
нелаерэбнь/м сваяўстве з ^аебановічам.
СВАЯЦКІ, -ая, -ае. 1. Заснаваны на
сваяцтве, які мае адносіны да сваяцтва.
Сваяцкія абносіны. 2. Блізкі па агульнасці
паходжання. 3. Уласцівы сваякам, блізкім
людзям; сардэчны, цёплы. С. прыём гас
цей. II наз. сваяцкасць, -і, лс.
СВАЯЦТВА, а, н 1. Сувязь паміж
людзьмі, заснаваная на паходжанні ад
агульнага продка, а таксама на шлюбных
сямейных адносінах. Дальняе с. С. ла баць
кавай тлнй. 2. зб. Родныя, сваякі; радня. Ла
вяселле заехалася ўсё с. 3. леран. Падабен
ства, блізкасць па змесце, уласцівасцях,
прыкметах. С. з Алрабыць/ялл' беларускіх
класікаў.
СВАЯЧКА ал сваяк
СВЕДКА, -і, ДМ-у Г -ам, м.; ДАТ-дцы,
Г -ай (-аю), ж., мн. -і, -дак. 1. Чалавек,
які непасрэдна прысутнічаў пры якой-н.
падзеі, здарэнні; сучаснік і назіральнік
чаго-н. Быць сведкам бойкі. 2. Асоба, якая
прысутнічае пры чым-н. для афіцыйнага
пацвярджэння сапраўднасці ці правіль
насці таго, што адбываецца. Прысутнічаць
сведкамі пры рэгістрацыі шлюбу. 3. Асоба,
якая выклікаецца ў суд, каб даць паказан
ні пра вядомыя ёй абставіны па справе.
Быць за свебку ў субзе. Ц лрым. сведкавы,
-ая, -ае. Сведкавыя лаказанні.
СВЕДЧАННЕ, я, н 1. Паведамлен
не асобы пра тое, сведкай чаго яна была.
77а сведчанні с^ларажь^аў гэты лмын /нулі
стаяў баўно. 2. Факты і рэчы, што з'яўля
юцца пацвярджэннем чаго-н. Уэ/ль/я ліч
бы — с. лра бобрыя лослехі. 3. Дача пака
занняў на судзе. ТТраўбзІвае с. 4. Афіцый
нае пацверджана сапраўднасці чаго-н. С.
медыцынскай камісіі.
СВЕДЧЫЦЬ, -чу -чыш, -чыць; незак.
1. аб чым, лра што і з бабан. Пацвярджаць
правільнасць, сапраўднасць чаго-н. у якас
ці відавочніка, сведкі, дасведчанай асобы.
С. аб забойстве. 2. аб чым і лра што. Быць
сведчаннем чаго-н. 77арабак на пісьмовым
стале сведчыць лра тое, што вучань аку
ратны. 3. каму ла чым. Даць паказанні на
судзе. С. ла справе крадзяжу. 4. што. Афі
цыйна пацвярджаць правільнасць чаго-н.
С. лобліс дырэктара. Ц зак. засведчыць, -чу
-чыш, -чыць; -чаны (да 1 і 4 знач.).
СВЕЖА.. Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: 1) нядаўна, толькі
што, напр.: свежавыбелены, свежаскошаны,
свежаспечаны; 2) у свежым выглядзе, напр.:
свежазамарожаны, свежамарожаны.
СВЕЖАВАЦЬ, свяжўю, свяжўеш, свяжўе; свяжўй; свежавАны; незак., каео-што
(разм.). Знімаць скуру з забітай жывёліны
і разбіраць тушу. Ц зак. асвежаваць, асвяжўю, асвяжўеш, асвяжўе; асвяжўй; асве
жаваны. II наз. свежаванне, -я, н.

СВЕЖАМАРОЖАНЫ, ая, ае Зама
рожаны ў свежым выглядзе. Свежалшрожаная рыба.
СВЕЖАНІНА, -ы, ж. (разм.). Тое, што
і свежына.
СВЁЖАСЦЬ, -і, ж. 1. ал. свежы. 2. Ха
ладнаватае, чыстае паветра; прахалода. У
акно дыхнула свежасцю. 3. Свежы, здаро
вы выгляд. С. шчок.
СВЁЖЫ, -ая, -ае. 1. Толькі што пад
рыхтаваны або атрыманы, не сапсаваны,
а таксама такі, якога не кранула апрацоў
ка (вэнджанне, саленне, кансерваванне і
пад.). Свежыя кветкі. Свежыя яеабы. С.
чай. Свежае мяса. 2. Які не быў у карыс
танні, ва ўжыванні. Свежыя ^Іранкі. 3.
Пра ваду, паветра: чысты, нічым не за
бруджаны, які часта абнаўляецца. У хаце
свежае паветра. Свежая ваба. 4. Халад
наваты, не вельмі цёплы. Бечар босыць с.
С. вецер. 5. Які не страціў сваёй яркасці,
натуральнай афарбоўкі. Фарба на сценах
не пажухла, была як свежая. Свежае се
на (ярка-зялёнае). 6. Выразны, новы або
арыгінальны. Свежыя Важанні. Свежая
бумка. С. лоадяб на праблему. 7. Поўны
сіл, энергіі, здаровы (пра чалавека). Са
свежымі сіламі працаваць (адпачыўшы,
паспаўшы). 8. Які нядаўна ці толькі што
з'явіўся; новы. С. нумар штотыднёвіка.
Свежыя чуткі (пакуль нікому невядо
мыя). II наз. свёжасць, -і, ж. Бе першай све
жасці (не свежы).
СВЕЖЫНА, -ьі, ж. Свежае мяса, сала.
банячы свежыны.
СВЕРБ, -у м. 1. Адчуванне казытлівага
нервовага раздражнення скуры. 2. леран.
Нецярплівае жаданне чаго-н., імкненне
да чаго-н. .Пісьменніцкі с.
СВЁРЦЗЕЛ, -дла, мн. -длы, -длаў м. Ін
струмент для свідравання круглых адтулін
у дрэве, метале і пад. Ц лрым. свёрдлавы,
-ая, -ае (спец.).
СВЕТ, -у, Л/ свёце, м. 1. Зямля з усім
тым, што на ёй існуе; сусвет (у 2 знач.),
а таксама людзі, якія насяляюць зямлю,
і ўсё, што акружае чалавека. 77оборожжо
вакол свету. ТХялрлўблй с. пройдзеш, бы па
зяб не еернешся (прыказка). 2. Тое, што і
сусвет (у 1 знач.). .Пакарыцелі свету. 3. які.
Чалавечае грамадства, аб'яднанае пэўным
грамадскім ладам, культурнымі і сацыяль
на-гістарычнымі адзнакамі. Антычны с.
Ябышоўу нябыт стары с. (перан.: змяніўся
лад жыцця). 4. чаао або які. Асобная га
ліна жыцця, з'яў, прадметаў .Жывёльны с.
С. еукаў. Духоўны с. нароба. 5. чаао або які.
Якая-н. сфера, галіна дзейнасці людзей.
С. навукі. 6. Кола асоб, якія належаць да
прывілеяваных класаў Бышэйшы с. Ярыстакраміычны с. 7. Зямное жыццё ў про
цілегласць незямному 0 Выйсці ў свет —
быць апублікаваным. ГЬты свет — зямны
свет, жыццё як супрацьпастаўленне зама
гільнаму свету. Зжыць са свету — загубіць,
знішчыць. З усяго свету — здалёк. Ісці на
той свет — паміраць На чым свет стаіць —

СВА-СВЕ
вельмі моцна лаяць, крычаць. Ні за што на
свеце — ні ў якім выпадку, ніколі. Пусціць
на свет — нарадзіць. Свет аб'ехаць — па
быць у розных месцах. Свет не бачыў —
незвычайна. Такі свет настаў — настала не
тое жыццё. Той свет — замагільны свет як
супрацьпастаўленне зямному свету жыц
цю У белы свет як у капейку (разм.) — без
мэты, не ведаючы куды (ісці, ехаць і пад.).
Чуць свет — раніцай, на золку.
СВЕТААДЧУВАННЕ, я, н (кніжн)
Успрыманне чалавекам навакольнага све
ту, што праяўляецца ў адпаведных дзеян
нях, пачуццях, настроях.
СВЕТАБУДОВА, -ы, ж. (кніжн.). Тое,
што і сусвет (у 1 знач.).
СВЕТАПОГЛЯД, у ЗУ дзе, лін ы, аў
лі. Сістэма поглядаў на жыццё, прыроду
і мастацтва. Матэрыялістычны с. Ц лрым.
светапоглядны, -ая, -ае
СВЕТАРАЗУМЁННЕ, я, я (кніжн)
Тое або іншае разуменне свету; сукуп
насць поглядаў на свет (у 1 знач.).
СВЕТАСУЗІРАННЕ, я, л Сукуп
насць перакананняў, поглядаў на свет (у 1
знач.); светаразуменне. Ц лрым. светасузі
ральны, -ая, -ае.
СВЕТАЎСПРЫМАННЕ, я, я Успры
манне чалавекам навакольнага свету (у 1
знач.).
СВЁТАЧ, -а, .мя. -ы, -аў м. 1. Прыста
саванне для асвятлення хаты з дапамогай
лучыны або смалістых корчыкаў; дзед^
(уст.). Запаліць с. 2. лерам. Пра таго, хто
нясе з сабой ісціну асвету, свабоду, куль
туру праўду. Фраяць/ск Скарыла — чаш с.
СВЕТЛА.. І СВЕТЛА-. Першая састаў
ная частка складаных слоў якая адпавя
дае па знач. слову «светлы» (у 3 і 4 знач.),
напр.: светлавалосы, светлатвары; свет
ла-жоўты, светла-сіні.
СВЕТЛАВЫ ал. святло
СВЁТЛАСЦЬ ад светлы
СВЁТЛЫ, -ая, -ае. 1. Які ярка свеціць.
Светлая лямпачка. 2. Добра асветлены,
яркі. Све/лль/я лалавы. С. бзень. 3. Ясны,
празрысты. С. ручаёк. 4. Менш яркі па ко
леры ў параўнанні з іншымі, не цёмны.
Светлыя валасы. Светлыя %?арбы. 5. Радас
ны, нічым неазмрочаны, незасмучаны.
Свелілая бубучыня. С. ўспамін. 6. Ясны, ла
гічны, праніклівы. С. розум. Светлыя набзеі. II наз. свёгласць, -і, ж.
СВЕТЛЫНЯ, -і^ ж. (разм.). Яркае ас
вятленне (звычайна месяцавае ці зорнае),
пры якім усё добра відаць.
СВЕТЛЯЧОК ал святляк
СВЁТНІК, -у, м. Назва некаторых тра
вяністых раслін сямейства гваздзіковых з
ярка афарбаванымі кветкамі.
СВЁЦКІ, -ая, -ае. 1. Які адпавядае за
патрабаванням свету' (у 6 знач.), які мае
адносіны да яго. Свецкае жыццё. Свец
кія манеры. 2. Не царкоўны, не духоўны,
грамадзянскі. Свецкая літаратура. Ц наз.
свёцкасць, -і, ж. (да 1 знач.).

СВЕ-СВІ
СВЁЧКА, -і, ДА/ -чцы, лін. -і, -чак, зк.
1. Палачка з тлушчавага рэчыва з кнотам
усярэдзіне, якая служыць для асвятлення
і іншых мэт. Стэарынаеая с. /7астае/ць
свечку ў царкве. Залол/ць свечку з еобарам
ябм/ну. Сўеенірная с. 2. Прыстасаванне
для запальвання чаго-н. (спец.). Валальныя сеечк/ру)сае/ка (у рухавіках унутранага
згарання). 3. Медыцынскі прэпарат у вы
глядзе невялікай капсулы. 4. Прамы ўзлёт,
круты пад'ем уверх (спец.). 5. Плямка
тлушчу ў варыве. С. ў суле. Ц лрым. свёчачны, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.).
СВЁКАР, -кра, мн. -кры, -краў м. Баць
ка мужа. Дай бомж козкнай такоеа сеекра.
СВІДАР, -дра, мн. -дры, -драў .м. Тое,
што і бур.
СВІДРАВАЛЬШЧЫК, а, мн. і, аў м
Рабочы, які займаецца свідраваннем. Ц зк.
свідравАльшчыца, -ы, мя. -ы, -чыц.
СВІДРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
-равуны; яездк. 1. мяло. Рабіць свердлам ад
туліны ў чым-н. 2. мяло. Прабіваць, праточваць адтуліны, ход у чым-н (пра расліны,
жывёл і пад.). Дзяцел се/бруе с}рэед. Аарэнне се/б{руе асфальт. 3. (7/2 дс. звычайна яе
ўзкые.), леран., каео-а/то. Мучьшь, хваля
ваць, прыносіць боль (пра думкі, пачуцці).
.Непакой зд сына сябруе Эум(у / сэрца. 4. лерак.
Пільна ўглядацца. С. еачом/, позіркам каео-я.
II здк. прасвідраваць, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
-равАны (да 1 і 2 знач.). Ц ндз. свідраванне,
-я, н. (да 1 знач.). Ц лрым. свідравальны, -ая,
-ае (да 1 знач.; спец.). С. станок.
СВІДРАВЙІА, -ы, мн. -ы, -він, зк. Адту
ліна, зробленая свідраваннем, /7а%)та#ая
с. II лрым свідравінны, -ая, -ае
СВІНАГАДОЎЛЯ, -і, зк. Гадоўля свіней
як галіна жывёлагадоўлі. Ц лрым. свінага
доўчы, -ая, -ае.
СВІНАМАТКА, -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так,
зк. Свіння, якая дае прыплод. Ц лрым. сві
наматачны, -ая, -ае
СВІНАР, -А, мн. -ьі, -бў м. Працаўнік,
які даглядае свіней. Ц зк. свінарка, -і, ДАТ
-рцы, мн. -і, -рак.
СВІНАРКА ал свінар
СВІНАРНІК, -а, мн -і, аў, м Хлеў для
свіней. II лрым. свінарны, -ая, -ае.
СВІНАФЁРМА, -ы, мн. -ы, -фёрм / -аў
зк. Свінагадоўчая ферма.
СВІНЁЦ, -нцў, м. Мяккі, вельмі цяж
кі метал сінявата-шэрага колеру Здабыча
се/нцу. 0 Сустрэць (ворага) свінцом — ру
жэйным агнём, кулямі. Як свінцом налі
тыя — вельмі натруджаныя ад стомы, хва
робы і пад. — аб адчуванні цяжару ў руках,
нагах і пад. Ц лрым. свінцовы, -ая, -ае. Се/нцоедя куля.
СВІНІНА, -ы, зк. Свіное мяса як ежа. Ц
ломячы/. свінінка, -і, ДАТ-нцы, зк. (разм.).
СВІНКА' ал свіння
СВІНКА, -і, ДА/ -нцы, зк. Віруснае
(пераважна дзіцячае) захворванне — запа
ленне калявушных залоз.
СВІННЯ, -ц мл. свінні / (з л/ч. 2, 2, 4)
свінні^ свінёй, зк. 1. Парнакапытная мле-
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какормячая жывёліна, свойскі від якой
разводзяць для атрымання сала, мяса,
скуры, шчаціння. 2. лерак. Пра таго, хто
робіць каму-н. непрыемнасці, пра няў
дзячнага, нявыхаванага чалавека (разм.).
С. /мы, о лс чалаеек/3. леран. Пра бруднага,
неахайнага чалавека. 0 Падлажыць свінню
каму (разм., неадабр.) — зрабіць непры
емнасць. II памяне, свінка, -і, ДА/ -нцы,
мн. -і, -нак, зк. (да 1 знач.). О Марская
свіння — невялікая бясхвостая жывёлінагрызун. II лрым. свінй, -Ая, -бе (да 1 знач.).
СВІНСКІ, -ая, -ае (разм.). 1. Брудны,
неахайны. .Жыць ла-се/нску (прысл.). 2.
Непрыстойны, подлы, нізкі. С. ўчынак.
СВІНСТВА, -а, н. (разм.). І. Нізкі ўчы
нак, грубасць, непрыстойнасць. У^та с. з
яео баку — не сказаць лраўбу. 2. Пра што-н.
неахайнае, бруднае.
СВІНТУХ, -А, мн. -і^ -бў м. (разм.,
жарт.). Той, хто зрабіў што-н. па-свінску
(гаворыцца звычайна з дружалюбна-дакорлівым адценнем). 7/у / с. зка ты/
СВІНЎХА, -і, ДА/ -нўсе, мн. -і, -нўх,
зк. Ядомы грыб сямейства свінухавых з
пласціністай шапкай жоўта-бурага, лілова-шэрага колеру; свінушка.
СВІНЎШКА, -і, ДА/-шцы, мн. -і, -шак,
зк. Тое, што і сб/нуха.
СВІНЦОВЫ, ая, -ае 1. ал свінец 2.
леран. Цёмна-шэры, колеру свінцу Се/нцоеае неба. 3. леран. Цяжкі. С. убар. Се/нцоеая залоза (пра боль і цяжар у галаве).
Се/нцоеае маўчанне (панурае, гнятучае).
СВІНЧАТКА, -і, ДА/ -тцы, мн. -і, -так.
зк. 1. Злітак свінцу які выкарыстоўваецца
ў бітах або як зброя ў кулачнай бойцы. 2.
Свінцовае грузіла на рыбалоўнай сетцы.
3. Нагайка з уплеценым куском свінцу на
канцы.
СВІНЧО, -Аці, ДА/-Аці, Т-бм, мн. -Аты,
-Ат, н. (разм.). Падсвінак.
СВІНЙ ал свіння
СВІНЯЧЫЦЬ, чу чыш, чыць; незлк
(разм.). 1. Забруджваць што-н., рабіць
беспарадак. 2. леран. Паскудзіць, шко
дзіць каму-н. у чым-н. Ц зак. насвінячыць,
-чу -чыш, -чыць.
СВІРАН, -рна, мн. -рны, -рнаў м. Ха
лодны будынак, прызначаны для захоў
вання збожжа, мукі, іншых прадуктаў а
таксама рэчаў Ц лрым. свірнавы, -ая, -ае.
СВІРЭПІЦА, -ы, зк. Аднагадовая куль
турная расліна сямейства крыжакветных,
з насення якой здабываецца тэхнічны алей.
СВІРЭПКА, -і, ДА/ -пцы, зк. Пустазел
ле, палявая шматгадовая расліна з жоўты
мі кветкамі.
СВІСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак.
1. ал. свістаць. 2. каму. Моцна з размаху
спляжыць (разм.). С. к/ем ла плячах. 3. казо-ы/то. Украсці (разм.). С. зроы/ы.
СВІСТ, -у А/ -сце, м. 1. Рэзкі, высокі
гук, які ўтвараецца моцным выдыханнем
паветра праз сціснутыя губы ці зубы, а
таксама пры дапамозе свістка ці інша
га прыстасавання.
се/сту лал/цэйсказа

слынй/ася маы/ына. 2. Рэзкі, высокі гук,
які ўтвараецца парай, паветрам, што вы
рываецца з сілай праз вузкую адтуліну.
С. паравоза. 3. Голас некаторых птушак і
жывёл такога тэмбру і вышыні. Салаў/ны
с. 4. Іук, які ўтварае прадмет пры хуткім
рассяканні паветра. С. куль. О Мастацкі
свіст — высвістванне мелодыі.
СВІСТАПЛЯСКА, -і, ДА/ -плйсцы, мя
-і, -сак, зк. (разм.). 1. Нястрыманае, бур
нае праяўленне чаго-н. адмоўнага. Усча
лася с., якам сеет яе бачыў. 2. Пра поўную
неразбярыху ў чым-н., з чым-н.
СВІСТАЦЬ, свішчў, свішчаш, свішча;
свішчьі; лезак. 1. Утвараць свіст. С. у се/сток. С. у пальцы. Секача лараеоз. 2. (1 і 2 ас.
не ўжыв.). Ліцца з сілаю (пра вадкасць). З
крала секача еаба. 3. леран. Не працаваць,
гультаяваць (разм.). Дэлы месяц се/стала,
а ^рабы травой зарасл/. б Вецер свішча ў кі
шэнях (разм., жарт.) — няма грошай. Свіс
таць у кулак (разм., жарт.) — растраціўшы
ся, сядзець без грошай. Ц абнакр. свіснуць,
-ну -неш, -не; -ні (да 1 і 2 знач.).
СВІСТОК, ткА, мн ткі^ ткбў м 1.
Прыстасаванне, пры дапамозе якога ўтва
раецца свіст. <3раб/ць с. А/л/цэйск/ с. 2.
Свіст, які ўтвараецца пры дапамозе такога
прыстасавання. /7оччу разроўся трыеозкны
с. II лрым. свістковы, -ая, -ае (да 1 знач.).
СВІСТУЛЬКА, -і, ДА/ -льцы, мн. -і,
-лек, зк. (разм.). 1. Невялікі свісток з са
ломы, травы і пад.; пішчалка. 2. Дзіцячая
цацка — свісток.
СВІСТУН, -А, мн. -ы, -бў м. 1. Той, хто
любіць свістаць. 2. лбран. Чалавек, які
многа гаворыць, а робіць мала, які не
сур'ёзна адносіцца да справы; балбатун. Ц
зк. свістуха, -і, ДА/-тўсе, мн. -і, -тўх.
СВІСЦЁЛКА, -і, ДА/ -лцы, мн. -і, -лак,
зк. (разм.). 1. Духавы народны музычны
інструмент у выглядзе дудкі, зроблены з
дрэва або чароту 2. Тое, што і се/с?лу/?ька.
СВІСЦЯЧЫ, ая, ае (спец) Які ўтва
раецца пры праходжанні струменя па
ветра праз вузкую шчыліну ў месцы зблі
жэння пярэдняй часткі языка з верхнімі
пярэднімі зубамі. С. зычны зух. А/якк/ с.
(наз.).
СВІТА', -ы, ДА/свіце, мн. -ы, світ, зк. 1.
Асобы, якія суправаждаюць якую-н. важ
ную, высокапастаўленую асобу. С. караля.
2. леран. Асобы, якія пастаянна, увесь час
ходзяць за кім-н. (разм.). Дэлая с. хобз/ць
за сястрой (многа паклоннікаў ухажораў).
II лрым. свіцкі, -ая, -ае.
СВЙА\ -ы, ДА/ свіце, мн. -ы, світ, зк.
Доўгая сялянская верхняя вопратка з да
матканага сукна. II лрым. світавы, -ая, -ае.
СВІТАНАК, -нку мн. -нкі, -нкаў м. Тое,
што і се/танне. Ц лрым. світанкавы, -ая, -ае.
СВІТАННЕ, я, мн -і, -яў н 1. Час пе
рад усходам сонца; самы пачатак раніцы.
.Вызнаць карову ў лоле на се/танн/. 2. леран.
Ранні перыяд, пачатак чаго-н. С. мааео
юнацтва. Ц лрым. світальны, -ая, -ае (да 1
знач.).
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СВЙАР, -а, лн*. -ы, -а% .м. Цёплая вяза
ная кофта без засцежак.
СВІТАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае; незак.
1. безас. Пачынаць развіднівацца (аб на
бліжэнні ўсходу сонца). Зм/ой сейяае лаз
ка. 2. Пачынацца, наступаць (пра дзень).
27осля лань/ сеннае бзень.
СВІТКА, -і, ДА/ -тцы, мн. -і, -так, лс.
Тое, што і сз/то^. Ц лрым. світкавы, -ая, -ае.
СВІЦЕЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., свіціцца;
незак. 1. Быць бачным, праглядацца праз
што-н. 77роз бярэзнік сеіцмася лале. 2. Бу
дучы рэдкім, не густым, прапускаць праз
сябе святло. Занавеска на акне сялілася.
3. лерак. Пра твар, вочы, знешні выгляд
чалавека: адлюстроўваць якія-н. пачуцці.
Дзіця се/цмося аб рабасц/.
СВІШЧ, -А, мн. -й, -бў м. 1. Загана ў
чым-н. у выглядзе адтуліны, сітавіны. С. у
арэхах. 2. Скрытая пустата, ракавіна ў ме
талічным ліцці (спец.). 3. Ненармальны
канал, які ўтвараецца ў тканках арганізма
з выхадам на паверхню цела; фістула. С.
на ^убе. II лрым. свішчавы, -ая, -ае.
СВІШЧАВАТЫ, -ая, ае Са свішчамі (у
1 знач.). С. арэх. Ц наз. свішчаватасць, -і, лс.
СВОЕАСАБЛІВЫ, ая, ае 1. Не па
добны да іншых, які мае свае адметныя
ўласцівасці, арыгінальны. С. характар.
Сеоеасабл/еая асоба. 2. Які сваімі рысамі,
асаблівасцямі падобны да каго-, чаго-н.,
які нагадвае што-н. 77об сцелскай с. тунэль
з еерхоз/н бяроз. Ц наз. своеасаблівасць, -і,
лс. (да 1 знач.).
СВОЕКАРЫСЛІВЫ, ая, ае Які дбае
толькі пра ўласную выгаду; карыслівы.
С. члдаеек. Сеоекарысл/еыя розл/к/. Ц наз.
своекарыслівасць, -і, лс
СВОЕЎЛАДНЫ, -ая, -ае. Які робіць
што-н. па сваёй волі, па сваім нораве; сва
вольны. С. чалавек. Ц наз. своеўладства, -а, н.
СВОЕЧАСОВЫ, ая, ае Які адбыва
ецца, робіцца ў вызначаны час. С. крыезб
хуткай баламоа/. С. збор ураблса/о. Сооечасооа (прысл.) аказаць мсбыцынску/о баламоау. II наз. своечасовасць, -і, лс.
СВОЙ, свайгб, м.; евай, сваёй, лс.; сваё,
свайгб, н.;мн. сваё, сваіх. 1. займ. ярына/?.
Які належыць сабе, мае адносіны да сябе,
з'яўляецца асабістым набыткам. 77обубооаць сзоё лсыллё. Дюб/ць соа/о оёску. №?осбаць с#о/х землякоў. Выказаць сеае обнос/ны
ба побзей. ^ь/ць са сеаос броўнай. Сяоя хат
ка — робная матка (прыказка). 2. Улас
цівы толькі дадзенай асобе або прадмету;
своеасаблівы. У аэтай прапанове ёсць сеас
лсраеае/. 3. Уласцівы чаму-н., прызначаны
менавіта для дадзенай акалічнасці, прад
мета. Да ўсё сеая нара. Яа ўсё ёсць соае законы. 4. Родны або які знаходзіцца ў сва
яцкіх, блізкіх ці сяброўскіх адносінах. С.
кал/ не басць, то і не абеаеорыць (прыказ
ка). С. табары/#. 77ойсц/ ба сеа/х (наз.). 5.
у знач. наз. сваё, свайгб, н. Тое, што нале
жыць, уласціва каму-, чаму-н. (пра думку,
справу права, прывычкі і пад.). Дамагчы
ся сеайео. Ян сеаё бакалса (даб'ецца таго,

да чаго імкнецца), б Называць рэчы сваімі
імёнамі — гаварыць адкрыта, не хаваючы
праўды Не адступаць ад свайго — даказ
ваць правату Не пры сваім розуме — пра
псіхічна ненармальнага чалавека. У свой
час — своечасова.
СВОЙСКІ, -ая, -ае. 1. Не дзікі, выга
даваны чалавекам (пра жывёл, птушак).
С. конь. Сеойск/я кочк/. 2. Спакойны, не
брыклівы. Свойскае лсоробя. Сеойскй? ла
сяняты. 3. Не куплёны, выраблены дома,
прыгатаваны ў хатніх умовах. Свойскай
работы н/тк/. 4. Пра чалавека: які спагад
ліва, па-таварыску адносіцца да людзей
(разм.). С. сусеб.
СВОЛАЧ, -ы, мн. свблачы, свалачэй, лс.
(разм., лаянк.). 1. Паганец, подлы чала
век. 2. зб. Зброд, подлыя людзі. Развялося
ўсякай сволачы.
СВЯДОМАСЦЬ, і, лс. 1. ал. свядомы 2.
Чалавечая здольнасць да ўзнаўлення рэ
чаіснасці ў мысленні; псіхічная дзейнасць
як адлюстраванне рэчаіснасці. Яыццё вы
значае с. 3. Стан чалавека пры здаровым
розуме і памяці, здольнасць кантраляваць
свае ўчынкі і пачуцці. Строц/ць с. 4. Дум
ка, пачуццё, поўнае разуменне чаго-н.,
уменне ацэньваць з'явы жыцця, разбірац
ца ў рэчаіснасці. С. мас. С. учынкаў.
СВЯДОМЫ, -ая, -ае 1. Які валодае
свядомасцю (у 2 знач.). Чалавек — /стота
свябомая. 2. Які правільна ацэньвае і ра
зумее ўсё навакольнае. Свябомыя абнос/ны
ба працы. Свябомая нал/тычная барацьба.
3. Які дзейнічае наўмысна, знарок, абду
мана. С. набман. Ц наз. свядомасць,
лс
СВЯЖЭЦЬ, -бю, -беш, -бе; незак. 1.
(7 / 2 ос. звычайна не ўлсыв.). Станавіцца
свяжэйшым (ал. свежы ў 4 знач.), халад
нейшым. 77об ран/цу свялсэе (безас.). 2.
Станавіцца больш яркім, набываць больш
здаровы выгляд. 77обыўм/ы ў лесе, чалавек
свялсэе. II зак. пасвяжэць, -бю, -беш, -бе.
СВЯКРОЎ, свекрыві^ мн. свякрбві,
свекрывёй, лс. Маці мужа.
СВЯКРЎХА, -і, ДМ -рўсе, л/н. -і, -рўх,
лс. (разм.). Тое, што і свякроў.
СВЯНЦІЦЬ, свянчў, свёнціш, свёнціць; свёнчаны; незак., м/то. Тое, што і
свяц/ць^. II зак. пасвянціць, -свянчў, -свён
ціш, -свёнціць; -свёнчаны.
СВЯНЦОНЫ, ая, -ае Пасвячоны, ас
вячоны. Свянцоная ваба. С. хлеб.
СВЯРБЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -біць,
незак. 1. Выклікаць адчуванне казытліва
га болю, адчуваць гэты боль. Яб крал/вы
пякуць / свярбяць ног/. 7/ела свярб/ць. 2. не
рак., безас. Пра неадольнае жаданне зра
біць што-н. Цэлы бзень свярбела наехаць
на 2рыбы. 0 Рукі свярбяць (разм.) — 1) хо
чацца пабіцца; 2) хочацца прыкласці рукі
да якой-н. справы. Язык свярбіць у каео
(разм.) — хто-н. не можа стрымацца, каб
не сказаць што-н.
СВЯРДЗЁЛАК, лка, мн -лкі, -лкаў, м
Невялікі свердзел. С. заўсёбы патрэбны ў
еаснабарцы.

СВІ-СВЯ
СВЙТА, -а, Л/ свАце, мн. -ы, свят, н. 1.
Урачысты дзень, які адзначаецца тра
дыцыйна ў гонар або ў памяць якой-н.
выдатнай падзеі, даты, асобы і інш. С.
27ерамое/. С. Яараблсэння Арыета. С. 776ваеа еоба. 2. Выхадны, нерабочы дзень. 3.
Урачыстасць з прычыны чаго-н. Сямейнае
с. Спартыўнае с. 4. нерак. Пачуццё радас
ці, асалоды, задавальнення, выкліканае
чым-н. прыемным. 77о сзрцы с. 0 Будзе і на
нашай вуліцы свята — спадзяванне на леп
шае ў будучым, на здзяйсненне чаго-н. Ц
прым. святочны, -ая, -ае.
СВЯТАР, -А, мн. -й, -бў, м. Свяшчэн
нік, які вядзе царкоўныя богаслужэбныя
трэбы (хрысціны, вянчанне, паніхіды,
споведзь і інш.). Ц крым. святарскі, -ая, -ае.
СВЯТАСЦЬ ал святы
СВЯТАТАТНІК, а, мн -і, -аў, м
(кніжн.). Чалавек, які чыніць, учыніў свя
татацтва.
СВЯТАТАЦТВА, а, н (кніжн ) 1. Зневажанне царкоўнай святыні. 2. перон. Зне
важанне чаго-н. дарагога, святога, запа
ветнага. II нрым. святатацкі, -ая, -ае.
СВЯТАТАЦТВАВАЦЬ, твую, -твуеш,
-твуе; -твуй; незок. (кніжн.). Учыняць свя
татацтва.
СВЯТАЯННІК, у м Травяністая рас
ліна сямейства святаяннікавых з жоўтымі
кветкамі; зверабой^. Ц лрым. святаянніка
вы, -ая, -ае.
СВЯТКАВАЦЬ, кўю, кўеш, кўе;
-кўй; незок., м/то і без бок. Адзначаць
свята або якую-н. падзею, знамянальны
дзень. С. ТТозы еоб. С. юбілей п/сьменн/ко.
II ноз. адсвяткаваць, -кўю, -кўеш, -кўе;
-кўй; -кавАны. Ц ноз. святкаванне, -я, н.
СВЯТЛАБОЯЗЬ, -і, лс. Павышаная да
болю адчувальнасць вока да святла.
СВЯТЛАКОПІЯ, і, мн -і, -пій, эк Ко
пія чарцяжа, зробленая на святлоадчу
вальнай паперы.
СВЯТЛАЛЮБНЫ, ая, ае Тое, што і
сеятлол/об/еы. Ц ноз. святлалюбнасць, -і, лс.
СВЯТЛАСІЛА, -ы, лс. (спец.). Адно
сіны асветленасці адлюстравання, якое
ствараецца аптычнай сістэмай, да яркасці
прадмета, што адлюстроўваецца.
СВЯТЛАТЭХНІК, -а, мн -і, -аў м Спе
цыяліст па святлатэхніцы, /нжынер-с.
СВЯТЛАТЭХНІКА, і,ДМ ніцы, лс Га
ліна навукі і тэхнікі — тэорыя і практыка
спосабаў прымянення святла, а таксама
пераўтварэння энергіі святла ў іншыя ві
ды энергіі. II нрым. святлотэхнічны, -ая, -ае.
СВЯТЛАФОР, а, мн ы, аў, м Светла
вы сігнальны ліхтар з чырвоным, жоўтым
і зялёным або толькі з чырвоным і зялё
ным сігналам для рэгулявання руху на ву
ліцах і дарогах. Ц прым. святлафорны, -ая,
-ае.
СВЯТЛАЦЕНЬ, ю, мн -і, -яў м Раз
меркаванне розных па яркасці колераў
і адценняў светлых і ценявых штрыхоў
для перадачы аб'ёмнасці малюнка. Ц лрым.
святлоценявы, -Ая, -бе.

СВЯ-СЕГ
СВЯТЛЕЦЬ, ёю, -ёеш, ёе; лазак 1.
(7 / 2 ас. звымайма ке ўлсые.). Станавіц
ца светлым або больш светлым, каласы
ласля мыцця святлеюць. 2. Пра надыход
раніцы, дня. 77а бварэ святлее (безас.). 3.
лерам. Станавіцца радасным, ласкавым.
7вар сябра святлее. 4. (7 / 2 ас. яе улсые.),
лбрам. Пра думкі, свядомасць: рабіцца
больш ясным, нармальным. Думе/ сма
лі с. 5. (7 / 2 ас. ме ўлсые.). Віднецца (пра
што-н. светлае). У еутчары ельм/ку святлела кумка бяроз. Ц зак. пасвятлёць, -ёю,
-ёеш, -ёе / прасвятлёць, -ёю, -ёеш, -ёе (да
З І4знач.); маз. прасвятлённе, -я, м. (павод
ле 3 і4знач.).
СВЯТЛІЦА, -ы, зім. -ы, -ліц, лс. (уст.).
Светлы, чысты пакой у хаце. Ц лрым. свят
лічны, -ая, -ае.
СВЯТЛО, -А, м. 1. Прамяністая энер
гія, якая робіць навакольны свет бачным;
электрамагнітныя хвалі ў інтэрвале час
тот, што ўспрымаюцца зрокам. Сомечмае
с. 77ры святле .месяца. С. сеечк/. 2. Тая або
іншая крыніца асвятлення. Залол/ць с. Ук
лючыць электрычмае с. Стаць бл/лсэм ба
сея/мла. Устаць ба свял/ла (да ўсходу сон
ца, да світання). 3. Светлае месца, блік на
на карціне, у адрозненне ад ценю. Аамтрасты сея/мла / цемю. 4. мерам., чаео. Тое,
што робіць зразумелым навакольны свет,
што дае пачатак чаму-н. радаснаму, робіць
шчаслівым жыццё. С. яео /бай е/баць еаўсх
кутках зямл/. С. бабра. 5. мерам. Ззянне,
бляск вачэй, радасна-ўзбуджаны выраз
твару пад уплывам якога-н. пачуцця. 7?а
теары е/баць было с. мятчоты. 0 Праліць
святло ма м/то (кніжн.) — растлумачыць
што-н. У святле чаео — зыходзячы з пэў
нага пункту гледжання на каго-, што-н.
У святле як/м (выстаўляць, падаваць і
пад.) — у якім-н. выглядзе. У чорным свят
ле (бачыць, падаваць што-н.) — змроч
ным, непрыглядным. Ц мрым. светлавы,
-Ая, -бе (да 1 знач.). С. с/емал.
СВЯТЛОАДЧУВАЛЬНЫ, ая, ае У
фотатэхніцы: які мае ўласцівасць адчу
ваць святло, рэагаваць на святло. Сеятлоабчувальмая млёмка. Ц маз. святлоадчу
вальнасць, -і, лс.
СВЯТЛОКАПІРАВАЛЬНЫ, -ая, ае
(спец.). Які служыць для атрымання свят
лакопій. С. алорат.
СВЯТЛОЛЮБІВЫ, ая, -ае Які добра
расце і развіваецца толькі пры нармаль
ным сонечным святле. Сасма — брэва
сеяммолюб7еде. Ц маз. святлолюбівасць, -і,
лс.
СВЯТЛОЛЯЧЭННЕ, я, м Лячэнне
штучна атрыманымі інфрачырвонымі,
бачнымі і ўльтрафіялетавымі прамянямі. Ц
маз святлолячэбны, -ая, -ае
СВЯТЛОМАСКІРОЎКА, і,
рбў
цы, мл. -і, -рбвак, лс. Маскіроўка асветле
ных аб'ектаў. Ц мрым святломаскіровачны,
-ая, -ае.
СВЯТЛОТЭХНІЧНЫ ад. святлатэхніка
СВЯТЛОЦЕНЯВАЯ ел святлацень
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СВЯТЛЙК, светлякі, мм. светлякі^ светлякбў, з/. Невялікае насякомае сямейства
жукоў, якое свеціцца ў цемры. Ц дамяло/,
светлячбк, -чкА, мм. -чкі^ -чкбў, з/.
СВЯТОЧНЫ, ая, ае 1. ад свята 2. Не
будзённы, прыгожы, прыбраны. С. кас
цюм. 3. лерам. Урачыста-ўзнёслы, шчаслі
вы. С. настрой.
СВЯТОША, ы, ДА/ у, Т ам, м.; ДЗ/
-ы, Т -ай (-аю), лс., зім. -ы, -тбш (іран.).
Прытворна-набожны чалавек; ханжа.
СВЯТЦЫ, -аў. Царкоўная кніга з пера
лікам свят і святых па днях іх памінання.
СВЯТКІ, -Ая, -бе. 1. Надзелены боскай
сілай, вышэйшай дасканаласцю і чыста
той. Святая Тройца. Сантал сабо. 2. у знач.
маз. святкі, -бга, мм. -ыя, -ьіх, м., святая,
-бй, мн. -ыя, -ьіх, лс. У хрысціян: чалавек,
які ўсё жыццё прысвяціў служэнню богу і
рэлігіі, а пасля смерці прызнаны царквой
нябесным заступнікам веруючых. Абразь/
са святым/. 3. лерам. Бездакорны ў сваім
жыцці, паводзінах, высокамаральны. 7/е
так/ ён с., лк збаецца (не такі бязгрэшны).
4. Прасякнуты высокімі пачуццямі, уз
вышаны, чысты, высакародны (высок.).
Сантал любоў ба Рабз/мы. 5. Сапраўдны,
запаветны, выключны па сваёй важнас
ці, велічны. С. абавязак бзяцей — лавалсаць бацькоў. 0 Святая святых (высок.) —
пра нешта самае дарагое, велічнае. Ц маз.
святасць, -і, лс
СВЯТЁІНЯ, і, мм тынь / -яў, лс 1.
Тое, што з'яўляецца асабліва дарагім, што
ахоўваецца і шануецца (высок.). ТТаробныя
святым/. ^зсцкая крэласць — нам/а с. 2.
Прадмет або месца рэлігійнага пакланен
ня. Святын/ў ахвяру не прыносяцца.
СВЯЦЕЙШЫ, ая, ае Састаўная част
ка тытула праваслаўных патрыярхаў і сі
нода, а таксама рымскіх пап.
СВЯЦІЛА, а, мм ы, аў м 1. ДА/ -е
Нябеснае цела, якое выпраменьвае свят
ло ў касмічную прастору або свеціць адбі
тым святлом. Дзённае с. (Сонца). 7/ачное
с. (Месяц). 2. ДМ-у; чаео або якое; лерам.
Выдатны чалавек, які набыў шырокую вя
домасць у пэўнай сферы дзейнасці і пра
славіў навуку і культуру сваім талентам
(высок.). С. навук/.
СВЯЦІЛІШЧА, а, мм -ы, ішч / аў м
1. Храм (уст.). С. аракулаў. 2. лерам. Мес
ца, якое выклікае пачуццё глыбокай па
вагі і пашаны (высок.). С. навук/ (цэнтр
навуковай думкі).
СВЯЦІЛЬНЫ, ая, ае Які выкарыс
тоўваецца для асвятлення. Свяцільнае
масла.
СВЯЦІЛЬНЯ, -і, мн. і, лень / льняў,
лс. (уст.). 1. Асвятляльная прылада ў выг
лядзе невялікай бляшанай лямпы, у якую
налівалася масла, тлушч і пад. 2. Лампада,
плоціка з запаленым маслам.
СВЯЦІЦЦА, свячўся, свёцішся, свёціцца; мезак. 1. (7 / 2 ас. звычайна ме
ўлсые.). Выпраменьваць святло. 77а мебе
свяціліся зорк/. Увокнах свяціліся аленьчыкі.

2. лерам. Пра твар, вочы: іскрыцца радас
цю, святлом, ажыўляцца ад шчасця. 7вор
бабу/!/ свяціўся бабратой. Ц маз. свячэнне,
-я, м. (да 1 знач.).
СВЯЦІЦЬ', свячў, свёціш, свёціць; ме
зак. 1. (7/2ас. звычайна меўлсые.). Выпра
меньваць святло. 7/элы бземь свеціць сонца.
Свеціць, бы ме ерэе (загадка). 2. Накіроў
ваць святло так, каб каму-н. было ўсё ві
даць. С. ліхтарыкам. 3. (7 /2ас. меўлсые.),
лерам. Быць азораным радасцю, шчасцем
і пад. (разм.). 7?очы свяцілі рабасцю. Ц зак.
пасвяціць, -свячў, -свёціш, -свёціць (да 1
і 2 знач.).
СВЯЦІЦЬ^, свячў, свёціш, свёціць;
мезак., каео-а/то. Выконваць над кім-н.,
чым-н. царкоўны абрад асвячэння. С. еабў. С. хату. II зак. асвяціць, асвячў, асвяціш, асвяціць; асвячбны.
СВЯШЧЭННАДЗЕЙНІЧАЦЬ,
аю,
-аеш, -ае; мезак. 1. Выконваць які-н. цар
коўны абрад. 2. лерам. Рабіць што-н. ура
чыста і паважна (іран.). Ц маз. свяшчэннадзёйства, -а, м.
СВЯШЧЭННАСЛУЖЫЦЕЛЬ, я, мм
-і, -яў м. Асоба, якая адпраўляе наба
жэнства і трэбы. II лрь/м. свяшчэннаслу
жыцельскі, -ая, -ае
СВЯШЧЭННІК, а, мм і, аў м Тое,
што і сеятар. Ц лрыл/. свяшчэнніцкі, -ая,
-ае.
СВЯШЧЭННЫ, ая, ае 1. Выключна
важны, асабліва пачэсны, святы (у 4 знач.;
высок.). С. абаеязак. С. боўе. 2. У рэлігіі:
які валодае святасцю, адпавядае рэлігій
наму ідэалу; боскі. С. абраб. Свяшчэннае
л/самме. 3. Недатыкальны, непарушны.
Свяшчэнная ^раніца матай кра/мы.
СЕАНС, -а, мм. -ы, -аў, м. 1. Паказ або
выкананне чаго-н. у пэўны прамежак часу
без перапынку. С. абначасовай еульні. 7ры
сеамеы інгаляцыі. 2. Адзін з некалькіх (у
розны час дня) паказаў фільма ў кінатэат
ры. Тйчэрм/ с.
СЕВАЗВАРОТ, -у, Л/ -рбце, мм. -ы, -аў
м. У сельскай гаспадарцы: паслядоўнае
чаргаванне сельскагаспадарчых культур
на пэўных зямельных участках. Дармавыя
севазвароты. Ц лрым. севазваротны, -ая, -ае.
СЕГМЕНТ, -а, Л/-нце, л/н. -ы, -аў, м. 1.
У геаметрыі: частка круга, абмежаваная
дугой і яе хордай, а таксама частка шара,
аддзеленая сякучай плоскасцю. 2. Адзін
з многіх аднародных членікаў цела нека
торых жывёл, а таксама адзін з некаль
кіх аднародных участкаў якога-н. органа
(спец.). С. пазваночніка. Ц лрым. сегмёнтны,
-ая, -ае.
СЕГРЭГАЦЫЯ, і, ж. (кніжн ) 1. Адзін
з відаў расавай дыскрымінацыі — абмежа
ванне ў правах на падставе колеру скуры
або нацыянальнай прыналежнасці. 2. Не
аднароднасць хімічнага саставу металіч
ных сплаваў што ўзнікла пры іх крышта
лізацыі (спец.). II лрь/м. сегрэгацыйны, -ая,
-ае.
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СЁДАЛА, -а, мн. -ы, -аў н. 1. Жэрдка
або некалькі жэрдак у куратніку, на якія
садзяцца ноччу куры; курасадня. 2. леран.
Месца, дзе чалавек пражыў многа гадоў;
абжыты куток. /7дк/нуць роднае с.
СЕДЛАВАННЕ, я, н 1. ал. сядлаць 2.
Спосаб, якім асядланы конь (спец.). 77ахобнае с.
СЕДЛАВІНА, ы, мн. -ы, він, ж. 1.
Прагіб у спіне жывёлін (спец.). 2. Невялі
кая прадаўгаватая ўпадзіна паміж дзвюма
высокімі вяршынямі ў горным хрыбце.
СЕДЛАВАЯ ад. сядло
СЕЗбН, -а, .мя. -ы, -аў м. 1. Адна з ча
тырох пор года. Зімовы с. /Уе ла сезоне алрануцца. 2. Частка года, якая з'яўляецца
найбольш прыдатнай для якой-н. работы,
адпачынку і пад. С. адпачынкаў. .Канцэрт
ны с. філармоніі. .Да чарніць/ ян/чэ не с. (не
паспелі). .Купальны с.
СЕЗОННІК, -а, мн. -і, -аў, м. (разм)

Рабочы на сезонных работах. Ц ж. сезонні
ца, -ы, лін. -ы, -ніц.
СЕЗОННЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны
да пэўнага сезона. Сезонныя рабочыя. Се
зоннае адзенне. Ц наз. сезоннасць, -і, лс. (да
1 знач.).
СЁЙБІТ, -а, Л/ -біце, лін. -ы, -аў л*. 1.
Той, хто сее зерне. С. трыеолсыцца за лес
)рабжаю. 2. леран. Чалавек, які распаў
сюджвае ідэі, веды. С. разумнага, бобраеа,
вечнага.
СЕЙМ, -а, мн. -ы, -аў м Назва пар
ламента ў некаторых дзяржавах. Ц лрым.
сёймавы, -ая, -ае.
СЁЙНЕР, -а, мн. -ы, -аў м. Невялікае
марское судна для лоўлі рыбы спецыяль
ным невадам.
СЕЙСМА... Першая састаўная част
ка складаных слоў са знач.: 1) сейсміч
ны, напр.: сейсмаактыўнасць, сейсмазона, сейсмалрафіляеанне, сейсмаразведка,
сейсмастойкі, 2) які мае адносіны да
сейсмаграфіі, напр.: сейсмазандзіраванне,
сейсмазалісваючы, 3) які мае адносіны да
сейсмалогіі, напр.: сейсліааеало^ія, сейсмааіс]раакустыка, сейсмастанцыя.
СЕЙСМАГРАФІЯ, і, лс Запіс ваган
няў зямной паверхні сейсмографам. Ц
лрым. сейсмаграфічны, -ая, -ае. Сейсмаг
рафічная станцыя.
СЕЙСМАЛОГІЯ, -і, лс. Раздзел геафізі
кі, які вывучае ваганні зямной паверхні. Ц
лрым. сейсмалагічны, -ая, -ае.
СЕЙСМІЧНЫ, -ая, ае Які мае адно
сіны да ваганняў зямной паверхні, да зем
летрасенняў Сейсмічныя хвалі. Сейсмічныя
з^вы. Сейсмічная станцыя. Сейсмічная
разведка (вывучэнне будовы зямной кары
шляхам назірання за штучна ўзбуджаль
нымі пругкімі хвалямі).
СЕЙСМОГРАФ, -а, мн ы, -аў м Пры
бор для запісу ваганняў зямной паверхні ў
час землетрасенняў або пры выбухах.
СЕЙСМОЛАГ, -а, мн і, -аў м Спе
цыяліст у галіне сейсмалогіі.

СЕЙФ, -а, мн. -ы, -аў м. Незгаральная
металічная шафа для захоўвання каш
тоўных папер, дакументаў і пад. Ц лрым.
сёйфавы, -ая, -ае.
СЁКАНС, -а, мн. -ы, -аў, м. У трыгана
метрыі: функцыя вугла, у прамавуголь
ным трохвугольніку роўная адносінам гі
патэнузы да катэта, які прылягае да гэтага
вугла.
СЕКАНУЦЬ ал. сячы
СЕКАТАР, -а, мн. -ы, -аў м. Вялікія са
довыя нажніцы, якімі абразаюць галінкі
дрэў і кустоў наразаюць чаранкі. Ц лрым.
секатарны, -ая, -ае.
СЕКВЁСТР, -у мн. -ы, -аў м. (кніжн.).
У цывільным праве: забарона карыстання
якой-н. маёмасцю, якая накладаецца ор
ганамі ўлады. Дакласці с.
СЕКВЕСТРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; -равуны; здк. і нездк., м/то (кніжн.).
Накласці (накладаць) секвестр на што-н.
СЕКВОЯ, -і, мн. -і, -вбй, ж. Гіганцкае
рэліктавае хваёвае дрэва, якое расце ў
Паўночнай Амерыцы.
СЕКС, -у м. Сукупнасць псіхічных рэ
акцый, перажыванняў і ўчынкаў звяза
ных з праяўленнем і задавальненнем па
лавых патрэбнасцей. Ц лрым. сексуальны,
-ая, -ае.
СЕКСАЛОГІЯ, -і, ж. Навука, якая вы
вучае біёлага-медыцынскі, сацыяльны і
псіхалагічны аспекты палавога жыцця. Ц
лрым. сексалагічны, -ая, -ае.
СЕКСОЛАГ, -а, мн. -і, -аў м. Спецыя
ліст па сексалогіі.
СЁКСТА, -ы, мн. -ы, секст і -аў ж. У
музыцы: інтэрвал шырынёй у шэсць сту
пеней. йя/пкдя с. Мдлдя с.
СЕКСТАНТ, -а, 3/ -нце, мн. -ы, -аў м.
(спец.). Вугламерны інструмент, які вы
карыстоўваецца ў мараходстве, авіяцыі і
інш.
СЕКСТЭТ, -а, ЛІ -тЗце, мн. -ы, -аў, м.
(спец.). І. Музычны твор для шасці выка
наўцаў з самастойнымі партыямі для кож
нага. 2. Ансамбль з шасці выканаўцаў та
кога твора. С. цымбдлдў. Ц лрыл/. секстэтны,
-ая, -ае.
СЕКСУАЛЬНЫ, -ая, -ае 1. ад секс 2.
Тое, што і лдчуццёбы (у 2 знач.). Ц ндз. сек
суальнасць, -і, ж
СЁКТА, -ы, ,ДЗ/ -кце, мн. -ы, сект і -аў
ж. І. Рэлігійнае аб'яднанне, што адасобі
лася ад якога-н. веравучэння і супраць
стаіць яму. С. духабораў. 2. лердн. Наогул
група асоб, якая замкнулася ў сваіх вузкіх,
дробязных інтарэсах (неадабр.).
СЕКТАНТ, -а, ЛІ-нце, мн. -ы, -аў м. 1.
Паслядоўнік секты (у 1 знач.). 2. лердн.
Чалавек, які схільны да сектанцтва (у 2
знач.). II ж. сектантка, -і, ДА/ -тцы, мн. -і,
-так. II лрым. сектанцкі, -ая, -ае.
СЕКТАНЦТВА, -а, н. Агульная назва
руху адасаблення ад пануючага вераву
чэння, утварэння сектаў (у 1 знач.).
СЁКТАР, -а, мн. -ы, -аў м. І. У геамет
рыі: частка круга, абмежаваная дугой і
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двума радыусамі. 2. Участак, абмежаваны
радыяльнымі лініямі. С. стдбыёнд. С. дбстрэлу. 3. Аддзел установы, арганізацыі,
які мае пэўную спецыялізацыю. Аультурнд-мдсдзь/ с. С. утку. 4. Частка народнай
гаспадаркі, якая мае пэўныя эканамічныя
і сацыяльныя адзнакі. 77рдмыс/юбы с. Ц
лрым. сёктарны, -ая, -ае (да 1 знач.) і сек
таральны, -ая, -ае (да 2 і 3 знач.).
СЕКЎНДА, -ы, ДЛІ -дзе, мн. -ы, -кунд
/ -аў, ж. 1. Адзінка вымярэння часу роў
ная 1/60 часткі мінуты ў Міжнароднай
сістэме адзінак. 2. У матэматыцы: адзінка
вымярэння вуглоў роўная 1/3600 часткі
градуса. 3. У музыцы: інтэрвал шырынёй у
дзве ступені. Малая с. Ам/кдя с. 0 Адну се
кунду! — вельмі нядоўга. Ц лрь/м. секўцдны,
-ая, -ае.
СЕКУНДАМЁР, -а, мн. -ы, -аў м. Пры
бор для дакладнага вымярэння часу ў до
лях секунды, секундах, мінутах і гадзінах.
Электрычны с. II лрым. секуцдамёрны, -ая,
-ае.
СЕКУНДАНТ, -а, А/ -нце, мн. -ы, -аў
м. І. Пасрэднік, які суправаджае кожнага
з удзельнікаў дуэлі, яе сведка. 2. У спор
це: пасрэднік і памочнік удзельніка спар
тыўнага спаборніцтва (напр., у шахматах,
боксе). II лрь/м. секунданцкі, -ая, -ае.
СЁКЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, ж. І. Пад
раздзяленне якой-н. установы, арганіза
цыі, канферэнцыі, з'езда і пад. з пэўнай
спецыялізацыяй. Спартыўная с. клуба.
77йсябжэнне секцыі ла культуры мазь/. 2.
Частка збудавання, канструкцыі, якая
складаецца з некалькіх дэталей. С. лараеоаа ацяплення. С. бзееяцілаеярхоеаеа бома.
II лрыл/. секцыйны, -ая, -ае.
СЁКЧЫ ад сячы
СЁКЧЫСЯ а/?, сячыся
СЁЛЕВЫ ад сель
СЕЛЁКТАР, -а, л/н. -ы, -аў м. Элек
трамагнітны апарат, уключаны ў сець з
іншымі апаратамі для ажыццяўлення апе
ратыўнай тэлефоннай сувязі некалькіх
пунктаў з цэнтрам. Сўаязь ла селектары. Ц
лрь/м. селёктарны, -ая, -ае.
СЕЛЁКЦЫЯ, і, ж 1. Навука аб мета
дах стварэння гатункаў і гібрыдаў раслін,
парод жывёл і культур мікраарганізмаў
2. Паляпшэнне гатункаў раслін або па
род жывёл і вывядзенне новых гатункаў і
парод шляхам штучнага адбору, скрыжа
вана. II лрым. селекцыйны, -ая, -ае. Се
лекцыйная станцыя. Селекцыйнае насенне
(палепшанае).
СЕЛЕКЦЫЯНЁР, а, мн -ы, аў, м
Спецыяліст па селекцыі.
СЕЛЕНА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносіны
да Месяца, напр.: селенаграфія, селенадэ
зія, селеналогія, селенацэнтрычны.
СЕЛЬ, -ю, м. Іразе-каменны бурны па
ток з гор, які ўтвараецца ў выніку ліўняў
раставання снегу і іншых прычын. З гор
сым/оў с. II лрым. сёлевы, -ая, -ае. С. зал.

СЕЛ-СЕН
СЕЛЬ... Першая састаўная частка скла
даных слоў якая адпавядае па знач. сло
ву «сельскі*, напр.: сельсавет, сельмаг
(сельскі магазін).
СЕЛЬДЭРЭЙ, -ю, л*. Агародная раслі
на сямейства парасонавых, лісце і карэн
не якой выкарыстоўваюцца як прыправа.
II лрым. сельдэрэевы, -ая, -ае.
СЕЛЬКАР, -а, лін. -ы, -аў м. Скарачэн
не: сельскі карэспандэнт. Нататкі сель
кара. II лс. селькарка, -і, ДА/ -рцы, лік. -і,
-рак. II ярым. селькараўскі, -ая, -ае.
СЕЛЬСАВЕТ, -а, А/ -вёце, мя. -ы, -аў
м. Скарачэнне: сельскі Савет народных
дэпутатаў — прадстаўнічы орган дзяржаў
най улады ў сельскім раёне. Звярнуцца за
бавебкай у с. Ц лрым. сельсавецкі, -ая, -ае.
СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫ,
ая,
ае
Які мае адносіны да сельскай гаспадаркі.
Сельскаеасла^сряая тэхніка.
СЁЛЬСКІ, -ая, -ае. 1. ад. сяло. 2. Які
мае адносіны да жыцця і дзейнасці вёскі,
вясковы. С. клуб. Сельская мясцовасць. О
Сельская гаспадарка — галіна народнай
гаспадаркі, якая займаецца вырошчван
нем сельскагаспадарчых культур і развя
дзеннем жывёл для атрымання прадукцыі
раслінаводства і жывёлагадоўлі, а такса
ма першасная перапрацоўка гэтай пра
дукцыі.
СЕЛЬТАРСКІ, -ая, -ае. У выразе:
сельтарская вадА або сельтарская, -ай,
лс. — мінеральная саляна-вуглякіслая ва
да, а таксама аналагічная штучная вада.
.Выліць сельтарскай.
СЕЛЯДЗЕЦ, -дцА, мя. -дцы, -дцбў, м.
Невялікая марская прамысловая рыба,
якая ўжыв. ў ежу ў засоленым ці вэнджа
ным выглядзе. Сярэбнесалёны с. 0 Як у
бочцы селядцоў — пра мноства людзей у
цесным памяшканні (разм.). Ц лрым. се
лядцовы, -ая, -ае. С. промысел. Сямейства
селядцовых (наз.).
СЕЛЯДЗЕЧНІЦА, ы, мя ы, ніц, лс
Прадаўгаватая талерка для падачы на стол
селядцоў
СЕЛЯДЗЁЎКА, -і, ДА/ -дзёўцы, мя. -і,
-дзёвак, лс. (разм.). Бочка ад селядцоў.
СЕЛЯЗЁНКА, -і, ДА/-нцы, мя. -і, -нак,
лс. Крывятворны орган, размешчаны ў
брушной поласці арганізма пазваночных
жывёл і чалавека, які ўдзельнічае ў абме
не рэчываў і выконвае ахоўныя функцыі.
II лрым. селязёначны, -ая, -ае.
СЕЛЯНЙІ, -а, мя. сяляне і (з л/ч. 2, З,
4) селяніны, сялАн, м. Жыхар вёскі, які
заняты апрацоўкай зямлі, вырошчван
нем сельскагаспадарчых культур і развя
дзеннем сельскагаспадарчай жывёлы як
сваёй асноўнай работай. Ц лс. сялянка, -і,
ДА/ -нцы, мя. -і, -нак. Ц ярым. сялянскі,
-ая, -ае.
СЕМ, сямі^ Г сяміб, л/ч. кольк. Лік, ліч
ба і колькасць 7. С. разоў абмерай, а раз
аскале (прыказка). Ц ларабк. сёмы, -ая, -ае.
СЕМАНТЫКА, і, ДА/ -тыцы, лс 1. У
мовазнаўстве: значэнне, сэнс (моўнай
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адзінкі). С. слова. С. сказа. С. арамать/чных %?орм. 2. Тое, што і семасіялогія. Ц лрь/м.
семантідчны, -ая, -ае.
СЕМАСІЯЛОГІЯ, і, лс Раздзел мова
знаўства, які вывучае значэнні слоў і вы
разаў а таксама змены гэтых значэнняў Ц
лрым. семасіялагічны, -ая, -ае.
СЕМАФОР, а, мя ы, аў, м 1. Сіг
нальнае прыстасаванне на чыгунцы, якое
паведамляе, што пуць свабодны або заня
ты. 2. У флоце: спосаб зрокавай сігналіза
цыі флажкамі, рукамі або пры дыпамозе
спецыяльнага апарата. Ц лрь/м. семафорны,
-ая, -ае.
СЕМДЗЕСЯТ, сямідзесяці, Т сямюдзе
сяццю, л/ч. кольк. Лік і колькасць 70. С.
еабоу ларочнаму музею. .Даехаць за с. кіла
метраў у гораб. 77аб с. еабоу каму-я. (хутка
будзе 70 гадоў). Ц ларабк. сямідзясяты, -ая,
-ае.
СЕМЕСТР, -а, мя. -ы, -аў, м. Навучаль
нае паўгоддзе ў вышэйшых ці спецыяль
ных сярэдніх навучальных установах. Ц
лрым. семестравы, -ая, -ае.
СЁМЕЧКА, -а, мл. -і, -чак, я. 1. ад. се
мя. 2. Адно семя ў плодзе якой-н. раслі
ны; зярнятка. С. зараза. С. ерум/ы. Ц лрь/м.
семечкавы, -ая, -ае
СЕМІЁТЫКА, -і, ДА/ -тыцы, лс. На
вука, якая вывучае найбольш агульныя
ўласцівасці знакаў і знакавых сістэм. Ц
лрыл/. семіятычны, ая, -ае
СЕМІНАР, -а, мя. -ы, -аў, м. 1. Група
выя практычныя заняткі пад кіраўніцтвам
выкладчыка ў вышэйшай навучальнай
установе. 2. Мерапрыемства, групавыя
заняткі, арганізаваныя для якой-н. спе
цыяльнай падрыхтоўкі, для павышэння
кваліфікацыі і пад. А/ілсноробны ласукосы
с. II лрыл/. семінарскі, -ая, -ае.
СЕМІНАР&СТ, а, А/ -сце, мл ы, аў
л/. Вучань семінарыі. Ц лрь/м. семінарысцкі,
-ая, -ае.
СЕМІНАРЫЯ, і, мл і, -рый, лс На
зва некаторых спецыяльных сярэдніх на
вучальных устаноў Т/астауя/^кая с. (для
падрыхтоўкі настаўнікаў; уст.). Духоўная с.
(для падрыхтоўкі святароў). Ц лрь/м. семі
нарскі, -ая, -ае.
СЕМІТАЛОГІЯ, -і, лс. Агульная назва
навук, якія вывучаюць семіцкія мовы і
культуры. II лрым. семіталагічны, -ая, -ае.
СЕМІТОЛАГ, -а, мя. -і, -аў, м. Спецыя
ліст па семіталогіі.
СЕМІТЫ, -аў абз. семіт, -а, А/ -міце,
м. Ірупа блізкіх па мовах народаў былых
або цяперашніх насельнікаў паўднёва-за
ходняй Азіі і паўночнай Афрыкі, да якіх
адносяцца старажытныя вавіланяне, асі
рыйцы, фінікійцы і іншыя, а таксама су
часныя народы: арабы, яўрэі, сірыйцы,
эфіопы. II лс. семітка, -і, ДА/ -тцы, мя. -і,
-так. II лрь/м. семіцкі, -ая, -ае і семітычны,
-ая, -ае.
СЕМСОТ, сямісот, Г сямюстамі, л/ч.
кольк. Лік і колькасць 700. Ц ларабк. сямі
соты, -ая, -ае.

СЁМЯ, сёмя /' сёмені, Д сёмю і сёмені,
2? сёмя, Г сёмем і сёменем, А/ (аб) сёмі і
сёмені, я. 1. Зачатак расліны, які склада
ецца з зародка і абалонкі, зерне. Льняное
с. 2. леран. Зародак, крыніца чаго-н. С. па
зух/ засявай/3. Тое, што і сперма. Ц намяла/,
сёмечка, -а, мн. -і, -чак, н. (да 1 знач.). Ц
лрь/м. сёмявы, -ая, -ае (да 1 і 3 знач.). Се
мявыя залозы.
СЕМЯ... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносіны
да семя (у 1 і 3 знач.), напр.: семявывярлсэнне, семядольны, семязавязь, семязліццё,
семяправод, семяўваход, семяўтварэнне.
СЕМЯДОЛЯ, -і, мн. -і, -ль, лс. (спец.).
Зародак лісця ў семені. Ц лрь/м. семя
дольны, -ая, -ае
СЕМЯЗАВЯЗЬ, -і, лс. (спец.). Зародак
семені.
СЕМ'ЯНІН, а, мн -ы, аў м І. Ся
мейны чалавек. 2. Той, хто мае неабход
ныя для сямейнага жыцця якасці. Лачу,
м/то ты будзем/ добрым семяннікам. Ц лс.
сем'янінка, -і, ДА/-нцы, мн. -і, -нак, лс.
СЕМЯННІК, -А, мн. -ц -бў м. (спец.).
Мужчынская палавая залоза. Ц лрым. се
мянніковы, -ая, -ае
СЕМЯРЫК, -мерыкА, мн. -мерыкі^
-мерыкбў м. 1. Старая руская мера (ліку
вагі, аб'ёму і пад.) або прадмет, якія змя
шчаюць у сабе сем якіх-н. адзінак, склада
ецца з сямі частак. С. лм/аніцы. 2. Сем ко
ней у адной запрэжцы. Ц лрь/м. семярычны,
-ая, -ае (да 1 знач.).
СЁНА, -а, н. Скошаная і высушаная
трава, якая ідзе на корм жывёле. Ц ла
мянм/.-лася. сянцО, -А, н. II лрым. сяннй,
-Ая, -бе.
СЕНА... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач.: які мае адносіны да
сена, напр.: сеназбіральнік, сенакасілка,
сенанагрузчык, сенанарыхтоўка, сеналаб 'ёмнік, сенапрэс, сенаразбіўка, сенасум/ылка, сенасховім/ча, сенафуралс.
СЕНАЖАЦЬ, і, мн і, ей, лс. 1. Мес
ца, дзе расце трава на сена; лут Скарыс
таць лаб с. дакасіць сеналсаці. 2. Час
касьбы. 77ачалася с. Ц лрыл/. сенажатны,
-ая, -ае.
СЕНАКАСІЛКА, -і, ДА/ -лцы, мн і,
-лак, лс. Сельскагаспадарчая машына для
касьбы травы.
СЕНАКОС, -у, м. І. Касьба травы на се
на. Аутка пачнецца с. 2. Час уборкі сена.
.Вясёлая пара лета — с. 3. Месца касьбы
травы. С. нам/ балёка на балоце. Ц лрь/м. се
накосны, -ая, -ае.
СЕНАНАРЫХТОЎКІ, тбвак Плана
вая нарыхтоўка сена. Ц лрыл/. сенанарых
тоўчы, -ая, -ае.
СЕНАСУШЫЛКА, і, ДА/-лцы, мн і,
-лак, лс. Устаноўка для штучнай суткі
травы.
СЕНАТ, -а, А/ -нАце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Дзяржаўны савет, вышэйшы орган кіра
вання ў Старажытным Рыме. 2. Вышэй
шая судова-адміністрацыйная ўстанова
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ў царскай Расіі. 3. Верхняя заканадаўчая
палата парламента ў некаторых дзяржа
вах. II лрым. сенацкі, -ая, -ае.
СЕНАТАР, -а, мл. -ы, -аў, лі. Член сена
та. II лрым. сенатарскі, -ая, -ае.
СЕНАЎБОРКА, -і, ДА/-рцы, ж. Уборка
сена. II лрым. сенаўборачны, -ая, -ае.
СЕНАЦКІ ад сенат
СЕНБЕРНАР, а, мл ы, -аў м Парода
даўгашэрсных вялікіх і дужых сабак.
СЁНІ, сянёй. Памяшканне паміж жы
лой часткай дома і ганкам у вясковых ха
тах. С. без лдблое/. Ц лдмялм/. сёнцы, сянёц.
II лрым. сёнечны, -ая, -ае / сённы, -ая, -ае.
СЕННІКОВЫ ад. сяннік
СЁНСАР, -а, мл. -ы, -аў, м. (спец.). 1.
Першасны вымяральны пераўтваральнік,
датчык. 2. Адчувальны элемент. Ц лрым.
сэнсарны, -ая, -ае. С. лсрдключдльл/к.
СЕНСАЦЫЙНЫ, ая, ае Які выклі
кае сенсацыю. Селсдцыйлыя лдбзе/. Селсд/^ыйлдя лде/лд. II лдз. сенсацыйнасць, -і, лс.
СЕНСАЦЫЯ, і, мл і, -цый, лс 1.
Моцнае ўражанне ад якой-н. падзеі. Хл/ед
еыкд/кдлд селсд^ы/о. 2. Падзея, паведам
ленне, якія выклікаюць такое ўражанне,
/дзел/лдя с.
СЕНСОРНЫ, -ая, -ае (спец.). Звязаны
з пачуццямі, з органамі пачуццяў. Селсорлде быхдядлле. Селсорлдя рэдк/^ь/я.
СЕНСУАЛІЗМ, -у; м. Філасофскі кіру
нак, які прызнае адчуванне, успрыманне
адзінай крыніцай пазнання. Ц лрым. сенсу
алістычны, -ая, -ае.
СЕНСУАЛІСТ, -а, 3/ -сце, мл. -ы, -аў
м. Паслядоўнік сенсуалізму. Ц лс. сенсуа
лістка, -і, ДА/-тцы, мл. -і, -так.
СЕНСУАЛЬНЫ, -ая, -ае. Заснаваны на
суб'ектыўных пачуццях, адчуваннях. Ц лдз.
сенсуальнасць, -і, лс.
СЕНТЫМЕНТАЛІЗМ, у, м 1. Кірунак
у літаратуры і мастацтве 18 — пачатку 19
ст., які характарызуецца асаблівай увагай
да духоўнага жыцця чалавека, пачуццё
васцю і ідэалізаваным паказам людзей,
жыццёвых сітуацый, прыроды. 2. Сен
тыментальныя (у 2 знач.) адносіны да ча
го-н. (кніжн.). II лрым. сентыменталісцкі,
-ая, -ае.
СЕНТЫМЕНТАЛІСТ, -а, З/ сце, мл
-ы, -аў м. Прадстаўнік сентыменталізму
(у 1 знач.). II лрым. сентыменталісцкі, -ая,
-ае.
СЕНТЫМЕНТАЛЬНАСЦЬ, і, лс 1. ад.
сентыментальны. 2. Сентыментальныя
паводзіны і ўчынкі. Яе л/рэбд селл/ыл/елл/дльлдсцей.
СЕНТЫМЕНТАЛЬНІЧАЦЬ, аю, аеш,
-ае; лездк. (разм.). 1. Быць сентыменталь
ным (у 2 знач.). 2. лердл., з к/м. Абыходзіц
ца з кім-н. празмерна мякка, паблажліва.
Яе селл/ыл/елл/дльл/чдй з еэ/лым аудьл/дём/
СЕНТЫМЕНТАЛЬНЫ, ая, ае. 1. За
снаваны на прынцыпах сентыменталізму
(у 1 знач.). С. рдмдл. 2. Залішне чуллівы,
пяшчотны, здольны лёгка расчуліць. С.
еерм/. С. лдб бумдк. Селл/ымелл/дльлдя сцэ-

лд. II лдз. сентыментальнасць, -і, лс. (да 2
знач.).
СЕНТЭНЦЫЙНЫ, -ая, ае (кніжн.)
Павучальны, які мае ў сабе сентэнцыю. С.
рдмдл. II лдз. сентэнцыйнасць, -і, лс.
СЕНТЭНЦЫЯ, і, мл і, цый, лс
(кніжн.). Выслоўе павучальнага характа
ру. 2?ь/&/)хдць чь/е-л. селл/элцы/.
СЁНЦЫ ал сені
СЕНЬЁР, -а, мл. -ы, -аў, м. 1. У феа
дальным грамадстве: землеўладальнік, які
меў неабмежаваную ўладу на сваёй тэры
торыі. 2. У іспанамоўных краінах: форма
ветлівага звароту да мужчыны. Ц лс. сеньё
ра, -ы, мл. -ы, -ёр (да 2 знач.).
СЕНЬЯРЁГГА, ы, ДА/ рвіце, мл ы,
-рыт, лс. У іспанамоўных краінах: форма
ветлівага звароту (упамінання) да дзяў
чыны.
СЕПАРАТАР, -а, мл. -ы, -аў м. Апарат
для вылучэння аднаго якога-н. рэчыва з
саставу другога (напр., смятанкі з малака).
II ярым. сепаратарны, -ая, -ае.
СЕПАРАТНЫ, -ая, -ае. Асобны, ада
соблены ад іншых. С. бдадоор. С. л//р (за
ключаны без ведама і згоды сваіх ваенных
саюзнікаў). Ц лдз. сепаратнасць, -і, лс.
СЕПАРАТЫЗМ, у м (кніжн) Ім
кненне да аддзялення, адасаблення. Ядл/л/ычлы с. II ярым. сепаратысцкі, -ая, -ае.
СЕПАРАТЫСТ, -а, Л/ сце, мл ы, аў,
м. (кніжн.). Прыхільнік сепаратызму. Ц лс.
сепаратыстка, -і, ДА/ -тцы, мл. -і, -так. Ц
лрым. сепаратысцкі, -ая, -ае
СЕПАРАТЫЎНЫ, -ая, ае (кніжн)
Прасякнуты сепаратызмам. Селдрдл/ь/ўлыя /мклелл/. II лдз. сепаратыўнасць, -і, лс.
СЁРА, -ы, лс. 1. Хімічны элемент — лёг
кае на загаранне рэчыва жоўтага ці ша
раватага колеру, якое выкарыстоўваецца
ў тэхніцы і медыцыне. 2. Жоўта-карычневае тлустае рэчыва, якое ўтвараецца на
сценках вушнога канала. Ц лрым. сёрны,
-ая, -ае.
СЕРАБРО, -А, л. 1. Каштоўны бліскучы
метал шаравата-белага колеру. 2. зб. Вы
рабы з гэтага металу. Сл/ддоеде с. (посуд,
сталовыя прыборы). №рь/2длсэлл/з ссрдбрд. Ядм/ы слдржсмелы здздябдл/ с. (сярэб
раныя медалі; разм.). 3. Дробная размен
ная манета са сплаву з гэтым металам або
нікелем. Здл//дц/ць сердбром.
СЕРАБРЫСТЫ, ая, ае 1. Які коле
рам і бляскам нагадвае серабро. С. /лей.
Сердбрысл/дя лускд. Сердбрысл^ыя скрол/ (з
сівізной). Ссрдбрысл/дя л/длодя (таполя, у
якой лісце з ніжняга боку пакрыта пуш
ком). 2. лердл. Меладычна-звонкі, высо
кага тону. С. аолдс лсдурдлкд. Ц лдз. сераб
рыстасць, -і, лс.
СЕРАБРЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-рыцца; лездк. 1. Зіхацець сярэбраным
бляскам. Сердбрыццд бярозд лд солцы. 2.
Сівець, зіхацець сівізной. Скрол/ сердбрдццд.
СЕРАБРЫЦЬ, -рў, -рыш, -рЫць; -рйм,
-рыцё, -рАць; -рбны; лездк., м/л/о. Па

СЕН-СЕР
крываць тонкім слоем серабра; надаваць
чаму-н. серабрысты колер, бляск. С. за
балаць/. Л/есяц сердбрыў хедл/. Ц здк. высе
рабрыць, -ру -рыш, -рыць; -раны / пасе
рабрыць, -рў, -рыш, -рыць; -рым, -рыцё,
-рАць; пасярэбраны. Ц лдз. серабрэнне,
-я, л.
СЕРАВАДАРОД, у, Л/ дзе, м Іаз з рэз
кім непрыемным пахам, які ўтвараецца
пры гніенні бялковых рэчываў. Ц лрь/м. се
равадародны, -ая, -ае.
СЕРАВУГЛЯРОД, у, 3/ дзе, м Бяско
лерная, лёгкая на загаранне ядавітая вад
касць з непрыемным пахам. Ц лрым. сера
вугляродны, -ая, -ае
СЕРАДА, -ы, ДЗ/ -дзё, мл. сёрады / (з
л/ч. 2, 2, 4) серады, сёрад, лс. Трэці (пасля
нядзелі) дзень тыдня.
СЕРАДНЯК, а, мл і^ бў м 1. а/сл/.
Селянін-аднаасобнік, які меў зямельны
ўчастак, апрацоўваў яго ўласнымі сіламі
без наёмнай працы і па сваім маёмасным
становішчы знаходзіўся паміж бедняком
і кулаком. 2. Чалавек сярэдніх здольнас
цей, які нічым асаблівым не вылучаец
ца. [І лс. сераднячка, -і, ДА/ -чцы, -чак (да
I знач.). II лрым. серадняцкі, -ая, -ае (да 1
знач.).
СЕРАЛЬ, -я, мл. -і, -яў м. 1. У краінах
Усходу — палац султана. 2. Тое, што і адрэм.
СЕРАФІМ, -а, мл. -ы, -аў, м. У хрысці
янскай і іўдзейскай рэлігіі — шасцікрылы
анёл вышэйшага рангу.
СЕРБАЛУЖЫЧАНЕ, чАн, абз сер
балужычАнін, -а, м. Тое, што і лулсычдле.
II лс. сербалужычанка, -і, ДА/ -нцы, мл. -і,
-нак. II лрь/л/. сербалужыцкі, -ая, -ае. Ссрбдлулсы^кдя л/л/дрдл/дрд (на верхня- і ніж
нялужыцкай літаратурных мовах).
СЕРБАНЎЦЬ, нў, нёш, нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; зок. 1. ая. сёрбаць. 2. чд
ао. З'есці трохі чаго-н. вадкага (разм.). С.
буделу.
СЁРБЫ, -аў дбз. серб, -а, м. Паўднё
ваславянскі народ, які складае асноўнае
насельніцтва Сербіі. Ц лс. сёрбка, -і, ДА/
-бцы, мл. -і, -бак. II лрь/м. сёрбскі, -ая, -ае.
СЕРВАНТ, -а, 3/ -нце, мл. -ы, -аў м.
Род шафы, нізкі буфет для посуду і ста
ловай бялізны. II лрь/м. сервантны, -ая, -ае.
СЕРВЕЛАТ, -у 3/-лАце, м. Гатунак вэнджана-варанай каўбасы.
СЕРВІЗ, -а, мл. -ы, -аў, м. Поўны набор
сталовага або чайнага посуду на пэўную
колькасць чалавек. Ц лрь/л/. сервізны, -ая,
-ае.
СЕРВІРАВАЦЬ, -рўю, рўеш, -рўе;
-рўй; -раваны; зак. і лездк., м/л/о. Падрых
таваць (падрыхтоўваць) стол для (абеду,
вячэры і пад.), расстаўляючы посуд і стра
вы ў пэўным парадку. С. сл/ол. Ц лдз. серві
раванне, -я, л. / сервіроўка, -і, ДА/-рбўцы,
лс. II лрым. сервіровачны, -ая, -ае.
СЕРВІРОЎКА, -і, ДА/-рбўцы, лс 1. ад
сервіраваць. 2. Убранне стала (посуд, ста
ловыя прыборы і пад.). Лдедл/дя с.

СЕР-СЁР
СЕРДАВАЦЬ, сярдўю, сярдўеш, сярдўе;
сярдўй; лезок. (разм.). Адчуваць злосць,
раздражненне, гнеў на каго-н. С. на сына.
СЕРДАЛІК, -у м Мінерал бледна-ружовага, чырвонага ці аранжавага колеру
разнавіднасць халцэдону Ц лрым. серда
лікавы, -ая, -ае.
СЕРНАКІСЛЫ, -ая, -ае. Які адносіцца
да солей сернай кіслаты. Серядккмы барый.
СЁРНЫ ад сера
СЕРП, сярпА, мл. сярпй, сярпбў м. 1.
Сельскагаспадарчая ручная прылада ў
выглядзе выгнутага дробна назубленага
нажа для зрэзвання злакаў з кораня. 77озуб/ць с. 2. л^рол. Пра тое, што мае форму
такога прадмета. С. месяца (месяц у пачат
ковай або апошняй фазе).
СЕРПАНЦІН, у, м 1. Скрутак доўгай
вузкай стужкі з каляровай паперы (выка
рыстоўваецца на балях, карнавалах і пад.).
2. лброл. Звілістая горная дарога. Ц лрым.
серпанцінны, -ая, -ае.
СЕРПАПАДОБНЫ, ая, -ае Які мае
выгляд сярпа. Серлолобоблыя крылы. Серлдлабоблыя струк/ ^осол*. Ц лаз. серпапа
добнасць, -і, зк.
СЕРПЕНТАРЫЙ, я, мл і, -яў, м Іадавальнік, у якім утрымліваюць ядавітых
змей і забіраюць ад іх яд.
СЕРСО, лескл., л. Гульня з тонкім лёг
кім абручом, які падкідваюць і ловяць
спецыяльнай палачкай, а таксама прыла
ды для гэтай гульні (абруч і палачкі). Ту
ляць у с.
СЕРТЫФІКАТ, -а, А/-кАце, мл ы, аў
м. (спец.). 1. Афіцыйнае пісьмовае па
сведчанне аб чым-н. С. якосц/. 2. Пазы
ковае фінансавае абавязацельства дзяр
жаўных органаў а таксама назва білетаў
некаторых дзяржаўных пазык. Ц лрым. сер
тыфікатны, -ая, -ае.
СЕРЫЙНЫ, -ая, -ае. Які выпускаецца
серыямі па пэўным узоры. С. вылуск м/вейлыхмом/ыл. II лаз. серыйнасць, -і, зк.
СЁРЫЯ, -і, мл. -і, -рый, зк. 1. Шэраг
якіх-н. аднародных прадметаў якія ма
юць агульную прымету аб'яднаны агуль
ным прызначэннем, складаюць адну гру
пу. С. артыкулаў. С. стаякоў. С. волытоў.
2. Разрад, катэгорыя каштоўных папер,
дакументаў С. / лумрр ламтарта. 3. Адна
з частак вялікага кінафільма, якая дэман
струецца самастойна. Х/ло<%чльму чотырох
серыях.
СЕРЭНАДА, -ы, ДЗ/ -дзе, мл. -ы, -нАд,
зк. 1. У сярэдневяковай Заходняй Еўропе
(першапачаткова ў Іспаніі і Італіі): прыві
тальная песня, якая выконвалася звычай
на пад акампанемент лютні, мандаліны
або гітары ў гонар каханай, пад яе акном.
2. Лірычны музычны твор тыпу сюіты для
інструментальнага ансамбля.
СЁСІЯ, -і, мл. -і, -сій, зк. 1. Пасяджэн
ні розных прадстаўнічых органаў і калегі
яльных устаноў якія праводзяцца перыя
дычна, а таксама перыяд такіх пасяджэн
няў С. ЛАЎ. 2. Перыяд здачы экзаменаў у
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вышэйшых і сярэдніх спецыяльных наву
чальных установах. 3/мовоя с. Ц лрь/м. сесі
ённы, -ая, -ае.
СЁСЦІ, сйду сыдзеш, сйдзе; сеў сёла;
сядзь; зок. 1. Прыняць сядзячае стано
вішча. Сесці лл лаўку. С. лаб бярозай. 2. у
/ото і ла /ато. Заняць месца, размясціцца
дзе-н. (для паездкі). Сесці ў самалёт. С. ў
аўтобус. 3. за /ато, ла м/то і з /л%6. Пачаць
якую-н. справу работу прыняўшы сядзя
чае становішча. С. за боклоб. С. за кл/еу. С.
ла камбайл. С. ла тэле%юл (лерал. званіць
доўга і ў многія месцы; разм.). 4. Быць
пазбаўленым волі, змешчаным у турму
згодна з прыгаворам суда. 5. Спыніць рух,
палёт; апусціцца з вышыні. Матылёк сеў
ла клетку. Солца села за лес. Самалёт сеў
ла аэраном. 6. (7 / 2ос. леўзкые.). Асесці,
паглыбіцца ў зямлю. Сцяла села. 7. ла м/то.
Абмежаваць сябе ў чым-н., падпарадка
ваць сябе якому-н. рэжыму. С. ла быету.
С. ла облу зарллату. 8. (7 / 2 ас. леўзкыв.).
Выскачыць, з'явіцца (пра фурункул і пад.;
разм.). /Торуку села балячка. 9. (7 / 2 ас. ле
ўзкые.). Страціць сілу напружанне, стаць
слабейшым (пра пару электрычны ток і
пад.). Умам/ь/ле сеў акумулятар. Тблас сеў
(стаў хрыплым). II лезак. садзіцца, саджўся,
садзішся, садзіцца.
СЁТКА, -і, ДА/ -тцы, мл. -і, -так, зк. 1.
Прыстасаванне з перакрыжаваных нітак,
дроту вяровак і пад. рознага прызначэн
ня. ТТлесц/ сетку ла рыбу. Валейбольлая с. С.
лчаляра. 2. Сумка для нашэння прадуктаў
дробных рэчаў і пад., сплеценая з нітак,
вяровак, шнуркоў і пад. Злажыць у сетку
яблык/. 3. абз.; чаао або якая. Сукупнасць
размешчаных дзе-н. і звязаных адзінай
сістэмай устаноў прадпрыемстваў дарог,
ліній сувязі і пад. С. бамоў аблачылку. С.
бальл/ц. Талблёеая с. 4. Разлінееная, звы
чайна ў клетку паверхня. Трабуслая с. Теаера^/члая с. (лініі, якія абазначаюць даў
готы і шыроты). 5. Расклад, схема, шкала
(спец.). 7йры0лоя с. Ц ламялм/. сётачка, -і,
ДА/-чцы, мл. -і, -чак, зк. (да 1 і 2 знач.). Ц
лрым. сётачны, -ая, -ае (да 1, 2 і 5 знач.) /
сёткавы, -ая, -ае (да 1 знач.).
СЕТКАВАТЫ, -ая, -ае. Які мае выгляд
сеткі; які з'яўляецца сеткай (у І знач.).
Сеткаватыя крылы. С. ўзор. С. чарлак.
СЕТКАКРЫЛЫЯ, -ых, абз -ае, ага, л
Атрад насякомых з крыламі, пакрытымі
густой сеткай дробных жылак.
СЕЎРУЖЫНЫ ал. сяўруга
СЁЧА, -ы, мл. -ы, -аў зк. (уст., высок.).
Бой, бітва. .Крывавая с.
СЁЧКА, -і, ДА/ -чцы, зк. 1. Дробна на
рэзаная салома, трава на корм жывёле.
Заларыць сечк/ карове. 2. Драблёныя кру
пы. Ячлая с. Т^эчлевая с. 3. Шырокі паў
круглы нож для ссякання капусты.
СЁЯЛКА, -і, ДА/ -лцы, мл. -і, -лак, зк.
Машына для пасеву насення. 7рактарлая
с. II лрым. сеялкавы, -ая, -ае.
СЁЯЛЫПЧЫК, а, мл -і, аў м Работ
нік сельскай гаспадаркі, які займаецца

пасевам насення. Ц зк. сеяльшчыца, -ы, мл.
-ы, -чыц.
СЁЯНЕЦ, -нца, мл. -нцы, -нцаў м. Рас
ліна, што вырасла з насення (у адрознен
не ад саджанца).
СЁЯНКА, -і, ДА/ -нцы, зк. (разм.).
Дробна прасеяная мука.
СЁЯЦЬ, сёю, сёеш, сёе; сей; сёяны;
лезок. м/то. 1. і без блл. Раскідваць насен
не на падрыхтаваную для сяўбы глебу С.
л/мяліцу. 2. лерол. Распаўсюджваць сярод
людзей якія-н. думкі, настрой і пад. (вы
сок.). С. розумлое, боброе, вечлое. С. веру
ў лелм/ое зкыццё. 3. Тое, што і лросейвоць.
С. муку. 4. (7 / 2 ос. ле ўзкыв.). Пра дроб
ны дождж, снег: ісці. Цэлую рол/цу сеяў
бозкбзк. 5. Засяваць (якую-н. плошчу зям
лі; разм.). С. лоле лоблесом. Ц зок. пасёяць,
-сёю, -сёеш, -сёе; -сёй; -сёяны (да 1 і 2
знач.). II лоз. сёянне, -я, л. / ласёў, -сёву м.
(да 1 знач.). Сеялле брэллых чуток. Сеялле
мук/. ТТосеўоз/мыхзоколчолы.
СЁДЗЕЛЬНІК, а, мл -і, аў м Май
стар, які робіць сёдлы. II лрым. сёдзельніц
кі, -ая, -ае.
СЁЕ-ТЙЕ, сягб-тагб, зойм. леозлоч.,
л. 1. Нешта, некаторыя рэчы, нямногае.
З^яць з собой сёе-тое. 2. Штосьці, што не
жадаюць называць. Рослытоць лро сёётое.
СЁЙ-ТбЙ, сягб-тагб, зойм. леозлоч.,
м. (разм.). 1. Некаторыя, нямногія людзі.
Сёй-той ле лрыехоў ло сустрэчу. 2. Нехта
(каго не жадаюць называць). 2/еобхобло
лолярэбз/ць сяео-тоео.
СЁЛЕТА, лрысл. У гэтым годзе, гэты
год. С. ўлучок у м/колу лойбзе.
СЁЛЕТНІ, -яя, -яе. Іэтага года. С. ^обзкой.
СЁМГА, -і, ДА/ -мзе, зк. Каштоўная
прамысловая рыба сямейства ласасёвых
з мясам ружовага колеру. Ц лрым. сёмгавы,
-ая, -ае.
СЁМУХА, -і, ДА/-мусе, зк. Адно са свят
праваслаўнай царквы, якое святкуецца ў
пяцідзясяты дзень (праз сем тыдняў) пас
ля Вялікадня.
СЁМЫ, -ая, -ае. 1. ал. сем. 2. зк. Які ат
рымліваецца пры дзяленні на сем. Сёмоя
чостко. 3. у злоч. лоз. сёмая, -ай, зк. Сёмая
частка чаго-н. Ябло сёмоя.
СЁННЯ, лрысл. 1. У гэты дзень. С. лоебуў77олоцк. 2. лерол. Цяпер. С. стубэлт, о
зоўтро лостоўл/к. 3. у злоч. лоз., лескл., л.
Цяперашні дзень. 7?б с. ўзяло йлетыўк/ло.
77о с. (перан.: у дадзены момант). 77бм/о с.
(перан.: цяперашняе жыццё). 0 Не сёння,
дык заўтра; не сягоння — заўтра (разм.) —
вельмі хутка, у бліжэйшы час. Ц лрым. сён
няшні /сягонняшні, -яя, -яе. 7?ос бзель(на
сёння). 0 Жыць сённяшнім днём — не ду
маючы пра будучае.
СЁРБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезок., м/то
і без бол. 1. Есці вадкую страву або піць,
прысмоктваючы. С. зоц^рку. 2. Піць невя
лікімі глыткамі час ад часу Товорочы, еосць
з олетытом сёрбоў комлот. Ц зок. в&сер-
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баць, -аю, -аеш, -ае; -аны. Ц а^яакр. сербанўць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць;
-ні / сёрбнуць, -ну -неш, -не; -ні (разм.). Ц
яаз. сёрбанне, -я, я.
СЁРБНУЦЬ, -ну -неш, -не; -ні; зак.
(разм.). 1. ал. сёрбаць. 2. Тое, што і сбрбаяуць (у 2 знач.).
СІБАРЁІТ, -а, Л/ -рьіце, мя. -ы, -аў м.
(кніжн.). Распешчаны, раздураны раско
шаю чалавек. Ц лс. сібарытка, -і, ДА7 -тцы,
мя. -і, -так. II ярь/м. сібарыцкі, -ая, -ае.
СІБАРЫТНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае; яе
зак. (кніжн.). Весці жыццё, уласцівае сі
барыту.
СІБАРЫЦТВА, -а, я. (кніжн.). Паводзі
ны сібарыта.
СІБЁРНЫ, -ая, -ае (разм.) 1. Жорсткі,
бязлітасны. С. чал ляск. 2. Вельмі моцны,
рэзкі, люты (пра вецер, мароз і пад.). С.
яецер.
СІБІРАК, -А, мя. -і? -бў, л*. Жыхар або
ўраджэнец Сібіры. Ц лс. сібірачка, -і, ДА7
-чцы, мя. -і, -чак. II ярым. сібірацкі, -ая,
-ае.
СІВАБАРОДЫ, -ая, -ае. З сівой бара
дой. С. спары.
СІВАВАЛОСЫ, -ая, -ае. З сівымі вала
самі.
СІВАВАРОНКА, і, ДА/ нцы, мя. і,
-нак, лс. Пералётная птушка сямейства сі
ваваронкавых з яркім зеленавата-блакітным апярэннем; сіваграк.
СІВАВЎСЫ, -ая, -ае. З сівымі вусамі.
СІВАГРАК, -а, .мя. -і? -бў м. Тое, што і
с/баяарояка.
СІВАДУШКА, і, ДА7 шцы, мя і,
-шак, лс. Помесь чорна-бурай і рыжай лі
сы, а таксама футра гэтага звярка.
СІВАК, -А, мя. -і? -бў м. (разм.). Тое,
што і с/ўка.
СІВЕРАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ае; яе
здк. (разм.). Рабіцца шурпатым, грубець
ад ветру холаду (звычайна пра скуру на
твары, руках і пад.). Ц здк. абсівераць, -ае;
-аны.
СІВЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; яездк. Рабіцца
сівым. С/ееюць скроя/. Ц здк. пасівёць, -ёю,
-ёеш, -ёе; ядз. пасівённе, -я, я. / ссівёць,
-ёю, -ёеш, -ёе.
СІВІЗНА, -й, лс. 1. Сівыя валасы. С.
ў едлдсдх. Ддлсыць с)д с/е/зяь/ (да старас
ці). 2. ябрая. Старажытнасць, даўніна. С.
яякоў. 0 Сівізна ў бараду, а чорт у рабрыну
(прыказка) — пра старога, які заляцаецца
да жанчын.
СІВЎХА, -і, ДА^-вўсе, лс. (разм.) Дрэн
на ачышчаная гарэлка. Ц нрым. сівушны,
-ая, -ае. Смуы/ядемдслд (пабочны прадукт
перагонкі спірту).
СІВЎЧ, -а, мя. -ы, -бў, м. Вялікая мле
какормячая марская жывёліна сямейства
вушатых цюленяў Ц лрым. сівўчы, -ая, -ае.
СІВЁІ, -Ая, -бе. 1. Белы, серабрысты,
які страціў афарбоўку (пра валасы); пасі
велы, колеру попелу. С/еыя еусы. С/едя едлдед. С/едя лсдячыяд. 2. З прымессю белай
шэрсці (пра футра). С. кдўяер. С. кдрдку^ь.

3. лердя. Які мае адносіны да старажыт
насці, далёкага мінулага. С/еыя яяк/. Ц ндз.
сівасць, -і, лс.
СІГ, -а, мн. -і, -аў м. Паўночная прэс
наводная прамысловая рыба сямейства
ласасёвых. Ц лрь/м. сігбвы, -ая, -ае.
СІГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; яездк. Ска
каць; узнімаць. Лдеёркд с/едлд з сдсны яд
едсну. II д^ндкр. сіганўць, -нў, -нёш, -нё;
-нём, -няцё, -нўць; -ні?
СІГНАЛ, -у л/н. -ы, -аў, м. 1. Умоўны
знак (зрокавы або гукавы) для перада
чы на адлегласць якога-н. паведамлення,
распараджэння, каманды і пад. С. ^дклд^ндед чдсу. С. с/рэяы. Лрдеучдў с. ху/лкдм
(Здлдмое/. 2. лердя. Тое, што з'яўляецца
прычынай, служыць штуршком да яко
га-н. дзеяння ў адказ. С/ендлдл* <3д м/ырокдм дыскуе// яаслуэкь/ў едзеп/ны др/лыкул.
3. лердя. Папярэджанне, паведамленне
аб чым-н. непажаданым. С. з /ясяекцы/. 4.
Імпульс або група імпульсаў электрамаг
нітнай энергіі. II лрь/м. сігнальны, -ая, -ае
(да 1 і 2 знач ). О Першая сігнальная сіс
тэма (спец.) — сістэма ўмоўнарэфлектор
ных сувязей, якія фарміруюцца ў жывёлы
і чалавека пры ўздзеянні канкрэтных раз
дражняльнікаў Другая сігнальная сістэ
ма (спец.) — уласцівая чалавеку сістэма
ўмоўнарэфлекторных сувязей, якія фар
міруюцца пры ўздзеянні моўных сігналаў
СІГНАЛІЗАВАЦЬ, -зўю, -зўеш, -зўе;
-зўй; здк. і яездк. 1. Падаць (падаваць) сіг
нал. С. рдкел/дй. С. дб ялблкжэяя/ цяая/ка.
2. лбрдя. Папярэдзіць (папярэджваць), па
ведаміць (паведамляць) пра што-н. непа
жаданае. С. дб лрдл/кдх / яе&зхоялх. Ц здк.
прасігналізаваць, -зўю, -зўеш, -зўе; -зўй
(да 1 знач.). Ц ядз. сігналізацыя, -і, лс. (да 1
знач.). II лрым. сігналізацыйны, -ая, -ае (да
і знач.).
СІГНАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; яездк.
(разм.). Тое, што і с/еядлйдбдць (у 1 знач.).
II здк. прасігналіць, -лю, -ліш, -ліць.
СІГНАЛЬНЫ ад. сігнал
СІГНАЛЬШЧЫК, а, мн і, аў м Чалавек, які падае сігналы (у 1 знач.).
СІГНАТЎРА, -ы, мн. -ы, -тўр, лс.
(спец.). 1. Частка рэцэпта з указаннем
спосабу ўжывання лякарства, а таксама
копія рэцэпта, якая прыкладаецца ап
тэкай да выдадзенага лякарства. 2. спец.
Лічба, якая абазначае парадкавы нумар
друкаванага аркуша (друкуецца злева ўні
зе на першай старонцы кожнага аркуша).Ц
ялмяям/. сігнатурка, -і, ДА/ -рцы, мн. -і,
-рак, лс. II лрым. сігнатурны, -ая, -ае.
СІГОВЫ ад сіг
СІДР, -у, м. Слабае віно, якое атрымлі
ваецца ў выніку браджэння яблычнага со
ку. II лрым. сідравы, -ая, -ае.
СІЗІФАЎ. У выразе: сізіфава праца —
бясконцая і марная праца (ад імя міфіч
нага цара Сізіфа, прыгаворанага за абразу
багоў каціць на гару камень, які, дасяг
нуўшы вяршыні, скочваўся назад).

СЁР-СІЛ
СЙІА, -ы, мн. -ы, сіл, лс. 1. Здольнасць
жывых істот напружаннем мышц рабіць
фізічныя рухі, дзеянні; фізічная энергія
або маральная магчымасць чалавека, жы
вёліны актыўна дзейнічаць. АТець немдлую
с/лу. С/лрдц/ць с/лу. 7/дбрдццд ем. 77рымяя/ць с/лу (фізічнае ўздзеянне). 2. спец.
Велічыня, якая з'яўляецца мерай меха
нічнага ўзаемадзеяння цел; энергія, якая
ўздзейнічае на матэрыю, цела, а таксама
ступень інтэнсіўнасці, напружанасці гэтай
энергіі. С. зямное ярыцяэкэяяя. С. цялсдру. С. эл^кл/рычлд2д /леку. 3. звычайна мл.
Матэрыяльная аснова як крыніца энергіі,
дзейнасці. С/лы лрыроЛы. 4. лдао. Здоль
насць праяўлення якой-н. дзейнасці, ста
ну якая адрозніваецца пэўнай ступенню
напружанасці, накіраванасці. С. хдрдк/яару. С. /Туку. 5. Улада, магутнасць, уплыў
Л/д2у?ллдя / лелсрдмолслдя с. барлцьйлюў
зд м/р. 6. Сутнасць, сэнс (разм.). У<?я с. ў
/лыл/, //////о чдлддек аэ/лы — л/дйс/лд/? сддём
службы. 7. Значэнне, дзейнасць, права
моцтва. Здкоя ус/лулдс ў с/лу з 7 стлу^зеля.
С. здколд. 8. мл. Грамадская група, наогул
людзі, якія вызначаюцца якімі-н. харак
тэрнымі прыкметамі або накіраванасцю
ў сваёй дзейнасці. Дэмакратычныя
м/ру. Дся/аь/я %млдрмдл/члыя с/лы. %орчыя
с/лы /яя/эл/асяцы/. 9. мл. Тое, што і болек/.
Сўхдлул/лыя с/лы. Узброеныя сыы к/?д/лы.
10. Гмл. сіламі. Пры дапамозе, з уДзелам
каго-н. Смдл// абнаеяскоўцаў до^дмдл/лдодл/ ^ароеу. 11. кдао-лдао. Велізарная коль
касць, мноства (разм.). 75/яы чалдбек мае
сй/у ^дбрд ўсякае/?. 0 Ад сілы (разм.) — са
мае большае. З сілай — з вялікім уздымам,
пачуццём (гаварыць, спяваць і пад.). З
усёй сілы або на ўсю (поўную) сілу або з усіх
сіл — з найбольшым напружаннем; што
ёсць моцы. (Не) па сіле каму або (не) пад
сілу каму — пра адпаведнасць (неадпавед
насць) магчымасцей каго-н. рабіць што-н.
(Не) у сілах — (не) магчы зрабіць што-н.
Нячыстая сіла (разм.) — чорт, д'ябал. Па
меры сіл — адпаведна з сіламі, з магчымас
цямі. У сіле (разм.) — 1) у стане фізічнага
і духоўнага росквіту; 2) у разгары, у рос
квіце. Уймі сіламі — прыкладваючы ўсё
старанне, намаганні. Цераз сілу — звыш
магчымасцей, жадання. Ц ярым. сілавй,
-Ая, -бе (да 1 і 2 знач.).
СІЛАБІЧНЫ, -ая, -ае (спец.). Пра вер
шаскладанне: заснаваны на захаванні
пэўнай колькасці складоў у вершаваным
радку незалежна ад націску у словах. С/лаб/чяая с/с/яэма ббрм/дсклд()дяня.
СІЛАГІЗМ, -а, мя. -ы, -аў м. Лагічнае
розумазаключэнне, у якім з двух дадзеных
суджэнняў атрымліваецца трэцяе (вывад).
II ярь/м. сілагічны, -ая, -ае.
СЁМАЙ, ярысл. Гвалтам, супраць волі. С.
браць.
СІЛАМЁР, -а, мя. -ы, -аў м. Прыбор
для вымярэння велічыні механічнай сілы;
дынамометр. Ц ярым. сіламёрны, -ая, -ае.

СІЛ-СІН
СЙІАС, -а / -у; лі. 1. -у. Сакавіты корм
для жывёлы з зялёных здробненых частак
раслін, які атрымліваецца пры закваш
ванні. 2. -а. Збудаванне ў выглядзе вежы
або ямы для захавання такога корму. Ц
дрылі, сіласны, -ая, -ае.
СІЛАСАВАЦЬ, -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй;
-савАны; здк. і лездк., м/то. Ператварыць
(ператвараць) у сілас. С. кукурузу. Ц здк.
таксама засіласаваць, -сўю, -сўеш, -сўе;
-сўй; -савАны. Ц лдз. сіласаванне, -я, л.
СІЛАЧ, -А, ліл. -й, -бў лі. Чалавек вя
лікай фізічнай сілы. II ж. сілЯчка, -і, ДМ
-чцы, ліл. -і, -чак.
СІЛІКАТ, -у М -кАце, ліл. -ы, -аў лі.
Назва мінералаў у склад якіх уваходзіць
крэменязём, а таксама вырабаў з такіх мі
нералаў. II дрылі. сілікАтны, -ая, -ае. С. клей.
С/лікд/длдя цэалд.
СІЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца; лездк.
Намагацца, старацца зрабіць што-н. Доль
кі лі сілься, д айном яеўлрдеіццд з едслдйдркдй. Дзнрі сілілдся ўстаць.
СІЛКАВАЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). Пры
значаны для сілкавання, які забяспеч
вае чым-н. неабходным для нармальнага
дзеяння, функцыянавання. Сілкдедльлдя
лолілд йля ддрдеоед кддмд. Сілкдедльлыя
йд/дсрэйкі.
СІЛКАВАННЕ, -я, л. 1. ал. сілкаваць.
2. Тое, што забяспечвае нармальнае дзе
янне, функцыянаванне чаго-н. (спец ). С.
йля рдйыёдрыёліяікд.
СІЛКАВАЦЦА, -кўюся, -кўешся, -кў
ецца; -кўйся; яездк. 1. Есці. З йарое/ селі
х/іолцы с. 2. Атрымліваць адкуль-н. што-н.
неабходнае для нармальнага дзеяння,
функцыянавання (спец.). Рдйыёдрыёліяік
сі/ікуеццд дй бдтларэек. Ц ядз. сілкаванне,
-я, л.
СІЛКАВАЦЬ, -кўю, -кўеш, -кўе; -кўй;
-кавАны; яездк. 1. кдео. Падмацоўваць
ежай, карміць. С. клёцкалн. 2. м/то. Забяс
печваць чым-н. неабходным для нармаль
нага дзеяння, функцыянавання (спец.). С.
дкуліуля/ддр. II лдз. сілкаванне, -я, я.
СІЛКАМ, лрысл. (разм.). Сілай: су
праць волі. С. лрыеесц/ўм/кояу.
СІЛО, -А, ліл. сілы і (з ліч. 2, 3, 4) сілй,
сілаў я. 1. Прыстасаванне ў выглядзе пет
ляў для лоўлі птушак і дробных жывёлін.
2. лердл. Пастка. Стде/ць с. яд кдео-я. Ц
лрылі. сілбвы, -ая, -ае (да 1 знач.).
СІЛУЭТ, -а, М -бце, лія. -ы, -аў лі. 1.
Аднаколернае плоскаснае адлюстраванне
прадмета на фоне іншага колеру. /йзліаляедць сілуэты сялян. 2. Абрысы чаго-н., што
віднеецца ўдалечыні, у тумане, у цемры
і пад. Зйдлёку еійлел/ся сілуэты едроэкых
танкаў. 3. Знешні контур якога-н. збуда
вання, прадмета і інш. Мбйны с. дйзеяяя. Ц
лрылі. сілуэтны, -ая, -ае.
СІМБІЁЗ, -у лі. (спец.). Форма сумес
нага жыцця арганізмаў розных відаў якая
прыносіць ім узаемную карысць. С. арый?
і еойдрдсц/. II лрылі. сімбіятычны, -ая, -ае.
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СІМВАЛ, -а, лія. -ы, -аў лі. 1. Тое, што
служыць умоўным знакам якога-н. па
няцця, з'явы, ідэі; мастацкі вобраз, які
перадае якую-н. думку, перажыванне.
.Жалейка — с. беларускам лдэзіі. Толуй — с.
лііру. 2. Прынятае ў навуцы ўмоўнае абаз
начэнне якой-н. адзінкі, велічыні. Сіліздлы хіллчных элеліентдў. О Сімвал веры —
кароткі выклад асноўных догматаў хрыс
ціянскай рэлігіі. II лрылі. сімвалічны, -ая,
-ае / сімвальны, -ая, -ае (да 2 знач.; спец.).
Сіліяд/йчндс дйлюс/лрдбдяле. Сйнбдльнля /нфдрлідцыя.
СІМВАЛІЗАВАЦЬ, -зўю, зўеш, -зўе;
-зўй; здк. і яездк., мяло (кніжн.). З'явіцца
(з'яўляцца) сімвалам (у 1 знач.) чаго-н.
Аер у слектдкл/ сйісдл/зуе дйз/ястед наройд. II лдз. сімвалізацыя, -і, ж.
СІМВАЛІЗМ, -у, лі. Кірунак у літарату
ры і мастацтве канца 19 — пачатку 20 ст.,
які адлюстроўваў рэчаіснасць як ідэаль
ную сутнасць свету ва ўмоўных і абстрак
тных формах. II лрылі. сімвалічны, -ая, -ае.
СІМВАЛІСТ, -а, З/ -сце, лія. -ы, -аў лі.
Паслядоўнік сімвалізму. Ц ж. сімвалістка,
-і, ДМ -тцы, ліл. -і, -так. Ц лрылі. сімва
лісцкі, -ая, -ае.
СІМВАЛІЧНЫ, -ая, -ае 1. ад. сімвал,
сімволіка. 2. Які мае скрыты сэнс, які на
водзіць на асацыяцыі (у 2 знач.). Лес еероя с. С. сэяс ядзеы рдлідлд. 3. Пра плАты,
сумы: мізэрна малы. Яллдтд зд ласлуе/ —
чыстд сйнед/нчядя. С. ўзнос. Ц ядз. сімва
лічнасць, -і, ж.
СІМВОЛІКА, -і, ДМ -ліцы, ж. 1. Сім
валічнае значэнне, што прыпісваецца
чаму-н.; выражэнне ідэй, паняццяў або
пачуццяў пры дапамозе ўмоўных знакаў
(сімвалаў). С. лічбаў. С. ка/іердў. 2. зб. Су
купнасць якіх-н. сімвалаў ТУдройндя с. Ц
лрылі. сімвалічны, -ая, -ае
СІМЕТРЫЧНЫ, ая, ае Які валодае
сіметрыяй. Сіметрычнае збуйдедяяе. Ц ядз.
сіметрычнасць, -і, ж.
СІМЁТРЫЯ, -і, ж. Суразмернае, пра
парцыянальнае размяшчэнне частак ча
го-н. у адносінах да цэнтра, сярэдзіны;
аднолькавасць у размяшчэнні частак ча
го-н. па супрацьлеглых баках ад пункта,
прамой або плоскасці. Лыжрылідць сімет
рыю.
СІМПАТЫЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, -зўе;
-зўй; лездк., кдліу-чдліу. Адчуваць сімпа
тыю, добра адносіцца да каго-, чаго-н. С.
быкядйчыку.
СІМПАТЫЧНЫ , ая, -ае Які выклі
кае сімпатыю, прывабны, мілы, пры
емны. Сілілдтычныя сусейз/. 7^ты чалаеек
ліле с. С. еддыдтук. Ц ядз. сімпатычнасць,
СІМПАТЫЧНЫ , ая, -ае (спец ) 1.
Які мае адносіны да аддзела вегетатыўнай
нервовай сістэмы. С. яере. 2. Які ўзнікае
на іншых, блізкіх або сіметрычна разме
шчаных участках. Сшлдтычлыя болі ў зубдх. 3. Які аслабляе боль у хворага (пра
нейтральныя лекавыя сродкі). Сімлдтыч-

ныя лрэлдрдты. О Сімпатычнае чарніла —
бясколерная або слаба афарбаваная вад
касць, якая выкарыстоўваецца ў тайнай
перапісцы. Сімпатычная нервовая сістэма
(спец.) — аддзел нервовай сістэмы, які
ўдзельнічае ў рэгуляванні кровазвароту
абмену рэчываў і іншых функцыях арга
нізма.
СІМПАТЫЯ, і, лія -і, -тый, ж 1. Пры
хільнасць, ласкавыя, цёплыя адносіны да
каго-, чаго-н. Яйнос/ццд йд кдео-н. з #я/нкдм сілілдтыям. 2. Любімы чалавек (разм.).
Сёння сустрэў селю сімпатыю.
СІМПОЗІУМ, -а, лін. -ы, -аўлі. (кніжн.).
Нарада, канферэнцыя па якім-н. навуко
вым пытанні. М'жндройны с. ф/зйлдадў.
СІМПТАМАТЫЧНЫ, -ая, -ае 1. Які
з'яўляецца сімптомам чаго-н. (кніжн.).
Сілмітдлідтычндя з^яд. 2. Які накіраваны
на ліквідацыю асобных сімптомаў хваро
бы, а не на асноўную прычыну яе (спец.).
Сшлтдлідть/чндс йзсяннс яяхдрстсд. Ц ндз.
сімптаматычнасць, -і, ж.
СІМПТОМ, у лін -ы, -аў лі 1. Ха
рактэрнае праяўленне якой-н. хваробы.
Сіл/лтоліы ерылу. 2. Знешняя прыкмета,
знешняе праяўленне чаго-н. С/лілтоліы
крызісу. II лрылі. сімптаматычны, -ая, -ае.
СІМУЛЯВАЦЬ, -лібю, -лібеш, -лібе;
-лібй; -лявАны; здк. і нездк., м/то. Пры
твараючыся, стварыць (ствараць) ілжывае
ўяўленне пра наяўнасць чаго-н. С. хеаробу. II ндз. сімуляванне, -я, н. / сімуляцыя, -і,
ж.
СІМУЛЯНТ, -а, М -нце, лін -ы, -аў лі
Чалавек, які сімулюе што-н. (часцей хва
робу). II ж. сімулянтка, -і, ДА/-тцы, лін. -і,
-так. II лрылі. сімулянцкі, -ая, -ае.
СІМУЛЯЦЫЯ, -і, ж. Прытворства,
стварэнне ілжывага ўяўлення аб чым-н. С.
хваробы. С. дбрдбдядння.
СІМФОНІЯ, -і, лін -і, -ній, ж 1. Вялікі
(звычайна з чатырох частак, якія адрозні
ваюцца адна ад другой характарам музы
кі і тэмпам) музычны твор для аркестра.
7рэцяя с. Бетхоеенд. 2. лердн. Іарманічнае
спалучэнне, злучэнне чаго-н. С. колераў. Ц
лрылі. сімфанічны, -ая, -ае (да 1 знач.). С.
аркестр (са струннымі, духавымі і ўдар
нымі інструментамі).
СІНАГОіА, -і, ДЛ/-гбзе, лін. -і, -гбц ж.
Іўдаісцкі храм. Ц лрылі. сінагагальны, -ая,
-ае.
СІНАНІМІКА, -і, ДА/-міцы, ж. (спец.).
1. Раздзел лексікалогіі, які вывучае сіно
німы. 2. Сукупнасць сінонімаў якой-н.
мовы. Белдрускдя с.
СІНАНІМІЧНЫ м сінонім.
СІНАНІМІЯ, -і, Ж. (спец ). Адносіны,
якія існуюць паміж сінонімамі; падабен
ства слоў па знач. пры розным іх гучанні.
Лексічная с. Сінтаксічная с. Ц лрылі. сінанімічны, -ая, -ае.
СІНАПТЁІЧНЫ ал. сіноптыка
СІНДРОМ, -у лін. -ы, -аў лі. (спец.).
Комплекс сімптомаў характэрных для
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якога-н. захворвання. ^4с/нлнмяычяы с. Лолееы с.
СІНДЫКАТ, -а, А/-кАце, мн. -ы, -аў м
1. Буйное манапалістычнае аб'яднанне
прадпрыемцаў у якім удзельнікі, захоў
ваючы вытворчую самастойнасць, ажыц
цяўляюць сумесную камерцыйную дзей
насць (вызначэнне цэн, закупку сыраві
ны, збыт тавараў) з мэтай абмежавання
канкурэнцыі і забеспячэння панавання
на рынках. 2. У некаторых краінах: назва
прафесійных саюзаў. Ц лрым. сіндыкатны,
-ая, -ае.
СІНЕ-... (а таксама сіня-...) Першая
састаўная частка складаных слоў са знач.:
1) сіні (у 1 знач.), з сінім адценнем, напр.:
сіне-блокітны, сіне-зялёны, сіне-%)іялетяяы; 2) сіні (у 1 знач.), у спалучэнні з іншым
асобным колерам, напр.: сіне-бело-чь/реоны, сіне-чыреоны.
СІНЁКДАХА, -і, ДА/ -дасе, эм. (спец.).
Стылістычны прыём, калі назва часткі
выкарыстоўваецца замест назвы цэлага,
агульнага і наадварот (напр., «галава* за
мест «чалавек*), а таксама слова і зварот,
ужытыя такім чынам.
СІНЕКЎРА, -ы, лс. (кніжн.). Пасада,
якая добра аплачваецца і не патрабуе аса
блівых турбот і намаганняў.
СІНЁЛЬ, -і, лс. Аксаміцісты шнурок
для вышывання, упрыгожання жаночага
адзення, капелюшоў. Ц лрым. сінёльны, -ая,
-ае. Сінельныя махры.
СІНЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; лезак. 1. Ра
біцца сінім. С. ла холабзе. 2. (7 / 2 ас. ле
ўлсые.). Віднецца (пра што-н. сіняе). У
лсыце сінеюць еасільк/. Ц зак. пасінёць, -ёю,
-ёеш, -ёе (да 1 знач.); лаз. пасінённе, -я,
л. Лупяцца ба лас/лелля (пакуль не змер
знеш; разм.) і ссінёць, -ёю, -ёеш, -ёе (да
І знач.).
СІНЁЧА, -ы, лс. (разм.). Сіні колер ча
го-н., сіняя прастора. /7аб залатой с. неба.
СЙІІ, -яя, -яе. 1. Які мае афарбоўку ад
наго з асноўных колераў спектра — сярэд
няга паміж блакітным і фіялетавым. Сіляе неба. Сінія зоны. 2. Пра скуру: які мае
адценне гэтага колеру. Сінія зубы. С Сіняя
панчоха (пагард.) — пра жанчыну пазбаў
леную жаноцкасці: сухую педантку якую
больш за ўсё цікавяць дзелавыя, навуко
выя заняткі. II памялы/, сіненькі, -ая, -ае.
СІНІЛЬНЫ, ая, ае У выразе: сініль
ная кіслата — ядавітая бясколерная вад
касць з пахам горкага міндалю; цыяністы
вадарод.
СІНІЦА, -ы, мл. -ы, -ніц, лс. Невялікая
стракатая птушка атрада вераб'інападобных. II памялы/, сінічка, -і, ДА/-чцы, мн. -і,
-чак, лс. II лрым сінічы, -ая, -ае і сінічын,
-а. Сінічы сеіст. Сінічына енязбо.
СІНІЦЬ, сінк5, сініш, сініць; сінены;
незак., мала. 1. Фарбаваць у сіні колер. С.
панк?. 2. Паласкаць у вадзе з разбаўленай у
ёй сінькай; падсіньваць. С. фіранкі. Ц зак.
падсініць, -сінк5, -сініш, -сініць; -сінены

(да 2 знач.). Ц наз. сінька, -і, ДА/-ньцы, мн.
-і, -нек, лс. і падсіньванне, -я, н
СІНКЛІТ, а, Л/ -ліце, м 1. Сход вы
шэйшых саноўнікаў у Старажытнай Ірэцыі (гіст). 2. Сход духоўных асоб, духа
венства. Сабраўся ўеесь Духоўны с. з кансісторскімі чыноўн/кам/.
СІНКРЭТЙЗМ, у м (кніжн) Зліт
насць, нерасчлянёнасць, якія характэрны
для першапачатковага стану ў развіцці ча
го-н. С. лсрм/абытнаеа мас/ла^/леа. Ц лрым.
сінкрэт^пшы, -ая, -ае
СІНКРЭТЁІЧНЫ, ая, ае (кніжн )
І. ая. сінкрэтызм. 2. Злітны, нерасчлянёны ў сваім зыходным, першапачатковым
стане. С/нхрэжычная рэліеія. Сінкрэтычнае
цэлае. 3. Які вызначаецца эклектызмам,
знешняй злучанасцю таго, што ўнутрана
не злучана. Сінкрэтычныя тэорыі.
СІНОД, -а, 3? -дзе, мн. -ы, -аў м. Вы
шэйшы калегіяльны орган кіравання Рус
кай праваслаўнай царквы ў перыяд паміж
Архірэйскімі саборамі, а таксама дарадчы
орган пры патрыярху. Ц лрым. сінодскі, -ая,
-ае.
СІНОДЗІК, -а, мн. -і, -аў м. У права
слаўнай царкве: кніга запісу імён памер
лых для памінання іх у час набажэнства.
СІНОЛАГ, -а, мн. -і, -аў м. Спецыяліст
у галіне сіналогіі (кітаязнаўства); кітаіст.
СІНОНІМ, -а, мн. -ы, -аў м. Слова (або
выраз), якое гучаннем і напісаннем адроз
ніваюцца ад іншага, але супадае або бліз
кае па знач. з іншым словам (выразам),
напр., «смелы* і «адважны*; «апусціць
галаву* і «панурыць галаву*. Ц ярым. сіна
німічны, -ая, -ае. С. роб назоўнікаў.
СІНОПТЫК, -а, мн і, -аў, м Спецыя
ліст па сіноптыцы.
СІНОПТЫКА, і, ДА/ -тыцы, зк. Раз
дзел метэаралогіі, які займаецца выву
чэннем фізічных працэсаў у атмасферы і
вызначае стан надвор'я на бліжэйшы час.
II лрым. сінаптычны, -ая, -ае.
СІНТАКСІС, -а і -у м. 1. -у. Уласцівыя
пэўнай мове спосабы спалучэння слоў у
словазлучэнні і сказы, а таксама раздзел
граматыкі, які вывучае сістэму моўных
катэгорый, звязаных са спалучэннем слоў
і будовай сказаў С. беларускага лростааа
сказа. 2. -а. Падручнік, кніга, прысвеча
ныя вывучэнню такога раздзела грама
тыкі (разм.). Ауніць «Сінтаксіс беларускай
моды*. II лрым. сінтаксічны, -ая, -ае.
СІНТЭЗ, -у м. 1. Абагульненне звес
так у адзінае цэлае, здабытых у працэсе
аналізу даследаваных з'яў 2. Атрыманне
складаных хімічных злучэнняў з больш
простых (спец.). С. бялкоў. Ц лрым. сінтэ
тычны, -ая,-ае.
СІНТЭЗАВАЦЬ, зўю, -зўеш, -зўе;
-зўй; -завАны; зак. і лезак., м/то. 1. Зра
біць (рабіць) сінтэз (у 1 знач.); абагуль
ніць (абагульняць), злучыць (злучаць). 2.
Атрымаць (атрымліваць) шляхам сінтэзу
(у 2 знач.). С. зябкае лллй?а.

СІН-СІН
СІНТЭТЫКА, -і, ДА/ -тыцы, Ж.,
Сінтэтычныя матэрыялы, а таксама вы
рабы з іх.
СІНТЭТЁІЧНЫ, -ая, -ае 1. ел. сінтэз
2. Штучны, выраблены з сінтэтыкі. Сін
тэтычнае валакно. Сінтэтычная тканіна.
3. У мовазнаўстве: такі, пры якім грама
тычныя адносіны ў сказе выражаюцца
формамі слоў Сінтэтычныя моеы.
СІНУС, -а, мн. -ы, -аў, м. Трыганамет
рычная функцыя вугла, у прамавуголь
ным трохвугольніку роўная адносінам
катэта, што ляжыць супраць дадзенага
вострага вугла, да гіпатэнузы.
СІНХРАНІЗАВАЦЬ зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; зак. і незак., м/то (спец.).
Прывесці (прыводзіць) да сінхранізму. С.
работу механізмаў. Ц наз. сінхранізацыя, -і,
лс.; нрым сінхранізацыйны, -ая, -ае.
СІНХРАНІЗАТАР, а, лм. ы, -аў, ж.
(спец.). Механізм, які забяспечвае сін
хроннае дзеянне чаго-н. С. 2уку і еібарыса
(у кіно, тэлебачанні).
СІНХРАНІЗМ, -у м. (спец.). Дакладнае
супадзенне і сувязь у часе дзвюх або не
калькіх з'яў або працэсаў; адначасовасць.
СІНХРАНІСТКА, -і, ДА/ тцы, лн і,
-так, лс. Спартсменка, якая займаецца
сінхронным плаваннем.
СІНХРАНІЧНЫ, -ая, -ае (кніжн ). Які
вызначаецца сінхранізмам, паказвае на
адначасовасць чаго-н. Сінхранічныя таб
ліцы.
СІНХРАТРОН, -а, мн -ы, -аў м (спец.).
Адзін з відаў установак для паскарэння
руху электронаў Ц нрым. сінхратронны, -ая,
-ае.
СІНХРАФАЗАТРОН, -а, мн -ы, -аў м.
(спец.). Адзін з відаў установак для паска
рэння руху пратонаў Ц ярым. сінхрафаза
тронны, -ая, -ае.
СІНХРОННЫ, ая, -ае (спец ). Які
ажыццяўляецца адначасова, супадае ў ча
се. Сінхронная хуткасць. С. лсраклаб (які
адбываецца адначасова з маўленнем на
замежнай мове). Ц наз. сінхроннасць, -і, лс.
СІНЬ, -і, лс. 1. Сіні колер; сіняя прасто
ра, сіняя паверхня (пра мора, неба, павет
ра). А/іорская с. 7& змераць бокам м/ыр налёў
і неба с. 2. У горнай справе — назва нека
торых руд, якія маюць сіні колер. А/ебная
с. ^Жалезная с.
СІНЬЁР, -а, мн. -ы, -аў м. У Італіі: пан,
а таксама форма ветлівага звароту да муж
чын, якая звычайна ўжыв. перад імем
або прозвішчам. Ц лс. сіньёра, -ы, мн. -ы,
сіньёр.
СІНЬКА, -і, ДА/ -ньцы, мн. -і, -нек, лс.
1. ел. сініць. 2. Сіняя фарба для падсінь
вання бялізны, паперы. С. бля бялізны. 3.
Сіняга колеру капіравальная папера для
размнажэння чарцяжоў а таксама чарцёж,
адбіты з калькі на такой паперы (спец.).
СІНЬЯРЫНА, -ы, мн -ы, -рьін, лс У
Італіі — форма ветлівага звароту да дзяў
чыны; паненка.

СІН-СКА
СІНЙЭХА, -і, ДА/ -нібсе, лс. Тое, што і
сінюшнасць.
СІНЮШНАСЦЬ,
і, лс. Сіняватая
афарбоўка скуры пры некаторых захвор
ваннях. II дрылі, сінюшны, -ая, -ае.
СІНЯВА, -ы, лс. Сіні колер, сіняя пра
стора. С. бозсра. %аніна з С/НЯбОЙ. С. Неба.
СІНЯК, -а, лін. -і^ -бў, лі. Пасінелы кро
вападцёк на целе як след ад удару і пад. С.
да лазе.
СІП', -у, лі. Тое, што і с/дажа. /7расп/убны с.
СІП , -а, Лін. -ы, -аў, лі. Буйная драпеж
ная птушка атрада сокалападобных з бу
рым апярэннем і белым пухам на галаве і
шыі.
СІПАВАТЫ, -ая, -ае. Крыху сіпаты. С.
аолас. II наз. сіпаватасць, -і, лс.
СІПАТА, -й, ДА/ -пацё, лс. 1. ал. сіпа
ты. 2. Адчуванне сухасці ў горле, што пе
рашкаджае яснасці, выразнасці маўлення.
77ець ба сідажы.
СІПАТЫ, -ая, -ае. Які страціў чысціню
і гучнасць (пра голас, гукі і пад.). С. аолас.
С. чалавек (з прыглушаным хрыплым го
ласам). II наз. сіпатасць, -і, лс.
СІПАЦЬ, -бю, -беш, -бе; незак. Іаварыць сіпатым голасам.
СІПЁЦЬ, -пліб, -піш, -піць; -пім, -піцё, -пАць; -пі; незак. Утвараць сіплыя гукі.
С. ас) лрасжубы. Ц наз. сіпённе, -я, н.
СІПКА, -і, ДА/-пцы, лс. Тое, што і сала
та. С. у воласе.
СІПЛЫ, -ая, -ае. Прыглушана-хрыплы, з прысвістваннем і лёгкім сіпен
нем. С. аолас. Сіпла (прысл.) дець. Ц наз.
сіпласць, -і, лс
СІПНУЦЬ, -ну, -неш, -не; сіп, -пла;
-ні; незак. Рабіцца сіплым, пачынаць сі
пець. Талае сіпне. Ц зак. асіпнуць, -ну -неш,
-не; асіп, -пла; -ні.
СІРАТА, -ьі, ДА/-рацё, Т-бй (-бю), лін.
сірбты і (з л/ч. 2, 3, 4) сіраты, -рбт, л/ і лс.
Дзіця або падлетак, які застаўся без аднаго
або абодвух бацькоў. Дзе лс сіраце бацьку
узяць? Друзлая с. (без маці і бацькі). 0 Ка
занская сірата — пра таго, хто прыкідва
еце няшчасным, каб разжаліць каго-н. Ц
дал/янш.-ласк. сіротка, -і, ДА/-у Т-ам, лі.;
ДА/-тцы, Т-ай (-аю), лс., лін. -і, -так / сі
рацінка, -і, ДА/ -у, Т -ам, л/.; ДА/ -нцы, Т
-ай (-аю), лс., л/н. -і, -нак. Ц дрылі, сірбчы,
-ая, -ае / сіроцкі, -ая, -ае. Сірочую залоўку
болсблсык л/ые. Зіма сёле/ла сіроцкая — без
л/оцных лмразоў.
СІРАТЛІВЫ, -ая, -ае. Тужліва-адзінокі,
сумны, маркотны. С. еыаляб. Сіра/лл/еая
сжарасць. II ноз. сіратлівасць, -і, лс.
СІРАЦЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак. Ста
навіцца сіратой. II зак. асірацёць, -ёю,
-ёеш, -ёе.
СІРОКА, нескл., л/. Сухі і гарачы паў
днёвы або паўднёва-ўсходні вецер у Міжземнамор'і.
СІРОП, -у л/н. -ы, -аў лі. Канцэнтра
ваны раствор цукру ў вадзе або натураль
ным фруктовым ці ягадным соку А/аліна-
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еы с. Декаеы с. (змяшчае лекавыя рэчывы
і з'яўляецца лекавым прэпаратам). Ц дрылі,
сіропны, -ая, -ае.
СІРОЦТВА, -а, н. Стан сіраты; адзіноц
тва. Вырасці ў сфоцжее.
СІРЁІЙЦЫ, -аў абз. -рьіец, -рьійца, лі.
Насельніцтва Сірыі. Ц лс. сірыйка, -і, ДА/
-рьійцы, лін. -і, -рыек. II дрылі, сірыйскі,
-ая, -ае.
СІРЫН / СІРЁІН, -а, лі У старажытнай
усходнеславянскай літаратуры: фантас
тычная птушка з тварам і грудзьмі жан
чыны.
СІРЫНА, -ы, л/н. -ы, -рбн, лс. 1. У грэ
часкай міфалогіі: марская істота ў выгля
дзе жанчыны з хвастом рыбы, якая сваім
мілагучным спевам заваблівала маракоў
у гібельныя месцы. 2. л/н. Атрад водных
млекакормячых, якія жывуць у цёплых
морах і рэках. 3. Прыбор для атрымання
гукаў рознай вышыні (спец.). 4. Прыста
саванне для падачы рэзкіх, моцных гука
вых сігналаў а таксама гукі, якія падаюц
ца такім прыстасаваннем. Раджалі забыла
с. аўжал/ашыны.
СІСТЭМА, -ы, л/н. -ы, -тбм, лс. 1. Пэў
ны парадак у правільным размяшчэнні і
сувязі частак чаго-н., у дзеяннях. 77рыеесц/
ў с/сжэл/у еыд/саныя дрь/клабь/. Црацаеаць
на драбільнай с/сжэліе. С. быхабання дабрас/даючаза дакалення. 2. Форма аргані
зацыі чаго-н. Дзярлсаўная с. Выбарчая с. 3.
Спалучэнне заканамерна звязаных паміж
сабой элементаў (прадметаў з'яў ведаў
і пад.), якія складаюць нешта цэласнае,
адзінае. С. доалябаў еучоных 79 еж. /Тербобая с. Тукабая с. беларускай любы. /7ебаеааічная с. Філасофская с. (вучэнне). С.
аўжал/абільных бароа. А/елмрацыйная с. 4.
Грамадскі лад, фармацыя. Сацыялісжычная с. Аад/жал/сжычная с. 5. Сукупнасць
арганізацый, блізкіх па сваіх задачах, або
ўстаноў аб'яднаных у адзінае цэлае. С. ор
ганаў народнай асбежы. 6. Прылада, кан
струкцыя. А/ашына нобай сісжэліы. 7. Тое,
што стала звычайным, рэгулярным занят
кам (разм.). Сжала с/сжэл/ай бля еучняў па
чынаць рабочы бзень з фізічных дракжыкабанняў. II дрылі, сістэмны, -ая, -ае.
СІСТЭМАТЫЗАВАЦЬ, зўю, зўеш,
-зўе; -зўй; -заваны; зак. і незак., шжо. Пры
весці (прыводзіць) у сістэму (у 1 знач ). С.
л/ажзрыялы. II наз. сістэматызаванне, -я, н. /
сістэматызацыя, -і, лс.
СКТЭМАТЫКА, -і, ДЛ/ -тыцы, ж.
Прывядзенне ў сістэму (у 1 знач.) чаго-н.,
а таксама сістэма, класіфікацыя чаго-н. С.
раслін. С. лсыбёл.
СІСТЭМАТЫЧНЫ, ая, -ае І. Які
трымаецца пэўнай сістэмы (у 1 знач.).
С. кажалое набукоеай ліжаражуры. 2. Рэ
гулярны, які пастаянна паўтараецца, не
перапыняецца. С/сжэл/ажычныя ўрокі да
ліузыцы. Сісжэліажычна (прысл.) наеебеаць
заняжкі. II наз. сістэматычнасць, -і, лс.
СІСТЭМАТЭХНІКА, і, ДМ ніцы, эс
(спец.). Навукова-тэхнічная дысцыпліна,

што займаецца стварэннем і эксплуата
цыяй складаных сістэм (у 3 знач.). Ц дрылі,
сістэматэхнічны, -ая, -ае
СІТА, -а, А/ сіце, лін. -ы, -аў н. Род рэ
шата (у і знач.) з густой сеткай для пра
сейвання або працэджвання чаго-н. /Пра
сеяць л/уку на с. 77/?ацабз/ць еарыеа на с. Ц
далінны/, сітца, -а, лін. -ы, -аў н. Ц дрылі,
сітавы, -ая, -ае.
СІТАЎКА, -і, ДА/-таўцы, лін. -і, -тавак,
лс. Невялікая пералётная птушка атрада
вераб'інападобных. Скачуць як на друлсынках еёржкія с/жаўк/. Ц дрылі, сітаўкавы,
-ая, -ае.
СІТНІЦА, -ы, лс. (разм.). Хлеб, спеча
ны з сітнай мукі.
СІТНЫ, -ая, -ае. 1. Прасеяны праз сіта.
С/жная ліука. 2. Спечаны з такой мукі. С.
хлеб. Лўп/ць даўбулкі с/жнаеа (наз.).
СІТРО, нескл., н. Газіраваны фруктовы
безалкагольны напітак.
СІТУАТЫЎНЫ, ая, ае (кніжн) Які
мае адносіны да асобнай сітуацыі, аб
межаваны пэўнымі ўмовамі. Ц наз. сітуа
тыўнасць, -і, лс
СІТУАЦЫЯ, -і, лін. -і, -цый, лс. Сукуп
насць абставін, становішча. Рэзалюцыйная
с. Ваенная с. 2?ось бык с. / (пра заблытанае
становішча). Ц дрылі, сітуацыйны, -ая, -ае.
СІТЦА ал сіта
СІЎКА, -і, ДА/ -у Т -ам, лі.; ДА/сіўцы,
Т-ай (-аю), лс., лін. -і, сівак (разм.). Конь
сівой масці. /7у, борушыся, с.
СІЎКА-ВАРОНКА, сіўкі-варбнкі, ДА/
сіўцы-варбнцы, лін. сіўкі-варбнкі, сівакварбнак, лс. Тое, што і с/бабаронка.
СІФІЛІС, -у лі. Заразная венерычная
хвароба. II дрылі, сіфілітычны, -ая, -ае.
СІФІЛІТЫК, а, лін і, аў лі (разм)
Чалавек, хворы на сіфіліс. Ц лс. сіфілітьічка, -і, ДА/-чцы, лін. -і, -чак.
СІФОН, -а, лін. -ы, -аў лі. 1. Выгнутая
трубка для пералівання з адной пасудзіны
ў другую вадкасцей з рознымі ўзроўнямі
(спец ). 2. Пасудзіна для газіравання піт
ной вады. II дрылі, сіфбнны, -ая, -ае.
СІЯМЦЫ, -аў абз. -ймец, -мца, н. Народ, які складае асноўнае насельніцтва
Тайланда. Ц лс. сймка, -і, ДА/ -мцы, лін.
-і, -мак. II дрылі, сіямскі, -ая, -ае. Сіямская
люба.
СІЯНІЗМ, -у лі. Яўрэйскі нацыяналіс
тычны рух, які ўзнік у канцы 19 ст. і ста
віць сваёй мэтай аб'яднанне яўрэяў роз
ных краін. II дрылі, сіянісцкі, -ая, -ае.
СІЯНІСТ, -а, А/ -сце, лін -ы, -аў лі
Паслядоўнік сіянізму. Ц лс. сіяністка, -і,
ДА/-тцы, лін. -і, -так. Ц дрылі, сіянісцкі, -ая,
-ае.
СІЯЦЕЛЬСТВА, а, н Тытулаванне
князёў графаў у царскай Расіі (ужыв. з
займеннікам «ваша*, «яго*, «іх*), а такса
ма іх жонак, /к с.
СКААПЕРАВАЦЦА ал каапераваць
СКААПЕРАВАЦЬ а/і. каапераваць
СКААРДЫНАВАЦЬ ал каардынаваць
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СКАБА, -іА, л/н. скббы / (з л/ч. 2, 3, 4)
скабы, скоб, ж. 1. Выгнутая паўкругам
металічная паласа, якая служыць ручкай
у дзвярах, сундуках і пад. 2. Сагнутая пад
вуглом жалезная паласа ці дрот для сашчаплення якіх-н. частак. Змацаваць еуелы скобам/. II ламянм/. скббка, -і, ДЛ/-бцы,
мн. -і, -бак, лс. II лрым. скобачны, -ая, -ае.
СКАБЯНЙ, -Ая, -бе. Які мае адносіны
да вырабаў з жалеза; звязаны з вытворчас
цю і гандлем лёгкімі жалезнымі вырабамі
(скобы, крукі, засоўкі і пад.). Скабяныя
/лапары.
СКАВАНЫ, -ая, -ае; леран., у знач.
лрым. Пазбаўлены лёгкасці, свабоды, на
туральнасці, з затрымкай у дзеяннях, у
праяўленні чаго-н. Сказаныя рух/. Ц наз.
скаванасць, -і, лс.
СКАВАРАДА, -ы, ДМ-радзё, мн. скаварбды / (з л/ч. 2, 3, 4) скаварада, -рбд, лс. /
(разм.) СКАВАРОДКА, -і, ДМ-дцы, мн. -і,
-дак, лс. Тое, што і патэльня. Ц лрым. скава
родны, -ая, -ае.
СКАВАЦЬ, скутб, скуёш, скуб; скуём,
скуяцё, скуібць; скуй; скавАны; зак. 1.
м/то. Зрабіць каваннем. С. сякеру. 2. м/то.
Злучыць пры дапамозе кавання. С. зеёны
ланцуга. 3. каео-м/то. Надзець кайданы,
аковы або злучыць кайданамі з кім-н. С.
злачынцаў. 4. леран., каео-м/то. Пазба
віць свабоды, лёгкасці ў рухах, дзеяннях.
Трыбоед сказала маз бумк/. С. сілы зорааа.
5. леран., м/то. Зрабіць цвёрдым, нерухо
мым, замарозіўшы. Мароз сказаў зозера.
Зямлю сказала (безас.) раназата. Ц незак.
скбўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. скоўван
не, -я, н. / скОўка, -і, ДМ -кбўцы, л/н. -і,
-кбвак, лс. (да 2 знач.).
СКАВЫТАЦЬ, -вычў, -вьічаш, -вйча;
-вычіА; незак. 1. Пра сабаку: жаласна па
віскваць, ціха ныць. 2. леран. Крыўдзіцца,
скардзіцца, плакаць (разм., зневаж.). Ц наз.
скавытанне, -я, н.
СКАВЙШ, -ў, м. (разм.). Моцны пра
нізлівы вецер з завываннем. С. зазызаў у
ком/не.
СКАЖАЦЦА ел. сказіцца.
СКАЖАЦЬ ел. сказіць.
СКАЖОНЫ, -ая, -ае. Няправільны, пе
райначаны. С. тэкст артыкула. Ц наз. ска
жонасць, -і, лс.
СКАЖЭННЕ, -я, мн. -і, -яў н. 1. ел. ска
зіцца, сказіць. 2. Змяненне, якое скажае
што-н.; памылка, няправільнасць. Бебалум/чальныя скалсэнн/ ў еазеце.
СКАЗ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У граматыцы:
сінтаксічна і інтанацыйна аформленая
канструкцыя, якая выражае закончаную
думку. Безасабовы с. Склабаны с. 2. Народ
нае эпічнае апавяданне аб падзеях міну
лага або сучаснасці. С. лра еерояў Зял/ком
^4мчынндм зямны. 3. У літаратуразнаўстве:
форма апавядання ў творы, што вядзецца
ад імя літаратурнага героя. *С. лра 77ысую
зару*. II лрым. сказавы, -ая, -ае.
СКАЗАННЕ, -я, мн. -і, -яў н. Паданне
(пераважна народнае) гістарычнага або

легендарнага зместу. С. лра беларускіх золатаў.
СКАЗАНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; зак., м/то і без бал.
(разм.). Сказаць што-н. нечаканае (часам
грубае і недарэчнае). Трэба лс такое с./
СКАЗАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., скажац
ца; зак. (разм.). Быць сказаным. Бо схобзе
многае сказалася.
СКАЗАЦЬ, скажў, скАжаш, скАжа; ска
жы; сказаны; зак. 1. ад. гаварыць. 2. з
/нф. Распарадзіцца, загадаць. Мне сказа
лі ласірыхтаеаць ілюстрацыйны мал/зрыял
ба тэмы. Мама сказала сыну хутчэй беечы
бабому. 3. (звычайна з адмоўем). Зрабіць
вывад, падумаць. 77о тваім абзенні не скалсам/, м/то бебна лсывем/. 4. у форме 7 ас.
мн. буб. скажам улсыв. таксама як пабочн.
сл. Напрыклад (разм.). Скалсам, заўтра
я не змаеу найсці ў б/бліяліэку. 5. зое. ска
жыце). Вокліч, які служыць для выра
жэння здзіўлення, абурэння і пад. з пры
чыны чаго-н. Скалсыце, як/ ты спрытны/
6. у форме 2 / 3 ас. буб. скАжаш (скажаце),
скАжа (скажуць). Вокліч з асобай інтана
цыяй, ужыв. для выражэння нязгоды, не
давер'я. Схабз/ ў лес ла яеабы/ — Скалсам/
лса/ — Дўбы ёй у лес/ 0 Скажы(це), калі
ласка — ветлівы зварот пры запытанні аб
чым-н. Скалсыце, кал/ ласка, кубы вябзе
еэтабароеа?
СКАЗІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -зіцца;
зак. 1. Змяніцца, перайначыцца. Тнфармацыя лры нерабочы ла тэлебачанні сказіла
ся. 2. Моцна змяніцца (пра твар, знешні
выгляд). %ар сказіўся аб болю. Ц незак. ска
жацца, -Аецца. II наз. скажэнне, -я, н.
СКАЗІЦЬ, скажў, сказіш, сказіць; ска
зім, сказіцё, сказаць; скажбны; зак., м/то.
l. Перайначыць, падаць у няправільным,
памылковым выглядзе. С. бўмку. 2. (7/2
ac. не ўлсые.). Моцна змяніць (твар, знеш
ні выгляд — ад болю, гора і пад.). Боль ска
зіў теар. II незак. скажаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
наз. скажэнне, -я, н.
СКАКАВЙ ал скачкі
СКАКАЛКА, -і, ^7М -лцы, мн. -і, -лак,
лс. Спартыўны інвентар у выглядзе шну
ра, цераз які скачуць, круцячы і перакід
ваючы яго цераз галаву.
СКАКАЦЬ, скачў, скАчаш, скАча; ска
чы; незак. 1. Рабіць скачкі, хутка рухацца,
падскокваючы. Дзеці скачуць на лузе. За
яц скача ла канюм/ыне. С. на абной назе. 2.
Адскокваць убок або ўверх, стукаючы аб
што-н. цвёрдае. Мячык скача на тратуа
ры. 3. Міжвольна дрыжаць, трэсціся (пра
часткі цела, твару; разм.). Далеч/ скакалі
аб страху. 77а м/ы/ скача лсылка. 4. Ехаць
наўскач. С. на кан/ праз выеан. 5. (7 і 2 ас.
не ўлсые.), леран. Рэзка змяняцца (разм.).
Тутарка скакала з абной тэмы на брукую.
Тэмпература ў бз/цяц/ скача. 7/эны скачуць.
6. Танцаваць (разм.). С. лольку. 7. Часта
мяняць месца работы, вучобы (разм.). С.
з абнаео заеоба на бруе/. 0 Скакаць пад чыю
дудку (неадабр.) — падпарадкоўвацца чу

СКА-СКА
жой волі. II абнахр. скаканўць, -нў, -нёш,
-нё; -нём, -няцё, -нўць; -нГ(да 1, 2 і 5
знач.; разм.), скокнуць, -ну, -неш, -не; -ні
(да 1, 2, 5 і 7 знач.) / скочыць, -ч% -чыш,
-чыць (да 1 і 5 знач.). Ц наз. скаканне, -я, н.
/ скок, -у; м. (да 4 знач.).
СКАКУН, -А, мн. -й, -бў м. 1. Конь з
высокімі бегавымі якасцямі. Арабскі с. 2.
Спартсмен, які займаецца скачкамі. 3.
Тбй, хто танцуе (разм.). Ц лс. скакўха, -і,
ДМ-кўсе, мн. -і, -кўх (да 3 знач.).
СКАЛА, -ы, мн. скАлы / (з л/ч. 2, 3, 4)
скальі, скал, лс. Каменная гара з вострымі
выступамі, крутымі схіламі. 77абеобная с. Ц
лрым. скальны, -ая, -ае.
СКАЛАЛАЖАННЕ, -я, н. Від спорту —
узыходжанне на крутыя скалы.
СКАЛАЛАЗ, -а, мн. -ы, -аў м. Спарт
смен, які займаецца скалалажаннем. Ц лс.
скалалазка, -і, ДЛ^-зцы, мн. -і, -зак.
СКАЛАМБЎРЫЦЬ ал. каламбурыць
СКАЛАМУЦІЦЦА ал. каламуціцца
СКАЛАМУЦІЦЬ ал. каламуціць
СКАЛАНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёц
ца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зок.
1. Задрыжаць, затрэсціся; страсянуцца,
здрыгануцца. Бярозка аб убору скалану
лася. 2. Уздрыгнуць. С. аб хюлябу. 3. перон.
Моцна захвалявацца. Сэрца маё скалану
лася аб непрыемнай еестк/. Ц незак. скала
нацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
СКАЛАНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак. 1. коео-м/то.
Прымусіць здрыгануцца, страсянуцца. С.
еруп/у. Бецер скалануў бзееры. Мам/ыну ска
ланула на калбоб/не (безас.). 2. м/то. Пера
мяшаць часцінкі вадкасці, страсянуўшы
пасудзіну. С. кеас. 3. безас., каео-м/то. Пе
ракрывіць, перасмыкнуць (пра сутаргавы
рух). Лб холабў яео скаланула. 4. леран.,
каео-м/то. Ахапіць, авалодаць (пра пачуц
ці, думкі); моцна ўзрушыць, усхваляваць.
уЖаль скалануў сэрца моц/. 5. леран., каео
(м/то/ Вымусіць каго-н. аддаць што-н.
(разм.). Дол/ скаланём, бык аббасць. Ц не
зак. скаланаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
СКАЛАПЕНДРА, -ы, мн ы, -аў лс Не
вялікая членістаногая ядавітая жывёліна. Ц
лрым. скалапёндравы, -ая, -ае.
СКАЛДУНІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-ніцца; зак. (разм.). Зблытацца, скудла
ціцца (пра валасы, шэрсць і пад.).
СКАЛДУНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -не
ны; зок., м/то (разм.). Зблытаць, скудла
ціць (валасы, шэрсць і пад.).
СКАЛЁЛЫ, -ая, -ае. Які моцна змёрз,
скалеў С., лебзь лсывы, цярнуўся з лесу. Ц
наз. скалёласць, -і, лс.
СКАЛЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; зак. Вельмі
змерзнуць. Скалелі рук/ на марозе.
СКАЛЕЧЫЦЦА ел калечыць
СКАЛЕЧЫЦЬ ел калечыць
СКАЛІЁЗ, -у, м. (спец.). Скрыўленне
пазваночніка. Ц лрым. скаліёзны, -ая, -ае.
СКАЛІСТЫ, -ая, -ае. З мноствам скал;
падобны на скалы. Скалістыя еоры. Ц наз.
скалістасць, -і, лс.

СКА-СКА
СКАЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца; не
злк. Скаліць зубы. Леер злосна с. Ц зак. ас
каліцца, -люся, -лішся, -ліцца / выскаліц
ца, -люся, -лішся, -ліцца.
СКАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак. Рас
крываючы губы, агаляць, паказваць зу
бы. 0 Скаліць зубы — смяяцца, рагатаць
(разм., неадабр.). Ц зак. аскаліць, -лю, -ліш,
-ліць; -лены (да 1 знач.) / выскаліць, -лю,
-ліш, -ліць, -лены.
СКАЛКА, -і, ДЛ7 -лцы, мн. -і, -лак, зк.
1. Вельмі цвёрды камень для выкрэсван
ня агню; крэмень. 2. Тлушчавая кропля на
зваранай страве (разм.). Аруленя тлустая,
азк скалк/ нлаеа/оць. Ц ламянш. скалачка,
-і, ДМ-чцы, лін. -і, -чак, зк. (да 2 знач.). Ц
ярым. скупачны, -ая, -ае.
СКАЛМАЦІЦЦА ал. калмаціцца
СКАЛМАЦІЦЬ ал. калмаціць
СКАЛІЦЦА', 1 і 2 ас. не ўжыв., скблецца; зок. Аддзяліцца, адпасці пры ўдары
(пра слой, кавалак чаго-н.). ^7ей леека скалоўся. II незок. скблвацца, -аецца.
СКАЛІЦЦА, скалібся, скблешся, скблецца; скаліся; зок. 1. (7 / 2 ас. не ўзкь/е.).
Змацавацца (шпількай і пад.). 2. Зраніцца
чым-н. вострым, калючым у многіх мес
цах. С. /рзкь/шчам. II незок. скблвацца, -аец
ца (да 1 знач.).
СКАЛІЦЬ', скалкі, скблеш, скбле;
скалі; скблаты; зок., што. Аддзяліць слой,
кавалак чаго-н. ударам; збіць. С. лейз еанко. II незок. сколваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ноз.
скблка, -і, ДА^-лцы, зк. /скблванне, -я, н.
СКАЛОЦЬ , скаліб, скблеш, скбле;
скалі; скблаты; зок., што. 1. Змацаваць
разам што-н., сашпільваючы. С. куск/матэрь//'. С. мяльком пояс. 2. і каео. Зраніць у
многіх месцах чым-н. вострым, калючым.
С. ное/ /рзкь/шчам. Ц незок. скблваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц ноз. скблка, -і, ДМ -лцы, зк. /
скблванне,-я,н.
СКАЛУПАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зок., што (разм.). 1. Калупаючы, сад
раць. С. больку. 2. Калупаючы, сапсаваць.
С. смол це/'ком. Ц незок. скалупваць, -аю,
-аеш, -ае / скалупліваць, -аю, -аеш, -ае.
СКАЛУПНУЦЬ, нў, нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зок. што (разм.).
Калупаючы, здзерці што-н. С. с/лрул з
больк/.
СКАЛЫХНУЦЦА,
нўся,
нёшся,
-нёцца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся;
зок. 1. Зварухнуцца, захістацца. 77аберхня
еойы скалыхнешся. Халь/ска сколыхнулося
(гайданулася з боку ў бок). 2. перон. Узру
шыцца, захвалявацца, прыйсці ў рух. 7>оч,
ой лесн/яео скалыхнуўся нарой.
СКАЛЫХНУЦЬ, нў, нёш, нё; нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зок., каео-што.
1. Зварухнуць, захістаць, прымусіць калы
хацца. 7?ецер скалыхнуў зкынш. С. калыску
(гайдануць з боку ў бок). 2. лзран. Усхва
ляваць, узрушыць; парушыць спакой. 77ае/на скалыхнула нарой.
СКАЛЬКАВАЦЬ ал калькаваць
СКАЛЬКУЛЯВАЦЬ ал калькуляваць
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СКАЛЬНЫ, -ая, -ае. Камяністы, які
складаецца з каменных горных парод
(спец.), які робіцца ў камяністым грунце.
С. ерунт. Скальныя работы.
СКАЛЬП, -а, лін. -ы, -аў м Зрэзаная з
галавы скура з валасамі. Зняць с.
СКАЛЬПАВАЦЬ, -пўю, -пўеш, -пўе;
-пўй; -павАны; зак. і незак., каао-што.
Зняць (знімаць) скальп. Ц ноз. скальпа
ванне, -я, н. II зак. таксама аскальпаваць,
-пўю, -пўеш, -пўе; -пўй; -павАны.
СКАЛЬПЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў, л/ Невялі
кі хірургічны нож. О Светлавы скальпель
(спец.) — лазерны прамень, які выкарыс
тоўваецца ў хірургіі для рассячэння тка
нак. II лрым. скальпельны, -ая, -ае.
СКАМАНДАВАЦЬ ал камандаваць
СКАМАРОСТВА, -а, н. 1. Занятак, пра
фесія скамарохаў. 2. Блюзнерства, крыў
лянне, камедыянцтва (разм., неадабр.). Ц
лрым. скамарбшскі, -ая, -ае. Скамарошскае
еыс/лулленне.
СКАМАРОХ, а, мн -і, -аў м 1. У Ста
ражытнай Русі: вандроўны акцёр, спявакмузыкант, вастраслоў і акрабат. 2. леран.
Пра несур'ёзнага чалавека, які пацяшае
іншых сваімі камедыянцкімі, штукарскімі
выхадкамі (разм., неадабр.). Ц лрь/м. скамарбхаў,-ава
СКАМАРОШНІЧАЦЬ, -аю, аеш, -ае;
незок. (разм.). Паводзіць сябе несур'ёз
на, як скамарох; крыўляцца. Ц наз. скамарбшнічанне, -я, н.
СКАМБІНАВАЦЬ ал камбінаваць
СКАМЕЧВАЦЬ ал скамячыць
СКАМПАНАВАЦЬ ал кампанаваць
СКАМПІЛЯВАЦЬ ал кампіляваць
СКАМПЛЕКТАВАЦЬ ал камплекта
ваць.
СКАМПРАМЕТАВАЦЬ ал кампраме
таваць.
СКАМЯНЕЛАСЦЬ, і, зк 1. ал ска
мянелы. 2. Выкапнёвыя рэшткі арганіз
маў — скамянелая жывёліна, расліна або
якая-н. частка іх. Знайсц/ с.
СКАМЯНЕЛЫ, -ая, -ае. 1. Які ператва
рыўся ў камень. Скамянелае карэнне сасны.
2. лзран. Нерухомы, застылы, безжыццё
вы, абыякавы. С. лоз/рк. С. теар. Ц наз.
скамянеласць, -і, зк. (да 2 знач.).
СКАМЯНЕЦЬ ал камянець
СКАМЯЧАЦЦА ал камячыцца
СКАМЯЧЫЦЬ, мячў, -мёчыш, мё
чыць; -мёчаны; зак., што. 1. ал. камячыць.
2. перон. Сказіць, сапсаваць. С. йаклой. Ц
незак. скамёчваць, -аю, -аеш, -ае.
СКАНАННЕ, -я, н. Канец жыцця, смер
ць. 0 Да сканання — да апошняга ўздыху.
СКАНАЦЬ, -бю, -беш, -бе; зак. Памер
ці (толькі пра чалавека). 2>ез яйы мозкна / с.
СКАНДАЛ, -у; мн. -ы, -аў, м. 1. Падзея,
учынак, якія ганьбяць яе ўдзельнікаў 77ал/тычны с. 2. Сварка з крыкам, лаянкай і
пад. У лятай кеапкры зноў с.
СКАНДАЛІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завбны; зак. і незак., каео (што^)
(кніжн.). Скандальнымі паводзінамі вы

клікаць у каго-н. пачуццё няёмкасці, абу
рэння.
СКАНДАЛІСТ, -а, Л7 -сце, мн. -ы, -аў,
м. Той, хто пастаянна ўчыняе скандалы (у
2 знач.), хто схільны да сварак. Ц зк. скан
далістка, -і, ,ДМ-тцы, ,мн. -і, -так.
СКАНДАЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліц
ца; незак. (разм.). Трапляць у скандальнае
становішча. Ц зак. аскандаліцца, -люся,
-лішся, -ліцца.
СКАНДАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак.
1. Учыняць скандал (у 2 знач.); дэбашы
рыць. 2. каео ("што). Знеслаўляць. Староеа
бацьку не скандальце. Ц зак. наскандаліць,
-лю, -ліш, -ліць (разм.).
СКАНДАЛЬНЫ, ая, ае 1. Які з яў
ляецца скандалам (у 1 знач.), які ганьбіць
каго-н. Скандальная е/сторыя. 2. Які пас
таянна робіць скандалы (у 2 знач.). Сканбальная асоба. С. характар. 3. Які мае ад
носіны да скандалу. С. бзень. Скандальная
хромка еазет (дзе апісана што-н. ганеб
нае). II наз. скандальнасць, -і, зк.
СКАНДЗІРАВАЦЬ, рую, руеш, -руе;
-руй; -раваны; незак., што. 1. Выразна
выдзяляць пры вымаўленні састаўныя
часткі верша (стопы, склады) націскамі,
інтанацыяй. 2. Выразна вымаўляць сло
вы, вылучаючы кожны склад. УЬесь ста
дыён сканйз/рабаў: *7/7ай-бу/ 7#ай-бу/> Ц
наз. скандзіраванне, -я, н.
СКАНДЫНАВЫ, -аў, адз. -ніў, -ніва,
л<. Насельніцтва Скандынаўскага паўвострава і некаторых астравоў на поўначы
Еўропы (шведы, нарвежцы, датчане, іс
ландцы). II зк. скандынаўка, -і,ДЛ/-нбўцы,
мн. -і, -нбвак. II лрь/м. скандынаўскі, -ая,
-ае.
СКАНДЭНСАВАЦЬ ал кандэнсаваць
СКАНСТРУЯВАЦЬ ел канструяваць
СКАНФУЗІЦЦА ал канфузіцца
СКАНФУЗІЦЬ ал канфузіць
СКАНЦЭНТРАВАЦЦА ал канцэнтра
вацца.
СКАНЦЭНТРАВАЦЬ ал канцэнтра
ваць.
СКАНЧЭННЕ, -я, н. Завяршэнне, да
вядзенне чаго-н. да канца; канец. С. лаляеь/хработ. 0 Да сканчэння свету — вель
мі доўга, назаўсёды. Сканчэнне свету — у
хрысціянскім веравучэнні: канец, пагі
бель свету.
СКАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каао-што (разм.). 1. Пакрыць каплямі,
закбпаць. С. абрус чарн/лам. 2. Кбпаючы,
зрасходаваць. Уёе канл/ скапаў. Ц незак.
скапваць, -аю, -аеш, -ае.
СКАПАЦЬ, -бю, -беш, -бе; -бны; зак.,
што. 1. Капаючы, зрэзаць (выступ, ня
роўнасць глебы). С. буеарок. 2. Пакапбць
паверхню зямлі ў многіх месцах. Дрот
сканаў уеесь аеароб. Ц незак. скапваць, -аю,
-аеш, -ае.
СКАПЕЦ, -пцб, мн. -пцы, -пцбў, м. 1.
Чалавек або жывёліна, якія падвергліся
кастрацыі. 2. Член рэлігійнай секты ў Ра
сіі, што ўзнікла ў канцы 18 ст. і прапаве-
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давала барацьбу з плоццю шляхам кастра
цыі. [І ярым. скапецкі, -ая, -ае.
СКАПІРАВАЦЬ ал капіраваць
СКАРАБАЦІЦЦА ал карабаціцца
СКАРАБАЦІЦЬ ал карабаціць
СКАРАВАРКА, -і, ДА/-рцы, .мн. -і, -рак,
лс. Каструля з герметычнай накрыўкай
для хуткага прыгатавання ежы.
СКАРАДЗІЦЬ ал скародзіць
СКАРАПІСНЫ ал скорапіс
СКАРАСПЕЛКА, і, ДА/ -лцы, лін -і,
-лак, лс. (разм.). Скараспелы плод, ага
родніна. Бульба-с.
СКАРАСПЕЛЫ, ая, ае 1. Які хутка і
рана паспявае. Скараспелая бульба. 2. пе
ран. Надта паспешна зроблены, недастат
кова падрыхтаваны, прадуманы (разм.).
Скараспелыя рам/энні. Ц наз. скараспеласць,
-і, лс. (да 1 знач., спец., і да 2 знач.).
СКАРАСТРЭЛЬНЫ, ая, ае Які ро
біць максімальную колькасць выстралаў
у адзінку часу. Скарастрэльная гармата. Ц
наз скарастрэльнасць, -і, лс
СКАРАТАЦЬ ел. каратаць.
СКАРАХОД, -а, А/-дзе, мн. -ы, -аў, .м. 1.
Чалавек, які вельмі хутка ходзіць, а так
сама спартсмен — спецыяліст па хадзьбе,
бегу (на лыжах, каньках). 2. уст. Пасыль
ны, ганец.
СКАРАЦЕЧНЫ, -ая, -ае (кніжн) Які
хутка праходзіць. Скарацечныя рабасці.
О Скарацечныя сухоты — туберкулёз, які
хутка развіваецца. Ц наз. скарацечнасць, -і,
лс.
СКАРАЦІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-рбціцца; зак. 1. Стаць кароткім або
больш кароткім. У лсніўні бні скараціліся.
2. Зменшыцца колькасна або па велічы
ні, у аб'ёме. Зарплата скарацілася. 3. Пра
мышцы: напружыцца, сціснуцца, змен
шыцца па велічыні, у аб'ёме. А/ым/цы на2? скараціліся. 4. Звузіцца. Вытворчасць
скарацілася. 5. спец. У матэматыцы: выра
зіцца ў меншых ліках пасля дзялення на
які-н. лік. II незак. скарачацца, -Аецца. Ц
наз скарачэнне,-я, н.
СКАРАЦІЦЬ, -рачў, -рбціш, -рбціць;
-рбчаны; зак. 1. м/то. Зрабіць кароткім або
больш кароткім. С. артыкул. С. тзрмін ад
пачынку. 2. м/то. Зменшыць колькасна або
па велічыні, у аб'ёме. С. пасевы лсыта. С.
расходы. 3. каео ("м/тр). Звольніць з рабо
ты, службы ў выніку скарачэння штату су
працоўнікаў (разм.). О Скараціць дроб — у
матэматыцы: падзяліць лічнік і назоўнік
на агульны дзельнік. Ц незак. скарачаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. скарачэнне, -я, н.
СКАРАЦЦА ал. скарыцца.
СКАРАЦЬ ел. скарыць.
СКАРАЧЭННЕ, я, лін -і, яў н 1. ал
скараціцца, скараціць. 2. Скарочанае аба
значэнне, назва каго-, чаго-н. Умоўныя
скарачэнні. 3. Пропуск у якім-н. тэксце.
Раман брукуецца са скарачэннямі. 4. Зваль
ненне з работы (разм.). С. м/татаў. 5. У
словаўтварэнні: усячэнне слова, а такса
ма частка слова ці цэлае слова, утвораныя

шляхам такога ўсячэння. Слоўнік скара
чэнняў.
СКАРБ, -у, мн. -ы, -аў м. 1. звычайна мн.
Ірошы, каштоўныя дарагія рэчы, каштоў
насці, схаваныя дзе-н. Незлічоныя скарбы і
багацце. 2. перан.; звычайна мн. Духоўныя
і культурныя каштоўнасці (кніжн.). Скар
бы духоўнай культуры беларускага нароба.
3. перан. Пра каго-, што-н. вельмі вялікай
вартасці. 75ты артыст — сапраўдны с. 4.
Багацце, маёмасць, хатнія рэчы. Уласны с.
СКАРБНІЦА, ы, мн ы, ніц, лс. 1.
уст. Месца захоўвання дарагіх рэчаў
каштоўнасцей. Анялсаская с. 2. перан. Су
купнасць культурных, духоўных каштоў
насцей, сканцэнтраванне чаго-н. вельмі
каштоўнага. 77аэзія Якуба Атласа і Вякі
Ауналы — с. беларускам літаратуры.
СКАРБОНКА, -і, ДА/-нцы, мн. -і, -нак,
лс. 1. Бляшанка, скрыначка з вузкай шчы
лінай для збірання і захоўвання грошай.
Ссыпаць манеты ў скарбонку. 2. Тое, што і
скарбніца (у 2 знач.). Ц нрым. скарббначны,
-ая, -ае (да І знач.). С. збор.
СКАРІА, -і, ДА/ -рзе, мн. -і, -аў, лс. 1.
Выражэнне незадавальнення, нараканне
з прычыны непрыемнасцей. Скаргі бзя
цем. 2. Афіцыйная заява аб незаконным
дзеянні якой-н. асобы, установы, арга
нізацыі. Дапісаць скаргу. Хніга скаргаў. Ц
нрым. скаргавы, -ая, -ае (да 2 знач.).
СКАРДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіц
ца; незак. 1. на каео-м/то і са злуч. «што».
Выказваць скаргі (у 1 знач.). С. на няста
чу. Яна скардзіцца, м/то ўвесь час хеорая. 2.
на каео-м/то. Падаваць скаргу (у 2 знач.).
С. ў суб. 3. на каео ^м/то). Даносіць, нага
ворваць (разм.). С. начальству на калегу. Ц
зак. паскардзіцца, -джуся, -дзішся, -дзіц
ца і наскардзіцца, -джуся, -дзішся, -дзіцца
(да 3 знач.).
СКАРЖНІК, -а, мн. -і, -аў м. Той, хто
падае скаргу (у 2 знач.). Ц лс. скаржніца, -ы,
мн. -ы, -ніц.
СКАРМІЦЬ, скармлй, скбрміш, скбрміць; скбрмлены; зак., м/то. Зрасходаваць
на корм каму-н. С. каровам кукурузны сілас. II незак. скормліваць, -аю, -аеш, -ае.
СКАРАДЗІЦЬ, -рбджу, -рбдзіш, -рбдзіць і СКАРАДЗІЦЬ, -раджў, -рбдзіш,
-рбдзіць; незак., м/то і без бап. Разрых
ляць бараной зямлю. Ц зак. паскародзіць,
-рбджу -рбдзіш, -рбдзіць; -рбджаны і
заскародзіць, -рбджу -рбдзіш, -рбдзіць;
-рбджаны. II наз. скароджанне, -я, н. і ска
радзьба, -ы, лс
СКАРОМІНА, -ы, лс. (разм.). Скаром
ная ежа, скаромнае. Унаболсных сем^ях не
базвалялася есці ў мост скароміну.
СКАРОМІЦЦА, -млюся, -мішся, -міц
ца; незак. (разм.). Есці ў пост скаромную
ежу. II зак. аскароміцца, -млюся, -мішся,
-міцца.
СКАРОМІЦЬ, -млю, -міш, -міць; не
зак., каео-м/то (разм.). Карміць скаром
най ежай у посныя дні. Ц зак. аскароміць,
-млю, -міш, -міць.

СКА-СКА
СКАРОМНЫ, -ая, -ае. Пра малочную,
мясную ежу, якую не ўжываюць вернікі ў
час посту. Скаромная елса. № есці скаромнаеа (наз.).
СКАРОЧВАЦЦА ал скараціцца
СКАРПІЁН, -а, мн. -ы, -аў, м. Ядавітая
павукападобная членістаногая жывёліна,
якая водзіцца ў трапічных і субтрапічных
паясах. Ц нрым. скарпіёнавы, -ая, -ае. С. яб.
СКАРЧАНЕЛЫ, -ая, -ае. Які азябнуў ад
холаду; замерзлы. Скарчанелыя пальцы. Ц
наз. скарчанёласць, -і, лс
СКАРЧАНЕЦЬ ал карчанець
СКАРЙНКА, -і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак,
лс. 1. Цвёрды вонкавы слой хлеба, батона
і пад. Двёрбая с. ў пірага. 2. Верхні зацвяр
дзелы слой чаго-н. Снегавая с. Ц нлмянм/.
скарыначка, -і, ДА/ -чцы, мн. -і, -чак, лс.
(да 1 знач.). Ц лрым. скарынкавы, -ая, -ае
(да 2 знач.).
СКАРЫСТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зок., каео-м/то. Выкарыстаць каго-, што-н.
для якой-н. справы; знайсці прымяненне
каму-, чаму-н. С. вольны час бля нарых
тоўкі. С. рукапісныя матэрыялы. Ц незак.
скарыстоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз ска
рыстанне, -я, н.
СКАРЙЦЦА, скарўся, скбрышся, ско
рыцца; зак. (разм.). Тое, што і накурыцца.
II незак. скарацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
СКАРМІЦЬ, скарў, скбрыш, скорыць;
скбраны; зак. (разм.). Тое, што і накурыць.
II незак. скараць, -Аю, -Аеш, -Ае.
СКАРЭКЦІРАВАЦЬ ал карэкціраваць
СКАРЭЛЫ, -ая, -ае. Які скарэў стаў су
хім; зацвярдзелы ад бруду. С. аб еразі м/ынель.
СКАСАБОЧЫЦЦА ал касабочыцца
СКАСАВАЦЬ ал касаваць
СКАСАВУРЫЦЦА ал касавурыцца
СКАСАВУРЫЦЬ ел касавурыць
СКАСІЦЦА ал. касіцца.
СКАСІЦЬ' ал касіць'
СКАСІЦЬ' ал касіць'
СКАТ', -а, А/ скАце, мн. -ы, -аў м.
(спец.). Камплект колаў для воза, вагона,
паравоза. Ц прым. ск&гны, -ая, -ае.
СКАТ', -а, МскАце, л/н. -ы, -аў, м. Буйная драпежная марская рыба з плоскім
целам і вострым хвастом.
СКАТ', -а, Л/ скАце, л/н. -ы, -аў, м.
(разм ). Нахільная паверхня чаго-н., па
каты спуск. 2>ераг Яемана з высокім пясча
ным скатам.
СКАТАВАЦЬ ал катаваць
СКАТКА, -і, ДА/ -тцы, мн. -і, -так, лс.
Шынель, скручаны ў трубку і звязаны на
канцах для нашэння цераз плячо. Сллбацкая с.
СКАФАНДР, -а, л/н. -ы, -аў л/. Герме
тычны вадалазны касцюм для работы пад
вадой, а таксама спецыяльны касцюм кас
манаўтаў. II прым. скафандравы, -ая, -ае.
СКАЦІНА, -ы, лс. (разм.). 1. зб. Буйная сельскагаспадарчая жывёла. 77асвіць
скаціну. 77аенаць скаціну ў поле. 2. перан.
Трубы, бяздушны чалавек (груб., лаянк.).

СКА-СКЛ
II лдмя/нд.-ллск. скацінка, -і, ,ДА/-нцы, эк.
(да 1 знач.).
СКАЦІЦЦА, скачўся, скбцішся, скбціцца; зак. 1. Коцячыся па паверхні, спусціц
ца, з'ехаць, упасці. АТячык скаціўся з зары.
2. лерал. Адысці, адступіць (звычайна ад
чаго-н. перадавога, прагрэсіўнага). С. ў
балота бюракратызму. Ц лезак. скачвацца,
-аюся, -аешся, -аецца; лаз. скачванне, -я, л.
СКАЦІЦЬ, скачў, скбціш, скбціць;
скбчаны; зак. 1. коео-што. Коцячы па на
хільнай паверхні, спусціць. С. камель з за
ры. С. береяно з калее. 2. Тое, што і скоціццо
(разм.). С. з зары ла молебзе. 3. каео-што.
Коцячы, сабраць у адно месца. С. круалякі ў кучу. II лезак. скачваць, -аю, -аеш, -ае;
лаз. скачванне, -я, л. (да 1 і 3 знач.).
СКАЧАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.,
што. 1. ал. качаць. 2. Качаючы, надаць
круглую форму чаму-н. С. з хлеба еалушку.
С. у трубку шлаяеры. 3. Качаючыся, пры
ціснуць да зямлі, змяць (разм.). С. лосееы
лсыта. II лезак. скачваць, -аю, -аеш, -ае.
СКАЧКАПАДОБНЫ, ая, -ае Які раз
віваецца скачкАмі, без плаўных пераходаў ад аднаго да другога; нераўнамерны.
Скочколобобное розеіцце. Ц лаз. скачкапа
добнасць, -і, эк.
СКАЧКІ, -чак. Від коннага спорту —
спаборніцтвы на верхавых конях. С. з
лерошкобомі. Ц лрым. скакавы, -Ая, -бе. С.
коль. Скакавыя слоборніцтеы.
СКАЧОК, чкА, мл -чкі^ -чкбў м Ь
Хуткае перамяшчэнне цела адштурхоў
ваннем ад якога-н. пункта апоры. С. зай
ца. 2. лерал. Рэзкае змяненне чаго-н. С.
зарплаты. С. узроўню бабы. 3. Пераход ад
старога якаснага стану да новага ў выніку
колькасных змяненняў (кніжн.). Ц лрым.
скачкбвы, -ая, -ае (да 1 знач.; спец.). С.
мехонізм (у кінаапаратуры: які скачкапа
добна, рыўкамі перамяшчае кінастужку
пры змене кадраў).
СКВАПНЫ, -ая, -ае. 1. Прагны да ба
гацця і нажывы, хцівы. 2. ло што, бо чоео.
Які прагна імкнецца мець што-н. у вялі
кай колькасці. С. ло кніеі. Ц лоз. сквапнасць,
-і, лс.
СКВАРКА, -і, ДА/ -рцы, мл. -і, -рак,
лс. Падсмажаны кавалачак сала. Голячы
скеорок.
СКВАРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыц
ца; лезок. 1. (7 і 2ос. леўлсые.). Пячыся на
агні; смажыцца. У лечы скеорыццо сееэкое
соло. 2. лерол. Грэцца на сонцы; быць у
вельмі гарачым месцы (разм.). Ц зок. са
скварыцца, -руся, -рышся, -рыцца.
СКВАРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; -ра
ны; лезок., што. 1. Пячы на агні сала. С.
сеелсол/лу. 2. лерол. і без бол. Паліць (пра
сонца; разм.). 1/элы бзель скеорыць сонцо.
II зок. саскварыць, -ру -рыш, -рыць; -раны
(да І знач.) /заскварыць, -ру -рыш, -рыць;
-раны (пра страву). Ц лоз. скваранне, -я, л.
СКВАСІЦЬ, -вАшу -вАсіш, -вАсіць; -вАшаны; зок., што. Зрабіць што-н. кваша
ным. С. колусту. С. молоко.
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СКВЕР, -а, мл. -ы, -аў м. Невялікі га
радскі грамадскі сад. Ц ломялш. скверык,
-а, мл. -і, -аў м.
СКВІРЧАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -чіАць;

лезок. (разм.). Верашчаць, пішчаць, па
трэскваць на гарачай скаварадзе (пра сала
і пад.).
СКВІТАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зок., з к/м-чым (разм.). 1. Разлічыцца з
кім-н., аддаць доўг каму-н. С. з боўаомі. 2.
лерол. Пакончыць разлікі з кім-, чым-н.,
скончыць якую-н. справу С. з золіком. 3.
лерол. Адпомсціць крыўдай за крыўду С.
з ярыўбзіце/іямі.
СКВІТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зок.,
што (разм.). 1. Разлічыцца з кім-н., ад
даць пазычанае. С. боўеі. 2. У спорце: зра
біць лік аднолькавым; адыграцца. С. мяч,
шойбу (забіць мяч, шайбу) у обкоз. С. лік.
СКЁМІЦЬ ад кеміць
СКЁПСІС, -у м. (кніжн.). Тое, што і
скептыцызм (у 2 знач.).
СКЁПТЫК, -а, мл -і, аў м 1. Пры
хільнік скептыцызму (у 1 знач.). 2. Чала
век, які ва ўсім сумняваецца, да ўсяго ад
носіцца з недаверам.
СКЕПТЫЦЫЗМ, у м 1. Філасофскі
кірунак, які падвяргае сумненню магчы
масць пазнання аб'ектыўнай рэчаіснасці.
2. Крытычна-недаверлівыя адносіны да
чаго-н., крайняе сумненне ў правільнасці
чаго-н. II лрым. скептычны, -ая, -ае. Ц лоз.
скептычнасць, -і, лс. (паводле 2 знач.).
СКЁРЦА, леек/?., л. Невялікі музычны
твор хуткага тэмпу. Ц лрым. скерцбзны, -ая,
-ае (спец.) і скерцыёзны, -ая, -ае (спец.).
СКЕТЧ, -а, мл. -ы, -аў м. Невялікая эс
традная п'еса жартаўлівага зместу. Ц лрым.
скетчавы, -ая, -ае.
СКЙІА, -ы, мл. -ы, скіб, лс. 1. Лус
та (звычайна хлеба). Дзее скібы хдебо. 2.
Пласт узаранай зямлі. Ц ломялш. скібка, -і,
ДА/-бцы, мл. -і, -бак, лс. II ломялш.-доек.
скібачка, -і, ДА/-чцы, мл. -і, -чак, лс.
СКІВІЦА, -ы, мл. -ы, -віц, лс. 1. Кож
ная з дзвюх костак твару, у якіх умацаваны
зубы. Верхняя с. Тйлсляя с. 2. Пласцінка са
штучнымі зубамі, зубны пратэз. Узтоўлоя
с. II лрым. сківічны, -ая, -ае.
СКІД, -у Л/-дзе, м. У геалогіі: перамя
шчэнне часткі горных парод па трэшчыне
ў вертыкальным або нахільным кірунку. Ц
лрым. скідавы, -ая, -ае. Скібоеыя зоры.
СКІДАЦЦА ал. скінуцца.
СКІДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зок.,
што. 1. Скінуць з чаго-н. у некалькі пры
ёмаў С. село з мошылы. 2. Кідаючы, са
браць што-н. у адно месца. С. тросу ў кучу.
С. стое. 3. Зрабіць сяк-так якую-н. буды
ніну (разм.). С. лозеньку.
СКІДАЦЬ ал. скінуць
СКІДКА, -і, ДА/-дцы, мл. -і, -дак, лс. 1.
Сума, на якую зменшана цана на што-н.
С. з лоботкоў. 7оеор со скібкой. 2. Заніжа
нае патрабаванне да каго-, чаго-н.; уступ
ка. 77е боеоць ліякой скібкі.

СКІНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-нься; зок. 1. Упасцізчаго-н. Мячык скінуў
ся з лолско. 2. Сабраць грошы на якую-н.
справу; скласціся. С. ло лоо{ручлік. 3. Пра
карты: згуляць (разм.). С. ўкорты. Ц лезок.
скідацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца і скідвац
ца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц лоз. скіданне,
-я, л. і скідванне, -я, л
СКІНУЦЬ, -ну -неш, -не; скінь; -нуты;
зок. І. коео-што. Кінуць уніз з чаго-н. С.
слёз со строхі. С. бэсолт. 2. што. Зняць з
сябе (вопратку абутак і пад.), рыўком ад
кінуць што-н. з чаго-н. С. боты. С. з еолоеы хустку. 3. што. Паменшыць на якую-н.
колькасць, велічыню (разм ). С. сотнібзее.
Як, с. бы еобоўбзесяць/4. нерол. Вызваліц
ца ад чыйго-н. панавання, звергнуць, паз
бавіць улады. С. путы няволі (высок.). 5.
што. У гідратэхніцы: адвесці ваду з яко
га-н. вадаёма. С. еобы ў моро. Ц незок. скі
даць, -Аю, -Аеш, -Ае і скідваць, -аю, -аеш,
-ае. II ноз. скіданне, -я, н. і скідванне, -я, н
СКІПЕТР, -а, мн. -ы, -аў м. Жазло з
каштоўнымі камянямі і разьбой — знак
царскай улады.
СКІРАВАЦЦА, -рўюся, -рўешся, -рў
ецца; -рўйся; зок. 1. Пайсці ў якім-н.
напрамку. С. бо лесу. 2. (7 і2ос. не ўлсые.),
нерол. Прыняць пэўны кірунак, схіліцца
куды-н. .Жыццё скроеолося ў лепшы бок. Ц
незок. скіроўвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
СКІРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
-равАны; зок., коео-што. 1. Накіраваць
каго-, што-н. у якім-н. напрамку С. коня
ў лес. С. позірку окно. 2. нерол. Даць пэўны
кірунак каму-, чаму-н., схіліць да чаго-н.
С. нороб но рэферэнбўм. С. бумкі ў пэўным
нолромку. II незок. скіроўваць, -аю, -аеш,
-ае.
СКІСЛЫ, -ая, -ае. 1. Пракіслы, які стаў
кіслым. С. солот. Скіелоя сыроеотко. 2.
нерол. Які страціў бадзёрасць, стаў вялым.
727то еэто ты нейкі с. ?
СКЙСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; скіс, -ела;
-ні; зок. 1. (7 і 2ос. не ўлсые.). Стаць кіс
лым; пракіснуць. Сўл скіс. 2. нерол. Зра
біцца вялым, сумным, страціць упэўне
насць (разм.). Скісло об токік ноеін. Ц не
зок. скісАць, -Аю, -Аеш, -Ае.
СКІТ, -а, А/скіце, мн. -ы, -аў м. Невя
лікі пасёлак у аддаленні ад манастыра для
манахаў-пустэльнікаў а таксама невялікі
асобны манастыр у глухой мясцовасці. Ц
лрым. скіцкі, -ая, -ае.
СКІФ, -а, мн. -ы, -аў м. Вузкая доўгая
і лёгкая гоначная лодка для акадэмічнай
грэблі.
СКІФЫ, -аў обз. скіф, -а, м. Агульная
назва стэпавых плямён, якія вандравалі
або жылі аседла за некалькі вякоў да н.э.
ў паўночным Прычарнамор'і і прылеглых
да яго тэрыторыях. Ц лрым. скіфскі, -ая,
-ае.
СКЛАД', -а, 3/ -дзе, мн. -ы, -бў м. 1.
Спецыяльнае месца, памяшканне для за
хоўвання чаго-н. С. бля розных лромыемоеых тоеороў. 2. Запас тавараў матэрыялаў
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зложаных у адным месцы. Скляпы сырявіны. II прым. складскі^ -Ая, -бе.
СКЛАДУ -у, М -дзе, л? 1. Сукупнасць
частак, якія ўтвараюць адзінае цэлае;
структура. ТТексічны с. мовы. 2. чдао або як/.
Сукупнасць людзей, якія ўтвараюць які-н.
калектыў арганізацыю. С. нряўлення. 3.
Постаць, фізічны выгляд, будова (чалаве
ка, жывёліны). Спяртыўняея склоку юнак.
4. Асаблівасці думак, розуму і звычак, ха
рактар чаго-н. 77яэтычны с. ёўміы. 7/яцыяняльны с. хяряктяру. 5. Парадак, сэнс, зла
джанасць. ^ябяю дам лябу / склоку.
СКЛАДУ, -а, М -дзе, мн. -ы, -бў, л*. Гук
або спалучэнне гукаў што вымаўляюц
ца адным штуршком выдыхнутага павет
ра. ТУяціскны с. Дзял/ць словы мд скляпы. О
Адкрыты склад — склад, які канчаецца на
галосны гук. Закрыты склад — склад, які
канчаецца на зычны гук. Ц дрылі, складавы,
-ая, -ае. Сялл&жде пісьмо (у якім знакамі
абазначаюцца склады, а не гукі).
СКЛАДАЕМАЕ -ага, м. У матэматыцы:
велічыня (лік), якая складваецца з другой
велічынёй (лікам).
СКЛАДАЛЬНІК, -а, лін і, аў, лі Той,
хто складае што-н., аўтар. Ц ж*. складальні
ца, -ы, лін. -ы, -ніц. II дрылі, складальніцкі,
-ая, -ае.
СКЛАДАНАЗАЛЕЖНЫ, -ая, ае У іра
матыцы: які адносіцца да пабудовы скла
даных сказаў па спосабе падпарадкаван
ня. С. сказ.
СКЛАДАНАЗЛЎЧАНЫ, ая, ае У гра
матыцы: які адносіцца да пабудовы скла
даных сказаў па спосабе злучэння. С. сказ.
СКЛАДАНАКВЕТНЫЯ, ых, ябз. ае,
-ага, м. (спец.). Сямейства двухдольных
травяністых раслін з дробнымі кветкамі,
сабранымі ў суквецце, падобнае на адну
кветку
СКЛАДАНАСКАРОЧАНЫ, ая, ае У
словаўтварэнні: утвораны са скарочаных
частак двух або некалькіх слоў, якія ўвахо
дзяць у склад якіх-н. назваў (напр., спец
кар — спецыяльны карэспандэнт).
СКЛАДАННЕ, -я, м. 1. ад. складаць. 2.
У матэматыцы: дзеянне, пры дапамозе
якога з двух або некалькіх лікаў (скла
даемых) атрымліваюць новы (суму), які
мае столькі адзінак, колькі было ва ўсіх
дадзеных ліках разам. 3. У мовазнаўстве:
слова, што ўтворана з дзвюх або некаль
кіх асноў і прадстаўляе лексічную адзін
ку, якая мае граматычныя і семантычныя
адзнакі паасобнага слова; складанае сло
ва (напр.: збожжаўборачны, нерміябрукар).
СКЛАДАНЫ, -ая, -ае. С Які складаецца
з некалькіх частак, разнастайны па скла
дзе частак і сувязей паміж імі. Складанае
рэчыва. С. сказ. 2. Цяжкі для разумення,
ажыццяўлення і пад. Складаная мятэмятычняя зябячя. Складанае с?мано(?/ніча.
Складаная аперацыя. 3. Які спалучае ў са
бе розныя, часта супярэчлівыя бакі, рысы
(пра характар і пад.). Складаныя пачуцці /

бўмкі. 4. Які можна складваць дзякуючы
рухомаму злучэнню частак. С. нож. Скла
данае крэсла. II наз. складанасць, -і, ж. (да
2 і 3 знач.).
СКЛАДАПАДЗЕЛ, -у лі У мовазнаў
стве: мяжа паміж двума сумежнымі скла
дамі ў слове.
СКЛАДАЎТВАРАЛЬНЫ, ая, ае Пра
гук: які можа ўтварыць склад.
СКЛАДАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; незак. 1. ал. скласціся. 2. Мець у сваім
складзе каго-, што-н., быць складзеным з
каго-, чаго-н. 77яо{ручнік складаецца з бвух
рязбзеляў.
СКЛАДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. 1.
ал. скласці. 2. Быць састаўной часткай ча
го-н.; утвараць сабой што-н. Тюльміую час
інку нряеряліы склябялі народныя песні.
СКЛАДАЧНЫ, -ая, -ае. Прыстасаваны
для склала' (у 1 знач.), складвання чаго-н.
Складачныя пямямікянні.
СКЛАДЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны; зак. і незак., міто (спец.).
Змясціць (змяшчаць) на складзе' (у 1
знач.), у сховішчы. С. зерне. 11 наз. скла
дзіраванне, -я, н.
СКЛАДКА, -і, ДАТ-дцы, лін. -і, -дак, ж.
1. Роўна складзеная ў дзве столкі і загну
тая палоска на тканіне, паперы. 77яміыць
спадніцу ў складкі. 2. Прамалінейны згіб на
штаніне. 72/тяны з адпрасаванымі складка
мі. 3. Няроўнасць, хвалісты згіб на ткані
не, паперы. С. на пяліто. 4. Адвісласць або
маршчына на скуры, целе. Абвіслыя склад
кі на міыі. 5. Згіб у пластах зямной кары.
Склябкі зорных пяроб (спец.). Ц пямянмі.
складачка, -і, ДАТ-чцы, мн. -і, -чак, ж. (да
1—3 знач.).
СКЛАДКАВАТЫ, -ая, -ае (спец.). Утво
раны складкамі, са складкамі. Складкава
тыя веры. II наз. складкаватасць, -і, ж.
СКЛАДНЫ, -ая, -ае. 1. Пра мову пісь
мо і пад.: звязны, паслядоўны, лагічны.
Складная прамова. Складная песня. 2.
Зграбны, стройны (разм.). Складная Дзяў
чына. II наз. склАднасць, -і, ж.
СКЛАДНІКІ, -Ая, -бе. Такі, які можна
складваць дзякуючы рухомаму злучэнню
частак. С. метр.
СКЛАДСКІал склад'
СКЛАДЧЫНА, -ы, ж. Унясенне гро
шай, прадуктаў і пад. ўдзельнікамі якой-н.
агульнай справы. Лупіць бом у склабчыну.
СКЛАНЕННЕ, я, мн і, яў, н 1. ал
скланяцца, скланяць. 2. Змяненне па
склонах слоў, якія належаць да іменных
часцін мовы. /йкзоўнік/ пбрміяея, бдуаоая,
трэцяея скляпення.
СКЛАНЯЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Аец
ца; незяк. 1. Змяняцца па склонах. 2. перян. Часта ўпамінацца (звычайна непры
хільна; разм.). Лао прозвімічя чястя скляняецця ня схобях. Ц няз. скланённе, -я, н. (да
1 знач.).
СКЛАНЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незяк. 1.
міто. Змяняць іменныя часціны мовы па
іх граматычных формах. С. нязоўнікі. 2.

скл-скл
нерян., кязо-міто. Часта ўпамінаць, мно
га гаварыць пра каго-, што-н. (звычайна
непрыхільна; разм.). Ц зяк. праскланАць,
-Аю, -Аеш, -Ае (да 1 знач.). Ц няз. скла
нённе, -я, н. (да 1 знач.).
СКЛАСЦІ, складу, складзеш, складзё;
складзём, складзяцё, складўць; складзі;
склАдзены; зяк., міто. 1. ал. класці. 2. Пак
ласці разам у пэўным парадку. С. суровы
пяб нявес. С. рэчы ў рукзяк (падрыхтаваць
да ад'езду). 3. Прыбавіць адзін лік да дру
гога, зрабіць складанне. С. бзве суліы. 4.
Падрыхтаваць што-н. на падставе сабра
ных звестак, стварыць, напісаць. С. слоў
нік белярускям лювы. С. спрявязбячу. С. спіс
супряцоўнікяў. С. песню. 5. Утварыць гру
пу камісію, падабраўшы людзей. С. кяліітэт. 6. Перагнуўшы, сагнуўшы, прыдаць
якую-н. форму зменшыць аб'ём. С. ліст
пяпсры пяпялялі. С. міэзлоне. 7. Зрабіць вы
вад на падставе назіранняў або лагічных
заключэнняў. С. ўяўленне яб кілі-н. 8. пе
рон. Вызваліцца ад якіх-н. абавязкаў. С.
свяе няўнлліоцтвы. Ён усю віну скляў ня мя
не. 0 Скласці зброю — 1) здацца, спыніць
узброенае супраціўленне; 2) адмовіцца ад
барацьбы, ад якіх-н. дзеянняў. Скласці ру
кі (разм.) — перастаць дзейнічаць. Ц незяк.
складваць, -аю, -аеш, -ае і складаць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц няз. складванне, -я, н. і скла
данне, -я, н.
СКЛАСЦІСЯ, складўся, складзёшся,
складзёцца; складзёмся, складзяцёся,
складуцца; складзіся; зяк. 1. (7 і 2 яе. не
ўжыв.). Утварыцца з асобных частак, эле
ментаў. З ясобных кніе і чясопісяў скляляся
невялікяя бібліятэкя. 2. (7 і 2 яе. звычямня
не ўжыв.). Узнікнуць, з'явіцца ў працэсе
творчасці (пра песню, верш і пад.). Улюбзем скляляся мноея лееенб пря еэ/пя стряміняемесцяўлесе. 3. (712яе. неўжыв.). Вы
працавацца, устанавіцца, сфарміравацца.
У ліяне скляляся бобряе ўяўленне яб фільме.
4. Набыць якую-н. форму, выгляд (пра гу
бы, рукі, ногі, цела чалавека). 5. Зрабіць
складчыну (разм.). С. ня няезбку зя еоряб.
6. Спакаваць, падрыхтаваць свае рэчы для
ад'езду (разм.). С. бля ябірзбу. 7. (7 і 2 яе.
не ўжыв.). Атрымацца ў выніку пошукаў
Дзеннікявыя зяпісы скляліся ў ясобняе япявябянне. II незяк. складвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца і складацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца. Ц няз. складванне, -я, н. (да 4 знач.).
СКЛЕІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., склёіцца; зяк. 1. Змацавацца пры дапамозе клею,
зліпнуцца ад чаго-н. клейкага. 77яперы
склеіліся. 2. пбрян. Наладзіцца, аднавіцца
(разм.). Спрявя склеіляся. Сямемняе жыццё
склеіляся. II незяк. склёпвацца, -аецца.
СКЛЕІЦЬ, склёю, склёіш, склёіць;
склёены; зяк., міто. 1. ал. клеіць. 2. Зма
цаваць клеем. С. люты пяпбры. 3. перян.
Наладзіць, аднавіць (разм.). #е с. ^дулебу
пясля тяком свяркі. Ц незяк. склёпваць, -аю,
-аеш, -ае (да 2 і 3 знач.). Ц няз. склёйванне,
-я, н. і склёпка, -і,^Л7-йцы, ж.

скл-ско
СКЛЕП, -а, мн. скляпы, скляпбў м. 1.
Паглыбленае ў зямлю, закрытае памяш
канне для захоўвання прадуктаў віна, по
раху і пад. Вінны с. /7орахаеы с. 2. Закрытае
падземнае памяшканне, у якім устанаўлі
ваюцца дамавіны з нябожчыкамі. /7ахаеальны с. II помянш. скляпок, -пкА, АЖ. -пкі,
-пкбў м II лрым. склёпавы, -ая, -ае. СклеНаООЯ Сырасць.
СКЛЕРОЗ, -у м. Ушчыльненне органаў
у выніку перараджэння іх тканкі ў цвёр
дую злучальную тканку у шчыльную масу.
С. сасубаў. С. ныркі. II лрым. склератычны,
-ая, -ае і склерозны, -ая, -ае. Ск/ізр<млычны
працэс. Склерозныя зімы.
СКЛЕРОТЫК, -а, мн і, -аў м (разм )
Чалавек, які хварэе на склероз. Ц лс. скле
ратычка, -і, ДА/-чцы, мн. -і, -чак.
СКЛЁПАЧНЫ ал скляпаць
СКЛЁПВАННЕ ад. скляпаць
СКЛЁПВАЦЬ 2/і. скляпаць
СКЛЁПКА, -і, ДА/-пцы, лс. 1. 2/і. скля
паць. 2. Месца, дзе скляпана што-н.
СКЛЁЎВАЦЬ 2/і. скляваць.
СКЛІКАЦЬ, склічу склічаш, скліча;
скліч; скліканы; зок. 1. каео (Тд/яо?. Паклі
каўшы, запрасіўшы, сабраць у адным мес
цы (МНОГІХ). С. СЯброўу 2ОСЦ1. 2. КаЗО-штО.
Сабраць удзельнікаў (сходу нарады, кале
гіяльнага органа і пад.) для работы. С. се
сію. II незок. склікаць, -бю, -Аеш, -Ае. Ц ноз.
скліканне, -я, н
СКЛОКА, -і, ДА/ склбцы, мн. -і, -лбк,
лс. Сварка, непрыязныя адносіны на гле
бе дробных інтрыг; барацьбы асабістых ін
тарэсаў Развесці склоку.
СКЛОН, -у, мн. -ы, -аў м. У граматыцы:
словазменная катэгорыя іменных часцін
мовы, якая выражаецца флексіямі. Робны с. Акіяны с. II прым. склбнавы, -ая, -ае.
Склонавыя канчаткі.
СКЛОЧНІК, -а, мн і, -аў м (неа
дабр.). Чалавек, які займаецца склокамі.
II лс. склочніца, -ы, мн. -ы, -ніц. Ц прым.
склбчніцкі, -ая, -ае.
СКЛОЧНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае; не
зок. (неадабр.). Учыняць склокі. Ц ноз.
склбчніцтва, -а, н.
СКЛОЧНЫ, -ая, -ае (неадабр.). І.
Схільны да склок, да склочніцтва. С. чоуіоеек. 2. Які мае адносіны да склокі, з'яў
ляецца склокай. Склочная спраеа. Ц наз.
склочнасць, -і, лс. (да 1 знач.).
СКЛЮД, -а, А/-дзе, мн. -ы, -аў м. Цяс
лярская сякера для склюдавання, абчэс
вання бярвення.
СКЛЮДАВАЦЬ, -дўю, -дўеш, -дўе;
-дўй; -давАны; незок., што. Секучы ўдоўж,
знімаць паверхневы слой (з дрэва). С. сце
ны. С. офэеа. II наз. склюдаванне, -я, н.
СКЛЯВАЦЬ, склюіб, склюёш, склюё;
склюём, склюяцё, склюібць; склюй; склявАны; зак., каео-што. Клюючы, з'есці.
Аўры скляеалі пшаніцу. Ц незак. склёўваць,
-аю, -аеш, -ае.
СКЛЯНКА, -і, ДА/-нцы, мн. -і, -нак, лс.
1. У маракоў: паўгадзінны прамежак часу
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/Дэсць склянак (тры гадзіны). УЗары скля
нак (удары, якія адзначаюць прамежак ча
су). 2. мн. У старадаўнім парусным флоце:
суднавы пясочны гадзіннік, які вымярае
час па паўгадзінах. Ц прым. скляначны, -ая,
-ае.
СКЛЯПАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае і скляпліб, склеплеш, склёпле; -пАй; -пАны; зак.,
іапю. Злучыць пры дапамозе кляпання.
II незак. склёпваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
склёпванне, -я, н. і (спец.) склёпка, -і, ДА/
-пцы, лс. II нрым. склёпачны, -ая, -ае.
СКЛЯПЁНІСТЫ, -ая, ае Які мае фор
му скляпення, утварае скляпенне (у 1
знач.). Скляпеністая столь.
СКЛЯПЁННЕ, -я, мн -і, яў, н 1. Дуга
падобнае перакрыцце, якое злучае сцены,
апоры пэўнага збудавання, /атычнае с. 2.
Падвальнае памяшканне.
СКЛЯСЦІ склянў, склянеш, склянё;
склянём, скленяцё, склянўць; скляў -лялА, -лб; скляні; зак., каео-што. Падвер
гнуць праклёну праклясці. С. чалавека.
СКНАРА, -ы,ДА/-у; Г-ам,м., ДА/-ы, Г
-ай (-аю), лс., мн. -ы, скнар (разм.). Вель
мі скупы чалавек.
СКНАРЛІВЫ, -ая, -ае (разм.). Надзвы
чай скупы, прагны (пра чалавека). Ц лс.
скнарлівасць, -і, лс.
СКНАРНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(разм.). Быць скнарай, скупіцца. Ц зак.
паскнарнічаць, -аю, -аеш, -ае.
СКОБАЧНЫ 2/і. скаба
СКОБКА 2/і. скаба
СКОБЛЯ, -і, мн. -і, -яў лс. Інструмент
для акорвання і габлявання дрэва ў выгля
дзе паўкруглага ляза з дзвюма ручкамі на
канцах; струп Ц прым. скоблевы, -ая, -ае.
СКОК 2/і. скакаць.
СКОКІ, -аў (разм.). 1. 2/і. скакаць. 2.
Танцы. Ламс^і ў с.
СКОКНУЦЬ 2/і. скакаць
СКОЛ, -у мн. -ы, -аў м. 1. Месца, дзе
што-н. сколата, адкалолася. С. на марму
ры. 2. Тое, што сколата, сколатыя кавалкі
чаго-н. Ледзяны с.
СКОЛАК, -лка, мн. -лкі, -лкаў м. 1.
Адколаты кавалак чаго-н. С. каменя. 2.
перан. Дакладнае падабенства, копія з ча
го-н. Сколкі чулсых бумак.
СКОЛВАННЕ' 2/і скалоць'
СКОЛВАННЕ^ 2/і скалоць^
СКОЛВАЦЦА' 2/і. скалоцца'
СКОЛВАЦЦА^ 2/і. скалоцца^
СКОЛВАЦЬ' 2/і скалоць'
СКОЛВАЦЬ^ а/і. скалоць^
СКОЛКА 2/і. скалоць'.
СКОМКАЦЬ 2/і. комкаць
СКОН, -у м. Тое, што і скананне, б
Да (самага) скону (дзён, гадоў жыцця)
(разм.) — да (самай) смерці.
СКОНЧЫЦЦА, чуся, чышся, чыц
ца; зак. 1. Тое, што і кончыцца (у 1 і 2
знач.). 2. Тое, што і памерці (у 1 знач.).
СКОНЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -чаны;
зак. Тое, што і кончыць (у 1—3 знач.).
СКОПВАЦЬ 2/1 скапаць

СКОРАГАВОРКА, -і, ДА/ рцы, мн і,
-рак, лс. І. Хуткае маўленне, /апарыць скораеаеоркай. 2. Спецыяльна прыдуманая
фраза, пабудаваная на спалучэнні гукаў
якія робяць цяжкім яе хуткае вымаўленне
(напр.: ліска лашчыць лісяня, а ласіха —
ласяня), хуткапрамаўлянка. Ц прым. скора
гаворачны, -ая, -ае (да 2 знач.).
СКОРАМ, -у м. І. Скаромная (мясная
або малочная) ежа. Уым такі с., бык ленін
нішчымніца (прыказка). 2. Тое, што і мя
саед.
СКОРАМІНЎЧЫ, -ая, -ае (кніжн )
Недаўгавечны, кароткатэрміновы.
СКОРАПІС, -у м. Хуткае злітнае пісь
мо, пераважна ў старажытных рукапісах. Ц
нрым. скарапісны, -ая, -ае.
СКОРАПСАВАЛЬНЫ, -ая, -ае Які хут
ка псуецца, калі захоўваецца не ў належ
ных умовах. С. нрабукт.
СКОРАСНЫ, ая, ае і СКАРАСНЫ,
-Ая, -бе. 1. 2/1. скорасць. 2. Які дзейнічае,
працуе на вялікай скорасці. Скораснае рэ
занне металаў.
СКОРАСЦЬ, -і, мн. -і, скарасцёй, лс. 1.
Ступень хуткасці руху, якога-н. дзеяння.
.Вялікая с. у машыны. С. выканання баручэння. С. бееу. 2. Ступень хуткасці дастаўкі
грузаў (спец.). /7асалсырская с. 3. У меха
ніцы: адносіны пройдзенага целам шляху
да адпаведнага прамежку часу (спец.). Ся
рэдняя с. Раўнамерная с. Ц нрым. скарасны,
-ая, -ае і скарасніц -Ая, -бе (да 1 і 3 знач.).
СКОРАСШЫВАЛЬНІК, а, мн і, аў
м. Папка з прыстасаваннем для змацаван
ня папер.
СКОРМЛІВАЦЬ ел. скарміць
СКОРЫ, -ая, -ае. 1. Які адбываецца
з вялікай скорасцю, у кароткі прамежак
часу; які мае вялікую скорасць. С. хоб. С.
цяенік. Сксры (наз.) прыбывае ба першай
платформы. Скора (прысл.) ібзе. 2. перан.
Здольны хутка працаваць, дзейнічаць;
схільны спяшацца (разм.). С. ў рабоце. Да
стала — с., а на сеналсаць — хеоры (пры
казка). 3. Які адбываецца ў кароткі час,
тэрмін. С. аб <езб. 4. Які павінен адбыцца
хутка. Да скораеа спаткання/ 0 На скорую
руку (зрабіць што-н.; разм.) — хутка і не
акуратна.
СКОСА, прысл. 1. Скасіўшы вочы. 2.
перан. Недаверліва, недружалюбна. Бра
ты не лабзяць мілс сабой, с. елябзяць абзін
на абнаео. 3. Па дыяганалі, пад вуглом да
прамога напрамку.
СКОСАК, -ска, мн. -скі, -екаў м. 1. Ко
са зрэзаны клін тканіны, дрэва і пад. 2.
Каса, якая за доўгі час працы зрэзалася,
стала вузкай.
СКОЎВАННЕ ел. скаваць
СКОЎВАЦЬ ал. скаваць
СКОЎЗАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -аец
ца; зак. (разм.). Стаць тонкім ад слізган
ня, трэння; сцерціся. Аанькі скоўзаліся. Ц
незак. скоўзвацца, -аецца.
СКОЎЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што (разм.). 1. Коўзаннем, трэннем сцёр-
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ці верхні слой чаго-н. С. лдбэм/еь/. С. лдлдзы ў гляях. 2. Качаючыся, пакамячыць
што-н. С. пасцель. Ц незак. скбўзваць, -аю,
-аеш, -ае.
СКбЎКА ал. скаваць.
СКОЦІСТЫ, -ая, -ае. Спадзісты, ад
хонны. С. бёрда еозерд. Ц ндз. скбцістасць,
-і, лс.
СКАЧВАННЕ ал скаціць
СКАЧВАЦЦА ал скаціць
СКбЧВАЦЬ ал скаціць
СКОЧЫЦЬ ал скакаць
СКОШВАЦЬ', -аю, -аеш, -ае; нездк.,
мяло. Тое, што і косіць' (у 1 знач.).
СКОШВАЦЬ^, -аю, -аеш, -ае; нездк.,
мяло. Тое, што і косіць^ (у 1 знач.).
СКРАБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; нездк.
(разм.). Скрабучы, драпаючы чым-н.,
рабіць шум. У здлечку скрдбде мым/. Ц ндз.
скрабанне,-я,н.
СКРАБАННЕ ал скрэбці
СКРАБЛО, -б, лін. скрэблы і (з л/я. 2, З,
4) скрабльі, скрэблаў лі. Тое, што і скрабло.
СКРАБНІЦА, -ы, лін. -ы, -ніц, лс. Мета
лічная шчотка для чысткі коней.
СКРАБОК, -бкА, мн. -бкі? -бкбў; м. 1.
Вострая лапатка для саскрэбвання чаго-н.
2. Вялікі шуфель з вострым краем для чэр
пання грунту або якога-н. сыпкага матэ
рыялу С. ду/лдлдбрузчыкд. II лрым. скраб
ковы, -ая, -ае (да 2 знач.). С. /лрднслдрцёр.
СКРАБЯНУЦЬ ал скрэбці
СКРАДВАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -аец
ца; нездк. Рабіцца менш выразным, не
прыкметным. /Тры цьмяным саяпме скрдбедюццд небдхолы рамонту.
СКРАДВАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ае;
нездк., м/то. Рабіць менш выразным, не
прыкметным. Хдсцюм скрдбеде небдхоль/
^іе^рь/.
СКРАЗНЙ, -Ая, -бе. 1. Які праходзіць
наскрозь. Скрдзндя рднд. 2. Які перамя
шчаецца прама ад аднаго пункта да дру
гога, без перасадак і перагрузак. С. цяенік.
3. Які распаўсюджваецца на ўсе моманты
вытворчай дзейнасці, на ўвесь прадмет.
Скрдзндя здедртоукд бэтдлем. 4. Рэд
кі, ажурны; праз які праходзіць святло.
Скразныя ф/рднк/. 5. Пра вецер, што дзьме
праз адтуліны, якія знаходзяцца насуп
раць адна адной. С. еецер.
СКРАЗНЯК, -ў, мн. -і? -бў м. Вельмі
моцная цяга паветра праз скразныя адту
ліны, праёмы і пад. С. м/кобны бля збдроўя.
II лрым скразняковы, -ая, -ае
СКРАНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; здк. Зру
шыцца з месца. Дяен/к екрднуўся з месцд. Ц
нездк. скранацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц
ндз. скрананне, -я, н
СКРАНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; -нўты; здк., кдео-м/то. Зру
шыць з месца. С. м/дфу. Ц нездк. скранаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц ндз. скрананне, -я, н.
СКРАПІЦЬ,
скрашпб,
скрыпіш,
скрапіць; скрэплены; здк., м/то. Выклі
каць запор. /Трдлсдным бобам скрдлілд (бе

зас.) лсыбо/л. II нездк. скрапляць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II ндз. скраплённе, -я, н.
СКРАПЛЯЛЬНЫ, -ая, -ае Які слу
жыць для скраплення жывата. С. сробак.
СКРАСЦІ, скрАду, скрАдзеш, скрАдзе;
скрАдзены; здк., кдео-м/то. Цішком за
браць для сябе што-н. чужое. %діх збдбыткдў злобзен? не с.
СКРОЗЬ, лрысл. і лрындз. 1. лрысл. Усю
ды. С. лёё снее. 2. лрысл. Заўсёды, увесь час
(разм.). Я сябе с. сдм лрдеярдю. 3. лрындз.
з Я Цераз што-н. С. м/чыліны бзаярэй лрдб/едлдся сеятло. 4. лрындз. з А Ужыв. пры
абазначэнні стану дзеяння і пад., якое
змяняецца, суправаджаецца іншым дзе
яннем, станам і пад. Тйдлтдць с. слёзы.
СКРОІЦЬ, скрбю, скрбіш, скрбіць;
скрбены; здк., м/то. 1. ал. кроіць. 2. Кро
ячы, зрасходаваць што-н. С. уеесь лдркдль. II нездк. скройваць, -аю, -аеш, -ае (да
2 знач.).
СКРОМНЫ, -ая, -ае. Тое, што і сц/ллы.
II ндз. скромнасць, -і, лс
СКРОНЬ, -і, мн. -і, -ей, лс. Бакавая час
тка чэрапа ад вуха да лобнай косці. Ц лрым.
скроневы, -ая, -ае.
СКРУПУЛЁЗНЫ, -ая, -ае Дакладны
да самых дробязей, надзвычайна даклад
ны. С. дндл/з. Сярулулёзнд (прысл.) бдслебдедць зйеу. Ц ндз. скрупулёзнасць, -і, лс.
СКРУТ. У выразе: (кідацца) на скрут га
лавы (разм.) — не думаючы, безразважліва. Хінуцца ў кусты нд с. едлдеы.
СКРУТАК, -тка, мн. -ткі, -ткаў м. 1.
Прадмет, скручаны трубкай або звіты
кольцам. С. лдлдтнд. С. броту. 2. Прадмет
або некалькі прадметаў загорнутых у па
кунак. 27а мдм/ыну вузілі скрутк/ быедноў.
СКРУХА, -і, ДМ скрўсе, лс. Туга, мар
кота, жаль, шкадаванне. Рдбасць лрыемнем
зд скруху.
СКРУЦІЦЦА, скручўся, скрўцішся,
скрўціцца; здк. 1. (7 / 2 дс. не ўлсые.). Ту
га звіцца, скачацца трубкай, загнуцца па
краях. Тйроўкя брэнна скруцілася. Лісце
нд яблыньцы скруцілася дб спякоты. 2. Са
гнуцца, скурчыцца, кладучыся ці лежачы.
Скруціўся абаранкам /здснуў. 3. (7 / 2 дс. не
ўлсые.). Сашрубавацца, сапсавацца пры
частым адкручванні і закручванні. Ардн
скруціўся. Тдмкд скруцілася. 4. Знікнуць
(разм., неадабр.). Сяреем некубы скруціўся
3 бому. II нездк. скрўчвацца, -аюся, -аешся,
-аецца (да 1—3 знач.).
СКРУЦІЦЬ, скручў, скрўціш, скрўціць; скрўчаны; здк. 1. ал. круціць. 2. м/то.
Навіць на што-н. С. о{рот. С. еубу. 3. ле
рдн., кдео (м/то). Перамагчы, скарыць,
узяць верх над кім-н. С. еордед. 4. (7 і 2
дс. зеычдмнд неўлсые.), лердн., кдео (м/то).
Адолець, авалодаць (пра хваробу). Дзябулю скруціў рдл/дтус. 77д тым тыбні тдк
скруціла (безас.), м/то немдалд лдеярнуццд.
5. лердн., м/то. Не вярнуць доўц не аддаць
належнае; не выканаць абяцанага. С. лдзычдныя ^ром/ы. З^яла ком/ і скруціла, не
е^рнулд. С. еяселле. 6. м/то. Зняць што-н.,

СКО-СКР
круцячы. С. едмку. 7. м/то. Доўга або неас
цярожна круцячы, прывесці ў непрыгод
насць. 7дк молснд крдн с./8. лердн., м/то.
Сапсаваць (жыццё, лёс і пад.) каму-н. Ты
мне лсыццё скруціў. Ц нездк. скрўчваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц ндз. скручванне, -я, н. (да 1 і 2
знач.).
СКРЙВА, лрысл. (разм.). Тое, што і скосд.
СКРЫВАВІЦЦА, вАўлюся, вАвішся,
-вАвіцца; здк. Заліцца, запэцкацца кроўю.
II нездк. скрывАўлівацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
СКРЫВАВІЦЬ,
вАўлю,
вАвіш,
-вАвіць; -вАўлены; здк., кдео-м/то. Збіць да
крыві; запэцкаць кроўю. С. рум/нік. Скрыедўлендя еолрдткд. Ц нездк. скрывАўліваць,
-аю, -аеш, -ае.
СКРЫВАЦЬ ел скрыць
СКРЫВІЦЦА ел крывіцца
СКРЫВІЦЬ ел крывіць
СКРЙГАТ, -у М-гаце, м. Рэзкі гук, які
ўтвараецца пры моцным трэнні аднаго
прадмета аб другі. С. лсдлезд.
СКРЫГАТАЦЬ, -гачў, -гбчаш, -гбча;
-гачы; нездк. Утвараць гукі скрыгату Дзве
ры скрыеочуць. 0 Скрыгатаць зубамі — вы
казваць незадавальненне, злосць. Ц ндз.
скрыгатАнне, -я, н.
СКРЙІАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; нездк. Тое,
што і скрыедтдць. Ц дбндхр. скрыганўць,
-нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні? Ц
ндз. скрыганне, -я, н. (разм.).
СКРЫЖАВАННЕ, я, н 1. ел скрыжа
ваць. 2. Месца, дзе скрыжоўваюцца даро
гі, вуліцы. С. м/дм/эмных бдрое. 3. Адзін з
відаў моўнай канвергенцыі (сыходжання,
прыпадобнівання моў; уст.). С. моў.
СКРЫЖАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-жўецца; здк. 1. ел. крыжавацца. 2. Спалучыцца адзін з адным у выніку скрыжа
вана (пра расліны, жывёл). 3. Зрабіць
уплыў адзін на аднаго ў выніку скрыжа
вана (пра мовы, гаворкі; уст.). Ц нездк.
скрыжоўвацца, -аецца. Ц ндз. скрыжавАнне,
-я, н.
СКРЫЖАВАЦЬ, жўю, жўеш, жўе;
-жўй; -жавАны; здк. 1. м/то. Скласці што-н.
крыж-накрыж. С. рукі. 2. кдео-м/то. Зра
біць спарванне розных відаў (жывёл, рас
лін) для атрымання новай пароды, гатун
ку. 0 Скрыжаваць шпагі — уступіць у бой,
спрэчку. II нездк. скрыжоўваць, -аю, -аеш,
-ае. II ндз. скрыжавАнне, -я, н
СКРЫЖАЛЬ, -і, мн -і, -ей і -яў лс 1.
Дошка з напісаным на ёй свяшчэнным
тэкстам. 2. лердн., звычайна мн., -ей. Пра
тое, што захоўвае, куды занесены памят
ныя даты, падзеі, імёны і пад. 77дбзеі здсеебчднь/ нд скрь/лсдлях е/стррь/і.
СКРЫЛЬ, -А, мн. -і? -ёў м. Адрэзаны
значны кавалак чаго-н. (пераважна пра
сала, сыр, кавун і пад.). Скрылі сдлд. Ц лдмянм/. скрылік, -а, мн. -і, -аў м. і скрылёк,
-лькА, мн. -лькі? -лькбў м.
СКРЫЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; не
здк., м/то (разм.). Нарэзваць скрылікамі.
С. кдеуны.

СКР-СКУ
СКРЙНКА, -і, ДЛ/ -нцы, мн. -і, -нак,
ж. Ёмістасць звычайна чатырохвугольнай
формы для захоўвання, укладвання чаго-н. С. бля цвікоў. 77оштовоя с. Снцробноя
с. II ламянш. скрьшачка, -і, ДА/-чцы, мн. -і,
чак, ж. II лрылі. скрьтачны, -ая, -ае.
СКРЁІНЯ, -і, мн. -і, -рынь, ж. 1. Драў
ляная чатыровугольная пасудзіна для
ссыпання ці складвання чаго-н. С. бля ячменю. 2. Прадаўгаватая пасудзіна для пе
равозкі і трымання сельскагаспадарчых
прадуктаў (бульбы, морквы і пад.). Ссы
лаць бульбу ў скрыню. 3. Тое, што і ку%юр.
II лрым. скрыневы, -ая, -ае. Скрыневае бека.
СКРЫП, -у м. Рэзкі гук, што ўзнікае
пры трэнні. С. бзвярэй. 0 За адным скры
пам (разм.) — за адным заходам. Са скры
пам (разм.) — нехаця ці з цяжкасцю (ра
біць што-н.). Са скрылам а/лрь^маў Разеол
на паездку.
СКРЁІПАЦЬ, аю, аеш, -ае; незак
Тое, што і скрыпець. С. бзвярыма. Ц наз.
скрыпанне, -я, н.
СКРЫПАЧ, а, мн ьі, бў, м Музы
кант, які іграе на скрыпцы. Ц ж. скры
пачка, -і, ДА/-чцы, мн. -і, -чак.
СКРЙПЕНЬ, -ю, м. Высокая травяніс
тая расліна з мяцёлкай пурпурна-ружовых
або белых кветак і пушыстым насеннем.
II лрым. скрыпнёвы, -ая, -ае. Сямемс/леа
скрыпнёвых (наз.).
СКРЫПЁЦЬ, -пліб, -піш, -піць; -пім,
-піцё, -пАць; -пі; незак. 1. (7 /2ас. звычай
на не ўжыв.). Утвараць скрыпучыя гукі.
Завесы ў Дзвярах скрыляць. Скрыляць снег
лоб нагам/. 2. Іаварыць скрыпучым го
ласам. 77е гаворыць, а скрыпіць. 3. леран.
Жыць абы-як, з цяжкасцю падтрымлі
ваючы свае сілы (разм.). Скрыплю ячшэ
трошкі. II абнакр. скрьшнуць, -ну, -неш,
-не; -ні (да 1 знач.). Ц наз. скрыпённе, -я, н.
СКРЙПКА, -і, ДЗ/ -пцы, мн. -і, -пак,
ж. Чатырохструнны смычковы музыч
ны інструмент высокага тэмбру. Сола на
скрынцы. 0 Першая скрыпка — 1) вядучая
скрыпка ў аркестры; 2) пра чалавека, яко
му належыць галоўная, уплывовая роля ў
чым-н. II лрым. скрыпічны, -ая, -ае. С. клас.
О Скрыпічны ключ (спец.) — знак на нот
ным радку які ўстанаўлівае вышыню і
назву высокага туку.
СКРЫПУЧЫ, -ая, -ае. 1. Які скрыпіць,
вылучаецца скрыпам. С. снег. Скрыпучае
акно. 2. леран. Рэзкі, падобны на скрып.
С. голас Ц наз. скрыпучасць, -і, ж.
СКРЫТНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае; незак
(разм.). Быць скрытным, паводзіць сябе
скрытна.
СКРЙТНЫ, ая, ае 1. Які пазбягае
адкрытасці, не расказвае іншым пра сябе.
С. хлопец. Дзейнічаць скрыліка (прысл.).
2. Скрытны ад чыйго-н. вока; таемны. С.
вобраз жыцця. II ж. скрытнасць, -і, ж.
СКРЙТЫ, -ая, -ае. 1. Нябачны, замас
кіраваны, тайны. Скрытыя Дзеянні. Скрытыя замыслы праціўніка. 2. Без характэр
ных знешніх прыкмет. Скрытае цячэнне
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хваробы. Скрытая ўсмешка. 3. Які ўласці
вы каму-, чаму-н., але яшчэ не праявіўся,
знешне не прыкметны. Скрытыя магчы
масці /лэхнікі. II наз. скрытасць, -і, ж. (да 1
і 2 знач.).
СКРЫЎДЗІЦЬ, джу дзіш, дзіць;
-джаны; зак., каео (разм.). Тое, што і па
крыўдзіць.
СКРЫЎЛЯЦЦА, -Люся, -Аешся, -Аец
ца; незак. Тое, што і крывіцца.
СКРЫЎЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.
Тое, што і крывіць.
СКРЫЦЬ, скрьйо, скрыеш, скріле;
скрыты; зак., каго-што. Утаіць што-н. ад
каго-н. С. сваю радасць. Ц незак. скрываць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
СКРЫЧАЦЦА, -чўся, -чышся, -чыцца;
-чымся, -чыцёся, -чАцца; -чьіся; зак. Зне
магчы ад крыку. Унук скрычаўся.
СКРЫШАЛЬНЫ, ая, ае Тое, што і
сакрушальны. Ц наз. скрышальнасць, -і, ж.
СКРЫШЫЦЦА ел крышыцца
СКРЫШЫЦЬ ал крышыць
СКРАБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(разм.). Тое, што і скрабаць.
СКРАБЛА, -а, мн. -ы, -аў, н. 1. Тое, што
і скрабніца. 2. Лапатка для саскрэбвання
чаго-н. Зламаць с. Ц лрым. скрэблавы, -ая,
-ае.
СКРЭБЦІ, скрабў, скрабёш, скра
бі; скрабём, скрабяцё, скрабўць; скроб,
скрабла; скрабі; скрэбены; незак. 1. кааошто і без бал. Драпаць чым-н. вострым на
паверхні. С. паблогу. Мыш скрабе за шпа
лерамі. 2. каао-што. Счышчаючы, дзерці
чым-н. вострым, цвёрдым. С. скавараду
ляском. С. снеа. 3. што. Чысціць, знімаць
верхні слой (пра маладую гародніну, рыбу
1 пад.). С. мсркву. С. рыбу. 4. звычайна бе
зас., леран. Хваляваць, трывожыць. Дэлы
бзень скрабе на Душы. Ц абнакр. скрабянуць,
-бянў, -бянёш, -бянё; -бянём, -беняцё,
-бянўць; -бяні? II наз. скрабённе, -я, н. (да
2 і 3 знач.).
СКРЭБЦІСЯ, скрабўся, скрабешся,
скрабецца; скрабёмся, скрабяцеся, скра
буцца; скрббся, скрэблася; скрабіся; не
зак. Скрабучы, рабіць шум (ал. скрэбці ў 1
знач.). Узапечку скрабецца мыш.
СКРЭМЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., што (разм.). 1. Пакрыць рознымі
штрыхамі, неакуратна спісаць. С. чысты
аркуш паперы. 2. Зрабіць многа правак,
закрэсліць у многіх месцах. Абактар
скрэмзаў артыкул.
СКРЭПЕР, -а, мн. -ы, -аў м. Землярыйна-транспартная машына для капання,
перавозкі і ўкладні грунту. Ц лрым. скрэпер
ны, -ая, -ае.
СКРЭПЕРЙСТ, а, М сце, мн ы, аў
м. Рабочы, які працуе на скрэперы.
СКРЭСЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., што (разм.). 1. Пакрыць рознымі
штрыхамі, закрэсліць у многіх месцах.
С. увесь сшытак. 2. Унесці многа папра
вак. С. артыкул. Ц незак. скрэсліваць, -аю,
-аеш, -ае.

СКЎБЦІ, скубў, скубёш, скубё; скубём,
скубяце, скубўць; скубі; незак. 1. што.
Цягнучы, выцягваючы, браць патроху. С.
салому аб стога. 2. што. Разрываць паль
цамі што-н. на дробныя часткі. С. пер'е.
3. каго-што. Вырываць, адрываць, вы
скубваць (пра траву, пер'е, пух і пад.). /уе/
скубуць траву. С. курыцу. 4. каго-што. Пе
рабіраць пальцамі, тузаць. Дзец/ скубуць
бацьку за лал/то. 5. перан., каго-што. Па
трабаваць чаго-н.; непакоіць. Мяне ску
буць з ус/х бакоў. II абнакр. скубануць, -нў,
-нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -нц скубнўць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць,
-ні"/ скубянуць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні II наз. скубённе, -я, н. (да 1—3
знач.).
СКУБЦІСЯ, 1 і 2 ас. не ўжыв., ску
бецца; незак. Пра магчымасць лёгка скуб
ці (у 1—3 знач.). Салома не скубецца. Сухое
пер 'е бобра скубецца.
СКУГОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак.
1. Пра сабаку: жаласна выць, падвы
ваць. 7/элую ноч скуголіў сабака. 2. перан.
Скардзіцца, надакучліва прасіць што-н.
(разм.). II наз. скуголенне, -я, н.
СКУДЛАЦІЦЦА гл кудлаціцца
СКУДЛАЦІЦЬ гл. кудлаціць.
СКЎЛА , -ы, мн. -ы, скул, м. Выпуклая
косць чэрапа ніжэй вачэй, над верхняй
часткай сківіцы. Ц прым. скулавы, -Ая, -бе
(спец.).
СКЎЛА\ -ы, лін. -ы, скул, ж. Гнойнае
мясцовае запаленне скуры, тканкі; нарыў
II прым. скўлаваты, -ая, -ае.
СКУЛАСТЫ, -ая, -ае. З вялікімі пука
тымі скуламі'. С. твар. Ц наз. скуластасць,
-і, ж.
СКУЛІЦЦА, скулюся, скўлішся, скўліцца; зак. (разм.). Зваліцца адкуль-н. Ц
незак. скўльвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
СКУЛЙІЬ, скуліб, скўліш, скўліць;
скўлены; зак., каго-што (разм.). Скінуць
з чаго-н. С. з воза. Ц незак. скульваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. скўльванне, -я, н.
СКУЛЬ, прысл. (разм.). Тое, што і абкуль.
СКУЛЬПТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Мастак,
які працуе ў галіне скульптуры. Ц прым.
скўльптарскі, -ая, -ае
СКУЛЬПТЎРА, -ы, мн ы, тўр, ж 1.
Майстэрства стварэння аб'ёмных мас
тацкіх твораў шляхам разьбы, высякання,
лепкі або адліўкі, коўкі, чаканкі. 2. Твор
такога мастацтва, а таксама сукупнасць
такіх твораў Скульптуры, выкананыя на
высокім мастацкім узроўні. Ц прым. скульп
турны, -ая, -ае. С. партрэт.
СКЎМБРЫЯ, -і, мн. -і, -рый, ж. Невя
лікая марская прамысловая рыба. Ц прылі.
скумбрыевы, -ая, -ае.
СКУНС, -а, лін. -ы, -аў, м. Драпежны
звярок сямейства куніцавых з каштоўным
футрам, які выдзяляе рэзкі смярдзючы
пах, водзіцца ў Паўночнай і Цэнтральнай
Амерыцы, а таксама футра гэтага звярка. Ц
прым. скўнсавы, -ая, -ае.
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СКУ-СЛА

СКЎПАСЦЬ, -і, ж. 1. ал. скупы 2. ліяям/. скурка, -і, ДА/-рцы, лія. -і, -рак, ж.
СКУСІЦЬ, скупіў, скўсіш, скўсіць;
Празмерная беражлівасць, нежаданне (да І знач.). Ц дрылі, скурны, -ая, -ае (да 1
скўшаны; здк., мяло (разм.). Адкусіць
траціць грошы.
знач.). Скурныя здхерредяя/.
зверху частку чаго-н. РЬ/бд скусілд чдреяСКУПЁНДА, -ы, ДА/ -у, Т -ам, л*.; ДА/
СКУРАДЗЁР, -а, лія. -ы, -аў лі. (разм.).
кд. II яездк. скўсваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ядз.
-дзе, Т-ай (-аю), ж., лік. -ы, -аў Тое, што Тое, што і м^курдбзёр.
скўсванне, -я, я.
СКЎТАР, -а, лія. -ы, -аў лі. 1. Аднамес
і скулянка.
СКУРАЯЎП, -а, лія. -ы, -аў лі. (разм.).
СКУПЁЧА, -ы,ДА/-у Г-ам, лі.;ДА/-ы,
Ё Той, хто знімае скуры з забітых жывёл.
ны матацыкл. Ябеыя Лідбэлі Ліддебдў і скуГ-ай (-аю), ж., лія. -ы, -пёч (разм., неа 2. лердя. Бязлітасны, жорсткі чалавек.
ЖДрдў КДрь/СЖД/О^^Д ВЯЛІКІМ ДОДЫЖДЛІ. 2.
дабр.). Скупы чалавек.
СКУРАМІТ, -у, Л/ -міце, лі. Штучная Аднамесная спартыўная лодка з падвес
СКУПІЦЦА, -плібся, -пішся, -піцца;
скура, якая ідзе на падэшвы. Ц дрылі, ску ным маторам. Ц дрылі, скўтэрны, -ая, -ае.
-пімся, -піцёся, -пАцца; яаздк., яд мяло, з рамітавы, -ая, -ае.
СКУФЕЙ, -і^ -ёй, ж. Востраканечная
СКУРАНКА, -і, ДА/ -нцы, лія. -і, -нак,
/я^. і без
Неахвотна расходаваць, ад
мяккая шапка з чорнага або фіялетавага
даваць; быць празмерна ашчадным. С.
ж. (разм.). Скураная куртка або кароткае аксаміту ў праваслаўнага духавенства. Ц
яд лдчдс/яуядк. Дё с. яд добрыя сдоды (пе скураное паліто.
ддліяямі. скуфёйка, -і, ДА/ -фёйцы, лія. -і,
ран.: лёгка гаварыць каму-н. прыемнае).
СКУРАНКІ, -Ая, -бе. 1. Які мае адно
-фёек, ж.
II здк. паскупііша, -плібся, -піінся, -піцца; сіны да вырабу скур і да рэчаў са скуры.
СКУЦЬ, скуіб, скуёш, скуё; скуём, ску-пімся, -піцёся, -пАцца.
С. здеоб. Скурдлдя сырде/лд. 2. Зроблены,
яцё, скуібць; скўй; скўты; здк., кдао-мі/до.
СКЎПІЦЬ, скўплю, скўпіш, скўпіць;
пашыты са скуры, абабіты скурай (у 2 Тое, што і скдддць.
скўплены; здк., кдао-міжо (разм.). Са знач.). Скурдль/я божы. С. кдм/ддёк. СкурдСКУЧЫЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -чыц
браць у адно месца, стоўпіць. С. кдроў.
лое крэсдд.
ца; здк. Сабрацца ў кучу; у адно месца.
СКУПІЦЬ, скупліб, скўпіш, скўпіць;
СКУРАТ, -А, Л/ -рацё, лія. -іА, -бў лі.
Добддкі скучыліся. 2?учлі скучыліся ля бзеяскўплены; здк., кдзо-м/жо. Купіць (усё,
(разм.). Кавалак, абрэзак скуры. 0 Кру рэм клдсд. II лездк. скўчвацца, -аецца.
многае). С. ліяоад кяіа. Ц яездк. скупляць, ціцца як скурат на агні (разм.) — выкруч
СКЎЧЫЦЬ, -чу -чыш, -чыць; -чаны;
-Аю, -Аеш, -Ае і скупліваць, -аю, -аеш, вацца, каб давесці сваю невінаватасць у здк., кдео-міжо. Сабраць у кучу; у адно мес
-ае. II ядз. скўпка, -і, ДА/ -пцы, ж. Ц дрылі, чым-н.
ца. С. кдроў яд сеядждці. Ц яездк. скўчваць,
скупачны, -ая, -ае (спец.) /скупнй, -Ая, -бе
СКЎРВАЦЦА ад скурыцца
-аю, -аеш, -ае.
(спец.).
СКЎРВАЦЬ ал. скурыць
СЛАБА... і СЛАБА-... Першая састаўная
СКЎПКА, -і, ДА/-пцы, лія. -і, -пак, ж.
СКЎРКА, -і, ДА/ -рцы, ліл. -і, -рак, ж. частка складаных слоў са знач.: 1) слабы (у
1. ад. скупіць. 2. Камісійны магазін, дзе
1. ал. скура. 2. Невялікая вырабленая шку 1 знач.), напр.: сядбддкжыўяы, слдбдеырдскупліваюць рэчы (разм.). Збдць лдд/шо ў ра жывёлы (для пашыву шапак, каўняроў ждлы, слдбдбдклдблы (спец.); 2) слабы (у 2
скупку.
і пад.). 3. Верхняе покрыва, абалонка пла знач.), напр., слдбдбдчдяяе (спец.); 3) сла
СКЎПШЧЫК, а, лія. і, аў лі Той, хто доў С. лдлійорд.
бы (у 6 знач.), напр.: слдбддлкдеолькы, сддСКЎРНІК, а, лія і, аў лі 1. Той, хто бдсдлёяы; 4) з малой колькасцю чаго-н.,
скупляе што-н. для перапродажу або ін
шых мэт. II ж. скўпшчыца, -ы, лія. -ы, -чыц. займаецца вырабам скур. 2. ўрач па хва напр.: слдбдбдЛдяосяы, слдбд^лілісжы,
II дрылі скупшчыцкі, -ая, -ае
робах скуры (разм.).
сддбджддез/сжы; 5) злёгку ці недастатко
СКУПЁІ, -Ая, -бе. 1. Празмерна бераж
СКЎРНЫ ад. скура
ва, напр.: сддбд-жоўжы, слдбдздселеяы,
лівы, да прагнасці ашчадны. Скуддя суссс)СКЎРЧЫЦЦА, -чуся, -чышся, -чыцца;
слдбддрдяікдльяы, сддбдрдзе/жы, слдбдкд. Скудд (прысл.) жрдц/ць аром/ы. 2. Які здк. 1. Сціснуцца ўсім целам, скруціца. С. рдсжедрдльяы; 6) малы, напр., слдбдрослы
сведчыць аб празмернай беражлівасці,
дЭ холдбу. 2. Падагнуцца, сагнуцца. /Доль (пра расліны: малой вышыні; спец.).
прагнасці. С. лд&труядк. 3. Які не дасягае цы лд ядадх скурчыліся. 3. Зрабіцца няроў
СЛАБАВОЛЬНЫ, ая, ае Са слабай
крыху якой-н. меры, вагі і пад., няпоўны ным; скрывіцца, выгнуцца. Д/сце дблідро- воляй. С. чдддяек. Ц лдз. слабавбльнасць,
(разм ). С. бсркдзсц сснд. С. кмдардлі і(укру.
зу скурчылдся. II лездк. скўрчвацца, -аюся,
-і, ж.
СЛАБАДА, -ьЬ, ДА/-дзё, ліл. слаббды і (з
Скуддя аячзрд (бедная, мізэрная). 4. дсрдн.
-аешся, -аецца.
СКЎРЧЫЦЬ, -чу -чыш, -чыць; -чаны; ліч. 2, 3, <%) слабадіА, -ббд, ж. 1. еісж. Пасе
Недастатковы, слабы ў сваім праяўленні;
умераны, стрыманы. С. бож&мсык. Ску здк. 1. мляо. Сагнуць, падагнуць. С. доз/. 2. лішча або гарадскі квартал у Расіі, Белару
пыя сдоеы ддхедды. С. лд сядлы чдддеек (які кдзо-міжо. Звесці курчам. Аедробд скурчы- сі і Украіне ў 11—18 стст., жыхары якога не
маўчыць). II лдз. скўпасць, -і, ж.
лд дольцы. Рддждлі ліяле ск)рчылд (безас.).
былі прыгоннымі або часова вызваляліся
СКУПЯНДА, -ы, ДА/-дзё, Г-бй (-бю),
II лездк. скурчваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лдз.
ад падаткаў 2. Вялікае гандлёвае ці пра
Лія. скупёнды і (з ліч. 2, 3, 4) скупянды, скўрчванне,-я, я.
мысловае сяло; адасобленая частка вялі
СКЎРЫСТЫ, -ая, -ае Які мае ску кага сяла. 3. Пасёлак ля горада; прыгарад
скупёндаў лі. і ж. (разм., неадабр.). Ску
пы чалавек; скнара.
ру або з паверхняй, падобнай на скуру.
(уст.). II лдліялід. слаббдка, -і, ДА/-дцы, лія.
-і, -дак. II дрылі, слабадскі^ -Ая, -бе.
СКУР... Першая састаўная частка скла
Скурыс/лде лісце. Скурыс/лдя лердлоякд.
СЛАБАДЖАНІН, -а, лія. джАне, -джАн,
даных слоў са знач.: 1) які мае адносіны да
Скурыстлдя чдрдддхд (з целам, пакрытым
скуры (у 2 знач.), напр., скурсурдедлі; 2) скурай).
лі. Жыхар слабады. Ц ж. слабаджанка, -і,
СКУРЁІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., скў- ДА/-нцы, лія. -і, -нак.
скураны, гарбарны, напр.: скурсырдб/яд,
СЛАБАК, -А, лія. -і^ -бў лі. (разм., не
скурждбдры.
рыцца; здк. Зрасходавацца пры курэнні;
СКЎРА, -ы, ж. 1. Верхняе покрыва це дакурыцца. Лдляросд скурыддся. Ц лездк.
адабр.). Слабы ў якіх-небудзь адносінах
ла чалавека і жывёлы. С. лд руках аддбкдя.
скўрвацца, -аецца
чалавек.
СКУРЁІЦЬ, скурў, скўрыш, скўрыць;
2. Вырабленая шкура жывёлы. Лддйяо з
СЛАБАНЕРВОВЫ, -ая, -ае Са слабымі
яджурддьядм скуры. 3. лердя. (звычайна скўраны; здк., м/жо. Курачы, зрасхода нервамі; занадта чуллівы. Ц ядз. слабанерса словамі «свая*, «уласная* і пад.). Пра ваць; дакурыць. С. цыздрэжу. Ц лездк. скўр- вбвасць, -і, ж
жыццё, існаванне, дабрабыт (разм.). Слдя ваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ядз. скўрванне, -я, я.
СЛАБАСІЛЬНЫ, ая, ае 1. Са слабым
СКУСАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; здк.,
с. бдрджэм. 0 Вылазіць са скуры — старац
здароўем, недастаткова дужы. С. чдддяек.
ца з усіх сіл. Скура ды косці — пра вель кдео-м/жо. Моцна пакусаць, укусіць у мно 2. З невялікай магутнасцю (спец.). С. лідмі худога чалавека. Скура свярбіць — пра гіх месцах. 3/яяе скусдді кдлібры. Ц лездк. жор. II ядз. слабасілле, -я, я. (да 1 знач.).
няўрымслівага, неспакойнага чалавека, скўсваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лдз. скўсванне,
СЛАБАСЦЬ, -і, ж. 1. ад. слабы. 2. Неда
які быццам просіцца на пакаранне. Ц лд- -я, л.
хоп фізічных сіл; недамаганне. т4<3 сддбдсц/

СЛА-СЛА
ірізкко стояць //а ноаох. 3. Недастатковая
цвёрдасць і паслядоўнасць у правядзенні
чаго-н. 7ут ёт/ прояе/ў с. 4. пброн. Пры
вычка, схільнасць, ад якой няма жадання
адмовіцца (разм.). С. бо озортных гульняў.
Оперны тэотр — ліш? с.
СЛАБАХАРАКТАРНЫ, ая, ае Са ела
бым характарам, бязвольны. С. чалавек. Ц
лаз слабахарактарнасць, -і, лс.
СЛАБЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак. Ра
біцца слабым ці больш слабым (у 1—4, 6
і 7 знач.). 2?ецер слабее. Аборы лрыкметно
слабее. Ц зак. аслабёць, -ёю, -ёеш, -ёе / саслабёць, -ёю, -ёеш, -ёе. Ц наз. аслаблённе,
-я, н.
СЛАБІНА, -ы, лін. слабіны, -бін, лс. 1.
Слабае месца ў чым-н. (менш моцнае,
слабей нацягнутае і пад.; разм. і спец.). С.
фоло (каната, троса). 2. яеран. Слабасць,
недахоп (разм.). С. у характары.
СЛАБІЦЕЛЬНЫ, ая, ае Такі, ад яко
га слабіць. Слабіцельнае лякарства.
СЛАБІЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -біць; не
зак. 1. безас., кого-м/то. Пра частае апа
ражненне кішэчніка. Дзіця ўеесь час с. 2.
Выклікаць паскоранае дзеянне кішэчні
ка ў каго-н. Аосторко бабра с. Ц зак. пра
слабіць, -біць (у 1 знач.).
СЛАБКІ, -ая, -ае. 1. Які няшчыльна за
цягнуты (пра пояс, рэмень). С. пояс. Слаб
кая мямля. 2. Нямоцна завязаны, слаба
прыкручаны. Доз з сенам уціснуты слабка
(прысл.). С. трос. II наз. слабкасць, -і, лс.
СЛАБНУЦЬ, -ну -неш, -не; слаб, -бла;
-ні; незак. Тое, што і слабець. Дез сну чала
век слабне. II зак. аслабнуць, -ну, -неш, -не;
аслАб, -бла; -ні.
СЛАБОДКА ал. слабада.
СЛАБЫ, -ая, -ае. 1. Які мае малую сілу,
магутнасць. С. чалавек. С. рухавік. 2. Не
здаровы, хваравіты. Слабая бабуля. Слабыя
нсреы. 3. Які не вызначаецца моцным ха
рактарам; нястойкі. Слабая натура. Сла
бая золя. 4. Нязначны, малы. Слабая пад
трымка. С. ўбзел. 5. Дрэнны, няўмела пад
рыхтаваны, выкананы недастаткова ўмела
і пад. С. еучань. С. раман. Сын с. ў матэма
тыцы. 6. Ненасычаны, нямоцны. С. рас
твор солі. Слабая гарэлка. 7. Нямоцна на
цягнуты, свабодны. Лейцы слаба (прысл.)
нацягнуты. 0 Слабае месца або слабы бок
кого-чого (разм.) — недахоп чый-н. або
чаго-н. II наз. слабасць, -і, зк.
СЛАВА, -ы, зк. 1. Ганаровая вядомасць,
усеагульнае прызнанне чыіх-н. заслуг, таленту і пад. С. папулярнага артыста. 77аэтычная с. фбэн Слабы. 2. Чутка, размо
вы (разм.). Добрая с. ібзе пра намі гороб. 3.
Агульнапрынятая думка аб кім-, чым-н.,
рэпутацыя. Добрая с. лра магазін. 0 На сла
ву (разм.) — вельмі добра. Толькі слава,
што... (разм.) — толькі лічыцца, гавораць
так, а на справе зусім наадварот.
СЛАВАКІ, -аў абз. -вАк, -а, лі. Заход
неславянскі народ, які складае асноўнае
насельніцтва Славакіі. Ц зк. славачка, -і,
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ДА/ -чцы, лін. -і, -чак. Ц прылі. славацкі,
-ая, -ае.
СЛАВАЛЮБІВЫ, ая, ае Які вызна
чаецца славалюбствам, прагай да славы.
С. хороктор.
СЛАВАЛЮБСТВА, а, н Любоў да ела
вы, прагнасць славы.
СЛАВІНЦЫ, аў обз нец, нца, м
Паўднёваславянскі народ, які складае
асноўнае насельніцтва Славеніі. Ц зк. славёнка, -і, ДА/ -нцы, лін. -і, -нак. Ц прым.
славёнскі, -ая, -ае.
СЛАВІСТ, -а, 3/ -сце, мн. -ы, -аў, м.
Спецыяліст у галіне славістыкі, славяна
знаўства. II зк. славістка, -і, ДЗ/ -тцы, мн.
-і, -так. II прым. славісцкі, -ая, -ае.
СЛАВІСТЫКА, -і, ДЗ/ -тыцы, зк. Тое,
што і слоеянозноўстео. Ц прым. славіс
тычны, -ая,-ае.
СЛАВІЦЦА, слаўлюся, славішся, сла
віцца; незак. 1. чым або са словам <як».
Мець шырокую вядомасць у якіх-н. ад
носінах. /ороб слязіцца сваімі паркалі/, ^н
слае/уся як аматар рыбалкі. 2. Праслаў
ляцца, ушаноўвацца. У песнях славіцца
нам/ беларускі крам.
СЛАВІЦЬ, слаўлю, славіш, славіць; не
зак., каго-м/то. Праслаўляць каго-, пгго-н.
ГТроцом сеаём слае/м Лмчыну. Хлебароба по
ле слабіць.
СЛАВЎТАСЦЬ, -і, мн і, ей, зк 1. ал.
славуты. 2. Шырокая папулярнасць (пра
месца, прадмет, выдатныя чым-н.). брэсц
кая крэпасць — с. нам/аеа нароба. 3. Вядо
мы, праслаўлены чалавек.
СЛАВЎТЬІ, -ая, -ае. 1. Пра якога ўсе
ведаюць; агульнавядомы, праслаўлены. С.
раман. Слозутоя опера. 2. Які набыў сла
ву або годны яе; слаўны. С. гоб перамог/ ў
самне. 3. Пра чалавека, які стаў знакамі
тым, карыстаецца вялікай папулярнасцю.
С. еучоны. II наз. славутасць, -і, зк.
СЛАВЯНАЗНАЎСТВА, -а, н Сукупнасць навуковых дысцыплін аб славянах,
іх гісторыі, мовах, фальклоры, літарату
рах, матэрыяльнай культуры. Ц лрым. сла
вяназнаўчы, -ая, -ае.
СЛАВЯНАФІЛ, а, мн ы, -аў м Пры
хільнік славянафільства. Ц зк. славяна
філка, -і, ДЗ/ -лцы, мн. -і, -лак. Ц прым.
славянафільскі, -ая, -ае.
СЛАВЯНАФІЛЬСТВА, -а, н У Ра
сіі ў сярэдзіне 19 ст.: ідэйна-палітычная
плынь, прадстаўнікі якой супрацьпас
таўлялі гістарычны шлях развіцця Расіі
развіццю краін Заходняй Еўропы і ідэа
лізавалі патрыярхальныя рысы рускага
побыту і культуры. II лрым. славянафільскі,
-ая, -ае.
СЛАВЯНЕ, -вАн, обз. -вянін, -а, м. Адна
з самых вялікіх у Еўропе груп роднасных
па мове і культуры народаў (беларусы, па
лякі, балгары і інш.), якія ўтвараюць тры
галіны: усходне-, заходне- і паўднёвасла
вянскую. II зк. славенка, -і, ДЗ/ -нцы, мн.
-і, -нак. II прым. славенскі, -ая, -ае. Слоеянскія моеы. С. знос.

СЛАВЯНІЗМ, а, мн ы, аў м 1. Сло
ва або моўны зварот, запазычаныя неславянскай мовай з якой-н. славянскай
мовы. 2. Слова або зварот, якія ўвайшлі ў
некаторыя славянскія мовы з царкоўна
славянскай.
СЛАВЯНСТВА, а, н, зб Славяне
СЛАІСТЫ, -ая, -ае. Які складаецца са
слаёў Сло/стыя еоблак/. Ц ноз. слаістасць,
-і, зк.
СЛАІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., слаіцца;
незок. Падзяліцца на слаі. Слюбо бобро
сло/ццо.
СЛАІЦЬ, слаіб, слаіш, слаіць; слаім,
слаіцё, слаяць; незок., м/то. Рабіць слаі
з чаго-н. С. цесто. Ц ноз. слаённе, -я, н. /
(разм.) слбйка, -і, Д3/-йцы, зк.
СЛАЙД, -а, 3/-дзе, мн. -ы, -аў м. 1. Тое,
што і быяпоз/тыў. 2. Рухомае сядзенне ў
гоначнай лодцы (спец.). Ц прылі. слайдавы,
-ая, -ае. Сломбоеоя фотогроф/я.
СЛАЛАМ, -а, м. Від спорту — скарас
ны спуск на лыжах з гары па зададзеным
складаным маршруце. Зоммоццо слоломом. II прылі. слаламны, -ая, -ае. Слоломноя
быстонцыя.
СЛАЛАМІСТ, -а, 3/-сце, лін. -ы, -аў м.
Спартсмен — спецыяліст па слаламе. Ц зк.
слаламістка, -і, Д3/-тцы, мн. -і, -так.
СЛАНЕЦ, -нцу мн. -нцы, -нцаў м. Гор
ная парода, якая мае слаістую будову і мо
жа расслойвацца на тонкія пласціны, слаі.
Гаручыя слонцы. Гл/н/сты с. Ц прым. сланца
вы, -ая, -ае.
СЛАНЕЧНІК, у мн -і, -аў м Аднага
довая травяністая расліна з буйным жоў
тым суквеццем на высокім сцябле, якая
вырошчваецца ў асноўным дзеля атры
мання алею з насення, а таксама насенне
гэтай расліны. Ц прым. сланёчнікавы, -ая,
-ае.
СЛАНІК, -у м., зб. Хмызняковае дрэ
ва або нізкарослыя кусты, якія сцелюцца
па зямлі і растуць у горнай мясцовасці і ў
тундры. Хеброеы с.
СЛАНІХА, -і, ДЗ/ -нісе, мн. -і, -ніх, зк.
Самка слана.
СЛАННЕ ал слаць^
СЛАНОВАСЦЬ, -і, зк. (спец.). Захвор
ванне, якое праяўляецца ў моцным паве
лічэнні аб'ёму асобных частак цела (звы
чайна ног).
СЛАНОВЫ ал слон
СЛАНЦАВЫ ал сланец
СЛАНЯНЯ / СЛАНЯНЁ, -нАці, мн н*
ты, -нАт, н. Дзіцяня слана.
СЛАНЯЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
незок. 1. Хадзіць туды-сюды без мэты, без
справы (разм., неадабр.). С. но зобеоркох.
2. Злёгку хістацца. С. об стомы.
СЛАТА ал. слота.
СЛАЎНЫ, -ая, -ае. 1. Які набыў славу
або варты яе; славуты. 2?еро Аорузкоя —
слоўноя бочко белоруского норобо. 2. Харо
шы, прыемны, добры, які выклікае пры
хільнасць, дае радасць. Слоўное бз/ця. С.
бзянёк. Слоўную побубоеол/ хоту.
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СЛАЦЦА, сцялібся, сцёлешся, сцёлецца; сцяліся; лезак. 1. (7 / 2 ас. зеычайла
не ўэкые.). Ляжаць, распаўсюджвацца па
паверхні або над паверхняй чаго-н. Сцелецца ў лузе еусты тумал. 7раеы с^елю^^амяккім йыеалом. 2. (7/2ас. //еўлсые.).
Расці, распасціраючы галіны па паверхні
чаго-н. Тая/лы еярбы сдал/ся адчаль ла саамам
зямл/. 3. Слаць сабе пасцель. 77ара слаўца
/ слаі/ь. 0 Лістам слацца (слаць) (разм.) —
выдыгаць перад кім-н., падлізвацца да
каго-н., лісліва дагаджаць каму-н. з ка
рыслівай мэтай. II зак. паслацца, -сцялібся,
-сцёлешся, -сцёлецца; -сцяліся.
СЛАЦЬ', ішло, мыеш, піле; шлем, шляцё, шлюць; слаў слАла; шлі; слАны; кезак.
Тое, што і дасылаць (у 1—4 знач.).
СЛАЦЬ , сцяліб, сцёлеш, сцёле; сцялі;
слАны; цёзак., мана 1. Укладваючы, рас
кладваць па паверхні. С. ласціку ла кака
ду. С. дасцель (рыхтуючы да сну). Мякка
сцеле, йы мулка сдаць (прыказка пра таго,
хто добразычлівы толькі на словах). С.
калодл/. 2. Рабіць, укладваючы шчыльна
састаўныя часткі чаго-н. (дошкі, пліткі,
брусы і пад.). С. дайлоеу. С. дарке/я. Ц зак.
паслінь, -сцяліб, -сцёлеш, -сцёле; пасцялі; -слАны / наслйць, -сцяліб, -сцёлеш,
-сцёле; насцялі; -слАны; лаз. насціланне,
-я, к. / насціл, -у, л* II лаз сланне, -я, к
СЛЕД, -у Мелёдзе, мл. сляды, слядбў
м. 1. Адбітак чаго-н. (нагі, колаў і пад.) на
якой-н. паверхні, знак ад дотыку. 77тушылыя сляйы. Долек/ с. Сдяйы к/л^/ороў.
2. лбрал., каео. Прыкмета, адметная рыса
чаго-н. Сдяйы лаэкару. Сяяйы зяачьшс/пеа.
б Без следу — зусім бясследна знікнуць,
згінуць і пад. Замесці сляды — знішчыць,
утаіць тое, што можа быць доказам віны.
І следу не засталося — пра поўнае знік
ненне, адсутнасць чаго-, каго-н. Ісці па
чыіх-н. слядах — дзейнічаць, прытрым
ліваючыся чыйго-н. вучэння або беру
чы прыклад з каго-н. Напасці на чый-л.
след — атрымаць звесткі, якія дапамага
юць выявіць, знайсці каго-, што-н. Не
след — не варта. Як след — як мае быць, як
трэба. II лрым. следавй, -Ая, -бе (да 1 знач.;
спец.). Халтрольлая слейаеая коласа (на
граніцы).
СЛЁДАМ, лрысл. Услед за кім-, чым-н.,
не адстаючы. Ехаць с. б Следам за дзедам
(разм.) — па прыкладзе старэйшых.
СЛЕДАПЫТ, -а, М -піяце, мл. -ы, -аў
м. 1. Той, хто добра распазнае сляды, вы
сочвае каго-н. па слядах. 77аляуя/чы-с.
Разеейчык-с. 2. Тбй, хто шукае сляды бы
лых гістарычных падзей. ТОлыя слейалыты лок/росол/ся у лахоіЗ ло месцах баявой
слабы. II лрым. следапыцкі, -ая, -ае.
СЛЕДСТВА, -а, л. Высвятленне орга
намі юстыцыі абставін, звязаных са зла
чынствам. 2?есц/ с. II лрым. слёдчы, -ая, -ае.
Следчыя сраалы.
СЛЁДЧЫ, -ага, мл. -ыя, -ых, м. 1. ал.
следства. 2. Службовая асоба, якая вядзе
следства. Ц лрым. следчыцкі, -ая, -ае.

СЛЕПАВОКІ, ая, -ае 1. Вельмі бліза
рукі. 2. Сляпы на адно вока, аднавокі. Ц
лаз. слепавокасць, -і, лс.
СЛЕПАГЛУХАНЯМЫ, Ая, бе (спец )
Пазбаўлены зроку слыху і нямы. Тйлола/лтзрлат йля алелаалухалямых (наз.).
СЛЕПАНАРОДЖАНЫ, ая, -ае Сляпы
ад нараджэння. Слелалароймсалае йз/ця.
77айручл/к йля слелаларойэкалых (наз.).
СЛЕПАТА, -й, ДМ-пацё, ж. 1. Поўная
або частковая адсутнасць зроку. С. ла кра
кае сола. 2. лбрал. Няўменне заўважаць,
правільна разумець, разбірацца ў чым-н.
(ЛЁПНУЦЬ, -ну неш, -не; слеп,
-пла; -ні; лезак. Рабіцца сляпым, траціць
зрок. С. к старасці. С. ай лразмерлаеа чыліалля. II зак. аслёпнуць, -ну -неш, -не; аслёп, -пла; -ні.
СЛЁСАР, -а, мл. -ы, -аў м. Рабочы, спе
цыяліст па апрацоўцы, зборцы і рамонце
металічных вырабаў С.-зборшчык. С.-салтэхл/к. II лрым. слёсарскі, -ая, -ае.
СЛЁЗАВЫДЗЯЛЁННЕ, я, л (спец)
Выдзяленне слёз слёзнымі залозамі. Ц
лрым слёзавыдзяляльны, -ая, ае
СЛЁЗАТАЧЁІВЫ, -ая, -ае. 1. Які выклі
кае моцнае выдзяленне слёз. С. еаз. 2. Які
пакутуе безупынным выдзяленнем слёз.
Слёзатачывыя вочы. Ц лаз. слёзатачывасць,

СЛЁЗАЦЯЧЭННЕ, я, л Павышанае
слёзавыдзяленне.
СЛЁЗКА ал. сляза.
СЛЁЗНЫ, -ая, -ае. 1. ал. сляза. 2. Які
мае намер расчуліць, разжаліць каго-н.
Слёзлае л/сьмо. Слёзла (прысл.) лрас/ць. 3.
лерал. Набыты цяжкай працай. Слёзлыя
калейк/.
СЛІВА, -ы, мл. -ы, сліў лс. Фруктовае
дрэва сямейства ружакветных з невялікі
мі сакавітымі пладамі жоўтага, ліловага і
іншага колеру з костачкай у сярэдзіне, а
таксама плод гэтага дрэва. Ц лрылі. слівавы,
-ая, -ае. С. йжзм.
СЛІВЕНЬ, сліўня, мл. сліўні, сліўняў м.
1. Род бязногай, падобнай да змяі яшчар
кі. 2. Вераценніца, ядавітая змяя бурага
(самцы) або шэрага (самкі) колеру.
СЛІВЯНКА, -і, ДА/ -нцы, лс. Наліўка,
настоеная на слівах.
СЛІЗГАНКА, -і, ДМ -нцы, мл. -і, -нак,
лс. (разм.). Слізкае месца; коўзанка.
СЛІЗГАНУЦЬ, нў, нёш, нё; нём,
-няцё, -нўць; -ні; зак. 1.
слізгаць. 2.
Хутка і незаўважна прайсці, прабегчы,
шмыгнуць куды-н. С. у кал/йор.
СЛІЗГАТА, -ы, ДМ-гацё, лс. Тое, што і
сл/зеота.
СЛІЗІАЦЁЦЬ, -гачў, -гбчаш, -гбча;
-гаці; лезак. Тое, што і слізгаць. Ц доз. слізгацённе,-я,л
СЛІЗГАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
лезак. 1. Плаўна рухацца па гладкай, сліз
кай паверхні. С. ла лылсах. 2. Тое, што і
сл/зеаць (у 3 знач.). 3. Коўзацца, катацца.
С. ла лёйзе. Ц айлакр. слізганўцца, -нўся,

СЛА-СЛІ
-нёшся, -нёцца; -нёмся, -няцёся, -нўцца;
-ніся. II лаз. слізганне, -я, л.
СЛЙГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезак. 1. Ру
хацца па гладкай, слізкай паверхні. 77алазы лёска сл/зеаюць ла ўталліалым слезе.
2. лерал. Плаўна, лёгка рухацца, пера
мяшчацца. 77аллаеок сл/зеае ла люстралай лаеерхл/ возера. 3. (7 / 2 ас. ле ўлсыв.).
Плаўна пераходзіць з прадмета на прад
мет (пра цень, святло і пад.). Солечлы зай
чык сл/зеае ла сцяле. Ц айлакр. слізганўць,
-нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні? Ц
лаз слізганне, -я, л
СЛІЗГАТА, -ы, ДМ -гбце, лс. (разм.).
Слізкасць, абледзянеласць чаго-н. Яа йарозе с.
СЛІЗЕВЫ ад слізь
СЛІЗІСТЫ, ая, ае 1. ал слізь 2. Пак
рыты сліззю або які выдзяляе слізь. Сл/з/сліая малачка ерыба. о Слізістая абалон
ка — тонкая, пакрытая сліззю абалонка,
якая высцілае ўнутраную паверхню не
каторых органаў чалавека і пазваночных
жывёлін. Залалелле сл/з/стай (наз.). Ц лаз.
слізістасць, -і, лс
СЛІЗКІ, -ая, -ае. 1. Гладкі, такі, на якім
цяжка ўтрымацца, устаяць або які цяж
ка ўтрымаць. С. лоркет. С. арый. 2. лерал.
Ненадзейны, небяспечны, які мае ў са
бе нейкую няпэўнасць, двухсэнсавасць.
Слізкую йароеу ты выбраў у лсыццё. Слізкая
тэма. 3. Пакрыты сліззю. Слізкія лісточкі.
СЛІЗНЯК, А, мл -і? бў м 1. Род ма
люска, які не мае ракавіны. 2. лерал. Пра
бязвольнага, нікчэмнага чалавека (разм.,
зневаж.). Ц лрым. слізняковы, -ая, -ае.
СЛІЗЬ, слізі, лс. Цягучая і слізкая маса,
якая выдзяляецца некаторымі клеткамі
жывых арганізмаў слізістымі залозамі. Ц
лрым. слізісты, -ая, -ае і слізевы, -ая, -ае.
СЛІМАК, -А, мл. -і? -бў, м. 1. Смоўж, які
мае ракавіну і вельмі марудна рухаецца. 2.
лерал. Пра бязвольнага, бесхарактарнага
чалавека (разм., зневаж.). 3. Спецыяль
ны знак —
які выкарыстоўваецца пры
запісе адраса электроннай пошты. Ц лрым.
слімакбвы, -ая, -ае (да 1 знач.).
СЛІНА, -ы, лс. Цягучая вадкасць, якая
выдзяляецца ў поласці рота чалавека і
жывёлы і садзейнічае змочванню і пера
варванню ежы. б Глытаць сліну — з зай
здрасцю, з прагнасцю глядзець на што-н.
смачнае, прывабнае, але недаступнае.
Пырскаць слінай — гаварыць узрушана, з
гневам, абурэннем і пад. Ц лрым. слінны,
-ая, -ае. Сл/ллыя залозы.
СЛІНАВЫДЗЯЛЁННЕ, я, л Выдзя
ленне сліны сліннымі залозамі. Ц лрым.
слінавыдзяляльны, -ая, -ае.
СЛІНАЦЯЧЭННЕ, я, л Узмоцненае
выдзяленне сліны.
СЛІНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -йены; ле
зак., што. 1. Змочваць слінай. С. л/тку.
2. Пэцкаць слінай. ТТельеа с. кл/еу. Ц зак.
наслініць, -ню, -ніш, -ніць; -нены (да 1
знач.), паслініць, -ню, -ніш, -ніць; -нены

СЛІ-СЛУ
(да 1 знач.) / заслініць, -ню, -ніш, -ніць;
-нены (да 2 знач.).
СЛІННЫ ал. сліна
СЛІНЯВЫ, -ая, -ае (разм., пагард.).
Вымазаны слінай; такі, у якога цячэ з рота
сліна. Ся/нязде Дз/ця. Ц ядз. слінявасць, -і,
лс.
СЛОВА, -а, мн. -ы, слоў я. 1. Асноў
ная сэнсавая адзінка мовы, якая свабодна
ўзнаўляецца ў мове і служыць для пабудо
вы выказвання. Тнмдмоўныя сяооы. Лдйзя/нць с. яд склдіЭы. 2. дйз. Мова і маўленчыя
здольнасці. Аўяылурд с. 2?&ло(3дць сяоздм.
3. звычайна мн. Фраза, выказванне; га
ворка, размова. Лдцькдяы сяооы. Осдзд^ь
яскдльк/ слоў яд рдзейлднне. 4. д^з. Вуснае
публічнае выступленне, прамова дзе-н., а
таксама права, дазвол гаварыць публічна.
Здкяючнде с. яд оыбдрным сходзе. Лтрымд^ь с. ^яя оыстуллення. 5. дйз., з дзядяэянем. Думка, вывад; дасягненне ў якой-н.
галіне. У еэждй следзе трэбд с. вучоных.
Діооде с. ў ядзуць/. 6. мн. Тэкст да вакаль
нага твора. 77есня яд слоям ті^дмд Русдкд.
7. д^з. Літаратурны твор у форме аратар
скай прамовы, пропаведзі ці паслання
(уст.). *С. д# лдлку 7адрдяым>. 0 Адным
словам — карацей кажучы. Ад слова да
слова — ад пачатку да канца Апошняе сло
ва — 1) навейшае дасягненне (кніжн.); 2)
заключнае слова падсуднага. Браць слова
назад (разм.) — адмаўляцца ад сказанага.
Глытаць словы — гаварыць неразборліва.
Да слова сказаць — у сувязі са сказаным.
Закінуць слова зд кдао (разм.) — падтры
маць пры неабходнасці. З чужых слоў — з
таго, што сказана кім-н. Не абмовіцца ні
адным словам — змаўчаць. Слова за сло
ва — 1) пра паступовае развіццё размовы;
2) спрачаючыся, пасварыцца. Слоў няма
(разм.) — канешне, так. У адно слова —
разам, адначасова падумаць, сказаць. У
двух словах (разм) — коратка. Цвёрдае
слова — якому можна верыць. Ц лдмян!#.
слбўца, -а, я. (да 1 і 3 знач.; разм.). Ц лрым.
слбўны, -ая, -ае (да 1—3 знач.).
СЛОВАЗЛУЧЭННЕ, я, мя і, яў,
я. Сінтаксічная адзінка, якая ўтвараец
ца спалучэннем двух або некалькіх слоў
аб'яднаных граматычна і па сэнсе. Ц ярым.
словазлучальны, -ая, -ае
СЛОВАЗМЯНЕННЕ, я, я У грама
тыцы: змяненне слоў па іх граматычных
формах. С. Дзеясяояд. Ц лрым. словазмя
няльны, -ая, -ае / словазмённы, -ая, -ае.
СЛОВАМ, лдбочн. ад. Карацей кажучы,
увогуле. С., здў/лрд лермы ^зеяь д^лдчыяку.
СЛОВАСКЛАДАННЕ, я, я У слова
ўтварэнні: спосаб утварэння новых слоў
шляхам злучэння дзвюх або некалькіх ас
ноў
СЛОВАТВОРЧАСЦЬ, і, лс Стварэнне
новых слоў С. мдлдіЗых лдэтлдў.
СЛОВАЎЖЫВАННЕ, я, я Ужыванне
слоў у мове ў тым ці іншым значэнні. /7рдя/яьнде л/лязрдтурнде с.
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СЛОВАЎТВАРЭННЕ, -я, я 1. Раздзел
граматыкі, які вывучае спосабы ўтварэн
ня слоў 2. Утварэнне слоў у мове па законах і правілах дадзенай мовы. Сйосдб
суф/ксдяьндед слоздў/л здрання ндзоўн/кдў.
II лрым. словаўтваральны, -ая, -ае. Сяоодўтодрдяьндя с/стзмд.
СЛОДЫЧ, -ы, лс. (разм.). 1. Салодкі
смак. 7дкдя с., есц/ немдечымд. 2. лердя.
Прыемнае адчуванне; асалода. Сэрцд #е^де с. мдр.
СЛОЕНЫ, -ая, -ае. Пра цеста і вырабы
з яго: такі, які расслойваецца пасля вы
печкі. Сяоенде цестд. С. морж.
СЛОІК, -а, мя. -і, -аў м. Невялікая
шкляная або гліняная пасудзіна. С. з кдм/пмядм. II лрым. слоікавы, -ая, -ае.
СЛОЙ, -я, мн. слаі^ слаёў м. 1. Маса
якога-н. рэчыва, якая пакрывае паверх
ню чаго-н., або пласт чаго-н., размешча
ны паміж іншымі такімі пластамі. С. ай
ны. С. пмумчу. 2. лердя., звычайна мн. Тая
або іншая група людзей, насельніцтва,
грамадства, аднародная па сацыяльных,
культурных і пад. прыметах. ІУырок/я сяд/
/НЙ!Э/Н2еНЦЫ/.
СЛОЙКА, -і, ДА^-йцы, лс. (разм.) 1. аі.
слаіць. 2. Булачка са слоенага цеста.
СЛОН, слан&, мн. сланьі, сланбў м. 1.
Буйная траваядная млекакормячая жы
вёліна трапічных краін з доўгім хобатам і
двума біўнямі. 2. Шахматная фііура, якая
можа перамяшчацца на любую колькасць
клетак па дыяганалі. 0 Слана не заўва
жыць — не бачыць самага важнага, вялі
кага. II ндмянм/.-лдск. слбнік, -а, мн. -і, -аў
м. (да 1 знач.). Ц лрым. слановы, -ая, -ае (да
1 знач.). Лырдйя сд сядноядй косц/. О Сла
новая хвароба — тое, што і сддноздсць.
СЛОНАПАДОБНЫ, -ая, ае Вельмі
вялікі і тоўсты. Сяонднд^обндя ф/еурд. Ц
ндз слонападобнасць, -і, лс
СЛОНКА, -і, ДМ* -нцы, мн. -і, -нак, лс.
Лясная птушка атрада сеўцападобных з
рудавата-бурым апярэннем; лясны кулік;
вальдшнэп. II лрым. слонкавы, -ая, -ае.
СЛОТА, -ы, ДА/ слбце / СЛАТА, -ы,
ДАГслацё, лс. (разм.). 1. Сырое надвор'е з
дажджом і мокрым снегам; вільгаць, мак
рэча. Асенняя с. 2. Вадкая гразь на зямлі,
на дарогах. Ц лрым. слбтны, -ая, -ае.
СЛОЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Лексіка,
сукупнасць слоў той ці іншай мовы, дыя
лекту якой-н. сацыяльнай групы, асобна
га пісьменніка і пад. 2. Даведачна-інфармацыйнае выданне, якое змяшчае словы
(або марфемы, словазлучэнні, ідыёмы і
пад.), размешчаныя ў пэўным парадку
тлумачыць значэнні ўключаных адзінак,
дае розную інфармацыю пра іх ці іх пера
клад на іншую мову або паведамляе звест
кі аб прадметах, абазначаемых словамі.
7лумдндяьны с. 2>ея<зрускд-руск/ с. Дыялек
тны с. С. м<жы Якубд Холдсд. Энцыклдлейячны с. Этымдяде/чны с. Лс/ядрычны с. белдрускдй молы. 3. Спіс слоў для слоўніка;
рэестр. О Частотны слоўнік — тып слоўні

ка, у якім даюцца лічбавыя характарысты
кі ўжывальнасці слоў (словаформ, слова
злучэнняў) у якой-н. мове. II лрым. слоўні
кавы, -ая, -ае. Сяоўн/кдодярдботд.
СЛОЎНЫ ая. слова
СЛОЎЦА ая. слова
СЛУГА, -і, ДА^слузё, мн. слўгі / (з л/ч. 2,
2, 4) слугц слуп м. 1. Работнік у доме для
асабістых паслуг, прыслужвання (уст.).
77днск/я сяуе/. 2. лердя. Чалавек, які пры
свяціў сябе цалкам служэнню каму-, чаму-н. С. нарсуд.
СЛУГАВАЦЬ, -гўю, -гўеш, -гўе; -гўй;
яездк. Тое, што і лрыслулседць. Ц здк. паслугавДць, -гўю, -гуёш, -гўе; -гўй. Ц ндз. слу
гаванне, -я, н.
СЛУЖАКА, -і, мн. -і, -жАк, м. (разм.). І.
Вопытны, старанны служачы (звычайна
пра ваеннага). 2. Той, хто выслужваецца
перад кім-н.; паслугач.
СЛУЖАНКА, -і, ДА^ -нцы, мн. -і, -нак,
лс. Жанчына, якая выконвае абавязкі слу
гі (у 1 знач.).
СЛЎЖАЧЫ, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Асо
ба, якая працуе ў розных сферах разумо
вай працы, кіраўніцтва, абслугі, гандлю. Ц
лс. слўжачая, -ыя, -ых.
СЛЎЖБА, -ы, мн. -ы, -аў, лс. 1. ая. слу
жыць. 2. дЛз. Работа, заняткі і абавязкі
служачага, а таксама месца такой работы
і знаходжанне на ёй. Тец/ яд сяулсбу. 3. дс?з.
Выкананне воінскіх абавязкаў С. ў рдйіх
дрмй. 4. чдео або якдя. Якая-н. спецыяль
ная галіна вытворчасці, а таксама арга
нізацыя, якія займаюцца спецыяльным
участкам работы. Ме<3ь/ць/нскдя с. С. суяяз/. С. ндЛеор 3?. 5. У веруючых: правядзен
не набажэнства. У кд^есірдяьнь^ сдборы
здкончылдся с 0 Не па службе, а па друж
бе (разм.) — просьба зрабіць што-н. не
па службовым абавязку, а па-сяброўску. Ц
лрым. службовы, -ая, -ае (да 2 і 3 знач.). С.
дбдеяздк. Слулсйоеде лдмяідкднне. С. ўедхо<9 (для служачых).
СЛУЖБІСТ, -а,
-сце, мн. -ы, -аў м.
(разм.). І. Служачы (уст.). 2. Чалавек, які
старанна ставіцца да сваіх службовых аба
вязкаў. 3. Чалавек, які з крайнім фарма
лізмам ставіцца да сваіх службовых аба
вязкаў. 4. Кар'ерыст. Ц лс. службістка, -і,
ДА/-тцы, мн. -і, -так.
СЛУЖБОВЕЦ, -ббўца, мн. -ббўцы,
-ббўцаў м. (разм.). Тое, што і сяулсдчы.
СЛУЖБОВЫ, ая, -ае 1. ая служба,
служыць. 2. Другарадны, дапаможны.
Зробленыя лдйянс/ мдюць нямым сяулсбозде зндчэнне. 3. У граматыцы: словы, якія
прызначаны для выражэння граматыч
ных сувязей і адносін, не знамянальныя.
Слулсбозыя чдс^/ны месы. 4. Пра сабак:
які адносіцца да парод, што дрэсіруюцца
для патрэб спецыяльных службаў Сяулсбояде сдбдкдбо&тябд. Лыс/ядўкд сяулсбооых сдбдк. II ндз. службовасць, -і, лс. (да З
і 4 знач.).
СЛЎЖКА, -і, ДАТ -у, Т -ам, м.; ДА^
-жцы, Г -ай (-аю), лс., мн. -і, -жак. 1. м. і
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ж. Работнік (работніца), слуга. 2. м. Слу
га ў манастыры, царкве або пры архірэю.
Лйуяас/нырск/ с.
СЛУЖЫЦЕЛЬ, -я, лін і, -яў, м 1. Ра
ботнік, слуга (у 1 знач.). 2. Ніжэйшы слу
жачы ў некаторых установах. С. у тэатры.
С. у музе/. 3. лерак., каза. Той, хто служыць
чаму-н. (высок.). С. навукі. О Служыцель
культу — духоўная асоба.
СЛУЖЫЦЬ, служў, слўжыш, слўжыць;
незак. 1. Выконваць службу (у 2, 3 і 5
знач.). С. у арміі. С. ютрань. 2. лерак., каму-чаму. Рабіць што-н. для каго-, чаго-н.,
быць адданым каму-, чаму-н., накіроў
ваць сваю дзейнасць на карысць чаго-н.
(высок.). С. нарогу. С. мастацтву. 3. (7 /
2 ас. звычайна не ўжыв.). Выконваць сваё
прызначэнне, быць прыгодным для ча
го-н. Лапала служыць пасцеллю. Збароўе
яшчэ служыць. 4. Выконваць абавязкі слу
гі. С. у лакскі маёнтку. 5. Пра сабак: ста
яць на задніх лапах. Слулсь/7 Ц зак. паслу
жаць, -служў, -слўжыш, -слўжыць. II наз.
служба, -ы, лт. -ы, -аў, ж. (да 1, 2 і 5 знач.)
і служэнне, -я, н. (да 2 знач.; высок.). Ц
крыль службовы, -ая, -ае (да 1 знач. павод
ле 2 і З знач. наз. служба).
СЛУП, -а, лін. -ьі, -бў, м. 1. Бервяно,
тоўсты брус, умацаваныя вертыкальна.
Тэлеграфны с. 2. лерак., чаао або як/. Маса
чаго-н., што рухаецца, ляціць, падымаец
ца ўверх (пра дым, пыл і пад.). С. пылу. С.
л/отак. 3. Пра тое, што мае вертыкальнападоўжаную форму. С. ртуці ў тзрмометры. 0 Геркулесавы слупы — 1) старажытная
назва Гібралтарскага праліва, які, паводле
ўяўлення старажытных народаў, лічыў
ся «краем свету», месцам, дзе канчаецца
суша; 2) лердн. мяжа чаго-н. Стаяць слу
пам — стаяць нерухома (разм., неадабр.). Ц
памянт. слупбк, -пкА, мн. -пкі^ -пкбў, лі. II
крыль слупавы, -Ая, -бе.
СЛУПНЯК, -ў, ль Вострая інфекцый
ная хвароба, якая прыводзіць да сутар
гі мышцаў. II дрыль слупнякбвы, -ая, -ае.
Слупняковыя сутарг/.
СЛУПбК, -пкА, лін. -пкі^ -пкбў ль Г ад.
слуп. 2. Калонка кароткіх радкоў у газе
це, часопісе і пад., якія размешчаны ад
зін пад адным. Тазетныя слупкі. 3. Шэраг
слоў, лічбаў і іншых, напісаных адно пад
адным. Слупок прозв/тчаў. Два слупкі прыклабаў. II крыль слупковы, -ая, -ае.
СЛУПЯНЕЦЬ, -ёю, -ёеш, бе; лазак
(разм.). Траціць здольнасць рухацца ад
моцнага ўзрушэння, хвалявання і пад. С.
жЗ страху. Ц зак. аслупянець, -ёю, -ёеш,
-ёе; наз. аслупяненне, -я, н.
СЛУХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
незак. 1. (7 / 2ас. неўжыв.). Публічна раз
глядацца (пра судовую справу), публічна
заслухвацца (пра чыю-н. інфармацыю,
паведамленне і пад.). Слухаецца справа
аб забойстве. Слухаюцца бакланы ла пра
блемных пытаннях мовы. 2. каео-чаао. Па
водзіць сябе згодна з чыімі-н. парадамі;
падпарадкоўвацца каму-, чаму-н. С. на

стаўніка. С. бобрых лараб. Ц зак. паслўхацца, -аюся, -аешся, -аецца (да 2 знач.).
СЛУХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. каго-тто. Накіроўваць слых на што-н. С.
л/узыку. 2. тто. Публічна разглядаць (су
довую справу; афіц.). С. справу абразвобзе.
3. каао-тто. Вывучаць што-н. наведваю
чы лекцыі. С. курс увобзін у мовазнаўства.
4. каао-тто. Даследаваць шляхам выслух
вання стан і работу якога-н. унутранага
органа. Доктар уважліва слухаў сэрца. С.
хворага. 5. каао-тто. Слухацца каго-н.,
выконваць чые-н. заганы, рабіць так, як
хто-н. раіць. Слухай, тто бацька гаворыць. 7рэба с. старэйтых. 7?учн/ павінны
с. настаўніка. 6. заа. слухай(це). Ужыв. ў
пачатку размовы як зваротак для таго, каб
прыцягнуць увагу (разм.). Слухай, ятчэ я
не закончыла, а ты свае працягваем/. 7. 7 ас.
абз. цяпер, слўхаю, часц. Адказ (пераважна
вайскоўцаў) на якое-н. распараджэнне,
які абазначае, што яно будзе выканана. Ц
зак. праслухаць, -аю, -аеш, -ае; -аны (да 1,
З і 4 знач.) іпаслўхаць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
слўханне, -я, н. (да 1—3 знач.).
СЛУХАЧ, -А, лт. -ы, -бў м. 1. Той, хто
слухае каго-, што-н. ўдзячны с. 2. Навучэ
нец або студэнт некаторых навучальных
устаноў С. курсаў. Ц ж. слухачка, -і, ДМ
-чцы, мн. -і, -чак. II лрым. слухацкі, -ая,
-ае. Слухацкая аўбыторыя.
СЛУХМЯНЫ, -ая, -ае (разм.). Тое, што
і паслухмяны. Ц ж. слухмянасць, -і, ж.
СЛЎШНЫ, -ая, -ае. Абгрунтаваны;
практычна карысны; разумны. Слутная
бўмка. II наз. слушнасць, -і, ж.
СЛЫХ, -у м. 1. Адно з пяці знешніх па
чуццяў якое дае магчымасць успрымаць
гукі. Органы слыху. 2. Здольнасць правіль
на ўспрымаць і аднаўляць музычныя гукі.
Абсалютны с. 77аббірацьмузыку ла слыху. 3.
Вестка, гаворка пра каго-н., звычайна ні
чым яшчэ не падмацаваная. Сяроб любзей
лра гэта найтоў нябобры с. 0 Ні слыху ні
дыху (разм.) — няма ніякіх вестак. Ц лрым.
слыхавй, -Ая, -бе (да 1 і 2 знач.). Слыхавыя
органы. С. апарат.
СЛЭНГ, -у, м. Словы ці выразы, якія
ўжыв. людзьмі пэўных прафесій, сацы
яльных груп, субкультур; жаргон. ТТрафесійны с. II лрь/м. слэнгавы, -ая, -ае.
СЛЮДА, -й, ДМ -дзё, ж. Празрысты
слаісты мінерал. Ц лрым. слюдзяны, -Ая,
-бе. Слюбзяная жыла.
СЛЯДЗЙДЬ, сляджў, слядзіш, слядзіць;
слядзім, следзіцё, слядзяць; незак., чым і
без бал. (разм.). Пакідаць сляды на пад
лозе, пэцкаючы яе. Яе слябзі/Ц зак. насля
дзіць, -сляджў, -слядзіш, -слядзіць; -сля
дзім, -следзіцё, -слядзяць.
СЛЯЗА, -ы, мн. слёзы і (з л/ч. 2, 3, 4)
слязьі, слёз, ж. 1. мн., абз. ў знач. зб. Пра
зрыстая саленаватая вадкасць, якая вы
дзяляецца слёзнымі залозамі вачэй пры
раздражненні, болі або моцных перажы
ваннях. Яа марозе з вачэй цякуць слёзы. 2.
Адна кропля такой вадкасці. З вока пака

СЛУ-СЛЯ
залася с. 3. л/н. Плач. 77рыйсц/ са слязам/.
Яе стрымаць слёз. Скрозь слёзы (плачу
чы). 0 Аблівацца слязамі — моцна плакаць.
Пусціць слязу — заплакаць (іран.). Ц памянт. слёзка, -і, ДМ -зцы, лт. -і, -зак, ж.
(да 2 знач.) / слязінка, -і, ДА/-нцы, лт. -і,
-нак, ж. (да 2 знач.).
СЛЯЗІСТЫ, -ая, -ае. Які выдзяляе слё
зы. Слязістыя вочы. Ц наз. слязі&гасць, -і, ж.
СЛЯЗІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -зіцца;
незак. Пра вочы: напаўняцца слязамі; вы
дзяляць слёзы. 2?очы слязяцца аб быму.
СЛЯЗЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Схільны часта
плакаць. Слязлівая бзяўчынка. 2. Які пла
ча, жаласны. С. голас. Ц наз. слязлівасць,
-і, ж.
СЛЯЗНІЦА, ы, лт ы, ніц, ж 1. У
Старажытным Рыме: пасудзіна, у якую
збіралі слёзы, калі плакалі па нябожчыку.
2. Слёзны мяшок каля вока, дзе збіраюц
ца слёзы.
СЛЯПАК, слепакА, лт. слепакі^ слепакбў м. (разм., зневаж.). 1. Сляпы чалавек.
2. леран. Чалавек, які не заўважае, што яго
ашукваюць у чым-н. 7/е трэба быць слепа
ком/
СЛЯПЕНЬ, -пнА, лт. -пні^ -пнёў л/.
Двухкрылае насякомае сямейства крывасмокаў якое жывіцца кроўю жывёлы і
чалавека.
СЛЯПІЦЦА, сляплюся, слёпішся, слёпіцца; незак. 1. Псаваць сабе зрок. С. наб
кнігаю. 2. Пра немагчымасць глядзець
(ад яркага святла і пад.). Слепяцца вочы аб
сонца.
СЛЯПІЦЬ, сляпліб, слёпіш, слёпіць;
слёплены; незак., каео-тто. 1. Пазбаў
ляць зроку, рабіць сляпым; пагаршаць
зрок, псаваць вочы. С. вочы чытаннем. 2.
(7 / 2 ас. звычайна не ўжыв.). Асляпляць
вочы яркім святлом, перашкаджаць ба
чыць, засыпаючы ці залепліваючы, засці
лаючы вочы чым-н. белізна снегу слепіць
вочы. Мокры снег сляпіў вочы. 3. (7 / 2 ас.
звычайна не ўжыв.), леран. Пазбаўляць
разважлівасці пад уздзеяннем якіх-н. па
чуццяў Яўнасць сляпіла хлопца.
СЛЯПЎЧЫ, -ая, -ае. Вельмі яркі, ас
ляпляльны. Сляпучыя промні сонца.
СЛЯПНІ, -Ая, -бе. Г Які не бачыць,
пазбаўлены зроку; са слабым зрокам. Сля
пое бз/ця. 77абручнік/ бля сляпых (наз.). 2.
перан. Які дзейнічае, не ўсведамляючы і
не абдумваючы сваіх учынкаў С. аб злосці.
Слепа (прысл.) паверыць лертаму сустрэч
наму. Сляпое лерайл/анне. 3. Невыразны,
неразборлівы (пра шрыфт, тэкст і пад.). С.
абб/так на паперы. 4. Праз які дрэнна або
нічога не бачна. Сляпыя тыбы ў вокнах.
Сляпая хата (з малымі вокнамі). 5. Які
адбываецца без удзелу зроку без бачных
арыенціраў (спец.). С. метаб брукавання
(не гледзячы на клавішы). С. палёт на сал/алёце. О Сляпая кішка — пачатковая час
тка тоўстай кішкі, якая мае чэрвепадобны
адростак.

СЛЯ-СМА
СЛЯСАК, слесакі, мн. слесакі^ слесакбў, л/. Прыстасаванне ў выглядзе ры
чажка ў клямцы, пры дапамозе якога ад
чыняюцца і зачыняюцца дзверы. Ц дрылі,
слясачны, -ая, -ае.
СЛЯСАРНЫ, -ая, -ае Які мае адносіны да работы слесара. Слясарныя работы.
С. /яс/нрумсн/м.
СЛЯСАРНЯ, -і, лін. -і, -рань / -рняў ж.
Слясарная майстэрня.
СМАГА, -і, ДА/смАзе, ж. 1. Моцнае жа
данне піць. С. не баеала нармальна працаеаць. Саенаць смаеу (напіцца вады). 2. ле
ран., (За чаео. Моцнае імкненне да чаго-н.
(разм.). С. (За жыцця.
СМАГЛЫ, -ая, -ае. Перасохлы, сасмаг
лы. Смаглыя еусны.
СМАГНУЦЬ, -ну, -неш, -не; смац
смагла; -ні; незак. 1. Мучыцца ад смагі,
гарачыні. С. безбабы. 2. (7 і 2 ас. не ўжые.).
Пра вусны, горла, рот: перасыхаць, сох
нуць. У есрле смаене. 3. леран. Моцна ха
цець чаго-н.; прагнуць. С. драцы. Ц зак.
высмагнуць, -ну, -неш, -не; вйсмац -гла;
-ні (да 1 і 2 знач.) і сасмагнуць, -ну, -неш,
-не; сасмАц -гла; -ні (да І і 2 знач.).
СМАЖАНЙІА, -ы, ж. Страва з мяса,
прыгатаваная смажаннем. 7арн%? (За сма
жаніны.
СМАЖОНКА і СМАЖАНКА, і, ДА/
-нцы, ж. Тое, што і смажаніна.
СМАЖЫЦЦА, -жуся, -жышся, -жыц
ца; незак. 1. (7 і 2 ас. звычайна не ўжые.).
Пад уздзеяннем агню рабіцца гатовым
да ўжывання. 77а пліце смажыцца ліяса. 2.
л^ран. Знаходзіцца на гарачыні, на спё
цы (разм.). С. на сонцы. Ц зак. засмажыцца,
-жыцца (да 1 знач.) і сасмажыцца, -жыцца
(да І знач.).
СМАЖЫЦЬ, -жу -жыш, -жыць; -жаны; незак., м/то і без бал. 1. Гатаваць на
агні (рыбу мяса, грыбы і пад). С. каўбасы.
2. безас. Пра сухасць у роце ад смагі. Сма
жыць аб салёнага. 3. (7 і 2 ас. не ўжые.).
Паліць (пра сонца). Сонца смажыць цэлы
бзень. II зак. засмажыць, -жу -жыш, -жыць;
-жаны (да 1 знач.) і сасмажыць, -жу -жыш,
-жыць; -жаны (да І знач.). Ц наз. смажанне,
-я, н. (да 1 знач.).
СМАЖАННЕ, -я, н. (разм.). Тое, што і
смажаніна.
СМАК, -у, лі. 1. Адно са знешніх адчу
ванняў чалавека, органам якога з'яўляец
ца слізістая абалонка языка і ротавая по
ласць. 2. Адчуванне на языку у роце або
ўласцівасць ежы, якая з'яўляецца крыні
цай гэтага адчування. АЗслы но с. яблык. 3.
леран. Сэнс, цікавасць, вастрыня чаго-н.
Узатым элізобзе ўеесь с. онекбо/ла. .Ён абчуеаў с. у драцы. 4. Задавальненне, ахвота.
Дзіця са смакам з'ела пачастунак. Ц лрым.
смакавы, -ая, -ае (да 1 знач.).
СМАКАВАЦЬ, -кўю, -кўеш, -кўе; -кўй;
-каваны; незак., м/то. 1. Есці або піць па
волі, з асалодай, каб адчуць смак (у 1 і 2
знач.). С. кляноеы сок. С. кожны елыток.
2. Есці ці піць на пробу; каштаваць. Асця
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рожна с. 3. леран. Успрымаць, адчуваючы
асаблівае задавальненне, цешыцца, ра
давацца чаму-н. С. алом/нія казіны. Ц наз.
смакаванне, -я, н.
СМАКАТА, -ы, ДАТ -кацё, ж. (разм.).
Што-н. вельмі смачнае. 7& бліны, а с./
СМАКОЎНІЦА, -ы, мн -ы, ніц, ж
Пладовае субтрапічнае дрэва сямейства
тутавых з цвёрдай драўнінай і ядомы
мі пладамі; інжыр, фігавае дрэва. Ц лрым.
смакоўнічны, -ая, -ае.
СМАКОЎНЫ ал. смоква
СМАКТАЦЬ, смакчў, смбкчаш, смбкча; смакчьі; незак., м/то. 1. Губамі і языком
уцягваць у рот што-н. вадкае праз вузкую
адтуліну ў чым-н. С. малако. 2. Пра нася
комых і некаторых жывёлін: усмоктваць у
сябе што-н. вадкае пры дапамозе спецы
яльных органаў 77чала смокча нектар з
кееткі. Абабкі смокчуць кроў каня. 3. Тры
маць у роце, размінаючы, размякчаючы
губамі, языком і змочваючы слінай. С.
цукар. 4. Трымаючы што-н. у роце, рабіць
смактальныя рухі языком і губамі. С. сос
ку. С. лалу. С. люльку (курыць). 5. лерак.,
звычайна безас. Выклікаць тупы боль.
Смокча лаб ерубзямі. 0 Смактаць кроў з каео-н. — мучыць, прыгнятаць каго-н., здзе
кавацца з каго-н. II наз. смактанне, -я, н.,
лрым. смактальны, -ая, -ае (да 1—4 знач.).
СМАЛА, -й, мн. смблы, смол, ж. 1.
Ліпкі, здольны зацвердзяваць сок хваёвых
і некаторых іншых раслін. Яловая с. 2. ле
ран. Прыставала, той, хто ліпне, прыстае
да каго-н. (разм.). /Трыстаўяк с. О Сінтэ
тычныя смолы — сінтэтычныя палімеры,
здольныя пры перапрацоўцы ў выніку ац
вярдзення ператварацца ў няплаўкія і не
растваральныя рэчывы. II ласк. смблка, -і,
ДА/-лцы, ж. (да 1 знач.). Ц лрым. смалянй,
-Ая, -бе. С. заеоб. Смаляныя м/лалы (апра
цаваныя смалой).
СМАЛАКЎР, -а, мн. -ы, -аў м. Спецыя
ліст па смолакурэнні.
СМАЛАКЎРНЫ ел. смолакурэнне.
СМАЛАКЎРНЯ, -і, мн. -і, -рань і -рняў
ж. Смалакурнае прадпрыемства.
СМАЛІСТЫ, -ая, -ае. 1. Які змяшчае ў
сабе многа смалы. Смалістая сасна. 2. Які
пахне смалой, насычаны смаляным вода
рам. С. лак у лесе. Смалістае лаеетра. 3.
Які складаецца з хваёвых дрэў (пра лес).
С. брр. 4. Бліскучы і чорны (пра валасы). Ц
наз. смалістасць, -і, ж. (да 1 і 2 знач ).
СМАЛІЦЬ', смаліб, смбліш, смбліць;
смалены; незак., м/то. 1. Насычаць сма
лой. С. канат. 2. Мазаць паверхню чаго-н.
смалой. С. м/лалы. С. лыжы. Ц зак. высма
ліць, -лю, -ліш, -ліць; -лены, абсмаліць,
-смаліб, -смбліш, -смбліць; -смблены і
асмаліць, асмаліб, асмбліш, асмбліць; асмблены. II наз. смалённе, -я, н. і смблка, -і,
ДАТ-лцы, ж.
СМАЛЙДЫ, смаліб, смАліш, смАліць;
смалены; незак. 1. каео-м/то. Апякаць аг
нём, чымсьці гарачым. С. пальцы запал
кам. 2. (7 і 2 ас. звычайна не ўжые.). Абда

ваць гарачынёй, прыпякаць (пра сонца).
Дясцерлна смаліць сонца. 3. каео-м/то. Аб
пальваючы агнём, знішчаць рэштку пуху
шэрсці і пад. С. сеінню. С. качку. 4. м/то і
без бал. Курыць (разм.). 7/элы бзень бзеб
смаліць люльку за люлькай. Ц зак. абсмаліць,
-смаліб, -смАліш, -смАліць; -смАлены (да
I і 3 знач.) і асмаліць, асмаліб, асмаліш,
асмаліць; асмалены (да 1 і 3 знач.). Ц наз.
смалённе, -я, н. (да 3 знач.).
СМАЛІЦЬ, смаліб, смАліш, смАліць;
незак. (разм.). Біць, сцябаць (дубцом, пу
гай). С. луеаўём каня ла клубах. Ц абнакр.
смальнуць, -ну -неш, -не; -ні.
СМАЛІЦЬ, смаліб, смАліш, смыліць;
незак. (разм.). Страляць. 7/элы бзень ска
ляць з еінтоеак і аўтаматаў.
СМАЛІЦЫ, смаліб, смАліш, смыліць;
незак. (разм.). Хутка ехаць, спрытна ра
біць што-н. і пад. Азірнуўся, а бзеб за мной
смаліць бёрдам на кані. 7ббар смаліць пра
кос за лракосам, люба зірнуць.
СМАЛЬ, -і, ж. (разм.). Гар, гарэлае.
77ахне смаллю.
СМАЛЬТА, -ы, ДА/ -льце, ж. (спец.).
Каляровае непразрыстае шкло ў выглядзе
кубікаў або пласцінак, якое выкарыстоў
ваецца пры мазаічных работах. Ларціна са
смальты. Ц лрым. смальтавы, -ая, -ае.
СМАЛЯК, -А, л/н. -і^ -бў м. 1. Смаліс
ты кавалак дрэва. 77аблаліць сіроеы сма
ляком. 2. мн. Насычаная смалой драўніна
хваёвых парод, якая выкарыстоўваецца як
сыравіна для вырабу каніфолі, шкіпінару
і пад.
СМАЛЯНКА, -і, ДА/-нцы, ж. Тое, што
і смолка (у 3 знач.).
СМАЛЯНКІ, -Ая, -бе 1. ел. смала 2.
Пра валасы: вельмі чорны і бліскучы.
Смаляная бараба.
СМАЛЯРНЯ, -і, мн. -і, -рань і -рняў ж.
Тое, што і смалакурня.
СМАРАГД, -у, А/-дзе, м. Тое, што і ізумруб. II лрым. смарагдавы, -ая, -ае. Смараебаеая бром/ка.
СМАРЖОК, -жкА, мн -жкі^ -жкбў м
Веснавы грыб на кароткай ножцы і з шап
кай, паверхня якой маршчыністая, у зві
лістых складках. Ц лрым. смаржковы, -ая,
-ае (да 1 знач.).
СМАРКАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; незак. Рэзкім выдыхам ачышчаць нос
ад слізі. II зак. высмаркацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца. Ц абнакр. смарканўцца, -нўся,
-нёшся, -нёцца; -нёмся, -няцёся, -нўцца;
-ніся.
СМАРКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.,
м/то і без бал. Тое, што і смаркацца. С. нос.
II зак. высмаркаць, -аю, -аеш, -ае; -аны.
СМАРКАЧ, А, мн -й, -бў м 1. мн
Слізь, якая выцякае з носа. Лытры сліаркачы/ С. лаб носам еісіць. 2. леран. Пра дзі
ця, а таксама пра маладога нявопытнага
ў справах чалавека (разм., зневаж.). Ц ж.
смаркачка, -і, ДА/ -чцы, мн. -і, -чак (да З
знач.).
СМАЎЖОВЫ ал смоўж
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СМАЧНЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -бе; не
зак. Станавіцца больш смачным.
СМАЧНЫ, -ая, -ае. 1. Прыемны на
смак (у 2 знач.); апетытны. Смачныя яб
лык/. Смачная мачанка. 2. леран. Які пры
носіць задавальненне; прыемны. С. сан.
Смачныя перспектывы. 3. леран. Сакавіты,
каларытны. С. выраз. Ц наз. смачнасць, -і,
лс.
СМЁЛА, лрысл. 1. гл. смелы. 2.3 лёгкас
цю, без перашкоды, без цяжкасці (разм.).
С/обы с. улезе дзесяць /лан сена. 3. Упэўне
на, несумненна. З тлак/м баклагам с. .мале
ча выступаць на скарзе.
СМЕЛАСЦЬ, -і, лс 1. ал смелы 2. Сме
лыя паводзіны, адвага, рашучасць. Яе у
калечана хол/ць смеласці сказаць лраўёў.
СМЕЛЫ, -ая, -ае. 1. Які не ведае стра
ху, адважны, рашучы. С. танак. С. ўчынак.
2. Наватарскі, нязвыклы, арыгінальны.
Смелая тэма выступлення. С. кампазіцый
ны прыём. 3. леран. Які выходзіць за межы
прынятага, не зусім сціплы. Смелае дэ
кальтэ. С. лсарт. II наз. смёласць, -і, лс. (да
1—3 знач.).
СМЕІД, -а, М -дзе, лін. -ы, -аў лі. У
Старажытнай Русі: селянін, земляроб.
СМЕРТАНОСНЫ, ая, -ае (высок)
Які пазбаўляе жыцця, выклікае смерць. С.
яб. II наз. смертаноснасць, -і, лс.
СМЕРТНАСЦЬ, і, лс Колькасць смяр
цей за які-н. час. Скарачэнне смертнасці.
СМЕРТНІК, -а, лін. -і, -аў Лі. Той, хто
асуджаны на смерць. Ц лс. смёртніца, -ы,
^н. -ы, -ніц.
СМЕРТНЫ, -ая, -ае. 1. Які канчаецца
смерцю. С. вылабак. 2. Такі, які павінен
памерці. Усяк/ чалаеек с. Яам, смертным
(наз.), не ўсе ўбаецца. 3. Які вядзе да смер
ці, пазбаўляе жыцця. С. лрысуб.
СМЕРЦЬ, -і, ^н. -і, смярцёй, лс. 1.
Спыненне жыццядзейнасці арганізма.
Раптоўная с. Рыць пры смерц/ (памі
раць). 2. у знач. зык. Бяда, гора; спынен
не якой-н. дзейнасці. Творчая няўбача
бля яео — с О Біялагічная смерць — поў
нае спыненне біялагічных працэсаў у
клетках і тканках арганізма. Клінічная
смерць — прамежак часу, калі дыханне
і сардэчная дзейнасць спыняцца, але
тканкі яшчэ ў пэўнай ступені захоўваюць
жыццяздольнасць. 0 Да смерці (разм.) —
вельмі моцна Не на жыццё, а на смерць —
не шкадуючы жыцця.
СМЕРЧ, -у, лін. -ы, -аў Лі. Моцны віхор,
які падымае ўверх і круціць слуп вады,
пяску пылу. С. не ліоры. II лрым. смёрчавы,
-ая, -ае. С. слуп.
СМЕТАНКОВЫ ал смятанка
СМЕТНІК, -а, Лін. -і, -аў, лі. Месца, ку
ды выкідаюць смецце, непрыгодныя і не
патрэбныя рэчы.
СМЕХ, -у лі. Кароткія характэрныя па
рывістыя гукі, што ствараюцца кароткімі
выдыхальнымі рухамі, як праяўленне ве
сялосці, радасці, задаволенасці, а таксама
злараднасці, насмешкі і іншых пачуццяў.

Збаровы бз/цячы с. ^аборваць лсываты са
смеху. 0 Без смеху — сур'ёзна. Не да сме
ху — няма прычыны смяяцца, весяліцца.
Смех бярэ — хочацца смяяцца. Смеху вар
та — смешна.
СМЕХАТА, -ьі, ДА? -хацё, лс. (разм.).
Нешта смешнае, вартае насмешкі. З аэтых бзяцей абна с./
СМЕХАТВОРНЫ, -ая, -ае. Легкадум
ны, недарэчны, варты смеху кпін. Сме
хатворнае алраўбанне. С. вылабак. Ц наз.
смехатворнасць, -і, лс.
СМЕЦІЦЬ, смёчу смёціш, смеціць; не
зак. Пакідаць дзе-н. смецце, забруджваць
смеццем. С. на кухні. Ц зак. насмёціць,
-смёчу -смёціш, -смёціць; -смёчаны.
СМЕЦЦЕ, -я, н. 1. Адкіды, рэшткі чаго-н. Згарнуць с. ў кучу. 2. Што-н. дроб
нае, драбяза. Т/е яеабы, а абно с. С Выно
сіць смецце з дому (хаты) (разм.) — рабіць
вядомым тое, чаго не павінны ведаць ін
шыя. II нрым. смёццевы, -ая, -ае.
СМЕЦЦЕПРАВОД, а, М дзе, лт ы,
-аў лі. Вертыкальны канал у сцяне дома
з адтулінамі на паверхах для скідвання
смецця. II лрым. смеццеправодны, -ая, -ае.
СМЕЦЬ, смёю, смёеш, смёе; незак.,
з /н%). 1. Адважвацца, мець смеласць для
чаго-н. Де с. спрачацца. 2. Мець права на
што-н. /йхто не смее парушаць закон. 0 Не
смей(це) (разм.) — строгая забарона што-н.
рабіць. II зак. пасмёць, -ёю, -ёеш, -ёе.
СМЕШНЫ, -ая, -ае 1. Які выклі
кае смех. С. анекбот. Смешнае збарэнне.
Смешна (прысл.) Ліне з такой работы. 2.
Які выклікае іронію, насмешку С. воб
раз. 3. леран. Недарэчны, такі, што нельга
ўспрымаць сур'ёзна. Смешныя патраба
ванні.
СМОГ, -у Лі. У вялікіх гарадах: задушлі
вы туман, змяшаны з выхлапнымі газамі,
дымам і куродымам. Яаб корабам в/с/ць с. Ц
лрым. смОгявы, -ая, -ае.
СМОКВА, -ы, лін. -ы, -аў лс. Плод сма
коўніцы, вінная ягада. Ц нрым. смакоўны,
-ая, -ае.
СМОКІНГ, -а, Лін. -і, -аў Лі. Пінжак для
ўрачыстасцей з адкрытымі грудзямі і доў
гімі, абшытымі шоўкам лацканамі. Ц лрым.
смокінгавы, -ая, -ае.
СМОЛАКУРЭННЕ, я, н Здабыван
не смалы, шкіпінару з драўніны хваёвых
дрэў II лрым. смалакўрны, -ая, -ае.
СМОЛКА' ал. смаліць'.
СМОЛКА, -і, ДА/-лцы, лс. 1. ал. смала.
2. Сумесь хваёвай або яловай смалы з па
хучымі рэчывамі. Лахучая с.
СМОЛКА, -і, ДА/ -лцы, лс. Лугавая
травяністая расліна сямейства гваздзіко
вых; смалянка.
СМОЛЬ. У выразе: як смоль — вельмі
чорны (пра чорныя валасы; наогул што-н.
чорнае), кораба як с.
СМОЛЬНЫ, -ая, -ае. Тое, што і смаліс
ты. II наз. смольнасць, -і, лс.
СМОЎЖ, смаўжА, лін. смаўжы, смаў
жоў лі. Тое, што і слімак. С. паўзе, лачанку

СМА-СМЫ
вязе (прыказка — пра справу якая ажыц
цяўляецца вельмі павольна і невядома,
калі будзе скончана). Ц лрым. смаўжОвы,
-ая, -ае.
СМУГА, -ь ДА/ смузё, лс. І. Падобная
на дым, лёгкая атмасферная пялёнка,
дымка, туман. /Небасхіл заслаўся смугой.
Доля лесу слалася с. 2. леран. Тое, што пе
рашкаджае ясна бачыць, затуманьвае. С.
засцілае вочы. С. на твары (журботны нас
трой).
СМУГЛАТВАРЫ, ая, ае Са смуглым
тварам.
СМУГЛЕЦЬ, -ёю, -ёш, -ёе; незак. Ра
біцца смуглым або больш смуглым. Ц зак.
пасмуглёць, -ёю, -ёеш, -ёе.
СМЎГЛЫ, -ая, -ае. Пра скуру твару
цела: з больш цёмнай афарбоўкай (у па
раўнанні са светлым колерам скуры).
Смуглыя рук/. Смуглая бзяўчынка. Ц наз.
смўгласць, -і, лс.
СМУГЛЯВЫ, -ая, -ае. Пра скуру твару
цела: злёгку смуглы; смуглаваты. Смугля
выя рук/. С. хлапец. Ц наз. смуглявасць, -і,
лс.
СМУГЛЯК, -А, лін. -і^ -бў, Лі. (разм.).
Смуглы мужчына, юнак.
СМУГЛЯНКА, -і, ДА/ -нцы, лін. -і,
-нак, лс. (разм ). Смуглая жанчына, дзяў
чына. Т^та была с. ўсхобняеа тылу.
СМУРОД, -у, 3/ -дзе, лі. Непрыемны,
агідны пах.
СМУРОДЗІЦЬ, -рбджу -рбдзіш, -рбдзіць; незак. (разм.). Распаўсюджваць
смурод. II зак. насмуродзіць, -джу -дзіш,
-дзіць.
СМУРОДНЫ, -ая, -ае. Які дрэнна пах
не, смярдзіць. Смуробнае паветра. Ц наз.
смуроднасць, -і, лс.
СМЎТА, -ы, ДА/смўце, лс. І. Паўстан
не, мяцеж (уст.). Сеяць смуту. 2. Душэў
нае замяшанне, хваляванне. С. на сэрцы. Ц
лрым. смўтны, -ая, -ае.
СМЎТАК, -тку, лі. Пачуццё суму мар
коты, журбы. Т&сц/ с. у сэрцы. С. у вачах
(сумны выраз).
СМУТКАВАЦЬ, кўю, -кўеш, -кўе;
-кўй; незак. І. Гараваць з прычыны чыёй-н. смерці. 2. Сумаваць, журыцца, пера
жываць смутак. Смуткуе хлопец ла боме. Ц
наз. смуткаванне, -я, н.
СМЎТНЫ, -ая, -ае. І. ал. смута (у 1
знач.). 2. Які адчувае смутак; маркотны,
сумны (пра чалавека). Смутная бзяўчына.
Смутныя вочы (выражаюць смутак, бязра
дасныя). 3. Невыразны, няпэўны (разм.).
Смутныя наліёк/. 4. Трывожны, неспа
койны, мяцежны. Смутныя часы. Ц наз.
смўтнасць, -і, лс.
СМЎШАК, -шка, Лін. -шкі, -ткаў лі.
Шкурка, знятая з нованароджанага ягня
ці некаторых каштоўных парод, а таксама
футра такога ягняці. Ц лрым. смўшкавы,
-ая, -ае. Смушкавая шапка.
СМЫК, смыкА, лін. -ь -бў лі. Палачка
з напятым удоўж яе пучком конскіх ва
ласоў дотыкам якой да струн музычнага

СМЫ-СНЕ
інструмента ўтвараюць адпаведныя гукі.
Скрыпічны с. II лрь/л/. смакавы, -ая, -ае. С.
еОУ?ОС.
СМЙКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незок.
(разм.). 1. м/то. Выскубваць кудзелю
пры прадзенні. С. кудзелю. 2. коео-што.
Тузаць за што-н. С. зо рукоу. 3. Скубці,
шчыпаць што-н. С. цыбулю з еянко. Ц обнокр. сыкнуць, -ну, -неш, -не; -ні. Ц зок.
насмыкаць, -аю, -аеш, -ае; -аны. Ц ноз.
смыканне, -я, н.
СМЫЛЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ліць;
незяк. (разм.). 1. Пячы, балець (ад апёкаў,
ран і пад.). Смылеў?/ далечаныя ляльцы. 2.
лброн. Пра душэўны боль: мучыць, непа
коіць. Смыл/ць бум/о ля сыне. 3. Слаба, без
полымя гарэць; тлець. Лебзь смыляць у ле
ны сырыя лялены. Ц няз. смыленне, -я, н. (да
1 знач.).
СМЫЧОК, -чкА, мн. -чкі^ -чкбў л?. 1.
Тое, што і смык. 2. Прылада для трапання
шэрсці. II лрым. смычковы, -ая, -ае. Смычкоеыя /нструменты.
СМЯГЛЫ, -ая, -ае. Тое, што і смяалы.
СМЯГНУЦЬ, ну, неш, не; смяг,
-гла; -ні; незяк. Тое, што і смягнуць. Ц зяк.
высмягнуць, -ну, -неш, -не; высмяг; -гла;
-ні.
СМЯЛЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незяк. Ра
біцца смелым, смялейшым, рашучым. Ц
зяк. асмялёць, -ёю, -ёеш, -ёе / пасмялёць,
-ёю, -ёеш, -ёе.
СМЯЛЬЧАК, смельчакі, мн. смельчакі^
смельчакоў м. (разм.). Смелы чалавек. 7якоео смельнякя трэбо лям/укяць.
СМЯІДЗЁЦЬ, -джў, -дзіш, -дзіць;
-дзім, смердзяцё, -дзйць; -дзі; незяк. Вы
лучаць смурод, дрэнны пах. 2?я ўсёй хяце
смярйзеля нечь/л/ кіслым / ен/^ым.
СМЯІДЗІОЧКА, і, ДЛ/ чцы, мн і,
-чак, лс. 1. Тое, што і скунс. 2. Назва роз
ных раслін (траў), якія маюць моцны не
прыемны пах.
СМЯРДЗЮЧЫ, ая, ае Які вылучае
смурод; смуродны. С. бым. Ц няз. смяр
дзючасць, -і, лс.
СМЯРОТНАСЦЬ, і, лс 1. ел смярот
ны. 2. Колькасць выпадкаў смерці за які-н.
перыяд часу. Дз/цяняя с.
СМЯРОТНІК, а, мн -і, аў м Чалавек,
які асуджаны на смерць, прыгавораны да
пакарання смерцю. Хомеро сАшрол?н/кяў. Ц
лс. смяротніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
СМЯРОТНЫ, ая, ае 1. Які жыве
не вечна, якога чакае смерць. Ўёе любз/
сл/яротныя. 2. Які выклікае смерць. Смярол?няя бозо жЗў. 3. Тое, што і смертны (у
З знач.). С. прысуд. С^ярол?няя кяря. 4.
лерян. Крайні ў сваім праяўленні, вель
мі моцны. Смяро/лняя нубо. II няз. смя
ротнасць, -і, лс.
СМЯРТЭЛЬНЫ, ая, ае Тое, што і
смяротны. II няз. смяртэльнасць, -і, лс.
СМЯТАНА, -ы, лс. Густы і тлусты вер
хні слой сквашанага малака. .Бліны ся смятоном. II ляск. смятанка, -і, ДМ -нцы, лс.
(разм.). II лрым. смятанны, -ая, -ае.
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СМЯТАНКА, -і, ДЛ/-нцы, лс. 1. ал. смя
тана. 2. Верхні густы і тлусты слой салод
кага малака; вяршкі. Ц лрым. сметанковы,
-ая, -ае. Сметянкозяемясля.
СМЯТАННІК, -а, мн. -і, -аў м. (разм.).
1. Пасудзіна для смятаны. 2. Круглы ад
крыты піражок са смятаннай начынкай.
Дблячы сліятянн/кяў.
СМЯЦЯР, смецярА, мн. смецяры, сме
цяроў м. Чалавек, які збірае і вывозіць
смецце. Ц лс. смяцярка, -і, ДМ-рцы,
_і,
-рак.
СМЯШЛІВЫ, ая, ае 1. Схільны час
та смяяцца, якога можна лёгка рассмя
шыць. С. чолоеек. 2. Які выражае гатоў
насць да смеху. С. лоз/рк. С. теор. 3. Пра
настрой: такі, пры якім усё здаецца смеш
ным, увесь час хочацца смяяцца. Ц ноз.
смяшлівасць, -і, лс
СМЯШОК, -шкў, м. (разм.). Кароткі,
нямоцны смех. С. лробеа ло оубыторы/.
СМЯШЫНКА, і, ДЛ/ нцы, мн і,
-нак, лс. (разм.). Усмешка, вясёлая іс
крынка (у вачах). С. ў рот лололо (пра
смяшлівы настрой, пра жаданне ўвесь час
смяяцца; жарт.).
СМЯШЙЦЬ, смяшў, смёшыш, смё
шыць; незок., коао (м/то). Выклікаць у ка
го-н. смех. С. жрртом/. Ц зок. насмяшыць,
-смяшў, -смёшыш, -смёшыць / рассмя
шыць, -смяшў, -смёшыш, -смёшыць; -смёшаны.
СМЯЯЦЦА, смяібся, смяёшся, смяёцца; смяёмся, смеяцёся, смяібцца; смёйся;
незок. 1. Праяўляць весялосць, радасць
пры дапамозе смеху. С. Ло слёз. 2. з коеочоео. Высмейваць каго-, што-н.; насмі
хацца. Яельео с. со стороео чслоееко. 3.
перон. Жартаваць, гаварыць смехам. Я не
ееру тобе, ты смяем/ся.
СНАБІЗМ, -у, м. (кніжн.). Паводзіны,
манеры, уласцівыя снобу Ц лрым. сна
бісцкі, -ая, -ае.
СНАБІСЦКІ ел сноб, снабізм
СНАВАЛКА, -і,
-лцы, мн. -і, -лак,
лс. (разм.). Снавальная машына.
СНАВАЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). Які слу
жыць для снавання.
СНАВАЦЬ, снуіб, снуёш, снуё; снуём,
снуяцё, снуібць; снуй; незок. 1. м/то. Пад
рыхтоўваць пражу асновы для ткання. С.
лролсу. 2. Рухацца туды і сюды, у розных
напрамках. С. ло еул/цы ўзоЛ-улсроЛ. Ц ноз.
снаванне, -я, н.; лрым. снавальны, -ая, -ае.
СНАЙПЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Спецы
яльна падрыхтаваны стралок вышэйшай
кваліфікацыі, які дасканала валодае май
стэрствам выключна трапнай стральбы,
маскіроўкі і назірання і звычайна пара
жае цэль з першага стрэлу. С., як лрое/ло,
узброены б/нтоўкой з олтычным лрыцэлом.
2. перон. Той, хто дзейнічае трапна і да
кладна. //о футбольным лол/ ён — с. Ц лрь/м.
снайперскі, -ая, -ае. С. оеонь (трапны, да
кладны).
СНАПОВЫ а/? сноп

СНАРАД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў м. 1.
Від боепрыпасаў для стральбы з гармат. У
лесе розореоўся с. 2. Прыбор, інструмент,
машына. С. бля се/броеоння. 3. Прыстаса
ванні для спартыўных практыкаванняў.
Лмностычныя снрробы. Ц лрыл/. снарадны,
-ая, -ае.
СНАСЦЬ, -і, мн. -і, -ей, лс. 1. зб. Пры
боры, інструменты, прыстасаванні для
якога-н. занятку. Рыболоўноя с. 2. звычай
на мн. Канат, вяроўка, якія служаць для
кіравання парусамі і пад.
СНАТВОРНЫ, ая, -ае Які выклікае
сон (у 1 знач.). С. сробок. Лрыняць снотеорное (наз.).
СНЕГ, -у Л/ снёзе, мн. снягір -бў м.
Атмасферныя аладкі ў выглядзе крышта
лікаў лёду а таксама суцэльная маса та
кіх апалкаў што пакрывае зямлю. 2?ыпоў
лерм/ы с. О Вечныя снягі — снег на вяр
шынях высокіх гор 0 Патрэбен як леташні
снег — зусім не патрэбен (разм., неадабр.).
Як снег на галаву — раптоўна, нечакана
(разм.). II ломячы/, сняжбк, -жкў, м. Ц лрым.
снегавй, -&я, -бе / снёжны, -ая, -ае. Снееоеоя хотко (зробленая са снегу). Снееоеоя
ноерузко (нагрузка на будынкі, якую ства
рае снежнае покрыва). Снежныя зоносы.
Снежныя бел/зно (падобная на снег).
СНЕГА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносіны
да снегу напр.: снееоочыстко, снееозотрымонне, снееолое/нны, енееоўборочны.
СНЕГААХОВА, -ы, ж. Ахова чыгунак,
дарог і пад. ад снежных заносаў. Ц лрым.
снегаахоўны, -ая, -ае.
СНЕГААЧЫШЧАЛЬНІК, -а, лт. -і, -аў,
м. Машына для ачысткі вуліц, дарог ад
снегу снежных заносаў
СНЕГАВІК, -А, М-ў, лж. -і, -бў, л*. Тое,
што і снегавая баба (гл. баба).
СНЕГАВЙ а/? снег
СНЕГАЗАТРЫМАННЕ, я, н Штучнае
затрыманне снегу на палях для накаплен
ня вільгаці ў глебе.
СНЕГАПАГРУЗЧЫК, а, мн -і, -аў
Машына для пагрузкі ў кузаў грузавіка
снегу.
СНЕГАПАД, у, Л/ -дзе, мн ы, -аў м
Выпадзенне снегу ў вялікай колькасці.
СНЕГАЎБОРАЧНЫ, ая, ае Які слу
жыць для ўборкі снегу. Снееоуборочноя
тэхн/ко.
СНЕГАХОД, -а, Л/ дзе, л/н -ы, -аў м
Аўтамабіль, прызначаны для руху па сне
зе. II лрь/л/. снегаходны, -ая, -ае.
СНЁДАННЕ, -я, л/н. -і, -яў, н. Ранішняя
яда, а таксама ежа, прызначаная для ра
нішняй яды.
СНЁДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незок. Есці
раніцай. II зок. паснедаць, -аю, -аеш, -ае.
СНЁЖАНЬ, -жня, мн жні, -жняў м
Дванаццаты месяц каляндарнага года. Ц
лрым. снёжаньскі, -ая, -ае. С. бзень коро^еньк/.
СНЁЖКА, -і, ДА^-жцы, мн. -і, -жак, ж.
1. Невялікі тугі камяк, злеплены са сне-
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гу. Ляпіць снежкі. 2. мн. Гульня, удзельні
кі якой стараюцца закідаць адзін аднаго
снежнымі камякамі. Уабліжны бзень зручней гуляць у снежкі.
СНЕЖНЫ <м. снег
СНІЦЦА, снн5ся, снішся, сніцца; снімся, сніцеся, сняцца; яезак. Бачыцца ў сне,
мроіцца. Мне сняцца сны а# .Беларусі. Ц зак.
прысніцца, -нібся, -нішся, -ніцца; -німся,
-ніцёся, -нАцца і сасніцца, -нйся, -ніінся,
-ніцца; -німся, -ніцёся, -нАцца.
СНГЦЬ, сню, сніш, сніць; снім, сніцё,
сняць; незак. 1. каео-пано і з бабак. Бачыць
сон (сны), бачьпіь у сне. Сёння сніла бабу
лю. 2. лерак., каео-штло, аб кім-чым, лра
каео-пано і з бабак. Марыць пра што-н.,
спадзявацца на што-н. 7Ьі долькі і снім/ эк
скурсію у Рым. II зак. прысніць, -нк5, -ніш,
-ніць; -нім, -ніцё, -нАць (да 1 знач.) і са
сніць, -нй, -ніш, -ніць; -нім, -ніцё, нАць
(да 1 знач.).
СНОБ, -а, л/н. -ы, -аў л/. (кніжн.). Ча
лавек, які рупліва трымаецца моды, пра
віл і манер «вышэйшага свету>, які лічыць
сябе носьбітам вышэйшай інтэлектуаль
насці і вытанчаных густаў прэтэндуючы
на элітарнасць, выключнае кола занят
каў і інтарэсаў (неадабр.). Снобы грэбуюць
уеш, што зыходзіць за межы іх ўяўленняў аб
уласнай зорнасці. Ц лрым. снабісцкі, -ая, -ае.
СНОП, снапА, мн. снапй, снапбў м. 1.
Звязаны пук зжатых сцёблаў збажыны і
некаторых іншых культур. С. жыта. 2. ле
ран., чаео. Паток чаго-н. (прамянёў пылу
і пад.). С. яркаеа садніла, б Як сноп (пава
ліцца, упасці і пад.) — цяжка, усім целам. Ц
лрым. снаповы, -ая, -ае (да І знач.).
СНОПАВЯЗАЛКА, і, ДМ лцы, мн -і,
-лак, лс. Сельскагаспадарчая машына, якая
косіць сцёблы збажыны і вяжа іх у снапы.
СНОПАВЯЗАЛЬНЫ, ая, -ае Які слу
жыць для вязання снапоў С. механізм.
СНОЎДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
незак. (разм., неадабр.). Хадзіць (часцей
без мэты) туды і сюды; бадзяцца без спра
вы. С. ла аеаробзе. Ц наз. сноўданне, -я, н.
СНОЎДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Тое,
што і сноўдацца. Дзеці сноўдалі з бвара ў
бвор. II наз. сноўданне, -я, н.
СНЯГІР, снегіра, мн. снегірьі, снегірбў
м. Невялікая пеўчая птушка атрада вераб'інападобных з чырвонай афарбоўкай
пер'я на грудзях (у самцоў); гіль.
СНЯГУРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак,
лс. 1. У народных казках: дзяўчына са
снегу якая растала ўвесну 2. мн. Канькі з
моцна закругленымі насамі. Бацька лрывёз мне з кораба снягуркі.
СНЯДАНАК, -нка, мн -нкі, -нкаў м
(разм.). Снеданне.
СНЯДАННЕ, -я, мн. -і, -яў н. (разм.).
Тое, што і снеданне.
СНЯЖОК а/! снег
СНЯЖЫНКА, -і, ДМ-нцы, мн -і, -нак,
лс. Крышталік снегу. Да бзебавы аўсы па
сада снялсынак.

СНЯТОК, -ткА, мн. -тку -ткбў м. Не
вялікая азёрная рыба сямейства коруш
кавых, пашыраная ў паўночнай Еўропе. Ц
лрым. сняткбвы, -ая, -ае. С. сул (са снят
коў).
СОБАЛЬ, -я, мн. -і, -яў м. Драпежны
звярок сямейства куніцавых з каштоўным
футрам бурага колеру а таксама футра
гэтага звярка. Ц лрым. сабалёвы, -ая, -ае,
сабаліны, -ая, -ае і собалевы, -ая, -ае. Са
балёвая /палка. Сабаліныя бровы (перан.:
густыя, цёмныя, шаўкавістыя; нар.-паэт.).
Собалевы елеб.
СОБІЦЬ, -біць; безас.; зак., кал/у
(разм.). Прыйсці ў галаву навесці на дум
ку зрабіць што-н. нечаканае. Собіла лс яму
ў такое разводзе аблраўдяцца ў барону.
СОВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не
зак. 1. ел. сунуцца'. 2. Хадзіць з месца на
месца, звычайна без справы; мітусіцца
(разм.). С. з хамы ў хаміў. С. з куліка ў ку
ток. 3. Перамяшчацца куды-н. Лббка со
ваецца ла вабзе. Ц наз. саванне, -я, н.
СОВАЦЬ' гл. сунуць'
СОВАЦЬ^ а/і сунуць^
СОДА, -ы, ДАТ-дзе, лс. Вуглякіслы нат
рый, белае крышталічнае шчолачнае рэ
чыва, якое выкарыстоўваецца ў быце, ме
дыцыне, тэхніцы і інш. Донная с. Ц лрым.
сбдавы, -ая, -ае. С. заеоб.
СОДАВЫ, -ая, -ае. 1. ел. сода. 2. у знач.
наз. сбдавая, -ай, лс. Напітак з раствору
пітной соды і спажыўнай солі ў газірава
най вадзе; содавая вада. Рыпіць шклянку
собавай.
СОЕВЫ ел соя
СОЙКА, -і, ДМ сбйцы, мн. -і, сбек, лс.
Пярэстая лясная птушка атрада вераб'інападобных.
СОК, -у мн. -і, -аў м. 1. Вадкасць, якая
знаходзіцца ў клетках, тканках і полас
цях раслінных і жывёльных арганізмаў.
Йляновы с. Страўнікавы с. 2. Напітак, які
вырабляюць з мякаці розных пладоў Лу
піць вінаграбнага соку. б Варыцца ў сваім
саку (неадабр.) — працаваць, не падтрым
ліваючы сувязі з тымі, хто займаецца па
добнай работай, не выкарыстоўваць іх
вопыт. Выціснуць усе сокі з каео-н. — абяс
сіліць празмернай работай. У самым саку
(разм.) — у росквіце фізічных сіл. Ц лрым.
сбкавы, -ая, -ае.
СОКАВЫЦІСКАЛКА, і, ДМ лцы, мн
-і, -лак, лс. Апарат або прыстасаванне для
выціскання соку з пладоў ягад, гародні
ны.
СОКАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Драпежная
птушка з моцнай дзюбай і доўгімі востры
мі крыламі. 77алёт сокала. Ц ломянш. са
колік, -а, мн. -аў, м. II лрым. сакаліны, -ая,
-ае. С. зрок (як у сокала).
СбЛА. 1. нескл., н. Музычны твор або
яго частка, прызначаная для выканання
адным музыкантам, спеваком або тан
цорам. С. бля цымбалаў з аркестрам. 2.
нескл., н. Выкананне такога твора адным
чалавекам. С. на баяне. 3. лрысл. Без удзелу
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каго-н., асобна ад іншых (пра выкананне
музычных твораў танцаў). Танцаваць, пець
с. II лрым. сбльны, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.).
СОЛАД, -у М -дзе, м. Брадзільны пра
дукт, падрыхтаваны з прарошчанага, вы
сушанага і змолатага зерня хлебных зла
каў які ўжыв. для вырабу спірту піва,
квасу і пад. Ячменны с. Ц лрым. складавы,
-ая, -ае.
СОЛЕ... (а таксама саля...). Першая
састаўная частка складаных слоў са знач.:
які мае адносіны да солі' (у 1 і 3 знач.),
напр.: солеварэнне, солезбабытчык, соле
змяшчальнасць, соленасычанасць, солелрал/ысловасць, солераспрацоўкі, солераства
ральнік, солеўтваральны.
СОЛЕВАРЭННЕ, я, н Здабыванне
солі выварваннем яе з вады. Ц лрым. саля
варны, -ая, -ае
СОЛЬ', -і, мн. сблі, -ей, лс. 1. абз. Бе
лае крышталічнае рэчыва з вострым ха
рактэрным смакам, ужыв. як прыправа да
стравы. Сталовая с. 2. леран., абз. Тое, што
надае асаблівы інтарэс, вастрыню чаму-н.
У аэтым якраз і ўся с. паэмы. 3. Хімічнае
злучэнне, прадукт поўнага або часткова
га замяшчэння вадароду кіслаты металам
(спец.), Берліалетава с. б Падсыпаць со
лі — добра даняць, дапячы каму-н. іро
ніяй, едкім словам. Пуд солі з'есці з кімн. — добра і даўно ведаць каго-н. (разм.).
II лрым. салявы, -Ая, -бе (да 1 і 3 знач.) і салянй, -Ая, -бе (да 1 і 3 знач.).
СОЛЬ , нескл., н. Пяты гук музычнай
гамы, а таксама нота, якая абазначае гэ
ты гук.
СОЛЬ, -я, л/н. -і, -яў м. Грашовая
адзінка Перу.
САЛЬНЫ ел сола
СОМ, -а, мн. саміА, самбў м. Вялікая
прэснаводная рыба сямейства сомавых з
вусамі і целам без лускі. Ц лрым. сбмавы,
-ая, -ае і сбмаў, -мава. Сомавая юшка. Со
маў вус.
СОН, сну л/н. снй, снбў л/. 1. Фізіяла
гічны стан спакою арганізма, пры якім
поўнасцю або часткова спыняецца работа
свядомасці і аслабляюцца фізіялагічныя
працэсы. Трывожны с. Багатырскі с. (моц
ны). 2. Тое, што сніцца таму, хто спіць.
Ўбачыць с. б Заснуць вечным сном — па
мерці (высок.). Са сну — толькі што пра
чнуўшыся. Сон у руку (жарт.) — пра сон,
які спраўдзіўся. Як у сне — пра стан чала
века, які паглыблены ў свае думкі і нічога
вакол сябе не заўважае.
СбНЕЧНЫ, ая, ае 1. ел сонца 2. Які
грунтуецца на скарыстанні энергіі Сонца.
С. рухавік. 3. З яркім святлом сонца. Со
нечнае набворіс. С. бок кватзры (які вы
ходзіць на поўдзень). 4. лерак. Радасны,
шчаслівы. Сонечная ўсмешка. О Сонечная
ванна — праграванне цела сонечным цяп
лом на адкрытым паветры. Сонечная сіс
тэма — сукупнасць нябесных цел, якая
складаецца з Сонца і планет, што рухаюц
ца вакол яго. Сонечнае спляценне — спля-
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ценне сімпатычных нерваў размешчанае
па паверхні брушной аорты. Сонечны га
дзіннік — гадзіннік, які складаецца з цы
ферблата і вертыкальнага стрыжня, што
кідае на цыферблат цень, паказваючы час.
Сонечны ўдар — хваравіты цяжкі стан, які
ўзнікае ў выніку перагрэву на сонцы.
СОННІК, -а, лін. -і, -аў, м Збор тлума
чэнняў сноў (у 2 знач ).
СОННЫ, -ая, -ае. 1. Які адбываецца ў
час сну звязаны са сном. С. стан. Соннае
(Эыхлнне. 2. Вялы, неактыўны ад жадання
спаць, які яшчэ не зусім прачнуўся. Сон
нае бз/ця. 3. перан. Пасіўны, бяздзейны.
Соннае жыццё*. 4. Снатворны (пра лекі).
Сонныя кропл/. О Сонная артэрыя — вялі
кая парная артэрыя з двух бакоў шыі. Сон
ная хвароба — інфекцыйнае захворванне,
якое характарызуецца моцнай санлівас
цю. 0 Як сонная муха — запаволены і вялы.
II ноз соннасць, -і, ж
СОНЦА, -а, н. 1. (у тэрміналагічным
значэнні С вялікае). Цэнтральнае нябес
нае цела Сонечнай сістэмы, якое з'яўля
ецца гіганцкім вогненным шарам, што
вылучае святло і цяпло. .Вярчэнне Зямл/
вакол Сонца. 2. Святло, цяпло, якое вы
лучаецца гэтым свяцілам. 7равы нельеа
сун/ыць на сонцы. У ядкой не (ЗяхоіЗз/ць с.
3. перон., чоео. Тое, што з'яўляецца кры
ніцай жыцця, шчасця каго-, чаго-н. С.
свабобы. С. дроўцы. О Да сонца — да ўсходу
сонца, вельмі рана падняцца. Месца пад
сонцам — права на існаванне. Па сонцы —
арыентуючыся на сонца, вызначаючы час
па месцазнаходжанні сонца. Ц доек. соней
ка, -а, н. (да І і 2 знач.). Ц лрыл*. сенечны,
-ая, -ае (да 1 і 2 знач.).
СОНЦА... (а таксама санца...). Першая
састаўная частка складаных слоў са знач.:
1) які мае адносіны да сонца (у 1 знач.),
напр.: сонцаварот (народная назва сон
цастаяння), со//цолоклояе/*яе; 2) які мае
адносіны да сонца (у 2 знач.), напр.: сон
цаахоўны, сонцалюб/вы, сонцалячэнне; 3)
падобны на сонца (у 1 знач.), напр. сонЦапабобнЫ.
СОНЦАСТАЯННЕ, я, н Перыяд ча
су, калі паўдзённая вышыня Сонца за
стаецца амаль нязменнай (найбольшай
або найменшай); момант праходжання
Сонца праз самую паўночную або самую
паўднёвую кропку экліптыкі. 77етняе с. (з
максімальнай вышынёй Сонца над гары
зонтам; 21—22 чэрвеня). Замеле с. (з мі
німальнай вышынёй Сонца над гарызон
там; 21—22 снежня).
СОПКА, -і, ДА/ -пцы, мн. -і, -пак, ж.
Невялікая гара, курган круглявай формы,
а таксама (на Далёкім Усходзе) вулкан. Ц
лрыл*. сопачны, -ая, -ае.
СОПКІ, -ая, -ае. Які лёгка разварва
ецца; рассыпісты. Солкая бульба. Ц ядз.
сопкасць, -і, ж.
СОПЛІ, -яў, обз. сбпля, -і, ж. (разм.).
Слізь, што выдзяляецца з носа; смаркачы.
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СОРАК, саракА, л/ч. кольк. Лік і коль
касць 40. Яму ужо зд сорак (больш за сорак
гадоў). II лдрдбк. саракавы, -Ая, -бе.
СОРАМ, -у, л*. 1. Пачуццё моцнай збян
тэжанасці ад усведамлення непрыстой
насці, ганебнасці свайго ўчынку. С. зд свае
словы. 2. у злоч. зык. Ганьба (разм.). С. /лак
несумленна раб/ць/ 0 Згарэць ад сораму —
моцна засаромецца.
СОРАМНА, прыся. 1. Брыдка, няёмка.
Сорамна дбрдкдццд дб робндй мовы. 2. у
знач. зык. Пра пачуццё сораму; што адчу
вае хто-н. С. зл сябе.
СОРГА, нескл., н. Паўднёвая травяніс
тая расліна сямейства метлюжковых (зла
каў) з мяцёлкавым суквеццем, ужыв. для
ежы, на корм і для тэхнічных патрэб. Ц
лрыл*. соргавы, -ая, -ае.
СОРТ, -у М сбрце, мн. сарты, -бў л*.
1. Тое, што і едтпундк. 77ерм*ы с. (таксама
перан.: пра што-н. вельмі добрае). Мука
нермаеа сор/лу. 2. Разнавіднасць якой-н.
культурнай расліны, якая адрозніваец
ца ад іншых раслін гэтага ж віду якімі-н.
каштоўнымі якасцямі. Зысокаурабждйныя сарты пм/ан/цы. II лрым. сартавй, -Ая,
-бе (да 2 знач.).
СОРТНАСЦЬ, -і, ж. (спец.). 1. Тое, што
і гатунковасць. 2. Прыналежнасць да вы
сокага або каштоўнага сорту (пра культур
ныя расліны). С. лм/лн/цы.
СОРТНЫ, -ая, -ае (спец ). 1. Тое, што і
гатунковы (ая. гатунак). 2. Высокага сорту.
Сортнае насенне п*аан/цы.
СОС', выкл. (вялікія літары). Міжна
родны радыёсігнал пра бедства суднаў
ці самалётаў (бесперапыннае паўтарэн
не трох кароткіх і трох доўгіх сігналаў па
азбуцы Морзэ, пераасэнсаваны англійскі
выраз 8ауе Оцг 8оц1$, што азначае «ратуй
це нашы душы*).
СОС , -у л*. (разм.). Нікацінавая смала,
якая збіраецца пасля курэння ў цыбуку
люлькі. .Ён прапах сосам, *ато зд паўвяр
сты чуваць.
СОСКА, -і, ДА/сбсцы, л*н. -і, -сак, ж. 1.
Полы гумавы наканечнік у выглядзе сас
ка, праз які дзіця ссе з бутэлькі малако;
пустышка. II намянм/. сбсачка, -і, ДА/-чцы,
л*н. -і, -чак, ж. II прым. сбсачны, -ая, -ае.
СОСЛЕПУ, лрысл. Нічога не бачачы
з-за слепаты. С. не трап/ўу бзверы.
СОСМЕХУ, лрысл. Ад вялікага смеху.
/7дм*раць с.
СОТАВЫ' ал соты'
СОТАВЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны да
аднаго з тыпаў бесправадной тэлефоннай
сувязі. Сотавая тэлефонная сувязь. С. тэ
лефон.
СОТКА, -і, ДА/ -тцы, мн. -і, -так, ж.
(разм.). 1. Адзінка зямельнай плошчы,
роўная адной сотай частцы гектара. 77рысябз/бны ўчастак займае 76 сотак (10 со
тых га). 2. Мера вадкасці, роўная адной
сотай вядра, а таксама бутэлька такой
ёмістасці (уст.). 77а стале стаяла с. еорэлк/.
3. Назва чаго-н., абазначанага лічбай 100

(разм.). Такаць на прыпынку сотку. Ц прым.
сбгкавы, -ая, -ае.
СОТНЯ, -і, л*н. -і, сбцень * сбтняў ж.
1. Сто якіх-н. адзінак (прадметаў, рублёў
і пад.). Дзве сотн/ кн/е. Заллац/ць не абну сотню за л*эблю. 2. л*н. Трэцяя ад кан
ца лічба шматзначнага ліку. 3. звычайна
л*н. (сбтні, -яў), разм. Вялікая колькасць,
мноства каго-, чаго-н. Сотн/ стубэнтаў.
4. Вайсковае падраздзяленне, якое пер
шапачаткова складалася са ста чалавек.
Стралецкая с. .Казацкая с. (падраздзялен
не, якое адпавядае эскадрону). Ц памята,
соценька, -і, ДА/-ньцы, л*н. -і, -нек, ж. (да
1 знач.; разм ). Ц прым. соценны, -ая, -ае (да
1 і 4 знач.). С. б/лет. Соценная ваза (вага,
на якой прадмет, што ўзважваецца, ураў
наважваецца ў сто разоў лягчэйшай гірай;
спец.).
СОТЫ', -аў. Ячэйкі з воску якія робяць
пчолы і восы для захоўвання мёду і ад
гадвання яец. Мябовыя с. Ц прым. сбтавы,
-ая, -ае. С. мёб (які знаходзіцца ў сотах).
СОТЫ, -ая, -ае. 1. ал. сто. 2. Які ат
рымліваецца пры дзяленні на сто. Сотая
частка. 3. у знач. наз. сбтая, -ай, ж. Сотая
частка чаго-н. Дзве сотыя.
СОУС, -у, мн. -ы, -аў м. Прыправа, падліва да стравы. 7аматны с. 0 Пад рознымі
соусамі — у іншай форме, у другім выгля
дзе. II прым. сбусны, -ая, -ае.
СОУСНІК, -а, мн. -і, -аў м. Пасудзіна
для соусу.
СОЎГАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не
зак. (разм.). 1. Хадзіць туды-сюды. С. па
вул/цы без справы. 2. Марудна, з цяжкас
цю хадзіць, бабуля лебзь соўгаецца. 3. Пе
рамяшчацца, рухацца. .Колца соўгаецца па
броце. II абнакр. саўгануцца, -нўся, -нёшся,
-нёцца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся (да
З знач.). II наз. соўганне, -я, н.
СОЎГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; незак.
(разм.). 1. *нто. Перасоўваць што-н. з мес
ца на месца. С. сталы з абнаео пакоя ў /на/ы. 2. тто. Соваць, рухаць чым-н. у роз
ных напрамках (звычайна на паверхні). С.
скрынк/. 3. чым. Соваць, поркаць куды-н.,
у пгго-н. С. палкай у еразь. Ц абнакр. саўганўць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць;
-ні? II наз. соўганне, -я, н.
СОЎКА, -і, ДА/ сбўцы, л*н. -і, сбвак,
ж. 1. Птушка атрада совападобных. С сплютка. 2. Шэры начны матылёк, шкод
нік сельскагаспадарчых культур.
СОХНУЦЬ, -ну -неш, -не; сох, -хла;
-ні; незак. 1. Рабіцца сухім, трацячы віль
гаць. //а лузе сохне сена. У горле сохне (бе
зас.; перасыхае). 2. Вянуць, гінуць (пра
расліны). 77акаёвыя кветк/ чамусьц/ сох
нуць. 7рава сохне без бажбжу. 3. перан.
Худзець (ад хваробы, перажыванняў цяж
кай працы). Аворы сохне. 4. Пакутаваць ад
кахання. С. на бзяўчыне. Ц зак. высахнуць,
-ну -неш, -не; высах, -хла; -ні (да 1 знач.),
засохнуць, -ну -неш, -не; засбх, -хла; -ні
(да 2 знач.) / прасбхнуць, -ну, -неш, -не;
прасбх, -хла; -ні (да 1 знач.).
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СОЦЕННЫ ал. сотня
СОЦЕНЬКА ад. сотня
СОЦКІ, -ага, мн. -ія, -іх, м. (уст.). Вы
барная асоба з сялян, якая дапамагала па
ліцыі падтрымліваць парадак у вёсцы.
СОЦЫУМ, -у, лі. (кніжн.). Тое, што і
^рамабства. II лрым. сацыяльны, -ая, -ае.
Сацыяльныя навук/. Сацыяльнае заканабаўс/лва.
СОЧКА ал сачыць*.
СОЧНІК, -а, лін. -і, -аў, м. Хлебабулач
ны выраб з тварожнай начынкай. Свелсы с.
СОШКА ал саха
СОШНЫ ел. саха
СОЯ, -і, лс. Бабовая расліна, насенне
якой выкарыстоўваецца ў харчовай пра
мысловасці і ў тэхніцы. II лрым. сбевы, -ая,
-ае. С. алей.
СПАБОРНІЦТВА, а, мн. ы, аў, лі
Форма дзейнасці (работы, гульні і пад.),
удзельнікі якой імкнуцца выявіць перава
гу над кім-н. у дасягненні чаго-н., дасяг
нуць лепшых вынікаў у чым-н. Слартыўныя спаборніцтвы. С. на плаванні.
СПАБОРНІЧАЦЬ, аю, аеш, -ае; не
зак., з к/м. Удзельнічаць у спаборніцтве. С.
у с/ле і спрыце.
СПАВАЖНЫ, -ая, -ае. Павольны, па
мяркоўны, няспешны, сталы. С. аддае. С.
характар. Ц наз. спаважнасць, -і, лс.
СПАВЕДНІК, а, мн. і, аў м І. Свя
тар, які прымае споведзь. 2. Той, хто
прыйшоў на споведзь. Ц лс. спавёдніца, -ы,
мн. -ы, -ніц.
СПАВІВАЧ, А, мн ьі, бў і СПАВІВІЧ,
-а, мн. -ы, -аў м. Доўгі вузкі пояс, якім
спавіваюць маленькіх дзяцей.
СПАВЙДЬ, спаўіб, спаўёш, спаўё; спаў
ём, спаўяцё, спаўюць; спавіў, -вілА, -лб;
спаві; спавіты; зак., каео (м/то). 1. Загар
нуць дзіця ў пялёнкі і звязаць спавівачом.
С. бз/ця. 2. Абвіць, аплесці чым-н.; абха
піць. Сухое валлё спавіта павуціннем. Ц не
зак. спавіваць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. спаві
ванне, -я, н. II лрым. спавівальны, -ая, -ае.
СПАВЯДАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
незак. 1. Быць на споведзі, прызнаваць
свае грахі. 2. леран. Шчыра расказваць пра
свае сакрэты, пра сябе. .Няма чаео колсналіу с. II зак. выспаведацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
СПАВЯДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; не
зак. 1. каео і без бал. Прымаць споведзь у
каго-н. С. грэшніка. 2. леран., каео. Ушчу
ваць за што-н. С. вучня за брэнны ўчынак.
3. Прытрымлівацца якога-н. вучэння,
пераканання і пад. Паэм кіраваўся прын
цыпам/, як/я слаеябаў Макс/м баабанов/ч.
II зак. паспавядаць, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны /
выспаведаць, -аю, -аеш, -ае; -аны. Ц наз.
спавяданне, -я, н.
СПАГАДА, -ы, ДМ -дзе, лс. 1. Спачу
ванне каму-н. у сувязі з чым-н., добра
зычлівыя адносіны да каго-н.; маральная
падтрымка. С. ба любзей. 2. Літасць да каго-н. з чыйго-н. боку. Д7якам слаеабы еульліаям/

СПАГАДАННЕ, -я, н. Тое, што і слаеаба.
СПАГАДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.,
каму-чаму. 1. Спачуваць, выяўляць спага
ду да чыйго-н. гора, бяды. С. чыёй-н. бябзе.
2. Праяўляць добразычлівасць, літасць да
каго-, чаго-н. С. вучням.
СПАГАДЛІВЫ / СПАГАДНЫ, ая, ае
Схільны да спагады, спагадання; чулы,
сардэчны. Слааабл/выя сусебз/. Ц наз. спа
гадлівасць, -і, лс. / спагаднасць, -і, лс.
СПАГАНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца;
зак. (разм.). Тое, што і алааан/цца. Ц незак.
спаганьвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
СПАГАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
зак., каео-м/то (разм.). І. Забрудзіць, зра
біць паганым, нячыстым. С. новыя боты.
2. леран. Зняважыць, пазбавіць святасці.
С. /баю. II незак. спаганьваць, -аю, -аеш,
-ае.
СПАГЕЦІ, мн., нескл. Выраб з пшаніч
най мукі ў выглядзе доўгіх саломінак, якія
адварваюцца цалкам. С. з таматным соу
сам.
СПАГНАННЕ, я, н 1. аі спагнаць 2.
Пакаранне за невыкананне або парушэн
не чаго-н. С. за парушэнне працоўнай бысцылл/ны.
СПАГНАЦЬ, -гашб, -гбніш, -гбніць;
-гані; -нАны; зак., што. 1. Прымусіць ад
даць прызначанае. С. боўе. С. штра%?. 2. на
к/м. Атрымаць задавальненне, выліўшы
свой гнеў дрэнны настрой на каго-н. С.
злосць на бамам/н/х. Ц наз. спагнанне, -я, н.
(да і знач.). Ц незак. спаганяць, -Аю, -Аеш,
-Ае; наз. спаганянне, -я, н
СПАД ел. спасці.
СПАДАБАЦЦА ел. падабацца.
СПАДАР, -А, мн. -й, -бў м. Форма афі
цыйнага ветлівага звароту да асобы ў бе
ларусаў /Саноўныя слабарын/ / слабары/ Ц
лс. спадарыня, -і, мн. -і, -рынь.
СПАДАРОЖНІК, а, мн і, аў м І.
Чалавек, які знаходзіцца ў дарозе разам з
кім-н. Мой с. — бяседы чалавек. 2. леран.
Тое, што спадарожнічае чаму-н., з'яўля
ецца разам з чым-н. Сырое набвор <е — с.
лрастубных захворванняў. 3. Нябеснае
цела, якое рухаецца вакол планеты, зор
кі. С. Зямлі — Месяц. 4. Касмічны апарат,
які запускаецца ў касмічную прастору з
дапамогай ракетных установах. Запусціць
с. II лс. спадарбжніца, -ы, мн. -ы, -ніц (да
1 знач.). II лрым. спадарожнікавы, -ая, -ае
(да 4 знач.; спец.) / спадарожніцкі, -ая, -ае
(да 1 знач.).
СПАДАРОЖНІЧАЦЬ, аю, -аеш, ае;
незок. 1. кому. Ісці, ехаць разам з кім-н.,
быць яго спадарожнікам. С. знаёмым у лаезбцы на экскурсію. 2. леран., каму-чаму.
Знаходзіцца з нечым у непарыўнай сувязі,
адбывацца адначасова або ўслед за чым-н.
Яму заўсёбы слабаролсн/чала ўбача. Лесня /
музыка слабаролсн/чаюць любзям усё лсыццё. II наз. спадарожнічанне, -я, н.
СПАДАРОЖНЫ, ая, -ае 1. Які руха
ецца ў адным напрамку з чым-н. Слаба-

СОЦ-СПА
ролсная машына. С. вецер. 2. Які сустрака
ецца на шляху. Слабаролсная станцыя.
СПАДАРСТВА, -а, н., зб. Форма афі
цыйнага ветлівага звароту да прысутных
(некалькіх асоб) у беларусаў б/аноўнае с.,
праслухайце аб^явы.
СПАДАЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-Ае; незак. 1. ал. спасці. 2. Звісаць, спус
кацца (пра адзежу, тканіну; валасы і пад.).
Яа плечы слабае каса.
СПАДЗІСТЫ, -ая, -ае. Які паступова
паніжаецца, мае схіл. С. берае. Слабз/стая
зара. II наз. спадзістасць, -і, лс.
СПАДЗЯВАННЕ, я, н Чаканне таго,
што мае адбыцца, надзея на што-н. С. на
лепшае лсыццё.
СПАДЗЯВАЦЦА, -дзяібся, -дзяёшся,
-дзяёцца; -дзяёмся, -дзеяцёся, -дзяібцца;
незак. 1. на што, з /нф., без бал. і са злуч.
«што». Мець спадзяванне, надзею на штон. С. на атрыманне лрэм//. Слабзяюся вярнуцца вячэрн/м рэйсам. 2. на каео-што. Быць
упэўненым у кім-, чым-н., мець спадзя
ванні на каго-н. Слабзяюся на свайао сына.
3. у з&орме 7 ас. абз. цяпер, спадзяюся ўлсыв.
ў знач. лаббчн. сл. Выражае ўпэўненасць.
7ы, слабзяюся, л/шняаа не бубзеш заварыць.
II зак. паспадзявацца, -дзяібся, -дзяёшся,
-дзяёцца; -дзяёмся, -дзеяцёся, -дзяібцца.
СПАДКАЕМЕЦ, -мца, мн. -мцы, -мцаў
м. 1. Асоба, якая атрымала спадчыну або
мае права на яе. 2. леран. Той, хто пра
даўжае чые-н. традыцыі, чыю-н. дзей
насць. II лс. спадкаёмніца, -ы, мн. -ы, -ніц. Ц
лрым. спадкаёмскі, -ая, -ае.
СПАДКІ, -аў (разм.). Маёмасць, спад
чына, якая пасля смерці ўладальніка пе
раходзіць у карыстанне каго-н.
СПАДНІЗУ, лрысл. Знізу; з-пад чаго-н.
С. ліроа лабзарэў.
СПАДНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, лс. Жано
чае адзенне ад пояса ўніз, а таксама частка
сукенкі ад таліі ўніз. Аул/ла новую слабн/цу.
0 Бегаць за спадніцай — заляцацца да жан
чын. Трымацца за спадніцу — быць у поў
най залежнасці ад жонкі (разм., неадабр.).
II ламянш. спаднічка, -і, ДМ -чцы, мн. -і,
-чак, лс. II лрым. спаднічны, -ая, -ае.
СПАДОБА. У выразе: (не) да спадобы —
(не) падабаецца, (не) па гусце. Мне не ба
слабобы так/ зарн/тур.
СПАДРУЧНЫ, ая, ае 1. Зручны
Слабручнае месца бля аблачынку. 2. у знач.
наз. спадручны, -ага, мн. -ыя, -ых, м. Па
магаты. 77айшоў у слабручныя ба сталяра.
СПАДЦІШКА, лрысл. (разм.). Скрыт
на, непрыкметна. б/кобз/ць с.
СПАДЧЫНА, -ы, лс 1. Маёмасць, якая
пасля смерці яе ўладальніка пераходзіць у
чыю-н. уласнасць, бацькоўская с. 2. Пераход маёмасці памёршага да яго спадкаем
цаў (спец.). 3. З'явы культурнага жыцця,
побыту, укладу; якія ўнаследаваны ад мі
нулых эпох, папярэдніх дзеячаў культур
ная с.
СПАДЧЫННАСЦЬ, і, лс 1. ал спад
чынны. 2. Захоўванне і перадача праз

СПА-СПА
пакаленні прыродных уласцівасцей арга
нізма. 3. Тое, што і слабымі (у 2 і 3 знач.)
(спец.). II лрым. спадчынны, -ая, -ае (да 1 і
З знач.).
СПАДЧЫННІК, -а, мл і, -аў м Тое,
што і слдбкдеме^. Ц ж. спадчынніца, -ы, мл.
-ы, -ніц. II лрым. спадчынніцкі, -ая, -ае.
СПАДЧЫННЫ, ая, ае 1. ал. спад
чына. 2. Звязаны са спадчыннасцю. Слдбчыллдя хедробд. 3. Які ідзе ў парадку пе
раемнасці ад аднаго да другога, засна
ваны на гэтым пераходзе. С. клязь. Ц лаз.
спадчыннасць, -і, ж. (да 2 знач.).
СПАДЫЛБА, лрысл. З-пад нахмураных
броваў недружалюбна, недаверліва, злос
на. Улябзець с.
СПАДЫСПАДУ, лрысл. 1. Знізу з ніж
няга боку; з-пад чаго-н. С. села мокрае.
Лыцяелуць кл/еу с. 2. лердл. З самых глы
бінь чаго-н. С., з сдмдй бушы, кралася
/лрыяолслля бумкд.
СПАЖЁІВА, -ы, лс. 1. Тое, чым лёгка
можна пажывіцца (разм.). Лдбкі бд слджыеы. 2. Харч, ежа; здабыча. Лісы шукдю^ь слджыеы. 3. лердл. Матэрыял для
роздуму разумовай дзейнасці і пад. С. Для
розуму.
СПАЖЫВАЛЬНІК, а, мл і, аў м
Тое, што і слджыеец. Ц лс. спажывальніца,
-ы, мл. -ы, -ніц. II лрым. спажывальніцкі,
-ая, -ае.
СПАЖЫВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лездк.,
што. І. Выкарыстоўваць як ежу. С. мясд.
2. Выкарыстоўваць, расходаваць для ся
бе. II здк. спажыць, -жывў, -жывёш, -жывё; -жывём, -жывяцё, -жывўць; -жь^ты. Ц
лдз. спажыванне, -я, л. 7дедры лороблдед
СЛДЛСЫ6ДЛЛЯ.

СПАЖЫВЁЦ, -жыўцА, мл. -жыўцы,
-жыўцбў м. 1. Асоба або арганізацыя, якія
спажываюць прадукцыю чыёй-н. вытвор
часці. 7дедры Для мдсдедед слдлсыўцд (для
масавага пакупніка). 2. лердл. Той, хто ім
кнецца да задавальнення толькі сваіх па
трэб (неадабр.). Ц лрым. спажывецкі, -ая,
-ае (да 1 знач.). Слджыеецкдя кддлердцыя.
СПАЖЫВЕЦКІ, ая, ае І. ал спажы
вец. 2. лердл. Характэрны для чалавека,
які стараецца задаволіць толькі ўласныя
патрэбы (неадабр.). Слджыбецкія дблоеілы Дд жыцця.
СПАЖЫТАК, -тку м. 1. Тое, што слу
жыць для харчавання, для ежы, а таксама
рэчы, якімі карыстаюцца; маёмасць. 2. ле
рдл. Карысць, каштоўнасць. С. дД кеетдк
адлік/. 3. Карыстанне. тіббдць людзям лд с.
СПАЖЫЎНЫ, -ая, ае 1. Прызна
чаны для яды, спажывання. Слдлсыулыя
рдсл/лы. 2. Тое, што і лджыўлы. Ц лдз. спа
жыўнасць, -і, лс.
СПАЖЫЦЬ ал спажываць
СПАЗМА, -ы, мл. -ы, -аў лс. Сутарга,
сутаргавае скарачэнне мышцаў. Слдзмы ў
еорле. II лрым. спазматычны, -ая, -ае / спас
тычны, -ая, -ае.
СПАЗНАЦЦА, -нАюся, -нАешся, -наёцца; здк. (разм.). 1. Пазнаёміцца, здру
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жыцца; блізка сысціся. ТУашь/ бзец/ слдзлдл/ся ў школе. 2. з чым. Сутыкнуцца з
чым-н., зведаць што-н. С. з цяжк/м жыццём. II лездк. спазнавацца, -знаібся, -зна
ешся, -знаёцца; -знаёмся, -знаяцёся,
-знаібцца.
СПАЗНАЦЬ, -знАю, -знАеш, -знАе;
-знАны; здк. 1. што. Засвоіць, асэнсаваць
з'явы рэчаіснасці, атрымаць уяўленне. С.
здколы рдзе/цця ардмдДстед. С. /сц/лу. 2.
Набыць веды ў чым-н., пазнаць што-н. С.,
як скдлс/лруяедлы д^эедт. 3. і з ДдДдл. За
знаць, зведаць што-н. на ўласным вопы
це, перажыць што-н. С. ляеобы / лдкуты.
С., што тдкое едйлд. Ц лездк. спазнаваць,
-знаіб, -знаёш, -знаё; -знаём, -знаяцё,
-знак5ць. II лдз. спазнаванне, -я, л.
СПАЗНЁННЕ, я, мл і, -яў м Прыход, наступленне чаго-н. пазней устаноў
ленага часу /7рыйс^/ лд рдботу сд слдзлеллем. Цяел/к лрыйшоў сд слдзлеллем.
СПАЗНІЦЦА, спазнібся, спбзнішся,
спбзніцца; здк. 1. З'явіцца пазней, чым
трэба. С. лд сдмдлёт. 2. з чым, з /лф. і без
бдл. Не паспець зрабіць што-н. своечасо
ва. Слдзлілдся лдбдць бдкумелты. Ц лездк.
спазнацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
СПАІЦЬ, спаіб, спбіш, спбіць; спбены;
здк., кдео (што). 1. Прывучыць да па
стаяннага п'янства. С. еёску. 2. Напаіць
дап'яна. С. хлолцд. Ц лездк. спайваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц лдз. спойванне, -я, л.
СПАЙВАННЕ ал спаяцца
СПАЙВАЦЦА ел спаяцца
СПАЙВАЦЬ ал спаяць
СПАЙКА, -і, Л^спАйцы, мл. -і, спАек,
лс. 1. ал. спаяцца, спаяць. 2. Месца спай
вання, злучэння частак чаго-н. С. трубкі.
С. ллеўры. 3. лердл., дбз. Цесная сувязь,
яднанне людзей. Ц лрым. спаечны, -ая, -ае.
СПАКАВАЦЬ ел дакаваць
СПАКАЙНЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; лездк.
Рабіцца больш спакойным (спакойнай). Ц
здк. паспакайнёць, -ёю, -ёеш, -ёе
СПАКВАЛЙ, лрысл. (разм.). Павольна,
паступова. )7бч с. дхілдлд зямлю. С. рдздбрдццд ў лдлердх.
СПАКЛАДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
здк., што. Тое, што і кдстрь/рдедць. С. лсдрдбкд.
СПАКОЙ, -ю, м. 1. Стан цішыні, адсут
насць трывогі, хваляванняў шуму. Аеордму бзіцяці лдтрэбел с. 77дкілуць кдео-л. у
слдкоі (перастаць турбаваць). 2. Ураўна
важанасць, фізічнае і душэўнае заспака
енне. Црыемлы с. лд бўшы. Здхоўедць с. 0
Вечны спакой — смерць
СПАКОЙНЫ, ая, -ае І. Які знахо
дзіцца ў стане спакою, маларухомы або
нерухомы. Слдкойлдя рдкд. Сядзець слдкойлд (прысл.). 2. Які выражае спакой (у 2
знач.), без душэўных трывог; перажыван
няў. Слдкойлде жыццё. Яд сэрцы слдкойлд
(прысл.). 3. Стрыманы, ураўнаважаны,
ціхмяны, які нікога не раздражняе. С.
колы Слдкойлдед лордеу чдлдеек. 4. Роўны
ў сваім працяканні. Слдкойлдя хдбд. Слд

койлдя еутдркд. 5. Не ваенны, мірны. С.
чдс. 6. Які нічым і нікім не парушаецца,
адбываецца ў спакоі. Слдкойлдя стдрдсць.
7. Прыемны для вока (пра святло, фарбы
і пад.). Слдкойлыя фарбы лейздзкдў. Слдкойлде, мяккде сеятло. Ц лдз. спакойнасць,
-і, ж.
СПАКОН У выразе: спакон веку (вя
коў) — з даўніх часоў. С. беку еябомд.
СПАКОНВЁЧНЫ, -ая, ае Тое, што і
слрдбеечлы.
СПАКЎСА, -ы, мл. -ы, -кўс, ж. 1. Тое,
што вельмі вабіць чалавека, спакушае,
выклікае неадольнае жаданне, цягу да
чаго-н. Яе лдббдедццд ліякім слдкусдм. 2.
Схіленне да інтымнай блізкасці; прываб
ліванне. Яылд ялд ле толькі чдроўлдй еесялухдй, дле / зеобліцдй лд слдкусу. Ц лрым.
спакўсны, -ая, -ае.
СПАКУСІЦЦА, -кушўся, -кўсішся,
-кўсіцца; здк. 1. лд што, чым і без бдл.
Быць прывабленым чым-н. спакуслівым.
Яехтд слдкус/ўся лд мде цукеркі. 2. з іл%).
і без бдл. Не ўстаяць перад якім-н. жадан
нем, спакусай, схіліцца да якога-н. дзе
яння, справы. С. лдехдць лд морд. Ц лездк.
спакушАцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
СПАКУСІЦЬ, -купіў, -кўсіш, -кўсіць;
-кўшаны; здк., кдео (што). 1. чым і з іл%).
Прывабіць чым-н. захапляючым, пры
емным. С. лдкуллікоў моблым/ тдедрдм/.
2. Дабіцца інтымнай блізкасці. С. бзяўчылу. II лездк. спакушаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц лдз.
спакушэнне, -я, л.
СПАКЎСЛІВЫ, ая, -ае 1. Здольны
спакусіць (у 1 знач.); прынадны, пры
вабны, захапляльны. С. лдх суліц. 2. Які
абуджае пачуццёвую цягу; сексуальны.
Слдкусліедя бзяўчылд. II лдз. спакўслівасць,
-і, ж.
СПАКЎСНІК, -а, мл. -і, -аў м. Чалавек,
які спакушае каго-н. Ц ж. спакўсніца, -ы,
мл. -ы, -ніц.
СПАКУТАВАЦЦА, туюся, туешся,
-тўецца; -туйся; здк. Змардавацца, зму
чыцца. С. ў дбз/лоце.
СПАЛАСАВАЦЬ ел. паласавАць
СПАЛАСКАЦЬ, -лашчў, -лбшчаш,
-лбшча; -лашчьі; -ласкАны; здк., кдеошто. Абмыць, змыць бруд і пад. Слдлошчд
божбж зямлю. II лездк. спалоскваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц лдз. спалоскванне, -я, л. (да 1
знач.).
СПАЛАСНУЦЦА, -нўся, нёшся, -нёц
ца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; здк.
Злёгку змыць з сябе пыл, пот. С. ў рэчцы лдсля мдлд^ьбы. II лездк. спалосквацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
СПАЛАСНУЦЬ, нў, нёш, нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; здк., кдео-што.
Злёгку абмыць, апаласнуць. С. цэбдр. Ц ле
здк. спалоскваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лдз. спа
лоскванне, -я, л.
СПАЛАТНЁЛЫ, -ая, ае (разм) Які
стаў бледным, падобным на палатно (ад
страху, бяды і пад.).
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СПАЛАТНЁЦЬ, -бю, -ёеш, бе; зок.
(разм ). Стаць бледным, падобным на па
латно (ад страху; бяды і пад.).
СПАЛЁННЕ ад. паліць'.
СПАЛІЦЬ ал. паліць'
СПАЛОХ, -у, м. Раптоўнае адчуванне
страху; стан перапалоху хваляванне. С.
охоп/ў прысутных.
СПАЛОХАЦЦА ал. палохацца
СПАЛОХАЦЬ ал. палохаць
СПАЛУЧАЛЬНЫ, ая, ае Які дазваляе спалучыць пгго-н., з'яўляецца выні
кам спалучэння чаго-н. Ск?Ш(9аняал.учдяыя
сказы са спалучальным; аЭнос/нам/. С. рэф
лекс II наз. спалучальнасць, -і, зк
СПАЛУЧАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
незак. 1. ал. спалучыцца. 2. Дастасоўвацца
адно да другога, гарманіраваць. У корц/не
ўбодо спалучаюцца сеятло / цен/. 3. Усту
паць у сувязь, уваходзіць у спалучэнне.
77рыметн/к/ спалучаюцца з нозоўн/ком/. 4.
Служыць працягам адно другога; злучац
ца. Део лака/ спалучаюцца са спальням. Ц
наз спалучэнне, -я, н.
СПАЛУЧАЦЦА, -лучўся, -лўчышся, -лўчыцца; зак. Злучыцца адначасова,
аб'яднацца ва ўзаемнай адпаведнасці. Ц
незак. спалучацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
II наз. спалучэнне, -я, н.
СПАЛУЧАЦЬ, -лучў, -лўчыш, -лўчыць; -лўчаны; зак. 1. коео-м/то. Злучыць
адно з другім, аб'яднаць. С. тэорыю з прак
тыкам. С. %юрбы, колеры. 2. коео-м/точым. Наладзіць сувязь з кім-, чым-н. С.
рэк/ каналам. Ц незак. спалучаць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II наз. спалучэнне, -я, н.
СПАЛЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
Тое, што і пал/ць (у 1 знач.).
СПАЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны для
спання. С. еоеон.
СПАЛЬНЯ, -і, мн. -і, -лень / -льняў, зк.
1. Пакой, дзе спяць. С. Для <3ачк/. 2. Кам
плект мэблі для такога пакоя (разм.). .Да
быць спальню у крэдыт.
СПАНДЭЙ, -я, м. (спец.). 1. У антыч
ным вершаскладанні: стапа з двух доўгіх
складоў. 2. У сілаба-танічным вершаскла
данні: стапа харэя або ямба са звышсхемным націскам; часцей сустракаецца на ла
патку верша. II лрым. спандэічны, -ая, -ае.
СПАНІЭЛЬ, -я, мн. -і, -яў м. Парода
даўгашэрсных каратканогіх паляўнічых
сабак з вялікімі вісячымі вушамі.
СПАННЁ ал спаць
СПАНТАННЫ, ая, -ае (кніжн) Які
ўзнікае пад уздзеяннем унутраных пры
чын, без непасрэднага ўздзеяння звон
ку; адвольны. Спонтонное ром/энне. Ц нлз.
спантаннасць, -і, зк.
СПАПЯЛЁНЫ, -ая, ае 1. Які ператва
рыўся ў попел. Спапялелая бўбын/но. 2. пе
ран. Які набыў колер попелу; шэры.
СПАПЯЛЁЦЬ, І і 2 ас не ўжыв , бе;
зак. 1. Ператварыцца ў попел, згарэць да
шчэнту. 2. п^ран. Стаць попельным, шэ
рым.

СПАПЯЛІЦЦА, -лібся, -лішся, -ліцца;
-лімся, -пеліцёся, -лАцца; зак. 1. (71 2ос.
зеычамна не узкые.). Ператварыцца ў по
пел. 2. лбран. Растраціцца ў змаганні з
чым-н., у перажываннях за што-н. (пра
сілы, энергію і пад.). Ц незак. спапяляцца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
СПАПЯЛІЦЬ, лй, ліш, ліць; лім,
-пеліцё, -лАць; -лены; зак., коео-м/то. 1.
Ператварыць у попел, спаліць дашчэнту.
С. лёску. 2. леран. Растраціць у змаганні,
перажываннях, хваляваннях (сілу энер
гію і пад.). II незак. спапяляць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II наз. спапялённе, -я, н.
СПАРАВАЛЬНЫ, ая, ае Які служыць
для спаравання, мае адносіны да спара
вання; злучны. С. пункт. С. лерыяб.
СПАРАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-рўецца; зак. Пра жывёл: злучыцца. Ц не
зак. спароўвацца, -аецца; наз спароўванне,
-я, н.
СПАРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
-равАны; зак., каео. Пра жывёл: звесці для
злучкі; злучыць. Ц незак. спароўваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. спараванне, -я, н.
СПАРАДЗІЦЬ, -раджў, -рбдзіш, -ра
дзіць; -рбджаны; зак. 1. каео ('м/то). На
радзіць, даць жыццё каму-н. С. сына. 2.
лбран., каео-м/то. З'явіцца прычынай уз
нікнення чаго-н., стаць крыніцай чаго-н.
Замоўчванне фактаў спарадзіла чуткі. Ц не
зак. спараджаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. спа
раджэнне, -я, н.
СПАРАДКАВАЦЬ ад. парадкаваць.
СПАРАДЫЧНЫ, ая, -ае (кніжн ) Не
пастаянны, выпадковы, які праяўляецца
нерэгулярна. Спарадычная з ^ява. Ц наз. спа
радычнасць, -і, зк.
СПАРАЖНІЦЦА, -ражнібся, -рбжнішся, -рбжніцца; зак. 1. (7 і 2 ос. не ўзкые.).
Стаць парожнім, пустым. 77асу<Эа спорозкнідося. 2. Выдаліць з арганізма рэшткі пе
ратраўленай ежы (разм.). 3. Пазбавіцца
ад цяжарнасці шляхам выдалення пло
да (разм.). II незак. спаражнАцца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
СПАРАЖНІЦЬ, -ражніб, -рбжніш,
-рбжніць; -рбжнены; зак., м/то. Зрабіць
парожнім, пустым. С. збан. Ц незак. спа
ражняць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. спаражнённе,-я,н
СПАРАЛІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; зак., каео-м/то. 1. (7 / 2 ас.
не ўзкые.). Давесці да стану паралічу. Яое/
спорал/завала (безас ). 2. перон. Пазбавіць
магчымасці дзейнічаць, аслабіць пра
яўленне чаго-н. Страх спаралізаваў яе. С.
с/ды вораеа.
СПАРАХНЁЛЫ, ая, ае 1. Які згніў,
ператварыўся ў труху. Спарахнелыя бом/к/.
2. л^ран. Пра чалавека: састарэлы, драхлы.
II наз. спарахнеласць, -і, зк.
СПАРАХНЁЦЬ, ёю, ёеш, бе; зак 1.
Згніць, ператварыцца ў труху пыл. .Бервя
но спарахнела. 2. перан. Пра чалавека: са
старэць, зрабіцца драхлым.
СПАРАШУТАВАЦЬ ад парашутаваць

СПА-СПА
СПАРВАННЕ ад спарыць'
СПАРВАЦЦА ад спарыцца'
СПАРВАЦЬ ад спарыць'
СПАРЖА, -ы, зк. Травяністая агарод
ная расліна, тоўстыя белыя падземныя
парасткі якой ужыв. ў ежу. Ц прым. спаржа
вы, -ая, -ае.
СПАРНЕЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , бе;
незок. Станавіцца больш спорным (у 1
знач.). Дозкбзкусё спарнее.
СПАРОЎВАЦЦА ад спаравацца
СПАРОЎВАЦЬ ад. спараваць
СПАРОЦЬ, спарў, спбраш, спбра; спарьі; спбраты; зок. 1. м/то. Адпароць. С.
карункі з сукенкі. 2. коао-м/то. Зняць (звы
чайна зверху ўніз) адкуль-н. С. нтум/ыное
анязбо з бярозы. 3. коао-м/то. Скалоць, па
калоць чым-н. вострым (разм.). Ц незок.
спбрваць, -аю, -аеш, -ае.
СПАРТ... (ад. спорт...). Першая састаў
ная частка складаных слоў; ужыв. замест
«спорт...», калі націск у другой частцы
падае на першы склад, напр.: спортзодо,
спортклуб.
СПАРТАКІЯДА, ы, ДЗ/ дзе, мн ы,
-кйд, зк. Масавае спаборніцтва па розных
відах спорту. II лрым. спартакіядны, -ая, -ае.
СПАРТАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў м.
1. Грамадзянін Спарты — дзяржавы ў Ста
ражытнай Грэцыі, жыхары якой вызна
чаліся вынослівасцю, цярплівасцю, вялі
суровы лад жыцця. Лоеер спортонцоў. 2.
Чалавек, які задавольваецца самым неаб
ходным, адмаўляецца ад раскошы, вядзе
суровы лад жыцця. Ц зк. спартанка, -і, ДЗ/
-нцы, мн. -і, -нак. II лрым. спартанскі, -ая,
-ае.
СПАРТАЧЫЦЬ ад партачыць
СПАРТСМЁН, -а, мн ы, -аў, м Ча
лавек, які займаецца спортам (прафесій
на або сістэматычна). Ц зк. спартсмёнка,
-і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак. Ц лрым. спартсмёнскі, -ая, -ае.
СПАРТЫЎНЫ ад спорт
СПАРЫНГ, -у м. (спец.). Трэніровач
ны бой баксёраў перад спаборніцтвам;
вольны бой.
СПАРЫЦЦА', -руся, -рышся, -рыцца;
зок. (разм.). Аб'яднацца ў пару разам для
сумеснай работы. Ц незок. спарвацца, -аю
ся, -аешся, -аецца.
СПАРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
зок. (разм.). 1. Угрэцца, спацець (разм.). У
козкусемозкно с. 2. (7/2ос. неўзкые.). Пра
малако: закіпець.
СПАРЫЦЬ', -ру -рыш, -рыць; -ра
ны; зок., коео-м/то. Аб'яднаць у пару для
сумеснай работы. Ц незок. спарваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц ноз. спарванне, -я, н.
СПАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
зок., м/то. 1. Зварыць, утушыць у закры
тай пасудзіне. С. бурскі. 2. Закіпяціць (ма
лако). С. модоко.
СПАРЫШ', А, мн ьі, бў, м 1. Два
спараныя прадметы (каласы, плады, арэ
хі і пад.). Леуркі-слррым/ы. 2. Два гліняныя
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СПАТКАННЕ, -я, мн -і, -яў н І. ал
гаршчочкі, злучаныя агульнай ручкай, у
спаткацца, спаткаць. Нечаканае с. 2. Су
якіх насілі яду ў час палявых работ.
СПАР&ПГ, -у
Аднагадовая раслі стрэча закаханых, звычайна па ранейшай
на сямейства драсёнавых, якая звычайна дамоўленасці. Дзяўчына спяшаецца на с. С
Да спаткання — да сустрэчы.
расце каля дарог Дулу с.
СПАТКАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
СПАС', -у л*. У выразе: спасу няма — 1)
аб клас-, чаео-н., не пазбавіцца, не ўрата зак. І. з кім-чым. Трапіцца насустрач, сы
вацца ад каго-, чаго-н. Спасу няма аб пус сціся з кім-н., рухаючыся з супрацьлеглых
тазелля; 2) пра вельмі моцную ступень бакоў С. на вуліцы. 2. з к/м. Сысціся для
праяўлення чаго-н. Спасу няма аб бале сумеснага правядзення часу, па справе,
для спартыўнай барацьбы, спаборніцтва;
йку.
СПАС, -а, м. 1. Збавіцель, адна з на убачыцца з кім-н. Спаткаліся мацнейшыя
шахматысты. 3. Выявіцца, трапіцца. У
зваў Хрыста. 2. Абраз з вобразам Хрыста.
3. Неафіцыйная назва кожнага з трох жні кнізе спаткал/ся белам/ цікавыя цытаты. Ц
веньскіх царкоўных свят, прысвечаных незак. спатыкАцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
Збавіцелю. Спас першы — мябовы, с]руеі — II наз. спаткінне, -я, н.
СПАТКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.,
яблычны, жрэц/ — палатняны.
СПАСАВАЦЬ ел. пасаваць \
каео-што. 1. Убачыць, ідучы насустрач або
СПАСАЎКА, -і, ДМ -саўцы, мн. -і, -сапрыйшоўшы куды-н. С. аднавяскоўца ў еовак, лс. 1. Пост перад Спасам (у 3 знач.) рабзе. 2. Выйсці прывітаць каго-н., пры
2. Гатунак груш, якія паспяваюць к Спасу няць. С. еасцей ля веснічак. 3. Дачакацца
наступлення, з'яўлення, надыходу і пад.
(у 3 знач.).
СПАСВІЦЬ, спасў, спасёш, спасё; спа чаго-н. С. світанне ў под/. 4. Спасцігнуць
каго-н., надарыцца каму-н. Спаткала яео
сём, спасяцё, спасўць і спасў, спасвіш,
нейкае ліха. Ц незак. спатыкіць, -Аю, -Аеш,
спасвіць; спАсвім, спасвіце, спасвяць;
-Ае. II наз. спаткінне, -я, н. (да 1—3 знач.).
спасвіў -віла; спасі; спасвены; зак., што.
СПАТНЕЛЫ, -ая, -ае (разм.). Тое, што і
Зрабіць патраву або зрасходаваць на пад
спацелы. Ц лс. спатнёласць, -і, лс.
ножны корм. С. зялёную /праеў скацінай.
СПАТНЕЦЬ, -ёю, ёеш, ёе; зак
II незак. спасваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
(разм.). Тое, што і спацець.
спісванне, -я, н
СПАТРЭБІЦЦА, -блюся, -бішся, -біц
СПАСЛАЦЦА, спашлюся, спашлёшся,
спашлецца; спашлёмся, спашляцеся,
ца; зак. Стаць патрэбным, неабходным.
Уасоп/сы яшчэ спатрэбяцца, асабліва су
спашлібцца; спашліся; зак. Указаць на ка
го-, што-н. у пацвярджэнне ці апраўданне часныя.
СПАТРЭБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -бле
чаго-н.; прывесці ў якасці доказу С. на аў
ны; зак., што. Выкарыстаць на што-н. С.
тарытэтныя крышцы. II незак. спасылацца,
цукар на варэнне.
-Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц наз. спасылка, -і,
СПАТЫКАЦЦА', -Аюся, -Аешся, -Аец
ДАТ -лцы, мн. -і, -лак, лс. і спасыланне,
ца; незак. 1. ел. спатыкнуцца. 2. Ісці ня
-я, н.
СПАСГ&ЧНЫ ал спазма
спрытна, няёмка, няўпэўнена ступаючы.
СПАСЦІ, 1 і 2 ас. не ўжыв., спадзё; спаў Ато сябзіць — не спатыкаецца, хто маў
спАла; зак. 1. Упасці ўніз, аддзяліўшыся ад чыць — не памыляецца (разм.).
СПАТЫКАЦЦА^ ал спаткацца
чаго-н., не ўтрымаўшыся на чым-н. ЛбСПАТЫКАЦЬ ал спаткаць
руч спаў з кабўшкі. 2. Пайсці на спад, па
СПАТЫКАЧ, -А, м. Гарэлка або спірт,
нізіцца ва ўзроўні (пасля паводкі). 77асля
лавобкі ваба спала. 3. Стаць меншым у настоеныя на мускатным арэху і прыпра
сіле праяўлення, аслабець; меншаючы,
вах. карачка спатыкача. Ц прым. спатызнікнуць.
вечару тэмпература ў бзіця- кічны, -ая, -ае.
СПАТЫКНУЦЦА, нўся, нёшся, -нёц
ці спала. ТТнхл/на на руцэ спала. 0 Спасці з
цела (твару) (разм.) — схуднець. Ц незак.
ца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак. 1.
спаліць, -Ае. Ц наз. спад, -у АТ -дзе, м. (да Зачапіўшыся за што-н. на бягу ці ідучы,
2 і 3 знач.).
страціць раўнавагу С. аб камень. 2. перан.
СПАСЦІГНУЦЬ, ну неш, не; спа
Спыніць якое-н. дзеянне, перастаць ра
сціі; -гла; -ні; -нуты; зак., каео-што біць што-н., натрапіўшы на перашкоды,
(разм.). 1. Усвядоміць, зразумець, пранік цяжкасці (разм.). 7бльк/ б не с., чытаючы
нуць у сутнасць чаго-н. С. філасофскі сэнс верш па памяці. 3. перан. Зрабіць памылку
рамана. 2. (7/ 2 ас. звычайна не ўлсые.). ў жыцці (разм.). 7)ыў выпадак, і я спатык
Выпасці на долю каго-, чаго-н., здарыц нуўся.
СПАЎЗЦІ -зў, -зёш, -зё; -зём, -зяца з кім-, чым-н. (пра што-н. дрэннае,
непрыемнае). 7>яба спасцігла /х сям 'ю. Ц не цё, -зўць; споўз, спаўзлА, -злб; -зі; зак. 1.
зак. спасцігаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. спа Спусціцца паўзком або цяжка, павольна
сціжэнне, -я, н. (да І знач.).
злезці адкуль-н. С. з зоры ўніз. С. са сто
СПАСЙЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак,
зе. 2. (7 і2ас. неўлсыв.). Паволі, паступова
лс. І. ал. спаслацца. 2. Цытата з тэксту або ссунуцца, саслізнуць, зрушыцца з месца
ўказанне крыніцы, на якую спасылаюцца.
(аб прадметах). 77авязка спаўзла з калека.
С. баецца ў канцы раздзела. Ц прым. спа- 3. Аддаліцца паўзком, сысці куды-н. Ча
рапаха спаўзла некубы. 4. перан. Паступова
сіыачны, -ая, -ае (да 2 знач.).

адыходзячы ад правільных пазіцый, стаць
на заганны шлях. С. ба ^армал/зму ў аналі
зе (неадабр.). Ц незак. спаўзіць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II наз. спаўзінне, -я, н. (да 1,2 і 4 знач.).
СПАЎЗЦІСЯ, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-зёцца; -зёмся, -зяцёся, -зўцца; спбўзся,
спаўзлАся, -злбся; зак. Паўзучы, сабрацца
ў адно месца. Марашкі спаўзліся ба пня. Ц
незак. спаўзАцця, -Аецца; -Аемся, -Аецеся,
-Аюцца. II наз. спаўзінне, -я, н.
СПАЎНА, прысл. Поўнасцю, цалкам.
Ўтрымаць разлік с.
СПАЎНЯЦЦА ал. споўніцца.
СПАХАПІЦЦА, -хаплюся, -хбпішся,
-хбпіцца; зак. 1. Раптоўна заўважыць па
мылку недагляд, успомніць пра што-н.
забытае. Спахапілася, што не ўсё бапісала
ў анкеце. 2. Схамянуцца, падхапіцца. Спа
хапілася табы, як сын выйшаў за бзверы. Ц
незак. спахапляцца, -Яюся, -Яешся, -Яецца
і спахоплівацца, -аюся, -аешся, -аецца.
СПАХМУРНЕЛЫ, ая, -ае 1. Пра
з'явы прыроды: які зрабіўся хмурным,
змрочным. Спахмурнелае неба. 2. перан.
Які стаў сумным, маркотным (пра чала
века, яго твар). С. твар. Ц наз. спахмурнёласць, -і, лс.
СПАХМУРНЕЦЬ, ёю, -ёеш, -ёе; зак
1. (7 і 2 ас. звычайна не ўлсыв.). Пра з'явы
прыроды: зрабіцца хмурным, змрочным.
Яаб лесам неба спахмурнела. 2. перан. Стаць
сумным, невясёлым, маркотным. Яб та
кой нечаканай навіны мац/ спахмурнела.
СПАХОПЛІВАЦЦА ел. спахапіцца
СПАЦЕЛЫ, -ая, -ае. 1. Потны, пакры
ты потам. С. твар. 2. Запацелы, пакрыты
вільгаццю. Спацелыя шыбы. Ц наз. спацёласць, -і, лс
СПАЦЕЦЬ ал пацець
СПАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., спіцца;
спілася; безас., незак. Пра жаданне, маг
чымасць спаць. 77а свелсым паветры бобра
спіцца.
СПАЦЬ, сплю, спіш, спіць; спім, спіцё, спяць; спаў спіла; спі; незак. 1. Зна
ходзіцца ў стане сну. 77ора класціся с. 2.
перан. Заціхнуць, быць бязлюдным; быць
у стане спакою, нерухомасці. Тбраб спіць.
Демнае возера спіць. 7?ецер спіць. 3. перан.
Быць пасіўным; бяздзейнічаць. 7рэба бы
ло не спаць, а рашуча бзейнічаць. 4. з кім.
Знаходзіцца ў палавой сувязі з кім-н.
(разм.). С. з чулсой лсонкай — арэх. О Спаць
вечным сном — пра памёршага. Спаць мёр
твым сном — моцна спаць. Ц наз. спаннё,
-Я, н. (да 1 знач.; разм.).
СПАЧАТКУ, прысл. 1. Перш за ўсё; у
першы момант. С. набўмай, а потым зава
ры. 2. Яшчэ раз; зноў 77ачаць лсыцце с.
СПАЧУВАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які выра
жае спачуванне каму-н. з прычыны гора,
няшчасця, бяды і пад. 2. Спагадлівы. С.
чалавек. Ц наз. спачувальнасць, -і, лс.
СПАЧУВАННЕ, я, н 1. Спагадлівыя
адносіны да чыёй-н. бяды, гора, няшчас
ця; спагада. Сўсебзі прыхобзілі са сваімі
сначуваннямі. 2. Добразычлівыя адносіны
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да каго-, чаго-н., маральная падтрымка.
Лео ўчь/нк/ не зномм/л/ спочуеоння у сяброў.
СПАЧУВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; яезок.,
кому-чому. 1. Адносіцца да каго-, чаго-н.
са спачуваннем, жалем. С. бацькоўскаму
зору. 2. Добразычліва ставіцца да каго-,
чаго-н. С. малабзёлсн&му руху.
СПАЧЫВАЛЬНЯ, і, мя і, лень /
-льняў, лс. (уст.). Спальня (звычайна ў па
лацы, у панскім доме і пад.).
СПАЧЫН, -у м. 1. Перапынак у працы
для аднаўлення сіл. 2. перон. Смерць, су
пакой (высок.). Ленны с.
СПАЧЫНАК, -нку м. Тое, што і спячыя
(у 1 знач.).
СПАЧЫЦЬ, -чнў, -чнёш, -чнё; -чнём,
-чняцё, -чнўць; -чні; зок. 1. Аднавіць свае
сілы адпачываючы. С. пероб бороеом. 2. пероя. Памерці (высок.). Ц яезок. спачываць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц яоз. спачыванне, -я, я. (да
1 знач.).
СПАЯЦЦА, І і 2 ас. не ўжыв., -Аецца;
зок. 1. Злучыцца шляхам паяння. Донцы
<3роту сноял/ся моцно. 2. перон. Злучыцца
ў адно непарыўнае цэлае, зрабіцца друж
нымі. Дз/цячы колектыў хутко сяояуся. Ц
яезок. спАйвацца, -аецца. Ц яоз. спайванне,
-я, я. / спАйка, -і, ДАГспАйцы, лс.
СПАЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зок. 1.
мяло. Злучыць паяннем. С. трубы. 2. перон., коео-м/то. Непарыўна звязаць, з'яд
наць. С. комонбў. II яезок. спайваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц яоз. спАйванне, -я, я. / спййка,
-і, ДМспАйцы, лс.
СПЕКТАКЛЬ, -я, мя -і, -яў, м 1. Па
станоўка, паказ п'есы ў тэатры. /Трэміеро
слектокля. 2. перон. Пра якое-н. незвы
чайнае здарэнне, відовішча, выпадак і
пад. 77оро кончоць еэты с./
СПЕКТР, -а, мя. -ы, -аў м. (спец.). 1.
Сукупнасць усіх значэнняў якой-н. велі
чыні, што характарызуе сістэму або пра
цэс. Атычны с. 2. Сукупнасць колеравых
палос, якія атрымліваюцца пры прахо
джанні промня праз праламляльнае ася
роддзе. Сояечяы с. II ярым. спектральны,
-ая, -ае.
СПЕКТРА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносі
ны да спектра (у 2 знач.), да спектральных
прамянёў напр.: спектросколм, спектро
метры^ слектроеромо.
СПЕКУЛЯВАЦЬ, -лібю, -лібеш, -лібе;
-лібй; яезок. 1. чым і яо чым. Займацца
спекуляцыяй' (у 1 знач.) С. бэф/цытным/
тоеором/. 2. лерол., яо чым. Дзейнічаць,
выкарыстоўваючы што-н. у карыслівых
мэтах (неадабр.). С. яо боееры. Ц обнокр.
спекульнўць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё,
-нўць; -ні (разм.). Ц яоз. спекуляванне, -я, л.
СПЕКУЛЯНТ, -а, М -нце, мя. -ы, -аў
м. Той, хто займаецца спекуляцыяй' (у 1
знач.). II лс. спекулянтка, -і, ДМ -тцы, мя.
-і, -так. II лрь/м. спекулАнцкі, -ая, -ае.
СПЕКУЛЯЦЫЯ', -і, лс., лсроя, яо чым
і чым. Разлік, намер, заснаваныя на выка
рыстанні чаго-н. з карыслівымі мэтамі. С.

яо чосоеых цялскосцях. С. окцыям/. С. яо
лоеым/энн/ попыту. Ц лрым. спекуляцыйны,
-ая, -ае.
СПЕКУЛЯЦЫЯ , -і, лс (кніжн) Аб
страктныя разважанні, адарваныя ад во
пыту і практыкі. 77сеўбояоеукоеь/я спекуляцы/. II лрым. спекуляцыйны, -ая, -ае.
СПЕЛАСЦЬ, -і, лс 1. ад спелы 2. пе
рон. Высокая ступень чаго-н., даскана
ласць; сталасць. Солроўбяоя теорчоя слелосць прымяло зяочяо лознем.
СПЕЛЕАЛОГІЯ, і, лс Навука аб вы
вучэнні пячор — іх паходжання, будовы і
выкарыстання чалавекам. Ц лрым. спелеа
лагічны, -ая, -ае.
СПЕЛЕОЛАГ, -а, мя -і, -аў, м Тбй, хто
займаецца спелеалогіяй як спецыяліст
або аматар. Слортсмея-с. обслебўе пячоры
со слрртыўно-турысцкйн/ мэтам/.
СПЁЛЫ, -ая, -ае, н. 1. Які паспеў вы
спеў стаў прыгодным для ўжывання. С.
яблык. 2. нерол. Які дасягнуў вопытнас
ці, майстэрства (пра музыканта, артыста,
мастака і пад.). 3. перон. Дасканалы, грун
тоўна абдуманы; закончаны. Спелыя бумк/. II зок. спёласць, -і, лс.
СПЕРАДУ, прыся, і лрыноз. 1. прыся. З
пярэдняга боку. 7%?ым/ыло болт с. 2. лры
ноз. з Р. Выражае прасторавыя адносіны;
ужыв. для ўказання на месца наперадзе
чаго-н. 7сц/ с. кояоны.
СПЁРМА, -ы, лс. (спец.). Рэчыва, якое
выпрацоўваюць мужчынскія палавыя за
лозы і якое ўтрымлівае палавыя клеткі.
СПЕРМАТАЗОІД, -а, М -дзе, мн ы,
-аў м. (спец.). Мужчынская палавая клет
ка чалавека, жывёл і некаторых раслін.
СПЕРЦІ', сапрА; зок. (разм.). 1. (7 /2ос.
зеычомно не ўлсые.). Сціснуць, здушыць.
Дўх слеряо (безас.). Ц незок. спіраць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
СПЕРЦІ, сапрў, сапрэш, сапрЗ; сапрбм, сапрацё, сапрўць; спёр, спёрла;
сапрьі; спёрты; зок., коео-м/то (разм.). 1.
Украсці. С. ером/ы. 2. м/то. Ссунуць, са
браць у адно месца. С. мэблю ў обз/н поком.
3. перон., коео. Прагнаць з пасады, служ
бы. С. з пособы стррм/ыню.
СПЕРЦІСЯ, 1 і 2 ас. не ўжыв., сапруц
ца; спёрся, спёрлася; зок. (разм.). Збіцца,
стоўпіцца ў адным месцы. С. ў обным поко/. II незок. спірацца, -Аецца.
СПЕСЦІЦЦА, спёшчуся, спёсцішся,
спёсціцца; зок. Стаць распешчаным, кап
рызным.
СПЕСЦІЦЬ ая песціць
СПЕЎ, спёву, мн. спёвы, спёваў м. 1. ал.
спяваць. 2. Песня. С. сояоўя. Зо рачком чул/ея спееы бзяўчот. 3. Выкананне песень,
арый і пад. як мастацтва. Лысок/ ўзровень
хоробыхслееоў. Ц лрым. спёўны, -ая, -ае.
СПЕЎКА, -і, ДА/спёўцы, мн. -і, спёвак,
лс. Рэпетыцыя хору.
СПЕЎНІК, -а, мн. -і, -аў м. Зборнік
твораў для спеву.
СПЕХ, -у м. (разм.). Паспешлівасць,
спешка. Утоком спробе трэбо без спеху.

СПА-СПЕ
СПЕЦ, -а, мн. -ы, -аў м. (разм.). 1. На
зва спецыяліста — выхадца з інтэлігенц
кага асяроддзя, якая ўжыв. ў першыя гады
савецкай улады (уст.). 2. Вельмі дасведча
ны чалавек, майстар сваёй справы. 7?н у
еэтом спроее с.
СПЕЦ... Першая састаўная частка
складаных слоў якая адпавядае па знач.
слову «спецыяльны*, напр.: слец^онб,
спецзокоз, слецлробпрыемстеы.
СПЕЦАДЗЕННЕ, -я, я Тое, што і слецболротко.
СПЕЦВОПРАТКА, і, ДАТ тцы, лс
Спецыяльная вопратка, прызначаная для
працы ў розных умовах. Лыбоць спецеопротку.
СПЕЦКАР, -а, мн ы, -аў м Скара
чэнне: спецыяльны карэспандэнт. Ц лрым.
спецкараўскі, -ая, -ае.
СПЕЦЦА, спяібся, спяёшся, спяёцца;
спяёмся, спеяцёся, спяібцца; зок. 1. Да
сягнуць зладжанасці ў сумесным спеве.
Дору трэбо ям/чэ с. 2. перон., з кім. Дасяг
нуць поўнай згоды ў чым-н., адзінства ў
поглядах, узгодненасці ў дзеяннях (разм.).
Яны ўлсо боўно слел/ся. Ц незок. спявацца,
-Аецца.
СПЕЦЫІ, -цый, обз. спёцыя, -і, лс.
Вострыя пахучыя прыправы (гарчыца,
перац, лаўровы ліст і інш.). Мясо со спе
цыям/.
СПЕЦЫФІКА, -і, ДАТ -фіцы, лс Су
купнасць адметных, спецыфічных асаблі
васцей. С. олерноао мостоцтео.
СПЕЦЫФІКАЦЫЯ, і, лс (кніжн) І.
Вызначэнне і пералік спецыфічных асаб
лівасцей, удакладненая класіфікацыя чаго-н. 2. Тэхнічны дакумент з пералікам
дэталей і частак, а таксама ўказанні на іх
колькасць і ўмовы прымянення.
СПЕЦЫФІЧНЫ, -ая, -ае Уласцівы,
характэрны толькі дадзенаму прадмету;
адметны, своеасаблівы. С. смок. Ц ноз. спе
цыфічнасць, -і, лс.
СПЕЦЫЯЛІЗАВАЦЦА, -зўюся, -зўешся, -зўецца; -зўйся; зок. і незок., но чым, ло
чым, у чым. 1. Набыць (набываць) спецы
яльныя веды, якую-н. спецыяльнасць. С.
ло собобобстее. 2. Дзейнічаць, развівацца
ў выразна акрэсленым кірунку; мець спе
цыяльнае прызначэнне. С. по бытеорчосц/
еобз/нн/коў. II ноз. спецыялізацыя, -і, лс.
СПЕЦЫЯЛІЗАВАЦЬ, -зўю,
зўеш,
-зўе; -зўй; -завАны; зок. і незок. 1. коео
("м/то). Даць (даваць) спецыяльныя веды ў
якой-н. галіне навукі і тэхнікі, навучыць
(навучаць) якой-н. спецыяльнасці. С.
стубэнтоў по мобозноўстее. 2. м/то. Пры
значыць (прызначаць) для спецыяльнага
выкарыстання або для работы ў якой-н.
спецыяльнай галіне. С. проблрыемстео но
еытеорчосц/ лоперы. Ц ноз. спецыялізацыя,
-і, лс.
СПЕЦЫЯЛІСТ, -а, АТ-сце, мн -ы, -аў,
м. Чалавек, які валодае якой-н. спецыяль
насцю, мае спецыяльныя веды ў якой-н.
галіне навукі, тэхнікі, мастацтва. С. ло

СПЕ-СПІ
с^іЗэчныхзюбо/юаняях. Ц ж. спецыялістка,
-і, ДЛ/-тцы, мн. -і, -так.
СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЬ, і, мн. і, ей, зк.
1. Асобная галіна навукі, тэхнікі, мастац
тва; сфера чыёй-н. дзейнасці або выву
чэння чаго-н. Зймдць экзамен на спецы
яльнае^/. 2. Тое, што і прафесія, асноўная
кваліфікацыя. Сын мае с. музыкантка. 77рацаеаць на спецыяльнасці.
СПЕЦЫЯЛЬНЫ, -ая, ае Асобы, які
прызначаны выключна для якой-н. на
вукі, тэхнікі, мастацтва, уласцівы той або
іншай спецыяльнасці. Спецыяльная адука
цыя. Спецыяльная /пэрм/налое/я.
СПЕЦЬ' ал пець
СПЕЦЫ, 1 і 2 ас. не ўжыв., спёе; не
зак. 1. Рабіцца спелым (пра гародніну,
злакі і пад.). /7а пал/ снее ячмень. 2. нерак.
Прымаць закончаную форму; канчаткова
складвацца. У іх след/ ноеыя планы. Ц зак.
паспаць, -ёе
СПЕШВАЦЦА ал спешыцца
СПЕШВАЦЬ ал спешыць
СПЕШКА, -і, ДА/ -шцы, зк. Старанне
зрабіць што-н. як мага хутчэй; паспеш
насць. Снеп/кі у такоі/ спраее не мазка
быць.
СПЕШНЫ, ая, ае Які патрабуе хут
кага выканання; які нельга адкладваць;
тэрміновы. Снежная рабатка. Спешна
(прысл.) сабрацца на схаб. Спешнае забанне. II наз. спёшнасць, -і, зк. (да 1 знач.).
СПЕШЫЦЦА, -піўся, -шышся, -шыцца; зак. Злезці з каня. Лтраб спешыўся. Ц
незак. спёшвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
СПЕШЫЦЬ, -ілу -шыш, -шыць; -гна
ны; зак., каза. Загадаць або прымусіць
спешыцца. С. канн/каў. Ц незак. спешваць,
-аю, -аеш, -ае.
СПЁКА, -і, ДА/ спёцы, зк. Моцная га
рачыня ў паветры, нагрэтым сонцам; спя
кота.
СПЁРТЫ, -ая, -ае. Пра паветра: душ
ны, нясвежы. II наз. спёртасць, -і, зк.
СПІВАЦЦА ал спіцца
СПІВАЦЬ ал спіць
СПІДВЕЙ, -я, м. Від спорту — мота
гонкі на спецыяльных (гаравым, земля
ным, травяным або ледзяным) трэках.
СПІДОМЕТР, -а, мн ы, -аў м Прыбор-паказальнік хуткасці руху аўтамабі
ляў і пройдзенай адлегласці.
СПІКЕР, -а, мн. -ы, -аў м. Старшыня
парламента ці (у парламентах некаторых
краін) яго ніжняй палаты. Ц лрым. спікер
скі, -ая, -ае.
СПІКІРАВАЦЬ ал пікіраваць
СПІЛАВАЦЬ, -лўю, -лўеш, -лўе; -лўй;
-лавіны; злк., о/то. 1. Зрэзаць пілой. С.
бярозу. С. еерхае/ну брэеа. 2. Зраўняць на
пільнікам шурпатасці на чым-н.; апіла
ваць. II незлк. спілоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
нлз. спілоўванне, -я, н.
СПІНА, -ы, мн. -ы, спін, зк. Частка ту
лава ад шыі да крыжа. 2?ь/лрлс/плць еп/ну.
0 Гйуць спіну — 1) многа і цяжка праца
ваць на каго-н.; 2) пбраб кім пакланяцца,
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угоднічаць За спінай вялікі вопыт рабо
ты — у мінулым На ўласнай спіне зведаць
а/то-н. — на сваім вопыце. Не разпнаючы
спіны — без адпачынку старанна рабіць
што-н. Павярнуцца спінай ба клас-, члео-н. — выказаць абыякавасць, знявагу
перастаць звяртаць увагу на каго-, што-н.
Рабіць а/то-н. за спінай у каео-н. — без ве
дама каго-н. II намяно/. спінка, ДЗ/ -нцы,
мн. -і, -нак, зк. II ярым. спіннй, -Ая, -бе.
Сл/нньгя плзелнк/. С. мазе (у пазваночніку).
СПІНІНГ, а, мн і, -аў м Рыбалоў
ная снасць, якая складаецца з вудзільна,
шпулькі з лёскай і блясны. Ц прым. спінін
гавы, -ая, -ае.
СПІНКА, -і, ДЗ/ -нцы, мн. -і, -нак, зк.
1. ал. спіна. 2. Апора для спіны ў крэсла,
канапы і пад. С. крэсла. 3. Частка адзен
ня, якая закрывае спіну (спец.). .Выкраіць
спінку.
СПІННАМАЗІАВЙ, -Ая, -бе Які мае
адносіны да спіннога мозга. Сп/ннлмлзелеыя перлы.
СПІНННі ал спіна
СПІРАЛЬ, -і, мн і, ей / яў зк 1. Не
замкнутая крывая лінія, якая ўтварае шэ
раг абаротаў вакол пункта на плоскасці
або вакол восі. 2. Дрот, спружына або ін
шы прадмет, звітыя, скручаныя па такой
лініі. С. бля прлсл. II ллмянм/. спіралька, -і,
ДЗ/ -льцы, мн. -і, -лек, зк. (да 2 знач.). Ц
лрым. спіральны, -ая, -ае
СПІРАЦЦА ал сперціся
СПІРАЦЬ ал сперці'
СПІРТ, -у, 3/ -рце, мн. спіртй, -бў м.
1. лбз. Гаручая, з высокім працэнтам ал
каголю вадкасць, якая атрымліваецца
перагонкай некаторых прадуктаў што
змяшчаюць у сабе цукар і крухмал. .Вінны
с. 2. Арганічнае злучэнне, вуглевадарод,
у якім атам вадароду замешчаны водным
астаткам (спец.). Метылавы с. Драўняны
с. II прым. спіртав^і, -Ая, -бе і спіртнй, -Ая,
-бе (да І знач.). Снцмпабыялакі. Сніртаеое
брабзкэнне.
СПІРТОЎКА, -і, ДЗ/ -тбўцы, мн. -і,
-тбвак, зк. Спіртавы награвальны прыбор.
II прым спіртовачны, -ая, -ае.
СПІРЙТ, -а, 3/ -рйце, мн. -ы, -аў м.
Той, хто займаецца спірытызмам. Ц зк. спі
рытка, -і, Д3/-тцы, мн. -і, -так. Ц прым. спі
рыцкі, -ая, -ае.
СПІРЫТЫЗМ,
у м
Містычная
плынь, заснаваная на веры ў магчымасць
непасрэдных зносін з душамі памёршых,
а таксама самі зносіны пры дапамозе роз
ных умоўных прыёмаў (вярчэнне сталоў
стукаў і пад.). Ц лрым. спірытычны, -ая, -ае.
С. слане.
СПІС, -а, мн. спісы, -аў, м. 1. Пісьмовы
пералік каго-, чаго-н. С. стубэнтаў. 2. Ру
капісная копія; перапісаны тэкст чаго-н.
Сторазкытныя спісы летапісу. 3. Даку
мент, у якім пералічаны якія-н. звесткі.
О Паслужны спіс — дакумент са звесткамі
аб праходжанні службы. Ц лрым. спісачны,
-ая, -ае (да 1 знач.).

СПІСАЦЦА,
слініўся,
спііпашся,
сцішацца; спішыся; зак. 1. Звязацца з
кім-, чым-н. праз перапіску. С. са слаім/
абнакурсн/камі. 2. У маракоў авіятараў і
пад.: звольніцца, выйсці ў запас (спец.).
С. з карабля. 3. Зрасходавацца пры пісьме;
прыйсці ў непрыгоднасць (пра аловак,
пяро і пад.). Стрызкань спісаўся. Ц незак.
спісвання, -аюся, -аешся, -аецца. Ц наз.
спісанне, -я, н. (да 2 знач.).
СПІСАЦЬ, спішў, спішаш, спіша; спішй; спісаны; зак. 1. а/то. Перапісаць з
арыгінала пгго-н., зрабіць рукапісную
копію чаго-н. С. з боо/кі сказы. С. еера/ы са зборніка паэзіі. 2. а/то. Паказаць (у
жывапісе, літаратуры), выкарыстаўшы
каго-, што-н. як прататып, натуру. С. ко
пію з карціны. 3. а/то і з бабан. Запісаць у
спіс каго-, што-н. С., колькі чало патрэбна
бля пахобу. 4. а/то. Дакументальна афар
мляючы, запісаць як зрасходаванае або
непрыгоднае. С. старое абсталяванне. 5.
а/то. Запоўніць пісьмовымі знакамі да
канца; зрасходаваць (сшытак, аркуш па
перы і пад.). С. усе старонкі ў са/ытку. 6.
а/то. Зрасходаваць на пісанне (разм.). С.
чарніла. 7. яеран., каео-а/то. Спаласаваць,
збіць (разм.). С. ноеі бубцом. 8. каео-а/то.
У маракоў авіятараў і пад.: звольніць, ад
правіць у запас (спец.). С. на берае. Ц незак.
спісваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. спісванне,
-я, н. (да 1—6 і 8 знач.) / спісанне, -я, н. (да
4 і 8 знач.).
СПІТЫ, -аў (разм.). Недапітыя рэшткі
чаго-н.
СПІХАЦЬ' ел сапхнуць
СПІХАЦЬ^ ел сапхаць
СПІХНЎЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; -нўты; зак. Тое, што і са
пхнуць. II незак. спіхваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
наз. спіхванне, -я, н.
СПІЦА, -ы, мн. -ы, спіц, зк. І. Адзін з
драўляных або металічных стрыжняў які
злучае калодку кола з вобадам. У коле не
хапае мноеа спіц. 2. Драўляны або мета
лічны стрыжань рознага прызначэння.
3. Плоскае выгнутае шыла для пляцен
ня лапцей. 4. Тонкі драцяны стрыжань
для вязання. 0 Апошняя спіца ў калясні
цы (разм.) — 1) чалавек, які адыгрывае
нязначную ролю ў жыцці, грамадстве, у
якой-н. справе; 2) тое, што не мае вялікага
значэння. II прым. спіцавы, -ая, -ае.
СПІЦЦА, сап'ібся, сап'ёшся, сап'ёцца;
сап'ёмся, сап'яцёся, сап'ецца; зак. (разм.).
Стаць п'яніцам, п'яніцай. Ц незак. співАцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
СПІЦЬ, сап'іб, сап'ёш, сап'ё; сап'ём,
сап'яцё; зак. (разм.). 1. а/то. Адпіць верх
нюю частку чаго-н. або з паверхні чаго-н.
С. еяро/к/. 2. Выпіць, /іаа/ыя .Базылі а/то не
з <елі, то спіл/ (прымаўка).
СПІЧАК, -А, мн. -і^ -бў, м. 1. Верхняя
завостраная частка чаго-н. С. яліны. 2.
Вузкая высокая надбудова пірамідальнай
або канічнай формы на будынку; шпіль.
С. касцёла. 3. Плоскае выгнутае шыла для
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пляцення лапцей. Дзей спрытна трымаў с.
У/УЦЭСПІЧАСТЫ, -ая, -ае. З вострым верхам
або канцом. Сп/частая ееэка. Ц ядз. спі
частасць, -і, ж.
СПЛАВІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , -віц
ца; здк. 1. Злучыцца шляхам плаўлення. 2.
леран. Аб'яднацца ў непадзельнае цэлае;
злучыцца. Рэальнасць / услдм/яы спяае/л/ся
у абно. II яездк. сплаўляцца, -Яецца.
СПЛАВІЦЬ', сплаўлю, сплавіш, спла
віць; сплаўлены; здк., мяло. 1. Злучыць
шляхам плаўлення. 2. лердя. Аб'яднаць у
непадзельнае цэлае. 77/сьменн/к сярдуе с.
рысы розных асоб у д^зіяьш еобрдзе. Ц яездк.
сплаўляць, -Яю, -Яеш, -Яе. Ц ндз. сплЯўка,
-і, ДМсплАўцы, эк. (да 1 знач.).
СПЛАВІЦЬ , сплаўлю, сплавіш, спла
віць; сплаўлены; здк. 1. м/то. Адправіць па
цячэнні ракі. С. лес. 2. лердн., каео-м/то.
Пазбавіцца ад каго-, чаго-н. (разм.). С. нелд/лрэбнь^рэчы. С. нялром/дных адсеем. Ц нездк. сплаўляць, -Яю, -Яеш, -Яе. Ц ндз. сплаў,
сплАву м. (ца 1 знач.). Ц лрым. сплаўнй, -Ая,
-бе (ца 1 знач.). С. лес. Сллдундярдкд.
СПЛАНАВАЦЬ ал. планаваць
СПЛАНІРАВАЦЬ ел. планіраваць
СПЛАЎ', сплАву мн. сплАвы, сплАваў,
м. Сумесь, злучэнне двух або некалькіх
плаўкіх цел (звычайна металаў). С. мебз/
з н/келем.
СПЛАЎ^ ал. сплавіць^.
СПЛАЎКА ел сплавіць'.
СПЛАЎЛЯЦЦА' ал. сплавіцца.
СПЛАЎЛЯЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-Яецца; яездк. Перамяшчацца, адпраўляц
ца па цячэнні ракі. 27д рэчцы сплаўляецца
еясном лес.
СПЛАЎЛЯЦЬ' ал. сплавіць'
СПЛАЎЛЯЦЬ^ ал. сплавіць^
СПЛАЎНЫ ал. сплавіць^.
СПЛАЎШЧЫК, а, мн. -і, -аў, м. Рабо
чы, які сплаўляе лес. Ц лс. сплаўшчыца, -ы,
мн. -ы, -чыц.
СПЛЁСКВАЦЦА ал. спляскацца
СПЛЁСКВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яездк.,
м/то. Тое, што і пляскаць. Ц здк. спляскаць,
спляшчў, сплешчаш, сплешча; сплешчам,
сплешчаце, сплёшчуць; спляскАў -кАла;
спляшчй; спляскАны.
СПЛЁСНЕЛЫ ал. спляснелы
СПЛЁСНЕЦЬ ал. плеснець
СПЛЁСЦІ, сплятў, спляцбш, спляцё; спляцём, сплецяцё, сплятўць; сплёў
сплялА, -лялб; спляці; сплецены; здк.,
м/то. І. ал. плесці. 2. Злучыць, умацаваць
канцы чаго-н. пляценнем. С. еянок. С. ко
нчык. 3. лердя. Цесна злучыўшы, счапіць.
С. рук/. II яездк. сплятаць, -Аю, -Аеш, -Ае (да
2 і 3 знач.). II ндз. спляцённе, -я, н. (да 2 і З
знач.) / сплятанне, -я, н. (да 2 і 3 знач.).
СПЛЁСЦІСЯ, сплятўся, спляцёшся,
спляцёцца; спляцёмся, сплецяцёся, сплятўцца; сплёўся, сплялАся, -лбся; спляліся;
здк. 1. Пераплесціся, злучыцца (пра што-н.
гібкае, што ўецца), /ал/ны бярозы спляла
ся. 2. лердя. Цесна злучыўшыся, счапіц

ца. Рук/ снлял/ся. 3. Узвіцца, узнікнуць у
свядомасці. 7дк Дз/ўна сплялося ўсё ў сне. Ц
яездк. сплятацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц
ндз спляценне, -я, я
СПЛЁЎВАЦЬ ал сплюнуць
СПЛЁІСЦІ / СПЛЫЦЬ, сплывў, сплы
вёш, сплывё; сплывём, сплывяцё, сплывўць; сплыў сплылА, -лб; здк. 1. Паплысці
ўніз па цячэнні, быць знесеным вадой.
Мост сплыў дэк <3д кусткоў еербдлозу. 2.
Сцячы адкуль-н. Раба з сендэкдц/ сллылд
к еечару. 3. Плаўна апусціцца, аддаліцца,
адысці і пад. 77ыл сплыў аб Дарое/ яд прысабы. 4. лердн. Паступова, павольна знік
нуць. З теару сллылд ўсме/дкд. 5. Мінуць,
прайсці (пра час, здарэнні). Сллылд малдіЗосць, д зд ёд / экыццё. Рыло Ды сплыло
(прымаўка). 6. лердн. Бясследна прапасці.
7дедр сплыў неея^ол/д куДы. Сллыл/ ером/ы /
няма. 7. Знемагчы ад страты крыві. С. хрыеё/о. II яездк. сплываць, -Аю, -Аеш, -Ае.
СПЛЙСЦІСЯ / СПЛЫЦЦА, сплы
вўся, сплывёшся, сплывёцца; сплывёмся,
сплывяцеся, сплывўцца; сплыўся, сплылАся, -лбся; здк. 1. Прыплысці ў адно
месца з розных бакоў 7ўс/ сллыл/ся яд сярэДз/ну рак/. 2. лердн. Сабрацца, злучыцца
ў адным месцы. Люба/ сллыл/ся яд ллом/чу.
3. (7/2 дс. звычайна не ўэкые.). Зліцца ў
адно, страціць выразнасць абрысаў. Фар
бы сллыл/ся ў цемры. Ц яездк. сплывацца,
-Аецца.
СПЛЮНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -л/бнь;
-нуты; здк. І. мяло. Выплюнуць што-н. з
рота. С. сл/ну. 2. Плюнуць куды-н. С. яд
лордаў. II яездк. сплёўваць, -аю, -аеш, -ае.
СПЛЮШЧВАЦЬ ал сплюшчыць'
СПЛЮШЧЫЦЦА', 1 і 2 ас не ўжыв ,
-шчыцца; здк. Пра вочы, павекі: заплю
шчыцца. II яездк. сплюшчвацца, -аецца.
СПЛЮШЧЫЦЦА, 1 і 2 ас звычайна
не ўжыв., -шчыцца; здк. Зрабіцца пляс
катым ад удару ціску Тдлоўкд це/ка слл/ом/чылася. II яездк. сплюшчвацца, -аецца.
СПЛЮШЧЫЦЬ',
шчу, -шчыш,
-шчыць; -шчаны; здк., мяло. Пра вочы,
павекі: заплюшчыць. Ц яездк. сплюшчваць,
-аю, -аеш, -ае.
СПЛЮШЧЫЦЬ^ ал плюшчыць^
СПЛЯЖЫЦЬ, -жу -жыш, жыць; -жа
ны; здк. І. Сапсаваць што-н.; разбурыць,
зруйнаваць. Тбраб слляэкыл/ ўм/чэнт. С.
Добрую кдсу. 2. м/то. Пра лес: вынішчыць,
ссячы (разм.). АуДаеал/ бдроау / слляэкыл/ ўеесь бярэзн/к. 3. м/то. Вытаптаць, ста
птаць; затаптаць, забрудзіць (разм.). Ад
роек слляэкыл/ экыта. Уёю лдспель слля
экыл/. 4. кдао і без бал. Ударыць, пабіць
(разм., груб.). С. к/ем лд сл/не.
СПЛЯМІЦЬ ал пляміць
СПЛЯСКАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
сплёшчацца; здк. Ад ціску удару зра
біцца пляскатым; сплюшчыцца. Ц яездк.
сплесквацца, -аецца.
СПЛЯСКАЦЬ ал сплескваць
СПЛЯСНЁЛЫ / СПЛЁСНЕЛЫ, ая,
-ае. Пакрыты плесняй.

СПІ-СПО
СПЛЯСНЁЦЬ ал плеснець
СПЛЯТАННЕ ал сплесці
СПЛЯТАЦЦА ал сплесціся
СПЛЯТАЦЬ ал сплесці
СПЛЯЦЁННЕ ал. сплесціся, сплесці.
СПОВЕДЗЬ, і, эк І. Пакаянне ў гра
хах перад святаром і дараванне ім грахоў
2. лердя. Шчыры расказ пра сваё жыццё;
прызнанне ў чым-н. С. еероя рдмдяд. Ц
лрым. спбведны, -ая, -ае (да 1 знач.).
СПОД, -у М-дзе, м. 1. Ніз, ніжняя час
тка чаго-н., таксама бок прадмета, проці
леглы яго верху 2. Дно чаго-н. С. мам/ыны.
3. Унутраны бок вопраткі, тканіны. .Пя
рыны / коўбры з чырвоным снобдм. II лрым.
спбдні, -яя, -яе (да 3 знач.).
СПОДАК, -дка, мн. -дкі, -дкаў м. Не
вялікая талерка з паднятымі берагамі, на
якую ставіцца кубак або шклянка. Расс/лде/ць слобк/ яд с/лдле. Ц ламянм/. спода
чак, -чка, мн. -чкі, -чкаў м. Ц лрь/м. сподач
ны, -ая, -ае.
СПОДНІ, -яя, -яе 1. ал спод 2. Які
размешчаны ўнізе, знаходзіцца з нізу ча
го-н., са споду (у 3 знач.). С. камель у
экорндх. 3. Пра бялізну: які надзяваецца
пад іншае адзенне або непасрэдна на це
ла; ніжні. Слобняя бял/знд. Спаць у слобнТм
(наз.).
СПОДНІКІ, -аў Споднія штаны. Ц
лрыл/ споднічны, -ая, -ае.
СПОЗНЕНЫ, -ая, -ае І. Які наступае,
адбываецца, робіцца пазней звычайнага
або пазней, чым трэба. Спозненая засень.
С. лрыезб. 2. Позні. С. збанок.
СПОЙВАННЕ ал спаіць
СПОЙВАЦЬ ел спаіць
СПОЛАХ, -у мн. -і, -аў м. 1. Тое, што
і спалох. Да /ледры ў Дз/цяц/ с. 2. звычай
на мн. Паўночнае ззянне, яго водбліск.
3. звычайна мн. Успышкі маланкі, агню,
святла; зарніца; водбліскі зары.
СПОНСАР, а, мн -ы, аў, м І. Асоба,
арганізацыя, фірма, якія ўдзельнічаюць
у фінансаванні якога-н. мерапрыемства
(звычайна з мэтай рэкламы), а таксама
могуць з'яўляцца паручальнікам або арга
нізатарам чаго-н.; фундатар. Знамсц/ слонсдрдў Для мдлдбом ^ул/больндм каманбы
было склабана. II лрым. спонсарскі, -ая, -ае.
Спонсарская Даламоеа.
СПОР, -у м. Удача, поспех у чым-н.
77аэкабаць слору ў рдбоце.
СПОРА ал споры
СПОРАВЫ ал споры
СПОРВАЦЬ ал спароць
СПОРНЫ, -ая, -ае. 1. Пра дзейнасць,
працу: хуткі і паспяховы. Спорная лрдцд. 2.
Пра дождж: які хутка пакрывае або змоч
вае зямлю. С. боэкбэк. 3. Які пры малых
затратах дае найлепшы вынік; выгадны
ў гаспадарчых адносінах. Спорныя крупы.
Спорная лм/ан/ца. 4. Пра почырк: з вузкімі,
дробнымі, блізка размешчанымі літарамі
і невялікімі прамежкамі паміж словамі. Ц
ноз. спорнасць, -і, эк.

СПО-СПР
СПОРТ', -у, М -рце, лі. 1. Фізічныя
практыкаванні для развіцця і загартоўкі,
умацавання арганізма. ^ь/лсны с. 2. Фізіч
ныя практыкаванні як прафесійны заня
так з мэтай дасягнення высокіх вынікаў у
спаборніцтвах (напр., гімнастыка, бокс,
барацьба, футбол і інш.). 3. лерам. Заня
так, які з'яўляецца прадметам азартнага
захаплення. Дамп Ротарныя гульні — незбаровы с. II ярым. спартыўны, -ая, -ае. С.
комплекс. Спартыўныя гульні.
СПОРТ... (а таксама спарт...). Першая
састаўная частка складаных слоў якая ад
павядае знач. слова «спартыўны» і ўжыв.,
калі націск у другой частцы слова падае
не на першы склад, напр.: слортеорабок,
слор/ял&тлл/іябдя/іе.
СПОРЫ, спор і спбраў абз. спбра, -ы,
лс. Зачаткі некаторых раслінных арганіз
маў а таксама некаторых прасцейшых
жывёл, што служаць для размнажэння. Ц
лрым. споравы, -ая, -ае.
СПОРЫЦЦА, І і 2 ас. не ўжыв., -рыц
ца; яезак. (разм.). Пра дзейнасць, працу:
удавацца, прыходзіць паспяхова. Работа
спорыцца.
СПОСАБ, -у, лік. -ы, -аў, лі. 1. Дзеянне
або сістэма дзеянняў якія прымяняюцца
для ажыццяўлення чаго-н., выканання
якой-н. работы. С. вытворчасці. С. загар
тоўкі стол/. 2. Характар, парадак чаго-н.
С. кіравання. ТТрычыны такога спосабу
лсыцця.
СПОТАЙКУ, лрысл. Употай, цішком,
непрыкметна. Дзяжурны с. назіраў за тым,
м/то аббыоалася у класе.
СПОЎНІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ніц
ца; зак. 1. Здзейсніцца, ажыццявіцца. Яго
мара споўнілася. 2. Пра час, дасягненне
якога-н. узросту. Споўнілася 70 еабоў з бня
нараджэння вучонага. Ц незак. спаўняцца,
-Аецца.
СПОЎНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
зак., м/то. Здзейсніць, ажыццявіць. С.
жабанне. С. боўе.
СПРАБАВАЦЬ, -бўю, -бўеш, -бўе; -бўй;
незак. і зак. І. незак., каго-іато. Правяраць
стан або якасць каго-, чаго-н., выпрабоў
ваць. С. сеае сілы. С. голас. 2. незак., м/то.
Каштаваць што-н., есці што-н. для вы
значэння смаку. С. сун. 3. незак. і (радзей)
зак., з інф. Рабіць (зрабіць) спробу выка
наць якія-н. дзеянні, здзейсніць што-н. С.
заснуць. С. узлезці на брэва. 4. незак. і (ра
дзей) зак., м/то. Зведваць (зведаць) што-н.
Ем улсо не раз слрабаеаў турму. Ц зак. па
спрабаваць, -бўю, -бўеш, -бўе; -бўй; -бавЯны.
СПРАВА', -ы, л/н. -ы, спраў лс. 1. Рабо
та, карысны занятак; тое, чым хто-н. за
няты; дзейнасць. Ён заняты еалсна/о слраваю — вучыць бзяцей. Уаслабарчь/я слраеы.
2. Работа, заняткі, звязаныя са службай,
вытворчасцю, грамадскімі абавязкамі і
пад. Бягучыя слраеы. Збаваць слраеы. 3.
Абавязак, доўг; кола чыіх-н. паўнамоц
тваў. Добрасумленная праца — с. кожна-
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га грамабзян/на. /эта с. абмінісл/рацыі. 4.
Патрэба; тое, што неабходна вырашыць.
Зайсці ла еалснай слраее. 5. (з азначэннем),
у знач. еык. Рэч, з'ява. Тата с. не з лёгкіх. 6.
Спецыяльнасць, галіна ведаў ці навыкаў.
Ваенная с. кулінарная с. 7. Судовы разбор,
працэс, крымінальная с. Слухаецца с. аб
забойстее. 8. Збор дакументаў якія ма
юць адносіны да якой-н. асобы, здарэння.
77алкі бля спраў. Заеесці слраеу на каео-н.
(таксама перан.: пачаць разбор). 9. Зда
рэнне, факт, падзея; становішча дзе-н.,
стан каго-, чаго-н.; абставіны. С. гэта па
чалася летась. С. не з лелм/ых. 10. Учынак.
Добрую слраеу робяць м/эфы м/колы. О Аса
бовая справа — папка з дакументамі якой-н.
асобы, што працуе ў пэўнай установе. 0
Ваша (твая, яго) справа (разм.) — рэпліка
ў знач. рабіце, як знаеце, вам вырашаць,
толькі вас датычыцца. Ёсць такая спра
ва (разм.) — добра, згодзен, няхай будзе
так. На самай справе — у сапраўднасці.
На справе — па сутнасці, на практыцы. Не
мая (твая, яго, яе, наша, ваша, іх) справа
(разм.) — мяне (цябе і пад.) не датычыцца.
Такая справа (разм.) — вось у чым справа.
У чым справа? (разм.) — што здарылася?
СПРАВА, лрысл. З правага боку. С. аб
бароеі — бзее старэнькія бярозы.
СПРАВАВОД, -а, М дзе, мн -ы, аў
м. Службовая асоба, што займаецца кан
цылярскімі справамі. Ц лс. справаводка, -і,
ДМ-дцы, мн. -і, -дак. Ц лрым. справаводскі,
-ая, -ае.
СПРАВАВОДСТВА, -а, н Вядзенне
канцылярскіх спраў Ц лрым. справаводны,
-ая, -ае.
СПРАВАДЗІЦЬ, джу дзіш, дзіць;
-джаны; зак., каго-м/то (разм.). Адпра
віць, выправадзіць куды-н., маючы жа
данне пазбавіцца ад каго-н. С. нялром/анага госця. II незак. справаджваць, -аю, -аеш,
-ае. II наз. справаджванне, -я, н.
СПРАВАЗДАЧА, ы, мн ы, -дЯч, лс. 1.
Афіцыйнае пісьмовае або вуснае паведам
ленне арганізацыі ці кіраўніку аб сваёй
рабоце. С. аб каманбзфоўцы. С. аспіранта
вучонаму савету. 2. Дакумент аб выкарыс
танні выдаткаваных сродкаў Трам/овая с.
зацвербжана. Ц лрь/м. справаздачны, -ая,
-ае. С. схоб (дзе праходзіць справаздача).
С. баклаб (са справаздачай).
СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ, і, лс 1. зб Ап
раўдальныя дакументы, якія змяшчаюць
справаздачу аб працы, аб зробленых гра
шовых выдатках. ТТраеерка слравазбачнасці. 2. Правядзенне справаздач паводле
ўстаноўленай формы перад адпаведнымі
вышэйшымі інстанцыямі. Парабак слраеазбачнасці.
СПРАВАКАВАЦЬ ел правакаваць
СПРАВІЦЦА, спраўлюся, справішся,
справіцца; зак. 1. з чым і без бал. Змагчы,
выканаць што-н. або, маючы сілы, зра
біць што-н. С. ба вечара. С. з забаннем. 2.
з к/м-чым. Адолець у барацьбе, перамагчы
каго-, што-н. С. з ворагам. С. з казалам.

3. Даведацца пра што-н. С. ў абрасным
бюро. 4. Схадзіўшы, з'ездзіўшы куды-н.,
вярнуцца назад (разм.). С. тубы і назаб за
суткі. 5. з к/м. Зраўняцца з кім-н. (разм.).
Урабоце з /м і л/алабы не справіцца. Ц незак.
спраўляцца, -Яюся, -Яешся, -Яецца.
СПРАВІЦЬ, спраўлю, справіш, спра
віць; спраўлены; зак., м/то. 1. Купіць,
набыць пгго-н. С. новае паліто. 2. Адсвят
каваць паводле ўстаноўленага звычаю. С.
секта ^аблсаю. 3. Ажыццявіць, зрабіць
нешта задуманае; выканаць (якую-н. ра
боту, абавязкі, даручэнне і пад.; разм.).
С. бамам/нюю работу. С. абавязковыя фар
мальнасці. 4. Зрабіць абрад. С. царкоўную
службу. 5. Нарабіць крыку, учыніць вэрхал
і пад. (разм.). С. віск. 6. Выправіць недахо
пы, памылкі; паправіць папсаванае, зла
манае і пад. (разм.). С. нелалабкі ў мато
ры. 7. і каео. Перавыхаваць (разм.). 7акоеа
чалавека цялска ўлсо с. Ц незак. спраўлйць,
-Яю, -Яеш, -Яе.
СПРАВЎНКІ, -аў абз. справўнак, -нка,
м. (разм.). 1. Заняткі, справы. .Хатнія с. 2.
Новае адзенне, абноўка. У?е ^ром/ы ламм/лі
на с.
СПРАВЯДЛІВАСЦЬ, і, лс. 1. ал спра
вядлівы. 2. Справядлівыя, аб'ектыўныя
адносіны да каго-н. Разбзяліць ером/ы ла
слравяблівасці.
СПРАВЯДЛІВЫ, ая, ае 1. Які дзей
нічае бесстаронна, непрадузята. С. суббзя. Слравяблівае рам/энне. Слравябліва
(прысл.) ацаніць м/то-н. 2. Такі, які грун
туецца на справядлівасці; законны. Слравяблівыя нараканні. 3. Які адпавядае ісці
не; правільны. Факты лры праверцы ака
заліся слравяблівымі. Ц наз. справядлівасць,
СПРАГАННЕ ал спрэгчы'
СПРАГАЦЦА' ал. спрэгчыся'
СПРАГАЦЦА , 1 і 2 ас. не ўжыв., -Яец
ца; незак. У граматыцы аб дзеяслове: змя
няцца па граматычных формах (па асобах,
ліках, ладах, трываннях, у часе).
СПРАГАЦЬ' ал спрэгчы'
СПРАГАЦЬ, -Яю, -Яеш, -Яе; незак.,
м/то. У граматыцы: змяняць дзеяслоў па
яго граматычных формах. Ц зак. праспра
гаць, -Яю, -Яеш, -Яе; -Яны. Ц наз. спра
жэнне, -я, н.
СПРАДАЦЬ', -дЯм, -дасі^ -дЯсць; -да
дзім, -дасцё, -дадўць; спрадЯў, -далЯ, -лб;
зак., каео-м/то. Прадаць усю маёмасць
(звычайна па частках). Лымум/аны быў с.
усё, каб разлічыцца за пазыкі. Ц незак. спра
даваць, -даіб, -даёш, -даё; -даём, -даяцё,
-дакуць.
СПРДДАЦЫ, -Яю, -Яеш, -Яе; незак. Тое,
што і прасці.
СПРАДВЕКУ, лрысл. З незапамятных
часоў здаўна; заўсёды. Мы тут с. жывём.
СПРАДВЕЧНА, лрысл. Тое, што і слрабвеку.
СПРАДВЕЧНЫ, -ая, ае 1. Які не пе
растае існаваць; адвечны; шматвяковы;
старадаўні. С. брр. Слрабвечныя трабыцыі.
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2. Карэнны, пастаянны. Зубры — слрабвечныя жь/хары белавежскай пум/чы. Ц ндз.
спрадвёчнасць, -і, ж.
СПРАЕКТАВАЦЬ ал. праектаваць'
СПРАЕЦЫРАВАЦЬ ад праецыраваць
СПРАЖКА, -і, ДА/ -жцы, лін. -і, -жак,
ж. Засцежка, што змацоўвае канцы ча
го-н. (у вопратцы) і служыць упрыгажэннем. 77бяс з бліскучай спражкай. Ц ярым.
спражкавы, -ая, -ае.
СПРАЖЫЦЦА ал. пражыцца
СПРАЖЫЦЬ ал пражыць
СПРАЖЭННЕ, -я, н. 1. ал. спрагаць'. 2.
У граматыцы: група дзеясловаў з адноль
кавымі формамі змянення. Дзеясловы с{руаоаа спражэння.
СПРАКТЫКАВАНЫ, ая, ае Які мае
вопыт, практычныя веды ў якой-н. галі
не; бывалы. С. аграном. Ц наз. спрактыка
ванасць, -і, ж.
СПРАКТЫКАВАЦЦА, кўюся, кўеш
ся, -кўецца; -кўйся; зак. Набыць вопыт,
навык у якой-н. справе. С. у рам/энні забач
на фізіцы.
СПРАКУДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць;
зак. (разм.). 1. Насваволіць, нагарэзні
чаць, надзівачыць. Спракубзіў за м/то /
атрымаў бўбца. 2. каму. Надакучыць, абрьшаць. Як ты мне слракубзіу/
СПРАСАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-сўецца; зак. Зляжаўшыся, ушчыльніцца
пад цяжарам, ціскам. Салома спрасавала
ся. II незак. спрасоўвацца, -бўваецца. Ц наз.
спрасоўванне,-я,н
СПРАСАВАЦЬ ал прасаваць'
СПРАСОНКУ, прысл. (разм.). Не зусім
прачнуўшыся, у паўсонным стане. С. ча
сам /ў бзверы не /крапка.
СПРАСЦІ ал прасці
СПРАСЦІЦЦА, 1 і 2 ас звычайна не
ўжыв., спрбсціцца; зак. Стаць больш про
стым (звычайна пра склад, структуру ча
го-н.). Ханструкцыя збудавання спрасціла
ся. II незак. спрашчацца, -Аецца.
СПРАСЦІЦЬ, спрашчў, спрбсціш,
спрасціць; спрбшчаны; зак., м/л/о. 1. Зра
біць больш простым, менш складаным
(звычайна пра структуру чаго-н.). С. кан
струкцыю мам/ыны. С. працэс вь/л/вррчасц/.
2. Зрабіць больш даступным для разумен
ня, падаць што-н. прасцей, чым раней
было. С. правілы пунктуацыі. 3. Пазбавіць
што-н. глыбіні, сур'ёзнасці, багацця форм
і зместу і пад. С. с/ожэт. Ц незак. спра
шчаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. спрашчэнне,
-я, н.
СПРАТ, -а, Л? спрАце, мн. -ы, -аў, м.
(разм.). 1. Памяшканне для захоўван
ня чаго-н.; сховішча; прыстанішча. С. аб
бажбжу. 2. Патаемнае месца, тайнік. Ту
рысты навебалі спраты старабаўніх крэ
пасцей.
СПРАЎДЗІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-дзіцца; зак. І. Ажыццявіцца, здзейсніц
ца; збыцца. бам/ы мары спраўбзіліся. 2.
Пацвердзіцца. 9утк/ спраўбзіліся. Ц незак.

спраўджвацца, -аецца. Ц наз. спраўджванне,
-я, н.
СПРАЎДЗІЦЬ, джу, дзіш, дзіць;
-джаны; зак., м/то (разм.). 1. Ажыцця
віць, здзейсніць; выканаць. С. сва/о мару.
2. Апраўдаць што-н. (звычайна пра на
дзеі і пад.). С. бацькоўскія набзеі / спабзяванні. 3. Правільна прадказаць што-н.
(разм.). Яа еэты раз сіноптыкі спраўбзілі.
II незак. спраўджваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
спраўджванне, -я, н.
СПРАЎЛЯЦЦА ал справіцца
СПРАЎЛЯЦЬ ал справіць
СПРАЎНЫ, -ая, -ае. 1. Без пашкоджан
няў прыгодны для карыстання. Спраўная
мам/ына. С. матор. 2. Які знаходзіцца ў
добрым стане; добры. Спраўная ааспабарка. С. конь. 3. Старанны, добрасумленны.
С. ааспабар. 4. Удалы, кемлівы. С. хлопец. Ц
наз спраўнасць, -і, ж
СПРАХЛЫ, -ая, -ае. Сатлелы, збуцве
лы. С. пень.
СПРАХНУЦЬ, -ну -неш, -не; спрах,
-хла; -ні; зак. Сатлець, збуцвець, ператва
рыцца ў парахню. Ябзежына спрахла.
СПРАЦАВАНАСЦЬ', і, ж Зладжанасць у рабоце.
СПРАЦАВАНАСЦЬ' ал спрацаваны
СПРАЦАВАНЫ, ая, -ае (спец) 1. Які
стаў непрыгодны ў працэсе працяглай ра
боты; зношаны. 2. Які страціў сілы, зда
роўе ад непамернай работы; змарнелы,
змучаны; стомлены, натруджаны. Ц наз.
спрацаванасць, -і, ж
СПРАЦАВАЦЦА', -цуюся, -цўешся,
-цўецца; -цўйся; зак. Дасягнуць зладжа
най працы, спрацаванасці. Тфыеаба хутка
спрацавалася. Ц наз. спрацоўванне, -я, н.
СПРАЦАВАЦЦА', -цўюся, цўешся,
-цўецца; -цўйся; зак. 1. (7 і2ас. не ўжыв.).
Знасіцца ад працяглай работы (спец.).
Тйасцярняўжо спрацавалася. 2. Змучыцца,
страціць сілы, здароўе ад цяжкай працы,
стаміцца. Спрацавалася за свае жыццё. Ц
наз спрацоўванне,-я,н
СПРАЦАВАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -цўе;
зак. Зрабіць якое-н. дзеянне, рух. Міна не
спрацавала. Ц незак. спрацоўваць, -ае. Ц наз.
спрацоўванне, -я, н.
СПРАЧАЛЬНІК, а, мн
і, аў, м
(разм.). Чалавек, які любіць спрачацца. Ц
ж. спрачальніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
СПРАЧАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
незак. 1. Весці спрэчкі (у І знач.); сварыц
ца. Дзябзькі спрачаліся не на жарт. 2. Ас
прэчваць права на валоданне чым-н. С. за
кватэру. 3. перан. Супраціўляцца чаму-н.,
змагацца з кім-н. С. з няеобамі і нястачамі.
4. Выступаць у спрэчках (у 4 знач.). Ц зак.
паспрачацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца (да 1,
З і 4 знач.).
СПРАШЧАЦЦА ал спрасціцца
СПРАШЧАЦЬ ал спрасціць
СПРАШЧЭННЕ ал спрасціць
СПРАШЧЭНСТВА, -а, н Спрошчаны,
павярхоўны падыход да вырашэння скла
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даных праблем. II прым. спрашчэнскі, -ая,
-ае.
СПРОБА, -ы, мн. -ы, спроб, ж. 1. На
маганне зрабіць што-н. пры адсутнасці
упэўненасці ў дасягненні поспеху. Звабіць
спробу пераканаць апанента. 7/яўбалая с.
2. Праверка, выпрабаванне дзейнасці чаго-н. С. адамантавае рабыёпрыёмн/к. Ц
нрым. спрОбны, -ая, -ае
СПРОШЧАНЫ, ая, ае 1. Прасцей
шы за папярэдні. С. механізм. 2. Залішне
просты, недастаткова глыбокі; прымітыў
ны. С. фінал рамана. Спром/чанае ўяўленне
лра жыццё. II наз. спрошчанасць, -і, ж.
СПРУЖЫНА, ы, мн ы, -жьін, ж. 1.
Пругкая металічная палоска ці дрот і пад.,
выгнутыя пераважна спіраллю, што слу
жыць для змяншэння сілы ўдараў прывя
дзення ў рух механізмаў і інш. С. ў еабз/нніку. Дзвярная с. 2. перан., чазо або якая.
Рухаючая сіла чаго-н. Унутраныя спружы
ны ўчынкаў. II лрым. спружынны, -ая, -ае (да
1 знач.). Спружынная канапа (са спружы
намі).
СПРУЖЫНІСТЫ, ая, ае 1. Са спру
жынамі, зроблены на спружынах. 2. Пруг
кі, як спружына; здольны спружыніць.
Спружыністыя мускулы. 3. перан. Моцны,
пругкі (пра рухі). С. крок. Ц наз. спружыніс
тасць, -і, ж.
СПРУЖЫНІЦЦА, 1 і 2 ас звычайна
не ўжыв., -ніцца; незак. і (рэдка) зак. Тое,
што і спружыніць.
СПРУЖЫНІЦЬ, ню, ніш, ніць; не
зак. і (рэдка) зак. 1. Змяняць (змяніць)
сваё становішча пад уздзеяннем якой-н.
сілы і вяртацца (вярнуцца) ў ранейшае
становішча пасля спынення гэтага ўздзе
яння; аказваць (аказаць) супраціўленне
ціску. Абабка спружыніць лаб пазамі. 2.
перан., м/то. Напружваць, рабіць (зрабіць)
пружыністым, пругкім (разм.). С. мускулы.
СПРУЖЫНОВЫ, ая, ае Які дзейні
чае пры дапамозе спружын. Спружыновая
барана.
СПРУЖЫНОЎКА, і, ДМ нбўцы, мн
-і, -нбвак, ж. (разм.). Барана, дзеянне
якой заснавана на выкарыстанні спру
жын. II прым. спружыновачны, -ая, -ае.
СПРУТ, -а, Л7спрўце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Марская жывёла класа галаваногіх ма
люскаў з мешкападобным целам і васьмю
шчупальцамі; васьміног 2. перон. Увасаб
ленне абсалютнага зла; распаўсюджаная
метафара для абазначэння арганізацый,
якія ўяўляюць небяспеку для грамадства
(мафія, таталітарныя секты і пад.).
СПРУЦЯНЕЛЫ, ая, ае (разм ) 1.
Скарчанелы, змёрзлы. С. быльнік. 2. Ака
лелы, мёртвы. Спруцянелае цела.
СПРУЦЯНЕЦЬ, ёю, -ёеш, -ёе; зак
(разм.). 1. ел. пруцянець. 2. Памерці, ака
лець.
СПРЫНТ, -у; А7-нце, м. Бец плаванне і
пад. на кароткую дыстанцыю.
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СПРЙНТАР, а, л*н. ы, -аў л*. Спарт
смен, які займаецца спрынтам. Ц нрыл*.
спрынтарскі, -ая, -ае С. бег.
СПРЫНЦАВАЦЬ, цўю, -цўеш, цўе;
-цўй; -цавАны; нездк., што. Прамываць
струменямі вады або лякарства з асоба
га прыстасавання. Ц звар. спрынцавацца,
-цўюся, -цўешся, -цўецца; -цўйся. Ц ндз.
спрынцаванне, -я, н. і спрынцоўка, -і,
-цбўцы, лс. II лрыл*. спрынцавальны, -ая,
-ае.
СПРЫНЦбЎКА, і, ДЛ/ цбўцы, л*н. і,
-цбвак, лс. 1.27*. спрынцаваць. 2. Прыста
саванне, якім спрынцуюць. II лрыл*. спрын
цовачны, -ая, -ае.
СПРЫТ, -у, М спраце, л*. 1. Даскана
ласць, умельства, хуткасць у руках. С. у
руках. 2. Лоўкасць у рабоце, гаспадарлі
васць; майстэрства; здатнасць да чаго-н.
Лктшйзрск/ с. (уменне). 3. Абаротлівасць,
уменне ўладжваць асабістыя справы, пра
нырлівасць. Зайздросны с. Дзякуючы выключнал/у спрыту ён хутка разбагацеў.
СПРЙТНЫ, ая, -ае 1. Якому ўласці
вы фізічны спрыт; лоўкі, умелы, паварот
лівы ў рабоце, ^н быў с., збольны ба ўсякай
работы. Спрытныя рук* ўсё зробяць. 2. Які
знаходзіць выхад з любога становішча,
прадпрымальны, кемлівы, знаходлівы. С.
арганізатар. 3. Зграбны, прыгожага абліч
ча, стройнага складу. С. хлопец. 4. Зруч
ны для карыстання (пра рэчы, прылады;
разм.). Спрытная лапата. Ц наз. спрыт
насць, -і, лс.
СПРЫТНЙМА, -і, ДМ-у, Т ам,л* ;ДМ
-нібзе, Т-ай (-аю), лс., л*н. -і, -нібг (разм.,
неадабр.). Чалавек, які рознымі хітрыкамі
выгадна для сябе выкарыстоўвае абставі
ны. Зебаем л*ы гэтага спрытнюгу, ён улсо
тры кватзры л*ае.
СПРЫЯЛЬНЫ, -ая, -ае 1. Які спрыяе,
дапамагае чаму-н., карысны для чаго-н.
Спрыяльныя ўмовы. С. клімат. 2. Добра
зычлівы, які прыхільна ставіцца да іншых,
спрыяе ім у чым-н. Спрыяльныя абнос/ны. Ц
наз. спрыяльнасць, -і, лс.
СПРЫЯЦЬ, -Яю, -Аеш, -Ае; незак., кал*у-чаму. 1. Садзейнічаць, дапамагаць. С.
развіццю навукі. 2. Праяўляць добразычлі
васць да каго-н. С. сусебў. Ц зак. паспрыАць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. спрыАнне, -я, н.
СПРЭГЧЫ', спрагў, спражыш, спра
жы; спражбм, спражацё, спрагўць; спроц
спрэгла; спражьі; спражаны; зак., каео.
Запрэгчы разам у адну вупраж (коней,
быкоў і пад.). II незак. спрагаць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II наз спраганне, -я, н і спражка,
-жцы, лс.
СПРЭГЧЬР, спрагў, спражыш, спра
жы; спражбм, спражацё, спрагўць; спроц
спрэгла; спражіА; спражаны; зак., м/то.
Тое, што і слралсыць.
СПРЭГЧЫСЯ', спрагўся, спражЭшся,
спражацца; спражбмся, спражацё ся, спрагўцца; спрбгся, спрэглася; спражйся; зак.
1. (7 і 2ас. неўлсые ). Запрэгчы разам (пра
коней, валоў і пад.). 2. перан. Аб'яднацца
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для выканання якой-н. справы (разм.). Ц
незак. спрагацца, -Аецца; -Аемся, -Аецеся,
-Аюцца (да 2 знач.).
СПРЭГЧЫСЯ , 1 і 2 ас. не ўжыв., спра
жацца; спрбгся, спрэглася; зак. Тое, што і
слралсыцца.
СПРЭС, прысл. Поўнасцю, цалкам;
скрозь, усюды; зусім. ,Жалубал*/ была с. за
сыпана зямля.
СПРЭЧКА, -і, ДМ -чцы, л*н. -і, -чак,
лс. Е Абмеркаванне якога-н. пытання,
пры якім кожны адстойвае сваю думку,
пазіцыю. .Вучоныя спрэчкі. Спрэчкі не на
лсарт. 2. Аспрэчванне правоў на валоданне
чым-н. С. за бацькоўскую хату. 3. толькі
л*н. Публічнае абмеркаванне якіх-н. пы
танняў Спрэчкі па баклабзе старшыні.
СПРЭЧНЫ, -ая, -ае. Які выклікае
спрэчку; можа быць прадметам спрэчкі (у
1 знач.) або з'яўляецца прадметам спрэч
кі (у 2 знач.). Спрэчныя пытанні. Спрэчная
спабчына. Ц наз. спрэчнасць, -і, лс.
СПУД', -у; М -дзе, л*. Спалох. Уцячы са
слубу.
СПУД , -у; М-дзе, л*. У выразах: 1) пад
спудам (разм.) — у патаемным месцы.
7)?ыл*аць паб спубал* вялікія грошы не варта. 2) з-пад спуду — з патаемнага мес
ца, а таксама перан.: з забыцця. Дастаць
з-паб слубу. 3-лаб слубу вызваліліся старыя
л*ары.
СПУДЗІЦЦА ал пудзіцца
СПУДЗІЦЬ ал пудзіць
СПУДЛАВАЦЬ, -лўю, -дуеш, лўе;
-лўй; зак. 1. Не трапіць у цэль (страляю
чы, кідаючы што-н. і пад.). С. страляючы з
лука. 2. перан. Схібіць, зрабіць няправіль
ны крок у чым-н. (разм.). Дялер валена не
с., а прыняць правільнаерашэнне.
СПУЖАЦЦА ал пужацца
СПУЖАЦЬ ал пужаць
СПУСК, -а і -у, л*н. -і, -аў, л*. 1. -у ал.
спусціцца, спусціць. 2. -а. Месца, па якім
спускаюцца ўніз. .Круты с. 3. -а. Прыста
саванне, якое прыводзіць у рух курок пры
выстрале. Даціснуць на с. 4. -а. Шлюз у
млыне для прапускання вады. 5. -а. Доўгі
сталярны рубанак. 6. -а. Прагал у верхняй
частцы старонкі перад пачаткам раздзе
ла кнігі (спец.). 0 Не даваць спуску кал*у
(разм.) — не рабіць патурання каму-н., а
строга патрабаваць. Ц нрыл*. спускавы, -Ая,
-бе (да 3 знач.). С. л*еханізм.
СПУСКАННЕ гл. спусціць.
СПУСКАЦЦА ал. спусціцца.
СПУСКАЦЬ ал. спусціць.
СПУСТАШАЛЬНІК, а, л*н і, аў л*
Той, хто спустошвае, ператварае ў пусты
ню II лс. спусташальніца, -ы, л*н. -ы, -ніц
СПУСТАШАЛЬНЫ, -ая, -ае Які пры
водзіць да спусташэння, нясе спусташэн
не. Спусташальныя войны. Ц наз. спуста
шальнасць, -і, лс.
СПУСТАШАЦЦА ал спустошыцца
СПУСТАШАЦЬ ал спустошыць.
СПУСТАШЭННЕ, -я, н 1. ал. спусто
шыць. 2. Тое, што і спустошанасць.

СПУСТОШАНАСЦЬ, і, лс Стан ма
ральнага бяссілля; душэўная пустата. С.
бўшы.
СПУСТОШЫЦЬ, -шу, шыш, шыць;
-шаны; зак. 1. што. Зруйнаваць, нанесці
матэрыяльныя страты. Вайна спустошыла
аарабы і вёскі. 2. перан., каео-што. Пазба
віць маральных сіл, зрабіць няздольным
да актыўнага жыцця. Амаральныя павобзіны спустошылі лсыццё гэтага чалавека.
3. што. Пра глебу: зрабіць неўрадлівай.
Везеаспабарчыя абносіны спустошылі гле
бу. II незак. спусташаць, -Аю, -Аеш, -Ае і
спустошваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. спуста
шэнне, -я, н. і спустошванне, -я, н.
СПУСЦЕЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які стаў
пустым, акінутым. Спусцелыя лясы сігна
лізуюць аб забрублсанасці прыробнаеа асяроббзя.
СПУСЦЙЦЬ ал пусцець
СПУСЦІСТЫ, -ая, -ае. Які паступова
спускаецца; пакаты, не круты. С. бераг. Ц
наз. спусцістасць, -і, лс.
СПУСЦІЦЦА, спушчўся, спўсцішся,
спўсціцца; зак. 1. з чаео. Перамясціцца
зверху ўніз. С. з гары. Сонца спусцілася нілсэй. 2. на што і без бап. Пра птушак, нася
комых, лятальныя апараты: прызямліцца,
сесці. Верталёт спусціўся на пляцоўку. 3. (7
і 2 ас. звычайна не ўлсыв.), перан. Пра ноч,
імглу, туман і пад.: наступіць, насунуцца.
Да зялмю спусцілася ноч. 4. з чаео. Дайсці
да заняпаду; разарыцца (разм.). 7рэба еаспабарку трымаць, каб не с. з яе. 5. Сарвац
ца з чаго-н., што ўтрымлівае. Аурок спус
ціўся сал* па сабе. 0 Спусціцца на зямлю —
вызваліцца ад мар, летуценняў вярнуцца
да рэчаіснасці. Ц незак. спускацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца. Ц наз. спуск, -у; л*. (да 1 і 2
знач.).
СПУСЦЙЦЬ, спушчў, спўсціш, спўсціць; спўшчаны; зак. 1. каео-што. Пера
мясціць зверху ўніз. С. вяроўку. С. бульбу
ў склеп. 2. што. Паставіць на ваду (пра
судна). С. новы карабель. 3. каео-што.
Пусціць, вызваліўшы ад прывязі. С. са
баку з ланцуга. 4. што. Пераслаць, накі
раваць пгго-н. у ніжэйшую арганізацыю.
С. распараблсэнне. С. план. 5. што. Вы
пусціць пару, вадкасць і пад. адкуль-н. С.
пару з катла. С. вабў з рабыятара. 6. што.
Вызваліць (якую-н. ёмістасць) ад вадкас
ці, газу і пад. С. балон. С. кал*еру л*яча. 7.
што і без бап. Палягчэць у вазе (разм.).
С. кіла^рамаў пяць. 8. што. Вызваліць з
замацаванага становішча (пра дэталі ме
ханізмаў). С. к^рок. 9. што. Спілаваўшы,
паваліць (пра дрэва; разм.). С. бзве бяро
зы. 10. перан., каео-што. Поўнасцю збыць,
прадаць. С. еаспабарку. С. грошы (зрасхо
даваць). 11. што і без бап. Збавіць цану С.
колькірублёў. 12. перан., што і без бап. Па
кінуць без пакарання які-н. учынак. 75тай правіннасці нельга с. 0 Спусціць з вока
каео (разм.) — перастаць назіраць, сачыць
за кім-н. Спусціць юху (разм.) — разбіць
нос да крыві. II незак. спускаць, -Аю, -Аеш,
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-Ае. II наз. спусканне, -я, н. (да 1—8 знач.) /
спуск,
л/. (да 1—3, 9, 10 і 12 знач.).
СПЎТАЦЬ ал. путаць
СПЎХЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які спух,
апух.
СПЎХНУЦЬ ал. пухнуць
СПЫНІЦЦА, спынібся, спынішся,
спьініцца; зак. 1. Перастаць рухацца,
спыніць што-н. рабіць, устрымацца ад
якога-н. дзеяння. С. нл лаўйарозе. ЛТатор
слын/уся. ТЭты чалаеек на слын/^^а н/ марай
чым (перан.: пойдзе на любыя ўчынкі). 2.
Часова размясціцца, пасяліцца дзе-н. С. у
еасц/н/ць/. 3. (7 / 2 ас. на ўлсыб.). Пра раз
віццё, ход і пад.: прыпыніцца, перарвац
ца. Работы ла ўклайцы /яру# слын/л/ся. 4.
на км/-чь/л/. Пра погляд, увагу; думкі і пад.:
затрымацца на кім-, чым-н. Мой лоз/рк
слын/ўся на сына. 5. на к/м-чым. Прыйсці
да якога-н. рашэння, спыніць свой выбар
на кім-, чым-н. С. на еыбарымалайоеа канйыйата. II наза/с. спыняцца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
СПЫНІЦЬ, спыніб, спыніш, спыніць;
спынены; зак. 1. каео-м/то. Затрымаць
рух, ход, працу каго-, чаго-н., не даць
магчымасці рухацца каму-, чаму-н. Р/нцэсь слын/у крок/. С. канааар. 2. м/то. Стры
маць, забараніць што-н. С. бойку сеаеольн/каў. С.раслаўсюйлсбаннехлусн/. 3. марал.,
м/то яа кйч-чым. Затрымаць увагу на кім-,
чым-н., накіраваць на каго-, што-н., зася
родзіць на кім-, чым-н. (погляд, позірк);
прыйсці да якога-н. рашэння, спыніць
свой выбар на кім-, чым-н. С. сеой еыбар
яа маладым сма^ыял/с^а. Ц лазак. спынАць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц яаз. спынённе, -я, я.
СПЫРСКАЦЬ, аю, аеш, -ае; -аны;
зак. 1. каао-мамо. Пакрапіць пырскамі,
апырскаць. С. еайой майлоау. 2. м/то. Вы
пырскаць, зрасходаваць. С. уеесь адэка
лон. II лазак, спырскваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
лаз спырскванне, -я, я.
СПЫРСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -ну
ты; зак., каео-м/то. Пырскаючы на каго-,
што-н., намачыць, апырскаць. С. бял/зну.
С. задаём лакам. Ц лезак. спырскваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц яаз. спырскванне, -я, я.
СПЫРХНУЦЬ, 1 і 2 ас звычайна не
ўжыв., -не; зак. Хутка ўзляцець, зля
цець адкуль-н. (пра птушку; матылька і
пад.). 7?ера#ей спырхнуў з кус/па. Ц кезак.
спырхваць, -аю, -аеш, -ае.
СПЫТАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. Тое, што і спытаць (у 1 і 2 знач.).
СПЫТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.
1. каао і з йайан. Звярнуцца да каго-н. з
пытаннем, каб даведацца аб чым-н. —
ТТТто раб/ць йалей ?— смым/ала лабарал/лка.
2. м/то і чаао. Папрасіць што-н., звярнуц
ца з якой-н. просьбай. С. Разеолу наехаць
ма пабаручн/к/. 3. з каео. Ускласці на каго-н.
адказнасць за ўчынкі; спагнаць (разм.). З
яео за ўсе глытаюць.
СПЭЦКАЦЦА ал пэцкацца

СПЭЦКАЦЬ ал пэцкаць

СПУ-СРЭ

СПЯРЭСЦІЦЬ', -рЭшчу; -рЭсціш, -рас
СПЯВАК, спевакА, мм. спевакі^ спевакбў м. Той, хто ўмее спяваць; для каго ціць; -рошчаны; зак., каео-м/то. Зрабіць
спевы з'яўляюцца прафесіяй. Оперны с. Ц пярэстым. 7рэм/чыны снярэсц/л/ сцяну. II не
зак. спярэшчваць, -аю, -аеш, -ае.
зк. спявачка, -і, ДА/-чцы, мм. -і, -чак.
СПЯВАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Аецца;
СПЯРЭСЦІЦЬ^ ал пярэсціць^
СПЯЦОЎКА, -і,
-цбўцы, мн. -і,
лезак. 1. ал. спецца. 2. Узнаўляцца, выкон
вацца голасам. 77есн/ /малеяае/таеа камла- -цбвак, лс. (разм.). Спецыяльная вопрат
з/тара смяеаюцца молаййзю. 3. безас. Пра ка для работы на вытворчасці і пад., звы
чайна ў выглядзе курткі, халата ці камбі
наяўнасць жадання, настрою спяваць.
незона. С. буйаўн/ка.
Сёння чамусьц/мне не смяеалася.
СПЯЧКА, -і, ДМ-чцы, лс. 1. У некато
СПЯВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. 1.
м/то і без бал. Утвараць голасам музычныя рых жывёл (мядзведзяў, барсукоў кажа
гукі; выконваць вакальныя творы; умець ноў і інш.): стан паніжанай жыццядзей
гэта рабіць. С. песню. С. у оперы. С. басам.
насці, падобны на сон. 3/мняя с. Залегчы ў
2. каео-м//мо і без бал. Выконваць оперную спячку. 2. Неадольная санлівасць (разм.).
партыю. С. Айкала. 3. Пра пеўчых і нека 3. леран. Стан душэўнага здранцвення,
бяздзейнасць, пасіўнасць. Ц лрь/л/. спячач
торых іншых птушак: цёхкаць, шчоўкаць,
свістаць і пад. Салавей сляеае. ТЬлас/ста ны, -ая, -ае.
СПЯЧКІ, спякў, спячэш, спячА; спя
слябаў песень. 4. лерам., без бал. Быць пра
сякнутым узнёслым, радасным пачуццём. чом, спечацё, спякўць; спёк, спяклА,
Сэрца маё сняеае. 5. (7 / 2 ас. збычайна не -клб; спячія; спёчаны; зак. 1. ал. пячы.
ўлсые.). Пра музычныя інструменты: ме 2. каео-м/то. Апаліць агнём, пашкодзіць
ладычна гучаць. Цымбалы сляеаюць. 6. аб чым-н. гарачым скуру чаго-н. С. руку. 3.
к/м-чым / лра каео-м/то. Складаць вершы Апячы (пра адчуванне, выкліканае чым-н.
пра пгго-н., услаўляць у вершах, песнях.
пякучым. Тйрачай касай уеесь рот спёк. 4.
77аэт снябае аб Райз/л/е. Ц зак. праспяваць,
лерам., м/то. Зрабіць што-н. хутка, наспех
-Аю, -Аеш, -Ае; -Аны (да 1—3 знач ). Ц наз.
(разм.). С. йаклай.
СПЯЧЫСЯ, спякўся, спячэшся, спя
спяванне, -я, н. / спеў, спёву; м
СПЯКАННЕ, -я, н. (спец ). 1. Шчыль чэцца; спячбмся, спечацёся, спякўцца;
нае злучэнне асобных часцінак цвёрда спёкся, спяклАся, -лбся; спячыся; зак. 1.
га рэчыва пры высокай тэмпературы. С.
ал. пячыся. 2. (7 / 2ас. неўлсыб.). Пра кроў:
тарфяных нласл/оў. 2. Працэс атрымання запячыся, засохнуць. /7а теарь/ слякл/ся
цвёрдых і порыстых кавалкаў з дробных, заустк/ крые/. 3. (7 / 2 ас. не ўлсые.). Злу
парашкападобных або пылападобных ма чыцца ў адно цвёрдае цэлае ў выніку спя
тэрыялаў; агламерацыя. С. бакс/таў.
кання (спец ), /ўйа спяклася. 4. лерам. Па
СПЯКАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Аецца;
цярпець няўдачу ў чым-н. (разм.). Ц незак.
незак. 1. ал. спячыся. 2. Мець здольнасць спякацца, -Аецца.
СПЯШАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
да спякання (у 1 знач.).
СПЯКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак., м/то незак. 1. з чым, з /нф. і без бал. Старацца
(спец.). 1. Выклікаць спяканне (у 1 знач.).
зрабіць пгго-н., трапіць куды-н. як мага
2. Рабіць спяканне (у 2 знач ), агламера хутчэй. С. з нагайкай йрэў. С. з уборкай урацыю.
йлсаю. Слям/айся, бо слозн/м/ся на аўтобус.
СПЯКОТА, -ы, ^37* -кбце, лс. (разм.).
2. (7 / 2ас. збычайна неўлсые.). Пра гадзін
Высокая тэмпература паветра, нагрэтага нік: паказваць няправільны час. 7айз/нн/к
сонцам; спёка, гарачыня. 77а йеарэ ста/ць слям/аецца на б хб/л/н. Ц зак. паспяшацца,
с.
-Аюся, -Аешся, -Аецца (да 1 знач.).
СПЯКОТЛІВЫ, ая, ае (разм) Тое,
СРОДАК, -дку, мн. -дкі, -дкаў, м. 1.
што і спякотны. Ц наз. спякотлівасць, -і, лс.
Прыём, спосаб дзеяння для дасягнен
СПЯКОТНЫ, ая, ае Вельмі гарачы,
ня, ажыццяўлення чаго-н. .%/л// тройкам/
душны; надзвычай нагрэты. 77бйых спя змагацца за м/р на зял/л/. 2. Прадмет, су
котных еятроў. II наз. спякотнасць, -і, лс.
купнасць прыстасаванняў неабходных
СПЯЛЕЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв., для ажыццяўлення якой-н. мэты. С)?ой-ёе; незак. Станавіцца спелым. Смялее на к/ еытеррчасц/. О?ойк/ суеяз/. 3. Тое, што
н/бе збалсына.
служыць якой-н. мэце, неабходнай для
СПЯЛІЦЬ, спяліб, спёліш, спёліць; дасягнення чаго-н. ЗТбеа — балснейм/ы с.
незак., м/то. Даводзіць да спеласці. С. су знос/н. 4. Лекі, медыцынскія прэпараты,
мцы. II зак. выспеліць, -лю, -ліш, -ліць;
неабходныя пры лячэнні. О?ойк/ ай кры-лены.
бяноеа ц/ску. С. ай кам^/ю. 5. мн. Ірошы,
СП'ЯНА, лрысл. (разм.). Будучы ў не матэрыяльныя каштоўнасці. Абаротныя
цвярозым стане. 7/алракуйз/ў с.
сройк/. Уалаеек са сройказ//.
СП'ЯНЕЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які ап'я
СРЭБРА, -а, н. Тое, што і серабро. Ц
неў сп'янеў. ТУехта сл Гнедым воласам сля лрь/л/. срэбраны, -ая, -ае / срЭбны, -ая, -ае.
баў.
СРЭБРА... Першая састаўная частка
СП'ЯНЕЦЬ ал п янець
складаных слоў са знач.: 1) які мае адносі
СПЯРША, лрысл. (разм.). Раней, спа ны да серабра (у 1 знач.), напр. срэбранос
чатку; першапачаткова. С. падумай, а по ны, срэбралайобны; 2) серабрысты, колеру
тым айказеай.
серабра, напр. срэбрал/сты.

СРЭ-СТА
СРЭБРАНІК, -а, .мн. -і, -аў м. Тое, што
і сярэброн/к'. 0 За трыццаць срэбранікаў
прадаць коео-м/то (высок., пагард.) —
прадаць з нізкіх меркаванняў, карыслівых
інтарэсаў [літаральна за 30 сярэбраных
манет — цана здрадніцтва біблейскага
Іуды].
СРЭБРАНОСНЫ, -ая, -ае Пра горныя
пароды, якія ўтрымліваюць срэбра. Ц няз.
срэбраноснасць, -і, лс. С. участка.
ССАДЗІЦЬ, ссаджў, ссадзіш, ссадзіць;
ссаджаны; зак., каао ("м/то). 1. Дапамагчы
сысці ўніз, зняць адкуль-н. С. бз/ця з ка
напы. 2. Даць магчымасць або прымусіць
выйсці (з цягніка, аўтобуса і пад.). С. на
стопцы/ Дзяцей. С. безб/летн/ко. Ц незак.
ссаджваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. ссаджван
не, -я, н.
ССАЦЬ, ссу ссеш, ссе; ссём, ссяцё,
ссуць; ссі; незак., мяло. 1. Уцягваць у рот
губамі і языком (што-н. вадкае). С. малако.
2. Трымаючы што-н. у роце, рабіць смак
тальныя рухі. С. соску. С. лалу. С. палец. 3.
безас. Пра тупы, ныючы боль у жываце (ад
голаду хваробы і пад.). Ц наз. ссанне, -я,
н. (да 1—3 знач.); прым. ссальны, -ая, -ае.
Ссальныя рух/.
ССЁКЧЫ ал. ссячы.
ССЁСЦІСЯ, 1 і 2 ас. не ўжыв., ссядзец
ца; зак. 1. Выпасці ў выглядзе асадку з
раствору. 2. Пра тканіну матэрыял: стаць
карацейшым, збегчыся. 3. Стаць больш
шчыльным, цвёрдым. Снее ссеўся. 4. Вы
лучыць дробныя цвёрдыя часткі, камкі
(пра малако). Малако сселася. Ц незак. сся
дацца, -Аецца. Ц наз. ссяданне, -я, н. (да 2
знач.).
ССЁРБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
мяло. (разм.). Сёрбаючы, з'есці якую-н.
вадкую страву; высербаць. Ц незак. ссёрб
ваць, -аю, -аеш, -ае.
ССІВЁЛЫ, -ая, -ае. Які ссівеў (пра ва
ласы). Сс/еелыя скрон/. С. чалавек. ТТрымм/л/ на сеято маладыя / сс/еелыя (наз.).
ССІВЁЦЬ ел. сівець
ССІНЁЛЫ, -ая, -ае. Які ссінеў; пасіне
лы. С. обхолобў.
ССІНЁЦЬ ал сінець
ССОЎНЫ, -ая, -ае. Такі, які можа ссоў
вацца. С. стол.
ССОХЛЫ, -ая, -ае. 1. Пра расліны: які
звяў засох, загінуў ад неспрыяльных умоў.
С. куст бэзу. 2. Сасмяглы, шурпаты (пра
вусны). Ссохлыя еусны. 3. перад. Схуднелы
(пра чалавека; разм.).
ССОХНУЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -нец
ца; ссбхся, ссохлася; зак. 1. Перасохнуць,
стаць зморшчаным, пакарабаціцца. 2>оты
ссохл/ся. 2. Высахшы, зацвярдзець, пера
тварыцца ў камяк. 7л/на ссохлася. 3. Са
смягнуць, стаць шурпатым (пра вусны).
4. пбран. Пахудзець (пра чалавека; разм ).
II незак. ссыхацца, -Аецца. Ц наз. ссыханне,
-я, н.
ССОХНУЦЬ, -ну -неш, -не; ссох, -хла;
-ні; зак. 1. (7 / 2 ас. зяь/чайна не улсыя.).
Пра расліны: высахнуць, завянуць, загі
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нуць ад неспрыяльных умоў. Яблын/ ссохл/.
2. лерак. Стаць худым ад перажыванняў
турбот і пад., зачахнуць (разм.). Ссохла
Дзяўчына з-за хлопца. 3. (7 / 2 ас. неўлсые.).
Страціць свежасць; сасмягнуць (пра вус
ны). II незак. ссыхАць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз.
ссыханне, -я, н
ССУКАЦЬ ал сукаць
ССЎНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-нься; зак. 1. Зрушыцца з месца, спусціц
ца куды-н. С. з печы. Мех ссунуўся з доза. 2.
Сунучыся, зваліцца адкуль-н. Снеа ссунуў
ся са страх/. 3. (7 / 2 ас. не ўлсые.). Рухаю
чыся, наблізіцца; насупіцца, нахмурыцца
(пра бровы). Дзец/ ссунул/ся цясней обз/н
ба бруеоео. У бырэктара раптам ссунула
ся броеы. 4. (7 / 2 ас. зеычайна не ўлсые.).
Расслабіўшыся, спаўзці, з'ехаць уніз, на
бок. Тйалка ссунулася на патыл/цу. Ц незак.
ссоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц наз.
ссоўванне, -я, н.
ССЎНУЦЬ, -ну -неш, -не; ссунь; -ну
ты; зак. 1. каео-м/то. Зрушыць, скрануць.
С. з месца м/то-н. 2. каео-м/то. Сунучы,
скінуць пгго-н., перамясціць. С. салому з
еоза. С. снее са страх/. 3. м/то. Пра галаў
ны ўбор: перамясціць. С. конялюм/ на лоб.
5. м/то. Сунучы, рухаючы, наблізіць адно
да другога; насупіць, нахмурыць (пра бро
вы). С. сталы. С. броеы. Ц незак. ссоўваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. ссоўванне, -я, н.
ССУТУЛІЦЦА ал. сутуліцца.
ССУТУЛІЦЬ ел сутуліць
ССУШЁІЦЬ, ссушў, ссўшыш, ссўшыць; ссўшаны; зак. 1. каео-м/то. Зрабіць
сухім; высушыць. ТЖятры ссум/ыл/ зболсыну. С. яблык/ (насушыць). 2. пброн., ка
ео ("м/то). Знясіліць, давесці да крайняй
схуднеласці. Аохонне ссум/ыла бзяўчыну.
ССЫЛАЦЬ ал саслаць
ССЁІЛАЧНЫ ал саслаць
ССЁІЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, лс.
1. ал. саслаць. 2. Месца, куды сасланы
хто-н. С/б/рская с.
ССАЛЬНЫ, -ая, -ае 1. ал саслаць 2.
ссальны, -ага, мн. -ыя, -ых, м.; ссальная,
-ай, мн. -ыя, -ых, лс. Чалавек, які знахо
дзіцца ў ссылцы, на пасяленні.
ССАПАЦЬ, -плю, -плеш, -пле; ссып;
-паны; зок., м/то. 1. Насыпаць або ўсы
паць куды-н. С. бульбу ў склеп. 2. Скінуць
уніз, прымусіць упасці (што-н. дробнае,
сыпкае). С. зерне з бункер// ў мдм/ыну. Ц
незок. ссыпАць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ноз. ссы
панне, -я, н. / ссыпка, -і, ДМ -пцы, лс. Ц
прым. ссыпны, -Ая, -бе. С. пункт.
ССЫХАННЕ ел ссохнуцца
ССЫХАЦЦА ел. ссохнуцца.
ССЫХАЦЬ ал ссохнуць
ССЯДАННЕ ал ссесціся
ССЯДАЦЦА ал ссесціся
ССЯЛІЦЬ, ссяліб, ссёліш, ссёліць;
ссёлены; зок., коео-м/то. Перасяліць з
розных мясцін у адно. С. хуторы ў ееску. Ц
незок. ссяляць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц збор. сся
ліцца, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв., сселіцца; не
зок. ссялАцца, -Аецца. Ц ноз. ссяленне, -я, н.

ССЯЧЁІ / ССЁКЧЫ, ссякў, ссячбш,
ссячб; ссячбм, ссечацё, ссякўць; ссек,
-кла; ссячіА; ссёчаны; зок., коео-м/то. 1.
Моцным ударам (якой-н. вострай пры
лады) аддзяліць. С. бярозу. 2. Пасячы на
дробныя кавалачкі што-н. С. бурок/. 3.
Знішчыць каго-, што-н., секучы шаблямі,
мячамі. Хояолерысты ссекл/ отроб лроц/ўн/ко. 4. Збіць, рассячы ў многіх месцах. С.
пуеой короеу. Троб ссек посееы (пабіў). 5.
Пра насякомых: пакусаць у многіх мес
цах. Хбморы ссекл/ рук/. Ц незок. ссякаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц ноз. ссяканне, -я, н.
СТА.. Першая састаўная частка склада
ных слоў якая адпавядае па значэнні слову
«сто*, напр.: стоеобоеы, столроцэнтны.
СТАБІЛІЗАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-зўецца; зок. і незок. Дайсці (даходзіць) да
ўстойлівага становішча. Йурсы еол/от стоб/л/зоеол/ся. II ноз. стабілізАцыя, -і, лс.
СТАБІЛІЗАВАЦЬ, -зўю, зўеш, -зўе;
-зўй; -завАны; зок. і незок., коео-м/то.
Давесці (даводзіць) да ўстойлівага стану
што-н. С. эконом/ку. II ноз. стабілізАцыя,
-і, лс.
СТАБІЛІЗАТАР, -а, мн ы, -аў м
(спец.). 1. Прыбор, прыстасаванне для
надання ўстойлівасці, пастаяннага стано
вішча чаму-н. (у лятальных апаратах, на
суднах і пад.), для стабілізацыі якога-н.
працэсу. С. лятольноео опорото. С. току.
2. Рэчыва, якое затрымлівае працэс змя
нення якога-н. іншага рэчыва, саставу. С.
быбухояых рэчь/боў. II лрым. стабілізатарны,
-ая, -ае.
СТАБІЛЬНЫ, -ая, -ае. Устойлівы, па
стаянны, які не мяняецца. С. лрыбыток.
Стоб/льное нолрулсонне. Ц ноз. стабіль
насць, -і, лс.
СТАВАЦЬ, стаё; безос.; незок., чоео. 1.
Хапаць чаго-н. для каго-, чаго-н. 77о ўсе
еэто не стое н/ с/л, н/ чосу. 2. Мець магчы
масці, сілы, здольнасці рабіць пгго-н. 77е
стоеоло ром/учосц/ скозоць проўбў.
СТАВІЦЦА, стАўлюся, стАвішся, стАвіцца; незок. Праяўляць, выражаць свае
адносіны да каго-, чаго-н. 7?н бобро с. бо
розумных лропоноў. Уеолсл/ео с. бо лотрэб л/обзей. Ц зок. пастАвіцца, -тАўлюся,
-тАвішся, -тАвіцца.
СТАВІЦЬ, стАўлю, стАвіш, стАвіць; не
зок. 1. м/то. Размяшчаць, умацоўваць
што-н. вертыкальна, у стаячым станові
шчы. С. слупы. С. кн/е/ но пол/цу. 2. коео
(м/то). Прымушаць або памагаць каму-н.
устаць, заняць дзе-н. месца стоячы. С. бз/ця но лоблоеу. 3. коео (м/то). Прызначаць
на работу; прапаноўваць рабіць што-н.,
назначаць на якое-н. месца, пазіцыю. С.
ноеоео мехон/ко. С. еортоеоео но лост. 4.
м/то. Устанаўліваць, будаваць. С. помн/к. 5. м/то. Змяшчаць на пэўнае месца,
пакідаць у пэўным становішчы. С. оутобус у оўтопорк. С. посуб но стол. 6. м/то.
Прыводзіць у патрэбны стан; вучыць пра
вільнаму валоданню (голасам, дыханнем і
пад.), надаваць чаму-н. патрэбнае стано-
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вішча, форму. С. еолдс (маладому спеваку).
С. рук/ цымбал/сту. С. слоеы у Патрэбным
склоне. 7. м/то. Прыкладваць, накладваць,
устаўляць і пад. да якой-н. часткі цела з
лячэбнай мэтай. С. едрлычн/к/. С. тзрмометр. С. пломбу. 8. м/то. Рабіць метку знак
на чым-н., пісаць, рысаваць, падпісваць.
С. лобл/с. С. бату. С. лазняк; ў бзённ/к. 9.
м/то. Арганізоўваць, наладжваць; ажыц
цяўляць пастаноўку на сцэне. С. бослебы.
С. бялею. С. спектакль. 10. мяло. Майстра
ваць, устанаўліваць. С. палаткі. 11. м/то і
без Ляп. У азартных гульнях: уносіць, ук
ладваць у гульню (грошы). С. у банк 700
рублёў. 12. м/то. Задаваць, прапаноўваць
для выканання, абмеркавання. С. сціслыя
тэрміны. С. ня еллясяеянне. С. перяб фяктдм. 13. перон., кдео-м/то. Ствараць для
каго-н. умовы, абставіны, прыводзіць у
якое-н. становішча. С. еероя ў склдбдныя
ябс/ляе/ны. С. пдб кян/лроль. 14. кдео-м/то.
У спалучэнні з некаторымі назоўніка
мі абазначае: лічыць чым-н., разглядаць
як-н. што-н. С. седёй матляй. С. у еіну. 15.
м/то. У спалучэнні з некаторымі назоўні
камі ўжыв. ў знач. рабіць (тое, што абазна
чае назоўнік). С. рэксрб. 16. мяло. Нарых
тоўваць, складаючы якім-н. чынам. С. сеняўколы. О Ставіць дыягназ — вызначаць,
устанаўліваць хваробу характар захвор
вання. II зяк. паставіць, -стаўлю, -ставіш,
-ставіць; -стаўлены. Ц ляз. пастаноўка, -і,
ДМ-нбўцы, лс. (да 1, 6, 9 і 12 знач.).
СТАВОК, стаўкА, мн. стаўкі^ стаўкбў, м.
Невялікая сажалка. Ц лрым. стаўкбвы, -ая,
-ае.
СТАВА, -бў. Кросны. Вычасаў с. з бя
розы.
СТАГАВАЦЬ, -гўю, -гўеш, -гўе; -гўй;
-гаваны; незяк., мяло і без бдл. Складаць у
стагі салому сена і пад. 7?н яряў / стдедеоў
еабам/. II няз. стагаванне, -я, н.
СТАГАВЫ ал стог
СТАІАДОВЫ, -ая, ае 1. ал стагоддзе
2. Узростам у сто гадоў; які існуе сто гадоў
С.буб.
СТАГАКІД, -а, Л/ -дзе, мн. -ы, -аў м.
Сельскагаспадарчая машына для склад
вання стагоў
СТАГНАЦЬ, стагнў, стбгнеш, стбгне;
стагні; незяк. 1. Абзывацца стогнам. Алопчык ціха с/ляаняў дб болю. 2. лерян. Скар
дзіцца, наракаць; пакутаваць. 7йкі ўлсо
чалаеек: стлоене / стлоене, як быццам тлольк/
яму ^ялскя лсыць. 3. лердн. Утвараць пра
цяглыя гукі, падобныя да стогну; аддавац
ца працяглым гулам на ўдары, гусці пад
цяжарам чаго-н. Стоенуць у /лряее кула
кі. 77дб тр?лсарям едеондў стоенуць рэйкі.
С/лоене лес дб буры. Ц няз. стагнанне, -я, н.
СТАГОДДЗЕ, -я, мн -і, -яў, н 1. Праме
жак часу ў 100 гадоў Деоццдтде с. 2. лязо.
Гадавіна падзеі, што адбылася 100 гадоў
таму назад. С. з бля нараблсэння РЬ/еоря
ТУырмы. II лрым. стогадбвы, -ая, -ае і ста
годні, -яя, -яе.

СТАДНЫ, -ая, -ае. 1. Які жыве гуртам,
уласцівы гурту С. хяряк/ляр лсыцця лерм/дбытных любзей. С. /нсл!ынк/л. 2. лердн. За
снаваны на несвядомым падпарадкаванні
гурту большасці. Стдбнде пачуццё. Ц няз.
стаднасць, -і, лс.
СТАДЫЁН, -а, мн. -ы, -аў м. Спартыў
ны комплекс з футбольным полем, пля
цоўкамі для спаборніцтваў і трэніровак,
трыбунамі для гледачоў дапаможнымі
збудаваннямі і памяшканнямі. Ц лрым.
стадыённы, -ая, -ае.
СТАДЫЯ, -і, мн. -і, -дый, лс. Перыяд,
ступень у развіцці чаго-н. С. росту. Апош
няя с. розеіцця хеяробы. Ц лрым. стадыйны,
-ая, -ае (спец.).
СТАДЫЯЛЬНЫ, ая, -ае (кніжн ) Які
адбываецца па стадыях. С. працэс. Ц няз.
стадыяльнасць, -і, лс.
СТАЁННІК, -а, мн. -і, -аў м. Конь, яко
га трымаюць на стайні для выезду
СТАЁННЫ, -ая, -ае. Пра каня: які пры
значаны для выезду на якім не працуюць.
СТАЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спартсмен,
які спецыялізуецца ў бегу ці гонках на
доўгія дыстанцыі. Ц лрым. стаерскі, -ая,
-ае.
СТАЖ, -у м. 1. Працягласць дзейнасці
ў якой-н. галіне. Лрдцоўны с. 2. Тэрмін, на
працягу якога чалавек працуе для набыц
ця практычнага вопыту па сваёй спецы
яльнасці. /Тряхойз/ць еылрябяеяльны с.
СТАЖОК <м стог
СТАЖОР, -а, мн. -ы, -аў м. Той, хто
праходзіць стаж (у 2 знач.). Ц лс. стажорка,
-і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, лс. II лрым. ста
жорскі, -ая, -ае.
СТАЖЫРАВАЦЦА, -рўюся, -рўешся,
-рўецца; -рўйся; незяк. Праходзіць стаж (у
2 знач.). II няз. стажыроўка, -і, ДМ-рбўцы,
мн. -і, -рбвак, лс.
СТАІЦЦА, стаібся, стбішся, стбіцца;
зяк. 1. Схавацца і прытаіцца, імкнучы
ся застацца незаўважаным; прыціхнуць,
зменшыць актыўнасць. С. зя брэхам. С. бя
пяры бя чясу. 2. Не прызнацца ў чым-н. Яя
еэты ряз яна стаілася і н/чоеа не сказала.
II незяк. стойвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
СТАІЦЫЗМ, -у м. 1. Антычнае рацыя
налістычнае філасофскае вучэнне, якое
патрабавала свядомага падпарадкавання
чалавека пануючай у свеце неабходнас
ці і панавання чалавека над страсцямі. 2.
лерян. Цвёрдасць і мужнасць у жыццёвых
выпрабаваннях, здольнасць супрацьста
яць спакусам. /Трдяеіць с. Ц лрым. стаічны,
-ая, -ае.
СТАІЦЬ, стаіб, стбіш, стбіць; стбены;
зяк., м/то. 1. Угаіць, зрабіць невядомым,
нябачным для іншых (разм ). С. лрыбытдк. 2. Не выказаць, не даць магчымасці
заўважыць іншым (думкі, пачуцці і пад.).
С. няндеісць. II лезяк. стойваць, -аю, -аеш,
-ае.
СТАЙНЯ, -і, мл. -і, -яў лс. Памяшкан
не для коней; канюшня. II лрым. стайневы,
-ая, -ае.

СТА-СТА
СТАКАН, -а, мл. -ы, -аў м. (спец.). 1.
Гільза артылерыйскага снарада. 2. Назва
дэталей рознага прызначэння, якія маюць
цыліндрычную форму II лрым. стаканны,
-ая, -ае.
СТАЛАВАЦЦА, -лўюся, -лўешся, -лўецца; -лўйся; лезяк. Харчавацца (у 2 знач.)
дзе-н. С. бома. II ляз. сталаванне, -я, л.
СТАЛАГМІТ, -а, М-міце, мл -ы, -аў м.
Вапняковае ўтварэнне на дне пячор, якое
ўзнікае пры падзенні зверху капель вады,
насычанай кальцыем і вуглякіслым газам,
і мае выгляд стаячага ледзяша. Ц лрым. ста
лагмітавы, -ая, -ае.
СТАЛАКТЫТ, -а, М -тйце, мл. -ы, -аў
м. Вапняковае ўтварэнне на столі і сценах
пячор у выглядзе ледзяша, якое ўзнікае ад
прасочвання і выпарэння вады, насыча
най кальцыем і вуглякіслым газам. Ц лрым.
сталактытавы, -ая, -ае.
СТАЛАЧЫЦЬ ад. талачыць
СТАЛЕ... (а таксама сталя...). Першая
састаўная частка складаных слоў са знач.:
які мае адносіны да сталі, стальнога,
напр.: сталебетон, стллелрякятлы, сталбряалюячлы.
СТАЛЕБЕТОН, -у м Бетон з напаў
няльнікам са стальных апілак замест гра
вію і шчэбеню. II лрым. сталебетонны, -ая,
-ае.
СТАЛЕЛІЦЁЙНЫ, -ая, -ае. Які мае ад
носіны да ліцця сталі. С. здеоб.
СТАЛЕПЛАВІЛЬНЫ, -ая, -ае Які мае
адносіны да выплаўкі сталі.
СТАЛЕПРАКАТНЫ, -ая, -ае Які мае
адносіны да пракату сталі. С. цэх.
СТАЛЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; лездк. Ста
навіцца сталым, больш дарослым, муж
ным. II здк. пасталёць, -ёю, -ёеш, -ёе. Ц лдз.
сталённе, -я, л.
СТАЛЁВЫ ад сталь
СТАЛІЦА, -ы, мл. -ы, -ліц, лс. Іалоўны
горад дзяржавы, месцазнаходжанне ўрада
і ўрадавых устаноў Мінск — с. 2?елдрус/. Ц
лрым. сталічны, -ая, -ае.
СТАЛІЦЬ, сталіб, стбліш, стбліць; стблены; лездк., м/то. Слаць столь.
СТАЛОВАЯ, -ай, мл. -ыя, -ых, лс. 1.
Асобны пакой у кватэры з абедзенным
сталом, дзе ядуць. 2. Камплект мэблі для
такога пакоя. 3. Прадпрыемства грамад
скага харчавання. С/лубэлцкдя с. Ц /рым.
сталоўскі, -ая, -ае (да 3 знач.; разм.). Стдлруекдя елса.
СТАЛОВЫ, ая, ае 1. ал. стол 2. Які
выкарыстоўваецца ў час яды. С. прыбор.
Стдлоедя соль. 3. Які мае адносіны да ста
ловай, прызначаны для яе. С. едрн/тур.
СТАЛОЎКА, -і, ДМ -лбўцы, мл. -і,
-лбвак, лс. (разм.). Тое, што і стдлоедя (у
З знач.). Лбебаць у сталоўцы.
СТАЛЫ, -ая, -ае. 1. Які стаў дарослым,
дасягнуў поўнага развіцця. Сталыя мулсчыны. 2. Здольны дзейнічаць самастой
на, без дапамогі; сур'ёзны, ^реанізатср
малдбы, але с. 3. Вопытны, які дасягнуў
майстэрства ў чым-н., які вылучаецца
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грунтоўнасцю. С. нрдзмк. 4. Нязменны,
разлічаны на доўгі час. Сталее л*есцд Для
лсылля. Ятрыл*д^ь сталее л*ес^е реботы. 5.
Добра, грунтоўна абдуманы. Сталее рамэнне. С. вывеб. II яаз. сталасць, -і, лс.
СТАЛЬ, -і, лс. Цвёрды коўкі метал се
рабрыста-шэрага колеру які з'яўляецца
сплавам жалеза з вугляродам і іншымі да
баўкамі. О Нержавеючая сталь — сталь,
устойлівая супраць карозіі. Ц лрыл*. сталь
ны, -Ая, -бе * сталёвы, -ая, -ае.
СТАЛЬВАГА, -і, ДА/-вАзе, л*н. -і, -ваг, лс.
Трайны ворчык для параконнай запрэжкі.
СТАЛЬМАХ, А, л*н. Ь бў / СТАЛЬ
МАХ, -а, л*н. -і, -аў л*. Майстар, які робіць
калёсы, сані. Ц лрыл*. стальмашны, -ая, -ае.
С/лллынйм/лле рамяство.
СТАЛЬМАШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць;
лезак. (разм.). Займацца рамяством сталь
маха.
СТАЛЬНІЦА, -ы, л*н. -ы, -ніц, лс. Верх
няя дошка стала.
СТАЛЬНЁІ, -Ая, -бе. 1. ал. сталь. 2. Пра
колер: светла-шэры з адлівам. Хесцюл*
стальноге екцення. 3. лерак. Вельмі моц
ны, дужы, непахісны (высок ); які выра
жае цвёрдасць, рашучасць. Сл*аяьль*я л*ускулы. С/лальяая золя.
СТАЛЙЛА, -і, ДМ-лібзе, л*н. -і, -лк5ц лс.
1. Прыстасаванне для распілоўкі бярвён
на дошкі. 2. Сталярны варштат. 3{реб/ць
новую сталюгу. Ц лрыл*. сталюгавы, -ая, -ае.
СТАЛЯ... (ал. стале...). Першая састаў
ная частка складаных слоў; ужыв. замест
«стале...*, калі націск у другой частцы
слова падае на першы склад, напр.: сталявар, с/лляязлрск;.
СТАЛЯВАР, -а, л*н. -ы, -аў л*. Рабочы па
выплаўцы сталі.
СТАЛЯНІЦА, ы, л*н. ы, ніц, лс Сто
левая дошка.
СТАЛЯР, -А, л*н. -ы, -бў л*. Рабочы, спе
цыяліст па апрацоўцы дрэва і вырабаў з
яго. II лрыл*. сталярскі, -ая, -ае.
СТАЛЯРКА, -і,
-рцы, л*/*. -і, -рак,
лс. (разм.). 1. Сталярныя вырабы. 2. Ра
мяство сталяра. 3. Сталярня. ТТра^ава^ь у
сталярцы.
СТАЛЯРНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае; яе
зак. (разм.). Займацца рамяством сталяра,
выконваць сталярныя работы.
СТАЛЯРНЫ, -ая, -ае. Які мае адносі
ны да апрацоўкі дрэва, да работы сталяра.
Сталярныя вырабы. С. вармтат. С. клем.
СТАЛЯРНЯ, -і, л*н. -і, -рань, лс. Ста
лярная майстэрня.
СТАЛЯРСКІ ал. сталяр
СТАЛЯРСТВА, -а, н. Рамяство, занятак
сталяра.
СТАМАТАЛОГІЯ, і, лс 1. Раздзел ме
дыцыны, які вывучае захворванні органаў
поласці рота, сківіц і сумежных участкаў
2. Стаматалагічная паліклініка або стама
талагічнае аддзяленне. Ц нрыл*. стаматала
гічны, -ая, -ае
СТАМАТОЛАГ, -а, л*н. -і, -аў л*. Урач,
спецыяліст па стаматалогіі.
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СТАМЕСКА, -і, ДМ* -сцы, л*н. -і, -сак,
лс. Сталярская прылада з тонкім пляска
тым долатам для выбірання пазоў Ц нрыл*.
стамёсачны, -ая, -ае.
СТАМЕТРОЎКА, -і, ДМ -рбўцы, л*н.
-і, -рбвак, лс. У спорце: дыстанцыя ў сто
метраў
СТАМІЦЦА ал таміцца
СТАМІЦЬ, стамліб, стбміш, стбміць;
стбмлены; зак., каео ("мто). Давесці да
стомленасці; замарыць, Доўгае неберолслса вельл*/ стаміла. Ц незак. стамляць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
СТАМЛЕННЕ, -я, н. Страта сіл; змора
насць, стома, Ябчуць с.
СТАМЛЯЛЬНАСЦЬ, і, лс Схільнасць
арганізма стамляцца. .Хуткая с. ареан/зл*а.
СТАМЛЯЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
незак. Тое, што і туляцца (у 1 знач.).
СТАН', -у л*. Форма тулава, постаць ча
лавека. Стройны с.
СТАН', -а / -у л*н. -ы, -аў л*. 1. -а. Лагер,
месца стаянкі. Рыбяцк/ с. 2. -у. Войска,
адзін з ваюючых бакоў Ларолсы с. 3. -а.
гіст. У царскай Расіі: адміністрацыйнапаліцэйскае падраздзяленне павета. 4.
-у. Саслоўе, сацыяльны слой (разм.). .Вы
араўся л*пе/страт з вымэймых стэнду. Ц
нрыл*. станаві, -Ая, -бе (да 3 знач.). С. пры
стаў (начальнік паліцэйскага ўчастка).
СТАН', -а, л*н. -ы, -аў, л*. 1. Вялікая ма
шына або сістэма машын для атрымання
буйных металічных вырабаў Пракатны с.
2. Спецыяльны камплект вырабаў з дрэва.
С. колаў.
СТАН", -у, л*. У граматыцы: катэгорыя
дзеяслова, якая выражае розныя адносі
ны паміж суб'ектам і аб'ектам дзеяння.
Забелены с. Дезаяелсны с. Ц нрыл*. стАнавы,
-ая, -ае.
СТАН', -у, л*. 1. Становішча, у якім хто-н.
знаходзіцца. С. айкаць*/. С. рэчаў. С. зда
роўя (фізічнае самаадчуванне). 2. Від, ха
рактар размяшчэння, узаемадзеяння і ру
ху часцінак рэчыва. Аморфны с.
СТАНАВІЦЦА ал. стаць
СТАНАВІЦЬ, -наўліб, -нбвіш, -нбвіць;
незак., каео-мто (разм.). Тое, што і став/ць (у 1—5, 7, 8,10,15 і 16 знач.).
СТАНАВІШЧА, -а, л*н. ы, аў, н Мес
ца часовага размяшчэння, стаянкі. С. ванброўн*каў.
СТАНАВЙ', -Ая, -бе. У выразе: стана
вы хрыбет чаео (кніжн.) — аснова чаго-н.,
нешта галоўнае, цэнтральнае ў якім-н.
пытанні (першапачаткова — тое, што і
назеаночн/к).
СТАНАВЫ ад стан'
СТАНАЎЛЕННЕ, -я, н. Узнікненне, ут
варэнне чаго-н. у працэсе развіцця; на
быццё пэўных прыкмет і форм. С. народ
най гаспадаркі. С. характару.
СТАНДАРТ, -у,
-рце, л*н. -ы, -аў л*.
1. Тыпавы ўзор, мадэль, якім павінна ад
павядаць што-н. сваім памерам, формай,
якасцю і пад. Зацюр&мсаны с. скрабаў. 2.
перон. Тое, што не мае ў сабе нічога арыгі

нальнага, своеасаблівага, творчага. Дзей
нічаць на стандарце. Ц нрыл*. стандартны,
-ая, -ае (да 1 знач.).
СТАНДАРТНЫ, ая, -ае 1. е/! стандарт
2. Які адпавядае стандарту (у 1 знач.).
Стандартныя кстэблсы. 3. перан. Які з'яў
ляецца стандартам (у 2 знач.), шаблонны,
трафарэтны. Стандартныя адказы. Ц наз.
стандартнасць, -і, лс.
СТАНДАРТЫЗАВАЦЬ, зўю, зўеш,
-зўе; -зўй; -завАны; зак. і незак., мто.
Правесці (праводзіць) стандартызацыю
чаго-н., зрабіць (рабіць) стандартным. С.
выпуск дэталей. Ц наз. стандартызаванне,
-я, н.
СТАНДАРТЫЗАЦЫЯ, і, лс 1. Уста
наўленне адзіных абавязковых стандар
таў на што-н. С. скрабаў лёгкай нрамыслосасц/. 2. перан. Адсутнасць, знікненне ў
чым-н. арыгінальнасці; шаблоннасць, тра
фарэтнасць. С. бул*ак.
СТАНІК, -а, л*н. -і, -аў л*. Тое, што і
бюстгальтар. Ц нрыл*. станікавы, -ая, -ае.
СТАНІНА, -ы, л*н. -ы, станін, лс.
(спец.). 1. Аснова, на якой манціруюцца
асобныя часткі машыны або станка. 2.
Станок (у 3 знач.), лафет. Ц нрыл*. станінны,
-ая, -ае.
СТАНІСТЫ, -ая, -ае. Стройны, пра
парцыянальнага, прыгожага целаскладу
Стан/стля дзяўчына. Ц наз. станістасць, -і,
лс.
СТАНІЦА, -ы, л*н. -ы, -ніц, лс. Вялікае
казацкае паселішча на Доне, Кубані і ў не
каторых іншых рэгіёнах. Ц нрыл*. станічны,
-ая, -ае.
СТАНІЧНІК, а, л*н. і, -аў л* Жыхар
станіцы, казак. Ц лс. станічніца, -ы, л*н. -ы,
-ніц.
СТАНКАБУДАВАННЕ, я, н Іаліна
прамысловасці, звязаная з вырабам стан
коў II нрыл* станкабудаўнічы, -ая, -ае.
СТАНКАБУДАЎНІК, -А, л*н. -і^ -бў л*
Спецыяліст у галіне станкабудавання.
СТАНКОВЫ', -ая, -ае. Які мае адносі
ны да выяўленчага мастацтва, творы якога
створаны на станку (у 5 знач.). Станковае
л*астацтвд. Станковая графіка. Станко
вая скульптура. С. лсывапіс.
СТАНКОВЫ
станок.
СТАНОВІШЧА, -а, н 1. Месцазнаходжанне ў прасторы. 7еаёраф/чнае с. бела
рус/. 2. Абставіны грамадскага жыцця, су
купнасць грамадска-палітычных адносін.
Айлснаробнае с. Эканалнчнае с. 3. Абставі
ны, выкліканыя якімі-н. умовамі. Цялскае
л*атэрыяльнае с. Нелегальнае с. 4. Пастава
цела або яго частак; поза. Лялсачае с. 5.
Месца ў грамадстве, роля ў грамадскім
жыцці. Слулсбовае с. 6. Распарадак дзяр
жаўнага, грамадскага жыцця, устаноўле
нага ўладай. .Ваеннае с. Асобнае с.
СТАНбК, нкА, л*н -нкі^ -нкбў л* 1.
Машына для апрацоўкі (металу драўні
ны і пад.), вырабу чаго-н. 2Пл/фавальны с.
Друкдрск/ с. 2. Назва розных спецыяльных
прыстасаванняў якія маюць выгляд апо-

783
ры, падстаўкі. С. бля прыцэльнай строльбы.
С. бля прамывання золотоео мяску. 3. Мета
лічная аснова, на якой мацуюцца гарма
ты і кулямёты; лафет. 4. Прыстасаванне, у
якое ставяць жывёлу (пры лячэнні, дойцы
і пад.); стойла (спец.). 5. Прыстасаванне
для ўмацавання палатна, устаноўкі карка
са, скульптурнага матэрыялу пры рабоце
над карцінай, скульптурай. Ц нрым. стан
ковы, -ая, -ае (да 2 і 3 знач.) / станочны,
-ая, -ае (да 1 знач.). Станочнае абсталя
ванне.
СТАНОЎЧЫ, -ая, -ае. 1. Які выражае
адабрэнне, згоду. С. водзыў. Станоўчая ха
рактарыстыка. 2. Які мае дадатныя якас
ці, уласцівасці, які заслугоўвае адабрэння.
Станоўчыя вын/к/. Станоўчая роля вына
ходства. 3. Які характарызуецца дадат
нымі якасцямі, рысамі. С. ебром н <есы. Ц
наз станоўчасць, -і, зк.
СТАНІЧНІК, а, мн і, -аў м Чалавек,
які працуе на станку (у 1 знач.). Ц зк. ста
ночніца, -ы, мн -ы, -ніц.
СТАНІЧНЫ ал станок
СТАНС, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Вершава
ная страфа з чатырох радкоў якая мае за
кончаную думку. 2. мн. Верш, які склада
ецца з такіх строф.
СТАНЦАВАЦЬ ал танцаваць
СТАНЦЫЯ, -і, мн -і, цый, зк 1. Пункт,
месца прыпынку цягнікоў і іншых транс
партных сродкаў %/2уночноя с. С. метро.
2. Адлегласць паміж двума такімі суседні
мі пунктамі, перагон. ТТроехол/ ятчэ бэзе
стопцы/. 3. Назва спецыяльнай установы,
якая абслугоўвае насельніцтва, арганіза
цыі раёна, тэрыторыі ў якіх-н. адносінах.
Тэлефонная с. Сон/торноя с. Лоттоеоя с. 4.
Перасоўная лабараторыя. Лбсм/чноя с. Яўтомотычноя с. Ц ярым. станцыйны, -ая, -ае
(да 1 знач.).
СТАНЧЙЦЬ, -чў, -чйш, -чьіць; -чйм,
-чыцё, -чОць; стончаны; зак., тто. Зра
біць вельмі тонкім. Ц незак. станчаць, -аю,
-Аеш, -Ае.
СТАНЧАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак. Стаць
вельмі тонкім. Ц наз. станчэнне, -я, н.
СТАПА', -ьі, мн. стбпы / (з л/ч. 2, 2, 4)
стапьі, стоп, зк. У вершаскладанні: спалу
чэнне націскнога з адным ці двума нена
ціскнымі складамі, якое заканамерна паў
тараецца ў вершаваным радку.
СТАПА, -ы, мн. стбпы / (з л/ч. 2, 2, 4)
стапьі, стоп, зк. Адзінка падліку пісчай
паперы, роўная 1000 лістоў (да ўвядзення
метрычнай сістэмы раўнялася 480 лістам).
II ярым. стапавй, -Ая, -бе.
СТАПЕЛЬ, -я, мн. -і, -яў м. Бетанаваны
памост на верфі, які размешчаны нахільна
да вады і прызначаны для зборкі, рамонту
і спуску суднаў на ваду. Ц нрь/м. стапельны,
-ая, -ае.
СТАПІЦЬ, стапліб, стбпіш, стбпіць;
стбплены; зок., тто. Падаграваючы ра
зам, змяшаць адно з другім. С. воск з солом. II незок. стопліваць, -аю, -аеш, -ае.

СТАПРАЦЭНТНЫ, -ая, ае 1. Які мае
ў сабе сто працэнтаў чаго-н. С. роствор. 2.
Які поўнасцю адпавядае норме, якім-н.
патрабаванням. Стояроцэнтное выкононне ялоно. 3. Сапраўдны, поўнасцю выра
жаны ў сваіх якасцях (разм.). С. /нтэл/еент Ц ноз стапрацэнтнасць, -і, зк
СТАПТАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
стбпчацца; зок. Знасіцца, стаць непры
годным для носкі (пра абутак). Лоты
стонтол/ся. Ц незок. стоптвацца, -аецца.
СТАПТАЦЬ, стапчў, стбпчаш, стбпча;
стапчьі; стаптАны; зок. 1. ал. таптаць. 2.
тто. Доўга носячы, знасіць або скрывіць
на адзін бок (пра абутак). С. боты. Ц незок.
стбптваць, -аю, -аеш, -ае.
СТАРА.. Першая састаўная частка
складаных слоў якая азначае стары, напр.:
сторомобны, стдроевецк/, сторобоўн/.
СТАРАВЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Чала
век, які прытрымліваецца старой веры,
не прызнае царкоўнага расколу 17 ст. ў
Расіі і варожа адносіцца да афіцыйнай
праваслаўнай царквы. 2. перон. Той, хто
прытрымліваецца старых поглядаў ста
рых звычак (уст., жарт.). Ц зк. старавёрка,
-і, ДЗ/ -рцы, мн. -і, -рак. II ярым. стара
верскі, -ая, -ае
СТАРАВЕРСТВА, -а, н. Шэраг рэлігій
ных сектаў якія не прынялі царкоўных
рэформ 17 ст. і сталі апазіцыйнымі ў адно
сінах да афіцыйнай праваслаўнай царквы.
II ярым. стараверскі, -ая, -ае.
СТАРАДАЎНІ, -ая, -ае 1. Даўно мі
нулы. Сторобоўн/я чосы. 2. Які існуе або
захаваўся са старых часоў С. зомок. Ц ноз.
старадаўнасць, -і, зк. (да 1 знач.).
СТАРАЖЙЛ, -а, мн. -ы, -аў м. Той, хто
жыве шмат гадоў на адным месцы. 3//нск/ с. II зк. старажылка, -і, Д3/-лцы, мн. -і,
-лак. II лрым. старажыльскі, -ая, -ае.
СТАРАЖЫТНА... Першая састаўная
частка складаных слоў якая па значэн
ні адпавядае слову «старажытны*, напр.:
сторозкытно^рэчоск/, сторозкытноее/лецк/, сторозкытнояўрэйск/.
СТАРАЖЫТНАСЦЬ, і, зк 1. ал стара
жытны. 2. звычайна мн. Помнікі мінулага.
У еоробзе мноео сторозкытнос^ей.
СТАРАЖЁІТНЫ, -ая, ае 1. Які ўзнік
або існаваў даўно; вельмі даўні. С. зеычой.
Сторозкытныя ^рэк/. Сторозкытньт лобонн/. 2. Вельмі стары. С. брр. Ц ноз. стара
жытнасць, -і, зк.
СТАРАЖЫХА, -і, ДЗ/ -жьісе, мн. -і,
-жЫх, зк. (разм.). 1. Жонка стоража. 2.
Жанчына, якая працуе вартаўніком.
СТАРАЗАВЕТНЫ, -ая, ае 1. Які пры
трымліваецца старога, устарэлых погля
даў звычак. С. чолоеек. 2. Які захоўваецца
з даўніх часоў які адпавядае старым гус
там, правілам і гд. Стррозоеетныя зеычо/.
II ноз. старазаветнасць, -і, зк
СТАРАМОДНЫ, -ая, ае 1. Зроблены
па старой модзе; які выйшаў з моды. С.
колялют. 2. Які прытрымліваецца ўста
рэлых поглядаў які не адпавядае сучас
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насці. Сторомобныя монеры. Ц ноз. стара
моднасць, -і, зк.
СТАРАНА, -Ы, мн. стбраны / (з л/ч. 2, 2,
4) стараны, старбн, зк. І. Напрамак, а так
сама месца ў якім-н. напрамку ад каго-,
чаго-н.; бок. Аморо нобнялося со стороны
лесу. У стороне об борое/. 2. Мясцовасць,
краіна; бок. З робном стороны. Яясолобко
зкыць но чузкой стороне. 3. У матэматыцы:
прамая лінія, якая абмяжоўвае геаметрыч
ную фігуру. С. лромобуеольн/ко. 4. у зноч.
лрысл. старанбй (-бю). У абход, ідучы на
пэўнай адлегласці ад чаго-н. Ябіехоць яеску стороной. 0 Мая (твая, яго і пад.) справа
старана (разм.) — мяне (цябе і пад.) менш
за ўсё датычыцца. На старане (разм.) — не
дома, на чужым месцы (жыць, працаваць
і пад.). У старане — 1) на некаторай адлег
ласці, воддаль; 2) асобна, не разам. Ц ломянт. старбнка, -і, ДЗ/ -нцы, мн. -і, -нак,
зк. (да 2 знач.).
СТАРАННЕ, -я, мн. -і, -яў н. Імкненне
зрабіць, выканаць што-н. старанна, дбай
на; руплівасць. Услосц/ўсё с. ў робату.
СТАРАННЫ, -ая, -ае. Які адносіцца да
справы са стараннем; дбайны, руплівы.
Сторонноя еослобыня. Стрронно (прысл.)
нрыброць локан. II ноз. стараннасць, -і, зк.
СТАРАРЭЖЫМНЫ, -ая, -ае Які мае
адносіны да старога рэжыму; адсталы,
аджыўжы. Сторррэзкымныя чосы. Ц ноз.
старарэжымнасць, -і, зк.
СТАРАСВЕТЧЫНА, -ы, зк 1. Даўніна,
часы, якія даўно мінулі. 2. Тое, што ство
рана ў далёкія часы і існуе да нашых дзён.
СТАРАСВЕЦКІ, ая, ас 1. Не сучасны
па спосабе жыцця, звычках. Сторосоецк/я формы аоснобрроння. 2. Які быў даў
ней і захаваўся да гэтага часу; старамод
ны. Сторосяецкоя колл/чко. Сторосеецкое
обзенне. 3. Вельмі стары. Яболол еосц/нцо
ростуць стррос#ецк/я бубы. Ц ноз. старасвёцкасць, -і, зк.
СТАРАСЛАВЯНСКІ, -ая, -ае. Які звя
заны з літаратурна-пісьмовай культурай
славян эпохі 9—11 стст. Сторослооянскоя
мояо. Сторослоаянское л/сьменстео.
СТАРАСТА, -ы, ДЗ/ -у; Т -ам, мн. -ы,
-аў м. Выбарная або назначаная асоба для
вядзення спраў якога-н. невялікага калек
тыву, групы, для нагляду за выкананнем
дысцыпліны, правіл унутранага распарад
ку і пад. Сельск/ с. — лособо аонрроооя. С.
клосо. С. арулы но ф/лфоку.
СТАРАСЦЬ, -і, зк. 1. Перыяд жыцця
пасля сталасці, калі паступова адбыва
ецца аслабленне дзейнасці арганізма. С.
лрыануло бо зямл/. С. — не робосць (пры
казка). 2. Доўгачасовае існаванне; зноша
насць. Слуп зеол/уся об сторосц/.
СТАРАЦ, -рца, мн. -рцы, -рцаў м. І.
Тое, што і зкоброк; падарожны (божы)
чалавек, вястун, (уст.) С.-лфн/к. 2. Ма
нах, вопытны падзвіжнік, які валодае
духоўнай мудрасцю і жыватворнай сілай
дапамагаць малітвай і парадай. Олц/нск/я
сторцы. Дрозорлты с. 3. Паважаны ста-
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ры чалавек. Мубры с. Ц лс. старчака, -і,
-чіАсе, мл. -і, -чых.
СТАРАЦЕЛЬ, -я, ліл. -і, -яў, з*. Рабочы,
які займаецца саматужнай здабычай зола
та; золаташукальнік. Ц лрым. старацельскі,
-ая, -ае.
СТАРАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца; яе
здк. 1. Рабіць што-н. са стараннем. С. яд
лсл/ее. 2. з /л%). Імкнуцца зрабіць што-н.,
прыкладаць намаганні да чаго-н. С. еымсц/рдлей яд лрдцу. С. еучыццд. Ц здк. паста
рацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
СТАРГАВАЦЦА 2/і. таргавацца.
СТАРГАВАЦЬ
таргаваць.
СТАРКА, -і, ДМ -рцы, лс. Гатунак вы
трыманай моцнай гарэлкі.
СТАРОЖКА, -і, ДМ -жцы, мя. -і, -жак,
лс. 1. Памяшканне для стоража, невялікая
хатка. 2. Жанчына-стораж (разм.).
СТАРОНКА, -і, ДМ -нцы, мя. -і, -нак,
лс. 1. 271. старана. 2. Адзін з двух бакоў
ліста паперы, кнігі, сшытка і пад. У кл/зе
сіло с/ндроядк. 77л слідролкдх адзелі з^елііся ўрыўкі лоедед рдмдяд. 3. лердл. Перыяд,
этап у гісторыі, развіцці чаго-н. Терд/члыя
слідролк/ е/слірры/. Ц лрым. старонкавы, -ая,
-ае (да 1 знач.).
СТАРОННІ, -яя, -яе 1. Які не мае ад
носін да гэтага калектыву, сям'і і пад.; чу
жы. Слідроллія /іюбзі. 2. Не свой, не ўлас
ны, чый-н. Слідрояяял лд^/лрымкд. 3. Які
не мае непасрэдных, прамых адносін да
чаго-н.; пабочны. С. міум.
СТАРПАМ, -а, мя. -ы, -аў м. Скара
чэнне: старэйшы памочнік капітана (у
2 знач.). II лрым. старпамаўскі, -ая, -ае
(разм.).
СТАРТ, -у; М-рце, мя. -ы, -аў, м. 1. Мо
мант пачатку спартыўных спаборніцтваў.
.%яць с. (пачаць спаборнічаць). Ддць с.
(даць знак да пачатку спаборніцтва). 2.
Месца, адкуль пачынаюцца спаборніцтвы
па хадзьбе, бегу; яздзе, плаванні. С. злдхобз/ццд яд о{руе/м кдлцы лляцоўк/. 3. Момант
ўзлёту лятальнага апарата; месца, з якога
праводзіцца яго ўзлёт. 4. лердн. Пачатак
чаго-н. С. у ндеуцы лдчдўся з ц/кдедед дрліыку/ід. II лрым. стартавы, -ая, -ае. Слідрлідедя лляцоўкд.
СТАРТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
здк. і нездк. Узяць (браць) старт. 77ерм/ымі
елідрлідедтіі лылсл/к/.
СТАРТАР, -а, мн. -ы, -аў м. Тое, што і
слідрцёр.
СТАРЦЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). 1.
Асоба, якая дае сігнал старту. 2. Прыста
саванне ў рухавіках унутранага згарання,
якое служыць для механічнага запуску іх.
СТАРЦОЎСКІ, -ая, -ае. Такі, як у стар
ца; уласцівы старцу; які належыць старцу.
Слідрі^оўскде лсыцце. С/лдр^оўскдя тлорбд.
СТАРЧАК, -0, мн. -і^ -бў м. 1. Палка,
тонкі кол, уваткнутыя ў зямлю. .%6/ццд нд
с. 2. Прадмет, які стаіць старчма.
СТАРЧАКОМ, лрысл. Вертыкальна,
стаўма; тарчма. Хлдсц/ цэа/іу с. Азтідсы, як
/золкі ў еолсыкд, стлдяць с.
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СТАРЧМА, лрысл. Тое, што і слідрчдком.
СТАРЧЁІХАел старац (у 1 знач.).
СТАРШАКЛАСНІК, а, мн і, аў м
Вучань старшых класаў Ц ж. старшаклас
ніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
СТАРШАКЎРСНІК, а, мн і, аў м
Студэнт старшых курсаў. Ц лс. старша
курсніца, -ы, мн -ы, -ніц.
СТАРШЫ, -ая, -ае. 1. Які стаіць вы
шэй у параўнанні з кім-н. па званні, па
садзе, службовым становішчы. С. ндеукоеы сулрдцоўл/к. С. рдбыслі. С. лемліэнднлі.
2. старшы, -ага, м.; старшая, -ай, лс., лін
-ыя, -ых (у знач. наз.). Той, хто стаіць на
чале якой-н. групы людзей; кіраўнік, на
чальнік. /7дслідб/ць спідрмідед нд будаўнічы
дб <зклі. 3. Пра клас, курс і пад. ў навучаль
най установе: які блізкі да выпуску, да за
канчэння вучобы. Дучл/ слідрідых клдсдў.
СТАРШЫНА, -ьі, лін. -шйны / (з л/ч.
2, 2, 4) -шыньі, -шіАн, м. 1. У некаторых
арміях званне малодшага начальніцкага
саставу і ваенна-марскога флоту а такса
ма асоба, якая мае гэтае званне. С. роліы.
2. (уст.). Выбарная асоба, якая кіравала
справамі якой-н. саслоўнай арганізацыі,
аб'яднання і пад. Здлдслы с. Ц лрым. стар
шынскі, -ая, -ае (да 1 знач.).
СТАРШЫНЁЎСТВА, а, н Выкананне
абавязкаў старшыні; пасада старшыні. %клдсц/ с. нд Здс/ля.
СТАРШЫНСТВА, а, н Пасада, званне
старшыны.
СТАРШЫНСТВАВАЦЬ, ствую, ству
еш, -ствуе; -ствуй; нездк. Знаходзіцца на
пасадзе старшыні, выконваць функцыі
старшыні.
СТАРШЫНСТВО, А, н Першынство
перад іншымі па ўзросце, тэрміне службы
або па становішчы, званні. Лры зедроце
жрымдццд слідрміылсліед.
СТАРШЫНЯ, -і^ лін. -шыні / (з л/ч. 2, 2,
4) -шыні^ -шьінь, м. 1. Асоба, якая вядзе
сход, праводзіць пасяджэнне. С. лрд%,сдюзлдед схобу. 2. Кіраўнік некаторых уста
ноў аб'яднанняў арганізацый або аддзе
лаў С. сдеелід. С. бэлулідцкдй кдм/сі/.
СТАРЫ, -Ая, -бе. 1. Які дасягнуў ста
расці. Слідрдя лсдлчылд. 7/ялскд лсыі^ь
слідром)/ (наз.). 2. Які даўно ўзнік, існуе
доўгі час. Слідрдя еёскд. 3. Якім доўга ка
рысталіся, паношаны. Слідрыя лдо{ручлік/. С/лдрдя сукелкд. 4. Мінулы, які даўно
прайшоў не сучасны. Слідрыя лдрдбк/. 5.
Які быў раней, папярэднічаў каму-, ча
му-н. Слідрде рэчымчд рдк/. 6. Зроблены,
створаны даўней і які захаваўся да цяпе
рашняга часу; даўнейшы. Слідрдя чдслікд
еордбд. Слідрдя дрх/ліэклі^рд. 7. Вопыт
ны, бывалы. С. ерыбл/к. 8. Даўно вядомы.
Слідрдя лрымдўкд. 9. Які стаў нясвежым,
страціў свае якасці (пра прадукты харча
вання). Слідрое сдлд. 10. Які стаў неса
праўдным пасля пэўнага тэрміну або пас
ля выкарыстання. С. б/лелі. С. лролуск. б

І стары і малады — усе да аднаго, усе без
разбору.
СТАРЫЗНА, -ы. 1. лс., зб. Старое, па
ношанае адзенне, старыя рэчы, прадметы
(разм.). Здддл/ць слідрызлдйхдліу. 2. м. Пра
старога чалавека (разм., іран.).
СТАРЫЗНІК, а, мл -і, аў м (разм )
Асоба, якая скупляе і прадае старыя, зно
шаныя рэчы. II лс. старызніца, -ы, мл. -ы,
-ніц. II лрым. старызніцкі, -ая, -ае.
СТАРЫЦА, -ы, мл. -ы, -рыц, лс. Ста
рое, перасохлае рэчышча.
СТАРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
лездк. Рабіцца старым або больш старым;
старэць. Зд рдболідй лямд кдл/ с. 0 Старыц
ца ў дзеўках — вельмі доўга не быць за
мужам. II здк. састарыцца, -руся, -рышся,
-рыцца.
СТАРЫЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -рыць; ле
здк., кдео (Тдліо). Рабіць старым, надаваць
стары выгляд. Дрэллде лсыццё с. Лдрдбд с.
чдлдеекд. Ц здк. састарыць, -рыць.
СТАРЭЙШЫ, ая, ае 1. Якому больш
гадоў у параўнанні з кім-н.; самы дарослы
сярод каго-н. С. сыл. Слід/?эймідя ў сям 7.
2. старэйшы, -ага, мл. -ыя, -ых, м. (у знач.
наз.). Дарослы. Слідрэйідых лде/ллы слухдць мелміыя. 3. Які даўно ўтварыўся, уз
нік. Слідрэймідя міколд еордбд. 4. Які стаіць
вышэй за іншых па званні, пасадзе, служ
бовым становішчы. С. лд зедлл/.
СТАРЭЙШЫНА, ы, ліл ы, шын, м
1. У радавым грамадстве: кіраўнік абшчы
ны. 2. Самы вопытны, спрактыкаваны,
паважаны і аўтарытэтны член якога-н. ка
лектыву. С. ліэдлірд.
СТАРЭЦЬ, -бю, -Аеш, -бе; лездк. 1. Ра
біцца старым. З едбдм/ чдлдеек слідрэе. 2.
(7 /2 дс. леўлсые.). Станавіцца ўстарэлым.
7бхл/кд слідазе. Ц здк. састараць, -бю, -беш,
-бе (да 1 знач.), устарэць, -бе (да 2 знач.) /
пастараць, -бю, -беш, -бе (да 1 знач.). Ц лдз.
старанне,-я, л.
СТАРЭЧЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны
да старога (у 1 знач.), належыць яму. С.
кдіддль. Слідрэчдя лдхобкд.
СТАСАВАЦЦА,
-сўюся,
-сўешся,
-сўецца; -сўйся; лездк. Быць, знаходзіцца
ў адпаведнасці з кім-, чым-н. Учылдк ле
слідсуеццд з яео хдрдклідрдлі / еыхдедллем.
СТАСАВАЦЬ ел. тасаваць.
СТАТАК, -тка, мл. -ткі, -ткаў м. 1. Жы
вёлы, часцей аднаго віду; якія пасуцца або
ўтрымліваюцца разам, гуртам. С. кдроў.
2. дбз. Пагалоўе сельскагаспадарчай жы
вёлы. б Маеш статак, мусіш мець і ўпадак
(прыказка; разм.) — у гаспадарцы не бы
вае без урону. II лрым. статкавы, -ая, -ае (да
1 знач.).
СТАТАР, -а, ліл. -ы, -аў м. (спец.). Не
рухомая частка электрычнай машыны ро
тарнага тыпу. II лрым. статарны, -ая, -ае.
СТАТНЫ, -ая, -ае. Стройны, добра,
прапарцыянальна складзены. Олд/ллдя
%)/2дрд. II лдз. статнасць, -і, лс.
СТАТС-САКРАТАР, А, мл ы, бў, м У
некаторых краінах: адна з найвышэйшых
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дзяржаўных пасад, а таксама асоба, якая
займае гэту пасаду. Ц лрылі. статс-сакра
тарскі, -ая, -ае.
СТАТУЙ, -4, лім. -ь -ё% лі. (разм., ла
янк.). Пра тупога, бесталковага чалавека.
У?е мдл/дедюццд лдтум/ыць мдлсдр, а ем
стаіць як с.
СТАТУС, -у лі. (афіц.). Прававое стано
вішча, а таксама наогул становішча, стан.
ТТрдедеы с. 2рдмд(9зям/мд. 77дсел/м/чу лрысеоемы с.
СТАТУТ, -а, 3/ -тўце, лім. -ы, -аў, лі. 1.
Збор правіл, якія вызначаюць і рэгулююць
парадак дзейнасці, выканання ці прымя
нення чаго-н., або звод палажэнняў што
вызначаюць структуру, прычыны і пара
дак дзейнасці якой-н. арганізацыі, уста
новы. С. т^раам/зацы/^^мамых Дацым. 2.
Апісанне ордэна, парадак узнагароды ор
дэнам і яго нашэння. 3. У некаторых краі
нах (ЗША, Вялікабрытаніі і інш.) — назва
заканадаўчых актаў агульнанарматыўнага
характару. С. 2йм/кд2д Хмястед Д/тоўскд2б. II лрылі. статутны, -ая, -ае.
СТАТУЭТКА, -і, ДА/ -тцы, лім. -і, -так,
лс. Невялікая скульптурная фігурка, якая
звычайна служыць упрыгожаннем пакоя.
Фдрз&ордедя с.
СТАТУЯ, -і, лім. -і, -туй, лс. Скульптур
ны вобраз звычайна ў поўны рост чалаве
ка або жывёліны. А/ярм)ро#дя с. Ц лрылі.
статуарны, -ая, -ае (спец.). С. ліарліур.
СТАТЫКА, -і, ДА/-тыцы, лс. 1. Раздзел
механікі, які вывучае законы раўнавагі
цел пад уздзеяннем прыкладзеных да іх
сіл. С. / Лымдм/кд. С. едздў. 2. Стан спакою
ў які-н. пэўны момант (кніжн.). ?1л/сбдць
зЗмуўстдтыцы. Ц лрылі. статычны, -ая, -ае
(да 1 знач.).
СТАТЙСТ, -а, А/ -сце, лім. -ы, -аў лі. У
тэатры — акцёр, які выконвае на сцэне
другарадныя ролі без слоў удзельнік ма
савых сцэн. II лс. статыстка, -і, ДА/ -тцы,
лім. -і, -так.
СТАТЙСТЫК, а, лім і, аў лі Спе
цыяліст па статыстыцы.
СТАТЫСТЫКА, і, ДА/ тыцы, лс 1.
Навука, якая вывучае колькасныя паказ
чыкі развіцця грамадства і грамадскай
вытворчасці. Зкммалі/чмдя с. Сельскдедслдйтрчдя с. 2. 4620. Колькасны ўлік раз
настайных масавых выпадкаў з'яў. С. мдрдйждльмдсц/. Дрдмыслоедя с. 3. Навуковы
метад колькасных даследаванняў якія вы
карыстоўваюцца ў некаторых галінах ве
даў. Д/мее/стычмдя с. II лрылі. статыстычны,
-ая, -ае.
СТАТЫЧНЫ, -ая, ае 1. ад статыка 2.
Такі, у якім няма руху дзеяння, развіцця.
Стдтычмы еобрдз. Ц мбз. статычнасць, -і,
лс. (да 2 знач.).
СТАЎКА', -і, ДА/стаўцы, лім. -і, стАвак,
лс. 1. У азартных гульнях: сума грошай,
якую ігрок ставіць на карту. Яеая/нкдя с.
2. Устаноўлены размер заработнай платы;
аклад. 3. Норма вылічвання падатку апла
ты чаго-н. (спец.). 7дры%,мдя с. 77дбым/эм-

ме стдедк. 4. Максімальна дапушчальны
працоўным заканадаўствам і рэгламен
там арганізацыі аб'ём працы, адпаведны
пэўнай штатнай пасадзе (звычайна ўста
ноўленая колькасць гадзін выкладчыц
кай нагрузкі ў ВНУ). Дрдцдедць мб лдлоеу стоўк/. 5. лердм., мб кд2о-м/то. Разлік,
арыентацыя на каго-, што-н., імкненне
грунтаваць свае дзеянні на чым-н. С. мб
седе сілы. С. мб ліясцобыя улб^ы. о Вочная
стаўка — адначасовы перакрыжаваны до
пыт асоб для праверкі паказанняў якія
прыцягваюцца па адной справе.
СТАЎКА, -і, ДА/стаўцы, лім. -і, ставак,
лс. 1. Месцазнаходжанне вышэйшага вое
начальніка, стратэгічнага кіраўніцтва ў
час вайны. 2. Вышэйшы орган кіраўніцтва
ўзброенымі сіламі ў час вайны. С. ЛярхоўМ626 2ДЛ0ўмДКДМДМ(^ў/0ЧД2Д.

СТАЎКОВЫ ад ставок
СТАЎЛЕНІК, -а, лім. -і, -аў лі. Той, хто
атрымаў пасаду з дапамогай каго-н., па
чыёй-н. пратэкцыі. С. лдлярэ^мяад к/рлўм/цтед. II лс. стаўленіца, -ы, лім. -ы, -ніц.
СТАЎЛЕННЕ, -я, м. Адносіны да каго-,
чаго-н., погляд на што-н.; разуменне ка
го-, чаго-н. Безд^кдзмде с. ^дў^дсмдед з^дроўя.
СТАЎЛЯЦЬ, -Лю, -Аеш, -Ае; мездк., кбео-м/то. Ставіць вялікую колькасць. С.
лдсу^ў мб стол. С. смдлы. Ц мбз. стаўлянне,
-я, м.
СТАЎРЫДА, -ы, ДА/-дзе, лс. Невялікая
марская прамысловая рыба. ^дрмдліорскдя с. II лрылі. стаўрыдавы, -ая, -ае.
СТАЎЧЫ ал. таўчы
СТАЎЧЫСЯ, 1 і 2 ас. не ўжыв., стаў
чэцца; стаўкўцца; стбўкся, стаўклася,
-лбся; збк. 1. Стаць дробным, мяккім у
выніку таўчэння; змяшацца. Бўльбд ^обрд
стдўкядся. 2. Ачысціцца ад шалупіння. 3.
Сабрацца, стоўпіцца ў гурт (разм.). Абро
ць/ стдўкл/ся ў кучу
СТАХАНАВЕЦ, -наўца, лім. -наўцы,
-наўцаў лі. 1. У СССР у 1930—1940 гг: ра
бочы — наватар вытворчасці, які дабіўся
высокай прадукцыйнасці працы. 2. Пера
давы працаўнік (разм.). Ц лс. стаханаўка,
-і, ДА/ -наўцы, лім. -і, -навак. Ц лрылі. ста
ханаўскі, -ая, -ае. С. рух.
СТАЦКІ, -ая, -ае (уст.). Першая частка
назваў некаторых грамадзянскіх чыноў у
дарэвалюцыйнай Расіі. С. сдеетм/к.
СТАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., станецца;
звычайна бездс.; здк. Адбыцца, здарыцца.
Т//Ч026 з км/2дм ме стдмеццд.
СТАЦЫЯНАР, а, лім ы, -аў лі 1. Ста
цыянарная ўстанова. 77рдфтдкторым-с. 2.
Бальніца. 77дклдсц/ хеордед ў с. 3. Дзённае
аддзяленне ў ВНУ. Дучыццд мб стд^ыямдры.
СТАЦЫЯНАРНЫ, ая, -ае 1. Які мае
пастаянную арганізацыю і месцазнахо
джанне, не перасовачны. Стдцыямдрмдя
ўстдмоўкд. 2. Які мае адносіны да працяг
лага знаходжання ў бальніцы, не амбула
торны. Стдцыямдрмыя хеорыя. 3. Які мае

СТА-СТА
адносіны да навучання ў стацыянары (у З
знач.).
СТАЦЬ, стАну станеш, стАне; стань;
здк. 1. Устаць, прыняць вертыкальнае
становішча. 77дсля хядробь/ ^зе^ ме лісе
с. мб мое/, лялсдў у л олеку. 2. Перастаць
працаваць, дзейнічаць (пра механізмы,
прадпрыемствы і інш.). /дс?з/нн/к стбў.
3. Ступіўшы на якое-н. месца, спыніцца
на ім стоячы. Стбмь ля дкмд. 4. Узяцца за
якую-н. работу, дзейнасць (у адпаведнас
ці са значэннем наступнага назоўніка).
С. зб едрм/тдл/. С. мб дбдрому /ятдрэсдў.
С. мб чбле кдмдм^ы. 5. З'явіцца, падняц
ца над зямлёй, гарызонтам. Сомцд стдлд
мд^ едлдеом. 6. Часова размясціцца дзе-н.
(на стаянку, пастой, адпачынак). С. мб
лдстом. С. мб лблбс. 7. Размясціцца на
якім-н. месцы (пра прадметы). ДТдфд ў
2этылі куі^е ме стдме. 8. Узнікнуць, з'явіц
ца. 77рдз 20^-б}ру2/ л/ут стбме моеы лдсёлдк.
9. Адбыцца, здарыцца, зрабіцца. Хдй чдео
о^рэммдед (^оліб ме стблб. 10. Заступіцца за
каго-н. Зб брдтд трэбд с. едром. 11. бездс.,
з д^л/оўел/. Перастаць існаваць; памерці.
Умее 20(3 як цетк/ ме с/лдлд. 12. кон-чылі,
якім і бездс. Ужыв. як дапаможны дзея
слоў у саставе выказніка ў знач. зрабіц
ца, ператварыцца, ^м стбў лсурлдл/стдм.
//о (Зебра столб ^ёллд. 13. Выкарыстоўва
ецца ў саставе дзеяслоўнага выказніка ў
сэнсе пачаць. С. клеіць. С. чь/тдць лекцыі.
14. Замерзнуць (пра раку). Рдкд стдлд. 0
Валасы сталі дуба — пра пачуццё жаху вя
лікага страху зведанага кім-н. Ні стаць,
ні сесці — няма дзе павярнуцца. Стаць на
дыбкі (разм.) — рэзка запярэчыць. Ц мездк.
станавіцца, -наўлібся, -нбвішся, -нбвіцца
(да 1—4 знач.).
СТАЧАЧНІК, -а, лім. -і, -аў лі. Удзельнік
стачкі, забастоўшчык. Ц лс. стачачніца, -ы,
лім. -ы, -ніц.
СТАЧКА, -і, ДА/ -чцы, лім. -і, -чак, лс.
Тое, што і здбдстоўкд. Угедеульндя с. Ц
мрым стачачны, -ая, -ае
СТАЧЙЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., стбчыцца; здк. Стаць тонкім, вузкім у выніку та
чэння (пра нож, лязо). II мездк. сточвацца,
-аецца.
СТАЧЁІЦЬ , стачў, стбчыш, стбчыць;
стбчаны; здк., м/то. 1. Зняць верхні слой
або няроўнасці на чым-н. С. мяроўмдсці
мд ліетдле. 2. Зрабіць вельмі тонкім, вуз
кім у выніку тачэння. С. моле. Сточдмыя
мдлсміцы. II мездк. стбчваць, -аю, -аеш, -ае.
II мдз. стбчка, -і, ДА/-чцы, лс. (да 1 знач.) і
сточванне,-я,м
СТАЧЁІЦЬ , 1 і 2 ас. не ўжыв., стбчыць;
стбчаны; здк., м/то. 1. Грызучы, рыючы,
пабіць на дзіркі, пашкодзіць, зрабіць не
прыгодным. Дрот стдчыў дедрос). 2. мердм.
Падарваць сілы, здароўе (пра хваробу, пе
ражыванні). ті^з/мотд / сум стдчыл/ чдлдеекд. II мездк. стбчваць, -ае. Ц мдз. стбчванне,
-я, м.
СТАЧЁІЦЬ , стачў, стбчыш, стбчыць;
стбчаны; здк., м/то. 1. Злучыць швом. С.

СТА-СТО
(Ззяе полк/. 2. Звязаўшы канцы, зрабіць даў
жэйшым. С. лямоўку. 3. Змацаваць зваркай
(спец.). С. трубы. II мездк. стбчваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц ядз. сточванне, -я, я.
СТАЯК, -А, л/н. -ц -бў л/. 1. Вертыкаль
ны брус, які служыць апорай для чаго-н.,
вертыкальная труба і пад. 2. У будынках:
цагляны слуп з комінам ад столі да страхі.
II лдл/янм/. стаячок, -чкА, л/н. -чкі^ -чкбў л/.
II ярым. стаяковы, -ая, -ае.
СТАЯЛЫ, -ая, -ае. Які доўга стаяў С.
л/ёб. Стдяддя здбд (не праточная).
СТАЯНКА, -і, ДА7 -нцы, мя. -і, -нак,
зк. 1. Прыпынак у час руху. С. дўтобусд.
2. Месца, дзе размяшчаюцца на час пры
пынку на часовае жыхарства. С. ееолдедў.
С. бобрд лрыс/ядсдбдяд бля дблдчынку. 3.
Месца, дзе часова стаіць транспарт. С.
дсдбктяыхмдм/ыя здбдрояеяд. 4. Месца па
сялення людзей каменнага веку. Ц лрым.
стаяначны, -ая, -ае / стаянкавы, -ая, -ае.
СТАЯЦЦА, стаіцца; бездс.; яездк., кдму (пераважна з адмоўем). Пра нежаданне
або немагчымасць стаяць на месцы. Здлрэлсдндл/у кдн/о яе стаіцца.
СТАЯЦЬ, стаіб, стаіш, стаіць; стаім,
стаіцё, стаяць; стой; яездк. 1. Знаходзіц
ца ў вертыкальным становішчы, не руха
ючыся з месца. С. лаб страхой. С. бокам.
Аёетк/ с. у едзе. 2. (7 / 2 дс. звычайна ле
ўлсые.). Быць пастаўленым, знаходзіц
ца дзе-н. Ад/лд стаіць ядеобм^ыбе. ДТколд
стдялдмдўзеррку. 7дд€рк/стдяцьндстдде.
3. Быць, знаходзіцца, займаючы якое-н.
становішча, выконваючы якую-н. рабо
ту абавязкі. С. яд чале здеобд. С. мд едрце
/ятдрэсдў ядробд. 4. (7 / 2 ас. зеычдммд ме
ўлсые.). Не працаваць, не дзейнічаць (пра
прадпрыемства, механізмы і пад.). Фдбрыкд с/ядялд цэлы кедртдл. Тдбз/ннік стаяў. 5. (7 / 2 дс. зеычдмлд яе ўлсые.). Быць,
знаходзіцца, мець месца. 7?ечарал// стаіць
ц/м/ыня. Стаяла адыбокая ноч. Зіма стаяла л/арозная. Убзённ/ку стаіць мя^ёркд. Яд
дасылцы стаяла ўчдрдм/ляя бата. 6. (7/2
дс. ле ўлсые.). Мець патрэбу ў разглядзе,
вырашэнні, пераадоленні. 77ераб бэлутдтдл/і стдя^ь дачасныя здбдчы. Стаіць лытднне дб укдрдмеям/ яоедед дбстдляедямя.
7. Мець часовае месцазнаходжанне, раз
мяшчацца дзе-н. Уеёсцы стдяўедрм/зоя. 8.
Мужна і стойка трымацца ў баі, вытрым
ліваць націск. Тордб мулсмд стаяў бд апом/мяед. 9. лердм., зд кдао-м/то. Дзейнічаць у
чыіх-н. інтарэсах, змагацца на чыім-н.
баку абараняць каго-, што-н. С. зд м/рлде еырам/энне лраблел/. С. адром зд сяброў.
10. Пастаянна быць у памяці, перад вача
мі (пра думкі, уяўленні і пад.). Вобраз еероя стд/цьу а/ілдее. 11. (7 / 2 дс. меўлсые.).
Не псавацца, захоўвацца, ^дрэмле бубзе
с. боўад. 12. (7/2 дс. зеычдммд яе ўлсые.).
Трымацца на якім-н. узроўні; займаць
якое-н. становішча. 7?дбд стд/ць яд дбныл/
узроўні. Стрэлкі адбз/мм/кд стдяя/ мд сяля.
13. стбй(це), ужыв. таксама: 1) у знач. па
чакайце), не спяшайся (спяшайцеся); 2)
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як выражэнне нязгоды, здзіўлення, пры
памінання чаго-н. Стойце, трэба леям/
дбмеркдедць/ б Стаяць на сваім — упарта,
настойліва адстойваць свой погляд, сваю
думку II Стаяць на цвёрдай глебе — мець
трывалую аснову для сваіх планаў спраў і
пад. Як стой (як стаіць) (разм.) — 1) вельмі
хутка; адразу; 2) без нічога, без рэчаў здк.
пастаяць, -тай, -таіш, -таіць; -таім, -таіцё,
-таАць; -тбй (да 9 знач.). Ц мдз. стаянне, -я,
л. (да 1 знач.).
СТАЯЧЫ, -ая, -ае. 1. Вертыкальны. С.
каўнер. 2. Не праточны, які не цячэ. Стаячая азярына.
СТВАЛАВАТЫ, -ая, -ае. Падобны на
ствол (у 1 знач.). Стедлдедтде сцябло. Ц
ядз ствалаватасць, -і, лс
СТВАЛАВЫ, Ая, бе / СТВАЛАВЫ,
-ая, -ае. 1. ал. ствол. 2. у зядч. мдз. Рабо
чы, які кіруе механізмамі ствала шахты.
О Ствалавыя клеткі — іерархія асобых
клетак жывых арганізмаў кожная з якіх
здольна ў далейшым змяняцца адмысло
вым чынам (атрымліваць спецыялізацыю
і развівацца далей як звычайная клетка).
СТВАЛІСТЫ, ая, ае Які мае многа
ствалоў (у 1 знач.), а таксама які мае моц
ны ствол або сцябло. Ц ядз. ствалістасць,
-і, лс.
СТВАРАЛЬНІК, а, л/я -і, аў л* Той,
хто стварае пгго-н.; тварэц. Ц лс. ства
ральніца, -ы, л/м. -ы, -ніц.
СТВАРАЛЬНЫ, ая, ае Які што-н
стварае, творчы. Стядр&льм&я лрдцд. Ц мдз.
стваральнасць, -і, лс.
СТВАРОЖЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-жыцца; здк. Ператварыцца ў тварог Мдлдко стодролсыядся. Ц яездк. стварожвацца,
-аецца. Ц ядз. стварожванне, -я, я.
СТВАРОЖЫЦЬ, -жу -жыш, -жыць;
-жаны; здк., м/то. Ператварыць у тварог
II яездк. стварожваць, -аю, -аеш, -ае. Ц мдз.
стварожванне, -я, я
СТВАРЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
створыцца; здк. 1. Утварыцца, узнікнуць.
77д л/есцы бдлотд стедрь/^дся еозера. 2.
Арганізавацца, пачаць дзейнічаць (пра
якую-н. грамадскую арганізацыю, уста
нову і пад.). 77ры м/коле стварыўся с}рдл/дтычны гурток. Ц яездк. стварацца, -Аецца.
СТВАРЫЦЬ, стварў, ствбрыш, ство
рыць; ствбраны; здк. 1. кдео-м/то. Зрабіць
існуючым. С. кдсл//чяыя кдрдбл/. С. хімічну/о мрдл/ь/сдоедс^ь. 2. м/то. Сфарміравана
арганізаваць. С. ф/рл/у. С. яры інстытуце
лдо}рыхтоўчыя курсы. 3. м/то. Забяспечыць
што-н., зрабіць магчымым нгго-н. С. ул/оеы бля мдрл/дльядй работы. 4. Напісаць,
скласці; намаляваць моўнымі сродкамі. С.
бобры паручнік. С. лсыеы еобрдз яд^обд. Ц
мездк. ствараць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц мдз. стварОнне, -я, я.
СТВАРОННЕ, -я, м. 1.ад. стварыць. 2.
Тое, што створана кім-н.; твор мастацтва.
Теніядьнде с. 3. з дзмдчэяяел/. Жывая істо
та — чалавек, жывёліна.

СТВОЛ, ствалА, л/я. ствалы, ствалбў л/.
1. Асноўная частка дрэва ад каранёў да
верхавіны, якая трымае на сабе галіны
і лісты. 2. Частка агнястрэльнай зброі ў
выглядзе трубы, праз якую праходзіць, ат
рымаўшы напрамак палёту, куля або сна
рад. 3. Частка шахты ад паверхні да дна.
77рдхобкд стедлд. 4. У тэхніцы, анатоміі:
назва розных прадметаў або органаў якія
маюць форму прамой трубы. С. мдлсдрядед рукам/. С. сомядй дртэры/. Ц лрыл/. ства
лавы, -Ая, -бе, ствалбвы, -ая, -ае (да 1, 3 і 4
знач.) / ствОльны, -ая, -ае (да 1,2 і 4 знач.).
СТВОР, -а, л/м. -ы, -аў л/. 1. Частка пра
сторы, абмежаваная стойкамі, перакла
дзінамі і пад. С. футбольных едрот. 2. Тое,
што і стеоркд. 3. Размяшчэнне двух прад
метаў на адной лініі з вокам назіральніка,
а таксама напрамак, вызначаны сумя
шчэннем такіх прадметаў (спец.). Ц лрыл/.
ствОрны, -ая, -ае (да 3 знач.).
СТВОРКА, -і,ў?Л^-рцы, л/н. -і, -рак, зк.
Кожная з дзвюх рухомых палавінак дзвя
рэй, аканіц, варот і пад.
СТВОРКАВЫ, -ая, -ае. Які мае створкі,
складаецца з іх. Стесркдеыя бзееры.
СТО, ста, л/ч. кольк. 1. Лік, лічба і коль
касць 100. С. бзел/ццд нд чатыры. С. лдбручнікаў (колькасць, абазначаная гэтай
лічбай). 2. Ужыв. для выражэння вялікай
колькасці ў значэнні шмат, вельмі, мно
га. Разоў с. слухалі лердбдчу. 0 На ўсе сто
(разм., адабр.) — поўнасцю, цалкам. Ц лдрдбк. сОты, -ая, -ае.
СТОГ, -а, л/н. стагі^ стагбў, л/. Вялікая
капа сена, саломы, высокая і акруглая. Ц
лдмянм/. стажОк, -жкА, л/н. -жкі^ -жкбў л/.
II лрыл/. стагавы, -Ая, -бе.
СТОГН, -у л/н. -ы, -аў л/. 1. Жаласны
енк, выкліканы болем або вялікім горам;
выражэнне пакуты, адчаю. Стоены хво
рых. 2. лбрдн. Пра працяглы гук, шум, гул
ад чаго-н. 7%язккім стоенал/ дббдлося рэхд
яд ўсіх канцах лесу.
СТОЕЧНЫ ад стойкай
СТОІК, -а, л/н. -і, -аў л/. 1. Паслядоў
нік стаіцызму 2. лердн. Той, хто стаічна
пераносіць усе жыццёвыя выпрабаванні,
цяжкасці.
СТОЙБІШЧА, а, л/н -ы, -ішч / аў я
1. Часовае паселішча качэўнікаў 2. Мес
ца адпачынку жывёлы на пашы. Ц лрыл/.
стойбішчавы, -ая, -ае
СТОЙВАЦЦА ад. стаіцца
СТОЙВАЦЬ ад стаіць
СТОЙКА', -і, ДМстбйцы, л/н. -і, стбек,
лс. 1. У гімнастыцы і ў страі: пастава цела
чалавека, пры якой рукі апушчаны, кор
пус нерухомы і прамы, ногі выпрастаны і
пяткі пастаўлены разам. 2. У гімнастыцы:
пастава цела галавой уніз, пры якой апо
рай з'яўляюцца выцягнутыя рукі або гала
ва, а ногі вертыкальна падняты ўверх. С.
нд руках. С. нд еалдее. 3. Нерухомая поза
паляўнічага сабакі, калі ён напаткаў дзі
чыну.
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СТбЙКА', -і, ДЛ/стбйцы, мн. -і, стбек,
лс. 1. Падпорка, брус, якія служаць апо
рай для чаго-н. у механізме, збудаванні.
2. Прылавак, дзе прадаецца віно, закуска.
с. 3. Прыстасаванне ў выглядзе
табурэткі з прарэзанай у верхняй дошцы
круглай дзіркай, у якую ставяць дзіця, каб
прывучыць яго стаяць на нагах. 4. Стаячы
каўнерык у выглядзе палоскі, якая цесна
аблягае шыю. Ц лрым. стоечны, -ая, -ае (да
1 знач.).
СТЭЙКІ, -ая, -ае. 1. Які не слабее; тры
валы, УСТОЙЛІВЫ. С/ЛОМКЙ ЛОробы. С. 60бар. 2. леран. Які цвёрда прытрымліваецца
якіх-н. поглядаў думак і пад.; паслядоў
ны. Стойка (прысл.) трымацца. С. харак
тар. II яаз. стойкасць, -і, м?.
СТОЙЛА, -а, мя. -ы, -аў, л. 1. Адгаро
джанае месца для каровы ў хляве або для
каня ў канюшні. 2. Тое, што і стойбйдча (у
2 знач.). II ярым. стойлавы, -ая, -ае.
СТОЙМА, лрысл. (разм.). У стаячым
становішчы. Ластао/ць береяно с.
СТОЛ, сталА, мл. сталіў, сталбў, м. 1.
Прадмет мэблі ў выглядзе шырокай га
рызантальнай дошкі на высокіх падпо
рах, ножках, /йсьмобы с. Сесці зо сталы.
77еряам?рры за круглым сталом (перан.:
пры поўным раўнапраўі бакоў). 2. Прад
мет спецыяльнага абсталявання або час
тка станка падобнай формы. Ялерацыйны
с. 3. абз. Страва, ежа, тое, што падаюць
для яды. Затраты яа с. Разнастаіць с. 4.
Від стравы, ежы; рэжым харчавання. Мяс
ны с. Дыетычны с. .Вегетарыянскі с. 5. які
або чаео. Аддзел ва ўстанове, а таксама
сама ўстанова, якая займаецца спецыяль
ным колам пытанняў. С. бабебок. /7атлартны с. Ц намякні. стОлік, -а, мн. -і, -аў
м. (да 1 знач.). Ц лрым. сталёвы, -ая, -ае (да
1 знач.).
СТОЛІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. ал. стол. 2.
Стол для наведвальнікаў у рэстаране, ста
ловай, кафэ і пад. (разм.). Афіцыянт бярэ
заказы ля століка.
СТОЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, лс.
Слой, пласт, складка чаго-н.; рэдзь. О У
адну столку (у дзве, тры і г.д. столкі) — у
адзін (два, тры і гд.) разы. Скласці матэ
рыю у (Ззяе (тры) столкі (у некалькі разоў).
СТОЛЬ, -і, лс. 1. Верхняе ўнутранае
пакрыццё памяшкання, процілеглае пад
лозе. 77а%ар&?баная с. 2. Паверхня гэта
га пакрыцця з боку гарышча. Дасылаць
ляску на с. С Пад столь — вельмі высокі. Ц
лрым. столевы, -ая, -ае.
СТОЛЬКІ, Р мн. столькіх, займ. і
СТОЛЬКІ, лрысл. 1. займ. і лрысл. указ.
Абазначае менавіта такую колькасць ча
го-н.; вызначаная колькасць. Лупілі с. кніг,
колькі лланаеалі. Столькіх (наз.) хлопцаў не
далічыліся. 2. займ. і лрысл. азнач. Так мно
га, у такой колькасці, так доўга. С. працы
ўкладзена. Дзе ты быў с. часу ?3. лрысл. ме
ры і ступені. У такой ступені, настолькі,
так. С. я лерахеаляеаўся.

СТО-СТР

СТОМА, -ы, м?. Зморанасць ад цяжкай
СТОЧВАЦЬ' ал стачыць
СТОЧВАЦЬ' ал стачыць'
працы ці якога-н. занятку. Даб еечар най
мала с.
СТОЧВАЦЬ' ал стачыць'
СТОМЛЕНЫ, -ая, -ае. Абяссілены,
СТОЧКАал. стачыць'.
змораны цяжкай работай ці якім-н. за
СТРАВА, -ы, мн. -ы, страў лс. 1. Пэў
няткам. Стомленая маці. Стомленаму ным чынам прыгатаваныя для яды пра
(наз.) трэба адпачыць. Ц наз. стомленасць, дукты харчавання, а таксама сама яда.
-і, лс.
/орачая с. .Мясная с. Смачная с. 2. Адзін з
СТОП. 1. еыкл. Ужыв. як каманда: стой,
відаў яды, які падаецца на снеданне, абед
спыніся!; як загад у значэнні: хопіць, да і вячэру. Лбеб з чатырох страў. Ц лрым.
волі, годзе! С./ /Трыехал/. 2. у знач. нязм. страўны, -ая, -ае.
наз. Назва сігналу для прыпынку тран
СТРАВАВАННЕ, -я, н. Ператраўліван
спарту. Сігнал с. Знак с.
не і засваенне стравы арганізмам. Органы
СТОП-... Першая састаўная частка стробаеання. Ц лрым. стрававальны, -ая,
складаных слоў са знач.: які мае адносіны -ае.
да спынення руху, работы, напр.: столСТРАВАВОД, а, 3/ дзе, мн ы, аў
кас^р, стоп-сігнал, стоп-кран, стол-цы- м. Частка стрававальнага тракта чалаве
лінбр.
ка або жывёліны ў выглядзе трубкі, якая
СТОПАР, -а, мн. -ы, -аў м. (спец.). злучае поласць рота са страўнікам. Ц лрым.
Прыстасаванне для спынення, замаца страваводны, -ая, -ае
вання частак механізма ў якім-н. станові
СТРАВІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., стравіц
шчы. II лрым. стёпарны, -ая, -ае.
ца; зок. Засвоіцца ў працэсе стрававання.
СТОПАРЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
II незок. страўлівацца, -аецца і страўляцца,
-рыцца; зак. Спыняцца, затрымлівацца -Яецца.
ў развіцці. Работа с. Ц зак. застопарыцца,
СТРАВІЦЬ' ал травіць'
-рыцца.
СТРАВІЦЬ', страўляй, стравіш, стра
СТОПАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; не віць; страўлены; зок., што. Засвоіць у
зак., ніто. 1. Спыняць рух чаго-н. (спец.).
працэсе стрававання. Ц незок. страўліваць,
С. механізм. 2. леран. Затрымліваць, запы
-аю, -аеш, -ае.
няць развіццё, рух чаго-н. С. слраеу. Ц зак.
СТРАЖ, -а, мн. -ы, -аў м. (высок.).
застопарыць, -ру -рыш, -рыць; -раны.
Ахоўнік, абаронца. С. зоконо. С. карабку.
СТОПКА', -і, ДЛ^-пцы, мн. -і, -пак, лс.
СТРАЖНІК, а, мн і, аў м Ніжэй
Невялікая шклянка для спіртных напо
шы паліцэйскі чын у сельскай мясцовасці
яў II намята. стОпачка, -і, ДА/-чцы, мн. -і,
царскай Расіі. Сельскі с.
-чак, лс.
СТРАЖЭЦЬ, -Яю, Яеш, -Яе; незок.
СТОПКА', -і, ДА/-пцы, мн. -і, -пак, лс.
(разм.). Станавіцца больш строгім.
Тое, што і варыўня.
СТРАКАЗА, -ьі, мн. стракбзы і (з л/ч. 2,
СТОП-КРАН, -а, м. Тормазны кран у
вагоне для неадкладнага спынення цяг 2, 4) страказы, стракбз, лс. І. Перапонча
такрылае насякомае з доўгім брушкам і
ніка.
дзвюма
парамі празрыстых сеткавых кры
СТОПЛІВАЦЬ ал стапіць
лаў. 2. перон. Жывая, вясёлая, непаседлі
СТОПТВАЦЦА ал стаптацца
вая дзяўчынка (разм.). II лрым. страказіны,
СТОПТВАЦЬ ал стаптаць
СТОРАЖ, -а, мн. -ы, -аў м. Чалавек, які -ая, -ае.
СТРАКАТАЦЬ, стракачў, стракочаш,
ахоўвае што-н.; вартаўнік. Дачны с.
стракоча;
стракачы; незок. Утвараць стро
СТОС, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Роўна скла
дзеныя адзін на адзін рады чаго-н.; шта кат (пра насякомых, птушак); утвараць
бель. С. бомак. 2. Пакладзеныя адзін на рэзкія кароткія і частыя гукі (пра матор,
кулямёт і пад.). Стракаталі кон/к/. Сороадзін якія-н. прадметы. С. кніг. С. бліноў
ко стракоча. Строкотоў оўтомот. Ц ноз.
СТОЎП, стаўпА, мн. стаўпы, стаўпбў м.
1. Вежа або калона (спец.). Александрыйскі стракатанне,-я, н.
СТРАКАТНЯ, -і^ лс. (разм.). Тое, што і
с. 2. леран. Выдатны дзеяч, важная служ
строкапі.
бовая асоба. Стаўпы ерамабстбо.
СТРАКАТЫ, -ая, -ае. 1. Такі, паверхня
СТОЎПАТВАРЭННЕ, а, н Неразбя
рыха, мітусня, бесталковы шум пры збо якога пакрыта палоскамі, плямамі роз
ных колераў; рознакаляровы. Строкотоя
рышчы народу; стоўпішча. Ухаце цэлае с.
О Вавілонскае стоўпатварэнне — паводле тканіна. С. быеан. 2. перон. Які вылучаец
біблейскай легенды — няўдалая спроба ца неаднароднасцю, разнастайны, з роз
ных элементаў С. склаб носельн/цтео. 3.
пабудаваць у Вавілоне вежу да неба.
Плямісты, разнашэрсны (пра масць жы
СТОЎПІЦЦА, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-піцца; -пімся, -ліцеся, -пяцца; зак. Са вёл); рознага апярэння (пра птушак). С.
брацца ў адным месцы вялікай колькас бзяцел. С. конь. II ноз. стракатасць, -і, лс.
СТРАКАЦЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ее;
цю, натоўпам. С. каляўеахобў.
СТОЧВАННЕ' ал стачыць'.
незок. 1. Вылучацца сваёй стракатасцю;
СТОЧВАННЕ' ал стачыць'
пярэсціцца. Убалечыні стракацее асенні
СТОЧВАННЕ' ал стачыць'
лес. 2. чым або об чаго. Быць стракатым ад
СТОЧВАЦЦА ал стачыцца
чаго-н. Дуг стракацеўрамонкамі / смолкай.
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3. Станавіцца стракатым. Дулй/а строкл/^ело с^гам/.
СТРАКАЦІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв.,
-каціцца; незок. Тое, што і стрдкдцець (у
1 знач.).
СТРАКАЦІЦЬ, -кАчу -кёціш, -кАціць;
незок., м/то. Надаваць стракаты выгляд.
С. сцены ўзорам/.
СТРАЛА, -й, мн. стралы / (з л/н. 2, 2, 4)
стралы, стрэл, лс. 1. Тонкі прут з завостра
ным канцом або вострым наканечнікам
для стральбы з лука. 2. Рухомая частка
пад'ёмнага крана, а таксама спецыяльнага
прыстасавання для пад'ёму грузаў (спец.).
Зксказа/нярн&я с. 3. Назвы розных вуз
кіх і доўгіх дэталей і частак у механізмах,
прыладах (спец.). 4. у знач. прысл. стралой
(-бю): 1) вельмі хутка, імкліва. Стралой
памчацца на еул/цу. 2) прама. Стралой бя
жыць барока. II лрым. стралавы, -Ая, -бе (да
2 знач.).
СТРАЛЁЦ, -льцА, мн. -льцы, -льцбў м.
1. г/ст. У рускай дзяржаве 16—18 стст.: ва
еннаслужачы асобага пастаяннага войска.
2. Тое, што і стралок (у 1 знач.; разм.). Ц
лрым. стралецкі, -ая, -ае (да 1 знач.). С.
бунт.
СТРАЛКОВЫ, ая, ае Які мае адно
сіны да стральбы з агнястрэльнай зброі.
Стралковая нарыхтоўка. С. полк (пяхот
ны).
СТРАЛбК, -лкА, мн -лкі^ -лкбў м 1.
Чалавек, які ўмее страляць; хто страляе.
А/етк/ с. 2. Ваеннаслужачы стралковых
або мотастралковых войск. 3. Ваеннаслу
жачы, які вядзе агонь з танка або самалё
та. С.-радыст. 4. Служачы ваенізаванай
аховы.
СТРАЛЬЧАТЫ, -ая, -ае. Які мае форму
востравугольнай аркі. Стральчатае скля
пенне.
СТРАЛЯЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
незак. 1. Страляць у сябе, каб пакончыць
жыццё самагубствам. Стоное/м/чо такое,
хоць страляйся/ 2. з к/м і без бап. Быць
удзельнікам дуэлі (уст.).
СТРАЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. 1.
Рабіць выстралы. Тймучыцца с. С. ла м/м/эн/. С. з е/нтоўк/. 2. леран. Утвараць пра
рэзлівыя адрывістыя гукі. Яловыя бровы
страляюць у нечы. 3. каео (м/то). Забіваць
3 агнястрэльнай зброі. С. бз/чыну. 4. безас.
Балець, калоць (пра адчуванне вострага
болю; разм.). У еум/ох страляе. 5. Імкліва
адскокваць, упякаць (разм.). Хбн/к/ стра
ляюць з-лаб ноз. 6. лбран., м/то. Выпрош
ваць што-н. у каго-н. (разм.). С. цыгарэты.
0 Страляць вачамі (разм.) — 1) хутка кідаць
позіркі і адразу адводзіць вочы; 2) какет
ліва паглядзець на каго-н. Ц зак. стрэліць,
-лю, -ліш, -ліць. II обнолр. стрэльнуць, -ну
-неш, -не; -ні. Ц наз. стральба, -ы, ж. (да 1
знач.), страляніна, -ы, ж. (да 1,2,4 знач.) /
стралАнне, -я, н. (да 1, 2 і 5 знач.).
СТРАМЯННЫ ел. стрэмя
СТРАПЯНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёц
ца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак.
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1. Страсянуцца, мімаволі ўздрыгнуць ад
страху узрушэння і пад. С. аб нечаканас
ці Ста/ць / не страпянецца (не зварух
нецца). Сэрца страпянулася (пачало біцца
мацней). 2. Хуткім рухам цела абтрэсціся
(разм.). Сабака страпянуўся аб вабы.
СТРАПЯНУЦЬ, нў, нёш, нё; нём,
-няцё, -нўць; -ні; зак., чым (разм.). 1. Па
рывістым рухам страсянуцца, кіўнуць га
лавою, валасамі і пад. С. валавой. 2. Пра
крылы: расправіць. С. крылам/.
СТРАПЯЦЙІЫ ел. стрэпет
СТРАСАННЕ ел. стрэсці
СТРАСАЦЬ ел. стрэсці
СТРАСЁННЕ, -я, н. Захворванне галаў
нога мозга ў выніку траўмы галавы.
СТРАСНЫ, -ая, -ае. 1. Пранікнуты
моцным пачуццём, нястрымны ў сваім
праяўленні. Страсная прамова (прасякну
тая натхненнем). Страсныя спрэчкі 2. Які
цалкам аддаецца якой-н. справе, моцна
ахоплены чым-н. С. калекцыянер. С. ба
рацьбіт за незалежнасць. 3. Здольны на
моцнае каханне, страсць; палкі, гарачы.
С. чалавек. С. пацалунак. Ц наз. страснасць,
-і, ж.
СТРАСЦІЦЬ ал трасціць
СТРАСЦЬ, -і, мн -і, -ёй, ж 1. Ня
стрымнае каханне, моцнае пачуццёвая
цяга, захапленне. Заварацца страсцю ба
каво-н. 2. Моцнае захапленне чым-н., ад
дача ўсіх сваіх душэўных сіл якой-н. спра
ве; натхненне, уздым, запал. Са страсцю
заварыць, выступаць. 3. Пастаянная пры
хільнасць да чаго-н., моцная цяга да ча
го-н. С. ба кн/з. %атр — мая с.
СТРАСЯНУЦЦА, -сянўся, -сянёшся,
-сянёцца; -сянёмся, -сеняцёся, -сянўцца;
-сяніся; зак. 1. Здрыгнуцца, задрыжаць
(ад моцных удараў выбухаў). Лісце на Дрэ
вах страсянулася аб выбуху. 2. Скалануц
ца, уздрыгнуць ад страху узрушэння і пад.
Дз/ця страсянулася аб спалоху. 3. Страпя
нуцца, устаючы, выпростваючыся, абтра
саючыся і пад. Сабака страсянуўся, вылез
шы з бубкі
СТРАСЯНУЦЬ, -сянў, -сянёш, -сянё;
-сянём, -сеняцё, -сянўць; -сяні; -сянўты;
зак. 1. каео-м/то і чым. Рэзкім, парывіс
тым рухам скалануць. С. еал/ну ерум/ы. С.
чупрынай. 2. м/то. Трасучы, ачысціць ад
чаго-н. С. з нлам/ча пыл. 3. каео-м/то. Пры
яздзе па няроўнай дарозе падкінуць, тра
сянуць (безас.). /Тры павароце мам/ыну
моцна страсянула. 4. перан., м/то. Пару
шыць цішыню, спакой. Лйцны крык стра
сянуў ц/м/ыню.
СТРАТА, -ы, ДМ стрАце, мн. -ы, страт,
ж. 1. Згуба чаго-н., знікненне каго-, ча
го-н. С. збароўя. С. крыві Смерць наробнаеа п/сьменн/ка — вял/кая с. 2. Тое, што
страчана; прапажа. Знайсц/ сваю страту.
з. звычайна мн. Безгаспадарчыя выдаткі.
Сабраць урабжай без страт.
СТРАТА*... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносіны

да стратасферы, напр.: стратаплавальн/к,
стратаплаванне.
СТРАТАЙ.. Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносіны
да паслядоўнасці фарміравання горных
парод, напр.: стратавулкан, стрататып.
СТРАТАНАЎТ, -а, Л/ -нАўце, мн. -ы,
-аў м. Чалавек, які ажыццяўляе палёты ў
стратасферу.
СТРАТАСТАТ, -а, Лі -тАце, мн. -ы, -аў
м. Аэрастат для палётаў у стратасферу. Ц
нрым. стратастатны, -ая, -ае.
СТРАТАСФЁРА, -ы, ж. (спец.). Верхні
слой зямной атмасферы, які знаходзіцца
над трапасферай. Ц лрым. стратасфёрны,
-ая, -ае.
СТРАТНЫ, -ая, -ае. Які вядзе да стра
ты. Стратнае васнабаранне. Ц наз. страт
насць, -і, ж.
СТРАТЭГ, -а, мн. -і, м. Знаўца стратэгіі
(у 1 і 2 знач.). ЛУоёр л/чыуся лепм/ым стра
тэгам / тактыкам.
СТРАТЭГІЧНЫ, -ая, -ае 1. ал стратэ
гія. 2. леран. Аб спартыўнай гульні: такі,
у якім асобныя камбінацыі падпарадка
ваны загадзя абдуманаму плану. .Шахма
ты — стратэв/чная гульня. 3. перан. Істот
ны, важны для дасягнення агульнай мэты
на якім-н. этапе. С. план.
СТРАТЭГІЯ, -і, мн -і, -гій, ж 1. На
вука правядзення вайны, майстэрства
вядзення вайны і кіравання барацьбой.
%орыя ваеннай стратэг//. Лекцы/ па стра
тэг//. 2. леран. Майстэрства планавання
кіраўніцтва, заснаванага на правільных і
далёка разлічаных прагнозах. С. разв/цця
лраблрыемстеа. С. навуковага пом/уку. Ц
прым. стратэгічны, -ая, -ае. Стратэг/чныя
рэзервы. Стратэг/чныя наступальныя бзеянн/ %ронту. Стратэг/чная сырав/на (якая
мае ваеннае значэнне).
СТРАУС, -а, мн. -ы, -аў, м. Бескілявая
нелятаючая птушка з моцнымі заднімі
канечнасцямі, доўгай шыяй і невялікай
галавой, адзіны сучасны прадстаўнік ся
мейства страусавых. Ц лрым. страусавы,
-ая, -ае. 0 Страусавая палітыка — баязлівае
імкненне ўхіліцца ад рашэнняў пазбягаць
рэальнасці, не заўважаць рэчаіснасці.
СТРАУСЯНЯ і СТРАУСЯНЁ, -нАці, лж.
-н4ты, -нйт, н. Птушаня страуса, маленькі
страус.
СТРАЎЛІВАННЕ ал стравіць'
СТРАЎЛІВАЦЦА ал. стравіцца
СТРАЎЛІВАЦЬ' ал. стравіць'
СТРАЎЛІВАЦЬ^ ал. стравіць^
СТРАЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Орган
стрававання чалавека і жывёл. Ц лрым.
страўнікавы, -ая, -ае
СТРАЎНЫ ал. страва
СТРАФА, -й, мн. стрбфы / (з л/ч. 2, 2, 4)
страфй, строф, ж. У вершаскладанні: інтанацыйна-сэнсавае аб'яднанне некаль
кіх вершаваных радкоў звязаных рыфма
мі; адносна закончаная частка вершава
нага твора. II прым. страфічны, -ая, -ае.

789
СТРАХ, -у, мн. страхі, -аў м. 1. Пачуц
цё і стан вельмі моцнага спалоху Самлець
ж? страху. 2. у знач. зык. Страшна (разм.).
Мароз так/ — проста с. 3. у знач. лрысл.
Надзвычай многа (разм.). Трыбоў у лесе с./
0 Набрацца страху — некаторы час знахо
дзіцца ў стане моцнай боязі. На свой страх
(рабіць што-н.) — на сваю адказнасць,
рызыку Пад страхам чаго — пад пагрозай.
Трымаць у страху каго-н. — падначаліць
сабе пагрозамі. У страха вочы вялікія —
баязліўцу заўсёды страшна (прыказка).
СТРАХА, -і^ ДМ страсё, мн. страхі / (з
л/ч. 2, 3, 4) страхі^ стрэх, зк. 1. Верхняя
покрыўная частка будынка, якая засце
рагае яго ад атмасферных з'яў. Саламяная
с. ДТы^брная с. Уаран/чная с. 2. леран. Пра
дом, прытулак. Мець страху наб еалаеом.
II намята, стрэшка, -і, ДАТ -шцы, мн. -і,
-шак, зк.
СТРАХАВАЛЬНІК, а, лж і, аў, дг
Асоба або ўстанова, якая страхуе сябе або
сваю маёмасць. Ц зк. страхавальніца, -ы,
мн. -ы, -ніц.
СТРАХАВАННЕ, -я, н. 1. ал. страхаваць.
2. Від забеспячэння і пакрыцця матэры
яльных страт, прычыненых няшчаснымі
выпадкамі, стыхійнымі бедствамі і інш.,
якія бярэ на сябе спецыяльная арганіза
цыя ў адносінах да асоб або ўстаноў што
рэгулярна плацілі грашовыя ўзносы.
СТРАХАВАЦЦА, страхўюся, страхўешся, страхўецца; страхўйся; незок. 1. Стра
хаваць (у 1 знач.) сябе, сваю маёмасць. С.
на вылабак няшчасця. 2. леран. Засцерагаць
сябе ад чаго-н. непрыемнага, непажада
нага. II зак. застрахавацца, -страхўюся,
-страхўешся, -страхўецца; -страхўйся.
СТРАХАВАЦЬ, страхўю, страхўеш,
страхўе; страхўй; страхавАны; незак. 1.
каао-што. Праводзіць страхаванне (у 2
знач.), заключаць дагавор аб страхаван
ні. С. зкыцце. С. маёмасць. С. зкыллё. 2.
пбран., каао-што. Засцерагаць ад чаго-н.
непрыемнага, непажаданага. С. сябе аб не
патрэбных эмоцый. 3. перан., каао ("што).
Засцерагаць ад няшчасных выпадкаў пры
выкананні гімнастычных практыкаван
няў небяспечнай работы і пад. (спец ).
С. электраманцёра. Ц зак. застрахаваць,
-страхўю, -страхўеш, -страхўе; -страхўй;
-страхавАны (да 1 і 2 знач.). Ц звар. стра
хавацца, страхўюся, страхўешся, страхў
ецца; страхўйся; зак. застрахавацца,
-страхўюся, -страхўешся, -страхўецца;
-страхўйся (да 1 і 2 знач.). Ц наз. страха
ванне, -я, н. / страхоўка, -і, ДА/ -ўцы, зк.
(да 1 і 2 знач.). Страхаванне зкыцця (на
выпадак смерці). О Сацыяльнае страха
ванне — страхаванне па матэрыяльным
забеспячэнні ў старасці, пры інваліднас
ці, хваробе і пад. Страхоўка зкыеёлы. Ц
прым. страхавы, -Ая, -бе (да 1 і 2 знач.) /
страховачны, -ая, -ае (да 3 знач.). Страха
вы вылабак. Страхавы збор. Страховачная
тэхн/ка. Страховачны пояс спартсмена.

СТРАХАР, -А, мн. -ы, -бў м. Рабочы, які
крые стрэхі. II лрым. страхарскі, -ая, -ае.
СТРАХОЎКА, -м, ДАТ -ўцы, мн. -і,
-хбвак, зк. 1. ал. страхаваць. 2. Ірашовая
кампенсацыя, што выплачваецца страха
вой установай страхавальніку. Ўтрымаць
страхоўку. 3. Страхавы ўзнос (разм.).
Заллац/ць страхоўку. 4. Гарантыя ад ча
го-н. непрыемнага, непажаданага. 3]раб/ць
што-н. бля страхоўк/.
СТРАХОЎШЧЫК, -а, лм -і, -аў, лі. Уетанова, якая бярэ на сябе абавязкі па вы
плаце страхавой кампенсацыі страхавальшчыку.
СТРАХОЦЦЕ, -я, мн. -і, -яў, н. (разм.).
Той, хто (або тое, што) наганяе страх, па
лохае; нешта пачварнае, брыдкае, вельмі
непрыгожае.
СТРАЦІЦЦА, стрАчуся, стрАцішся,
стрАціцца; зок. 1. (7 / 2 дс. неўзкыв.). Згу
біцца, знікнуць. Страціл/ся с/лы. Строі
лася набзея. 2. Растраціцца, патраціцца. За
еэту лаезбку я набта страцілася. Ц незак.
страчвацца, -аецца (да 1 знач.).
СТРАЦІЦЬ, стрАчу стрАціш, стрАціць;
стрАчаны; зак. 1. каао-што. Застацца без
каго-, чаго-н.; панесці страты. С. сябра. С.
працу. У вайне беларусь страціла козкнаеа
трэцяга. 2. што. Без карысці, марна па
траціць што-н. (пра час, грошы і пад.). С.
цэлы месяц. С. мноеа грошай без патрэбы.
3. што. Не захаваць, не зберагчы што-н.
С. с/лы / збароўе. 4. што. Часткова або поў
насцю пазбавіцца якіх-н. уласцівасцей,
якасцей, сувязей і пад. С. набзе/о. С. бавер.
С. сувязь з абнакласн/кам/. 5. што. Збіцца з
дарогі, згубіць след. С. сцезкку. б Страціць
ласку ў каео — перастаць быць у пашане,
павазе. Страціць прытомнасць — абамлець,
самлець. Страціць розум — здурнець. Ц не
зак. страчваць, -аю, -аеш, -ае.
СТРАЧАВЫШЫТЫ, -ая, -ае (спец)
Упрыгожаны вышыўкай ці ажурнай
строчкай. Страчавышытыя вырабы.
СТРАЧОК, -чкА, мн. -чкі^ -чкбў м. Па
добны на смаржок грыб, які мае карычне
вую шапку, часткова зрослую з ножкай. Ц
прым. страчкбвы, -ая, -ае.
СТРАЧЫЦЬ, страчў, стрбчыш, стрбчыць; стрбчаны; незак. 1. што і без бал.
Шыць на швейнай машыне, вышываць
суцэльным швом. С. сукенку. С. цэлы ве
чар. 2. лбран., што і без бал. Хутка, па
спешна пісаць (разм.). С. л/ст. 3. пбран.,
без бал. Страляць (пра частую страль
бу з аўтаматычнай зброі). С. з кулямёта.
II зак. настрачыць, -страчў, -стрбчыш,
-стрбчыць; -стрбчаны (да 2 знач.) / пра
страчыць, -страчў, -стрбчыш, -стрбчыць;
-стрбчаны (да 1 знач.).
СТРАШНЫ, -ая, ае 1. Які выклікае
пачуццё страху. С. звер. Страшнае збарэнне. Страшна (прысл.) у лесе лераб навал ьн/цай. У зкыцц/ было / страшнае (наз.). 2.
Вельмі вялікі або моцны па ступені пра
яўлення чаго-н., значны (разм.). С. холаб.
С. выбух скалануў паветра. 3. Які выклікае

СТР-СТР
непрыемныя пачуцці, уражвае сваім тра
гізмам; цяжкі, балючая / страшная вестка.
СТРАШЫДЛА, а, мн -ы, аў н
(разм.). Той, хто (або тое, што) мае страш
ны выгляд; той, хто (або тое, што) выклі
кае страх; страхоцце, пужала.
СТРАШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць; не
зак., каео (што). Прымушаць баяцца ка
го-, чаго-н., выклікаць у каго-н. страх. С.
бзяцей.
СТРАЯВІК, страевікА, мн. страевікі^
страевікбў м. (разм.). Вайсковец страявых
часцей.
СТРАЯВЫ', -Ая, -бе. Які мае адносіны
да строю' (у 1 знач.), звязаны з дзеяннем
войска ў страі. Страявая нарыхтоўка
войска. Страявая песня. Страявая часць.
СТРАЯВЫ^, -Ая, -бе. Пра лес: высокі і
роўны, прыгодны для будаўніцтва. С. лес.
СТРОГАСЦЬ, -і, мн -і, -ей, зк. 1. ал.
строгі. 2. мн. Строгія меры, парадкі, стро
гія правілы, адносіны да каго-, чаго-н.
(разм.). Рэбактарск/я строгасці.
СТРОП, -ая, -ае. 1. Вельмі патраба
вальны. С. бырэктар. Строгія бацьк/. 2.
Вельмі сур'ёзны, суровы, які не дапускае
ніякіх паблажлівых адносін. С. нааляб.
Строгае ланярэбзканне. 3. Які не прызнае
ніякіх адхіленняў ад нормы, абсалютна
дакладны. С. бальн/чны рэзвым. Строгая
канспірацыя. С. ул/к бакументаў. 4. Які не
дапускае адхіленняў ад правіл паводзін, ад
агульнапрынятых маральных норм. Сям%
строгіх правіл. 5. Які адпавядае патраба
ванням пэўнай нормы, правільны. Дубынак, набубаваны ў строгім стыл/. 6. Пра
адзенне, знешнасць, абстаноўку і пад.:
без упрыгожанняў просты, але з густам.
Строгае плацце. С. набор мэбл/ бля залы. Ц
наз. строгасць, -і, зк.
СТРОі ал строй^
СТРОІЦЦА', стрбюся, стрбішся, стрбіцца; незак. (разм.). 1. Мець намер, збі
рацца. Дзябзька стройся бубаваць хату.
2. Прыбірацца ў прыгажэйшае адзенне
(разм.). Дзяўчаты строіл/ся ў святочныя
сукенкі, круціл/ся пераб люстэркам.
СТРОІЦЦА, стрбюся, стрбішся, стрбіцца; стрбйся; незак. Станавіцца ў строй'
(у І знач.); шыхавацца, інвеставацца. Дэ
манстранты строяцца ў калоны. Ц зак. па
строіцца, -стрбюся, -стрбішся, -стрбіцца.
СТРОІЦЬ', стрбю, стрбіш, стрбіць;
строй; незак., што. 1. Наладжваць, рыхта
ваць да чаго-н. (разм.). С. касу. С. цымба
лы. 2. У думках планаваць, намячаць (пла
ны і пад.). С. праекты. 3. У спалучэнні з
некаторымі назоўнікамі ўтварае спалу
чэнне са значэннем дзеяння ў залежнас
ці ад сэнсу назоўніка (разм.). С. грымасы.
0 Строіць вочкі — какетліва паглядаць на
каго-н. Строіць дурня з каео — выстаўляць
каго-н. дурнем. Ц зак. састроіць, -бю, -біш,
-біць; -бены (да 1 і 3 знач.).
СТРОІЦЬ , стрбю, стрбіш, стрбіць;
стрбены; строй; незак., каао-што. Ставіць
у строй (у 1 знач.); шыкаваць, шыхтаваць.

СТР-СТР
II зах:. пастроіць, -стрбю, -стрбіш, -стрбіць;
-стрбены. II наз. пастраенне, -я, л.
СТРОІЦЬ, стрбю, стрбіш, стрбіць;
стрбй; стрбены; зак. мама. Зрабіць трай
ным, злучыць па тры, у тры столкі. С. н/тк/. II незак. стройваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
стрбйванне, -я, н.
СТРОЙ', -ю, Л/страі"/ стрбі, мн. страіў
страёў / стрбі, -яў м 1. Л/страіў мн. страі,
страёў. Шарэнга людзей, а таксама во
інская часць, пастроеная радамі; шых,
шыхт. Тсц/ строем. ^б^яе/^ь загаб нераб
строем. 2.
страіў мн. страіў страёў Рад
прадметаў размешчаных у адну лінію. С.
бярозак лл
3. А/стрбі, мн. стрбі, -яў.
Суадносіны тонаў па вышыні, якія ўтва
раюць пэўную сістэму. Малсорны, м/нсрны
с. 4. Л? стрбі, мн. стрбі, -яў. У паэзіі: пабу
дова паэтычнага твора, яго эмацыяналь
ная афарбоўка. Ясабл/еасц/ паэтычнага
строю песень. 0 Выбыць са строю — стаць
непрыгодным для выканання якіх-н. аба
вязкаў
СТРОЙ , -ю, л*. 1. Комплекс адзення,
характэрны для якога-н. рэгіёна. Слуцк/
с. 2. з*н. стрбі, -яў. Уборы, убранне (разм.).
Дзявочыя стро/.
СТРОЙВАННЕ ад строіць^
СТРОЙВАЦЬ ал строіць^
СТРОЙНЫ, -ая, -ае. 1. Прыгожа і пра
парцыянальна складзены, з прыгожай фі
гурай. С. юнак. С. стан. 2. Правільна і роў
на размешчаны. Стройныя рабы прысаб. 3.
З правільнымі суадносінамі паміж частка
мі; паслядоўны. Стройнае гучанне аргана.
С. хор галасоў. Ц наз. стройнасць, -і, лс.
СТРОКАТ, -у А/-каце, м Рэзкія карот
кія і частыя, падобныя на трэск гукі. С.
кон/каўу трасе. С. .матора.
СТРОМА, -ы, .мн. -ы, стром, лс. 1. Кру
ты схіл, абрыў 2. Месца ў рацэ, дзе цячэн
не асабліва імклівае. С. рак/.
СТРОМА, лрысл. 1. Крута ўверх. Даро
га пайшла с. ўеерх. 2. перан. Рэзка, рашуча.
С. слын/ць гаворку.
СТРОМІСТЬІ, -ая, -ае. Круты, абры
вісты. С. бераг. II наз. стромістасць, -і, лс.
СТРОМКІ, -ая, -ае. 1. Круты, абрывіс
ты. С. ўзгорак. 2. Роўны і высокі. Стром
кая бяроза. II наз. стромкасць, -і, лс.
СТРОМЫ, -ая, -ае. Вельмі круты.
Стромая скала. Ц наз. стромасць, -і, лс.
СТРОНІА, -і, ДМ -нзе, мн. -і, стронг /
-аў лс. Прэснаводная рыба сямейства ла
сасёвых з чырвонымі і чорнымі плямамі,
якая водзіцца пераважна ў горных рэчках і
азёрах; фарэль. Ц лрым. стронгавы, -ая, -ае.
СТРОНЦЫЙ, ю, м Хімічны элемент
высокай актыўнасці, радыеактыўныя іза
топы якога выкарыстоўваюцца ў тэхніцы.
ТТростае рэчыеа с. — мякк/, коўк/ / плас
тычны серабрыста-белы метал. Ц лрым.
стронцыевы, -ая, -ае.
СТРОП', -а, мн. -ы, -аўм. (разм.). Стык
бакоў страхі; вільчак.
СТРОПА -а, мн. -ы, -аў м. (спец.).
Прылада з каната або троса для захопу і
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падвешвання грузу да крука, скабы або
чалавека, грузу да купала парашута, ган
долы да дырыжабля, аэрастата. Аўтама
тычны с.
СТРОФІКА, -і, ДМ -фіцы, лс. Раздзел
паэтыкі, які вывучае віды, будову строф.
СТРОЧАНЫ, -ая, -ае. 1. Прышыты
строчкай. Строчаныя кйаэн/. 2. Вышыты
строчкай; выстрачаны. С. лояс. С. каўнер.
СТРОЧКА, -і, ДА/-чцы, мн. -і, -чак, лс.
Суцэльнае шво на паверхні тканіны, ску
ры. Роўная с.
СТРУБІЦЬ, струбліб, стрўбіш, стрўбіць; стрўблены; зак., што (разм.). 1. ал.
трубіць. 2. Перавесці ўсё або многае; па
траціць. С. бабро. 3. Пра час: дарэмна па
траціць. С. цэлы месяц.
СТРУГ', -а, мн. стругі^ -бў м. (спец.).
1. Ручны інструмент для грубай апрацоў
кі драўніны струганнем. 2. Землярыйная
машына для зразання грунту слаямі і пе
рамяшчэння яго.
СТРУП, -а, мн. стрўгі, -аў, м. (уст.). Рач
ное драўлянае пласкадоннае судна.
СТРУГАЛЬНІК, -а, мн і, -аў м Ра
бочы, спецыяліст па апрацоўцы чаго-н.
струганнем; стругаль. Ц лс. стругальшчыца,
-ы, мн. -ы, -чыц.
СТРУГАЦЬ, -бю, -Аеш, -Ае; -Аны; не
зак., што. Здымаць тонкія слаі з паверхні
чаго-н. рэжучым інструментам. С. бошку
рубанкам. Ц зак. выстругаць, -аю, -аеш, -ае;
-аны. II наз. струганне, -я, н. Ц лрым. стру
гальны, -ая, -ае. Стругальная машына.
СТРУЖКА, -і, ДМ -жцы, мн. -і, -жак,
лс. Тонкая вузкая спіралепадобная стуж
ка дрэва, металу і пад., якая ўтвараецца
пры апрацоўцы іх паверхні струганнем.
Драўляная с. (зб.). 0 Сагнаць стружку з
каго-н. — прапясочыць каго-н. Ц лрым.
стрўжкавы, -ая, -ае.
СТРУК, -А, мн. -і^ -бў, м. Доўгі і вузкі
плод некаторых раслін, які складаецца з
дзвюх палавінак, да якіх прымацавана на
сенне. С. бобу, гароху. II ломянш. стручок,
-чкА, мн. -чкі^ -чкбў м.
СТРУКАВЫ / СТРУКОВЫ, ая, ае Са
струкамі, у струках. Струкавыя культуры.
СТРУКТУРА, -ы, мн. -ы, -тўр, лс. Узаемаразмяшчэнне і сувязь састаўных частак
аб'екта, якія забяспечваюць яго цэлас
насць; будова. С. рэчыва. С. арган/зма. Ц
лрым. структурны, -ая, -ае.
СТРУМЕНІСТЫ, -ая, -ае. 1. Які скла
даецца са струменяў у выглядзе струме
няў Струмен/стая руча/на. 2. Які струме
ніцца (паэт.). Струмен/стая смуга.
СТРУМЕНІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-ніцца; незак. Ліцца, цячы, распаўсюдж
вацца струменямі; пашырацца, вылучац
ца (пах, святло і пад.). Лаб мостам с. рэч
ка. Аб яблынь струмен/ўся прыемны еобар.
СТРУМЕНІЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ніць;
незак., што і без бал. Цячы струменем,
струменямі; пашыраць, вылучаць (пах,
святло і пад.). Ручаёк струменіць з-лаб

арэхавага куста. З лесу струменіць лах
смалы (перан.: вылучае пах).
СТРУМЕНЬ, я, мн і, -яў м 1. Вузкі
паток вадкасці, святла, газу і інш. С. ба
бы. Лаеетраны с. 2. леран., чаго або які.
Напрамак, рыса дзейнасці ў чым-н. Тумарыстычны с. у творчасці паэта.
СТРУНА, -ы, мн. стрўны / (з л/ч. 2, З,
4) струны, струн, лс. 1. Пругкая нітка (з
металу капрону і пад.) у музычных інструментах, якая пры вібрацыі звініць.
Цымбальныя струны. 2. Нітка, вяроўка і
пад., нацягнутыя на што-н. і выкарыс
таныя ў розных прыстасаваннях (спец.).
Струны тэніснай ракеткі. 3. леран., чаго
або якая. Асаблівасць, якасць характару.
Делшыя струны бушы. 0 Слабая струна —
найбольш чуллівая, уражлівая асаблівасць
характару. Ц намянш. струнка, -і, ДА/-нцы,
мн. -і, -нак, лс. 0 У струнку стаць або вы
цягнуцца (разм.) — прама, навыцяжку
апусціўшы рукі па швах. Ц лрым. струнны,
-ая, -ае (да 1 знач.). С. аркестр.
СТРУП, -А, мн. -ьі, -бў м. Сухая ска
рынка, якая зацягвае рану пры зажыван
ні. II лрым. стрўпавы, -ая, -ае.
СТРУПЯНЕЛЫ, ая, ае (разм ) 1. Які
стаў трупам. 2. леран. Які спужаўся, ска
мянеў ад страху.
СТРУПЯНЕЦЬ, -ёю, ёеш, ёе; зак
(разм.). 1. Стаць трупам; памерці. 2. леран.
Вельмі спужацца, страціць прытомнасць
ад страху.
СТРУСІЦЬ гл. трусіць
СТРУХЛЕЛЫ, -ая, -ае. Які ператва
рыўся ў парахню; сатлелы, гнілы. С. хлеў. Ц
наз. струхлеласць, -і, лс.
СТРУХЛЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе;
зак. Стаць трухлявым, спарахнець; са
тлець, згніць. Аата струхлела аб баўнасц/.
СТРУЧНЁІ, -Ая, -бе. З вялікімі струка
мі; багаты на струкі. С. боб.
СТРУЧОК гл. струк
СТРУЧЧА, -а, н., зб. Струкі.
СТРУШЧЫЦЬ гл. трушчыць
СТРЫВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак., што.
Цярпліва аднесціся да чаго-н., вынес
ці, вытрымаць (што-н. непрыемнае, ня
сцерпнае). С. боль. С. неслрабяб/ііеасць.
СТРЫВОЖЫЦЬ гл. трывожыць
СТРЫГАЛЬ, -я, мн. -ц -ёў, м. (разм.).
Тое, што і стрыгальшчык.
СТРЫГАЛЬНЫ, ая, ае Які мае адно
сіны да стрыжкі авечак, да работы стры
гальшчыка, стрыгаля. Стрыгальная ма
шына.
СТРЫГАЛЬШЧЫК, а, мн і, аў м
Рабочы — спецыяліст па стрыжцы авечак.
II лс. стрыгальшчыца, -ы, мн. -ы, -шчыц.
СТРЫГУН, -А, мн. -ы, -бў м. Аднага
довае жарабя, якому звычайна падстры
гаюць грыву.
СТРЁІГЧЫ, стрыгў, стрыжэш, стрыжб; стрыжбм, стрыжацё, стрыгўць; стрыг,
-глА, -глб; стрыжьі; стрьіжаны; незак. 1.
што. Зразаць або караціць што-н., падра
заючы чым-н. С. еаласы. С. газон. С. ногц/.
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2. кдео ^дліо). Падразаць валасы, шэрсць
якім-н. спосабам. С. кі/еллід. С. лд<) бокс.
0 Стрыгчы купоны — жыць на рэнту на
працэнты ад каштоўных папер. Стрыг
чы ўсіх пад адзін грэбень — раўняць усіх у
якіх-н. адносінах. Ц здк. абстрыгчы, -стрыгў, -стрыжэш, -стрыжЭ; -стрыжбм, -стры
жанё, -стрыгўць; -стріАц -глА, -глб; -стрыжьі; -стрьіжаны / астрыгчы, астрыгў, ас
трыжэш, астрыжЭ; астрыжбм, астрыжацё,
астрыгўць; астрйц -глА, -глб; астрыжь^;
астрьіжаны. Ц зедр. стр^пчыся, стрыгўся,
стрыжэшся, стрыжэцца; стрыжбмся,
стрыжацёся, стрыгўцца; стрыгся, -глася;
стрыжыся (да 2 знач.); здк. абстрыгчы
ся, -стрыгўся, -стрыжэшся, -стрыжэцца;
-стрыжбмся, -стрыжацеся, -стрыгўцца;
-стрыжыся / астрыгчыся, астрыгўся, ас
трыжэшся, астрыжэцца; астрыжбмся, ас
трыжацеся, астрыгўцца; астрыжыся. Ц лдз.
стрыжка, -і,^А^-жцы, лс.
СТРЫЁЧНЫ, ая, ае Які знаходзіцца
ў сваяцтве па дзеду ці бабцы з дзецьмі іх
сыноў або дочак; дваюрадны. Слірыечлдя
сяс/ярд (дачка цёткі ці дзядзькі).
СТРЫЖ, -А, мл. -ы, -бў лс Невялі
кая птушка атрада даўгакрылых, цёмнай
афарбоўкі, з кароткай дзюбай і з доўгімі
вострымі крыламі.
СТРЫЖАНЫ, -ая, -ае. Пра валасы,
шэрсць, траву галіны: падрэзаны, ука
рочаны. Слірылсдлдя адлдбд. Слірылсдлдя
деечкд. С. адзол. Слірылсдлыя л/лы (з пад
рэзанымі галінамі).
СТРЫЖАНЬ, -жня, ліл -жні, -жняў, м.
1. Прадмет прадаўгаватай формы, які звы
чайна з'яўляецца воссю або асновай чаго-н. ТТідслімдсдеы с. С. м/дрыкдедй ручк/
(напоўнены чарнільнай пастай). 2. лердл.,
чдео. Асноўная, галоўная частка чаго-н.
С. усяео рдмдлд — ліэмд лдро^лдй едйлы.
II лрыл*. стрыжнёвы, -ая, -ае. Слірылслееы
арол*дд(9бО(9 (заземлены металічны стры
жань).
СТРЫЖАНЯ / СТРЫЖАНЁ, -нАці, лн.
-нйты, -нАт, л. Птушаня стрыжа.
СТРЁІЖКА аі. стрьшчы
СТРЫМАНЫ, ая, ае 1. Які ўмее ва
лодаць сабой, умее стрымацца, не рэзкі,
спакойны. С. хдрдклідр. С. чдідеек. Слірылідлыя рух/. 2. Пазбаўлены сардэчнасці,
гасціннасці. Слірымдлдя суслірэчд. С. лрыём. 3. Які не праяўляецца, не выяўляец
ца ў поўнай меры ці сіле. С. еоідс. Ц лдз.
стрыманасць, -і, лс.
СТРЫМАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
здк. Утрымаць сябе ад праяўлення якіх-н.
пачуццяў Дялскд с. дйллдчу. Ц лездк. стрым
лівацца, -аюся, -аешся, -аецца.
СТРЫМАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; стрыма
ны; здк. 1. кдао-млло. Спыніць, запыніць
на хаду; затрымаць, запаволіць (рух, ход,
дзеянне); стаць перашкодай на шляху. До
лей ле с. С. зд руку. С. крыз/с. С. лдц/ск еордед. 2. мілю. Абмежаваць, зменшыць сту
пень, сілу праяўлення чаго-н. С. сеом здлдл. С. елеўлы люл. 3. лердл., кдео-м/лю. Не

даць праявіцца поўнасцю. С. сл*ех. С. сябе
(стрымацца). 0 Стрымаць слова (абяцанне,
клятву) — выканаць што-н. абяцанае —
паводле значэння наступнага назоўніка.
II лездк. стрымліваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лдз.
стрыманне, -я, л / стрымліванне, я, л О
Мера стрымання — прымусовая мера,
якая прымяняецца следчымі і судовымі
органамі да абвінавачанага з мэтай пера
шкодзіць злачыннай дзейнасці, ухіленню
ад следства, суда і пад. Меры слірымя/едлля
Дбрэсдрд.
СТРЫМГАЛОЎ, лрысі. Вельмі хутка,
імкліва, кулём. С. лдбеечы лд зу/пцы.
СТРЫНОЖЫЦЬ ел. трыножыць
СТРЫПТЫЗ, у л* 1. Танцавальны ну
мар з паступовым распрананнем пад му
зыку. 2. рдзм. Распрананне. Ц лрыл*. стрып
тызны, -ая, -ае.
СТРЫХНІН, -у л*. Атрутнае рэчыва
расліннага паходжання, алкалоід; у малых
дозах выкарыстоўваецца ў медыцыне.
СТРЫХОЎКА, -і, ДМ -хбўцы, мл. -і,
-хбвак, лс. Прылада ў выглядзе дошчачкі
з канаўкамі для выраўноўвання саломы
пры крыцці страхі.
СТРЭЛ, -у мл. -ы, -аў з*. Узрыў зара
ла ў канале ствала агнястрэльнай зброі, у
выніку якога вылятае куля або снарад на
пэўную адлегласць, а таксама гук гэтага
ўзрыву. Улесе чул/ся с/лрэлы.
СТРЭЛАПАДОБНЫ, ая, ае Які мае
форму выгляд стралы. С. тлелі. Ц лдз. стрэ
лападобнасць, -і, лс.
СТРЭЛАЧНІК, -а, л*/* -і, -аў л* Рабочы,
які пераводзіць стрэлкі на рэйкавым пу
ці. 0 Стрэлачнік вінаваты (разм , іран.) —
ужыв. ў выпадках, калі віну за няўдачу
ўскладаюць на нізавога выканаўцу Ц лс.
стрэлачніца, -ы, мл. -ы, -ніц.
СТРЭЛІЦЬ аі. страляць
СТРЭЛКА, -і, ДМ-лцы, мл. -і, -лак, лс.
1. Тонкая і вузкая пласцінка, якая пава
рочваецца на восі і паказвае час, напра
мак і пад. ў розных вымяральных пры
борах. С. бдромелірд. Секунбндя с. 2. Знак
у выглядзе рысы, ад канца якой пад вос
трым вуглом адходзяць кароткія рыскі.
С. лдлрдмку руху. 3. Вузкі і доўгі намыўны
выступ сушы; пясчаная каса. С. лрычлід.
4. Прыстасаванне на рэйкавых пуцях для
пераводу рухомага саставу з аднаго пуці на
другі. Дд чыаулдчлдм слідлцы/ йземл/чдюць
дўлідмдліычлыя слірэік/. 5. Бязлістае тон
кае сцябло расліны з суквеццем наверсе.
Слірэік/ лдрцысдў. II лдмялм/. стрэлачка, -і,
ДМ" -чцы, мл. -і, -чак, лс. Ц лрым. стрэлач
ны, -ая, -ае (да 1 і 4 знач.).
СТРЭЛЬБА, -ы, мл. -ы, -аў лс. Руч
ная агнястрэльная і пнеўматычная зброя
з доўгім ствалом. 77діяўл/чдя с. Ц лрым.
стрэльбавы, -ая, -ае.
СТРЭЛЬБІШЧА, -а, мл. -ы, -ішч / -аў
н. Участак, спецыяльна абсталяваны для
вучэбнай або спартыўнай стральбы. Ц
лрым. стрэльбішчны, -ая, -ае.
СТРЭЛЬНУЦЬ аі. страляць
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СТРЭЛЯНЫ, -ая, -ае. 1. Пра дзічыну:
забіты са стрэльбы. Сліраяялдя кдчкд. 2.
Які пабыў у баях, абстраляны. С. слібдлг
3. Такі, у якога стралялі. 4. Выкарыстаны
для стральбы. Слірэіялыя е/іьзы. 0 Стрэля
ны верабей — вопытны, бывалы чалавек.
СТРЭМЕЧКА, -а, л. (спец.). Адна са
слыхавых костачак сярэдняга вуха.
СТРЭМКА, -і, ДА/ -мцы, мл. -і, -мак,
лс. Востры, тонкі кавалачак дрэва, аско
лак шкла, металу які залез пад скуру. Ддс/лдць слірэмку.
СТРЭМЯ, стрЭмя / струмені, Д стрЭмю
/ струмені, В стрЭмя, Т стрЭмем / струме
нем, Л/(аб) стрЭмі / струмені, мл. страмёны, страмён / страмёнаў л. 1. Прыстаса
ванне ў выглядзе жалезнай дужкі з вуш
кам для ўпору нагі конніка, якая падвеш
ваецца да сядла пры дапамозе рэменя. 2.
Тое, што і с/лрэмсчкд (спец.). Ц лрым. стра
мянны, -Ая, -бе (да 1 знач.).
СТРЭПЕТ, -а, М - леце, мл ы, -аў м
Стэпавая птушка сямейства драфіных,
якая ўтварае рэзкі шум крыламі ў час па
лёту II лрым. страпяціны, -ая, -ае.
СТРЭПТАКОК, -а, мл -і, аў м Шара
падобная бактэрыя, узбуджальнік гной
ных і некаторых іншых захворванняў Ц
лрым. стрэптакокавы, -ая, -ае.
СТРЭС, -у мл. -ы, -аў м. Ахоўная рэак
цыя арганізма ў адказ на дзеянне моцных
раздражняльнікаў унутранага або знеш
няга асяроддзя, неспрыяльных фактараў
ЛйлоЭзёллы с. II лрым. стрЭсавы, -ая, -ае.
СТРЭСЦІ, страсў, страсёш, страсё;
страсём, страсяцё, страсўць; строс, стрэс
ла; страсі; стрэсены; здк., мілю. 1. Трасу
чы, скінуць што-н. С. лясок з лдядб/кд. С.
рдсу з лірдеы. 2. Трасучы, змяшаць разам;
зрабіць трасянку. С. сслд з сдіомдй. Ц лездк.
стрэсваць, -аю, -аеш, -ае / страсаць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц лдз. стрэсванне, -я, л. / стра
санне, -я, л.
СТРЭСЦІСЯ, 1 і 2 ас. не ўжыв., страсёцца; стрэслася; здк. 1. Зваліцца, скінуц
ца ад стрэсвання. Ардмік/ слірэсі/ся з дбрусд. 2. Добра змяшацца. Сслд с/лрэсідся с
сдіомдй.
СТРЭЧНЫ', -ая, -ае. Тое, што і суслірэчлы.
СТРЭЧНЬР, -ая, -ае. Тое, што і слірыечлы.
СТРЭШКА, -і, ДМ -шцы, мл. -і, -шак,
лс. 1. аі. страха. 2. Навес (калодзежа і
пад.). Сліўня сд смрэідкдм.
СТЎДЗЕНЬ', -я, м. Першы месяц ка
ляндарнага года. II лрыл*. студзеньскі, -ая,
-ае. С. мдроз.
СТЎДЗЕНЬ, -ю, м. (разм.). Квашані
на, загусцелая яда з мяснога або рыбнага
навару з кавалачкамі мяса, рыбы. 7длеркд
сліуйзелю.
СТУДЗІЦЬ, студжў, стўдзіш, стўдзіць;
стўджаны; лездк., м/лю. 1. Рабіць халод
ным, даваць астыць. С. чдй. 2. Марозіць,
халадзіць; астуджваць, выпускаючы цяп
ло. С. хдлгу. Аоід<) сліу^з/^ь лое/. Ллекіды-
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ся мл лілдлір, і елбу бубземі с. (прыказка).
II злк. астудзіць, астуджў, астўдзіш, ас
тудзіць; астўджаны.
СТУДЗЯНЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -бе;
мезлк. Станавіцца студзяністым.
СТУДЗЯНІСТЫ, -ая, -ае. Падобны на
студзёна, жэле. Стубзямістме рэчыел. Ц
млз. студзяністасць, -і, зк.
СТЎДНЯ, -і, лім. -і, -яў, зк. Калодзеж,
умацаваная зрубам вузкая і глыбокая яма
для атрымання вады з ваданоснага слоя.
СТУДЙЕЦ, -дьійца, лім. -дьійцы,
-дыйцаў, лі Вучань студыі (у 3 знач.), а
таксама артыст студыі (у 4 знач.). Ц зк. сту
дыйка, -і, ДМ-дыйцы, лім. -і, -дйек.
СТЎДЫЯ, -і, лім. -і, -дый, зк. 1. Прад
прыемства па вытворчасці фільмаў або
гуказапісаў. С. *2>едлрусь%)ідблн>. С. еуклзллісу. 2. Спецыяльна абсталяванае памяш
канне, адкуль вядуцца радыё- ці тэлеві
зійныя перадачы. 3. Майстэрня мастака
або скульптара. 4. Школа або клас пад
рыхтоўкі мастакоў, скульптараў, артыстаў.
Млс/ялцкля с. 2>лдетмля с. 5. Назва некато
рых тэатральных калектываў маладых ак
цёраў. %лтр-с. II лрым. студыйны, -ая, -ае.
СТУДЭНТ, -а, Л/ -нце, мм. -ы, -аў м.
Навучэнец вышэйшай навучальнай уста
новы. II зк. студэнтка, -і, ДЛ/ -тцы, мм. -і,
-так. II лрым. студэнцкі, -ая, -ае.
СТУДЭНЦТВА, -а, м. 1. зб. Студэнты.
7>елорускле с. 2. Перыяд вучобы ў вышэй
шай навучальнай установе, Тлбы с.
СТЎЖАЧНЫ ад істужка
СТЎЖКА ад. істужка.
СТЎЖКАВЫ ад істужка
СТУЗАЦЦА, -аюся, -ешся, -аецца; злк.
Стаміцца, змарыцца, змучыцца ў якіх-н.
клопатах, справах. С. мл лл^узі^ы.
СТУЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; злк.,
клао (^міто). 1. Затузаць, зацягаць. С. клмя. 2. лбрлм. Давесці да хворага, нервовага
стану; змучыць. .Хелробл стузлдл млдлеекл.
СТУК', -у м. 1. Кароткі адрывісты гук,
шум ад удару; ад падзення цвёрдых прад
метаў. С. сякеры лб береямо. 2. Удар, які
апавяшчае аб прыходзе або просьбе даз
воліць зайсці. С. у лкмо. ЎЬлйсці сл стукллі.
3. Шум, які ўтвараецца рытмічнымі ска
рачэннямі сэрца. Сдухлць с. сзрцл.
СТУК?, у змлч. зык. 1. Гукаперайманне
кароткіх паслядоўных удараў; адрывістых
гукаў. Рллтллі мехтл ў бзебры стук-сліуксміук/2. Ужыв. паводле знач. дзеясл. сту
каць — стукнуць. Убзееры с. ЛЛЛКЛЙ.
СТУКАНІЙА, -ы, зк. (разм.). Тое, што
і стуклт.
СТУКАТ, -у, Л^-каце, м. Моцны беспе
рапынны стук. 77л мілку с. лблілдлтлрмі.
СТУКАТАЦЬ, -качў, -кбчаш, -кбча;
-качьі; мезлк. (разм.). Ствараць стукат.
Стукочуць лл бруку клдёсы.
СТУКАТНЯ, -ц зк. (разм.). Тое, што і
стуклт.
СТУКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; ме
злк. 1. ад. стукнуцца. 2. Стукаючы (у дзве
ры, акно), прасіць дазволу ўвайсці куды-н.
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С. ў ллкой. 3. лерлм. Даваць знаць пра сябе.
Усэрцл стуклеццл клхлмме (прыходзіць). 0
Стукацца ў дзверы кабінетаў — дабівацца
чаго-н. просьбамі. Ц злк. пастукацца, -аю
ся, -аешся, -аецца (да 2 знач.).
СТУКНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-ніся; злк. Ударыцца аб што-н. або адзін
аб аднаго, наткнуўшыся на што-н. або
на каго-н. ці спатыкнуўшыся,. С. лб еуелд
стлдл. II мезлк. стукацца, -аюся, -аешся,
-аецца (да 1 знач.).
СТУКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -ну
ты; злк. 1. Ударыць, звычайна са стукам.
С. кудлком лл стлде. 2. Пастукаць у дзверы
або акно, каб адчынілі. У лкмо ціхл стукмул/. 3. клао (Тіітр) і без блл. Нанесці ўдар
каму-н. С. лл корку. 4. (7 і 2 лс. меўлсые.).
Наступіць, надысці; мінуць, споўніцца
(пра час, падзеі; разм.). Мме стукмулл сорлк. (безас ). 0 Стукнуць у галаву; галаву
стукнула клліу — нечакана прыйшла дум
ка. II мезлк. стўкаць, -аю, -аеш, -ае (да 1 і 2
знач.). II млз. стуканне, -я, м.
СТУЛ, -у лі. (спец.). Дзеянне кішэчні
ка; спаражненне. Ухеорлел быў елбк/ с.
СТУЛІЦЦА, стулібся, стўлішся, стўліцца; злк. 1. Скурчыцца; сагнуцца. 2. (7 і
2 лс. ме ўлсые.). Пра губы, вочы і пад.:
шчыльна сціснуцца, заплюшчыцца. ТЗўсмы сліудйііся лб злосці. 3. Схавацца дзе-н.
за што-н. (разм.). С. зл кустолі. Ц мезлк.
стульвацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц млз.
стульванне, -я, м
СТУЛІЦЬ, стуліб, стўліш, стўліць;
стўлены; злк., што. 1. Пра вочы, губы і
пад.: заплюшчыць, сціснуць. С. сомы. 2.
Звесці, злучыць разам. С. молскі цырку
ля. II мезлк. стульваць, -аю, -аеш, -ае. Ц млз.
стульванне, -я, м.
СТУЛЬЧАК, -А, лім. -і^ -бў, лі. У туалеце:
сядзенне з адтулінай у сярэдзіне.
СТЎПА, -ы, лім. -ы, ступ, зк. Драўля
ная або металічная пасудзіна, у якой таў
куць што-н. таўкачом. 0 Таўчы ваду ў ступе
(разм., неадабр.) — займацца пустымі раз
мовамі, непатрэбнай справай.
СТУПА, -ьі, лс. Тэмп руху пры хадзьбе,
яздзе на кані; крок. Тйслць лісрмлй стуло/о.
СТУПАННЕ ад ступіць'
СТУПАЦЬ ад. ступіць'.
СТУПЁНЬ, і, лім і, ей і -яў, лс 1. Ме
ра праяўлення якой-н. якасці, дзеяння і
пад., параўнальная велічыня чаго-н. С.
ллб^ыхліоўк/ бл ўборкі ўрлбжлю. У змлчмлй стулемі. У мейклй стул ем/ (часткова).
2. лерлм. Этап у развіцці, здзяйсненні чаго-н. С. рлзеіі^ірі эклмоліікі. 3. з ллрлбк. ліч.
Разрад, падраздзяленне ў класіфікацыі,
структуры чаго-н. Орбэм Сдлеы 7 стулемі.
Друеля с. ллёклў. 4. Навуковая кваліфіка
цыя ў пэўнай галіне ведаў С. клмбыблтл
ф/доллеічмых млеук. 5. У матэматыцы: зда
бытак роўных сумножнікаў. 77ік у лятлй
стулемі. 6. Частка састаўной ракеты, якая
забяспечвае яе палёт на пэўным участку
траекторыі і аддзяляецца пасля выгарання
паліва, што знаходзіцца ў ёй. 7. Тое, што і

лрыстулкл. Стулемі лесвіцы. О Ступені па
раўнання — у граматыцы: формы якасных
прыметнікаў і прыслоўяў, якія выражаюць
якасць прадмета безадносна да яго ме
ры (звычайная ступень) або параўнальна
большую ці самую высокую меру якасці
(вышэйшая і найвышэйшая ступень).
СТУПЕНЬЧАТЫ, ая, ае 1. ад сту
пень (у 2 і 6 знач.). 2. Размешчаны ступе
нямі (у 7 знач.). С. спуск з елры. Ц млз. сту
пеньчатасць, -і, лс
СТУПАЦЦА ад тупіцца
СТУПІЦЬ', ступліб, стўпіш, стўпіць;
злк. 1. Зрабіць крок, наблізіцца, падысці
да каго-, чаго-н. 77е ліолсл с. колькі кроклў. С. бл лкмл. 2. Паставіць нагу куды-н.,
наступіць на каго-, што-н. С. мл зліяю. 3.
Увайсці куды-н.; апынуцца дзе-н. 77ерміы
рлз стум/дл ў моеую келтзру. Ц мезлк. сту
паць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц млз. ступанне, -я, м.
СТУПІЦЬ^ ад тупіць
СТУПНЯ, -і^ лім. стўпні і (з ліч. 2, 3, 4)
ступні^ стўпняў, лс. 1. Частка нагі ад шчы
калаткі ўніз. 2. Ніжняя паверхня нагі, па
дэшва.
СТЎХНУЦЬ' ад. тухнуць'.
СТУХНУЦЬ^ ад. тухнуць^
СТУШАВАЦЦА, -шўюся, -шўешся,
-шўецца; -шўйся; злк. 1. (7і2лс. ме ўлсые.).
Стаць стушаваным, пры дапамозе тушоў
кі зрабіць пераход ад цёмнага да светлага
(спец.). Абмтуры лілдюмкл стумілелдіся. 2.
перон. Сумецца, збянтэжыцца. С. мл экзлліемлх. II мезлк. стушоўвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца /тушавацца, -шўюся, -шўешся,
-шўецца; -шўйся (да 2 знач.).
СТУШАВАЦЬ, -шўю, -шўеш, -шўе;
-шўй; -шавАны; злк., міто. 1. Тушуючы,
зрабіць непрыкметным і паступовым
пераход ад цёмнага да светлага коле
ру (спец.). С. ллосклсць. 2. /іерлм. (разм.).
Зрабіць менш прыкметным, выразным;
згладзіць. Улс стумілелў еорл. Ц мезлк. стушбўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц млз стушбўванне, -я, м. і стушбўка, -і, ДЗ^-шбўцы, лс. (да
1 знач.).
СТУШЙЦЬ ад. тушыць^
СТЫК, -у; лім. -і, -аў, лі. Месца злучэн
ня, сутыкнення двух канцоў дзвюх частак
чаго-н. С. учлстклў. С. млмэлей. 7/л стыку
бзеюхэлох. II лрылі. стыкавы, -ая, -ае.
СТЫКАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-кўецца; злк. (спец.). Цесна, шчыльна
злучацца канцамі, часткамі. Хлслнммыя
клрлбді стыклелдіся мл лрбіі/е. Ц млз. сты
коўка, -і, ДЛ7 -кбўцы; лім. -і, -кбвак, лс. і
стыкаванне, -я, м.
СТЫКАВАЦЬ, кўю, кўеш, -кўе; кўй;
-кавАны; злк., міто (спец.). Цесна злучыць
канцамі, часткамі. С. зеёмы ллмтоммлел
ліостл. II млз. стыкбўка, -і, ДА?-кбўцы, лім.
-і, -кбвак, лс. і стыкаванне, -я, м. Ц лрылі.
стыковачны, -ая, -ае.
СТЫКАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
мезлк. (разм.). 1. (712лс. меўлсые.). Мець
сумежныя бакі, размяшчацца вельмі бліз
ка, упрытык. 7?етрлеыя бомікі стыклюц-
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цо лоб ^ролтололі/. 2. Знаходзіцца дзе-н.
які-н. час, прыпыняцца. Дама лрыхобз/^^о
рэбко с. 3. л?рол. Быць звязаным з чым-н.;
мець адносіны да чаго-н. /Тамы /н/ядрэсь/
стыкою^^о боеол/ чосто. Ц облокр. стыкнўцца, -нўся, -нёшся, -нёцца; -нёмся,
-няцёся, -нўцца; -ніся.
СТЙКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
коео-што (разм.). Чым-н. вострым па
калоць у многіх месцах, усюды. Ц лезак.
стыкваць, -аю, -аеш, -ае.
СТЫКОВАЧНЫ ал. стыкаваць
СТЫКОЎКА ал. стыкаваць.
СТЫЛІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; зак. і лазак., мана. Надаць
(надаваць) чаму-н. прыкметы, рысы якога-н. стылю, выбранага за ўзор. С. ррлоліелт. II лаз. стылізацыя, -і, ж.
СТЫЛІЗАТАР, а, ліл. ы, аў, лі. Чала
век, які займаецца стылізацыяй, выка
рыстоўвае ў творчасці прыёмы стыліза
цыі. II лрылі. стылізатарскі, -ая, -ае.
СТЫЛІЗАЦЫЯ, -і, ж. 1. ал стыліза
ваць. 2. Твор, якому нададзены характэр
ныя рысы пэўнага стылю. 3. Выкарыстан
не ўмоўных прыёмаў у мастацтве, тірлоліеллшльлоя с.
СТЫЛІСТ, а, М сце, ліл ы, -аў лі 1.
Спецыяліст, які распрацоўвае новы стыль
у адзенні, прычосках, дызайне мэблі, ін
тэр'ера памяшкання, аўтамабіля і інш.
Лінду?/ стыл/ето. II ж. стылістыка, -і,
-тцы, ліл. -і, -так. 2. Чалавек, які валодае
майстэрствам літаратурнага стылю, піша
добрым стылем.
СТЫЛІСТЫКА, і, ДА7 тыцы, ж. 1.
Раздзел мовазнаўства аб стылёвых разнавіднасцях мовы, яе вобразных сродках,
заканамернасцях іх функцыянавання
і ўмення выкарыстання. Кўре лекцый ла
стылістыцы. 2. Раздзел тэорыі літарату
ры, які вывучае стылі мастацкіх твораў. 3.
Сукупнасць вобразных сродкаў мовы якога-н. мастацкага твора, пісьменніка, літа
ратурнай школы і пад. С. ролл/х теороў
Л.Лыкобо. II лрылі. стылістычны, -ая, -ае.
СТЫЛЬ', -ю, ліл. -і, -яў лі. 1. Сукуп
насць характэрных рыс, блізкасць вы
разных мастацкіх прыёмаў і сродкаў што
абумоўліваюць сабой адзінства якога-н.
напрамку ў творчасці. ТТоцыялальлы с. у
жыеол/се. ^4рх/ілэкл?)рлыя стылі. 2. Метад,
характар, сукупнасць прыёмаў якой-н.
работы, дзейнасці, паводзін. С. к/роўліцтео. Амьлы с. ллоеолля. 3. Сукупнасць
прыёмаў выкарыстання моўных сродкаў
для выказвання тых ці іншых ідэй, думак
у розных умовах маўленчай практыкі. С.
Узяла Мележо. 77убл/цысілычлы с. 7/беуко<?ы с. II лрылі. стылістычны, -ая, -ае / сты
лявы, -Ая, -бе. Стылістычлыя лоліылк/.
С/лыл/с/лычлы лрыёлі. Стылявыя катэго
рыі. Стылявая боскололосць.
СТЫЛЬ , -ю, лі. Спосаб летазлічэн
ня. Сліары с. (так зв. юліянскі каляндар).
Дозы с. (так зв. грыгарыянскі каляндар).
Лбріааеа сту^зеля ла лозылі стылі.

СТЁІЛЬНЫ, ая, ае 1. Вытрыманы
ў якім-н. пэўным стылі' (у і і 2 знач.).
Стыльлое ллазалле. 2. Які вызначаецца ін
дывідуальнасцю ў адзенні, паводзінах і да
т.п. Стыльлоя жолчыло. Ц лаз. стыльнасць,
-і, ж.
СТЫЛЙІА, і, ДЛ/ у, Т ам, лі.; ДА/
-лйзе, Г -ай (-аю), ж. ліл. -і, -лАг. Прад
стаўнік маладзёжнай субкультуры, рас
паўсюджанай у СССР з канца 1940-х да
пачатку 1960-х гг, які вылучаўся яркай
знешнасцю, крыклівым адзеннем, асо
бым слэнгам, павышанай цікавасцю да
замежнай музыкі і танцаў што сурова асу
джалася грамадствам (разм.). Ц лрылі. стылйжны, -ая, -ае
СТЫЛЯЖНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае; ле
зяк. (разм.). Паводзіць сябе як стыляга. Ц
ляз. стыляжніцтва, -а, л.
СТІЛМУЛ, -у, ліл. -ы, -аў лі. Пабуджаль
ная прычына, зацікаўленасць у ажыццяў
ленні чаго-н. С. у лряцы. Мотзрыяльлыя
стыліулы.
СТЫМУЛЯВАЦЬ, -лібю, -лібеш, -лібе;
-лібй; -лявАны; зяк. і лезяк., коео-што.
Даць (даваць) стымул у ажыццяўленні ча
го-н., паскорыць (паскараць) або ўзмац
ніць (узмацняць) ажыццяўленне чаго-н.
С. рязз/ццё лря^лрыліяльліі^тея.
СТЫМУЛЯТАР, -у, ліл ы, аў, лі
(спец.). Прыроднае або сінтэтычнае рэ
чыва, якое стымулюе развіццё чаго-н.,
павышае працаздольнасць, паляпшае са
маадчуванне і інш. С. ростурястііл.
СТЫМУЛЯЦЫЯ, -і, ж Выкарыстанне
стымулаў стымулятараў
СТЙНУЦЬ ал стыць
СТЫПЕНДЫЯ, і, ліл і, дый, ж Рэ
гулярная грашовая дапамога, якая вы
плачваецца навучэнцам вышэйшых і спе
цыяльных навучальных устаноў аспіран
там, дактарантам, а таксама спецыялістам
рознымі фондамі. О Імянная стыпендыя —
прысуджаецца за асаблівыя поспехі. Ц
лрылі. стыпендыяльны, -ая, -ае. С. %юлб.
СТЫПЕНДЫЯТ, а, М йце, ліл ы,
-аў лі. І. Навучэнец, які атрымлівае сты
пендыю. 2. Той, хто атрымлівае спецыяль
ную стыпендыю якога-н. фонду за асаблі
выя дасягненні ў навуковай дзейнасці. Ц
ж. стыпендыятка, -і,ДМ-тцы, ліл. -і, -так.
II лрылі. стыпендыяцкі, -ая, -ае.
СТЫХАР, -А, ліл. -ы, -бў лі. Доўгае, з
шырокімі рукавамі адзенне дыякана, дзя
ка, якое выкарыстоўваецца ў час наба
жэнства.
СТЫХІЙНЫ, ая, -ае 1. Выкліканы
дзеяннямі стыхійных сіл прыроды, якія
непадуладны чалавеку Стых/йлое бебстео
(паводка, ураган, землетрасенне і пад.). 2.
лерол. Неарганізаваны, без кіраўніцтва. С.
ліітыле. II лоз. стыхійнасць, -і, ж.
СТЫХІЯ, -і, ліл. -і, -хій, ж. І. У ан
тычнай натурфіласофіі: адзін з асноўных
элементаў прыроды (агонь, вада, зямля,
паветра). 2. Магутныя сілы прыроды, якія
непадуладныя чалавеку. Розбуро/млоя с. 3.

СТЫ-СТЭ
лерол. Неарганізаваная сіла, якая дзейні
чае ў сацыяльным асяроддзі. С. колкурэлцыі. 4. лерол. Прывычнае акружэнне, ко
ла любімых заняткаў інтарэсаў Торы — с.
ольл/лістоў.
СТЫЦЬ і СТЫНУЦЬ, стыну, стынеш,
стыне; стыў; стынь; лезок. І. (7 і 2 ос. ле
ўжые.). Аддаючы цяпло, рабіцца халод
ным. Молоко стыле. 2. Мерзнуць, замяр
заць на холадзе. С. лоліорозе. /ўк/стылуць
без ло^ьлоток. Ц зок. астыць і астынуць,
астыну, астынеш, астыне; астыў астіяла;
астынь (да 1 знач.).
СТЭАРЙН, -у лі. Паўпразрыстае арга
нічнае рэчыва, якое ідзе на выраб свечак,
а таксама ўжываецца ў мылаварэнні і ін
шых галінах прамысловасці. Ц лрылі. стэа
рынавы, -ая, -ае.
СТЭК, -а, ліл. -і, -аў, лі. Пругкі бізун, які
выкарыстоўваецца пры верхавой яздзе.
Лобояерыйскі с.
СТЭЛАЖ, -А, ліл. -Ы, -бў, лі. 1. Рад па
ліц, размешчаных адна над адной. Хліжлыя стэ/іожы. 2. Прыстасаванне для за
хоўвання чаго-н. у вертыкальным ста
новішчы. 77бсто#іць еёслы ў стэ/іожы. Ц
лрылі. стэлажны, -ая, -ае.
СТАЛЬМАХ а/і. стальмах.
СТЭНАГРАМА, -ы, ліл. -ы, -рАм, ж.
Стэнаграфічны запіс. Ц лрылі. стэнаграм
ны, -ая, -ае.
СТЭНАГРАФАВАЦЬ, -фўю, -фўеш,
-фўе; -фўй; -фавАны; лезок., што. Рабіць
(зрабіць) стэнаграфічны запіс чаго-н. Ц
зок. застэнаграфаваць, -фўю, -фўеш, -фўе;
-фўй; -фавАны. Ц лоз. стэнаграфаванне, -я,
л. II лі стэнограф, -а, ліл. -ы, -аў і стэнагра
фіст, -а, Л7-сце, ліл. -ы, -аў (уст.). Ц стэна
графістка, -і, ДМ-тцы, ліл. -і, -так, ж.
СТЭНАГРАФІЯ, -і, ж Спосаб хуткага
запісу вуснай мовы пры дапамозе асобых
знакаў II лрылі. стэнаграфічны, -ая, -ае.
СТЭНАКАІДЙЯ, і, ж Адна з форм
ішэмічнай хваробы сэрца, захворванне
сардэчных артэрый. Ц лрылі. стэнакар
дычны, -ая, -ае.
СТЭНД, -а, Л7 -дзе, ліл. -ы, -аў лі. 1.
Шчыт, стойка, на якія выстаўляюцца
прадметы для азнаямлення. Сліэлбы з
кліеоліі. 2. Спецыяльная ўстаноўка для
зборкі і выпрабавання машын. Холтрольло-лроеерочлы с. 3. Спецыяльна абсталя
ванае месца для спартыўнай і вучэбнай
стральбы шротам па мішэнях-талерачках.
II лрылі. стэндавы, -ая, -ае.
СТЭП, -у, ліл. -ы, -аў лі. Бязлесная роў
ная прастора ў зоне сухога клімату з тра
вяністай расліннасцю. Ц лрылі. стапавы,
-ая, -ае.
СТЭПАВІК, -А, ліл. -і^ -бў лі. 1. Жыхар
стэпавай мясцовасці. 2. Конь стэпавай
пароды. II ж. стэпавічка, -і, ДЛ7 -чцы, ліл.
-і, -чак (да 1 знач.). 3. Стэпавая птушка.
СТЗВЛІНГ, -а, ліл. -і, -аў, лі. У выразе:
фунт стэрлінгаў — грашовая адзінка Вялікабрытаніі, роўная 100 пенсам. Ц лрылі.
стэрлінгавы, -ая, -ае.

СТЭ-СУБ
СТЭРХ, -а, лн*. -і, -аў л*. Белы журавель,
які водзіцца ў тундры і лесатундры.
СТЭРЫЛІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; злк. і незяк. 1. што. Зрабіць
(рабіць) стэрыльным, абеззаразіць (-ражваць). 2. каео-што. Зрабіць (рабіць) ня
здольным даваць патомства шляхам асо
бай аперацыі (спец.). Ц няз. стэрылізацыя,
-і, лс. II лрым. стэрылізацыйны, -ая, -ае.
СТЭРЫЛІЗАТАР, -а, мн ы, аў м
Апарат для стэрылізацыі (ал. стэрыліза
ваць у 1 знач.).
СТЭРЫЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Ачышчаны
ад мікраарганізмаў абеззаражаны. Стэ
рыльная лаеязка. 2. Які стаў бясплодным у
выніку стэрылізацыі. Ц наз. стэрыльнасць,
-і, лс.
СТЭРЭА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: 1) які адносіц
ца да стэрэаскапічнага адлюстравання,
напр.: стзрэак/но, стэрэарэнтеенаерама;
2) які адносіцца да стэрэафаніі, напр.:
стэрэагук, с/лзрэлмдзнйядфон, 3) які адно
сіцца да стэрэаметрыі, напр. стзрэаабмср;
4) які адносіцца да стэрэатыпіі, напр. стэрэатыло^раф.
СТЭРЭАМЕТРЫЯ, -і, лс Раздзел геа
метрыі, які вывучае фігуры, размешчаныя
ў прасторы. II лрым. стэрэаметрычны, -ая,
-ае.
СТЭРЭАСКАПІЧНЫ, ая, ае 1. ал
стэрэаскоп. 2. Пра адлюстраванне: аб'ём
ны, рэльефны (спец.). С. дальнамер. С.
ф/льм. Стэрэаскоп/чная к/наз#ымка.
СТЭРЭАСКОП, -а, мн ы, аў м Ап
тычны прыбор, у якім два плоскія ад
люстраванні прадмета зліваюцца ў адзін
аб'ёмны малюнак. Ц лрым. стэрэаскапічны,
-ая, -ае.
СТЭРЭАТ&П, -а, мн -ы, -аў м 1. Ко
пія друкарскага набору; нанесеная на
металічную, гумавую або пластмасавую
пласцінку; ужыв. для шматтыражных і
паўторных выданняў (спец.). Ляпы с. 2. ле
рян. Нязменны, агульнапрыняты ўзор ча
го-н., якога прытрымліваюцца; стандарт,
шаблон, трафарэт (кніжн.). ,Дзейн/чяць ля
стэрэятыле. Ц лрым. стэрэатыпны, -ая, -ае
(ца 1 знач). Стзрэатылная кол/я. Стэрэа тылняе еыЭанне кн/е/ (са стэрэатыпа).
СТЭРЭАТЙПІЯ, і, лс (спец) Тэхні
ка вырабу стэрэатыпаў Ц лрым. стэрэаты
пічны, -ая, -ае
СТЭРЭАТЙПНЫ, ая, -ае 1. ал стэ
рэатып. 2. Які часта паўтараецца ў няз
менным выглядзе, шаблонны, трафарэт
ны (кніжн.). Стзрэятылныя еырязы. Ц няз.
стэрэатыпнасць, -і, лс. (да 2 знач ).
СТЭРЭАФАНІЯ, -і, лс (спец) Пера
дача ці ўзнаўленне гуку якія даюць маг
чымасць вызначыць напрамак гучання і
размяшчэння крыніцы гуку ў прасторы.
II лрым. стэрэафанічны, -ая, -ае С. зял/с.
Стзрэафан/чнае кіно.
СТЭТАСКАПІЯ, -і, лс. Праслухванне
сэрца, лёгкіх пры дапамозе стэтаскопа. Ц
лрым. стэтаскапічны, -ая, -ае
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СТЭТАСКОП, -а, л*н. -ы, -аў м. (спец.).
Медыцынскі інструмент у выглядзе труб
кі для выслухвання сэрца і лёгкіх. Ц лрым.
стэтаскопны, -ая, -ае.
СУ..., лрыстаука. 1. Ужыв. пры ўтварэн
ні назоўнікаў і абазначае: 1) сумеснасць,
саўдзел, напр.: сунаймальн/к, сужЗкязчык,
сустаршыня; 2) падабенства, напр.: суаліняк, сулесяк, сукряе/^я; 3) сукупнасць,
зборнасць, напр.: суквецце, сулло##зе. 2.
Ужыв. пры ўтварэнні прыметнікаў і аба
значае: 1) суадноснасць пэўнай якасці па
між прадметамі, напр.: суадносны, сугучны;
2) збліжэнне, супадзенне ў прасторы або
ў часе, напр.: сучасны, сумслсны. 3. Ужыв.
пры ўтварэнні дзеясловаў і абазначае су
меснасць, суправаджэнне або ўсынаўлен
не суадносін паміж чым-н., напр.: сумяс
ціць, суісяябяць, суя^лссці.
СУАДНЕСЦІ, -нясў, -нясёш, -нясё;
-нясём, -несяцё, -нясўць; суаднёс, -нёсла;
-нясі; -нёсены; зяк., што. Выявіць, уста
навіць суадносіны паміж чым-н.; супа
ставіць, параўнаць. С. лякязялш сасняк. С.
д&якты. II лсзяк. суадносіць, -нбшу, -нбсіш,
-нбсіць. II яяз. суаднясенне, -я, я.
СУАДНЕСЦІСЯ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -нясёцца; зяк. Бьшь суаднесеным, супастаў
леным. У^тыя #еа ляяяцці суадносяцца лям/лс сабой. II яезяк. суадносіцца, -носіцца.
СУАДНОСІНЫ, -сін. Узаемная сувязь,
адносіны паміж чым-н. С. ляяяццяў.
СУАДНОСНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіц
ца ў суадносінах з чым-н. СужЭяосяыя ляняцці. II яяз. суадноснасць, -і, лс.
СУАЙЧЙННІК, а, мя
і, аў м
(кніжн.). Чалавек, які мае з кім-н. агуль
ную айчыну II лс. суайчынніца, -ы, мя. -ы,
-ніц.
СУАЎТАР, -а, мя. -ы, -аў м. Асоба, якая
сумесна з кім-н. з'яўляецца аўтарам літа
ратурнага навуковага твора, адкрыцця або
вынаходства. С. мана^рафп. С. сцэнарыя.
С. праекта ломя/кя. Ц лрым. сайўтарскі,
-ая, -ае.
СУАЎТАРСТВА, -а, л. Сумеснае аўтар
ства, работа некалькіх аўтараў
СУБ... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач.: 1) другаснасці, пабочнасці, падначаленасці, маласці ў па
раўнанні з тым, што названа ў базавай
аснове, напр.: субляіЗржЗ, субляЭржЗчь/к,
субыяслсклшр, субпрадукт, субярэяЭя,
субпрадукты, субкяятыяеят, субя^з/якя,
субк^стячяы, субм/кронны, суб^бзернь/; 2)
знаходжання каля чаго-н., пад чым-н.,
напр.: субстрятясфсря, субальлшск/, субярктычяы, субсоетляоы.
СУБАРДЫНАЦЫЯ, і, лс (кніжн)
Сістэма строгага службовага падпарадка
вання малодшых старшым. Ц лрым. субар
дынацыйны, -ая, -ае.
СУБ'ЕКТ, -а, М -кце, мя. -ы, -аў м.
1. У філасофіі: чалавек, які пазнае свет і
супрацьстаіць яму як аб'екту пазнання.
2. Чалавек як носьбіт якіх-н. уласцівас
цей (кніжн.). 3. Наогул чалавек (звычай

на з адмоўнымі рысамі; разм.). Аабз/у тут
нейк/ лжЗязрояы с. 4. У логіцы: прадмет су
джэння. 5. У граматыцы: семантычная ка
тэгорыя са значэннем выканаўцы дзеяння
або носьбіта стану. О Суб'ект права — фі
зічная або юрыдычная асоба як носьбіт
юрыдычных правоў і абавязкаў (спец.). Ц
лрым. суб'ектны, -ая, -ае (да 1,4 і 5 знач.).
СУБ'ЕКТЫВІЗМ, -у, м 1. У філасофіі:
светапогляд, які адмаўляе аб'ектыўныя
законы развіцця і сцвярджае галоўную
ролю асобнага суб'екта ў працэсе па
знання і грамадскай дзейнасці. 2. Асабіс
тыя, суб'ектыўныя (у 2 знач.) адносіны
да чаго-н. С. у трактоўцы надзей. Ц лрым.
суб'ектывісцкі, -ая, -ае.
СУБ'ЕКТЫВІСТ, -а, М -сце, мя -ы,
-аў м. Паслядоўнік суб'ектывізму (у 1
знач.). II ярым. суб'ектывісцкі, -ая, -ае.
СУБ'ЕКТЫЎНЫ, -ая, ае 1. Уласцівы
толькі гэтаму суб'екту асобе. Субіектыунае абчуеанне. 2. Прадузяты, пазбаўлены
аб'ектыўнасці. СубАктыўная ацэнка. Ц наз.
суб'ектыўнасць, -і, лс.
СУБКУЛЬТУРА, -ы, лс. Сукупнасць
разнастайных поглядаў маральных уста
новах, стэрэатыпаў паводзін, якія звы
чайна супрацьстаяць прызнаным грамад
скім нормам і характэрныя для нефар
мальных маладзёжных аб'яднанняў або
іншых сацыяльных груп. С/меалы субкультур. II прым. субкультўрны, -ая, -ае. Субкультурнае асяро<йзе.
СУБОТА, -ы, М-ббце, мн. -ы, -ббт, лс.
Шосты дзень тыдня, які папярэднічае ня
дзелі. II лрым. суботні, -ая, -ае.
СУБ&ГНІК, -а, мн. -і, -аў м. Добраах
вотнае бясплатнае калектыўнае выканан
не якой-н. грамадска-карыснай працы ў
нерабочы час (па суботах).
СУБРЭТКА, -і, ДМ-тцы, мн. -і, -так, лс.
У старажытных (першапачаткова фран
цузскіх) камедыях і вадэвілях: бойкая, вя
сёлая служанка, давераная сваёй пані.
СУБСІДЗІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; зак. і незак., каео-што
(кніжн.). Выдаць (выдаваць) субсідыю. С.
бубаўн/цтеа тэатра.
СУБСІДЫЯ, і, лін
і, дый, лс
(кніжн.). Грашовая або натуральная да
памога, якую аказвае каму-н. установа,
^зярлсаўная с. школе. Ц лрым. субсідыярны,
-ая, -ае (спец.).
СУБСТРАТ, -у, Л/ -рАце, мн. -ы, -аў
м. (спец.). 1. Тое, што ляжыць у аснове
якіх-н. утварэнняў з'яў Мінеральныя елебы. 2. Пажыўнае асяроддзе, дзе разві
ваюцца якія-н. арганізмы. 3. Элементы
мовы папярэдняга насельніцтва дадзенай
тэрыторыі, якія захаваліся ў мове пры
шэльцаў Хельцк/ субстрат. Ц лрым. суб
стратны, -ая, -ае.
СУБСТАНЦЫЯ, -і, лс. У філасофіі:
першааснова, сутнасць усіх рэчаў і з'яў
II ярым субстанцыянальны, -ая, -ае / суб
станцыяльны, -ая, -ае.
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СУБСТЫТЎЦЫЯ, і, ж. (кніжн.). За
мяшчэнне аднаго іншым, звычайна па
добным паводле ўласцівасцей, прызна
чэння, функцыі.
СУБТРОПІКІ, -аў. Зоны зямнога шара,
якія ляжаць на поўнач і поўдзень ад тро
пікаў і набліжаюцца па клімаце да гарача
га пояса. II лрым. субтрапічны, -ая, -ае. С.
доле.
СУБЦІТР, -а, мл. -ы, -аў м. Надпіс на
крайняй частцы кадра кіно, які звычай
на з'яўляецца скарочаным перакладам
іншамоўнага дыялогу (або тэксту наогул)
на мову, зразумелую гледачу. Ц ярым. суб
цітравы, -ая, -ае.
СУВЕНІР, а, мн -ы, аў, м 1. Памятны падарунак. 2. Мастацкі выраб, рэч на
памяць пра наведванне краіны, горада,
музея і пад. т4ббзел суеенфоу. Ц лрым. суве
нірны, -ая, -ае (да 2 знач ).
СУВЕРЭНІТЭТ, -у М тЗце, м Поўная
незалежнасць дзяржавы ад іншых дзяржаў
у яе ўнутраных справах і міжнароднай па
літыцы. /&цыянлльны с.
СУВЕРЭННЫ, ая, ае 1. Які валодае
суверэнітэтам. Сюзерэнная бзярлсоео. 2.
Які ажыццяўляе вярхоўную ўладу. С. лроеіцель. II наз. суверэннасць, -і, лс.
СУВОЙ, -я, мн. -і, -яў м. Кусок палат
на, скручаны ў трубку. Ц ярым. сувойны,
-ая, -ае.
СУВОРАВЕЦ, -раўца, мн. -раўцы, -раўцаў м. Выхаванец сувораўскага вучылі
шча. II ярым. сувораўскі, -ая, -ае. О Су
вораўскае вучылішча — спецыялізаваная
сярэдняя ваенная навучальная ўстанова,
якая рыхтуе выхаванцаў да паступлення ў
вышэйшыя ваенныя вучылішчы.
СУВОРАЎСКІ, -ая, -ае. Звязаны з імем
А.В.Суворава — рускага палкаводца.
СУВЫМЕРНЫ, ая, -ае Такі, які мож
на змераць аднолькавай з чым-н. мерай;
такі, які можна параўнаць. Сувымерныя
залічылі. Сувымерныя лоняцці. Ц наз. сувы
мернасць, -і, лс.
СУВЯЗІСТ, а, Л/ сце, мн ы, аў м
Работнік сувязі (у 6 знач.), а таксама ва
еннаслужачы войск сувязі. II лс. сувязістка,
-і, ДЛ/-тцы, мн. -і, -так.
СЎВЯЗНЫ, -ая, -ае. Які звязвае, аб'яд
ноўвае што-н. Сувязнае звяне.
СУВЯЗНІКІ, -Ая, -бе. 1. Які наладжвае і
падтрымлівае сувязь з суседнімі воінскімі
часцямі. С. самалёт. 2. сувязнй, -бга, мн.
-іАя, -ых, м; сувязная, -бй, мн. -ьія, -ых, лс.
Той, хто пасланы (ці каго пасылаюць) для
падтрымання сувязі (у 5 знач.) паміж во
інскімі часцямі, членамі канспіратыўнай
арганізацыі. %коць сувязнога на кансшратыўном кватэры.
СЎВЯЗЬ, -і, мн. -і, -ей, лс. 1. Адносі
ны ўзаемнай залежнасці, абумоўленасці,
агульнасці паміж чым-н. С. навук/ з еытеорчосц/о. Лучынная с. 2. Цесныя зносі
ны паміж кім-, чым-н. Лсторычныя еувяз/
нарогаў. Ле троціць сувязей са школой. 3.
Любоўныя сувязі, сужыццё. Яыць у суеязі

з к/м-н. 4. мн. Блізкае знаёмства з кім-н.,
якое дае магчымасць мець падтрымку; вы
гаду ў чым-н. Мець суддзі у медыцыне. Ла
дзейныя суддзі. 5. Зносіны з кім-, чым-н.,
магчымасці такіх зносін, а таксама сродкі,
пры дапамозе якіх ажыццяўляецца прыём
і перадача інфармацыі. С. з Лйнском. Тэ
леграмная с. С. яры дапамозе слоборолсніко
Зямлі. 6. Сукупнасць устаноў тэхнічных
сродкаў і праграм, якія забяспечваюць
зносіны на адлегласць (тэлефон, элек
тронная пошта, тэлеграф і інш.). /7оштодое оббздленне сувязі. Работнік; сувязі.
Мабільная с. 0 У сувязі з чым — з прычыны
чаго-н. Спазнілася у суддзі з дрэнным на
двор 'ем.
СУГЛІНАК, -нку; м. Іліністая глеба са
значнай колькасцю пяску. Ц нрым. суглініс
ты, -ая, -ае.
СУГНЕЙ, -я, мн. -і, -яў м. (неадабр.).
Пануры чалавек, нелюдзень.
СУГРАМАДЗЯНЕ, -дзйн, абз. суграма
дзянін, -а, м. (высок.). Грамадзяне адной
краіны, суайчыннікі.
СУГЎЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які гучыць су
ладна, гарманічна (пра музычныя гукі). 2.
Які супадае, падобны па гучанні (пра сло
вы, гукі мовы). 3. лерак. Які гарманіруе з
чым-н. Ластрой с. з цубоўным нобдор 'ем. Ц
наз сугўчнасць, -і, зк.
СУГЎЧЧА, -а, н. 1. Спалучэнне некаль
кіх гукаў рознай вышыні. 2. Рыфма, паўта
рэнне ў вершы падобных галосных гукаў а
таксама падобнае гучанне канцоў радкоў
у ім. Зйалае с. 3. Унутраная адпаведнасць,
адзінства. С. толентоу. С. колерду.
СУД, -А і -у; М -дзё і -дзе, мн. -ы, -бў
м. 1. -А, М-дзё. Дзяржаўны орган, які раз
глядае і вырашае грамадзянскія спрэчкі і
крымінальныя справы. Яоробны с. Вярхоў
ны с. 2. -А, М-дзё. Судовы працэс, разбор
грамадзянскай або крымінальнай справы.
Выступіць на субзе. Лодестко но с. 4. -у; М
-дзе. Думка, меркаванне аб чым-н. С. еісторыі (ацэнкі і думкі будучых пакаленняў;
высок.). II лрым. судбвы, -ая, -ае.
СУДА.. Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач.: які мае адносіны да
суда, судовы, напр.: субодыконоуцо, субодябзенне, суборэдізйны.
СУДАВОДСТВА, -а, н. Дзейнасць судо
вых органаў па разглядзе і вырашэнні гра
мадзянскіх і крымінальных спраў
СУДАГАВАРЭННЕ, -я, н. (спец.). Вуснае выкладанне справы на судовым пася
джэнні па грамадзянскім іску.
СУДАК, -А, мн. -і^ -бў, м. Прамысловая
рыба сямейства акунёвых. Ц лрым. суда
ковы, -ая, -ае.
СУДАЮіАД, -а, АТ -дзе, мн. -ы, -аў, м.
Дадатковы даклад іншай асобы па якіх-н.
пытаннях асноўнага дакладчыка.
СУДАКЛАДЧЫК, а, мн -і, -аў м Той,
хто выступае з судакладам. Ц лс. судаклад
чыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
СУДДЗЯ, -і^ мн. сўддзі і (з ліч. 2, 2, 4)
суддзі^ -яў, м. 1. Службовая асоба ў орга

СУБ-СУД
нах суда, якая выносіць прыгавор па су
довай справе. /Аэробны с. 2. Чалавек, які
судзіць (у 1 знач.). Я тобе не с. 3. У спор
це: той, хто судзіць якое-н. спаборніцтва,
гульню. С. мілсноробной катэгорыі. Ц лрым.
судзейскі, -ая, -ае (да 1 і 3 знач.).
СУДЖАНАЯ, -ай, мн. -ыя, -ых, лс. У
вуснай народнай творчасці: нявеста.
СУДЖАНЫ', -ага, мн. -ыя, -ых, м. У
вуснай народнай творчасці: жаніх. Дзяў
чаты зорка ляакаяі, не прычакаўшы сублсаных з дойны.
СУДЖАНЬР, -ая, -ае. Прызначаны лё
сам. 2?н лічыў сябе шчаслівым, што у с. час
норобзіўся на еэтай зямлі.
СУДЖЭННЕ, -я, мн -і, яў н 1. У ло
гіцы: форма мыслення, якая ўяўляе сабой
спалучэнне паняццяў з якіх адно (суб'ект)
вызначаецца праз другое (прэдыкат). 2.
Меркаванне, заключэнне аб чым-н., по
гляд на што-н. Мець сдое с.
СУДЗЕЙСКІ ел. суддзя.
СУДЗЕЙСТВА, -а, н. У спартыўных
гульнях, спаборніцтвах: выкананне аба
вязкаў суддзі (у 3 знач ). С. у футболе.
СУДЗЕЙСТВАВАЦЬ, твую, твуеш,
-твуе; -твуй; незок. (спец.). Выконваць
абавязкі суддзі (у 3 знач.).
СУДЗІЛІШЧА, -а, н. 1. (пагард.). Прад
узяты разбор, падобны на суд. Яаб ім ус
троілі цаляе с. 2. кнілсн. Тое, што і суб
(уст.).
СУДЗІМАСЦЬ, і, мн
і, ей, лс
(спец.). Вынесены каму-н. судовы пры
гавор за ўчыненае злачынства, а таксама
прававы вынік, што дзейнічае пасля ад
быцця пакарання. Зняць с. Злачынец з не
калькімі субзімосцямі.
СУДЗІЦЦА, суджўся, сўдзішся, сўдзіцца; нездк., з кім. Мець з кім-н. грамадзян
скую судовую справу; судовы разбор. С. зо
моёмосць.
СУДЗІЦЬ, суджў, сўдзіш, сўдзіць; сўджаны; незок. 1. обкім-чым, лро каао-што,
ло кім-чым і без бол. Рабіць вывад аднос
на каго-, чаго-н.; меркаваць пра каго-,
што-н., думаць, разважаць. С. об літоротуры. С. лро коео-н. ло робоце. 2. коеошто. Разглядаць чыю-н. справу ў судовым
парадку, а таксама ў таварыскім судзе.
С. злобзея. 3. каао-што, лро каао-што.
Ацэньваць каго-, што-н., ганіць, дакараць
у чым-н. Зо бобрую слроеу не субзяць. 4. коео-што і без бол. У спартыўных спаборніц
твах: сачыць за выкананнем правіл гульні
і вырашаць спрэчныя пытанні. С. фут
больны мотч. 5. (таксама зок.), што кому
або без бол. Прадвызначаць (-ачыць) (пра
што-н. непрадбачанае, што не залежыць
ад волі чалавека). Яе субзіў лес яму больш
лолсыць і зробіць. 6. судзі(це) (звычайна са
словамі «сам*, «самі*). Ужыв. ў знач.: ра
шай (це). Субзі сом, як болем лостуліць.
СУДКІ, -бў. Прыстасаванне для пера
носкі ежы ў выглядзе некалькіх каструль,
пастаўленых адна на адну і змацаваных
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агульнай ручкай, тібсб у судках. Ц лрь^ч.
судкбвы, -ая, -ае.
СЎДНА', -а, л*н. -ы, -а% н. Плавальнае
збудаванне, прызначанае для транспарт
ных, тэхнічных, навуковых і ваенных мэт.
Марское с. /дяйлееде с. Ц лрыл*. сўднавы,
-ая, -ае. С. румжнс.
С^ДНА, -а, лін. -ы, -ай л*. Пасудзіна
для спаражнення, якая даецца ляжачым
хворым. II лрыл*. сўднавы, -ая, -ае.
СУДНА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносіны
да суднаў', плывучых сродкаў напр.: сублла&трачэняе, су(3мааб)лряум*чык, субндбубяумк, субндбублун/чы, субндбдбз/цель, субнязборячны, субнязббрм^чык, су^лал*ехол/к,
су(ЗядлдЭ<ё)няы, су^лолрол*ысіоеы, субнялролускл/к, субнялрллус/сны, субнярябысл*,
субнярял*онл;, СубнярЯЛ*ОНЛ;НЫ.
СУДНАБУДАВАННЕ, -я, н Тэорыя і
практыка будаўніцтва суднаў'. Ц лрыл*. суд
набудаўнічы, -ая, -ае.
СУДНАВАДЖЭННЕ, я, к Майстэр
ства ваджэння суднаў' пэўным курсам, а
таксама сукупнасць адпаведных навуко
вых дысцыплін, звязаных з суднаваджэн
нем. II лрыл*. суднавадзіцельскі, -ая, -ае.
СУДНАВАДЗІЦЕЛЬ, я, л*н. і, яў, л*
Спецыяліст па ваджэнні суднаў'. Ц лрыл*.
суднавадзіцельскі, -ая, -ае.
СУДНАВЕРФ, і, л*н. і, ей, эк. Суд
набудаўнічая верф. Ц лрыл*. суднавёрфавы,
-ая, -ае.
СЎДНАВЫ а/! судна'
СЎДНА-ГОД, -а, М сўдна-гбдзе, л*н.
сўдна-гадіА, сўдна-гадбў л*. (спец.). Адзін
ка рабочага часу судна', якая вылічваец
ца работай, што выконваецца суднам' за
адзін год плавання.
СУДНАМАДЭЛІЗМ, -у л*. Пабудова і
запуск мадэлей суднаў'. Ц лрыл*. суднама
дэльны, -ая, -ае.
СУДНАМАДЭЛІСТ, -а, М сце, л*н. -ы,
-аў л*. Чалавек, які займаецца суднамадэ
лізмам. II лс. суднамадэлістка, -і, ДАТ-тцы,
л*н. -і. II лрыл* суднамадэлісцкі, -ая, -ае.
СУДНАМАДЭЛЬ, -і, л*н. -і, -ей, лс. Ма
дэль судна'.
СУДНАХОДНЫ, -ая, -ае. Даступны або
прызначаны для суднаходства. Субнююбндя рока. II лаз. суднаходнасць, -і, лс.
СЎДНІК, -а, л*л. -і, -аў л*. Шафа для па
суды.
СУДОВЫ а? суд
СУЖЫЦЕЛЬ, -я, л*н. -і, -яў л* 1. Ча
лавек, які жыве з кім-н. у адной кватэры
(уст.). 2. Мужчына, які знаходзіцца ў па
зашлюбнай сувязі з якой-н. жанчынай;
палюбоўнік. II лс. сужыцелька, -і, ДМ
-льцы, л*н. -і, -лек.
СУЖЫЦЦЁ, -й, л. 1. Сумеснае жыццё
ў адной кватэры (уст.). 2. Інтымныя, па
зашлюбныя адносіны паміж мужчынам і
жанчынай.
СУЗДРОМ, лрысл. Зусім, цалкам, да
шчэнту ТбэЯ бубдуН/ЦЛЖД Л06ДЙ ХДЛ!Ы С. 306ОЛ0&ІЛ0 боцькол*.

796
СУЗІРАЛЬНІК, а, л*л і, -аў л* Той,
хто сузірае (у 1 знач.). Ц лс. сузіральніца,
-ы, л*л. -ы, -ніц.
СУЗІРАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Заняты толь
кі бяздзейным сузіраннем; пасіўны. Суз;рольлоя особо. 2. Схільны да сузірання (у
2 знач.); уласцівы такому чалавеку Ц лоз.
сузіральнасць, -і, лс
СУЗІРАННЕ, -я, л. 1. ал. сузіраць. 2. У
філасофіі: працэс непасрэднага ўспры
мання рэчаіснасці, пачатковая пачуцце
вая ступень пазнання. Лб лсыяоао сузіролля — <3о оОсл*рокл*лоао л*ыслелля.
СУЗІРАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лезок., ко2о-м//ло і без бол. І. Разглядваць, назіраць,
пасіўна наглядаць. С. лрыробу. 2. Уяўляць у
думках пгго-н., унікаць розумам у што-н.
С. лромбзелы млях лсыцця.
СУЗОР'Е, -я, л*л. -і, -яў л. 1. Адзін з
участкаў на якія падзелена зорнае неба
для зручнасці арыентацыі і абазначэння
зорак; характэрныя фігуры, утвораныя
яркімі зоркамі. С. Дял/кой Мябзеебз/цы. 2.
лерол. Група выдатных дзеячаў пісьменні
каў і пад., якія працуюць у адну эпоху. С.
лмлел/лоу.
СУІСНАВАЦЬ, нўю, нўеш, нўе;
-нўй; лезок. Існаваць адначасова ці сумес
на з кім-, чым-н. II лоз. суіснаванне, -я, л.
СУК, -А, л*л. -і^ -бў л*. 1. Буйны бакавы
адростак, які ідзе ад ствала дрэва. Абсячы
сухія сукі бярозы. 2. У дошцы, бервяне: ас
татак ад зрэзанага бакавога парастка ства
ла. 2>ераяло з сукал*;.
СЎКА, -і, ДМ сўцы, л*л. -і, сук, лс. 1.
Самка сабакі, а таксама іншых жывёлін
сямейства сабачых. 2. (груб ). Ўжываецца
як лаянкавае слова. Ц лол*ялм. сучка, -і, ДМ
-чцы, л*л. -і, -чак, лс.
СУКАВАТЫ, -ая, -ае. З вялікай коль
касцю сукоў Сукоеоліоя йлоко. Ц лоз. су
каватасць, -і, лс.
СУКАЛА, -а, л*л. -ы, -аў л. Прылада
для насуквання нітак на цэўкі. Ц лрыл*. су
кальны, -ая, -ае.
СУКАРАТКА, -і, ДМ -тцы, л*л. -і, -так,
лс. Скручанае месца ніткі, вяроўкі. ТТплко
лоймло ў сукоролжі.
СУКАЦЬ, сучў, сўчаш, сўча; сўканы;
лезок., ылло. 1. Звіваць некалькі нітак у ад
ну С. с]рол!бу. 2. чыл*. Перабіраць, матляць
нагамі (пра малых дзяцей), Х/юлчык сучо
лолскол*і. II зок. ссукАць, ссучў, ссўчаш,
ссўча; ссукАны (да 1 знач.). Ц лоз. сукАнне,
-я, л. II лрыл*. сукальны, -ая, -ае (да 1 знач.).
Сукал ьлоя л*ом/ыло.
СУКВЁЦЦЕ, -я, л*л. -і, -яў, л. Верхняя
частка сцябла з кветкамі, сабранымі ў
выглядзе парасоніка, мяцёлкі і пад. Яросліое с.
СУКЁНКА, -і, ДМ -нцы, л*л. -і, -нак,
лс. Жаночае суцэльнае адзенне, верхняя
частка якога адпавядае кофце, а ніжняя —
спадніцы. Моблоя с.
СУКНАВАЛЬНЫ, ая, ае Які прызна
чаны служыць для валення сукнаў Суклоеольлоя л*ом*ыло.

СУКНАВАЛЬНЯ, і, л*л -і, -яў, лс Май
стэрня, дзе валяць сукны.
СУКНО, -а, л*л. сўкны, -аў л. Шарсця
ная або паўшарсцяная тканіна з гладкім
ворсам б Класці (палажыць) пад сукно
м/лю (разм., неадабр.) — адкладваць, ад
цягваць рашэнне якой-н. справы, не да
ваць ходу чаму-н. II лрыл*. суконны, -ая,
-ае. Суконная тлколіло. Суконная фабрыка,
б Суконная мова (разм., неадабр.) — невы
разная, грубая.
СУКОНКА, -і, ДМ -нцы, л*л. -і, -нак,
лс. Абрэзак сукна або іншай шарсцяной
тканіны, якая ўжываецца для чысткі, на
цірання чаго-н. 77очь/с^;^ь чарая/к/ суконкай.
СУКОНШЧЫК, -а, л*л -і, -аў л* 1.
Спецыяліст па вырабе сукнаў 2. Гандляр
сукном або ўладальнік суконнай фабрыкі
(уст.).
СУКРАВІЦА, -ы, лс. Жаўтаватая вад
касць з дамешкам крыві, якая выдзяляец
ца з пашкоджаных тканак. Ц лрыл*. сўкравічны, -ая, -ае.
СУКУПНАСЦЬ, і, лс Спалучэнне,
агульная колькасць, сума чаго-н. С. лрабл*еліоў факліау.
СУКУПНЫ, -ая, -ае. Аб'яднаны, су
месны, агульны. Сукупныя лол*оаолл/. О
Сукупны грамадскі прадукт — матэрыяль
ныя даброты, створаныя грамадствам за
пэўны перыяд.
СУЛАДНЫ, -ая, -ае. І. з чыл*, чал*у. Ад
паведны чаму-н., згодны з кім-н. Быць
суяабныл* з законал*. Суяабныя раідэнн/ кал*;сй. 2. Зладжаны, гарманічны, дружны.
Ял вечарыне аучл/н с^абныя лссл/. Ц наз. су
ладнасць, -і, лс.
СУЛЕМА, -ьі, лс. Ядавіты белы парашок хлорыстай ртуці, ўжываецца як сро
дак для дэзінфекцыі. Ц лрыл*. сулемовы,
-ая, -ае.
СУЛТАН', -а, л*н. -ы, -аў л*. Спадчын
ны тытул манархаў у некаторых мусуль
манскіх краінах Усходу, а таксама асоба,
якая носіць гэты тытул. Ц лрыл*. султанскі,
-ая, -ае.
СУЛТАН , -а, л*н. -ы, -аў л*. І. Упрыгажэнне з пер'я ці конскіх валасоў на га
лаўных уборах, пераважна ў ваенных, а
таксама на галовах коней пры ўрачыстых
цырымоніях. 2. лзран. Слуп дыму зямлі і
пад., які ўзнімаецца ўгору. С. узрыьу. С. лары. 3. Суквецце ў некаторых раслін. С. бэ
зу. С. /дан-чаю. Су/іліаны чароту. II лал*янм/.
султанчык, -а, л*н. -і, -аў л*.
СУЛТАНАТ, -а, М -нАце, л*н. -ы, -аў
л*. Манархічная дзяржава, якая ўзначаль
ваецца султанам'. Ц лрыл*. султанацкі, -ая,
-ае.
СУЛЬФАТЫ, -аў абз. сульфАт, -у М
-фАце, л*. (спец.). Солі сернай кіслаты. Ц
лрыл*. сульфатны, -ая, -ае.
СУЛЬФІДЫ, -аў абз. сульфід, М -фідзе, л*. (спец.). Хімічныя злучэнні серы з
металамі і некаторымі неметаламі. Яры-
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родныя с. ^реон/чныя с. Ц лрыл/. сульфідны,
-ая, -ае. Сўль%?/бныя рубы.
СУМ, -у, л*. 1. Пачуццё смутку, жалю,
журбы. У л/отчыным еолосе чуўся с. 2. Ду
шэўны неспакой, туга. Апусцелыя лал//луГ/ НОВЯВОЛ/ с.
СЎМА, -ы, л/н. -ы, сум, лс. 1. Вынік
складання дзвюх або некалькіх велічынь.
2. Аіульная колькасць чаго-н. С. вебоў.
3. Пэўная колькасць грошай. Лтрыл/оць
значную сул/у ером/ой. 0 Кругленькая сума
(разм.) — пра вялікія грошы. Ц лрым. сўмавы, -ая, -ае (да 2 знач.; спец.).
СУМАВАЦЬ, -мўю, -мўеш, -мўе; -мўй;
незак. 1. Знаходзіцца ў стане суму. 7/ебзе
болёко сумуе еоротноя л/отко. 2. ла ком
чым. Адчуваць душэўны неспакой; жу
рыцца, тужыць. С. ла сыне. С. ла рабоце.
Лемам у вёсцы с. няма кол/.
СУМАРНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які з'яў
ляецца сумай чаго-н., атрыманы ў выніку
складання. Сумарныя паказчык/. 2. леран.
Абагульнены, неканкрэтызаваны агляд
падзей. II наз. сумарнасць, -і, лс.
СЎМАЧНЫ ал. сумка
СУМБЎР, -у; м. Поўная неразбярыха,
адсутнасць парадку блытаніна. У слраеах
ланаеаў с. С. у еолове.
СУМБЎРНЫ, -ая, -ае. Пазбаўлены па
радку; блытаны, хаатычны. Сумбурнае па
ведамленне. II наз. сумбўрнасць, -і, лс.
СУМЁЖНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца
непасрэдна побач; суседні; цесна звязаны
з чым-н., блізкі. С. ўчастак бульбы. Сўмелсныя еол/ны навук/. Ц наз. сумёжнасць,
-і, лс.
СУМЁСНЫ, -ая, -ае. Які ажыццяўля
ецца разам; агульны. Сумесная апрацоўка
зямл/. Сўл/есно (прысл.) абмеркаваць план.
II наз. сумёснасць, -і, лс.
СЎМЕСЬ, -і, мн. -і, -ей, лс. 1. Спалу
чэнне чаго-н. рознага, разнароднага. С.
араматаў. С. розных гатункаў в/м/н/. 2.
Мешаніна розных рэчываў прадметаў. С.
ляску / ал/ны. II лрым. сўмесевы, -ая, -ае (да
2 знач.; спец ). Сумесевая лралса.
СУМЁЦЦА, -ёюся, -ёешся, -ёецца; сумёўся, -мёлася; зак. Збянтэжыцца; разгу
біцца. С. аб нечаканасць
СУМЁТ, -а, 3/-меце, мн. -ы, -аў м. На
меценая ветрам гурба снегу.
СЎМКА, -і, ДМ-мцы, мн. -і, -мак, лс. 1.
Выраб са скуры, тканіны і пад., прызнача
ны для нашэння чаго-н.; торба. 77робўктовая с. С. бля еаробн/ны. 2. У некаторых жы
вёл: поласць, складка скуры на жываце
мацеры, дзе даношваецца і развіваецца
дзіцяня. С. кенгуру. 3. У анатоміі: орган,
які мае выгляд полага мяшэчка са злу
чальнай тканкі (спец.). Сорбэчноя с. Ц па
мялы/. сўмачка, -і, ^73/-чцы, мн. -і, -чак (да
1 знач.). II лрым. сўмачны, -ая, -ае.
СУМЛЁННЕ, -я, н. Пачуццё мараль
най адказнасці за свае паводзіны, учынкі і
інш. С. ўяео крым/тольно чыстае. 0 Са спа
койным сумленнем рабіць што-н. — будучы
ўпэўненым у правільнасці сваіх учынкаў

дзеянняў. Сумленне загаварыла — ста
ла сорамна. Як сумленне падказвае — як
трэба.
СУМЛЁННЫ, -ая, -ае. 1. Які валодае
высокімі маральнымі якасцямі, пачуццём
адказнасці перад іншымі. С. лроцоўн/к. 2.
Бездакорны ва ўсіх адносінах. Сумленнае
/мя. II нлз. сумлённасць, -і, лс.
СУМНЁННЕ, -я, мн і, яў н 1. Няў
пэўненасць у праўдзівасці чаго-н., адсут
насць веры ў каго-, што-н. Яял/о сумнен
ня, м/то )роблсой бубзе бобры. 2. Замінка,
непаразуменне, што ўзнікае ў працэсе
вырашэння якога-н. пытання. Умакае с.
наконт тзрм/ну зовярм/эння бубоўн/цтво.
СУМНОЖНІК, а, мн і, аў м У матэ
матыцы: адзін з некалькіх множнікаў якія
ўваходзяць у адзін здабытак.
СЎМНЫ, -ая, -ае. 1. Які адчувае сум,
смутак; маркотны, а таксама які выражае
сум, смутак. С. чалавек. Сумныя вочы. Мне
сумна (у знач. вык.). 2. Які мае ў сабе пггон. сумнае, поўны суму Сумнае алавябанне.
Указцы мноеа сумнага (наз ). 3. Які выклі
кае, наводзіць сум, смутак. Сумная бороео.
II наз. сўмнасць, -і, лс. (да 2 і 3 знач.).
СУМНЯВАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; незак. Адчуваць няўпэўненасць, сум
ненне адносна каго-, чаго-н. С. ў вывабах
кам/с//. //е сумнявайцеся, не лабвябу.
СЎМЧАТЫ, -ая, -ае. Які мае сумку (у 2
знач.). Сумчатыя лсывёлы.
СУМЙСНА, лрысл. Знарок, наўмысна.
С. не лрыбўл/оем/ такую гісторыю.
СУМЯСЦІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , -мас
ціцца; зак. 1. Супасці ўсімі пунктамі пры
накладанні (пра ліны, фігуры). ,Два трохву
гольнае/ сумясц/л/ся. 2. Аказацца адначасо
ва, сумесна існуючым у кім-, чым-н. Уха
рактары гэтага чалавека сумясц/л/ся самыя
розныя рысы. II наз. сумяшчэнне, -я, н.
СУМЯСЦІЦЬ, -мяшчў, -мёсціш, -мас
ціць; сумёшчаны; зак., м/то. 1. Спалу
чыць, злучыць разам. С. работу з вучобай.
Нельга с. несумям/чальнае. 2. Налажыць
адно на адно (пра лініі, геаметрычныя фі
гуры). С. с/метрычныя фігуры. Ц незак. су
мяшчаць, -Аю, -Аеш, -Ае Ц наз. сумяшчэнне,
-я, н. С. лрофес/й (у аднаго работніка).
СУМЯТЛІВЫ, ая, ае Е Залішне мі
туслівы, схільны мітусіцца. С. чалавек. 2.
Поўны мітусні, клопатаў С. месяц. Ц наз.
сумятлівасць, -і, лс.
СУМЯТНЯ, -і^ лс. Бязладная беганіна,
клопаты, мітусня. 7/элы бзень с. //абнялася
стром^нноя с.
СУМЯШЧАЛЬНЫ, ая, ае Такі, які
можна сумясціць з чым-н. Сўмям/чальныя
ланяцц/. II наз. сумяшчальнасць, -і, лс.
СУМЯШЧАЛЬНШ, а, мн -і, аў м
Службовая асоба, якая працуе па сумя
шчальніцтве. II лс. сумяшчальніца, -ы, мн.
-ы, -ніц. II лрым. сумяшчальніцкі, -ая, -ае.
СУМЯШЧАЛЬНІЦТВА, а, н Быка
нанне работы на якой-н. платнай пасадзе
адначасова з асноўнай работай. Лбзвол/ць
с. на палову стоўк/.

СУМ-СУП
СУМЯШЧАЦЦА ал сумясціцца
СУМЯШЧАЦЬ ал сумясціць
СУНІМАЦЦА ал суняцца
СУНІМАЦЬ ал суняць
СУНІЦЫ, -ніц, абз. суніца, -ы, лс.
Шматгадовая ягадная расліна з белымі
кветкамі, пахучымі чырвонымі ягадамі, а
таксама ягады гэтай расліны. Лясныя с. Ц
лрым. сунічны, -ая, -ае
СУНІЧНІК, -у, м., зб. Кусцікі сунічнага
ягадніку.
СЎНУЦЦА', -нуся, -нешся, -нецца;
сўнься; зок. (разм.). Кінуцца, палезці куды-н., паспрабаваць зрабіць што-н. Сунуў
ся ў бзверы, бы нозоб. С. ў бойку хлопцы не обволсыл/ся 0 Сунуцца з (сваім) носам (разм.,
неадабр.) — ўмешвацца не ў сваю справу Ц
незок. совацца, -аюся, -аешся, -аецца.
СЎНУЦЦА , -нуся, -нешся, -нецца;
сўнься; незок. (разм.). 1. Вельмі павольна
рухацца. Холёсы лебзь сунул/ся ло гроз/. /7о
небе сунул/ся болсблсовыя хморы. 2. Пера
мяшчацца, перасоўвацца, спаўзаць ку
ды-н. 71/1 ост соломы ловол/ сунуўся з возо.
СЎНУЦЬ , -ну -неш, -не; сунь; сўнуты; зок. І. коео-м/то. Усунуць, укласці
ўсярэдзіну чаго-н., пад што-н., пакласці
куды-н. спехам. С. лолено ў оеонь. С. ног/ ў
валёнкі. 2. Даць што-н. спяшаючыся, ня
дбайна, нехайна. С. ^?обл/ўрук/. 3. перон.,
коео-м/то і без бол. 4. м/то і без бон. Труба
ўдарыць, стукнуць (разм.). С. нолсол/ у бок.
5. м/то і без бол. Паказаць што-н. са злос
цю, з незадавальненнем; тыцнуць. С. лролуск вахцёру. 0 Сунуць у лапу — даць хабар.
II незок. сбваць, -аю, -аеш, -ае.
СЎНУЦЬ , -ну -неш, -не; сунь; незок.,
коео-м/то. Перамяшчаць, перасоўваць з
месца на месца. С. м/офу ло лоблозе. Ц не
зок. сбваць, -аю, -аеш, -ае.
СУНЯЦЦА, сунімўся, сунімешся, су
німецца; суніміся; зок. І. Перастаць шу
мець, крычаць і пад.; супакоіцца. Дзец/
сунял/ся /леал/спаць. 2. (7 / 2ос. неўлсыв.).
Спыніцца, перастаць дзейнічаць. Лечором болсблс суняўся. /То бўм/ы не сунімаецца
трывоео (непакоіць, турбуе). 3. Перастаць
рухацца; спыніць рух, ход. Л/олебы звярну
лі ў лес /сунял/ся. II незок. сунімацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
СУНЯЦЬ, сунімў, сунімеш, суніме; су
німі; сунАты; зок. І. м/то. Супакоіць, спы
ніць. С. слёзы. С. яроў. 2. м/то. Стрымаць
рух, праяўленне чаго-н. С. коня. С. нотоўл. 3. коео ("м/то). Угаманіць, прымусіць
супакоіцца. С. бзяцей. 4. перон., м/то. Ас
лабіць, прыглушыць якое-н. пачуццё. С.
гнеў. II незок. сунімаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
СУП, -у, лін. супй, -бў л/. Вадкая стра
ва — адвар з мяса, рыбы, гародніны з да
баўленнем круп, розных прыпраў і інш.
РЬ/бны с. Малочны с. Ц лрыл/. супавй, -Ая,
-бе.
СУПАДАЦЬ ал супасці
СУПАДПАРАДКАВАЦЬ, -кую, -ку
еш, -куе; -куй; -каваны; зок., коео-м/то
(кніжн.). Адначасова, на роўных падста-

СУП-СУП
вах падпарадкаваць многіх каму-, чаму-н.
Сўлобпоробковоныя (Малыя сказы. Ц лезак.
супадпарадкоўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лаз.
супадпарадкаванне, -я, л.
СУПАКОЕНАСЦЬ, і, зк 1. Стан спа
кою, задаволенасці, сцішанасці. 2. Страта
актыўнасці, задаволенасць дасягнутым.
77еопроўбоняя с.
СУПАКОІЦЦА, -кбюся, -кбішся, -кбіцца; зак. 1. Стаць спакойным, не хваля
вацца; перастаць шумець, пачаць весці
сябе ціха. С. пасля стрэсу. Дзец/ сулоко/я/ся
лезла. 2. Задаволіцца дасягнутым, зроб
леным, перастаць турбавацца. С. (Думаць
лра кар Ібру. 3. (7 / 2 ас. звычойно ле ўжыв.).
Аслабіць праяўленне чаго-н.; сціхнуць.
Зуб лобрал/цу сулоко/ўся. 4. Стаць спакой
ным, нерухомым. Мора супакоілася. Ц ле
зак. супакойвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
II лаз. супакаённе, -я, л.
СУПАКОІЦЬ, -кбю, -кбіш, -кбіць;
-кбены; зак. 1. коео-тто. Прывесці каго-,
што-н. у стан спакою; прымусіць весці ся
бе ціха; утаймаваць. С. вучняў. С. сабаку.
С. буту моц/. 2. м/лю. Змякчыць, зрабіць
менш інтэнсіўным, паменшыць. С. зубны
боль. II лезак. супакойваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
лаз. супакойванне, -я, л / супакаённе, -я, л
СУПАКОЙЛІВЫ, ая, ае Які спрыяе
супакаенню. С. муж бору. Ц лаз. супакойлі
васць, -і, зк.
СЎПАРТ, -а, М -рце, .мл. -ы, -аў м.
(спец.). Рухомы вузел металарэзных і дрэ
ваапрацоўчых станкоў з разцом. Ц лрым.
сўпартны, -ая, -ае.
СУПАСТАВІЦЬ, -стаўлю, -ставіш, -ста
віць; -стаўлены; зак., коео-тто. Параў
ноўваючы, суаднесці адзін з адным для
атрымання якога-н. вываду. С. лаказалл/
свебок. Ц лезак. супастаўляць, -Яю, -Яеш,
-Яе. II лаз. супастаўлённе, -я, л. Ц лрьім. су
пастаўляльны, -ая, -ае. С. метоб босяебоеалля. С. онол/з.
СУПАСТАЎНЫ, -ая, -ае. Такі, які можа
быць супастаўлены з чым-н. Суласяіаулыя
лаля^^/. II лаз. супастаўнасць, -і, зк.
СУПАСЦІ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -падзё; супЯў -піта; зак., з чым. 1. Адбыцца аднача
сова з чым-н. Робпуск супаў з выпускным/
экзаменам/ сына. 2. Аказацца агульным,
тоесным. 776козонн/ свебок поўносц/о супол/. 3. У геаметрыі: сумясціцца ўсімі пунк
тамі пры накладванні. Ц незак. супадаць,
-Яе. II наз. супадзенне, -я, н.
СУПЕВ.. Першая састаўная частка
складаных слоў якая ўтварае: 1) назоўнікі
са знач. павышанасці якасці або ўзмац
нення дзеяння, напр.: супертанкер, супер
цэмент, суперэкспрэс; 2) назоўнікі са знач.:
які знаходзіцца на паверхні чаго-н., напр.:
супервокладка, сулер/н^екцыя; 3) прымет
нікі са знач. высокай ступені прыкметы,
напр.: суперсучасны, супермодны, суперэлас
тычны.
СУПЕРВОКЛАДКА, -і, ДА/-дцы, лж. -і,
-дак, зк. (спец.). Папяровая вокладка, што
агортвае пераплёт кнігі.
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СУПЕРМЕН, а, мн ы, аў м 1. Іе
рой, надзелены нязвыклымі якасцямі,
якія робяць яго непераможным, чароўнаабаяльным. 2. (іран.). Чалавек, які лічыць
сябе вышэйшым, важнейшым за іншых. Ц
лрым. супермёнскі, -ая, -ае (разм.).
СУПЕРФАСФАТ, у Л/ фАце, м Хіміч
нае ўгнаенне, у саставе якога знаходзіцца
фосфар. II лрым. суперфасфатны, -ая, -ае.
СЎПЕСАК, -ску м. Асадкавая пясчанагліністая горная парода, а таксама рыхлая
глеба, якая змяшчае ў сабе пясок (пера
важна) і гліну II прым. сўпескавы, -ая, -ае
/ супясчаны, -ая, -ае
СУПІНАТАР, -а, мн. -ы, -аў м. (спец.).
Тоўстая вусцілка з патаўшчэннем пад ся
рэдняй часткай ступні. Ц прым. супінатар
ны, -ая, -ае.
СУПЛОДДЗЕ, -я, мн. -і, -яў н. (спец.).
Некалькі пладоў якія развіліся з асобных
кветак суквецця і зрасліся, уяўляючы нібы
адзін плод. С. ононосо.
СЎПНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, зк. Стало
вая пасудзіна, з якой суп разліваецца па
талерках.
СУПОЛКА, -і, ДЛ7-лцы, мн. -і, -лак, зк.
1. Аб'яднанне людзей, якія маюць агуль
ныя мэты і задачы. С. *3оа/іяне сонца / ў ното аконца выбавіла кн/жк/ / навукова-па
пулярныя бротуры. 2. разм. Наогул якая-н.
група, аб'яднанне, арганізацыя.
СУПОЛЬНАСЦЬ, -і, зк Адзінства, не
парыўнасць. С. с/швянск/х нарогаў.
СУПОЛЬНІК, -а, мн -і, -аў м 1. Тава
рыш па сумеснай дзейнасці, паплечнік,
аднадумец; кампаньён. 2. Саўдзельнік,
хаўруснік у якіх-н. злачынных справах. Ц
зк. супольніца, -ы, лт. -ы, -ніц. Ц лрым. су
польніцкі, -ая, -ае.
СУПОЛЬНЫ, ая, ае 1. Сумесны,
агульны, які ў аднолькавай меры нале
жыць усім. Супольная лата. 2. Які ажыц
цяўляецца сумесна з кім-н. Супольнае пабарозкзка. Супольна (прысл.) працаваць.
3. Аднолькавы з кім-н., уласцівы каму-н.
адначасова з іншымі. Супольныя /мкненн/.
Супольныя /нтарэсы.
СУПОНІЦЬ ад засупоніць
СУПОНЯ, -і, мн. -і, -няў зк. Раменьчык
для сцягвання клешчаў хамута.
СУПРАВАДЖАЛЬНЫ,
ая,
ае 1.
Які служыць для суправаджэння чаго-н.
(звестак, справаздач і пад.), калі дасыла
ецца адначасова з кім-, чым-н. С. л/ст. 2.
Які суправаджае што-н. Сўлровоблсольныя
окол/чносц/. С. акампанемент.
СУПРАВАДЖАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-Оецца; незак., чым. 1. Адбывацца аднача
сова з чым-н. ТТовольн/цо суправаджала
ся арабам. 2. Мець сваім вынікам што-н.
Хвароба суправабзкалася ўсклабненнем. 3.
Быць забяспечаным чым-н., дапаўняцца
чым-н. С. каментарыям/.
СУПРАВАДЖАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; не
зак. 1. каео-ааяо. Ісці, ехаць разам з кім-н.
у якасці спадарожніка, правадніка, пера
кладчыка, аховы і пад. С. турыстаў на

экскурс//. С. бэлееацы/о. 2. тто. Адбывац
ца, рабіць адначасова з чым-н., спадарож
нічаць чаму-н. С. гаворку зкэстам/. 3. тто
чым. Служыць дапаўненнем да чаго-н. С.
боклоб бэмонстроцыяй %,/льма. Ц зак. супра
вадзіць, -ваджў, -вбдзіш, -вбдзіць. Ц наз.
суправаджэнне, -я, н
СУПРАМАТ, -у, М -мАце, м. (разм.).
Скарачэнне: супраціўленне матэрыялаў
(назва навукі). Дучэбны курс супрамату. Ц
лрым супрамацкі -ая, -ае / супраматаўскі,
-ая, -ае.
СУПРАЦІЎЛЯЛЬНАСЦЬ, і, зк Здоль
насць супраціўляцца, ступень супраціў
лення. С. ореон/змо хваробам.
СУПРАЦІЎЛЯЦЦА, -Аюся, -Аешся,
-йецца; незак., каму-чаму. Супрацьдзей
нічаць уздзеянню каго-, чаго-н., насіллю,
нападзенню і інш. С. ворагу. С. хваробе. Ц
наз. супраціўлённе, -я, н
СУПРАЦОЎНІК, -а, хм. -і, -аў, м. 1.
Чалавек, які працуе разам з кім-н. Супра
цоўнік/ аббзела. 2. Назва работнікаў нека
торых спецыяльнасцей, а таксама ўвогуле
служачых. С. музея. С. часоп/са. Літара
турны с. О Навуковы супрацоўнік — паса
да супрацоўніка навукова-даследчай ус
тановы; асоба, якая займае гэтую пасаду.
II зк. супрацоўніца, -ы, мн. -ы, -ніц. Ц лрым.
супрацоўніцкі, -ая, -ае.
СУПРАЦОЎНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае;
незок. 1. Працаваць сумесна з кім-н.,
удзельнічаць у агульнай справе. 2. Быць
супрацоўнікам (у 2 знач.). С. у еозеце. Ц ноз.
супрацоўніцтва, -а, н
СЎПРАЦЬ / СУПРОЦЬ, прысл і пры
ноз. 1. прыся. На процілеглым баку ад ка
го-, чаго-н., прама перад кім-, чым-н. 776
левым боку вуя/цы знохобз/ццо Лом кн/е/, о
с. — ТТблоц спорту. Сябзець с. 2. прыся. На
перакор, насуперак каму-, чаму-н. 76лосовоць с. 3. коео-чоео, лрыноз. з Р Указвае
на прадмет або асобу перад якімі на про
цілеглым баку хто-, што-н. знаходзіцца.
Музей сто/ць с. тколы. Сторыя сябзел/ но
ловочцы лоб кленом с. /ххоты. Стояць обз/н
с. обноео. 4. чоео, лрыноз. з Р Насустрач
руху чаго-н. Тсц/ с. ветру. ТТяысц/ с. цячэн
ня. 5. коео-чоео, лрыноз. з Р Для барацьбы
з кім-, чым-н. Лякорство с. ерылу. О?обок
с. комороў / моск/тоў. 6. чоео, лрыноз. з Р
Ужыв. для ўказання на тэрмін, адрэзак
часу перад якім што-н. адбываецца ці па
вінна адбыцца. С. ночы ехоць нельео. 7. коео-чоео, лрыноз. з Р Ужыв. для выражэння
параўнальных адносін. Рост пробўкцыйносц/ процы с. м/нулоео еобо. 8. у зноч. вык.
Не згодзен (разм ). 7ы зеобзен ? — 77е, я с.
СУПРАЦЬ... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які процідзей
нічае чаму-н., напр.: сулроцьолкоеольны,
супроцьболевы, супроцьен/яосны.
СУПРАЦЬАТАМНЫ, -ая, -ае Прызна
чаны для абароны ад атамнай зброі.
СУПРАЦЬЗАКОННЫ, ая, ае Які су
пярэчыць закону. С. ўчынок. Ц ноз. супраць
законнасць, -і, зк
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СУПРАЦЬЗАЧАТКАВЫ, -ая, ае Пры
значаны для прадухілення цяжарнасці. С.
сродак.
СУПРАЦЬЛЁГЛЫ, ая, -ае 1. Разме
шчаны насупраць; які ідзе, вядзе ў адва
ротным кірунку. С. берое рак/. 2. Які ка
рэнным чынам адрозніваецца ад чаго-н.,
не сумяшчальны з чым-н. Сулроцмеалыя
лоляцц/. II лаз. супрацьлегласць, -і, лс. (да 2
знач.).
СУПРАЦЬПАВЁТРАНЫ, -ая, ае Пры
значаны для барацьбы з авіяцыяй праціў
ніка або для абароны ад яе. Сулроцьлоеел!ролоя абарала.
СУПРАЦЬПАКАЗАННЕ, я, л^л і, яў,
л. (спец.). 1. Спецыяльная заўвага, якая
ўказвае на шкоднасць або немагчымасць
ужывання, прымянення чаго-н., якога-н.
лякарства, лячэння і інш. С. ба лрымялелля олліь/б/еліыкоў. 2. Паказанне, якое су
пярэчыць іншаму паказанню.
СУПРАЦЬПАКАЗАНЫ, ая, ае Такі,
для якога існуе супрацьпаказанне; неда
пушчальны для ўжывання. Сулрацьлакозолыя лякарслмы. Ц лаз. супрацьпаказа
насць, -і, лс.
СУПРАЦЬПАСТАВІЦЬ, стАўлю, -стАвіш, -стАвіць; -стАўлены; зак., каао-млю
кол^у-яо^у. 1. Параўнаць, паказаўшы роз
ніцу процілегласць прыкмет аднаго і дру
гога. С. быеобыббухбослебоболляў. 2. Про
цідзейнічаючы, накіраваць супраць каго-,
чаго-н. С. розум еме. Ц лезак. супрацьпас
таўляць, -Яю, -Яеш, -Яе. Ц лаз. супрацьпас
таўленне, -я, л.
СУПРАЦЬРАКЁТНЫ, -ая, -ае Накіра
ваны супраць ракет, на абарону ад ракет
най зброі. Сулрацьракел!лая абарола.
СУПРАЦЬСТАЙЦЬ, -стаіб,
стаіш,
-стаіць; -стаім, -стаіцб, -стаЯць; -стбй;
лезак., звычайна каму-чаму. 1. Захоўваць
ўстойлівае становішча пад уздзеяннем
чаго-н. С. ее/яру. 2. Супраціўляцца, аказ
ваць супрацьдзеянне. С. лоц/ску ерраеа. 3.
Быць супрацьпастаўленым, адрознівацца
па сутнасці. С. лоалябам.
СУПРАЦЬТАНКАВЫ, -ая, -ае Пры
значаны для барацьбы з танкамі, для аба
роны ад танкаў. С. роў. Сулро^ь/лолкоеыя
Зроложы.
СУПРАЦЬХІМІЧНЫ, -ая, -ае. Накіраваны супраць хімічнай зброі, прызна
чаны для абароны ад яе. Сулроцьх/м/члоя
обороло.
СУПРАЦЬЯДДЗЕ, -я, л 1. Лекавыя
сродкі, якія абясшкоджваюць яд, або ас
лабляюць яго дзеянне. 2. нерол. Тое, што
супрацьдзейнічае шкоднаму ўплыву. С. об
ляло/лы.
СУПРАЦЬ ал. супраць
СУПЙНАК, -нку мл. -нкі, -нкаў м. Ча
совы перапынак у якім-н. дзеянні; часо
вае спыненне чаго-н. 77е лсобоць еулылку
у еучобе. С. у лесе быў еьлмум/олым. С. —
тлольк/ ло обеб.
СУПЯРЭЧЛІВЫ, -ая, ае Які мае ў са
бе супярэчнасці (у 1 знач.). Сўлярэчл/еыя

бумк/. Сўлярэчл/еыя лро^зсы. Ц лоз. супя
рэчлівасць, -і, лс.
СУПЯРЭЧНАСЦЬ, і, мл і, ей, лс. 1.
Узаемадзеянне супрацьпастаўленых і ўза
емазвязаных сутнасцей як крыніц сама
руху і развіцця (спец.). Дыядек/лычлыя сулярэллос^/. 2. Палажэнне, пры якім адно
(выказванне, думка, учынак) выключае
іншае, не сумяшчальнае з ім. С. у лоа/іябох. 3. Выказванне або ўчынак, накіра
ваны супраць каго-, чаго-н.; пярэчанне,
супярэчанне; процілегласць. Сўлярэчлосц/
ло цоле ло еоз / ло%млу обеоспіроюць м/^слороблыя облос/ль/. О Дух супярэчнасці — ім
кненне зрабіць не так, а зусім інакш.
СУПЯРЭЧНЫ, -ая, -ае Які супярэ
чыць чаму-н. Сулярзллыя лоажябь/.
СУПЯРЭЧЫЦЬ, чу чыш, чыць; ле
зок. 1. кому. Пярэчыць, не згаджаючыся
з кім-н. С. ббцьку. 2. (7 / 2 ос. ле ўлсые.),
чому. Не адпавядаць, маючы ў сабе супя
рэчнасці. 77окозолл; сеебок сулярзчыя/ обло
облому.
СУПЯСЧАНЫ ал. супесак
СЎРА, -ы, лс. Раздзел Карана.
СУРАВІЗНА, -ы, лс. (спец.). Суравая
або неапрацаваная тканіна, пража. 77ромыўко сурое/злы.
СУРАВЙ, -Ая, -бе. Пра тканіну ніткі:
грубы, нябелены. Сўроеое лдлоліло. С. обрус (з такой тканіны).
СУРАГАТ, -у Л7-гАце, мл. -ы, -аў м. За
мяняльнік натуральнага прадукту прад
мета, які толькі часткова мае яго некато
рыя ўласцівасці. С. скуры. Ц лрым. сура
гатны, -ая, -ае.
СУРАЗМЕРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зок., моле. Зрабіць суразмерным, устана
віць адпаведнасць з чым-н. С. сеое еыбо/лк/ з лрыбылжом. II лезок. суразмерваць, -аю,
-аеш, -ае / суразмяраць, -Аю, -Аеш, -Ае.
СУРАЗМЕРНЫ, -ая, -ае. Які адпавядае
чаму-н. па велічыні, памерах; прапарцыя
нальны. 7?ыбп,лк/ оуоамсрль^я зороболіку. Ц
лоз суразмернасць, -і, лс.
СУРАЗМОВЕЦ, -а, м. Тое, што і сурозмоўл/к.
СУРАЗМОЎНІК, а, 37. ку, мл і, аў
м. Той, хто вядзе гутарку размаўляе з кімн. 777коеы с. II лс. суразмоўніца, -ы, мл. -ы,
-ніц.
СУРВЭТКА, -і, 2737-тцы, мл. -і, -так, лс.
1. Невялікі кавалак тканіны або паперы,
якім карыстаюцца ў гігіенічных мэтах. 2.
Невялікі абрус. Ц лрым. сурвэтачны, -ая,
-ае.
СУРГЎЧ, -ў, м. Каляровая цвёрдая су
месь смалістых рэчываў і воску у расплаў
леным выглядзе ўжываецца для заклей
вання, накладання пячатак і інш. Ц лрым.
сургўчны, -ая, -ае.
СУРДАКАМЕРА, -ы, мл. -ы, -мер, лс.
(спец.). Памяшканне з гуканепранікаль
нымі сценамі, якое служыць для правя
дзення фізіялагічных і псіхалагічных да
следаванняў а таксама для спецыяльных
трэніровак ва ўмовах адсутнасці гукавых

СУП-СУР
раздражняльнікаў Ц лрым. сурдакамерны,
-ая, -ае.
СУРДАПЕДАГОГІКА, -і, ДМ-гіцы, лс
Раздзел дэфекталогіі, які займаецца на
вучаннем і развіццём дзяцей з дэфектамі
слыху. II лрым. сурдапедагагічны, -ая, -ае.
СУРДЗІНА, -ы, мл. -ы, -дзін, лс. Пры
стасаванне ў музычных інструментах, пры
дапамозе якога прыглушаецца гук у час
ігры.
СУРДЗІНКА, -і, 2737-нцы, лс. Тое, што і
сдрбз/ло. О Пад сурдзінку (разм.) — а) ціха,
прыглушана; б) тайком, цішком, непрык
метна.
СУР'ЁЗ, -у м. (разм.). Сур'ёзнасць. О
На поўным сур'ёзе — сур'ёзна, без жартаў
СУР'ЁЗНЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; лезок.
(разм.). Станавіцца сур'ёзным (у 1 і 2
знач.), больш сур'ёзным. Ц зок. пасур'ёз
нець, -ею, -ееш, -ее.
СУР'ЁЗНЫ, -ая, -ае. 1. Удумлівы і
строгі, не легкадумны. С. чолобек. Сўр<ёзлыя облос/ль/ бо лроцы. 2. Глыбакадумны,
засяроджаны на важных справах. С. лобыхоб. 3. Істотны і важны па змесце, не жар
тоўны. Сўр <Ёзлоя л <есо. Сўр 'ёзлоя розмоео.
4. Які патрабуе да сябе ўвагі з-за сваёй
складанасці, які тоіць у сабе небяспеч
ныя вынікі. Сўр %лоя лробдемо. Сўр Іёзлое
зохерреолле. 5. Заняты якімі-н. думкамі
(пра выраз твару). С. еыаляб. 6. сур'ёзна,
лобочл. сл. На самай справе, сапраўды.
7?е, суріёзло, кол/ лрыебзеце бо нос? Ц лоз.
сур'ёзнасць, -і, лс.
СУРКОВЫ ад. сурок
СУРМА, -й, лс. 1. Хімічны элемент,
серабрыста-белы метал, які ўжываецца ў
розных сплавах у тэхніцы, у друкарскай
справе і пад. 2. Фарба для чарнення вала
соў броваў і пад. (уст.). Ц лрыл*. сурмяны,
-ая, -ае. Сцрмялыя рубы.
СУРМІЦЬ, сурмліб, сўрміш, сўрміць;
сўрмлены; лезок., моло, уелі. Фарбаваць
сурмой. С. броеы. II зок. насурміць, -сур
мліб, -сурміш, -сурміць; -сурмім, -сурмі
це, -сурмяць; насўрмлены. Ц збор. сурміц
ца, сурмлюся, сўрмішся, сўрміцца; зок.
насурміцца, -сурмлюся, -сўрмішся, -сўр
міцца.
СУРОВЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; лезок. Ста
навіцца суровым. II зок. пасурбвець, -ею,
-ееш, -ее.
СУРОВЫ, -ая, -ае. 1. Якому не ўласці
ва паблажлівасць да сябе і іншых; цвёрды,
ненахісны; уласцівы такому чалавеку. С.
комолбз^р. С. хрроюлор. 2. Які не дапускае
ніякіх паслабленняў; вельмі строгі; бязлі
тасны, жорсткі. Суровая бь/сць/л/лло. Суро
выя лмры. 3. Вельмі цяжкі, поўны выпра
баванняў невыносны. Сўроеыя бл/ еойлы.
4. Неспрыяльны для жыцця, халодны. С.
кл/мо/я. Суроеоя зімо. Ц лоз. суровасць, -і,
лс. (да 1—3 знач.).
СУРОДЗІЧ, -а, Аіл ы, аў, л; 1. Сваяк,
родзіч. 2. Чалавек, блізкі з кім-н. па пахо
джанні, нацыянальнай прыналежнасці,
месцы нараджэння. 3. нерол. Жывёліна

СУР-СУТ
або расліна, што належаць да аднаго роду.
Хом/кл / лс ^з/к/я с)рд^з/чы.
СУРОК, -ркА, мя. -ркі^ -ркбў м. Невялі
кі грызун сямейства вавёркавых, які жыве
ў глыбокіх норах і зімой залягае ў спячку. Ц
лрь/м. сурковы, -ая, -ае.
СУРОКІ, -аў (разм.). У народных па
вер'ях: няшчасце, хвароба і пад., прыне
сеныя каму-н. нядобрым вокам.
СУРОЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -ча
ны; здк., кдео-м/л/о і без <3дл. (разм.). 1. У
народных павер'ях: прынесці няшчасце,
хваробу і пад. каму-н. нядобрым вокам. 2.
Пахвальбой, прадказваннямі пашкодзіць
каму-, чаму-н. Яе хедл/ сынд, д /мо можнд с.
СЎРЫК, -у, л/. Мінеральная чырвонааранжавая або чырвона-карычневая фар
ба. Се/нцоеы с. II лрым. сўрыкавы, -ая, -ае.
СУСАЛЬ, -і, ж. (спец.). Тонкія плас
цінкі, плёнкі з розных металаў (золата, се
рабра, медзі і інш.), якія служаць для дэ
каратыўнага аздаблення якіх-н. вырабаў. Ц
ярым. сусальны, -ая, -ае. Сўсдльндезолдп/д.
С. лерн/к.
СУСАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. ал. сусаль. 2.
лердя. Які вызначаецца ўяўнай прыгажос
цю, саладжавасцю. Сусдльяыя лрдліояы. Ц
ядз. сусальнасць, -і, ж. (да 2 знач.).
СУСВЁТ, -у Л^-свёце, л/. Е (С вялікае).
Увесь свет, бясконцы ў часе і прасторы,
разнастайны па формах, якія прымае ма
тэрыя ў працэсе свайго развіцця. Рдзедбдць л/дйны Сўсеел/у 2. Зямны шар, Зямля
з усім, што існуе на ёй. Лі?'ехдць уеесь с. Ц
лрь/л/. сусвётны, -ая, -ае (да 2 знач.). Сўсеел/ндя лрдс/лорд.
СУСВЁТНЫ, ая, ае 1. ал сусвет 2.
Які распаўсюджваецца на ўвесь свет, ад
носіцца да ўсяго свету. Сўсее/лндя а/сл/орыя. С. кднерэс л/олдбз/ (розных краін све
ту).
СУСЁД, -а, Л/ -дзе, л/я. сусёдзі, -дзяў /
(з л/ч. 2, 3, 4) сусёды, -даў, л/. Чалавек, які
жыве блізка, побач з кім-н. або займае
месца, бліжэйшае да каго-н. С. лд лдбіез(Эзе. С. лд кула. С. лд лдлдце. Ц ж. сусёдка,
-і,
-дцы, л/я. -і, -дак. II лрь/л/. сусёдскі,
-ая, -ае (да 1 знач.).
СУСЕДНІ, -яя, -яе. Размешчаны па су
седстве, блізка, побач з кім-, чым-н. С. ндбзел зямл/. Сўсе^няя крд/яд.
СУСЕДСТВА, -а, я. Блізкасць, сумеж
насць з кім-, чым-н. па месцы жыхарства,
па месцы знаходжання, размяшчэння.
Лдсял/ццд лд сусе^с/лее. 77д сусе^сл/ее з
еескдй лес.
СЎСЛА, -а, л. 1. Адвар крухмалістых і
цукрыстых рэчываў у стане браджэння, з
якога вырабляюць піва і квас. 2. Сок ад
ціснутага вінаграду. Ц лрым. суславы, -ая,
-ае.
СЎСЛІК, -а, л/я. -і, -аў л/. Невялікі гры
зун сямейства вавёркавых, шкоднік пасе
ваў II лрыл/. сўслікавы, -ая, -ае. Сусл/кдзде
футрд.
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СЎСЛІЦЬ, -слю, -сліш, -сліць; -слены;
яездк., мяло (разм ). Павольна, нетаропка
смактаць што-н. С. цукерку. Дз/ця с. люль
цы.
СУСЛЯНЙ / СУСЛЯНЁ, -нАці, мя
-нАты, -нАт, я. Дзіцяня сусліка.
СУСПЁНЗІІ, -ій, дбз. суспёнзія, -і, ж.
(спец.). Вадкасці, у якіх дробныя часцінкі
цвёрдага рэчыва знаходзяцца ў завіслым
стане; завісь. Ц лрым. суспензійны, -ая, -ае.
СУСТАЎ, -тАва, мя. -тАвы, -тАваў, м. Ру
хомае злучэнне касцей або храсткоў у ар
ганізме чалавека, жывёлы. Адлеяяь/ с. Даль
у сус/лдедх. II лрым. сустаўны, -ая, -ае. С.
рэумдл/ызл/.
СУСТАЎЧАТЫ, -ая, -ае (спец.). 1. Які
складаецца з асобных рухомых частак,
змацаваных паміж сабою. Сўс/лдўчдл/дя
л/рубд. 2. Які складаецца з асобных чле
нікаў Сўсл/дўчдл/ыя кдяечядсц/ ядсякомых.
СУСТРЭЦЦА, -рынуся, -рынешся, -ру
нецца; -рынься; здк. Тое, што і слдл/кдццд.
II яездк. сустракацца, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца.
СУСТРЭЦЬ, -рАну, -рАнеш, -рАне;
-рАнь; -рАты; здк. 1. кдео-м/пю. Тое, што і
слдл/кдць. 2. КД20-М//Л0. Прыняць пэўным
чынам, выказаць свае адносіны да ка
го-, чаго-н., прывітаць каго-н. Яел/л/ед с.
едсцей. С. бдклдбчыкд еоллескдм/. 3. м//ло.
Адчуць, атрымаць; надарыцца каму-н. С.
лдЭ/лрымку. 72/чдсце еус/лрэлд яд едмым
лдчдп/ку жыцця. 4. Сутыкнуцца з кім-,
чым-н. у жыцці, у працы. С. (Зобрдед чдлдеекд. 5. Дачакацца пачатку надыходу
з'яўлення чаго-н. Змдедл/ся, кдб ху/лчэй
с. рдбдеяу/о лердмоеу. Ц яездк. сустракаць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
СУСТРЭЧА, -чы, мл. -ы, -рАч, ж. 1.
Тое, што і слдл/кднне. 2. Сход, прызнача
ны для знаёмства з кім-н. С. бэлумд/лд з
бы&зрм/чыкдм/. 3. Спаборніцтва ў якой-н.
галіне спорту. С. ^у/лбольяых кдмдяб. 4.
ўрачыстасць, падрыхтаваны прыём з пры
чыны надыходу прыбыцця каго-, чаго-н.
С. сея/лд.
СУСТРЭЧНЫ, -ая, ае 1. Які рухаецца
насустрач. С. цяел/к. С. еецер. Яіхл/д з сусл/рэчных (наз.) ле слын/ўся. 2. Які адбыва
ецца пры сустрэчы, пры руху з двух бакоў
С. &?й. С. дедяь. 3. Які даецца ў адказ на
што-н. С. ллдн. 0 Першы сустрэчны — хто
трапіцца, выпадковы. Сустрэчны (наз.) і
папярэчны — любы без разбору чалавек,
усякі.
СУТАНА, -ы, мя. -ы, -тАн, ж. Верхняе
доўгае адзенне ў каталіцкага духавенства.
СЎТАРГА, -і, ДМ -рзе, мя. -і, -аў ж.
Рэзкае міжвольнае скарачэнне мышцаў
звычайна з болямі. Ц лрым. сутаргавы, -ая,
-ае.
СЎТАРІАВЫ, ая, ае 1. ад сутарга
2. Пра рух: міжвольны і рэзкі, падобны
на сутаргі. Сў/лдредеыя рух/. Сўл/дредед
(прысл.) усхл/лбдць. 3. лердя. Хваравітанеспакойны, ліхаманкавы. С. /нэлл/. Ц ядз.
сутаргавасць, -і, ж

СУТАРЭННЕ, -я, мл. -і, -яў я. Памяш
канне пад першым паверхам будынка, ні
жэй узроўню зямлі; падвал; падзямелле.
Мдмсл/зрля зндхо/Ззмдся ў суп/дрэнн/.
СЎІАЧНЫ, -ая, -ае 1. ад суткі 2. у
зядч. ядз. сўтачныя, -ых. Ірошы, якія вы
плачваюцца асобам, што знаходзяцца ў
камандзіроўцы або накіраваны на працу ў
другую мясцовасць. Вь/нлдц/ць с.
СЎТЮ, -так. Адзінка вымярэння часу
роўная 24 гадзінам, працягласць дня і но
чы. 2&дд/ дй/ы с. II лрым. сутачны, -ая, -ае.
Сўл/дчндя /лзмлердл/урд.
СЎТНАСЦЬ, -і, ж. Унутраны змест
прадмета, аснова, самае галоўнае, іс
тотнае ў чым-н. С. слрдеы. ,Ддкдлдццд <3д
суп/ндсц/. 77д сул/лдс^/ (пабочн.: на самай
справе, у сапраўднасці).
СУТОКІ, -аў. 1. Месца, дзе зліваюцца
два водныя патокі. С. рэк. 2. Лінія сутык
нення, мяжа (разм.). С. не&/ / зямл/.
СУТОНЕЦЬ, -ее; і?ездс.; лездк. (разм.).
Змяркацца. 77д ^едрэ сул/длее.
СУТОННЕ, -я, л. (разм.). Час пасля за
хаду сонца перад надыходам ночы, а так
сама паўзмрок перад світаннем; паўзмрок
у слаба асветленым месцы, памяшканні.
Зд дклом зеу/дчдеццд с. Ц лрым. сутонневы,
-ая, -ае.
СУТУЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца;
яездк. Быць або рабіцца сутулым; горбіц
ца. II здк. ссутуліцца, -люся, -лішся, -ліцца.
СУТЎЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; яездк.,
мяло. Тое, што і еорйць. С. плечы. Ц здк. ссу
туліць, -лю, -ліш, -ліць; -лены.
СУТЎЛЫ, -ая, -ае. З крыху згорбленай
спінай і прыпаднятымі плячамі. С. хлопец.
II ядз. сутуласць, -і, ж.
СУТЫКАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
яездк. 1. 27/. сутыкнуцца. 2. Узаемна да
кранацца, датыкацца. С. ел/ядм/. 3. Мець
сумежныя бакі; межавацца. Луз суя/ыкдеццд з лдсеедм/ жы/лд. 4. лердя. Уступаць у
якія-н. адносіны, кантакты з кім-, чым-н.;
мець справу з кім-, чым-н. С. з лд&някоедй /селекцыяй. С. з лердклд^дм лдэзй. С. з
лрдблемдй еы^дру. Ц ядз. сутыканне, -я, я.
СУТЫКАЦЬ ад. сутыкнуць
СУТЫКНЁННЕ, -я, я 1. ал. сутыкнуц
ца. 2. лердн. Вострая спрэчка, сварка на
глебе рознагалосся. С. з сябрдм. 3. лердя.
Сутычка, бой. З^броенде с. 4. лердн. Непасрэдныя зносіны, сувязь, знаёмства з
чым-н. С. з рэчд/сядсцю. 5. лердя. Проці
пастаўленне чаго-н. супярэчнага, несу
мяшчальнага, уступленне ў канфлікт, у
варожыя адносіны. С. /нп/дрэсдў. С. хдрдк/лдрдў.
СУТЫКНУЦЦА, -нўся, -нёшся, нёц
ца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; здк. 1.
з к/м-чым. Рухаючыся насустрач, ударыц
ца адно аб адно, наткнуцца адзін на адна
го. Мдк/ыны су/лыкяул/ся яд еузкдй дарозе.
С. ў Дзеярдх з суседам. 2. з к/м. Нечакана
сустрэцца, сысціся дзе-н. С. ў лесе з ляс
нічым. 3. лердя., з чым. Спазнаць, зведаць
што-н.: пазнаёміцца з чым-н. С. з яелры-
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еД/НОС/(ЯЛ/І. 4. з кім-чым. Уступіць у сутыч
ку сысціся ў баі. С. з еораеам. Ц незак. су
тыкацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц наз. су
тыкненне, -я, н. (да 1, 3 і 4 знач.).
СУТЫКНЎЦЬ, -нў, -нёш, нё; нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак., каао-што.
1. Пхаючы насустрач, ушчыльную наблі
зіць адно да аднаго. С. еааоны. 2. з кім.
Прывесці да нечаканай сустрэчы, знаём
ства з кім-н. ,Жыццё сутыкнула яао з мноам/і лк?бзьл/і. 0 Сутыкнуць ілбамі — пры
мусіць уступіць у адкрытае сутыкненне. Ц
незак. сутыкаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
СУТЁІЧКА, -і, ДА/-чцы, мн. -і, -чак, зк.
1. Кароткі бой, узброенае сутыкненне. С.
Пбрабаеь/х часцей. С. з варожай засадай. 2.
Сварка, спрэчка. С. з суседкай. 3. Тое, што
і сутыкненне (у 5 знач.).
СУТЭНЁР, -а, .мн. -ы, -аў, л*. (пагард.).
Чалавек, які займаецца арганізацыяй пра
стытуцыі і атрымлівае ад гэтага даход. Ц
лрым. сутэнёрскі, -ая, -ае.
СЎФІКС, -а, мн. -ы, -аў м. У граматы
цы: марфема, якая знаходзіцца пасля ко
раня і служыць для ўтварэння новых слоў
ці граматычных форм слова. Ц лрь/м. суфік
сальны, -ая, -ае.
СУФІКСАЦЫЯ, -і, зк. (спец.). Утва
рэнне слоў або форм слоў пры дапамозе
суфіксаў.
СУФЛЁ, нескл., н. Назва кулінарных
вырабаў (кандытарскіх, малочных, мяс
ных) у выглядзе пюрэ з узбітымі бялкамі.
С. з яблыкаў. Вабнае с.
СУФЛЁР, -а, л/н. -ы, -аў м. 1. Работнік
тэатра, які суфліруе акцёрам. Ц лрь/л/. суф
лёрскі, -ая, -ае. Суфлёрская бубка (на сцэ
не). 2. Падказчык (разм.).
СУФЛІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; незак., каму. Падказваць акцёрам
словы ролі ў час спектакля.
СУХА... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач.: 1) сухі (у 1 знач.), які
мае адносіны да сухасці (у 1 знач.), напр.:
сухаеей, сухал/о^/еы, сухаядзенне, 2) з сухім
(у 3 знач.), у сухім выглядзе, напр.: сухалрасаеаны, сухасалёны, сухафрукты; 3) з
сухім (у 4 знач.), напр.: сухабокі, сухазерх/,
сухарукі, сухастой.
СУХАВЁЙ, -ю, л/н. -і, -яў м. Сухі гара
чы вецер, які нясе з сабой працяглую за
суху II лрым. сухавёйны, -ая, -ае.
СУХАГРЎЗ, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Суха
грузнае судна. 2. Сухі груз. Транспарціроў
ка сухагрузаў.
СУХАГРУЗНЫ, -ая, -ае (спец.). Пра
судны: прызначаны для перавозкі сухіх
насыпных або штучных грузаў Сухагруз
ныя барлсы.
СУХАДОЛ, -а, м. Бязводная лагчы
на, схіл, луп якія атрымліваюць вільгаць
толькі ад талай або дажджавой вады. Ц
лрь/м. сухадольны, -ая, -ае.
СУХАЖЫЛЛЕ, -я, мн. -і, -яў н. Шчыль
ная, эластычная мышачная звязка. Ц лрым.
сухажыльны, -ая, -ае

СУХАЛЮБІВЫ, -ая, -ае. Пра расліны:
які добра пераносіць сухое паветра і сухія
глебы, прыстасаваны да жыцця ў засуш
лівых мясцовасцях. Ц ноз. сухалюбівасць,
-і, ж.
СУХАМА, лрысл. Без вадкай і гарачай
стравы. ТЗячзрдць с.
СУХАМЯТКА, -і, ДА/-тцы, ж. (разм.).
Сухая яда без гарачай і вадкай стравы.
СУХАПУТНЫ, -ая, -ае Які мае ад
носіны да дзеянняў на сушы, руху па су
шы. Сухапутныя войскі. Сухапутнае набарожжа.
СУХАПЎЦЦЕ, -я, н. (разм.). Шлях па
сушы (у супрацьлегласць воднаму шляху).
СУХАР, -А, мн. -ьі, -бў м. 1. Высушаны
кавалак хлеба, булкі, а таксама гатунак
сухога печыва. Лачак сухароў. Малочныя
сухары. 2. леран. Сухі (у 8 знач.), нячулы
чалавек (разм.). Ле чалавек, а с. Ц лрым. су
харны, -ая, -ае (да 1 знач ).
СУХАРЛЯВЫ, -ая, -ае. Худы, тонкі, су
хі. С. чалавек. Ц наз. сухарлявасць, -і, ж.
СУХАРУКІ, -ая, -ае. Які дрэнна вало
дае або зусім не валодае рукой (рукамі)
у сувязі з атрафіяй мышцаў Ц наз. сухарўкасць, -і, ж
СУХАСТОІНА, -ы, мн. -ы, -тбін, ж. За
сохлае на корані дрэва.
СУХАСТОЙ, -ю, м., зб. Засохлыя на ко
рані дрэвы. II наз. сухастойны, -ая, -ае.
СУХАТА, -іл, ДА/ -хацё, ж. 1. Адчу
ванне сухасці, адсутнасць вільготнасці
(разм ). С. ў роце. 2. Іарачая сухая пагода.
Цэлы май стаяла с. 3. леран. Клопат, тур
бота, туга (разм.). Ла бўшы с.
СУХАФРУКТЫ, -аў. Сушаныя фрукты.
Хамнот з сухафруктаў.
СУХАЯДЗЁННЕ, -я, н. (спец.). Выклю
чэнне вадкасці з харчовага рацыёну на
суткі.
СУХ/, -Ая, -бе. 1. Не мокры, не замоча
ны. Сухая ка/ауля. Сухое сена. 2. Пазбаў
лены вільгаці, не сыры. Сухія броеы. С.
клімат. С. еецер. 3. Які страціў свежасць,
сакавітасць, мяккасць, высахлы або высу
шаны; прыгатаваны ў выглядзе парашку
канцэнтрату. С. батон. Сўхія яблыкі. Су
хое малако. С. кісель. 4. Пазбаўлены спа
жыўных сокаў засохлы, амярцвелы; які
не дзейнічае, высах з-за якой-н. хваробы,
атрафіраваны. С. куст малін. С. корань.
Сухая рука. 5. Які праводзіцца, робіцца
або праходзіць, працякае пры адсутнасці
вільгаці, вадкасці; без вадкіх выдзяленняў.
Сухая тынкоўка. С. ка/ааль. 6. Нішчым
ны, без нічога (пра хлеб). .Есці с. батон. 7.
Які мае сухарлявы склад цела, хударлявы.
С. стары. 8. леран. Пазбаўлены душэўнай
цеплыні, дабрыні; неласкавы. С. чалавек.
С. тон (непрыветны). 9. леран. Скупы, ла
канічны. С. пералік фактаў. 10. Пра гукі:
пазбаўлены гучнасці, мяккасці. С. лязаат
металу. 11. Пра лік у гульні: такі, пры якім
той, хто прайграў не атрымаў ніводнага
ачка. Тарабараць матч з сухім лікам, б Сухі
закон — забарона гандляваць моцнымі ал
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кагольнымі напіткамі. Ц ламян/а. сухёнькі,
-ая, -ае (да 1 і 7 знач.; разм.). Ц наз. сўхасць,
-і, ж. (да 1—5, 7—10 знач.).
СУХМЁНЬ, -і, ж. (разм.). Сухое гара
чае надвор'е.
СУХ&ГКА, -і, ДА/ -тцы, ж. Хранічнае
захворванне нервовай сістэмы, якое пра
яўляецца ў пашкоджанні спіннога мозга
на глебе сіфілісу. Ц лрым. сухоткавы, -ая,
-ае.
СУХОТЫ, -аў Тое, што і туберкулёз. Ц
лрь/м. сухбтны, -ая, -ае. С. ка/ааль.
СУЦІШЫЦЬ, -шу -шыш, -шыць; -шаны; зак., каео (што). Аблегчыць чыё-н.
гора, перажыванне, заспакоіць каго-н.
чым-н. радасным. С. няшчаснага. Ц незак.
суцяшаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц зеар. суцёшыцца, -піўся, -шышся, -шыцца; незак. суця
шацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц наз. суця
шэнне, -я, н.
СУЦІШЫЦЦА, -піўся, -шышся, -шыц
ца; зак. 1. Перастаць хвалявацца, заціх
нуць, супакоіцца, уціхамірыцца. С. пасля
бобрых наеін. Дзетвара суцішылася. 2. (7 і
2 ас. звычайна не ўжь/е.). Аслабець у сва
ім праяўленні; спыніцца, перастаць. Еецер
суцішыўся. Еоль суцішыўся. II незак. суці
шацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
СУЦІШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць; -шаны; зак. 1. каао-што. Супакоіць, давесці
да стану спакою, уціхамірыць. С. бзяцей.
2. што. Змякчыць, зрабіць менш адчу
вальным; аслабіць, прыглушыць якое-н.
пачуццё. С. боль. С. хеаляеанне. 3. казошто. Прыцішыць, затрымаць (чый-н. ход,
рух і пад.). С. каня. С. без. Ц незак. суцішаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. суцішэнне, -я, н.
СУЦЭЛЬНАМЕТАЛІЧНЫ, ая, ае
Зроблены поўнасцю з металу. С. еааон.
СУЦЭЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які цягнецца
без прамежкаў цалкам займае сабой усю
прастору. Суцэльная паласа асфальту. 2.
Такі, які ахоплівае ўсіх ці ўсё; паўсюдны,
усеагульны. Суцэльная электрыфікацыя.
3. Зроблены з аднаго кавалка; не састаў
ны. 77аблоаа з суцэльных бошак. Сўцэльная
пароба (якая не падзяляецца на пласты па
сваёй структуры). Ц наз. суцэльнасць, -і, ж.
(да 3 знач.).
СУЦЯГА, -і, ДА/-у; Т-ам, м.;ДА/-цАзе,
Т -ай (-аю), ж., мн. -і, -цЯг (разм., не
адабр.). Суцяжнік, суцяжніца.
СУЦЯЖНІК, а, мн -і, -аў, м (разм,
неадабр.). Чалавек, які займаецца суцяж
ніцтвам, цяганінай па судах. Ц ж. суцяжні
ца, -ы, мн. -ы, -ніц. II нрым. суцяжніцкі, -ая,
-ае.
СУЦЯЖНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае; не
зак. (разм., неадабр.). Займацца цяжба
мі, маючы да гэтага схільнасць, інтарэс;
імкнуцца атрымаць выгаду любым, нават
нядобрасумленным спосабам. Ц наз. су
цяжніцтва, -а, н
СУЦЯШАЛЬНІК, а, мн і, аў, м Той,
хто суцяшае, суцешыў каго-н. Ц ж. суця
шальніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
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С. бля зболслсо. С. бля бялізны. 2. Памяш
СУЦЯШАЛЬНЫ, -ая, -ае Які дае па
лёгку, супакаенне. С. обкоз. Уяео яе зной- канне, дзе сушаць, прасушваюць што-н.
СУШЁІЛЬНЫ, -ая, -ае Які служыць
шлося скозоць н/чоео суцяшольноео (наз.). Ц
для сушкі, прасушвання чаго-н. С. цэх.
ноз. суцяшальнасць, -і, ж?.
СУШЁІЛЬНЯ, і, мн і, лень і льняў,
СУЦЯШАЦЦА а/?, суцешыцца
лс. Тое, што і сушылка (у 2 знач.).
СУЦЯШАЦЬ ал. суцешыць
СУШЙЦЦА, супіўся, сўшышся, сўСУЦЯШЭННЕ, -я, я 1. ал. суцешыць
2. Тое (той), што (хто) суцяшае, радуе ка- шыцца; незак. 1. Сушыць, звычайна на
го-н. 777 у чым нямо .мне суцяшэння. Ябно сабе, мокрую вопратку абутак. С. ка
ля урубкі. 2. (7 і 2 ас. звычайна не ўлсые.).
с. — еэто старэйшы сын.
Сохнуць (у 1 знач.), прасушвацца, засуш
СУЧАСНАСЦЬ, -і, лс. 1. ал. сучасны. 2.
Сучасная эпоха, рэчаіснасць. Яблюстро- вацца. Да балконе сушыцца бялізна. У нечы
сушацца ^рыбы. Ц зак. высушыцца, -сушуся,
еонне сучаснасці у слектокл/.
-сушышся, -сушыцца.
СУЧАСНІК, -а, лін. -і, -а% .м. Чалавек,
СУШЁІЦЬ, супіў, сўшыш, сўшыць; сўякі жыве ў адзін і той жа час з кім-, чым-н.
Мы — сучаснік; вялікіх надзей. Ц лс. сучасні шаны; незак. 1. што. Рабіць сухім (што-н.
сырое, мокрае, вільготнае), трымаючы на
ца, -ы, лін. -ы, -ніц.
СУЧАСНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае адносі паветры або ў цёплым месцы. С. бялізну.
С. сена. 2. што. Нарыхтоўваць у запас, вы
ны да цяперашняга часу да адной эпохі з
кім-н. С. беларускі раман. Сучасныя Якубу даляючы вільгаць з пладоў, раслін і пад.;
Аблосу паэты. 2. Які мае адносіны да сён высушваць, засушваць. С. лекавыя трасы.
3. неран., каео (што). Падрываць здароўе,
няшняга; цяперашні. Сучаснае лсыцце.
Сучасныя лабзеі. 3. Які адпавядае патраба знясільваць (разм.); рабіць чэрствым,
ванням свайго часу не адсталы. Сучасная нячулым. ДТто ты сушыш сябе работай?
Дяба сушыць лсанчыну. Ц зак. высушыць,
тэхніка. Сучасныя ібэі. 4. сучаснае, -ага, н.
Падзеі, якія адбываюцца цяпер, у дадзены -сушу -сушыш, -сушыць; -сушаны. Ц наз.
час; цяперашні час. Яра сучаснае молсно сўшка, -і, ДМ-шцы, лс. (да 1 і 2 знач.) і су
мноео засарыць. Ц наз. сучаснасць, -і, лс. (да шэнне, -я, н. (да 1 і 2 знач.).
СУШАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае; незак.
2 знач).
Рабіцца больш сухім. Дароеа лостулоео
СЎЧКА ал. сука.
сушэла.
СУЧЛЯНЁННЕ, я, н 1. ел сучляніць
СФАБРЫКАВАЦЬ ал фабрыкаваць
2. Від, спосаб змацавання асобных частак
СФАКУСІРАВАЦЬ ал. факусіраваць.
дэталей, секцый чаго-н., касцей, храсткоў
СФАЛЬЦАВАЦЬ ал фальцаваць
і інш., а таксама месца такога змацавання.
СФАЛЬШЫВІЦЬ ал фальшывіць
.Шарнірнае с. С. запясця.
СФАНТАЗІРАВАЦЬ ал фантазіраваць
СУЧЛЯНІЦЬ, -ляніО, -лянііп, -ляніць;
СФАРМАВАЦЬ ал фармаваць
-лянім, -леніцё, -лянйць; -лёнены; зак.,
СФАРМІРАВАЦЦА ал фарміравацца
што. Злучыць, змацаваць разам. С. час
СФАРМІРАВАЦЬ ал фарміраваць
ткі канструкцыі. Ц незак. сучляняць, -^ю,
СФАРМУЛЯВАЦЬ ал фармуляваць
-Аеш, -Ае. Ц наз. сучлянённе, -я, н.
СФАСТРЫГАВАЦЬ ал фастрыгаваць
СЎЧЧА, -а, н., зб. Сукі; галлё. Дазбі
СФАТАГРАФАВАЦЦА ал фатаграфа
раць с.
вацца.
СЎЧЧЫН, -а. Які належыць сучцы,
СФАТАГРАФАВАЦЬ ал. фатаграфаваць.
зроблены для сучкі. Суччына бубка. 0 Суч
СФЁРА, -ы, мн. -ы, сфер, лс. 1. Воб
чын сын — нягоднік, ужыв. як лаянкавы
ласць, межы распаўсюджання чаго-н. С.
выраз, часцей у форме зваротка.
СУШ, -ы, лс. 1. Сухое, без дажджоў на еытеорчосц/. С. обслуеоўеоння. 2. Грамад
двор'е; засуха. УЬесьмойстоялос. 2. Што-н. скае акружэнне, асяроддзе. ТТоеукоеоя с.
сухое, пазбаўленае вільгаці (напр., сухая Вышэйшыя сферы (пра кіруючыя, арыста
кратычныя колы грамадства). 3. Замкну
зямля, сухое галлё).
СЎГГІА, -ы, лс. Зямля ў процілегласць тая паверхня, усе пункты якой аднолькава
воднай прасторы. .Вярнуцца з мера на сушу.
аддалены ад цэнтра; паверхня і ўнутраная
СЎШАНЫ, -ая, -ае. Высушаны, на прастора шара (спец.). Ц лрым. сферычны,
рыхтаваны спосабам сушкі. Сушаныя ^ры -ая, -ае (да 3 знач.).
СФЕРЫЧНЫ, -ая, ае І. ал сфера 2.
бы. Сушаная рыба.
СЎШКА, -і, ДА7-шцы, мн. -і, -шак, лс.
Шарападобны. Сферычная паверхня.
Хлебабулачны выраб у выглядзе малога,
СФІНКС, -а, мн ы, -аў, м 1. Камен
тонкага і сухога абаранка. Ц нрым. сушач ная скульптура ляжачага льва з чалавечай
ны, -ая, -ае.
галавой. 2. У старажытнагрэчаскай міфа
СЎШКА^ ал. сушыць.
логіі: крылатая істота з тулавам ільва, з
СЎШНЯ, -і, мн. -і, -яў, лс. Памяшкан галавой і грудзямі жанчыны, якая забіва
не, дзе сушаць снапы збожжа ці лёну; ла падарожнікаў што не маглі разгадаць
асець. II нрым. сушневы, -ая, -ае.
зададзеную загадку 3. перон. Пра незра
СУШНЯК, -ў, м., зб. (разм.). Сухое суч зумелую, загадкавую істоту дзіўнага чала
ча, галлё; сухастой.
века (кніжн.). 75ты чалавек бля мяне — с.
СУШЁІЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак,
4. Назва роду парода некаторых жывёл,
лс. 1. Апарат, устаноўка для сушкі чаго-н.
насякомых і інш. Лот лоробы с.

СФУГАВАЦЬ ал фугаваць
СХАВАЦЦА ал. хавацца.
СХАВАЦЬ ал хаваць'
СХАДЗІЦЬ, схаджў, схбдзіш, схадзіць;
зок. 1. ал. хадзіць. 2. Пайсці куды-н. і, па
быўшы там, вярнуцца назад. С. у еосц/. С.
ло коня.
СХАЛАСТ, -а, 37 -сце, мн. -ы, -аў, м.
(кніжн.). 1. Паслядоўнік схаластыкі (у 1
знач.). 2. Чалавек, які разважае схалас
тычна, займаецца схаластыкай (у 2 знач.).
II лс. схаластка, -і, 27^7-тцы, мн. -і, -так (да
2 знач.).
СХАЛАСТЫКА, -і, ДЛ7 -тыцы, лс. 1.
Сярэдневяковая філасофія, якая ствары
ла сістэму штучных, чыста фармальных,
лагічных аргументаў для тэарэтычнага
абгрунтавання дагматаў царквы. 2. Фар
мальныя веды, адарваныя ад жыцця, якія
грунтуюцца на адцягненых разважаннях,
што не правяраюцца вопытам. Ц лрым.
схаластычны, -ая, -ае.
СХАЛАСТЫЧНЫ, ая, ае 1. ал сха
ластыка. 2. Прасякнуты схаластыкай (у
2 знач.). Схолостычныя розеолсонн/. Ц ноз.
схаластычнасць, -і, лс.
СХАМЯНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёц
ца; -нёмся, -меняцёся, -нўцца; -ніся; зок.
1. Раптам успомніць што-н.; хутка заў
важыць недахоп, памылку. Схомянууся:
трэбо лс яшчэ змоўчыць еерш но ломяць. 2.
Спахапіцца, здрыгануцца, выйсці са стану
задуменнасці. С. об стуку.
СХАПІЦЦА, схаплюся, схопішся, сха
піцца; зок. 1. ал. хапацца. 2. Уступіць у
бой, барацьбу спрэчку. С. з еороеом. Зноў
схол/л/ся /онок/ бўлсоццо. 3. Раптам ус
помніць пра што-н.; спахапіцца (разм.).
Схолілося лоб еечор, бы лозно ўлсо. 4. (7 /
2 ос. не ўлсые.). Заняцца полымем. 77уня
схол/лося полымем. 5. (7 ; 2 ос. не ўлсые.).
Зрабіцца цвёрдым, застыць (спец.). 2?етон
схол/ўся боеоя; хутко. С Схапіцца за гала
ву (разм.) — прыйсці ў адчай, жахнуцца. Ц
незок. схоплівацца, -аюся, -аешся, -аецца
(да 2 і4 знач.).
СХАПІЦЬ, схапліО, схбпіш, схбпіць;
схбплены; зок. 1. ел. хапАць. 2. што. На
быць, атрымаць, падчапіць якую-н. хва
робу (разм.). С. лростубў. 3. коео-што.
Раптоўна і моцна праявіцца ў каго-н. (пра
прыступ хваробы, болю; разм.). Ролтоўно
схоліло мяне еолоео. .Жыеот схоліло (бе
зас.). 4. перон., што. Хутка засвоіць, ус
прыняць (разм.). С. бумку еыклобчыко.
С. еоком (улавіць). 5. што. Перавязаць,
абвязаць чым-н. С. толйо лоясом. 6. што.
Змацаваць, злучыць (спец.). С. сцяну клямаром. 7. (звычайна з адмоўем), што і
чоео. Паспець, справіцца зрабіць пгго-н.
(разм.). т4брозу ўсе не схол/ш. Ц незок. схоп
ліваць, -аю, -аеш, -ае (да 4—6 знач.).
СХАЦЁЦЬ, схачў, схбчаш, схбча; схаці;
зок. (разм.). Выявіць ахвоту; захацець. Де
с. лойсц; ў ^?ыбы.
СХВАСТАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв.,
схвошчацца; зок. Сапсавацца ад працяг-
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лага хвастання. 2?У^ь/к схбас/яауся. Ц мезок. схвбствацца, -аецца.
СХВАСТАЦЬ, схвашчў, схвбшчаш,
схвбшча; схвашчы; -стАны; зок. 1. м/то.
Хвошчучы чым-н., сасцёбаць (разм.). С.
/меце з куста. 2. каао (мане). Збіць, хво
шчучы чым-н. С. карову луеом. 3. м/то.
Хвошчучы, сапсаваць. С. музу. Ц казак,
схвостваць, -аю, -аеш, -ае.
СХВАТКА, -і, ДЛ/ -тцы, л/м. -і, -так, зк.
1. Сутыкненне ў баі, барацьбе, у бойцы;
спаборніцтва, спрэчка. С. ка смерць. С. ха
рактараў. 2. звычайна мм. (схваткі, -так).
Сутаргавае, балючае скарачэнне мышцаў
жывата, маткі. Рободыя схдотк/.
СХВАЦІЦЦА, схвачўся, схвацішся,
схваціцца; зак. Тое, што і схал/цца.
СХВАЦІЦЬ, схвачў, схваціш, схваціць;
схвачаны; зак., каео-а/то. Тое, што і схотць. II мезак. схватваць, -аю, -аеш, -ае.
СХВОСНУЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-нецца; зак. (разм.). Пераплесціся, злу
чыцца пры рэзкім сустрэчным руху (пра
што-н. гнуткае, доўгае). Тол/мы кустоў
схдосмул/ся.
СХВОСТВАЦЦА ел. схвастацца
СХВОСТВАЦЬ ел. схвастаць
СХЁМА, -ы, мм. -ы, схем, зк. 1. Спро
шчаны чарцёж, які адлюстроўвае пабудо
ву, сістэму сувязь частак чаго-н. у агуль
ным плане. С. робыёлрыёмм/ко. 2. Апі
санне, адлюстраванне чаго-н. у агульных
рысах. С. боклобо. II лрым. схёмны, -ая, -ае
(да 1 знач.).
СХЕМАТЫЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; зок. і мезак., м/то. Падаць
(падаваць), апісаць (апісваць), паказаць
(паказваць) што-н. у агульных рысах,
спрошчана. Ц маз. схематызацыя, -і, зк.
СХЕМАТЫЗМ, -у м. Спрошчанасць,
трафарэтнасць у мысленні, у адлюстра
ванні чаго-н.
СХЕМАТЫЧНЫ, ая, -ае 1. Які з'яў
ляецца схемай (у 1 знач.). Схемать/чмая
карта раёма. 2. Паказаны ў агульным,
спрошчаным выглядзе. Скемать/чмае ол/еамме. Ц маз. схематычнасць, -і, зк.
СХЙБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; зак. (разм.).
1. Не трапіць у цэль, прамахнуцца. Яе с.
бы, а трал/ць у м/м/эмь. 2. лерам. Памыліц
ца. Схзб/ўя, м/то ме ўзяўся за еэту лроцу.
СХІЛ, -у мм. -ы, -аў м. 1. Нахіленая
паверхня чаго-н.; пакаты спуск. С. стра
хі. С. зары. 2. лерам. Набліжэнне канца
жыцця. С. зкыцця. С На схіле дзён (гадоў)
(кніжн.) — пры набліжэнні старасці. Ц
лрым. схілавы, -ая, -ае (да 1 знач.; спец.).
СХІЛЕННЕ, -я, м. 1. ал. схіліць. 2. У ас
траноміі — адна з нябесных каардынат. О
Магнітнае схіленне (спец.) — вугал паміж
магнітным і геаграфічным мерыдыянамі ў
пэўным пункце зямной паверхні.
СХІЛІЦЦА, схілімся, схілішся, схіліц
ца; зак. 1. Нагнуцца, нахіліцца над кім-,
чым-н. С. моб калыскам бз/цяц/. Дярбб схі
лілася моб возерам. 2. (7/ 2 ас. ме ўзкыд.).
Павярнуць да якіх-н. межаў (часавых або

прасторавых). Дземь схіліўся к еечару. 3.
лерам. Згадзіўшыся з чым-н., абдумаўшы
пгго-н., зрабіць адпаведны вывад. С. ма
бок калектыву. Ц мезак. схіляцца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца. Ц маз. схілённе, -я, м. 4.
лерам. Пакарыцца каму-, чаму-н.; падпа
радкавацца каму-, чаму-н. Яе с. лераб дороеол/.
СХІЛІЦЬ, схіліб, схіліш, схіліць; схіле
ны; зак. 1. м/то. Нагнуць, нахіліць; апус
ціць. .Жым/о схіліла смелыя каласы. 2. ле
рам., каео (м/то? ба чаео і ма м/то. Пера
канаць у неабходнасці якога-н. учынку,
рашэння. С. сяброў ба ўцёкаў. С. дыстулаўм/ых ма сеом бок. 0 Схіліць галаву —
прызнаць сябе пераможаным, пакарыцца
каму-, чаму-н. Ц мезак. схілАць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II маз. схілённе, -я, м.
СХІЛЬНАСЦЬ, і, л/м і, ей, зк 1.
Здольнасць, пастаянная цяга, імкненне да
чаго-н. С. ба зкыеалісу. С. ба комструядоммя. 2. Слабасць да чаго-н. С. ба салобкаеа.
3. Сімпатыя да каго-н. Меў ем сарбэчму/о
с. ба тутэмм/ам лрыеазкумі. 4. Наяўнасць
спрыяльных умоў для захворвання. С. ба
лрастубы.
СХІЛЬНЫ, ая, ае 1. Які мае схіль
насць да чаго-н. С. ба л/узыкі. 2. Які вы
казвае прыхільнасць, слабасць да чаго-н.
С. ба азартмых еульмяў. 3. Які мае задаткі
да чаго-н. С. ба л/еламхоліі. С. лростубзкеацца.
СХІМА, -ы, зк. Вышэйшая манаская
ступень у праваслаўнай царкве, якая па
трабуе ад пасвячонага ў яе строгага аске
тызму. Ярымяць схіму. 7?ял/'кая с.
СХІМНІК, -а, л/м. -і, -аў, л/. Манах, які
прыняў схіму. II зк. схімніца, -ы, л/м. -ы,
-ніц. II лрыл/. схімніцкі, -ая, -ае.
СХІНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зок. Тое,
што і сх/л/ццо (у 1 знач.). Ц мезак. схінацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
СХІНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; -нўты; зок., м/то. Схіліць,
апусціць. С. залозу. Ц мезок. схінаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
СХІСНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зок. Злёг
ку хіснуцца, трохі скрануцца з месца.
777локоўмя сх/смулося об еетру.
СХІСНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; зок., коео-м/то. Злёгку зру
шыць, гайдануць, скрануць з месца. 2?ецер
сх/смуўял/мы.
СХІТРЫЦЦА, -рўся, -рышся, -рыцца;
-рымся, -рыцёся, -рАцца; зок. (разм.).
Непрыкметна для іншых змагчы зрабіць
што-н. на карысць сабе. С. лрыббоць бол/
зо л/іззрмы ком/т. Ц мезок. схітрацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
СХІТРЫЦЬ ел. хітрыць
СХЛУСІЦЬ ал хлусіць
СХЛЫНУЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -не;
зок. 1. Хлынуўшы, сцячы. 2?обо схлымуло.
2. лсром. Пра вялікую масу людзей: адна
часова пайсці аднекуль. Лбтоўл схлымуў

СХВ-СХУ
лроз 30Х6ІЛ/М. 3. ядром. Скончыцца, мінуц
ца. 7бльк/ мозоўтро схлымуло моеоло тэлеЗ&оммь/х здомкоў.
СХМУРНЕЛЫ, ая, -ае 1. Пануры,
хмурны. С. тдрр бзяўчымы. 2. Пра на
двор'е, неба і пад.: пахмурны. Схмурмелое
мебо. II моз. схмурнёласць, -і, зк.
СХМУРНЕЦЬ ал хмурнець
СХОВА, -ы, л/м. -ы, -аў, зк. (разм.). Тое,
што і схоў.
СХОВАНКА, -і, ДМ -нцы, л/м. -і, -нак,
зк. 1. Месца, дзе можна знайсці прытулак,
схавацца ад каго-, чаго-н. С. об бозкбзку. У
аум/чоры боброя с. об слёк/. 2. Таемнае мес
ца; збудаванне для ўкрыцця каго-, чаго-н.
7рыл/оць золото ў схоеом^ы. 77отоммоя с.
бля ^ром/ом.
СХОВІШЧА, -а, л/м ы, -ішч / аў л/ 1.
Памяшканне для захоўвання, зберагання
чаго-н. С. б/бл/ятэк/. 2. Месца, дзе мож
на схавацца, захінуцца ад каго-, чаго-н.
С. об бозкбзку / яетру. 3. Спецыяльна аб
сталяванае памяшканне, збудаванне для
ўкрыцця ад снарадаў, бомб, атрутных рэ
чываў. 4. Схованка (у 2 знач.).
СХОВЫ ал схоў
СХОД, -а / -у, Л/ -дзе, л/м. -ы, -аў л/. 1.
-у, ел. сысці. 2. -а. Месца спуску (разм.).
7?сльл// строл/ы с. 77ом/укоць схоб з зоры. 3.
-а. Пасяджэнне членаў якой-н. арганіза
цыі для абмеркавання чаго-н. агульнага.
Ром/эмме оеульмоео схобо лроцоўмоео колектыду. 4. -а. У складзе назваў некаторых
выбарных устаноў арганізацый. Угтомоўчы с. 77остомоео Зокомобоўмоео схобо.
СХОДЗІЦЦА ел сысціся
СХОДЗІЦЬ ел сысці
СХОДКА, -і, ДЛ/-дцы, л/м. -і, -дак, зк. 1.
Тое, што і схоб (у 3 знач.; уст., цяпер неа
дабр.). 2. Збор людзей з якой-н. мэтай. С.
сяброў.
СХОДКІ ел. сходы.
СХОДНЫ, -ая, -ае (разм.). Прымаль
ны, надыходзячы, выгадны, недарагі.
Схобмоя цомо мо бульбу. II моз. сходнасць,
-і, зк.
СХОДЫ, аў / СХОДКІ, дак Лесвіца,
яе прыступкі. 77ббмяццо мо мяты лодсрх ло
схобох.
СХОПЛІВАЦЦА ел схапіцца
СХОПЛІВАЦЬ ел схапіць
СХОЎ, схбву, л/м. схбвы, схбваў л/. 1.
Захоўванне чаго-н. 77олозкь/^ь ^ром/ы мо
с. 2. Месца, дзе можна схавацца ад ка
го-, чаго-н., а таксама якое-н. патаемнае
месца, збудаванне для ўкрыцця каго-,
чаго-н. Змомсц/ с. у бярэзм/ку об сомцо. №7
еорым/чы быў с. 3. л/м. (схбвы, -аў). Схові
шча, памяшканне для захоўвання чаго-н.
4. лером. Тое, што недаступна для іншых,
што хаваецца ў душы, сэрцы. Лбтоел/мыя
сходы бум/ы.
СХУДНЕЛЫ, -ая, -ае. Моцна паху
дзелы, худы. Схубмелое бз/ця. Ц моз. схуднёласць, -і, зк.
СХУДНЕННЕ ел худнець
СХУДНЕЦЬ ел худнець

СЦА-СЦІ
СЦАДЗІЦЬ, сцаджў, сцэдзіш, сцадзіць;
сцэджаны; зяк., м/то. 1. Зліць, выліць вад
касць, працэджваючы праз пгго-н.; зліва
ючы, аддзяліць вадкасць ад аселай гушчы
або частку вадкасці, не боўтаючы. С. вябу
з пельменяў. С. сыровятку з твяряеу. 2. Вы
цадзіць малако з саскоў С. ерубное узля
жа. II незяк. сцэджваць, -аю, -аеш, -ае. Ц няз.
сцэджванне, -я, н.
СЦАПАЦЬ ад цапаць
СЦВЁРДЖАННЕ, я, мн. -і, яў, н Па
лажэнне, выказванне. Сцвсрблсянн/ ня
рязалеблсяных лытяннях был/ вельм/ роз
ныя.
СЦВЁРДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, дзіць;
-джаны; зяк., м/то. 1. Устанавіць, вы
значыць на падставе абследавання. З^яч
сцвербз/ў зяляленне лёёк/х. 2. Усвядоміць
вартасць, значнасць сябе, сваёй асобы. С.
свяё
3. Афіцыйна ўхваліць, прызнаць
устаноўленым; пацвердзіць што-н. С. бяеявср ло^н/сям. Ц незяк. сцвярджаць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц няз. сцвярджэнне, -я, н.
СЦВІСЦІ 1 і 2 ас. не ўжыв., сцвіцё;
зяк. (разм.). Наскрозь пакрыцца цвіллю,
сплеснець. Дя/яон сцв/у.
СЦВЯРДЖАЛЬНЫ, ая, ае 1. Які вы
казвае згоду з чым-н., пацвярждае што-н.
С. ябкяз. 2. Які замацоўвае, устанаўлівае
што-н. С. ля^яс рямяня. 3. Які мае ў са
бе сцверджанне (спец.). С. скяз. Сцвярблсяльняе сублсэнне. Ц няз. сцвярджаль
насць, -і, лс.
СЦВЯРДЖАЦЬ, Аю, Аеш, Ае; не
зяк. 1. ал. сцвердзіць. 2. няня, з бябян. і без
бян. Настойліва даводзіць, упэўніваючы ў
чым-н. Стярялсылы с^еярбзкя/о^ь, м/то зя
вёскям было возеря. Усе с^еярбзкя/о^ь еэту
/сц/ну. II няз. сцвярджэнне, -я, н.
СЦВЯРДЖЭННЕ, я, н 1. ел сцвяр
джаць / сцвердзіць. 2. Палажэнне, думка,
якой даводзяць што-н. /Тряемьныя сцвярблсэнн/.
СЦВЯІДЗЁЛЫ, -ая, ае Які стаў цвёр
дым. Сцвярбзеляя ал/ня.
СЦВЯРДЗЁЦЬ ал цвярдзець
СЦЕБАНЎЦЬ ел. сцябаць
СЦЕБЛАВАТЫ, -ая, -ае. Пра расліны з
вялікай колькасцю сцёблаў Дуял/ сцеблявятыя кветк/. Ц няз. сцеблаватасць, -і, аж.
СЦЕГНАВЫ ел. сцягно
СЦЁЖКА, -і, ДЗГ-жцы, мн. -і, -жак, лс.
1. Вузкая пратаптаная дарожка. Лясняя с.
С. лряз лсытя. 2. нерян. Шлях і кірунак
працоўнай дзейнасці каго-, чаго-н.; на
огул кірунак, шлях да чаго-н. Лямец/ ня
бяцькяеых сцелскях.
СЦЕНАБІТНЫ, -ая, -ае (гіст.). Пры
значаны для пралому крапасных сцен.
Сценябйлняе нрыс/нясяеянне.
СЦЕНАВЫ ел сцяна
СЦЁНАПІС, -у м Роспіс сцен, сценны
жывапіс. II нрым. сценапісны, -ая, -ае.
СЦЁНКА', -і, ДМ-нцы, мн. -і, -нак, лс.
1. ел. сцяна. 2. Бок якога-н. пустога прад
мета; абалонка якога-н. унутранага ор
гана, поласці. С. м/я%,ь/. С. с/нряун/кя. 3.
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нерян. Шчыльны, самкнуты рад байцоў
у кулачнай бойцы. С. к/нуляся ня сценку.
4. Прадмет мэблі ў выглядзе шырокай на
ўсю сцяну шафы са шматлікімі секцыямі
разнастайнага прызначэння (разм.). Стярямобняя с. 0 Паставіць да сценкі (разм.) —
расстраляць. Прыперці да сценкі кяео
(разм.) — сілай прымусіць зрабіць што-н.
СЦЁНКА', -і, ДА/-нцы, мн. -і, -нак, лс.
Шырокая мяжа паміж палямі.
СЦЁННЫ ел сцяна
СЦЕНЬ, сцёню, м. (разм.). Цень, пры
від. Устярым зямку блукя/оць сцен/.
СЦЕПАНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёц
ца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зяк.
(разм.). Раптам здрыгануцца, скалануц
ца. С. яб холябў. II незяк. сцёпацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
СЦЕПАНУЦЬ, нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; зяк. (разм.). Зрабіць
рэзкі рух плячыма. 77ясялсыр сценянуў
плячом у ябкяз. 46 нечякянясц; яео сцелянуля (безас.). Ц незяк. сцёпаць, -аю, -аеш, -ае.
СЦЕРАГЧЫ, -рагў, -ражЗш, -ражЗ;
-ражбм, -ражацё, -рагўць; сцярбц сцераглА, -лб; -ражй; -ражбны; незяк., кяео-м/то. 1. Вартаваць што-н. С. коней. С.
ляеееы яб лтум/як. 2. і з бябян. Уважліва
назіраць, наглядаць за кім-, чым-н. С., кяб
хто не ляруіяыу нарябку у клясе. 3. Высоч
ваць каго-, што-н., падпільноўваць. 77яляўн/чы с^ерялсэ зверя. 4. лерян. Не даваць
парушыць, сачыць за захаванасцю чаго-н.
С. сон бз/цяц/.
СЦЕРАГЧЫСЯ, -рагўся, -ражбшся,
-ражбцца; -ражбмся, -ражацёся, -рагўцца; сцярогся, сцераглАся, -лбся; -ражыся;
незяк., кяео-чяео і без бян. Прымаць якія-н.
меры перасцярогі; быць асцярожным. С.
мям/ын ня бярозе.
СЦЁРВА, -ы, мн. -ы, -аў (разм., лаянк.).
Подлы чалавек, нягоднік.
СЦЁРЛЯДЗЬ, -і, мн -і, -ей / яў лс. Ры
ба сямейства асятровых з вельмі якасным
мясам. II нрым. сцярляджы, -ая, -ае. Сцярляблсяя /кря.
СЦЁРЦІ, сатрў, сатрэш, сатрб; сатрбм,
сатрацё, сатрўць; сцёр, сцёрла; сатрй;
сцёрты; зяк., м/то. 1. Тручы, зняць, счыс
ціць што-н. з паверхні; выцерці; зрабіць
чыстым. С. пыл ся стяля. 2. Выціраючы,
саскрэбваючы, знішчыць (што-н. напіса
нае, намаляванае і пад.). С. мялюняк еумкя/о. 3. Дотыкам, трэннем пашкодзіць,
зрабіць рану на чым-н. С. няеу. 4. Тручы,
раздрабніць, ператварыць у аднародную
масу. С. леряц ня нярям/ок. 5. Трэннем ап
рацаваць (пра лён). II незяк. сціраць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц няз. сціранне, -я, н.
СЦЁРЦІСЯ, 1 і 2 ас. не ўжыв., сатруц
ца; сцёрся, сцёрлася; зяк. 1. Знікнуць ад
выцірання, трэння або ўздзеяння якіх-н.
знешніх прычын. 77ябл/с ня нл/це сцёрся.
Лямкя яб сумк/ сцерляся. 2. лерян. Прапас
ці, знікнуць. Мное/я бяты сцерл/ся у лямяц/. 3. Ад доўгага ўжывання, трэння стаць
тонкім, зменшыцца ў аб'ёме, атрымаць

пашкоджанне. .Брусок сцёрся. Мянетя сцерляся. II незяк. сцірацца, -Аецца.
СЦЁБАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
незяк. (разм.). Сцёбаць сябе або адзін ад
наго чым-н. гнуткім. С. еен/кямулязн/.
СЦЁБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незяк. 1. кяео-м/то. Біць чым-н. гнуткім. С. ля сл/не.
С. луеям. С. бубцом ля тряее. 2. кяео-м/то.
Хвастаць таго, хто рухаецца праз зараснік
(пра галіны). Тял/ны бяроз бял/очя сцёбалі'
ля твярях. 3. м/то. Піць у вялікай колькас
ці (разм., неадабр.). С. еярэлку. Ц ябнякр.
сцёбнуць, -ну, -неш, -не; -ні. Ц звяр. сцё
бацца, -аюся, -аешся, -аецца (да 1 знач.).
II няз. сцёбанне, -я, н.
СЦЁБНУЦЬ, -ну -неш, -не; -ні; -нуты;
зяк. ал. сцёбаць / сцябаць.
СЦЁК, -у мн. -і, -аў м. 1. ел. сцячы. 2.
Месца, прыстасаванне, па якім сцякае ва
да. 77ямымны с. Прамысловыя сцёк/. Ц лрым.
сцёкавы, -ая, -ае. Сцёкявяя трубя.
СЦЁКМА, -ы, лс. (разм.). Вялікая коль
касць, мноства, безліч. С. мям/ын ня леряезбзе.
СЦІЗОРЫК, -а, мн -і, -аў м Невялікі
складны ножык. С. з м/толярям / м/ылям.
СЦЙІКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак, лс.
Тонкая подсцілка, якая ўкладваецца ў
абутак. II лрым. сцілкавы, -ая, -ае.
СЦІНАННЕ ел сцяць'
СЦІНАЦЦА ел сцяцца '
СЦІНАЦЬ ел сцяць '
СЦЙІЛЫ, -ая, -ае. 1. Стрыманы ў па
водзінах, абыходжанні, просты і пры
стойны, пазбаўлены ганарыстасці. С. чяляеек. С. лряцяўн/к. 2. лерян. Абмежаваны,
нязначны, невялікі, якога ледзь хапае.
Сц/лляя зярллятя. Сц/ллыл вын/к/ лряцы. 4.
Просты, звычайны, без прэтэнзій на рас
кошу. Сц/лляя мэбля. Сц/лля (прысл.) ялряняцця. II няз. сціпласць, -і, лс.
СЦЁРТА, -ы, ДЛ/ -рце, мн. -ы, сцірт /
сціртаў лс. Вялікі стог сена, саломы, сна
поў збожжа і пад., прызначаны для заха
вання пад адкрытым небам. Сяломя у сцір
тах. II лрым. сціртавы, -ая, -ае.
СЦІРТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе, -тўй;
-тавАны; незяк., м/то. Складваць у сцірты.
II зяк. засціртаваць, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны. II няз. сціртаванне, -я, н. Ц лрым.
сціртавальны, -ая, -ае.
СЦІСЛЫ, -ая, -ае. 1. Выкладзены ко
ратка, лаканічны. Сц/сляя хяряктярыстыкя кяео-, чяео-н. 2. Кароткі ў часе. У сціс
лыя тзрм/ны. 3. Спорны, дробны, з невя
лікімі прамежкамі паміж літарамі, словамі
(пра почырк, тэкст). Ц няз. сцісласць, -і, лс.
СЦІСНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-ніся; зяк. 1. (7 / 2 яе. звычямня не ўлсыв.).
Зменшыцца ў аб'ёме пад націскам. Слрулсыня сц/снуляся. 2. (7 / 2 яе. звычямня не
ўлсыв.). Сабрацца ў адным месцы, стоў
піцца. Сц/снул/ся, як селябцы ў бочцы. 3.
Сабрацца ў камяк, скурчыцца, сагнуцца.
С. яб нечякянясц/. С. яб стряху. 4. (7 / 2яе.
звычямня не ўлсыв.), лерян. Адчуць унутра
ны цяжар (у горле, грудзях). Сэрця сц/сну-
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лося об лсолю. 5. Шчыльна злучыцца (пра
губы, пальцы і пад.). Рук/ сц/смул/сяў кулок/. II мезок. сціскацца, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца. II маз. сцісканне, -я, м. (да 1 і 3 знач.).
СЦІСНУЦЬ, -ну -неш, -не; -ні; -нуты;
зак. 1. Ціскам зменшыць аб'ём чаго-н.,
шчыльна злучыць што-н. С. лрулсыму. 2.
коео-што. Моцна ахапіць каго-, пгго-н.;
здушыць. С. у оббымкох. С. у чарзе. 3. Зду
шыць, сцясніць (горла, грудзі). Смозмы
сц/смул/ еорло. 4. лерам. Выклікаць адчу
ванне болю, цяжару (на душы, у сэрцы).
Боль сц/смуў сэрца. 5. што. Шчыльна злу
чыўшы, прыціснуць адно да аднаго. С. зубы. II мезак. сціскаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц маз.
сцісканне, -я, м.
СЦЙНУЦЬ, -ну -неш, -не; сціх, -хла;
-ні; зак. 1. (7 / 2 ас. звычоймо ме ўлсыв.).
Пра гукі, шумы: перастаць гучаць, стаць
нячутным. Арак/ сціхлі. Туя оўтобусо сціх.
2. Перастаць гаварыць, спяваць, крычаць;
замоўкнуць. Татарка лоб окмом сціхло.
^яўчоты сціхлі. 3. (7 / 2 ас. звычоймо ме
ўлсыв.). Пра з'явы прыроды: паменшыц
ца ў сіле; спыніцца. X вечару вецер сціх. 4.
(7 /2ас. звычоймо ме ўлсыв.). Суняцца (пра
боль і пад.). Зубны боль сціх. Ц мезак. сціхАць, -Аю, -Аеш, -Ае.
СЦЙПЫЦЦА, -шуся, -шышся, -шыцца; зак. 1. Стаць больш павольным (пра
рух машыны). Марыны сцішыліся. 2. Пра
гукі, шумы: стаць цішэйшым, бясшум
ным; сціхнуць. У зале сцішыліся еук/ акарбэомо. 77ероб мовольміцой усе сц/шылося. 3.
Перастаць хвалявацца; супакоіцца, змоў
кнуць. Дзіцл наплакала / сц/шылося. 4. (7 /
2 ас. звычоймо ме ўлсыв.). Пра з'явы пры
роды: паменшыцца ў сіле; спыніцца. Ра
нкай болсблс сцішыўся. 5. Прыйсці ў стан
нерухомасці, спакою. ЛТІора к вечару сцішылося. II мезак. сцішвацца, -аюся, -аешся,
-аецца / сцішацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
СЦЙПЫЦЬ, -шу -шыш, -шыць; -шаны; зак. 1. коео-што. Зрабіць больш па
вольным рух, ход і пад.; затрымаць, пры
цішыць каго-, што-н. Машына сцішыла
хоб. С. хуткасць матацыкла. 2. каео ("што).
Супакоіць, угаварыць каго-н. перастаць
шумець, плакаць і пад. С. бзіця. 3. што.
Зрабіць менш адчувальным, аслабіць
што-н. С. боль. С. емеў (прыглушыць). Ц ме
зак. сцішАць, -Аю, -Аеш, -Ае.
СЦІШАЦЬ, -^ю, -^еш, -^е; зак. 1. (7 < 2
ас. ме ўлсыв.). Пра гукі, шумы: перастаць
чуцца, стаць нячутным. Таканне кароў
сцішэла. Улесе сцішэла (безас.). 2. Супако
іцца, перастаць перажываць, хвалявацца
1 пад. Тйярмууся сын, і .мац/ сцішэла. 3. (7 і
2 ас. звычайна ме ўлсые.). Пра з'явы пры
роды: паменшыцца ў сіле, аслабець. Смее
сцішэў. Мора сцішэла (супакоілася). 4. (7 і
2ас. меўлсые.). Крыху ўціхнуць, перастаць
балець. 7)оль зубоў сцішэў.
СЦЭДЖВАННЕ ал. сцадзіць
СЦЭДЖВАЦЬ ал. сцадзіць.
СЦЭМЕНТАВАЦЬ ал цэментаваць

СЦЭНА, -ы, лін. -ы, сцэн, лс. 1. Спе
цыяльная пляцоўка, на якой адбываюцца
спектаклі, канцэрты, выступленні і інш.,
а таксама ўвогуле сам тэатр, тэатральная,
эстрадная дзейнасць. 77обняццо мо сцэну.
Майстры сцэны. 2. Асобная частка акта
тэатральнай п'есы, эпізод у п'есе, рама
не, аповесці, карціне. 3. Здарэнне, эпізод,
які можна назіраць у жыцці. Сцэна з лсыцця студэнтаў. 4. Вострая, рэзкая размова
(разм.). С. рэўнасці. Ц ламямш. сцЗнка, -і,
27М-нцы, .мн. -і, -нак, лс. (да 2 і 3 знач.). Ц
лрым. сцэнічны, -ая, -ае (да І знач.).
СЦЭНАГРАФІЯ, -і, ж. (спец ). Мастацтва афармлення тэатральнай сцэны, а
таксама само такое афармленне. Ц лрым.
сцэнаграфічны, -ая, -ае.
СЦЭНАРЫЙ, -я, мн -і, -яў м 1. Літаратурна-драматычны твор з падрабязным
апісаннем дзеяння, на аснове якога можа
ставіцца кінафільм, тэатральная паста
ноўка і інш. С. фільма <?Альмійская балабан.
2. Спіс дзейных асоб п'есы з указаннем
парадку і часу выхаду на сцэну (спец.). 3.
Загадзя распрацаваны дэталёвы план пра
вядзення якога-н. відовішча, увогуле (пе
ран.) ажыццяўлення чаго-н. С. фестыва
лю. 4. лерам. План ажыццяўлення чаго-н.;
прагноз. Дзейм/чаць ла сцэмарыі. Ц лрым.
сцэнарны, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.). С. матэ
рыял. С. аббзел.
СЦЭНАРЫСТ, -а, М -сце, мм -ы, -аў,
м. Аўтар сцэнарыя (кінафільма, свята,
фестывалю і пад.). Ц лс. сцэнарыстка, -і,
2?М -тцы, мм. -і, -так, лс. Ц лрым. сцэна
рысцкі, -ая,-ае
СЦЭНІЧНЫ, ая, -ае 1. ал сцэна 2.
Які мае патрэбныя для сцэны, тэатра
якасці; прыгодны для сцэны, тэатра. С.
твор. II маз. сцэнічнасць, -і, лс.
СЦЭНОГРАФ, -а, мм -ы, -аў м Тэат
ральны мастак, спецыяліст па сцэнагра
фіі.
СЦЙЭАРД, -а, М -рдзе, мм. -ы, -аў, м.
Афіцыянт на марскім пасажырскім судне
ці пасажырскім самалёце.
СЦЮАРДЭСА, ы, мм -ы, -дАс, лс
Бортправадніца на самалётах.
СЦЮДЗЁНЫ, ая, -ае Вельмі халод
ны. С.вецер.
СЦЙЭЖА, -ы, лс. Моцны холад, мароз.
Стубземьская с.
СЦЯБАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; мезак., коео (што). Біць чым-н. гнуткім,
хвастаць. С. бубцом. Ц зок. высцебаць, -аю,
-аеш, -ае; -аны. Ц обмокр. сцебанўць, -нў,
-нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні; -нўты
/сцёбнуць, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты. Ц моз.
сцябанне, -я,м.
СЦЯБЛІНА, -ы, мм -ы, -лін, лс
(разм.). Тое, што і сцябло (у 1 знач.). Ц ломямш. сцяблінка, -і, ДМ-нцы, лім. -і, -нак,
лс.; лрым. сцяблінкавы, -ая, -ае.
СЦЯБЛІНІСТЫ, -ая, -ае Са сцяблом,
які мае форму сцябла (у 1 знач.).

СЦІ-СЦЯ
СЦЯБЛІСТЫ, -ая, -ае 3 вялікім сцяб
лом або вялікай колькасцю сцёблаў Сцябл/стоя росл/мо. Ц моз. сцяблістасць, -і, лс.
СЦЯБЛО, -А, мм. сцёблы / (з л/ч. 2, 2, 4)
сцяблы, сцёблаў, м. Надземная частка тра
вяністай расліны, якая нясе на сабе лісце,
кветкі і плады. С. бобу. Ц лрым. сцябловы,
-ая, -ае.
СЦЯГ, -а, мм. сцягі^ -бў м. 1. Палотні
шча ўстаноўленага памеру; формы і коле
ру (колераў), звычайна з эмблемай дзяр
жавы, вайсковай часці, арганізацыі і інш.,
якое выкарыстоўваецца ў якасці іх сімва
лу і, як правіла, прымацоўваецца адным
бокам да дрэўка або шнура. Дзярлсоўмы с.
Беларус/. 77блковы с. С. 77еромое/. 2. Кава
лак тканіны пэўнай формы і афарбоўкі,
які служыць знакам чаго-н., упрыгожан
нем і інш. Зялёмы с. Махаць сцяеам/. 0 Пад
сцягам міру — у імя міру. Трымаць высока
сцяг (чаго-н.) — захоўваць якія-н. ідэалы,
запаветы (высок.).
СЦЯГАНОСЕЦ, -нбсца, мм. -нбсцы,
-нбсцаў м. Тбй, хто нясе або носіць сцяг
Сцяеамосцы во/мской словы (перан.; вы
сок.).
СЦЯГАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зок. (разм.). 1. Схадзіць куды-н. і вярнуц
ца назад. С. ў Арому. 2. Знасіцца. 77іал/то
ўлсо сцяеалася.
СЦЯГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зок.,
што. 1. Пра ўсё, многае: цягнучы, несучы,
сабраць у адно месца. С. хвораст у кучу. 2.
Знасіць (разм.). С. касцюм зо сезом.
СЦЯГНО, -А, мм. сцёгны / (з л/ч. 2, 2, 4)
сцягны, сцёгнаў м. Частка нагі (у жывёл —
задняй канечнасці) ад тазасцегнавога да
каленнага сустава. Ц лрым. сцегнавы, -Ая,
-бе. Сцеемавоя косць.
СЦЯГНУЦЦА, сцягнўся, сцягнешся,
сцягнецца; сцягніся; зок. 1. Туга падпера
заць сябе чым-н. С. баявой. 2. (7 / 2 ос. ме
ўлсыв.). Сабрацца, сканцэнтравацца ў ад
ным месцы (пра многіх). 7?ойск/ сцяемул/ся
бо лералравы. 3. Пайсці куды-н. (разм.).
Сцяемууся мебзе мо цэлы бземь. 4. (7 / 2 ос.
звычоймо ме ўлсыв.). Пра што-н. з абутку:
з цяжкасцю быць знятым. Бот лебзь сцяемууся з мае/. 5. (7 / 2 ос. ме ўлсыв.). Здоў
жыцца, марудна прайсці (разм.). У трыволсмым чокомм/ сцяемулася моч. II мезок.
сцягвацца, -ваецца.
СЦЯГНУЦЬ, сцягнў, сцягнеш, сцйгне;
сцягні; сцягнуты; зок. 1. коео-што. Цяг
нучы, зняць каго-, што-н. адкуль-н. С.
коўбру з лолско. С. боты з мое. 2. коео-што.
Цягнучы, перамясціць у другое месца. С.
волум з барое/. 3. што. Звалачы ў адно мес
ца (пра многае). С. лсзрбзе ў кучу. 4. коеошто. Сабраць, сканцэнтраваць у адным
месцы. С. отробы бо лесу. 5. што. Нацяг
ваючы, зблізіць, злучыць канцы чаго-н.
С. камцы луко. 6. што. Знесці што-н. да
лёка. Дзеці сцяемул/ кубысьц/ <роб/і/. 7. ко
ео-што. Украсці (разм.). С. км/еуўсусебо.
Боўк/ сцяемул/ овечку. 8. коео-што. Туга пе
равязаць, сціскаючы пгго-н. С. шмуроўку.

СЦЯ-СЧУ
С. ляскам сукенку. 9. (7/2 ас. не ўлсыб.),
каео-/м/ло. Пра сутаргу: звесці, скурчыць
(разм., безас.). Сутаргай сі^яенула наеў.
10. часцей безас., м/лю. Пачаць зацвердзя
ваць. 7/а беарэ л/ароз, еразь с/^яенула. 11.
безас., м/лю. Пра ваду: зменшыцца. 77асля набоек/ еабу с/^яенула. Ц незак. сцягваць,
-аю, -аеш, -ае (да 1—5, 8 і 9 знач.). Ц наз.
сцягванне, -я, н. (да 1—5 і 8 знач.).
СЦЯГНЯК, сцегнякі, мн. сцегнякі^
сцегнякбў м. 1. Тое, што і сцяено. 2. Іатунак мяса — верхняя частка задняй ляжкі,
кумпяк. II нрым. сцягнячны, -ая, -ае.
СЦЯЖОК, -жкА, мн -жкі^ -жкбў, м
Тое, што і сцяе (у 2 знач.). Ц нрь/м. сцяжкбвы, -ая, -ае.
СЦЯЖЁІНА, -ы, мн ы, -жьін, зк.
(разм.). Сцежка. Ц пал/янм/. сцяжынка, -і,
ДА/-нцы, мн. -і, -нак, зк?.
СЦЯКАЦЦА а//, сцячыся
СЦЯКАЦЬ, ал. сцячы.
СЦЯЛЕЖЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-жыцца; зак. Пра калёсы: зляцець з пера
дка. II незак. сцялёжвацца, -аецца.
СЦЯЛЁЖЫЦЬ, -жу, жыш, жыць;
-жаны; зак., м/лю. Пра калёсы: сарваць з
перадка. Ц незак. сцялежваць, -аю, -аеш,
-ае.
СЦЯМІЦЬ ал. цяміць
СЦЯМНЕЛЫ, ая, ае Які стаў цём
ным, пацямнеў. С. люар.
СЦЯМНЕЦЦА ал. цямнецца
СЦЯМНЕЦЬ аі цямнець
СЦЯНА, -ы, мн. сцёны / (з л/ч. 2, 2, 4)
сцяніА, сцен, зк?. 1. Вертыкальная частка
будынка, памяшкання. Дааляная с. Драў
ляная с. 2. Высокая агароджа, /арабская с.
3. чаао або якая. Стромая бакавая павер
хня чаго-н. С. акала. 4. абз., леран., чаео. Суцэльная маса чаго-н., якая ўтварае
перашкоду, заслону для чаго-н. С. з цер
няў С. базк?бзк?у. 0 Ілбом сцяны не праб'еш
(разм.) — пра марныя спробы дасягнуць
чаго-н І сцены вушы маюць (разм ) — па
пярэджанне аб асцярожнасці, бо могуць
падслухаць. Лезці на сцяну (разм., неа
дабр.) — моцна раздражняцца. Свае сцены
(разм.) — пра свой дом. Ставіць да сцяны
кдео (разм.) — расстрэльваць. Сцяна да
сцяны (разм.) — у непасрэднай блізкасці,
па суседстве (жыць, знаходзіцца і пад.).
Як за каменнай сцяной (разм.) — пад на
дзейнай аховай (жыць, адчуваць сябе).
Як у сцяну гарохам каму м/л/о (разм., неа
дабр.) — не рэагуе, не звяртае ўвагі на ска
занае. II памянм/. сцёнка, -і, ДА/ -нцы, мн.
-і, -нак, зк?. II лрым. сцённы, -ая, -ае (да 1 і
2 знач.) і сценавы, -&я, -бе (да 1 і 2 знач.).
Сценная нім/а. Сценавыя блок/.
СЦЯРВЯТНІК, а, мн і, аў м 1. Драпежная птушка атрада сокалападобных.
,4рол-с. 2. Наогул жывёліна, якая харчуец
ца падлай. Мябзеебзь-с.
СЦЯРЛЯДЖЫ ал сцерлядзь
СЦЯРПЕЦЬ, сцярпліб, сцёрпіш, сцёрпіць; сцярпім, сцерпіцё, сцярпець; сцяр
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пі; зак., м/лю. Цярпліва вынесці, вытры
маць што-н. С. абразу.
СЦЯСНІЦЬ, -ніб, ніш, ніць; -нім,
сцесніцё, -нйць; -нёны; зак. 1. ел. цясніць.
2. каео (м/лю). Прымусіць каго-н. пацяс
ніцца. С. сусебзяў. II незак. сцясняць, -йю,
-Аеш, -Ае (да 2 знач.).
СЦЯЦЦА', сатнўся, сатнёшся, сатнё цца; сатнёмся, сатняцеся, сатнўцца; сцАўся, сцялАся, -лбся; сатніся; зак. Счапіцца
ў бойцы, сварцы. II незак. сцінацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
СЦЯЦЦА^, сатнўся, сатнёшся, сатнёцца; сатнёмся, сатняцёся, сатнўцца; сцАўся, сцялАся, -лбся; сатніся; зак. (разм.). 1.
Сабрацца ў камяк, скурчыцца. С. аб жо
лабу. 2. (7 і 2ас. не ўж?ые.). Шчыльна злу
чыцца, сціснуцца (пра губы, зубы і пад.).
Тубы сцяліся аб болю. 3. леран. Сціснуцца,
выклікаўшы цяжкае дыханне (пра горла,
грудзі і пад.). Унуп/рь/ ўсе сцялася. Сцяло
ся аб крыўбы сэрца. 4. (7 / 2 ас. звычайна
не ўзк?ые.). Зацвярдзець пад уздзеяннем
марозу, /разь к яе чару сцялася. Ц незак. сці
нацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
СЦЯЦЬ', сатнў, сатнёш, сатнё; сатнём,
сатняцё, сатнўць; сцяў, сцялА, -лб; сатні;
сцАты; зак., каео-м/лю. Зняць, аддзяліць
чым-н. вострым, ссячы. С. еалаеу. Ц незак.
сцінаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
СЦЯЦЬ , сатнў, сатнёш, сатнё; сатнём,
сатняцё, сатнўць; сцяў, сцялА, -лб; сатні;
сцАты; зак., м/лю (разм.). 1. Абхапіўшы,
сціснуць. С. рук/ рамяням/. 2. Шчыльна
злучыць (губы, зубы і пад.). С. ^убы ба бо
лю. 3. Сціснуць (грудзі, горла), перашка
джаючы дыхаць. /Пенала сцяло ерубзі, пе
раняло быханне. 4. безас. Пра мароз: сцяг
нуць, схапіць. Вечарам бабу сцяло. Ц незак.
сцінаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз сцінанне, -я,
н. (да 2 знач.).
СЦЯЧНі, сцякў, сцячЭш, сцячЭ; сцячбм, сцечацё, сцякўць; сцёк, сцяклА, -лб;
сцячы; зак. 1. (7 і 2ас. збычайна неўэкыб.).
Пра вадкасць: збегчы па нахіленай па
верхні ўніз. 2. Знемагчы ад страты крыві.
Ранены сцёк крыбёю. Ц незак. сцякАць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
СЦЯЧЁІСЯ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
сцячэцца, сцякўцца; сцёкся, сцяклАся,
-лбся; зак. 1. Пра патокі, вадкасць: злу
чыцца. Ручаі сцякліся. 2. лерак. Пра лю
дзей: сысціся, з'ехацца ў адно месца. /?а
плом/чу сцяклося мноеа наробу. Ц незак. сця
кацца, -Аецца.
СЧАКАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. (разм.). 1. Стаміцца ад доўгага чакан
ня. С. пісьма з %рон/лу. 2. Дачакацца. 77айбў ба сястлры, с. не мазу, каб пабачыць.
СЧАКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; зак. Пача
каць некаторы час. 7рэба с., пакуль схлыне
налюўп.
СЧАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены; зак.,
м/лю (спец.). Змацаваць, злучыць чалкай,
канатам. С. барлсы. Ц незак. счальваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. счАльванне, -я, н.

СЧАПІЦЦА, счаплюся, счэпішся, сча
піцца; зак. 1. Злучыцца, зачапіўшыся адзін
за аднаго. /Шасцярні счапіліся. 2. перан., з
кім і без бак. Пачаць спрачацца, схапіцца
ў бойцы (разм.). 2&еці счапіліся за цацку. Ц
незак. счэплівацца, -ваюся, -ваешся, -Ба
ецца. II наз. счэпліванне, -я, н. (да 1 знач.).
СЧАПІЦЬ, счапліб, счЭпіш, счапіць;
счэплены; зак., м/лю. 1. Злучыць, прыма
цаваўшы адно да аднаго, зачапіўшы ад
но за адно. С. баеоны. 2. Моцна злучыць
(пальцы, рукі; разм.). //астылыя пальцы
не набіла счэпім/. 3. з чаео. Адчапіць, зняць
(разм.). С. бябро з крука. 4. Сшыць, пры
шыць на скорую руку (разм ). С. за бечар
спабніцу. II незак. счэпліваць, -аю, -аеш,
-ае. II наз. счаплённе, -я, н., счэпліванне, -я,
н. і счэп, -у, м. II прыл/. счЭпны, -ая, -ае (да
I знач.).
СЧАРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
-равАны; зак., каео-м/лю (разм.). Зачара
ваць.
СЧАРВЕЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-ёе; зак. (разм.). Тое, што і счарвець.
СЧАРВІВЕЦЬ ал чарвівець
СЧАРНЕЛЫ, -ая, -ае. Які стаў чорным,
пачарнелы.
СЧАРНЕЦЬ ал чарнець
СЧАРНІЦЬ ал чарніць
СЧАРСЦВЕЦЬ ал чарсцвець
СЧАРЦІЦЬ, счарчў, счэрціш, счэрціць;
счэрчаны; зак., м/лю. 1. Скапіраваць чар
цёж, план і пад. С. схему. 2. Чэрцячы,
зрасходаваць (разм.). С. усе люты паперы.
II незак. счэрчваць, -аю, -аеш, -ае.
СЧАСАЦЦА', 1 і 2 ас. не ўжыв., счэшац
ца; зак. 1. Счысціцца, зняцца пры часан
ні. Счасалася бба кіла^рамы пуху. 2. Быць
счасаным (ал. счасаць' у 2 знач.). .%я боўна
счасалася.
СЧАСАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., счэшац
ца; зак. 1. Стаць счасаным (пра верхні
слой дрэва і пад.). Дора бярозы бобра сча
салася. 2. Стаць стаптаным (пра абцасы і
пад.). Ябцасы счасаліся. Ц незак. счЭсвацца,
-аецца.
СЧАСАЦЬ', счапіў, счЭшаш, счЭша;
счашы; счасАны; зак., м/то. 1. Зняць ча
саннем, вычасаць. С. пух з /пруса. 2. Апра
цаваць, ачысціць часаннем (лён, шэрсць і
пад.). С. боўну. Ц незак. счЭсваць, -аю, -аеш,
-ае. II наз. счэсванне, -я, н.
СЧАСАЦЬ , счапіў, счЭшаш, счЭша;
счашы; счасАны; зак., м/то. 1. Часаннем
зняць верхні слой чаго-н. С. кару з б{рэба.
2. Зрасходаваць пры часанні. С. палена на
трэскі. II незак. счЭсваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
наз счэсванне, -я, н
СЧАХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; счах, -хла;
-ні; зак. (разм ). 1. Стаць чахлым, змар
нець. Расліны счахлі без бабы. 2. Схуднець,
зрабіцца хворым, слабым. За абзін еоб счах
чалавек.
СЧУЦЬ, счўю, счўеш, счўе; счўты; зак.
(разм.). 1. каео-к/тло і з бабан. Улавіць на
слых якія-н. гукі, размову; пачуць. С. кро
кі лаб акном. 2. м/то. Атрымаць звесткі пра
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каго-, што-н., даведацца з якіх-н. крыніц.
Счуў я навіну ярд сваіх робз/чаў. 3. каао.
Пра жывёл: учуць. Ломка счула мым / затаілася. 4. яеран., мто і з бабан. Інтуітыў
на прадбачыць. С. бябу.
СЧЫРВАНЁЦЬ ал чырванець
СЧЫРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
мто (разм.). Закрэсліць у многіх месцах; у
беспарадку пакрэсліць. С. увесь ор/яыкул.
СЧЫСЦІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ціц
ца; зак. Сысці пры чыстцы з паверхні (пра
слой чаго-н., пра бруд і пад.). .Пляма счыс
цілася з касцюма. Ц незак. счышчацца, -Аец
ца.
СЧЫСЦІЦЬ, счышчу, счысціш, счыс
ціць; счышчаны; зак., мяк?. Чысцячы,
зняць з паверхні чаго-н. С. фарф? з мыбы. Ц
незак. счышчаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
СЧЫТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак. 1.
мто. Распазнаць даныя, атрымаць ці зда
быць інфармацыю, запісаную на якім-н.
носьбіце. С. мтрыхавы коб /насару. С.
файл. 2. м/ло з чым. Чытаючы, параўнаць
і зверыць (які-н. тэкст). С. гранкі з рукапі
сам. II незак. счытваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
счытванне, -я, н. / счЫтка, -і, ДАТ-тцы, лс.
СЧЫТЧЫК, -а, мн -і, -аў, м Той, хто
счытвае які-н. тэкст. Ц лс. счЫтчыца, -ы,
мн. -ы, -чыц.
СЧЭЗНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак.
(разм.). Зачахнуць, заняпасці. Яна, в/баць,
не акрыяе, /яак і счэзне.
СЧЭП, -а / -у, м. 1. -у, ел. счапіць. 2. -а,
мн. -ы, -аў. Прыстасаванне, пры дапамо
зе якога што-н. счэпліваюць. Лазенныя
счэяы.
СЧЭПЛІВАННЕ ал счапіцца
СЧЭПЛІВАЦЦА ел счапіцца
СЧЭПЛІВАЦЬ ел счапіць
СЧЭПНЫ, -ая, -ае. 1. ел. счапіць. 2.
Такі, які счапляецца, які можна счапіць.
Счэпнае ярыс/яасаеанне.
СЧЭПШЧЫК, а, мн -і, -аў, м (спец)
Рабочы, які счэплівае вагоны. Ц лс.
счЭшпчьша, -ы, мн. -ы, -шчыц.
СЧЭРЧВАЦЬ ел счарціць
СЧЭСВАННЕ' ел счасаць'
СЧЭСВАННЕ' ел счасаць'
СЧЭСВАЦЦА' ел счасацца'
СЧЭСВАЦЦА' ел счасацца'
СЧЭСВАЦЬ' ел счасаць'
СЧЭСВАЦЬ' ел счасаць'
СШАРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
зак., млю (разм.). Пашкодзіць шаркан
нем. С. лаблоеу.
СШАТКАВАЦЬ ел шаткаваць
СШАТРАВАЦЬ ел шатраваць
СШЫТАК, тка, мн -ткі, ткаў м 1.
Сшытыя лісты чыстай паперы ў воклад
цы. Смытк/ ў кле/яку. баульны с. 2. Скла
дзены, але не разрэзаны друкаваны аркуш
у кнізе, брашуры і пад. (спец.). Ц ярым.
сшЫткавы, -ая, -ае.
СШЫЎНЫ, -Ая, -бе. Пашыты не з цэ
лага кавалка, са швом. С. каўнер.
СШЫЦЬ, сшыю, сшйеш, сшЫе; сшы
ты; зак., мто. 1. ел. шыць. 2. Злучыць

шыццём. С. бва кліны скуры. Ц незак. сшы
ваць, -Аю, -Аеш, -Ае (да 2 знач.). Ц наз. сшы
ванне, -я, н. (да 2 знач.) / сшЫўка, -і, ДАТ
сшйўцы, лс. (да 2 знач.).
СШЭРХЛЫ, -ая, -ае. 1. Пасівераны
(пра скуру на твары, руках і пад.). С. твор.
2. Здранцвелы, знямелы, зацёкшы. /Таза
смэрхла. II наз. сшэрхласць, -і, лс.
СШЭРХНУЦЬ ел шэрхнуць
СЫВАРАТКА, -і, ДЙГ -тцы, лс. Вад
касць, што атрымліваецца пры згортванні
крыві па-за арганізмам, а таксама назва
некаторых лекавых прэпаратаў з крыві.
ТТро^^ы^/язрымная с. Ц ярым. сываратач
ны, -ая, -ае.
СЫГРАНЫ, -ая, -ае. Які вызначаецца
зладжанасцю ў працэсе ігры. С. аркес/лр.
Скароная футбольная каманда. Ц наз.
сыгранасць, -і, лс
СЫГРАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. Дасягнуць зладжанасці ў сумеснай
гульні. Футбольная каманда сыгралася. Ц
незак. сыгрывацца, -аюся, -аешся, -аецца.
II наз. сыграўка, -і, ДАТ -раўцы, мн. -і, -равак, лс.
СЫГРАЦЬ ел іграць
СЫКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. Ут
вараць глухія гукі, якія нагадваюць пра
цяжнае вымаўленне гука «с». 7ус/ выцяенул/ мы/ / напал/ с. 2. яеран. Гаварыць зду
шаным ад раздражнення голасам (разм.).
3. яеран. Злоснічаць, выказваць сваё неза
давальненне (разм.). С. намулса. Ц абнакр.
сЫкнуць, -ну, -неш, -не; -ні (разм.). Ц наз.
сЫканне, -я, н. / сык, -у, м. (разм.).
СЫН, -а, мн. сынЫ, -бў м. 1. Асоба
мужчынскага поду ў адносінах да сва
іх бацькоў. Малобмы с. ручыцца ў мкале.
2. звычайна мн., яеран., чаео. Чалавек як
носьбіт характэрных рыс свайго ася
роддзя, грамадства, народа і пад. (вы
сок.). Сыны .Беларус/. Сыны свайго часу. Ц
ласк. сынбк, -нкА, мн. -нкі^ -нкбў м. (да
1 знач.), сыночак, -чка, мн. -чкі, -чкаў м.
(да І знач.). Ц ярым. сынбўскі, -ая, -ае (да 1
знач.). Сыноўск/я абавязкі.
СЫП, -у м. Дробныя плямкі ці пры
шчыкі, якія з'яўляюцца на целе пры нека
торых хваробах. Алере/чны с.
СЫПАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -пяец
ца; сьіпся; незак. 1. Пра што-н. сыпкае,
дробнае або пра многія прадметы: падаць,
валіцца; асыпацца; ляцець, разлятацца
ва ўсе бакі; выпадаць. Са страх/ сыплецца
снее. З торбы сыплецца мука. 2. перан. Пра
частыя гукі, словы: чуцца, распаўсюдж
вацца, гучаць. %леб сылал/ся лсарты. 3.
Пра тканіну: разбурацца ў выніку выпа
дання нітак па абрэзаным краі (разм.). 4.
перан. Імкліва ў спеху бегчы. З узгорка сы
лал/ся бзец/.
СЫПАЦЬ, -плю, -плеш, -пле; сып;
сьгпаны; незак. 1. мто. Прымушаць па
даць куды-н., паступова выпускаючы
(што-н. сыпкае ці дробнае). С. крупы ку
рам. С. бульбу ў кучу. 2. (7 / 2ас. звычайна не
ўлсые ). Пра дробны, часты дождж, снег:
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ісці, падаць. З вечара сыпаў калючы снее. 3.
яеран., мто, чым. Накіроўваць на каго-н. у
вялікай колькасці; надзяляць, асыпаць. С.
уборы. 4. перон., мто, чым і без бая. Гава
рыць хутка і многа (разм.). С. лсортам/. 5.
яеран. Імкліва бегчы, ісці, ехаць (разм.). З
хаты сыплюць бзец/. Ц абнакр. с&пнуць, -ну
-неш, -не; -ні.
СЫПКА, -і, ДАТ -пцы, мн. -і, -пак, лс.
Тое, што і сып.
СЫПКІ, -ая, -ае. Які складаецца з
дробных часцінак, не счэпленых адна з
адной, які мае ўласцівасць рассыпацца.
Сыпкія рэчывы. II наз. с&пкасць, -і, лс.
СЫПНАТЫФОЗНЫ, ая, ае 1. Які
мае адносіны да сыпнога тыфу. С. вфус. 2.
Хворы на сыпны тыф. ТТалата бля сыпна
тыфозных (наз.).
СЫПНУЦЬ ел сыпаць
СЫПНЫ У выразе: сыпны тыф — за
разная хвароба, тыф, суправаджаецца
з'яўленнем на целе хворага сыпу плям.
СЫПНЯК, -ў, м. (разм.). Сыпны тыф.
СЫПЎЧЫ, -ая, -ае. 1. Тое, што і сып
кі. С. лясок. 2. Які рассыпаецца; пушысты,
лёгкі (пра валасы). 77аслямыцця валасы ро
бяцца сыпучым/. II наз. сыпўчасць, -і, лс.
СЫР, -у, мн. сыры, -бў м. Харчовы
прадукт, які робіцца з малака, закваша
нага пэўным спосабам. ТІлаўлены с. Ал/нковы с. Таланбск/ с. б Плаваць (качацца) як
сыр у масле — жыць у дастатку раскошы.
II ломянм. сырбк, -ркА, мн. -ркі^ -ркбў м. II
лрым. сйрны, -ая, -ае.
СЫРА'... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: 1) сыры, у сырым
выглядзе, напр.: сыравялены, сыравэнблсаны; 2) які падвяргаўся толькі першаснай
апрацоўцы, напр. сырабутны (старажыт
ны спосаб вырабу жалеза непасрэдна з
руды; спец.).
СЫРА'... Першая частка складаных
слоў са знач.: які адносіцца да сыру сыра
робства, напр.: сыравар, сыраробны.
СЫРАВАР, -а, мн. -ы, -аў м. Спецыя
ліст па сыраварстве.
СЫРАВАРСТВА, -а, н. Выраб сыру як
галіна прамысловасці. Ц ярым. сыраварны,
-ая, -ае. С. завоб.
СЫРАВІНА, -ы, лс., зб. Матэрыял,
прызначаны для далейшай прамысловай
апрацоўкі. С. тэкстыльнай прамысловас
ці. II лрым. сыравінны, -ая, -ае. Сыравінныя
рэсурсы.
СЫРАДОЙ, -ю, м. Толькі што надоенае
малако. Ц ярым. сырадойны, -ая, -ае.
СЫРАДЭЛЯ, -і, лс. Аднагадовая кар
мавая расліна сямейства бабовых. Ц ярым.
сырадэлевы, -ая, -ае.
СЫРАЁЖКА, -і, ДАГ-жцы, мн. -і, -жак,
лс. Ядомы грыб з крохкай пласціністай
шапкай, звычайна каляровай афарбоўкі. Ц
ярым. сыраёжкавы, -ая, -ае.
СЫРАКВАША, -ы, лс Густое кіслае ма
лако. II лрым. сыраквашны, -ая, -ае.
СЫРАМЯЦЬ, -і, лс., таксама зб. Нядубленая скура (рагатай жывёлы, свіней, ла-
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сеў), якая ідзе на конскую збрую і розныя
тэхнічныя вырабы. Ц лрым. сырамятны,
-ая, -ае. Сырамятная аброць.
СЫРАРОБСТВА, -а, н. Тое, што і сыра
варства. II лрым. сыраробны, -ая, -ае.
СЙРАСЦЬ, -і, ж. 1. ал. сыры. 2. Віль
гаць, павышаная вільготнасць у паветры,
глебе, памяшканні і пад. С. у локо/.
СЫРАЯДЗЕННЕ, я, н (спец) Ужыванне ў ежу толькі сырой гародніны, пла
доў.
СЕіРНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Ежа з твара
гу выглядам падобная на аладку. Сырнік/
со смятанай.
СВІРНЫ ал сыр
СЫРОВАТКА, -і, ДМ -тцы, лс Вад
касць, якая атрымліваецца пры адтоплі
ванні, адстойванні кіслага малака. Ц лрым.
сыроватачны, -ая, -ае.
СЫРОК, -ркА і -ркў, мн. -ркЕ -ркбў м.
1. -ркў, ал. сыр. 2. -ркА. Невялікі брусочак
сыру ці сырковай або тварожнай масы ў
індывідуальнай упакоўцы. Ц лрым. сыр
ковы, -ая, -ае (да 2 знач.).
СЫРЦОВЫ ал сырэц
СЫРЙ, -Ая, -бе. 1. Вільготны, не су
хі. Стаяла восеньская сырая лара. 2. Пра
прадукты харчавання: не печаны, не вара
ны, не смажаны і пад. Сырая бульба. Сы
рое мяса. Есц/ моркву ў сырым выалябзе. 3.
Недавараны, недапечаны, недасмажаны.
С. л/рое. 4. леран. Не да канца апрацаваны,
недароблены. С. раман. Ц наз. страсць, -і,
лс. (да 1 і 4 знач.).
СЫРЙЗНА, -ы, лс., зб. (разм.). 1. Не
даспелая садавіна, сырая агародніна. За
еўся сырызны. 2. Што-н. сырое, вільготнае.
77ё бровы, а с. 3. леран. Пра што-н. не апра
цаванае як след.
СЫРЭЦ, -рцў, м. Не да канца вырабле
ны або не ачышчаны прадукт, паўфабры
кат. Лен-с. II лрым. сырцовы, -ая, -ае.
СЫРЭЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -бе; незак.
Станавіцца сырым (у 1 знач.). 77омям/конне сырэе. Ц зак. адсырэць, -бе.
СЫСКАЦЦА, сышчўся, сышчашся,
сышчацца; сышчыся; зак. (разм.). Знай
сціся, адшукацца. 77раз некальк/ еобз/н
сыскаўся сабака.
СЫСКАЦЬ, сышчў, сышчаш, сышча;
сышчй; сыскАны; зак. 1. м/то з каео. Пры
мусіць вярнуць сабе што-н. пазычанае ка
му-н.; прымусіць заплаціць. С. сто рублёў.
77осб////чом/, лакуль сы///чом/ (прымаўка).
2. каео-м/то. Знайсці, адшукаць (разм.).
Торт сем лар лапцем стаптаў лакуль та
кую пару сыскаў (з нар.). Ц незак. сыскваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. сыскванне, -я, н. (да
I знач.).
СЫСЎН, -А, мн. -й, -бў м. 1. Дзіцяня
млекакормячай жывёліны, якое ссе маці.
2. Немаўля (разм., жарт.). 3. леран. Мала
ды, нявопытны ў якой-н. справе чалавек.
II ламянм/. сысунбк, -нкА, мн. -нкЕ -нкбў, м.
СВІСЦЕ сыдў, сьідзеш, сйдзе; сышбў
-шлА, -лб; сыдзі; зак. 1. з чаео. Ідучы, па
кінуць сваё месца, спусціцца. С. з еанка.
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С. з лесв/цы. 2. з чаео. Адысці з месца, па
кінуць месца, пераходзячы на іншае. С.
з барое/ на тратуар. 3. (7 / 2 ас. звычайна
не ўлсыв.), з чаео. Выйсці з вытворчасці,
быць вырабленым. З канвеера сым/оў ты
сячны трактар. 4. Пайсці куды-н.; пакі
нуць месца жыхарства, работы. С. ў кра
му. С. з бому. С. на заработкі. 5. (7 / 2 ас.
звычайна не ўлсыв.), з каео-чаео. Знікнуць
з паверхні чаго-н. З твару сым/л/ болькі.
Снее сым/оў з узеоркаў. 6. (7 і 2 ас. звычай
на не ўлсыв.). Перастаць ставіцца ў тэатры,
дэманстравацца ў кіно. Спектакль сым/оў
са сцэны тэатра. 7. (7 і 2 ас. звычайна не
ўлсыв.). Закончыцца, скончыцца, прай
сці. Сым/лі тыя цялскія часы. 7эрмін пры
ёму заявак сым/оў. 8. (7 і 2 ас. звычайна не
ўлсыв.). Пра справу здарэнне і пад.: за
кончыцца, завяршыцца добра, шчасліва
(разм.). У сямейным лсыцціўсё сым/ло бобра. 9. за каео-м/то. Быць прынятым, пры
знаным за каго-, што-н. С. за сястру. 10.
(7 і 2 ас. звычайна не ўлсыв.). Пра газ, па
ру ваду і пад.: выйсці, выліцца, выцечы.
Мутная ваба сым/ла з крана. Дым сым/оў з
пакоя, б Сысці з рук — прайсці беспака
рана, без непрыемнасцей. Сысці ў магілу
(высок.) — памерці. Ц незак. схбдзіць і сы
ходзіць, -джу -дзіш, -дзіць. II наз. сход, -у
М-дзе, м. (да 1—3 і 5 знач.) і сыходжанне,
-я, н. (да 1—4, 10 і 11 знач.).
СЫСЦІСЯ, сыдўся, сыдзешся, сыдзец
ца; сышбўся, -шлАся, -шлбся; сыдзіся;
зак. 1. Дайшоўшы да якога-н. месца, су
стрэцца. С. на скрылсаванні барое. 2. (7 і
2 ас. абз. звычайна не ўлсыв.). Прыйсці ў
адно месца, сабрацца (пра многіх). 776
скоб сым/ласяўся вёска. 3. леран., з кім. Па
сябраваць. Мы сым/ліся ям/чэ са стубэнцкіх
еабоў. 4. з кім. Уступіць у шлюб, наладзіць
сумеснае жыццё. 5. леран., у чым, чым.
Аказацца адзінадушным у чым-н., прый
сці да згоды. С. бумкамі. С. ў цане. 6. (7 і
2 ас. звычайна не ўлсыв.). Злучыцца, пры
мкнуўшы шчыльна адзін да аднаго кан
цамі, краямі. Маснічыны сым/ліся. Ланцы
лалруе/ не сым/л/ся. 7. (7 і 2 ас. звычайна не
ўлсыв.), леран. Супасці, аказацца ў адпа
веднасці адно з адным. 77окозонн/ аналі
заў сым/л/ся. II незак. сходзіцца і сыходзіцца,
-джуся, -дзішся, -дзіцца. Ц наз. сыходжан
не, -я, н.
СЫТА, -ы, ДМсыцё, лс. Абрадавае бе
ларускае пітво — мёд, разведзены гатава
най вадой. II лрым. сытОвы, -ая, -ае.
СЕіТНЫ, -ая, -ае. Пажыўны, які добра
насычае. Сытная вячзра. Сытна (прысл.)
ласнебаць. Ц наз. сытнасць, -і, лс.
СЁІТЫ, -ая, -ае. 1. Які наеўся, не ад
чувае голаду; які поўнасцю здаволіўся.
С. (наз.) е&лобнаму не слаеабае (прыказ
ка). Сытае бзіця. 2. Тлусты, укормлены.
С. вяпрук. 3. Які ўтрымлівае шмат тлушчу.
Сытае мяса. 4. леран. Які жыве ў дастатку,
у раскошы; заможны, багаты (разм.). Сы
тыя бзялкі? Сытае лсыццё. 0 Сыты па горла

(разм., неадабр.) — з лішкам, дастаткова
каму-н. чаго-н. Ц наз. сытасць, -і, лс.
СЫХОДЖАННЕ ал сысціся
СЫХОДЗІЦЦА ал сысціся
СЫХОДЗІЦЬ ал сысці
СЫХОДНЫ, -ая, -ае. 1. Які паступова
меншае, паніжаецца. Усыхобным парабку.
С. націск. 2. У матэматыцы: які сходзіцца,
супадае О Сыходная інтанацыя — з пасту
повым паніжэннем тону.
СЫЦЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак. Ста
навіцца сытым (у 2 знач.), адкормленым.
77ры боелябзе кабан расце і сыцее. Ц зак. рассыцёць, -ёю, -ёеш, -ёе і пасыцёць, -ёю,
-ёеш, -ёе.
СЫЧ, -А, мн. -ы, -бў, м. 1. Начная птуш
ка атрада совападобных. 2. леран. Маўклі
вы, пануры чалавек. Сябзіць с. сычом. Ц
лрым. сычыны, -ая, -ае (да 1 знач.). Сычы
нае енязбо.
СЫЧЎГ, -а, м. 1. Адзін з аддзелаў страў
ніка жвачных жывёл. 2. Страва з фаршы
раванага каровінага страўніка. Ц лрым. сы
чужны, -ая, -ае.
СЕіШЧЫК, -а, мн -і, -аў м Агент вы
шукной паліцыі; шпег Ц лс. сышчыца, -ы,
мн. -ы, -шчыц. II лрым. сышчыцкі, -ая, -ае.
СЭНС, -у, м. 1. Унутраная сутнасць,
лагічнае значэнне чаго-н., якое спасціга
ецца розумам. С. слово (яго значэнне). С.
рамана. 2. Мэта, разумная аснова чаго-н.
С. лсыцця. С. работы. Ц лрым. сэнсавы, -ая,
-ае (да 1 знач.).
СЭПІЯ, -і, мн. -і, -пій, лс. 1. Галаваногі
марскі малюск (каракаціца), у целе якога
выпрацоўваецца карычневае фарбаваль
нае рэчыва. 2. Натуральная карычневая
фарба з гэтага рэчыва, а таксама малюнак,
выкананы такой фарбай, і фатаграфія ка
рычневага тону.
СЕПСІС, -у, м. (спец.). Цяжкае інфек
цыйнае захворванне, якое выклікаецца
хваробатворнымі мікробамі. Ц лрым. сэп
тычны, -ая, -ае.
СЕПТЫМА, -ы, лс. У музыцы: інтэрвал
шырынёй у сем ступеней. Тйілікдя с. Ма
лая с.
СЭР, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Пачцівы зва
рот да мужчыны ў Вялікабрытаніі і ЗША.
2. Адзін з дваранскіх тытулаў а таксама
асоба, якая носіць гэты тытул.
СЭРВІС, -у, м. Абслугоўванне насель
ніцтва, задавальненне яго бытавых па
трэб, а таксама сукупнасць арганізацый,
якія займаюцца абслугоўваннем насель
ніцтва ў сферы быту і стварэннем розных
выгод. Лўтомобй/ьны с. Ц лрь/м. сэрвісны,
-ая, -ае.
СЭРЦА', -а, мн. -ы, -аў н. 1. Цэнтраль
ны орган крывяноснай сістэмы, які мае
выгляд мускульнага мяшка (у чалаве
ка — у левым баку грудной поласці). С.
біеццо. Лёррае с. 2. перон. Сімвал душы,
перажыванняў пачуццяў настрояў У яео
боброе с. .Жыць ток, як лобкозеое с. 3. пе
рон. Важнейшае месца чаго-н., цэнтр.
Мінск — с. ном/ой бзярлсозь/. 4. Унутраная
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частка ствала дрэва, сцябла ці плода рас
ліны. 77о еыаляб б^эео моеутлое, а с. елй?ое.
С. моркеь/. 0 Адкрыць сэрца — прызнацца
ў каханні. Ад усяго сэрца — шчыра, чыс
тасардэчна. З адкрытым сэрцам — даверлі
ва, ад душы. Прымаць блізка да сэрца м/то
(разм.) — аднесціся да чаго-н. з увагай,
спачуваннем. Сэрца кроўю абліваецца чыё,
у каао (разм.) — каму-н. вельмі цяжка ад
душэўнага болю. Ц ломялм/. сэрцайка, -а, л.
(да 1 і 2 знач.). Ц ярым. сардэчны, -ая, -ае.
СЗРЦА^, -а, л/л. -ы, -аў, л. Засаўка ў
замку, якая высоўваецца пры павароце
ключа.
СЭРЦАБІЦЦЕ, я, л 1. Біццё, рытм
сэрца. Слокойлое с. 2. Пачашчанае біццё
сэрца (ад хваляванняў хваробы і пад.). У
бз/цяц/ еысокоя /яэмлерд/яурд / с.
СЭРЦАВЕД, а, 3/ дзе, мл ы, аў, м
Знаўца чалавечай душы. Ц зк. сэрцавёдка,
-і,ДА/-ДЦЫ,мл. -і, -дак.
СЭРЦАЁД, -а, Л/ -дзе, мл. -ы, -аў м.
(разм., жарт.). Той, хто лёгка заваёўвае
сімпатыю жанчын, умее закахаць у сябе. Ц
зк. сэрцаедка, -і, ДА/-дцы, мл. -і, -дак.
СЭРЦАПАДОБНЫ, -ая, ае Падобны
па форме да сэрца' (у 1 знач.).
СФТАР, -а, мл. -ы, -аў, м. Парода паляў
нічых даўгашэрсных сабак. Трлолбск/ с.
СЮДЁІ, лрысл. У гэта месца, у гэты бок.
77оклобз/ с. кл/еу/
СЮДЙ-ТУДЙ, лрыс/! 1. У той і дру
гі бок; у розныя бакі. Тблоеек бееое е/обы-тубы з еомоео ролку. 2. У некаторыя
месцы. 7рэбо с/обы-тубь/ збеео//ь. 3. Нішто
сабе, дапушчальна (разм.). Длём ям/чэ е/обы-тубы, о у еячзрл/ змрок обчуеоем/ сябе як
у склеле.
СЮЖЗТ, -а, Л/ -жАце, мл. -ы, -аў м.
Сукупнасць звязаных між сабой дзеянняў
падзей, характараў і лёсаў герояў у якіх
раскрываецца асноўны змест мастацкага
твора. Зоблытолы с. Ц лрым. сюжэтны, -ая,
-ае. С/олсэтлыя л/лл олоеес^/.
СЮЙА, -ы, ДА/сюіце, мл. -ы, сюіт, зк.
Музычны твор, які складаецца з некалькіх
рознахарактарных п'ес, аб'яднаных адзін
ствам задумы. II лрым. сюітны, -ая, -ае. С.
цыкл.
СЮРПРЫЗ, -у, мл -ы, -аў, м Нечака
насць, нечаканы падарунак. Лось бык с./Ц
лрым. сюрпрызны, -ая, -ае
СЮСЮКАЦЬ, аю, -аеш, ае; лезок
(разм.). 1. Размаўляючы, замяняць шыпя
чыя гукі свісцячымі. 2. лброл. Падроблі
вацца пад дзіцячы склад думак, мову і пад.
77е%мо с. з бзецьм/. 3. лерол. Празмерна
апякаць. С. з лоеобролцом/. Ц лоз. сюсюкан
не, -я, л.
СЯБАР, -бра, мл. сябрія, -брбў м. 1.
Той, хто звязаны з кім-н. сяброўствам.
Мой лойлелм/ы с. 2. чоео. Прыхільнік, аба
ронца. Сябры лрыробы. II лрым. сяброўскі,
-ая, -ае.
СЯБЁ, ДА/сабё, Т саббй (саббю), зойм.
зеоро/ллы. Указвае на адносіны дзеяння да
таго, хто яго ўтварае (дзейніка), адпавяда

ючы па сэнсе асабовым займеннікам лю
бой асобы і ліку. Роскозоць лро с. 77оетое/ць собе млоео зобоч. Розмеркоеоць лолйэк
соббАО. Думо/^ь лро с. 0 Выйсці з сябе — раз
злавацца. Замкнуцца ў сабе — адасобіцца
ад іншых. Не па сабе кому (разм.) — няём
ка (пра стан збянтэжанасці, разгубленасці
і пад.). Па сабе (разм.) — па сваім гусце.
Сам не ў сабе (разм.) — пра таго, хто стра
ціў душэўны спакой. У сябе хто (разм.) —
у сваім доме, пакоі і пад.
СЯБЕЛЮБ, -а, мл. -ы, -аў м. (разм.).
Сябелюбівы чалавек, эгаіст.
СЯБЕЛЮБІВЫ, ая, ае Які любіць
толькі сябе, эгаістычны.
СЯБЕЛЮБСТВА,
а, л / СЯБЕ
ЛЮБНАСЦЬ, -і, зк. Клопаты выключна
пра сябе, пра свае інтарэсы; эгаізм.
СЯБРА, -а, мл. сябры, -бў м. Тое, што
і сябор.
СЯБРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
лезок., з к/м і без бол. Знаходзіцца з кім-н.
у сяброўстве. II зок. пасябраваць, -рўю, -рў
еш, -рўе; -рўй.
СЯБРОЎКА, -і, ДА/ -рбўцы, мл. -і,
-рбвак, зк. 1. Асоба жаночага полу якая
сябруе з кім-н. 2. Пра каханую жанчыну.
СЯБРОЎСКІ, -ая, -ае 1. ад сябар 2.
Заснаваны на сяброўстве, добразычлівы.
Сяброўскоя о/ямосферо. 77оеоборыць лосяброўску (прысл.). 3. Які ўмее сябраваць.
Л /лы — х/юлец с.
СЯБРОЎСТВА, -а, л. Адносіны па
між кім-н., якія грунтуюцца на духоўнай
блізкасці, агульнасці інтарэсаў узаемнай
прыхільнасці і пад. Верлое с.
СЯБРЎК, -ё, мл. -і? -бў м. (разм.). Ся
бар, прыяцель, таварыш.
СЯБРЙНА, -ы, зк. (разм.). 1. Кола,
асяроддзе сяброў 2. Сяброўская бяседа з
пачастункам. С. сколчылося лозло.
СЯВАЛКА, -і, ДА/-лцы, мл. -і, -лак, зк.
Тое, што і сяеелько.
СЯВЕНЬКА, -і, ДА/-ньцы, мл. -і, -нек.
зк. Лубянка для ручной сяўбы.
СЯВЁЦ, сяўцА, мл. сяўцы, сяўцбў м.
Сейбіт, чалавек, які сее зярняты на ніве.
СЯГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лезок. 1. Ісці,
рухацца (разм.). С. улэўлелым кроком. 2. (7
/ 2 ос. зеычойло ле ўлсыб.). Прасцірацца,
даходзіць да якой-н. мяжы, узроўню і пад.
Роўл/ло сяеое озк бо рок/. А/ое бумк/ бояёко
сяео/оць (перан.). Ц зок. сягнўць, -нў, -нёш,
-нё; -нём, сегняцё, -нўць; -ні?
СЯГОЛЕТА ал. сёлета
СЯГОЛЕТНІ ал сёлетні
СЯГОННЯ ал сёння
СЯДАЛІШЧА, -а, л. Частка чалавечага
цела, на якую садзяцца; ягадзіцы. Ц лрым.
сядалішчны, -ая, -ае
СЯДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лезок. 1. Тое,
што і собз/ццо. 2. сядАй(це). Ужыв. як пра
панова, запрашэнне сесці.
СЯДЗЁЛКА, -і, ДА/ -лцы, мл. -і, -лак,
зк. Асоба, якая даглядае цяжкахворых
(звычайна малодшага медыцынскага пер
саналу).

СЭР-СЯД
СЯДЗЁННЕ, я, л 1. ал сядзець 2.
Месца, прадмет, на якім сядзяць, на які
садзяцца. Сябзелл/ўоўтобўсезручлыя.
СЯДЗЁЦЦА, -дзіцца; безос., лезок. У
выразе: не сядзіцца, не сядзелася кому —
няма, не было магчымасці, жадання ся
дзець або заставацца дзе-н. 77е сябз/ццо
бол/о.
СЯДЗЁЦЬ, сяджў, сядзіш, сядзіць;
сядзім, седзіцё, сядзець; сядзі; лезок. 1.
Займаць такое становішча, пры якім ту
лава апіраецца на што-н. сваёй ніжняй
часткай. С. ло лоўцы. С. еярхом (на кані).
2. Знаходзіцца на якім-н. месцы, не ру
хаючыся (пра птушак, насякомых). 77остоўк/ сябзяць ло яроеобох. 3. Знаходзіцца,
быць дзе-н., у якім-н. месцы (пра жывых
істот і прадметы). С. цэлы бзель бол/о. Аў
ры сябзяць золертыя. Аяеб сябз/ць у нечы. 4.
Знаходзіцца ў якім-н. стане або займацца
чым-н. С. без робаты. С. зо комл 'ютором. С. зо чорцязком/. С. з хеорым бз/цем.
С. зо еязоллем. 5. Быць у зняволенні;
быць пазбаўленым свабоды. С. у турме.
С. ло еоўлтеохце. 6. (7/2 ос. зеычойло ле
ўлсые.). Знаходзіцца, размяшчацца дзе-н.
77/ыбы ў еоклох сябзяць лям/чыльло. 77об
сослой сябз/ць б/зрое/к. 7. (7 / 2 ос. зеычойло ле ўлсые.). Ілыбока ўпіўшыся куды-н.,
аставацца там. Стрэмко сябз/ць у лольцы.
Дуля сябзело ееяьл// алыбоко ў лозе. 8. (7 / 2
ос. ле ўлсые.). Пра адзенне: добра аблягаць
фігуру. Сўкелко сябз/ць лрыаолсо. О Вось дзе
сядзіць хто-м/то ў коао (разм., неадабр.) —
пра каго-, што-н., што прычыняе вялікія
клопаты, непрыемнасці. Сядзець у дзеўках
(разм.) — доўга не выходзіць замуж. Ц лоз.
сядзённе, -я, л. (да 1, 3 і 4 знач ).
СЯДЗІБА, -ы, мл. -ы, -дзіб, зк. 1. Жы
лыя і гаспадарчыя пабудовы разам з садам
і агародам, што складаюць адну гаспадар
ку. Сялялск/я сябз/бы. 2. Зямельны ўчастак,
заняты будынкамі ў адрозненне ад зям
лі пад палямі, дугамі, лесам. Ц лрым. ся
дзібны, -ая, -ае.
СЯДЗЯЧЫ, -ая, -ае. 1. Такі, які сядзіць.
Убочыць сябзячоео зойцо 2. Такі, які бы
вае, калі сядзяць. Зослуць у сябзячой лозе.
2. Звязаны са знаходжаннем на адным
месцы; маларухомы. Сябзячоя робото. 3.
Прызначаны для сядзення (разм.). У оўтобусе 46 сябзячых месц.
СЯДЛАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лезок., коао
("м/то). Прымацоўваць сядло на спіне жы
вёлы. С. колей. II зок. асядлаць, -Аю, -Аеш,
-Ае; -Аны. Ц лоз. сядланне, -я, л. / сядлоўка,
-і, ДА/-л6ўцы, зк.
СЯДЛб, -А, мл. сёдлы / (з л/ч. 2, 3, 4)
сядліА, сёдлаў л. 1. Сядзенне для конні
ка, якое ўмацоўваецца на спіне жывёлы.
ТУбеое с. 2. Скураное сядзенне веласіпеда,
матацыкла. 3. Назва розных дэталей для
апоры, насадкі чаго-н. Сяб/іо клололо. 4.
Паніжэнне між дзвюма вышынямі ў гор
ным хрыбце. С. Зльбрусо. О Выбіць з сяд
ла — вывесці з раўнавагі, пазбавіць спа
кою. II ломялм/. сядзёльца, -а, мл. -ы, -аў л.

СЯД-СЯР
(да 1 знач.). Ц лрылі. седлавы, -Ая, -бе (да 1
і 2 знач.).
СЯДбК, седакА, мн. седакі^ седакбў м.
1. Коннік, верхавы. 2. Пасажыр, які едзе ў
павозцы, карэце, санях (часам наймаючы
вазака). .Драцьу бороеу седакоў.
СЯДЎН, седунА, мн. седуны, седунбў
м. (разм ). Нерухавы чалавек; чалавек, які
вядзе маларухомы лад жыцця, пасіўны,
бяздзейны; дамасед, Бн не с., каб бома за
смажацца.
СЯКАЧ', секачА, мн. секачіА, секачбў
м (спец.). Востры нож, інструмент, ме
ханізм для раздраблення, сячэння чаго-н.
СЯКАЧ , секачА, мн. секачы, секачбў л*.
Дарослы самец дзіка, марскога коціка.
СЯКЕРА, -ы, мн. -ы, -кбр, лс. 1. Наса
джаная на тапарышча металічная прылада
для сячэння з лязом з аднаго боку і абу
хом з другога. Бацька кушу нажую сякеру. 2.
Прымітыўная выкапнёвая прылада з крэ
меню. II ламянш. сякёрка, -і, ,ДМ-рцы, мн.
-і, -рак, лс.
СЯЮ^ТАКГ, сякАя-такАя, сякбе-такбе,
займ. неазнач. (разм.). Нязначны, некато
ры. 7рэба навесці сякі-такі парабак. Бсць
сякія-так/я здужае/.
СЯК-ТАК, лрысл. 1. З вялікай цяжкас
цю, ледзь-ледзь, Бн сяк-так пераплыў
раку. 2. у злая. зык. Цярпіма.
як лсыццё? — Сяк-так.
СЯКЎЧАЯ, -ай, лін. -ыя, -ых, лс. У ма
тэматыцы: прамая лінія, якая перасякае
крывую ў двух ці болей пунктах. ТТражссц/
сякучую.
СЯЛІБА, -ы, мн. -ы, -ліб, лс. Населены
пункт у сельскай мясцовасці (паселішча,
сяло і пад.). II лрым. сялібны, -ая, -ае.
СЯЛІЦЦА, сялібся, селішся, саліцца;
незак. 1. Уладжвацца на незаселеных мес
цах; пасяляцца, займаць пад жыллё хату
участак; пра птушак, жывёл і пад. С. на
абвебзеным участку. 2. леран. Пра пачуц
ці, настрой і пад.: узнікаць, напаўняць.
Бабзе/ на лепшае селяцца ў бушы. Ц зак. па
сяліцца, -сялібся, -сёлішся, -сёліцца.
СЯЛІЦЬ, сяліб, сёліш, сёліць; сёлены;
незак., каео-мто. Уладжваць на незасе
леных месцах; пасяляць. Ц зак. пасяліць,
-сяліб, -сёліш, -сёліць; -сёлены; наз. пасялённе,-я,н.
СЯЛб, -А, мн. сёлы / (з л/ч. 2, 2, 4) сялы,
сёл, н. 1. Вялікая вёска, гаспадарчы і ад
міністрацыйны цэнтр сельскага раёна для
навакольных паселішчаў а таксама любы
населены пункт негарадскога тылу Брацаўн/к/ сёл. 2. зб. Сельская мясцовасць,
яе жыхары. .Культурная работа на сяле. Ц
нрым. сёльскі, -ая, -ае.
СЯЛЯНКА ал селянін
СЯЛЯНСКІ ал селянін
СЯЛЯНСТВА, -а, н 1. зб Сяляне Бе
ларускае с. 2. Тое, што мае да іх дачынен
не (праца, побыт і пад.). Займацца сялян
ствам. II нрым. сялянскі, -ая, -ае. Сялянскае
пцхо&мсанне.
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СЯМЕЙНАСЦЬ, -і, лс 1. Стан сямей
нага (у 2 знач.); сямейны спосаб жыцця.
2. Заганны прынцып падбору кадраў раз
меркавання працы, калі перавага і прыві
леі аддаюцца родзічам і сваякам.
СЯМЕЙНЫ, -ая, ае 1. ал сям'я 2. Які
мае сям'ю (у 1 знач.), не адзінокі. С. ча
лавек. 3. Прызначаны для сям'і. С. вечар
у клубе.
СЯМЕЙСТВА, -а, н. 1. Тое, што і сям^
(у 1 знач.). ТТрыехал/ ўс/м сямействам у
тэатр. 2. У сістэматыцы жывёл і раслін:
група з некалькіх родаў падобных па бу
дове і блізкіх па паходжанні. С. акунёвых.
С. злакавых.
СЯМЁРА, семярьіх, семярым, семя
рымі, л/ч. зб. 1. З назоўнікамі мужчынска
га і агульнага роду што абазначаюць асоб,
з разам узятымі асабовымі назоўнікамі
мужчынскага і жаночага роду, з назоўні
камі мн. л., якія абазначаюць жывых істот
абодвух полаў з асаб. займ. мн. л. і без за
лежнага слова: колькасць сем. С. хлопцаў.
С. с/рот. С. пасажыраў: чатыры мужчыны
/ тры жанчыны. С. свіней. Бас было с. С.
абнаео не чакаюць (прыказка). 2. З назоў
нікамі, якія абазначаюць маладых істот:
колькасць сем. С. гусянят. 3. звычайна Б
і Б. З множналікавымі назоўнікамі: сем
прадметаў С. саней. С. штаноў. 4. звычай
на Б і Б. З некаторымі назоўнікамі, якія
абазначаюць прадметы, што існуюць або
якія носяць у пары: сем пар. С. туфель. С.
шкарпэтак.
СЯМЁРКА, -і, ДА/-рцы, мн. -і, -рак, ж.
1. Лічба 7. 2. Назва чаго-н. з сямі адзінак,
напр., група з сямі чалавек, карта (для
гульні) з сямю ачкамі і пад. 3. Назва маршрутаў транспартных сродкаў абазнача
ных лічбай 7 (трамвай, аўтобус, тралейбус;
разм.). Дзе с. спыняецца ?Баебу на сямёрцы.
II прым. сямёрачны, -ая, -ае (да 2 і 3 знач.).
СЯМІ... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач.: 1) які складаецца з
сямі якіх-н. адзінак, змяшчае сем адзінак,
напр.: сям/значны, сям/бзённы, сям/еабз/нны; 2) які адносіцца да сямі, да сёмага,
напр. сям/еабз/нны (цягнік).
СЯМІГАДЗІННЫ, ая, ае 1. Працяг
ласцю ў 7 гадзін. С. рабочы бзень. 2. Пры
значаны на сем гадзін. С. аўтобус.
СЯМІГАДОВЫ, ая, -ае 1. ал. сямігод
дзе. 2. Які праіснаваў пражыў 7 гадоў
СЯМІГОДДЗЕ, я, н 1. Тэрмін у 7 га
доў. 2. Іадавіна падзеі, якая была 7 гадоў
назад. С. школы. Ц нрым. сямігадовы, -ая,
-ае.
СЯМІГОДКА, -і, ДМ-дцы, мн. -і, -дак.
ж. (уст.). 1. Сямігадовы план развіцця на
роднай гаспадаркі. 2. Няпоўная сярэдняя
школа з сямю гадамі навучання (існавала
да 1958 г.).
СЯМІДЗЕСЯЦІГАДОВЫ, ая, ае 1.
ал. сямідзесяцігоддзе. 2. Які праіснаваў
пражыў 70 гадоў
СЯМІДЗЕСЯЦІГОДДЗЕ, я, н 1. Пра
межак часу тэрмін у 70 гадоў 2. Іадавіна

чаго-н., што адбылося ці пачалося 70 га
доў назад. С. /7ёрамое/. Ц нрым. сямідзесяці
гадовы, -ая, -ае.
СЯМІДЗЯСЯТЫ ал семдзесят
СЯМІКЛАСНІК, -а, мн і, аў м Ву
чань сёмага класа. Ц ж. сямікласніца, -ы,
мн. -ы, -ніц.
СЯМІКРАТНЫ, -ая, -ае Зроблены сем
разоў павялічаны ў сем разоў Усям/кратным намеры. С. чэмпіён на е/мнаетыцы (які
сем разоў заваяваў гэта званне).
СЯМІМЕСЯЧНЫ, -ая, ае 1. Працяг
ласцю ў сем месяцаў Сямімесячная хваро
ба. 2. Узростам у сем месяцаў Сямімесяч
нае бз/ця. 3. Пра немаўля: які нарадзіўся
неданошаным, праз сем месяцаў пасля за
чацця. Быхобжванне сямімесячных (наз.).
СЯМІМІЛЬНЫ, ая, -ае Даўжынёй
у сем міль. 0 Ісці сямімільнымі крокамі —
вельмі хутка.
СЯМІСОТЫ ал семсот
СЯМІТЫСЯЧНЫ, ая, ае 1. Біч. ла
рабк. да сем тысяч. С. нумар. 2. Які скла
даецца з сямі тысяч адзінак. Сям/тысячнае
войска.
СЯМНАЦЦАЦЬ, -ццаці, Г -ццаццю,
л/ч. Лік і колькасць 17. Ц ларабк. сямнацца
ты, -ая, -ае.
СЯМ-ТАМ, лрысл. У некаторых месцах,
месцамі. За ежай яек бавялося сям-там па
бываць. Сям-там з моху вытыркаюцца ша
пачкі барав/коў.
СЯМ'Я, -ц мн. сём'і / (зл/ч. 2,3, 4) сям'і^
сямёй / сём'яў ж. 1. Ірупа блізкіх сваякоў
якія жывуць разам і звязаны агульнасцю
побыту узаемнай дапамогай, маральнай
і прававой адказнасцю. Бял/кая с. Мабэль
сям7. 2. лбран., каео або якая. Ірупа лю
дзей, аб'яднаных агульнымі інтарэсамі.
Стубэнцкая с. 3. Ірупа жывёл, птушак,
якая складаецца з самца, адной або не
калькіх самак і дзіцянят, што жывуць ра
зам, а таксама група некаторых жывёлін
або раслін аднаго віду. С. мябзвебзяў. С.
бяроз. О Сям'я моў — у лінгвістыцы: гру
па роднасных моў Ц ламянш. сямёйка, -і,
ДМ-мёйцы, мн. -і, -мёек, ж. (да 1 знач.). Ц
лрым. сямёйны, -ая, -ае (да 1 знач.).
СЯНАЖ, сенажў, м. Падвяленая здроб
неная трава, звычайна прасаваная, якая
захоўваецца ў спецыяльных герметычна
закрытых сховішчах і выкарыстоўваец
ца як багаты вітамінамі прэсны корм для
жывёлы. С. з люцэрны. Ц лрым. сянажны,
-ая, -ае.
СЯННІК, сеннікА, мн. сеннікі^ сеннікбў м. Матрац, набіты сенам ці саломай.
II прым. сенніковы, -ая, -ае.
СЯННЫ ел сена
СЯРДЗІТЫ, -ая, -ае. 1. Схільны серда
ваць, злавацца; злосны. Сярбз/тая сусебка. 2. Які выражае раздражненне, злуецца
на каго-, што-н. С. позірк. С. на жонку. 3.
леран. Які моцна дзейнічае (пра алкаголь,
табаку гарчыцу і пад.). Сярбз/тая еарчыца. С. перац. 4. леран. Вельмі моцны (пра
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мароз, вецер і пад.; разм.). С. мароз. Ц маз.
сярдзітасць, -і, лс. (да 2 знач.).
СЯРЖАНТ, -а, Л/ -нце, лін ы, -аў, л*
Званне малодшага каманднага саставу ў
арміі і міліцыі, а таксама асоба, якая мае
гэта званне. Ц ярым. сяржанцкі, -ая, -ае.
СЯРМЙІА, і, ДА/ -мязе, мл. і, -мйц
лс. Верхняе адзенне з грубага даматканага
сукна. II лрым. сярмяжны, -ая, -ае.
СЯРНІСТЫ, ая, -ае Які мае ў сабе се
ру (у 1 знач.). Сярл/сл/ыям/лералы.
СЯРНІЧКА, і, ДА/ чцы, мя -і, -чак,
лс. (разм.). Запалка. Ц лрым. сярнічкавы,
-ая, -ае / сярнічачны, -ая, -ае.
СЯРбД, лрылдз. з Р 1. У прамежку па
між краямі якой-н. прасторы, пераважна
пасярод яе. 27дляяк<? с. лесу. 2. У акружэнні
каго-, чаго-н. (якіх-н. аднародных прад
метаў, з'яў; асоб); паміж кім-, чым-н. Харабель с. /дьЎоў. 3. Між канцом і лапаткам
якога-н. часавага перыяду у сярэдзіне.
77рачлуцца с. ночы. 4. У асяроддзі каго-н.,
у складзе якога-н. мноства. Лейлдцыйяля
рабол/а с. еыбарм/чыкаў.
СЯРОД... лрысл/аўка. Утварае прымет
нікі са знач.: які знаходзіцца сярод, па
сярод чаго-н., у сярэдзіне чаго-н., напр.:
сяройЗзёялы, сяроЎсезоллы.
СЯРПЯНКА, і, ДА/ нцы, лс Лёгкая
баваўняная тканіна вельмі рэдкага пля
цення. II лрым. сярпянкавы, -ая, -ае.
СЯРЭБРА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносіны
да серабра (у 1 знач.), напр.: сярэбрдзмям/чальлы, слрэбрдллде/льчм, сярэбрдсе/лцоеы.
СЯРЭБРАНІК', а, мл і, аў м (гіст)
Старажытная дробная сярэбраная манета.
СЯРЭБРАНІК', а, мл -і, -аў м Спе
цыяліст па серабрэнні рэчаў і чаканны
серабра.
СЯРЭБРАНЫ, ая, ае 1. Зроблены з
серабра. Сярэбралая ль/лска. 2. Які змя
шчае серабро. Сярэбралая руЎа. 3. лердл.
Колерам або бляскам падобны да сераб
ра. С. /лем. 3. Меладычна звонкі, высокага
тону. С. еолас. С. зеол. 0 Сярэбранае вясел
ле — дзень дваццаціпяцігоддзя шлюбнага
жыцця.
СЯРЭДЗІНА, -ы, лс. 1. Сярэдняя час
тка чаго-н., роўна аддаленая ад краёў або
пачатку і канца чаго-н.; цэнтр. С. круеа. С.
мдсл/д. 2. Час, прыблізна аднолькава адда
лены ад пачатку і канца чаго-н. С. Ўля. У
сярэ^з/лелел/д. 3. Паясніца (разм.). 2?ад/ць
с. II лдмялм/. сярэдзінка, -і, ДМ -нцы, лс. 0
Залатая сярэдзіна — пра спосаб дзеяння,
пры якім пазбягаюць крайнасцей, рызы
кі.
СЯРЭДНЕ... (а таксама сярэдня...)
Першая састаўная частка складаных слоў

са знач.: 1) сярэдні (у 2 знач.), напр.: сярэЭледры%6мел/ычль/, сярэ^лесл/дл/ысл/ь/члы; 2) які знаходзіцца ў сярэдзіне, сярэдні
(у І знач.), напр.: сярэ^ле^елйруск/, сярэЎлелрадел/лы, сярэЎлел/аелслы; 3) сярэдні (у З
знач.), напр.: сярэб)леласляеаючь/, сярэЎлеўкррмделы, ся/?Э(Злеусл/7ь/ім/П(?ь/; 4) які з'яў
ляецца сярэднім у жыцці, гісторыі, раз
віцці чаго-н., напр.: сярэ^лееякоеы, сярэўлеладеад/л/ычлы, сярэ^лечлцаярц/члы; 5) які
мае адносіны да сярэдняй адукацыі, напр.:
сярэ(3лемей,/цылск/, сярэй/ел/эхл/чль/.
СЯРЭДНЕВЯКОЎЕ, я, л (з вялікай
літары). Сярэднія вякі, гістарычная эпо
ха. Ралмяе С. II лрым. сярэдневякбвы, -ая,
-ае. Сярэйлебякоедемдсл/ацл/бд.
СЯРЭДНІ, -яя, -яе. 1. Які знаходзіцца ў
сярэдзіне, паміж якімі-н. крайнімі пунк
тамі, велічынямі і пад.; прамежкавы. Сп
раўляе цячэллерак/. С. узросл/. 2. Які ўяўляе
сабой велічыню, атрыманую дзяленнем
сумы некалькіх велічынь на іх колькасць.
СярэЎляя зорляал/а за еоў. СярэЎляя ёдам.
СярэЎляя хул/касць цяел/ка. Спраўляе (наз.)
арь/^мел/ь/нлае. 3. Пасрэдны; ні добры, ні
благі. С. сл/уўэлл/. СярэЎлія лослех/. 4. Не
вышэй звычайнага ўзроўню, нормы. СяраЎлія лал/рабаеалл/. Чадаеек спраўляла
росл/у. О Сярэдняе вуха — поласць за бара
баннай перапонкай, перад унутраным ву
хам С Вышэй (ніжэй) сярэдняга — вышэй
(ніжэй) якой-н. нормы. У сярэднім — ЗЫ
ХОДЗЯЧЫ з сярэдніх велічынь, паказчыкаў
СЯРЭДНЯ... (а// сярэдне...) Першая
састаўная частка складаных слоў ужыв.
замест «сярэдне...*, калі націск у другой
частцы падае на першы склад, напр.: сярэЎляЎзеллы, сярэЎлялозл/, сярэЎляруск/,
еярэЎляслеяь/, сярэЎлясу/нлчль/.
СЯРЭДНЯВЕЧЧА, а, л (з вялікай лі
тары). Тое, што і СярэЎлееякоўе. Ц лрь/м.
сярэднявёчны, -ая, -ае.
СЯРЭДНЕЯЗЫЧНЫ, ая, ае (спец)
Іук, які вымаўляецца пры ўдзеле сярэд
няй часткі спінкі языка.
СЯСТРА, -Ы, мл. сёстры / (з л/ч. 2, 2, 4)
сястры, сясцёр, лс. 1. Кожная з дачок у
адносінах да іншых дзяцей гэтых жа баць
коў. РоЎлая с. ДедюрдЎлдя (сл/рь/ечлля) с.
2. Асоба сярэдняга медыцынскага перса
налу ў лячэбнай установе. МеЎыцылёкая
с. А/рдре/члдя с. 3. Манашка. О Малочная
сястра — дачка мамкі ў адносінах да вы
кармленых ёю чужых дзяцей, а таксама
выкармленая дзяўчынка ў адносінах да
дзяцей мамкі. Міласэрная сястра — меды
цынская сястра, якая дапамагае хворым,
раненым. Сястра-гаспадыня — асоба, якая
загадвае гаспадаркай, бялізнай, інвента
ром і інш. у лячэбных і дзіцячых устано
вах. II ламялм/. сястрыца, -ы, мл. -ы, -рыц,

СЯР-СЯЧ
лс. (да 1 і 2 знач.) / сястрычка, -і, 27^-чцы,
мл. -і, -чак, лс. (да 1 і 2 знач.). Ц лрь/л/. сяс
трын, сестрынй, сестрынб (да 1 знач.) /
сястрынскі, -ая, -ае (да 1 знач.).
СЯТЧАТКА, -і, ДМ-тцы, лс. Унутраная
святлоадчувальная абалонка вока.
СЯЎБА, -ьі, лс. 1. ад. сеяць. 2. ПарА, калі
сеюць. 77ачадася с. С. дрыль/.
СЯЎРЎІА, -і, ДМ -рўзе, л/л. -і, -рўц лс.
Каштоўная прамысловая рыба сямейства
асятровых. II лрь/м. сеўружыны, -ая, -ае.
СЯЎРУЖЫНА, -ы, лс. Мяса сяўругі як
ежа.
СЯЧКАРНЯ, -і, мл. -і, -рань / -рняў лс.
Сельскагаспадарчая машына для рэзкі са
ломы на корм, а таксама для здрабнення
зялёнай масы раслін на сілас.
СЯЧЫ / СЁКЧЫ, сякў, сячбш, сячб;
сячбм, сечацё, сякўць; сек, сёкла; сячы;
сёчаны; лсзяк. 1. каео-м/л/о. Удараючы з
размаху чым-н. вострым, раздзяляць на
часткі, здрабняць. С. б{роеы. С. лсў. С. мя
са. 2. каео-м/л/о. Падсякаючы, валіць на
зямлю, аддзяляць ад асновы; ссякаць. С.
лес. С. калусл/у. 3. м/л/о. Абчэсваць (ка
мень; спец.). С. камель. 4. каео-м/л/о.
Біць, караць розгамі, рэменем і пад. 5. (7
/ 2 ас. зеычаі/ла ле ўлсые ), каео-м/л/о і без
Ўал. Ліць моцна, струменямі; з сілай біць,
хвастаць (пра дождж, град і пад.). Даны
Ўзель сячэ ЎолсЎлс. Траў сячэ збалсылу. 6.
каео-м/л/о. Пра насякомых: кусаць (разм.).
ЛеаЎл/ / сдялл/ сякуць кароў. 7. лерал. Вы
казвацца пра каго-, што-н. рэзка, рашуча.
С. лраўўу ў еочы. 8. (7 / 2 ас. зеычамла ле
ўлсые.), м/л/о. Ірызці, прагрызаць дзіркі
(пра мышэй; разм.). Мым/ы сякуць садому.
II зак. пасячЫ / пасёкчы, -сякў, -сячбш, -сячб; -сячбм, -сечацё, -сякўць; -сёк, -кла;
-сячы; -сёчаны (да 1, 4—6 і 8 знач.) / сся
чы / ссёкчы, ссякў, ссячбш, ссячб; ссячбм,
ссечацё, ссякўць; ссек, -кла; ссячы; ссёчаны (да 2,4—6 і 8 знач.). Ц аЎлакр. секанўць,
-нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні;
-нўты (да 1, 4—7 знач.). Ц лаз. сячэнне, -я,
л. (да І—4 знач.).
СЯЧЫСЯ / СЁКЧЫСЯ, сякўся, ся
чбшся, сячбцца; сячбмся, сечацёся, сякўцца; сёкся, сёклася; сячЫся; лезак. 1.
Біцца, весці бой. С. ла м/абдях. 2. (7 / 2ас.
ле ўлсые.). Рассякацца, быць пасечаным.
Лў аел/о кудяў сячэцца л/сце ла Ўрэеах. 3.
(7/ 2 ас. ле ўлсые.). Пра валасы: ламацца,
расшчапляцца на канцах. Ц зак. пасячьіся /
пасёкчыся, -сячэцца (да 2 і 3 знач.).
СЯЧЭННЕ, -я, л. 1. ед. сячы. 2. Паверх
ня, плоскасць, па якой што-н. рассечана,
разрэзана. ТТаЎоўлсалаес. С. карл/заўзмармуру. С. эдекл/рычлаеа лроеаўу. О Кесарава
сячэнне — аперацыя вымання плода шля
хам разрэзу брушной сценкі і маткі.

ТАБ-ТАЕ

ТАБАКА, -і, ДА/-бАцы, лс. 1. Расцёртыя
ў парашок лісты тытуню для нюхання. 2.
Тое, што і тытумь (разм ). Дурыць табаку.
77асымкаеаць табаку. Ц ярым. табачны, -ая,
-ае. Гл/ст.
ТАБАКЕРКА, -і, ДА/ -рцы, мм. -і, -рак,
ж. Скрыначка для табакі (у 1 знач.). Ц
ярым. табакёрачны, -ая, -ае
ТАБАКЎР, -а, мм. -ы, -аў, м. (разм.).
Той, хто курыць табаку тытунь (у 2 знач.).
ТАБАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; мездк.
(спец.). Веславаць назад для руху кармой
наперад, тармажэння або павароту лодкі.
ТАБАР, -а, мм. -ы, -аў м. 1. Ірупа цы
ганскіх сем'яў якія качуюць разам, а так
сама іх стан, абоз. 2. Умацаваны лагер казакоў з абозам (гіст.). Ц ярым. табарны, -ая,
-ае.
ТАБЕЛЬ, -я, мм. -і, -яў м. 1. Спіс, пе
ралік чаго-н. у пэўным парадку. 2. Веда
масць паспяховасці вучняў 3. Спецыяль
ная ведамасць для ўліку рабочага часу ва
ўстановах, арганізацыях і пад. О Табель
аб рангах — у дарэвалюцыйнай Расіі: су
адносіны чыноў ваеннага, грамадзянскага
і прыдворнага ведамстваў па рангах, кла
сах. II ярым. табельны, -ая, -ае.
ТАБЕЛЬШЧЫК, -а, мм -і, -аў м Ра
ботнік прадпрыемства, установы, які вя
дзе ўлік па табелі (у 3 знач.). Ц лс. табель
шчыца, -ы, мм. -ы, -чыц.
ТАБЛЁТКА, -і, ДА/-тцы, мм. -і, -так, лс.
Маленькі дыск з прасаванага лекавага парашку. II ярым. таблётачны, -ая, -ае.
ТАБЛІЦА, -ы, мм. -ы, -ліц, лс. Звесткі
аб чым-н., размешчаныя па графах у пэў
ным парадку. Залоўм/ць таб/нцу. Г ммолсамня. II ламямм/. таблічка, -і, ДА/ -чцы,
мм. -і, -чак, лс. II лрым. таблічны, -ая, -ае.
ТАБЛІЧКА, -і, ДА/ -чцы, мм. -і, -чак,
лс. 1. ад. табліца. 2. Пласцінка, дошчачка
з надпісам, які ўказвае, абазначае што-н.
ТАБЛб, месжл., м. Спецыяльны шчыт са
светлавымі сігналамі або надпісамі для ін
фармацыі аб чым-н. Сеетлаеое /л.
ТАБЛЬДОТ, -а, А/-дбце, м. Назва агуль
нага абедзеннага стала (у 3 знач.) у гасці
ніцах, пансіёнах, на курортах у некаторых
краінах.
ТАБЎ, мескл., м. 1. У першабытных народаў: рэлігійная забарона на якое-н. сло
ва, дзеянне, прадмет. 2. лерам. Наогул пра
што-н. забароненае. Г ма алкаголь.
ТАБЎН, -А, мм. -й, -бў, м. Статак коней,
а таксама аленяў і некаторых іншых ка
пытных жывёл. II лрым. табўнны, -ая, -ае /
табуновы, -ая, -ае.
ТАБУНІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -іцца;
мезак. Збірацца, збівацца ў табун. Хам/ табуяяцца. II зак. стабуніцца, 1 і 2 ас. не ўжыв.,
-іцца.
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ТАБУНШЧЫК, -а, мм і, аў, м Пастух
пры табуне. Ц лс. табуншчыца, -ы, мм. -ы,
-чыц.
ТАБУРЭТКА, -і, ДА/ -тцы, мм. -і, -так,
лс. Разнавіднасць мэблі без спінкі для
сядзення. II ламямм. табурэтачка, -і, ДА/
-чцы, мм. -і, -чак, лс. Ц лрым. табурэтны,
-ая, -ае.
ТАВАР, -у мм. -ы, -аў м. Прадукт пра
цы, выраблены для абмену продажу. 7йзары н/ырокаеа ўлсы,мку. Ц лрым. таварны,
-ая, -ае. 7а#армае абазмачэмме. Г. еыеляб
(добры знешні выгляд тавару). Г злак
(знак прадпрыемства, фірмы).
ТАБАРА,.. / ТАБАРА ... Першая састаў
ная частка складаных слоў са знач. тавар,
таварны, напр.: таеараеытеррца, таеаразабеслячэмме, табараслалсыбец, тазарамасюлсырск/, мілелрд-/мрамсллр/ймы.
ТАВАРААБАРАЧЭННЕ, -я, м Тое, што і
тавараабарот.
ТАВАРААБАРОТ, у А/-рбце, м Абарот
тавараў у народнай гаспадарцы. Роем таеараабароту.
ТАВАРААБМЁН, -у м. Абмен таварамі.
Шырокі м?. II лрым. тавараабмённы, -ая, -ае.
ТАВАРАВЕД, -а, А/ -дзе, мм. -ы, -аў, м.
Тое, што і таваразмавец.
ТАВАРАВЫТВОРЦА, -ы, мм. ы, аў м
Той, хто заняты вытворчасцю тавараў
ТАВАРАЗНАВЕЦ, -нАўца, мм. -нАўцы,
-нАўцаў, м. Спецыяліст у галіне тавара
знаўства.
ТАВАРАЗНАЎСТВА, а, м Сукупнасць
ведаў пра тавар як прадмет гандлю, пра
яго ўласцівасці, гатункі і спажывецкае
значэнне. Ц лрым. таваразнаўчы, -ая, -ае.
ТАВАРАЗНАЎЦА, ы, мм ы, аў м
Тое, што і таеаразмавец.
ТАВАРАПРАВОДНЫ, ая, ае (спец)
Які мае адносіны да руху тавараў ад вы
творцы да спажыўца.
ТАВАРНАСЦЬ, -і, лс. (спец.). Здоль
насць вырабляць прадукцыю для рынку.
ТАВАРНЫ, -ая, -ае 1. ал. тавар 2. Які
мае адносіны да перавозкі тавараў Г цяем/к. 7йбармдя стамцыя. 3. Які з'яўляецца
таварам (звычайна аб прадуктах сельскай
гаспадаркі; спец.). 7йбдрмдезболслсд.
ТАВАРНЯК, -А, мм. -і^ -бў м. (разм.).
Таварны цягнік.
ТАВАРЫСКІ, ая, -ае. 1. Які мае адно
сіны да таварыша (у 1 знач.). 7ооорыскал
лабтрымка. 2. Шчыры, сяброўскі. %60рыская размова. 3. Кампанейскі, згавор
лівы. 4. Які не мае афіцыйнага характару
(пра спартыўныя спаборніцтвы). 7аеарыская сустрэча ла футболе. О Таварыскі
суд — грамадскі суд у СССР для разгляду
спраў звязаных з парушэннем дысцыплі
ны, грамадскага парадку і пад. Ц маз. тава
рыскасць, -і, лс. (да 1—3 знач.).

ТАВАРЁІСТВА, -а, м 1. Блізкасць, за
снаваная на таварыскіх адносінах. баявое
т. Дам/ць брулсбу / т. 2. мм. -ы, -аў. Аб'яд
нанне людзей для якой-н. мэты; установа,
арганізацыя. Г ла ахове прыроды. Слартыўмае т.
ТАВАРЫШ, -а, мм -ы, -аў м 1. Чала
век, блізкі каму-н. па агульнасці поглядаў
дзейнасці, умовах жыцця і пад. Школьмы
т. 2. Пры савецкай уладзе: грамадзянін,
чалавек у грамадстве, а таксама зварот
да грамадзяніна (звычайна перад прозві
шчам, званнем, назвай прафесіі). 2Йтаць
таварым/аўз <3рулсал/обмыхкра/м. 3. каао. У
назвах службовых асоб: памочнік, намес
нік (уст.). Г мрак^рора. Ц лс. таварышка, -і,
ДА/-шцы, мм. -і, -шак (да 1 знач.).
ТАВАРЫШАВАЦЬ, -шўю,
шўеш,
-шўе; -шўй; мазок. (разм.). Быць тавары
шамі з кім-н II маз. таварышаванне, -я, м.
ТАВЁРНА, -ы, мм. -ы, -вёрн / -аў лс.
Невялікі шынок, карчма ў Італіі і некато
рых іншых краінах.
ТАВОТ, -у 3/ -вбце, м. Іустая змазка
для машын і механізмаў Ц лрым. тавотны,
-ая, -ае.
ТАІАСВЁТНЫ, ая, -ае У рэлігійных
уяўленнях: незямны, замагільны, пасмя
ротны.
ТАГАЧАСНЫ, -ая, -ае 1. Які існаваў
у мінулым, у тыя часы, пра якія ідзе га
ворка. 2. Які адносіцца да аднаго часу
да адной эпохі з кім-, чым-н. Ц маз. тага
часнасць, -і, лс.
ТАДЖЁІШ, -аў абз. -жйк, -а, м. Народ,
які складае асноўнае насельніцтва Рэс
публікі Таджыкістан. Ц лс. таджычка, -і,
ДА/ -чцы, мм. -і, -чак. Ц лрым. таджыкскі,
-ая, -ае.
ТАДЁІ, лрысл. 1. У той час, у мінулым,
не цяпер. 7^ бзец/ ямічэ ме умел/ чытаць.
2. Пры пэўных умовах, абставінах. Схобзна у маеаз/м ла хлеб, т. тольк/ молсам/
/сц/ гуляць. 3. Ужыв. як суадноснае слова
ў галоўным сказе пры дадан. часу са злуч
нікам «калі*. Аал/ мме лрымясуць км/^ т.
лрачыта/о. 4. у змач. злуч. Выкарыстоўва
ецца ў спалучэнні са злучнікам «як* у да
даных часавых супастаўляльных сказах са
знач.: у той час як, нягледзячы на тое што.
А/ы тальк/ смеб&л/, т. як ямы ўлсо сабзм/ся
абегаць.
ТАДЁІ-СЯДЙ, лрысл. Час ад часу калінікалі, іншы раз.
ТАДЙШНІ, -яя, -яе (разм.). Які быў за
доўга да цяперашняга часу тагачасны (у 1
знач.). 7ай)/м/м/яма(Эзе/.
ТАЁЖНІК, -а, мм. -і, -аў, м. Чалавек, які
жыве ў тайзе і займаецца таежным про
мыслам. II лс. таёжніца, -ы, мм. -ы, -ніц.
ТАЁЖНЫ ал. тайга
ТАЁМНІК, -у м. Шматгадовая травя
ністая бесхларафільная расліна сямейства
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заразіхавых, якая паразітуе на каранях ля
шчыны, вольхі і пад.
ТАЁМНЫ, -ая, -ае. 1. Схаваны, невя
домы, непрыкметны для іншых. 2. Загад
кавы, невядомы, акружаны тайнай. 3. У
якім схавана тайна. Ц лаз. таёмнасць, -і, лс.
ТАЗ', -а, ля. -ьі, -бў, .м. Шырокая і не
глыбокая круглая металічная або пласт
масавая пасудзіна. Г. бля дарэння. Ц лдлмнм/. тАзік, -а, л/н. -і, -ай л/

ТАЗ , -а, л/н. -ы, -бў л*. Частка шкілета
чалавека і жывёлін — касцявы пояс, які
апіраецца на ніжнія (у жывёлін — на зад
нія) канечнасці і з'яўляецца апорай для
пазваночніка. Ц лрым. тазавы, -ая, -ае. Та
завыя кос///.
ТАЗАСЦЕГНАВЫ, -Ая, -бе Які злучае
сцягно з тазавай косцю, які знаходзіцца
на месцы іх сутыкнення. Г. суседу.
ТАІНСТВА, -а, мн. -ы, -аў, н. Хрысціян
скі абрад, які валодае цудадзейнай сілай і
пасылае веруючым Боскую ласку
ТАІЦЦА, таібся, тбішся, тбіцца; нездк.
1. Не расказваць чаго-н., утойваючы ад
іншых; праяўляць скрытнасць. 71ждрь///ь /
не /л. 2. Хавацца. Т лдб куском. 3. Быць,
існаваць у кім-, чым-н. у схаваным вы
глядзе, не праяўляючыся. У бум/ы тдмдся
трызоед.
ТАІЦЬ, таіб, тбіш, тбіць; тбены; не
здк., м/то. 1. Трымаць у тайне, утойваць
ад іншых што-н. Т седёл//нулдс. 2. (7 / 2
дс. зеычдмнд не ўлсые.). Мець, заключаць у
сабе што-н. знешне непрыкметнае, яшчэ
не выяўленае. Зямля тон/ь у седдх не/лрдх
ям/чэ мноед неея^омдед.
ТАЙГА, -ь ДА7тайзё, лс. Хваёвыя лясы
на поўначы Еўропы, Азіі і Амерыкі. С/б/рскдя /л. II лрым. таёжны, -ая, -ае / тайговы,
-ая, -ае.
ТАЙКбМ, лрыся. Употай, непрыкмет
на. ТТрдбрдццд т.
ТАЙМ, -а, мн. -ы, -а% м. У спартыўных
гульнях: вызначаны адрэзак часу, на пра
цягу якога ідзе гульня. Здкончь/ўся лбрм/ы
т. футбольндад мдтчд.
ТАЙМ-АЎТ, -та, 37 -Аўце, мн. -ы, -ай
м. Прадугледжаны правіламі спартыўнай
гульні кароткатэрміновы перапынак па
просьбе каманды ці трэнера. 7?ыкдрыстд//ь т.
ТАЙМЁНЬ, -я, мн. -і, -яй м. Рыба ся
мейства ласасёвых, якая водзіцца ў рэках
Сібіры.
ТАЙНА, -ы, мн. -ы, тайн / -ай лс. 1. Тое,
што хаваецца ад іншых, што вядома не
ўсім; сакрэт. Здхдедць тдйну. Лденндя т.
2. Тое, што яшчэ не пазнана; нявыяўленая
ўнутраная сутнасць з'явы, прадмета. 7дйны прыроды. 3. Тое, чым чалавек яшчэ не
авалодаў. Т. едлдктык/.
ТАЙНАПІС, -у, мн. -ы, -аў, м. Умоўнае
тайнае пісьмо; крыптаграфія. Ц лрым. тай
напісны, -ая, -ае
ТАЙНІК, -А, мн. -і^ -бй м. 1. Месца для
хавання чаго-н. Адддць л/стдлет у тдйн/ку. 2. лердн. Самае запаветнае, патаемнае

месца чаго-н. У тдйн/кдх бўм/ы. Ц лрым.
тайніковы, -ая, -ае (да 1 знач.).
ТАЙНЫ, -ая, -ае. 1. Які з'яўляецца тай
най для каго-н., вядомы нямногім. 7Ьйндя
сустрэчд. 2. Які яшчэ не пазнаны, унутра
ная сутнасць якога не выяўлена. 7Ьйныя
з^язы лрыро^ы. 3. Загадкавы, таямнічы. У
яео слоядх дбчуедўся т. сэнс. 4. Звязаны з
сакрэтнасцю, прызначаны для сакрэтных
спраў. 7дйндя лдл///ыя.
ТАЙФЎН, -у, мн. -ы, -ай м. Ураган вя
лікай разбуральнай сілы, які бывае пера
важна ў Паўднёва-Ўсходняй Азіі і заход
няй частцы Ціхага акіяна.
ТАК. 1. лрысл. Такім чынам, а не інакш.
Тдк трэбд рдб/ць. 7// тдкя скдздў?2. лрысл.
У такім стане, выглядзе, становішчы і пад.;
без дадатковых сродкай намаганняў і інш.
ЗУясд пірэ&7 есц/ з хлебам, д не тдк. Мулсчь/нд нёс чдл/дбдн, д лсднчынд пмлд тдк. 3.
лрысл. У такой ступені, да такой ступені,
настолькі. Т^тд было тдк баўно, м/то н/хто
не лол/н///ь. Стдяд тдк //ёл/нд, як ноччу. 4.
лрысл. Без асаблівай прычыны, без па
трэбы або без пэўнай мэты, без сур'ёзна
га намеру. /Ён лрымм/оў не лдмдедць, д тдк
лдалябзе//ь. 5. лрысл. Правільна, дакладна,
сапраўды. Сумленны ён чллдеек, еэтд тдк.
6. чдс//. Ужыв. ў рэпліках пры адказе для
выражэння сцвярджэння, згоды. 2?ерм/
замучыў? — 7дк. 7ы л/об/м/ мдляед^ь, л/об/м/
мноед чытд/^ь. 7дк? — 7дк. 7. чдс//. Ужыв.
ў рэпліцы-адказе з агульным значэннем
неакрэсленасці. Як лсьмем/? — Ды тдк. 8.
чдс//. ўкдз. Выкарыстоўваецца ў пачатку
сказа для канкрэтызацыі, пацвярджэння
раней выказанай думкі. 7дк, //яэккд тдбс
бубзе, лдкуль лрыеыкнем/. 9. чдс//. узмд^н.
Выкарыстоўваецца для падкрэслівання
большай выразнасці таго слова, пры якім
яно стаіць. Л я тдк бумд/о, м/то усё еэтд здбубзе////д. 10. чдс//. дбмеакдедльндя. Ужыв.
для ўказання на прыблізную колькасць,
меру чаго-н., час і пад. 7/рдмм/л/ тдк к/лдметрдў ля//ь. Тдбоў тдк лрдз бзеся//ь / не
лдзндем/яео, як сустрэнем/. 11. чдс//. У спа
лучэнні з <і)> ўказвае на характар дзеяння.
Яблык длетытны, тдк / хочд////д ўкус///ь.
12. злуч. У спалучэнні са злучнікам «як*
выкарыстоўваецца для злучэння адна
родных членаў сказа і сказаў з параўнальна-супастаўляльным адценнем. Як бзе///,
тдк / Адрослыя любяць сед/о робну/о моеу. б
За так — бясплатна, дарма. І так далей —
ужыв. ў канцы пералічэння чаго-н. і ўказ
вае, што пералічэнне можа працягвацца.
Не так каб (разм.) — не вельмі. 7?е тдк кдб
цёнлд было, дле / не холдбнд. Не так сабе —
з нейкай мэтай, з пэўным намерам. ТЬк і
так (разм.) — ужыв. замест пераказу; паў
тарэння ўжо вядомага, пра што ўжо рас
казвалася. ТЬк сабе (разм.) — ні добра ні
дрэнна, пасрэдна. 7//кдедя кн/эккд ? — 7дк
сдбе. ТЬк ці інакш (іначай) — ва ўсякім вы
падку, як бы не склаліся абставіны. 7дк ц/
/ндкм/, я здўтрд Лубу ў здс. Хоць бы і так

ТАЕ-ТАК
(разм.) — няма нічога асаблівага, дрэнна
га ў чым-н.
ТАКАВАЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-кўе; нездк. Пра некаторых птушак: свое
асаблівымі рухамі і крыкам падзываць
самку 7/ецерук/ тдку/оць лясной. Ц ндз. та
каванне, -я, н.
ТАКАВІШЧА, -а, л/н. -ы, -вііпч / -ай н.
Месца, дзе такуюць птушкі.
ТАКАРНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; нездк.
(разм.). Займацца такарнай справай. Ц ндз.
такарнічанне, -я, н
ТАКАРНЫ, -ая, -ае. Звязаны з меха
нічнай апрацоўкай металу дрэва і іншых
матэрыялаў пры дапамозе абточвання. Г.
стднок.
ТАКАРНЯ, -і, л/н. -і, -рань / -рняй зк.
Такарная майстэрня.
ТАКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; нездк. (разм.).
Падтакваць каму-н., часта ўжываць слова
«так*. II ндз. тАканне, -я, н.
ТАКЕЛАЖ, -у л/. (спец.). 1. Сукупнасць
усіх снасцей судна. 2. Сукупнасць пры
стасаванняў (тросай ланцугоў і пад.) для
пад'ёму і перамяшчэння грузаў Г лдб <ёмндед крднд. II л/?ыл/. такелажны, -ая, -ае.
Тдкелдэкнде дбстдляеднне. 7дкелдлсныя
рдботы.
ТАКЕЛАЖНІК, -а, л/н -і, -ай л/. Таке
лажны рабочы; спецыяліст па такелажных
работах.
ТАКІ*, -Ая, -бе, здйл/. 1. укдз. Менавіта
гэты, падобны да гэтага або да таго, пра
які гаварылася раней ці гаворыцца далей.
7дкдя цёнлдя зм/д ў ндс упершыню. Г. лдбручн/к ндл/ / лдтрэбны. 2. дзндч. Ужыв. для
ўзмацнення ступені якасці, уласцівасці,
^н т. лрыаоэкы. Г. зеонк/ еолдс. 3. у зндч.
ндз. такбе, -бга, н. Нешта, што звяртае на
сябе ўвагу: смешнае, незвычайнае, страш
нае і пад. Тйтоя тдкое скдздў?
ТАКР, чдс//. (разм.). Усё ж, аднак. 1?н т.
лрыйм/оў.
ТАКІ^СЯКІ^ такАя-сякАя, такбе-сякбе,
здйл/. дзндч. (разм.). Ужыв. як жартоўнае
ацэначнае слова ў знач.: нягодны, нікчэм
ны, нядобры. Лх, ты, т./
ТАКАТА, такАя-та, такбе-та. 1. здйл/. недзндч. У^сыв. замест дакладнай назвы асо
бы, прыкметы, не названых па той ці інш.
прычыне. 7рэбд дбзндчы//ь, м/то нд схобзе
дбсутн/чдл/ тдкм-тд. 2. чдс//. Ужыв. для
выражэння дакору іроніі і пад. (разм.).
Тўбель з^уб/ў. 7дкдя-тд бябд.
ТАКОЎСКІ, -ая, -ае (разм.). Які заслу
гоўвае ўвагі, пахвалы або неадабрэння;
асаблівы. Г. к%м/дм/. Ял нд тдкоўскдед ндлдў.
ТАКСА', -ы, л/н. -ы, такс / -аў, зк. Уста
ноўленая расцэнка тавараў або норма ап
латы чаго-н. Лтрыл/дў ллдту лд тдксс.
ТАКСА , -ы, л/н. -ы, такс / -ай зк. Невя
лікі гладкашэрсны сабака з крывымі ка
роткімі нагамі і доўгім тулавам.
ТАКСАВАЦЬ, -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй;
-савАны; здк. і нездк., м/то (спец.). Устана
віць (устанаўліваць) расцэнку на што-н.,

ТАК-ТАЛ
таксу'; вылічыць (вылічаць) плату за што-н.
II лаз. таксацыя, -і, ж. / таксіроўка, -і, ДА/
-рбўцы, ж.
ТАКСАМА. 1. лрысл. Такім самым, па
добным чынам, гэтак жа. 2?зец/ лрацаеал/
лі., як / борослыя. Дастаўн/к чытаў еершь/,
еучн/
2. часц. Ужыв. пры выказванні
нязгоды з чым-н., неадабрэння якіх-н.
учынкаў (разм.). ^4 /мы /л. боброя цаца/
ТАКСАМАТОР, -а, да*, -ы, -аў .м. Тое,

што і такс/. Ц лрым. таксаматорны, -ая, -ае.
Т ларк.
ТАКСАПАРК, а, мн. і, аў, м. 1. Месца
рамонту і стаянкі таксі. 77рацаеоць у так
сапарку. 2. Сукупнасць таксі. З кожным
еобам т. лоеял/чеоецца.
ТАКСАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыя
ліст па таксацыі, па ўстанаўленні таксы'.
ТАКСАФОН, а, мн ы, аў, м Тэле
фонны апарат агульнага карыстання, які
працуе пасля апускання спецыяльнага
жэтона, манеты або карткі. Ц лрым. такса
фонны, -ая, -ае.
ТАКСАЦЫЯ, -і, ж. (спец.). 1. а/?, так
саваць. 2. Улік і матэрыяльная ацэнка ле
су: вызначэнне запасаў драўніны, аб'ёму
дрэў прыросту і пад. Ц лрым. таксацыйны,
-ая, -ае.
ТАКСЕМІЯ, -і, ж. (спец.). Атручван
не арганізма таксінамі пры пападанні іх
у кроў
ТАКСІН нескл., н. Легкавы або грузавы
аўтамабіль, прызначаны для перавозкі па
сажыраў або грузаў з аплатай па таксомет
ры. 27еекабое т.
ТАКСІКАЛОГІЯ, -і, ж. (спец.). Навука,
якая вывучае ўласцівасці ядаў і іх уздзеян
не на арганізм. Ц лрым. таксікалагічны, -ая,
-ае.
ТАКСІКАМАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Ча
лавек, схільны да таксікаманіі. Ц ж. таксі
каманка, -і, ДОГ-нцы, мн. -і, -нак. Ц лрым.
таксікаманскі, -ая, -ае
ТАКСІКАМАНІЯ, -і, ж. Хвароба, якая
выражаецца ў цязе да ўжывання нека
торых таксічных для арганізма рэчываў
прэпаратаў.
ТАКСІКОЗ, -у, м. (спец.). Нездаровы
стан арганізма пры атручванні таксінамі.
ТАКСІКОЛАГ, -а, ДМ -у, мн. -і, -аў, м.
(спец.). Спецыяліст у галіне таксікалогіі.
ТАКСІН, -у, мн. -ы, -аў м. Ядавітае рэ
чыва, якое ўтвараецца мікраарганізмамі, а
таксама некаторымі жывёламі і раслінамі.
II лрым. таксічны, -ая, -ае.
ТАКСІРОЎКА ал таксаваць
ТАКСІРОЎШЧЫК, а, мн і, аў м
Служачы, які займаецца таксіроўкай гру
заў II ж. таксіроўшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
ТАКСІСТ, -а, М -сісце, мн. -ы, -аў, м.
(разм.). Кіроўца таксі. Ц ж. таксістка, -і,
ДМ -тцы, мн. -і, -так. Ц лрым. таксісцкі,
-ая, -ае.
ТАКСІЧНЫ, -ая, -ае 1. ал таксін 2. Які
ўтрымлівае таксіны. Ц ноз. таксічнасць, -і,
ж. (да 2 знач.). Г. адпрацаваных еазаў.
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ТАКСОМЕТР, а, мн ы, -аў, м Меха
нічны лічыльнік у таксі для ўліку яго ра
боты і паказання кошту аплаты за праёзд.
ТАК-СЯК, лрысл. (разм.). 1. Нейкім чы
нам, з пэўнымі намаганнямі. Т лбрабрал/ся но (^руе/ бзрае рэчк/. 2. у зноч. зык. Абыяк; без асаблівага жадання. Яо работу т.,
о но ежу мастак (прыказка).
ТАКТ', -а, М-кце, мн. -ы, -аў м. 1. Мет
рычная музычная адзінка: кожная з роў
ных па працягласці долей, на якія дзе
ліцца музычны твор па ліку метрычных
націскаў у ім. Драйераць восем тактаў. 2.
Рытм якога-н. руху, дзеяння. тібб/ць т. 3.
Частка рабочага цыкла якога-н. механізма
(спец.). Т поршня наравой машыны. Ц лрым.
тактавы, -ая, -ае.
ТАКТ, -у, М -кце, м. Пачуццё меры
ў паводзінах, далікатнасць. тібсутнасць
такту ў лавобз/нах.
ТАК-ТАКІ, часц. (разм.). Аднак, усё-та
кі, усё ж. Т / не бачакал/ся мы яео.
ТАКТОЎНЫ, -ая, -ае. Які мае такт^,
ажыццёўлены з тактам^. 7^ чалавек. Т. ўчынок. II ноз. тактоўнасць, -і, ж.
ТАКТЫК, -а, мн. -і, -аў м. Спецыяліст
па тактыцы, знаток тактыкі.
ТАКТЫКА, -і, ДЛ7 -тыцы, ж. 1. Май
стэрства падрыхтоўкі і вядзення бою; спо
сабы і прыёмы вядзення бою. Лортызоны
лрытрымл/вал/ся ў бо/ асобай тактык/. 2.
перон. Сукупнасць сродкаў і прыёмаў для
дасягнення мэты. 7ўт яно змян/ло тактыку сва/х лавобз/н. Ц лрым. тактычны, -ая,
-ае.
ТАЛАКА, -ц ДЛ7 -лацб, ж. (разм.). 1.
Калектыўная дапамога пры выкананні
сельскагаспадарчых работ. Раней усе раб/л/талакой. 2. перон., зб. Бязладны натоўп,
група людзей. Студэнты вал/л/ талакой з
клуба.
ТАЛАКНО, -А, н. Мука з ачышчанага
пражанага аўса ці страва з такой мукі на
малацэ і масле. Ц нрым. талакняны, -ая, -ае.
ТАЛАКНЯНКА, -і, ДА7-нцы, ж. Вечна
зялёная паўзучая расліна сямейства вера
совых з бела-ружовымі кветкамі і чырво
нымі ягадамі.
ТАЛАЧЙЦЬ, -лачў, -лбчыш, -лбчыць;
незок. (разм.). 1. Выконваць якую-н. ра
боту талакою (у 1 знач.). 2. што. Тап
таць, мясіць (пасевы, траву). Т ласёвы. Ц
зок. сталачыць, -лачў, -лбчыш, -лбчыць;
-лбчаны (да 2 знач.).
ТАЛЕНАВІТЫ, ая, ае 1. Які мае та
лент (у 1 знач.). Г. мотэмотык. 7оленав/тоя рртыстко. 2. Які зроблены, выкананы
з праяўленнем таленту 7оленое/тое еыкононне твора. Ц ноз. таленавітасць, -і, ж.
ТАЛЕНТ, -а / -у 37-нце, мн. -ы, -аў м. 1.
-у. Надзвычайныя прыродныя здольнасці.
77/сьменн/цк/ т. 2. -а. Чалавек з вялікімі
здольнасцямі. ЗТолабыя таленты.
ТАЛЕР, -а, мн. -ы, -аў м. Сярэбраная
манета ў Заходняй Еўропе ў 16 — 19 стст.
ТАЛЕРАНТНЫ, -ая, ае Цярпімы Ц
ноз талерантнасць, -і, ж

ГАЛЁРКА, -і, Д37 -рцы, мн. -і, -рак, ж.
1. Від сталовага посуду круглай формы
з шырокім дном і прыўзнятымі краямі.
Дабор талерак. Тлыбокая т. 2. мн. Удар
ны музычны інструмент, які складаецца
з двух металічных дыскаў Ц ломянш. та
лерачка, -і, 2737-чцы, мн. -і, -чак.
ТАЛІ, -яў (спец.). Сістэма блокаў для
падымання грузаў на судне. Ц лрым. тале
вы, -ая, -ае.
ТАЛІСМАН, -а, мн. -ы, -аў м. Паводле
народных уяўленняў: прадмет, які прыно
сіць яго ўладальніку шчасце, удачу.
ТАЛІЯ, -і, мн. -і, -лій, ж. Найбольш
вузкая частка тулава паміж грудзьмі і
клубамі, а таксама частка адзення, якая
аблягае гэта месца. Д/нжак, звужаны ў
тол//.
ТАЛКАВАЦЬ, -кўю, -кўеш, кўе; -кўй;
незок. (разм.). 1. з к/м-чым, лра коео-што,
об к/м-чым і без бол. Іутарыць, весці га
ворку. ЗТужчыны талковая/ лра нарыхтоў
ку кармоў. 2. каму. Растлумачваць што-н.
Абльк/ не талкоеал/ яму — н/чоео не мо?
зразумець. Ц наз. талкаванне, -я, н.
ТАЛКОВЫ, ая, ае 1. Разумны, кемлі
вы; дзелавіты. Т роботн/к. 2. Ясны, зразу
мелы, пераканаўчы. 7алкоеое еыстумлен
не. II наз. талковасць, -і, ж.
ТАЛМУД, -а, 37 -дзе, м. (з вялікай лі
тары). У іўдзейскай рэлігіі: звод тлума
чэнняў Старога Запавету і рэлігійныя,
маральныя, бытавыя прадпісанні, засна
ваныя на гэтых тлумачэннях. Ц лрым. тал
мудысцкі, -ая, -ае.
ТАЛМУД ЁІСТ, -а, 37 -сце, мн. -ы, -аў
м. 1. Паслядоўнік вучэння, выкладзенага
ў Талмудзе, і тлумачальнік Талмуда. 2. ле
ран. Начотчык, схаласт.
ТАЛОН, -а, мн. -ы, -аў м. Частка якога-н. дакумента, якая аддзяляецца ад цэ
лага або, наадварот, застаецца пасля ад
дзялення, а таксама кантрольны лісток
на атрыманне чаго-н., карыстанне чым-н.
Т на лраезб. Лежыўны т. Р на суровы. Ц ламянш. талончык, -а, мн. -і, -аў м. Ц лрым.
талонны, -ая, -ае.
ТАЛСТОЎКА, -і, 2737-тбўцы, мн. -і, -тбвак, ж. Шырокая, доўгая кашуля ў склад
ку з поясам.
ТАЛЫ, -ая, -ае. 1. Які адтаў пад уздзе
яннем цяпла. Т снее. 7олая зямля. 2. Які
ўтварыўся ад раставання снегу або лёду
(пра ваду). 7олая ваба.
ТАЛЬК, -у м. Слаісты мяккі мінерал
звычайна белага колеру які выкарыстоў
ваецца ў выглядзе парашку ў тэхніцы і
медыцыне. Дрысылаць талькам. Ц лрым.
талькавы, -ая, -ае.
ТАЛЬКА', -і, 27^7-льцы, мн. -і, -лек, ж.
1. Маток пражы або нітак рознай велічы
ні. /7афарбаеал/ ў зялёны колер бэзе тальк/
н/так. 2. Від матавіла, на якое звіваюць
ніткі. Даматаць н/тк/ на тальку.
ТАЛЬКА, -і, 27^7 -льцы, ж. Тое, што і
тальк.
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ТАЛЬМА, -ы, мн. -ы, тальм / -аў ж.
(уст). Жаночая доўгая накідка без рука
воў.
ТАЛЬЯНКА, -і, ДМ -нцы, лін. -і, -нак,
ж. (разм.). Аднарадны рускі гармонік. Доносі/нся еук/ то^ьянк/.
ТАМ. 1. лрысл. У тым месцы, не тут. 7ўт
сон/^о сее^/^ь, а ліол* божбж /бзе. 2. лрысл.
Потым, затым, далей. 7ом лобо*/ь/м, м/то
трэбо роб//^ь. 3. */ос^. У спалучэнні з зай
меннікам «які* і прыслоўямі «дзе*, «калі*,
«куды* ўжыв. для ўзмацнення адмаўлення
чаго-н., указання на немагчымасць здзей
сніць што-н. (разм.). Дзе том тон бороео/
/нілота обно. Як/я тол/ ером/ы/^е том/4.
чос/^. Ужыв. ў пабуджальных сказах для
ўзмацнення пабуджальнасці (разм.). 276сторомся том хутчэй закончыць работу.
ТАМАГАЎК, -а, .мн. -і, -аў, .м. Ударная
кідальная зброя паўночнаамерыканскіх
індзейцаў
ТАМАДА, -й, ДА/ -дзё, .мн. -й, Р не
ўжыв., лі. Асоба, якая вядзе банкет.
ТАМАТ, -а / -у, Л/ -мАце, л/н. -ы, -аў л*.
1. -а. Тое, што і лаллбор. 2. -у, толькі абз.
Паста, соус з памідораў. Рыба у такаце. Ц
лрым. таматны, -ая, -ае. Г сок.
ТАМАШНІ, -яя, -яе (разм.). Які зна
ходзіцца там, у тым месцы, у той мясцо
васці, пра якую ідзе гаворка; не тутэйшы.
76л/ом/н/я жыхары.
ТАМБУР', -а, мн. -ы, -аў л*. 1. Пры
будова каля ўваходных дзвярэй, якая
засцерагае ад пападання ў памяшканне
халоднага паветра. 2. Закрытая пляцоў
ка пасажырскага чыгуначнага вагона. 3.
Цыліндрычная або шматгранная верхняя
частка будынка, якая падтрымлівае купал
(спец.). II лрым. тамбурны, -ая, -ае.
ТАМБУР , -у м. Род вышывання або
вязання вочка ў вочка. Ц лрым. тамбурны,
-ая, -ае. 76мб)рное м/ео.
ТАМБЎР, -а, мн. -ы, -аў м. Тое, што і
танбур.
ТАМБУРМАЖбР, -а, мн -ы, -аў м
1. Дырыжор, які задае рытм ваеннаму
аркестру на маршы. 2. Жазло, якім ды
рыжор задае рытм духавому аркестру на
маршы. II лрым. тамбурмажорскі, -ая, -ае
(да 1 знач.).
ТАМБУРЙН, -а, мн ы, -аў, м 1. Удар
ны народны музычны інструмент, род
бубна, пашыраны на поўдні Еўропы. 2.
Барабан з падоўжаным корпусам.
ТАМІЦЦА, тамлйся, тбмішся, тбміцца; незак. 1. Зморвацца, прыставаць ад
цяжкай, непасільнай працы. 2. Мучыц
ца, пакутаваць ад чаго-н. Г ў палоне. Г
ў чоконн/. 3. Вытрымлівацца пры пэўных
умовах для набыцця неабходных якасцей
(спец.). II зак. стаміцца, стамлюся, стбмішся, стбміцца (да 1 знач.) / утаміцца, утам
люся, утбмішся, утбміцца (да 1 знач.). Ц
наз. тамлённе, -я, н.
ТАМІЦЬ, тамліб, тбміш, тбміць; тбмлены; незак. 1. каео-м/то. Мучыць, знясіль
ваць (цяжкай працай, хадой і пад.). 2.

каео-м/то. Прычыняць фізічныя або ма
ральныя пакуты. 3. м/то. Вытрымліваць
пры пэўных умовах для атрымання неаб
ходных якасцей (спец.). Г цэлюлозу. Ц наз.
тамлённе, -я, н.
ТАМЛІВЫ, -ая, -ае. Такі, які стамляе,
знясільвае, зморвае. 7амлюая бороео. Ц наз.
тамлівасць, -і, ж
ТАМОЖНІК, -а, л/н. -і, -аў л/. Тое, што
і мытн/к.
ТАМОЖНЯ, -і, л/н. -і, -жань / -жняў ж.
Тое, што і мытня. Ц лрь/л/. таможны, -ая,
-ае. 76можноялом/л/но.
ТАМПАК, -ў, л/. Сплаў медзі з цынкам.
II лрь/л/. тампакавы, -ая, -ае.
ТАМПАНАВАЦЬ, нўю, нўеш, нўе;
-нўй; зак. і незак., м/то (спец.). Увесці
(уводзіць) тампон (тампоны) у рану. Ц наз.
тампанацыя, -і, ж, тампанада, -ы, ДАТ
дзе, ж /тампанаванне, -я, н
ТАМПАНАЖ, -у; л/. (спец.). Запаўнен
не цэментам трэшчын, расколін у горных
пародах, каб прадухіліць прасочванне ва
ды з іх у буравыя свідравіны. Ц лрыл/. там
панажны, -ая, -ае.
ТАМПОН, -а, л/н. -ы, -аў л/. Кавалачак
стэрыльнай марлі або ваты, які ўводзіцца
ў рану або поласць для спынення крыва
цёку або для выдалення гною.
ТАМ-СЯМ, лрысл. Дзе-нідзе, у розных
месцах, сям-там. Яебо было еобяочное,
тольк/ т. лрдадябеол/ зорк/.
ТАМТАМ, -а, л/н. -ы, -аў, л/. Ударны му
зычны інструмент, разнавіднасць гонга.
ТАМЎ, лрысл. 1. Па гэтай прычыне,
вось чаму. Месяц сказаўся за хмарку, т.
/ лацял/нела. 2. Для таго, з гэтай мэтай.
77аеаеррым, я ж т. / замм/оў ба цябе. 3. у
знач. еын/коеаеа злуч. Ужыв. для падпа
радкавання даданых выніковых сказаў з
прычынным адценнем (звычайна ў спа
лучэнні са злучнікам або часціцай «і*). 4.
у знач. злуч. Уваходзіць у склад састаўнога
прычыннага злучніка «таму што*. 77е быў
на рабоце, т. м/то захварэў.
ТАНАЖ, -ў, л/. (спец.). 1. Водазмяшчэн
не судна ў тонах. 2. Грузападымальнасць
транспартных сродкаў у тонах. Г заеона.
ТАНАЛЬНАСЦЬ, і, ж (спец) 1. Вы
шыня гукаў ладу якая вызначаецца ста
новішчам галоўнага тону (першай ступені
гамы). 2. Асноўны колер, каларыт, спалу
чэнне тонаў у карціне. 3. леран. Асноўная
эмацыянальная настроенасць у мастацкім
творы. Лірычней т. лаэл/ы.
ТАНБЎР, -а, л/н. -ы, -аў л/. Струнны
шчыпковы музычны інструмент грушапа
добнай формы ў народаў Азіі.
ТАНГА, нескл., н. Парны танец з энер
гічным выразным рытмам, які складаецца
з шэрага адвольных па, а таксама музыка
да гэтага танца, Яреенц/нское т.
ТАНГЕНС, -а, л/н. -ы, -аў л/. Трыгана
метрычная функцыя, роўная адносінам
сінуса дадзенага вугла да косінуса дадзе
нага вугла.

ТАЛ-ТАН
ТАНГЕНСОІДА, ы, ДМ -дзе, л/н -ы,
-сбід, ж. (спец.). Крывая лінія, якая гра
фічна паказвае змяненне тангенса ў за
лежнасці ад змянення вугла.
ТАНДЭМ, -а, л/н. -ы, -аў л/. (спец.). Ма
шына, механізм, у якім аднародныя пры
стасаванні размешчаны паслядоўна на ад
ной восі, адной лініі. Лелос/леб-т.
ТАНДЭТ, -у АТ -дбце, л/. (разм.). Тан
ная, недабраякасна зробленая рэч. Ц лрь/м.
тандэтны, -ая, -ае. 76нбэтнояработа.
ТАНЁМА, -ы, л/н. -ы, -нём, ж. (спец.).
Націск як сэнсаадрознівальная адзінка.
ТАНЕЦ, -нца, л/н. -нцы, -нцаў л/. 1. Від
мастацтва, у якім стварэнне мастацкіх
вобразаў дасягаецца сродкамі пластыч
ных і рытмічных рухаў цела чалавека. Тэо
рыя танца. 2. Сукупнасць такіх рухаў пэў
нага тэмпу і формы, якія выконваюцца
ў такт музыкі, а таксама музычны твор у
рытме і стылі такіх рухаў Белоруск/ наробнь/ т. 3. толькі л/н. Гулянка з музыкай, на
якой людзі танцуюць; вечарынка. Лаж
ную суботу ў клубе бы/?/ танцы, б Ні да тан
ца, ні да ружанца (разм., неадабр.) — пра
няўмелага, ні на што не здатнага чалавека.
II лрыл/. танцавальны, -ая, -ае.
ТАНЗІЛІТ, -у АТ-ліце, л/. (спец.). Запа
ленне міндалін. А^он/чны т.
ТАНЗЎРА, -ы, л/н. -ы, -зўр, ж. Выбры
тае месца на макаўцы галавы ў духоўных
каталіцкіх асоб.
ТАНІЗАВАЦЬ, зўю, -зўеш, -зўе; -зўй;
-завАны; зок. і незок., коео-м/то. Падняць
(падымаць) тонус у каго-, чаго-н. Ц ноз. та
нізацыя, -і, ж
ТАНІН, -у л/. Рэчыва, якое знаходзіц
ца ў некаторых раслінах і мае дубільныя і
вяжучыя ўласцівасці, выкарыстоўваецца ў
медыцыне і тэхніцы. Ц лрым. танінавы, -ая,
-ае.
ТАНІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
зок. і незок., м/то (спец.). 1. Надаць (нада
ваць) поўнае гучанне музычнаму або маў
ленчаму тэксту (пры спяванні, пытанні
і пад.). 2. Пакрыць (пакрываць) фарбай
што-н. да патрэбнага тону; зрабіць (ра
біць) дэкаратыўную апрацоўку з мэтай
імітацыі. II ноз таніраванне, -я, н. / тані
роўка, -і, ДА^-бўцы, ж.
ТАНІЦЬ, -нк5, -ніш, -ніць; -нім, -ніцё,
-нйць; -тбнены; незок., м/то (разм ). Ра
біць больш тонкім.
ТАНІЧНЫ', -ая, -ае (спец.). У верша
складанні: у якім аднолькавая колькасць
націскных складоў у радках, а колькасць
ненаціскных паміж імі — адвольная. 76н/чное еерм/осклобонне. Г еерм/.
ТАНЙНЬР, -ая, -ае. Які мае адносіны
да тонусу арганізма, асобных яго органаў
Г рэфлекс.
ТАНК', -а, л/н. -і, -аў л/. Баявая брані
раваная машына на гусенічным хаду з
вялікай праходнасцю, узброеная пушкай
і кулямётамі, устаноўленымі ў рухомай
гарматнай вежы. Ц лрым. танкавы, -ая, -ае.
76нкоеоя колоно.

ТАН-ТАП
ТАНК , -а, мл. -і, -а% лі. Спецыяльна
абсталяваны рэзервуар для захоўвання і
транспарціроўкі вадкасцей.
ТАНКА...' (ал. тонка...). Першая састаў
ная частка складаных слоў; ужыв. замест
«тонка...*, калі націск у другой частцы
слова падае на першы склад, напр.: талкабз/обь/, талкал/еть/, талкалое/, талкдллёяачяы, /ядякаруяны, талкаскдры,
талкаслойль/, таЛКастеОЛЫ, таЛКОС^елЛЬ/,
талкашьй.
ТАНКА..?. Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. танк, танкавы,
напр.: талкабўбаеалле, талкабўбаўл/чь/,
талкаеабзкэлле, талкао^ом, талкашяем.
ТАНКАВАТЫ, -ая, -ае. Трохі тонкі; тан
чэйшы, чым трэба. 7алкаеатая ткал/ла.
ТАНКАГУБЫ, -ая, -ае. З тонкімі губамі.
ТАНКАДРОМ, а, лін ы, аў, м. Учас
так мясцовасці, абсталяваны для выпра
бавання танкаў і іншых гусенічных ма
шын, а таксама для навучання танкістаў.
ТАНКАНОГІ, -ая, -ае. З тонкімі нагамі.
Т. бусел.
ТАНКАПРАД, -а, Л/-дзе, мл. ы, аў м.
Род матыля.
ТАНКАРЎННЫ, ая, -ае 3 тонкім ру
ном. 7алкоруллыяабечк/.
ТАНКАСКУРЫ, ая, ае 3 тонкай ску
рай, лупінай. Танкаскурыя алельс/лы. Ц наз.
танкаскурасць, -і, зк.
ТАНКАСЛОЙНЫ, ая, -ае 3 тонкім
слоем, слаямі. 7анкасломнае лаярь/ццё. Ц
наз. танкаслбйнасць, -і, зк.
ТАНКАСТВОЛЫ, ая, -ае 3 тонкім
ствалом. 7анкас/неолая сасна.
ТАНКАСТВОЛЬНЫ, ая, ае Які мае
тонкі ствол (пра зброю).
ТАНКАСТРУННЫ, -ая, -ае 3 тонкімі
струнамі.
ТАНКАСЦЕННЫ, ая, ае 3 тонкімі
сценамі, сценкамі. Т. бом. Танкасценная
ласубз/ла.
ТАНКАШЙІ, -яя, -яе. З тонкай шыяй.
ТАНКАШЭРСНЫ, -ая, ае 3 тонкай
шэрсцю; зроблены з тонкай шэрсці. Тан
кашэрсная аеенка. Танкашэрсная ткал/ла. Ц
наз. танкашэрснасць, -і, зк.
ТАНКЕР, -а, мл. -ы, -аў л*. Судна для
перавозкі вадкіх грузаў у танках^. Ц ярым.
танкерны, -ая, -ае
ТАНКЕТКА', -і, ДАТ-тцы, лін. -і, -так,
зк. Лёгкая браніраваная гусенічная бая
вая машына, прызначаная для разведкі і
сувязі.
ТАНКЕТКА , -і, ДАТ -тцы, лін. -і, -так,
зк. 1. Суцэльная падэшва, якая паступова
патаўшчаецца ад наска да пяткі. 7ў%л/ на
талкетць/. 2. лін. Лёгкі жаночы абутак на
такой падэшве.
ТАНКІСТ, -а, А/-сце, лін. -ы, -аў м. Ва
еннаслужачы танкавых войск. Ц нрым. тан
кісцкі, -ая, -ае.
ТАНКЛЯВЫ, -ая, -ае. Не зусім тонкі,
танкаваты. Ц наз. танклявасць, -і, зк.
ТАННЕЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-ёе; незак. Станавіцца таннейшым. Лбу-
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/нак не таллее. Ц зак. патаннёць, 1 і 2 ас.
звычайна не ўжыв., -ёе.
ТАННЫ, -ая, -ае. 1. Які мала каштуе,
недарагі. 7анная тканіна. 2. лерал. Які не
мае каштоўнасці, пусты. 7анная слаба. Ц
наз таннасць, -і, зк.
ТАНТАЛ, -у, м. Цвёрды тугаплаўкі ме
тал светла-шэрага колеру Ц нрым. тантала
вы, -ая, -ае.
ТАНТАЛАЎ, -лава. У выразе: танталавы
мукі — нясцерпныя мукі ад усведамлення
блізкасці жаданай мэты і немагчымасці яе
дасягнення.
ТАНУЦЬ, танў, тбнеш, тбне; тані; не
зак. 1. Апускацца пад ваду на дно пад
уздзеяннем сілы цяжару. 2. Гінуць, апус
каючыся на дно. .Карабель /ноне. 3. у чым.
Апускацца ў што-н. мяккае, вязкае і пад.;
засядаць, вязнуць у чым-н. Г у ераз/. Г. у
снезе. 4. лерал. Станавіцца малапрыкмет
ным сярод чаго-н. Лацінкі танулі ў зеля
ніне еабоў. II зак. патануць, -танў, -тбнеш,
-тбне; -тані?
ТАНЦАВАЛЬНЫ а! танец
ТАНЦАВАЦЬ, -цўю, -цўеш, -цўе; -цўй;
незак. 1. што і без бал. Выконваць танец;
умець выконваць танцы. Т салье. / Аалімон танцуе, калі яму шанцуе (прыказка). 2.
лерал. Не стаяць на месцы, пераступаць з
нагі на нагу (пра коней). Ц зак. станцаваць,
-цўю, -цўеш, -цўе; -цўй; -цавАны (да 1
знач.).
ТАНЦЗАЛА, -ы, мн. -ы, -аў, зк. Зала,
прыстасаваная для танцаў
ТАНЦМАЙСТАР, -тра, мн. -тры, -траў
м. 1. Настаўнік танцаў (уст.). 2. Пастаноў
шчык танцаў у тэатры або танцавальнай
групе.
ТАНЦОР, -а, мн. -ы, -аў м. Той, хто
танцуе, умее танцаваць. Аполец еэты і т.,
і слясак. II зк. танцорка, -і, ДА/-рцы, мн. -і,
-рак.
ТАНЦОЎШЧЫК, -а, мн і, аў м Ар
тыст балета, выканаўца танцаў Ц зк. тан
цоўшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц
ТАНЦПЛЯЦОЎКА, і, ДМ цбўцы, мн
-і, -цбвак, зк. Спецыяльна абсталяваная
адкрытая пляцоўка для танцаў
ТАНЦУЛЬКІ, -лек (разм., іран). Вечар з
танцамі, вечарынка. Уяе т. ўеаласе.
ТАНЧЭЦЬ, -бю, -беш, -бе; незак.
(разм.). Станавіцца танчэйшым, больш
тонкім. Деб танчэе з /(раёў. Ц зак. патан
чаць, -бю, -беш, -бе.
ТАПАГРАФІЯ, і, зк 1. Раздзел геадэзіі,
які займаецца вывучэннем паверхні зям
лі, сродкаў яе вымярэння і адлюстраван
нем мясцовасці на планах або картах. 2.
Паверхня і ўзаемнае размяшчэнне асоб
ных пунктаў мясцовасці. Т. Л/ае/лёўекай
вобласці. Т. кораба. Ц лрым. тапаграфічны,
-ая, -ае.
ТАПАЗ, -у, мн. -ы, -аў, м. Мінерал з
групы сілікатаў асобныя крыпггалі якога
дзякуючы бляску і прыгожаму колеру вы
карыстоўваюцца як каштоўныя камяні. Ц
лрым. тапазавы, -ая, -ае.

ТАПАЛОГІЯ, -і, зк. (спец.). Раздзел ма
тэматыкі, прысвечаны вывучэнню най
больш агульных уласцівасцей геаметрыч
ных фігур, якія не мяняюцца пры любых
дэфармацыях. Ц лрь/м. тапалапчны, -ая, -ае.
ТАПАНІМІКА, -і, ДА/-міцы, зк. (спец.).
Раздзел мовазнаўства, які вывучае тапо
німы, заканамернасці іх узнікнення, раз
віцця і функцыянавання. Ц лрым. тапані
мічны, -ая, -ае
ТАПАНІМІЯ, -і, зк. (спец.). Сукуп
насць тапонімаў якой-н. мясцовасці, кра
іны. Т. Л/цебшчь/ль/. Т. беларус/. Ц лрым. та
панімічны, -ая, -ае
ТАПАРЫШЧА, а, мл ы, -рышч / -аў
л. Дзяржанне тапара. Дярозабаб т.
ТАПАЧКІ, -чак, абз. тапачка, -і, ДА/
-чцы, зк. / тапачак, -а, м. Тое, што і талк/.
Слартыўлыя т.
ТАПЕЛЕЦ, -льца, мл. -льцы, -льцаў м.
Чалавек, які ўтапіўся або топіцца.
ТАПЁР, -а, мл. -ы, -аў м. (гіст.). Музы
кант, які іграе на танцавальных вечарах,
суправаджае нямыя фільмы. Ц зк. тапёрка,
-і, ДА/-рцы, мл. -і, -рак.
ТАПІНАМБУР / ТАПІНАМБУР, у, м
Шматгадовая травяністая расліна сямей
ства складанакветных з прыдатнымі для
яды клубнямі; земляная груша.
ТАПІР, -а, мл. -ы, -аў, м. Буйная няпарнакапытная млекакормячая жывёліна
трапічных лясоў з выцягнутымі ў невялікі
хобат верхняй губой і носам. Сямейства
/паліраў.
ТАПІЦЦА', ташпбся, тбпішся, тбпіцца;
лезак. 1. Пазбаўляць сябе жыцця, кінуў
шыся ў ваду. 2. Пагружацца ў што-н. вяз
кае, зыбкае; вязнуць, засядаць у чым-н. Ц
зак. утапіцца, утаплюся, утбпішся, утбпіцца. II лаз. таплённе, -я, л.
ТАПІЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
тбпіцца; лезак. Награваючыся, станавіцца
мяккім, вадкім. Доек тол/цца. Ц лаз. тап
лённе, -я, л.
ТАПІЦЬ', тапліб, тбпіш, тбпіць; лезак.
1. каао-што. Прымушаць тануць, затап
ляць. Г еарозкыя карабы/. 2. лерал., каеошто. Губіць, выдаючы, нагаворваючы на
каго-н. (разм.). 3. лерал., што. Заглушаць
у сабе (думкі, пачуцці і пад.; разм.). Т. еораўлрацы. II зак. патапіць, -тапліб, -тбпіш,
-тбпіць; патбплены / утапіць, утапліб,
утбпіш, утбпіць; утбплены. Ц лаз. тап
лённе, -я, л. /патаплённе, -я, л. (да 1 знач.).
ТАПІЦЬ^, тапліб, тбпіш, тбпіць; тбпле
ны; лезак., што. Награваючы, расплаў
ляць. Т. соек. II лаз. таплённе, -я, л.
ТАПКІ, -пак, абз. -пка, -пкі, ДА/-пцы,
эк. / т&пак, -пка, м. Лёгкія туфлі без абца
саў Дамашл/я л/.
ТАПЛЁНЫ, -ая, -ае (разм.). Тое, што і
толлелы.
ТАПЛЯК, -А, мл. -і? -бў, м. (разм.). Бер
вяно, палена, якое затанула пры сплаве.
Ачка забалела таплякам/.
ТАПОГРАФ, -а, мл. -ы, -аў, м. Спецыя
ліст у галіне тапаграфіі (у 1 знач.).
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ТАПОЛЯ, і, мл. і, -яў, ж. / ТОПАЛЬ,
-я, .мн. -і, -яў м. Дрэва сямейства вярбо
вых з высокім і моцным ствалом. Ц лрым.
таполевы, -ая, -ае. Т. мух.
ТАПОНІМ, -а, мн. -ы, -аў м. (спец.).
Уласная назва якога-н. геаграфічнага
аб'екта (населенага пункта, ракі, возера і
пад.). 7длол/мы37?лм/чылы.
ТАПОР, тапара, мн. тапары, тапарбў
м. Прылада для сячэння ў выглядзе наса
джанай на драўлянае дзяржанне металіч
най лопасці з вострым лязом з аднаго боку
і абухом з другога; сякера. З лесу бдлял/дў
сл/ук л/длдрд. 0 Хоць тапор (сякеру) вешай
(разм.) — аб цяжкім, нясвежым паветры ў
памяшканні. Ц лдмялм/. тапорык, -а, мн. -і,
-аў м. II ярым. тапорны, -ая, -ае.
ТАПОРНЫ, ая, ае 1. ал тапор 2. ле
ран. Ірубы, нязграбны, як тапаром зроб
лены. 7длорлдя мэбля. Ц наз. тапорнасць, -і,
лс. (да 2 знач.).
ТАПТАЦЦА, тапчўся, тбпчашся, тбпчацца; тапчуся; незак. 1. Пераступаць з
нагі на нагу на адным месцы. 2. леран. Ра
біць што-н., не дасягаючы мэты, без на
лежных вынікаў II наз. таптанне, -я, н.
ТАПТАЦЬ, тапчў, тбпчаш, тбпча; тапчьі; таптаны; незак. 1. кдео-м/л/о. Прымі
наць нагамі, ходзячы па чым-н. Т л/рдеу. 2. каео. Наязджаючы канём, збіваць з
ноц душыць, калечыць. 3. м/л/о. Ступаю
чы, пэцкаць нагамі (разм.). Г лдблоеу. 4.
м/л/о. Збіваць, зношваць абутак. Т бомы.
5. леран., м/л/о. Пагарджаючы, груба зне
важаць, абражаць. Т. налаеену/о еоблдс/^ь.
II зак. патаптаць, -тапчў, -тбпчаш, -тбпча;
-тапчы; -таптаны (да 1—3 знач.) / стап
таць, стапчў, стбпчаш, стбпча; стапчы;
стаптаны (да 4 знач.). Ц наз. таптанне, -я, н.
ТАПТУН, -0, мн. -ы, -бў, м. (разм.). Той,
хто топчацца без справы, марудна робіць
што-н. II лс. таптўха, -і, ДА/ -тўсе, мн. -і,
-тўх.
ТАПТЎХА, -і, ДА/-тўсе, мн. -і, -тўх, лс.
1. ал. таптун. 2. Адзін з відаў рыбалоўнай
сеткі.
ТАПЧАК, -0, мн. -і^ -бў, м. Род коннага
прывода.
ТАПЧАН, -0, мн. -ьі, -бў м. Шырокая
пакаёвая лаўка, звычайна са спінкай, для
сядзення або для спання. Слаць на /кал
чане. II ламянм/. тапчанбк, -нкА, мн. -нкі^
-нкбў м.
ТАПЫРЫЦЦА, руся, рышся, -рыц
ца; незак. 1. (7 / 2 дс. звычайна не ўлсые.).
Падымацца ўверх, стаяць тарчма (пра ва
ласы, шэрсць і пад.). 2. леран. Быць не
задаволеным чым-н.; упарціцца. Ц зак.
устапырыцца, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-рыцца (да 1 знач.).
ТАПЁІРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; незак.,
м/л/о. Паднімаць, ставіць тарчма, ната
пырваць (валасы, шэрсць, вушы і пад.). Ц
зак. устапырыць, -ру -рыш, -рыць; -раны.
ТАРА, -ы, лс. Упакоўка, у якой захоў
ваюцца або перавозяцца тавары, грузы:

мяшкі, бочкі, скрынкі і пад. 77/кляная /л. Ц
лрым. тёрны, -ая, -ае. Г цэх.
ТАРАБАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак.
(разм.). 1. м/л/о. Несці што-н. цяжкае, вя
лікае, грувасткае. 2. Моцна стукаць, гру
каць, утвараючы шум. Т. у бзееры.
ТАРАБАРСКІ, -ая, -ае. 1. Тайнапісны,
крыптаграфічны. Тарабарскае л/сьмо. 2.
лерак. Бяссэнсавы, незразумелы (разм.).
Тарабарская моеа.
ТАРАБАРШЧЫНА, ы, лс (разм )
Што-н. бяссэнсавае і незразумелае (пра
мову гаворку).
ТАРАБАРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; не
зак. (разм.). Займацца пустымі размовамі,
балбатаць.
ТАРАКАН, -а, мн. -ы, -аў м. Насяко
мае чорнай або рыжай афарбоўкі з доўгімі
вусамі, некаторыя віды якога водзяцца ў
жыллі чалавека. Ц лрым. тараканавы, -ая,
-ае.
ТАРАН', -А, мн. -ы, -бў м. Прамысловая
рыба сямейства карпавых, разнавіднасць
плоткі. Суканы л/.
ТАРАН , -А, мн. -ьі, -бў м. 1. Старажыт
ная прылада ў выглядзе бервяна з мета
лічным наканечнікам, прымацаваным
ланцугамі да перасовачнай вежы, якой
разбівалі крапасныя сцены. 2. Выступ у
насавой падводнай частцы баявога судна
для нанясення ўдару па корпусе варожа
га судна (спец.). 3. Прамы ўдар, які ро
біць прабоіну. 4. Нанясенне ўдару носам
карабля, вінтом самалёта, пярэдняй час
ткай танка па варожай машыне ў час бою.
5. Прарыў фронту і глыбокае ўкліньванне
ў размяшчэнне войск праціўніка, а так
сама ўдарная група, якая выконвае гэты
прарыў О Гідраўлічны таран — тэхнічнае
збудаванне для пад'ёму вады. Ц лрым. та
ранны, -ая, -ае.
ТАРАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; лезак.,
м/л/о. 1. Біць тараном^ (у 1 знач.). 2. Раз
біваць або прабіваць чым-н. 3. Ісці на та
ран^ (у 4 знач.). 4. Прарываць фронт пра
ціўніка прыёмам тарана^ (у 5 знач.). Ц зак.
пратараніць, -ню, -ніш, -ніць; -нены (у 2
і 3 знач.).
ТАРАНТАС, -а, мл. -ы, -аў м. Конная,
звычайна крытая павозка на чатырох ко
лах. II лрь/м. тарантасны, -ая, -ае.
ТАРАНТУЛ, -а, мл. -ы, -аў м. Вялікі
ядавіты павук сямейства павукоў-ваўкоў.
ТАРАНТУЛА, -ы, лс. Італьянскі народ
ны танец у хуткім тэмпе, а таксама музыка
ў рытме гэтага танца.
ТАРАРАМ, -у м. (разм.). Шум, грукат;
сварка. 77дбляць л/.
ТАРАРАХ, зык//, (разм.). 1. Ужыв. для
абазначэння моцнага раскацістага гуку. 2.
у зляч. зык. Тое, што і л/рдхлуць. Г. кулаком
лд сл/дле.
ТАРАРАХНУЦЬ, ну -неш, не; ні;
зак. (разм.). 1. Загрукацець, загрымець. 2.
кдео і без бдл. Моцна ўдарыць; выстраліць.
Т лд сл/ле. Т. зрулслсд. Ц лездк. тарарахаць,
-аю, -аеш, -ае.

ТАП-ТАР
ТАРАСІЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -рбсіцца; лездк. Ірувасціцца таро
самі (пралёд).
ТАРАСІЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-рбсіць; лездк., м/л/о. Нагрувашчваць та
росы. II лдз. тарашэнне, -я, л.
ТАРАТАЙКА, -і, ДМ-айцы,мм. -і, -тАек,
лс. (разм.). Лёгкая павозка на двух колах.
ТАРАТОРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; ле
здк. (разм.). Іаварыць вельмі хутка, ско
рагаворкай.
ТАРАХЦІЦЬ, -хчў, -хціш, -хціць; -хцім,
-хціцё, -хцйць; -хці; лездк. (разм.). 1. Ут
вараць рэзкія раскацістыя гукі. Мдл/ор
л/дрдхц/ць. 2. лердл. Хутка, гучна, несу
пынна гаварыць; балбатаць. Ц лдз. тарахцённе,-я,л
ТАРАШЧЫЦЬ, -шчу, -шчыт, -шчыць;
лездк., м/л/о (разм.). Шырока раскрываць
(вочы). II здк. вытарашчыць, -шчу, -шчыт,
-шчыць; -шчаны.
ТАРБАГАН, -а, мл. -ы, -аў, м. Ірызун
атрада суркоў які водзіцца ў Забайкаллі,
на Алтаі, у Манголіі і Паўночным Кітаі. Ц
лрым тарбаганавы, -ая, -ае.
ТАРБАН, -а, мл. -ы, -аў, м. Струнны
шчыпковы музычны інструмент, блізкі да
бандуры.
ТАРБАНІСТ, а, 3/ сце, мл ы, аў м
Музыкант, які іграе на тарбане.
ТАРБАНОША, ы, мл ы, нбш, лс
Тое, што і длосум.
ТАРБАСЁІ, -бў дбз. тбрбас, -а, м. Мяк
кія боты з аленевых шкур шэрсцю наверх.
ТАРБАХВАТ, -а, 37-ваце, мл. -ы, -аў, м.
(разм.). Той, хто хапае і прысвойвае сабе
што-н.; сквапны чалавек, хабарнік.
ТАРГАВАЦЦА, -гўюся, -гўешся, -гўецца; -гўйся; лездк. 1. з к/м. Дагаворвацца
аб цане, дабіваючыся ўступак пры заклю
чэнні гандлёвых або іншых здзелак. 2.
лердл. Спрачацца, не згаджаючыся з чымн., імкнучыся дабіцца чаго-н., атрымаць
што-н. Т., кдму лрылесц/ едбы. Ц здк. стар
гавацца, -гўюся, -гўешся, -гўецца; -гўйся
(да 1 знач.). Ц лдз. торг, -у, м.
ТАРГАВАЦЬ, -гўю, -гўеш, -гўе; -гўй;
лездк. 1. кдео-м/л/о. Збіраючыся купіць
што-н., прыцэньвацца,. дамаўляцца аб
цане. Т. бульбу. 2. Тое, што і еоябляедць
(разм.). 3. лердл., к/м-чым. Рабіць прад
метам гандлю (пра людзей, іх пачуцці і
пад.). Т сумлеялем. Ц здк. старгаваць, -гўю,
-гўеш, -гўе; -гўй; -гаваны (да 1 знач.), па
таргаваць, -гўю, -гўеш, -гўе; -гўй; -гаваны
(да 1 знач.; разм.) / прытаргаваць, -гўю,
-гўеш, -гўе; -гўй; -гаваны (да 1 знач.;
разм.). II лдз. торг, -у м. (да 1 і 2 знач.;
разм.).
ТАРГАНУЦЦА ад. торгацца.
ТАРГАНУЦЬ
торгаць
ТАРКА, -і, ДА/ -рцы, мл. -і, -рак, лс.
Прадмет кухоннага ўжытку ў выглядзе
пласціны з праколатымі дзіркамі, пры
значанымі для раздрабнення, расціран
ня чаго-н. Дрдць бульбу лд л/дрцы. Ц лрым.
таркавы, -ая, -ае.

ТАР-ТАТ
ТАРКАНУЦЬ ал. торкаць
ТАРЛАТАН, -у, лі. Празрыстая баваўня
ная тканіна, падобная на кісяю. Ц дрылі,
тарлатанавы, -ая, -ае.
ТАРМАЗІЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -мбзіцца; незак. Затрымлівацца ў
сваім развіцці, руху. Справа тармозіцца.
II зак. затармазіцца, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -мбзіцца.
ТАРМАЗІЦЬ, -мажў, -мбзіш, -мбзіць;
-мбжаны; незак., пано. 1. таксама без
бал. Запавольваць або спыняць рух чаго-н. (звычайна пры дапамозе тормаза).
Г трактар Матыка хутка тармозіць. 2.
леран. Стрымліваць рух чаго-н.; затрымлі
ваць развіццё чаго-н. Г работу. Г будаў
ніцтва школы. 3. нерак. Аслабляць, спы
няць праяўленне чаго-н. (спец.). 7^ рэф
лексы. II зак. затармазіць, -мажў, -мбзіш,
-мбзіць; -мбжаны. Ц абнакр. тармазнўць,
-нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні (да
1 і 2 знач.; разм.). Ц наз. тармажэнне, -я, н.
ТАРМАСІЦЦА, -маніўся, -мбсішся,
-мбсіцца; незак. Тузацца, торгацца. Ц наз.
тармашэнне, -я, н.
ТАРМАСІЦЬ, -маніў, -мбсіш, -мбсіць;
-мбшаны; незак., каео-м/то. Тузаць, тор
гаць. Г за рукаў. II наз. тармашэнне, -я, н.
ТАРОКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
незак. (разм.). Доўга дамаўляцца, спра
чацца аб чым-н. Лакудь мы тарокаліся,
цягнік найтоў. Ц наз. тарбканне, -я, н.
ТАРОКІ, -аў. Рамяні каля задняй лукі
сядла для прывязвання каго-, чаго-н.
ТАРОПКІ, -ая, -ае. Схільны спяшацца;
хуткі, паспешлівы. Г. чалавек. Таропкія
крокі. II наз. таропкасць, -і, лс.
ТАРОСІСТЫ, -ая, -ае. Які складаецца
з таросаў; багаты на таросы. Г лей. Ц наз.
таросістасць, -і, лс.
ТАРОСЫ, -аў, абз. тарбс, -а, м. Нагру
вашчанне льдзін, якое ўтвараецца пры
сцісканні льдоў у паўночных морах і рэ
ках. II лрыл/. таросавы, -ая, -ае. Таросавыя
заторы.
ТАРОЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; незак.,
каео-м/то. Прывязваць тарокамі да сядла.
ТАРПА, -ы, л/н. тбрпы / (з лін. 2, 3, 4)
тарпй, тбрпаў лс. і ТОРП, -а, мн. тарпй,
тарпбў л/. Вялікая сцірта снапоў саломы
або сена, складзеная асобым спосабам для
захоўвання пад адкрытым небам.
ТАРПАВАЛЬШЧЫК, а, мн. і, аў
л/. Той, хто ўкладвае торпы. Ц лс. тарпа
вальшчыца, -Ы, ЛІН. -ы, -чыц.
ТАРПАВАЦЬ, -пўю, -пўеш, -пўе; -пўй;
-павАны; незок., м/то. Складаць у торпы.
Г лсыта. II наз. тарпаванне, -я, н.
ТАРПАКЛАД, -а, 47-дзе, лін. -ы, -аў л/.
Укладчык снапоў саломы ці сена ў торпы;
тарпавальшчык.
ТАРПАН, -а, л/н. -ы, -аў, лі. Дзікі мала
рослы конь бурай масці, які вадзіўся ў стэ
пах Усходняй Еўропы і Азіі.
ТАРПАТЫНА, -ы, лс. (разм.). Тое, што
і тзрненцін. II лрыл/. тарпатынавы, -ая, -ае.

818
ТАРПЕДА, -ы, ДАТ -дзе, л/н. -ы, -пёд,
лс. Падводны снарад, які можа самастой
на рухацца і наводзіцца на караблі для іх
знішчэння. II лрыл/. тарпёдны, -ая, -ае. Г
катар. Торлвбная атака.
ТАРПЕДАВАЦЬ, -дўю, дўеш, дўе;
-дўй; -давЭны; злк. і незак., м/то. 1. Ата
каваць, паразіць (паражаць) тарпедаю.
7". варолсыя караблі. 2. леран. Падарваць
(падрываць), парушыць (парушаць) знут
ры. Г нераеаеоры. Ц наз. тарпедаванне, -я, н.
ТАРПЕДАНОСЕЦ, нбсца, лін нбсцы,
-нбсцаў лі. Баявы самалёт або карабель,
узброены тарпедамі.
ТАРПЕДАНОСНЫ, -ая, -ае Узброены
тарпедамі. Тарпеданосная авіяцыя.
ТАРПЕДНІК, -а, лін і, -аў м. Ваеннаслужачы тарпеднага катара.
ТАРПЕДЫСТ, -а, 47-сце, лін -ы, -аў лі
Ваенны марак, які абслугоўвае тарпедны
апарат.
ТАРТАК, -ё, лін. -і^ -бў лі. Лесапільны
завод.
ТАРТАР, -а, лі. У старажытнагрэчаскай
міфалогіі: падземнае царства мёртвых.
ТАРФА... (ая. торфа...). Першая састаў
ная частка складаных слоў; ужыв. замест
«торфа...*, калі націск у другой частцы
слова падае на першы склад, напр.: тар
фагнойны, тарфакрошка, тарфамаса,
тарфапомпа, тарфасос, тарфахімія.
ТАРФАВАЦЬ, -фўю, -фўеш, -фўе; -фўй;
-фавАны; незак., м/то. Угнойваць глебу
торфам. II наз. тарфаванне, -я, н.
ТАРФАГНОЙ, -ю, лі Сумесь торфу і
гною як угнаенне. Ц лрым. тарфаінбйны,
-ая, -ае. Тарфагнойная сумесь.
ТАРФАРЭЗ, -а, лін. -ы, -аў лі. Машына
для рэзкі тарфяной масы.
ТАРФАСОС, -а, лін. -ы, -аў лі. Машы
на для здабычы торфу гідраўлічным спо
сабам.
ТАРФЙНІК, а і -у лін -і, аў м 1. -у
Залежы торфу тарфяное балота. 2. -у. Асу
шанае тарфяное балота. 3. -а. Спецыяліст
па торфе або рабочы торфараспрацовак.
ТАРФЯНІСТЫ, -ая, ае Які змяшчае
ў сабе торф, багаты на торф. Тарфяністае
балота. Ц наз. тарфяністасць, -і, лс.
ТАРФЯНІШЧА, а, лін ы, -нішч і аў
н. Асушанае тарфяное балота.
ТАРФЯНЫ, -Ая, -бе 1. Які змяшчае ў
сабе торф. Тарфяное балота. 2. Які звяза
ны са здабычай і апрацоўкай торфу. Тар
фяныя л/ам/ыны.
ТАРЦАВАЦЬ, -цўю, -цўеш, -цўе; -цўй;
-цавАны; незак., м/то (спец.). 1. Адпілоў
ваць канцы бярвення, брусоў і пад., ап
рацоўваць тарцы. 2. Засцілаць тарцамі (у
2 знач.). II зак. затарцаваць, -цўю, -цўеш,
-цўе; -цўй; -цавАны (да 2 знач.). Ц наз. тарцбўка, -і, Д47-бўцы, лс. і тарцаванне, -я, н.
II лрым. тарцовачны, -ая, -ае.
ТАРЧАЦЬ, -чў, -чыш, -чыць; -чьім,
-чыцё, -чАць; -чіА; незак. 1. Узвышацца,
уздымацца над паверхняй, вытыркацца
ўбок, уперад, уверх і пад. 3-лаб снегу тар

чалі бошкі. 2. леран. Знаходзіцца дзе-н.,
назаляючы сваёй непатрэбнай прысут
насцю (неадабр.). Увесь бзень т. у суседзяў.
ТАРЧМА, прыся. Старчаком, у верты
кальным становішчы. Ладка стаіць т.
ТАРШЭР, -а, лін. -ы, -аў лі. Лямпа з
абажурам на высокай падстаўцы, якая
ставіцца на падлогу
ТАРЫ-БАРЫ, нескл. (разм.). Пустая
размова, балбатня. Г разводзіць.
ТАРЫФ, -у лін. -ы, -аў лі. Афіцый
на ўстаноўленая сума збораў аплаты за
што-н. Мытны т. Чыгуначны т. Ц лрым.
тарыфны, -ая, -ае.
ТАРЫФІКАВАЦЬ, кўю, кўеш, кўе;
-кўй; -кавАны; зак. і незак., м/то. Правесці
(праводзіць) тарыфікацыю. Г аклабы.
ТАРЫФІКАЦЫЯ, -і, лс Вызначэнне
тарыфу чаго-н. Г. заработнай платы. Ц
лрым. тарыфікацыйны, -ая, -ае.
ТАРЫЦЬ ал. пратарыць.
ТАРЭАДОР, -а, лін. -ы, -аў лі. Удзельнік
бою быкоў на арэне. Ц лрым. тарэадбрскі,
-ая, -ае.
ТАР&Ц, -рцА, лін. -рцьі, -рцбў лі. 1.
Папярочны разрэз бервяна, бруса; папя
рочная грань чаго-н. Г бошкі. 2. Кароткі,
звычайна шасцігранны драўляны брусок
для машчэння вуліц. 3. Маставая з такіх
брускоў II лрым. тарцбвы, -ая, -ае.
ТАСАВАЦЬ, -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй;
-савАны; незак., м/то. Перамешваць (іг
ральныя карты). II зак. стасавАць, -сўю,
-сўеш, -сўе; -сўй; -савАны. Ц ноз. таса
ванне, -я, н. і тасоўка, -і, Д47-сбўцы, лс.
ТАСЁМКА, -і, Д47-мцы, лін. -і, -мак, лс.
Тое, што і тасьма. Ц лрым. тасёмачны, -ая,
-ае і тасёмкавы, -ая, -ае.
ТАСЁМЧАТЫ, -ая, -ае. З тасьмой, та
сёмкай. 7Ьсгмчатыяўлрыгалсэнні.
ТАСТАМЁНТ, -а, 47-нце, лін. -ы, -аў лі.
(уст.). Завяшчанне.
ТАСЬМА, -Ы, лс. Вузкая тканая або
плеценая палоска для абшыўкі, аздаб
лення, змацоўвання чаго-н. .Каляровая т.
.Шаўковая т.
ТАТА, -ы, ДА/ -у, Г -ам, лін. -ы, -аў лі.
(разм.). Тое, што і бацька (у 1 знач.).
ТАТАЛІЗАТАР, а, мн -ы, -аў м 1. Ме
ханічны лічыльнік на скачках, які паказ
вае грашовыя стаўкі на таго ці іншага ка
ня, а таксама бюро, якое прымае стаўкі і
аддае выйгрыш. 2. Гульня на грошы на
скачках.
ТАТАЛІТАРНЫ, -ая, ае Які характа
рызуецца поўным панаваннем дзяржавы
над усімі бакамі жыцця грамадства, насіл
лем, знішчэннем дэмакратычных свабод і
правоў асобы. Таталітарная бзярлсава. Г
рэлсым. II наз. таталітарнасць, -і, лс.
ТАТАЛІТАРЫЗМ, у м Таталітарны
рэжым.
ТАТАЛЬНЫ, -ая, -ае. Усёабдымны, усе
агульны. Татальная мабілізацыя. Ц наз. та
тальнасць, -і, лс.
ТАТАРЫ, -аў абз. татарын, -а, м. 1. Народ, які складае асноўнае насельніцтва
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Рэспублікі Татарстан. 2. Назва некаторых
цюркамоўных народаў, якія насяляюць
асобныя вобласці ў Паволжы, Сібіры і ін
шых месцах. 3. Назва розных цюркскіх і
мангольскіх плямён, якія аб'ядналіся ў
13—15 стст. у адзіную дзяржаву — Зала
тую Арду. II ж. татарка, -і, ДА/-рцы, мн. -і,
-рак. II ярым. татарскі, -ая, -ае.
ТАТУІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны; зак. і яездк., кдео-што. Нака
лоць (наколваць) асобай фарбай узоры
ці малюнкі на целе. Ц здк. таксама выта
туіраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй; -рава
ны. II зедр. татуіравацца, -руюся, -руешся,
-рўецца; -руйся. Ц ядз. татуіроўка, -і, ДЗ/
-бўцы, зк. II лрым. татуіровачны, -ая, -ае.
ТАТУІРОЎКА, -і, ДЗ/ -бўцы, зк. 1. ал.

татуіраваць. 2. мя. -і, -рбвак. Вытатуірава
ныя, наколатыя на целе ўзоры. Т. яд сл/яе.
ТАТЫ, -аў дбз. тат, -а, 3/тАце, м. На
роднасць іранскай моўнай групы, якая
жыве ў прыкаспійскай частцы Азербай
джана і на поўдні Дагестана. Ц зк. тОтка,
-і, ДА/-тцы, мл. -і, -так. Ц лрым. тОцкі, -ая,
-ае. 7дцкдямозд.
ТАТЗМ, -а, мл. -ы, -аў, м. У першабыт
ным грамадстве: жывёла, з'ява прыроды,
расліна ці прадмет, якія лічацца родапа
чынальнікамі племені і служаць аб'ектам
рэлігійнага пакланення. Ц ярым. татэмны,
-ая, -ае.
ТАТЭМІЗМ, -у; м. Першабытны культ
татэмаў. Ц лрым. татэмістычны, -ая, -ае.
ТАЎКАТНЯ, -і? зк. (разм.). Хаатычны
рух, цісканіна ў натоўпе; мітусня, сумят
ня.
ТАЎКАЧ, -А, мя. -ьі, -бў м. 1. Кароткая
прылада з патоўшчаным круглым канцом,
якой таўкуць што-н. .Ждячыяы тдукл/
тдукдчдм/ кружы яд куццю. 2. лердл. Пра
някемлівага чалавека (разм., зневаж.).
ТАЎКУЧКА, -і, ДА/ -чцы, мл. -і, -чак,
зк. (разм.). Бойкае месца, базар, дзе пра
даюць розныя рэчы з рук.
ТАЎРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
-равАны; лездк., кдео-што. Ставіць, вы
пальваць таўро. Г. зкыяёлу. Ц здк. затаўра
ваць, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй; -равАны.
ТАЎРб, -А, мя. таўрЫ, -бў я. 1. Кляй
мо на скуры сельскагаспадарчых жывёл
як распазнавальны знак. 2. Прылада для
клеймавання жывёлы. Ц лрым. таўровы,
-ая, -ае.
ТАЎРОВЫ', -ая, -ае (спец.). Які мае па
пярочнае сячэнне ў форме літары «Т». Т.
лрз%ыль яырдбу.
ТАЎРбВЬР ал таўро
ТАЎСМАТЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Тро
хі тоўсты, таўставаты. /Тое кдро/лк; / /л. 2.
Поўны, прысадзісты, моцна складзены
(пра чалавека). Ц ядз. таўсматасць, -і, зк.
ТАЎСТА.. (ал. тоўста...). Першая са
стаўная частка складаных слоў; ужыв.
замест «тоўста...*, калі націск у другой
частцы падае на першы склад, напр.: тдус/лдаубы, тдўстдскуры, тдуетдяое/.

ТАЎСТАБРУХІ, -ая, -ае (разм.). З тоў
стым, вялікім жыватом.
ТАЎСТАЗАДЫ, -ая, -ае (разм.). З тоў
стым задам (у 2 знач.).
ТАЎСТАЛОБІК, -а, мя і, аў, м Пра
мысловая рыба сямейства карпавых, якая
водзіцца ў рэках Паўднёва-Ўсходняй Азіі,
а таксама акліматызавана ў Паўднёвай Еў
ропе.
ТАЎСТАМОРДЫ, -ая, ае (разм) З
тоўстай мордай. Т бульбое.
ТАЎСТАНОГІ, -ая, -ае. З тоўстымі на
гамі.
ТАЎСТАНОЖКА, і, ДА/ -жцы, мя і,
-жак, зк. Перапончатакрылае насякомае
бліскучай металічнай афарбоўкі.
ТАЎСТАРОГ, -а, мл. -і, -аў м. Парна
капытная жывёліна сямейства пустарогіх
з вялікімі рагамі, якая водзіцца ў Паўноч
на-Ўсходняй Азіі і Паўночнай Амерыцы;
снежны баран.
ТАЎСТАСУМ, -а, мл. -ы, -аў м. (разм.).
Багацей. Рдзаялося цяпер тдустдеумду.
ТАЎСТАШЧОКІ, ая, ае 3 тоўстымі,
мясістымі шчокамі. Т хлдлчук.
ТАЎСТУН, -б, мя. -ьі, -бў м. (разм.).
Тоўсты чалавек. Ц лдмялм/.-лдск. таўстунбк,
-нка, мя. -нкі? -нкбў м. Ц зк. таўстўха, -і,
Д3/-тўсе, мя. -і, -тўх; лдмяяш.-лдск. таў
стушка, -і, ДА/-піцы, мя. -і, -шак, зк.
ТАЎСТЎХА' ал. таўстун.
ТАЎСТУХА', -і, ДА/ -тўсе, мя. -і, -тўх,
зк. Ірыб сямейства павуцінневых з бура
вата-жоўтай плямістай шапкай.
ТАЎСЦЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; лездк. Ста
навіцца тоўстым, больш тоўстым. II здк.
патаўсцёць, -ёю, -ёеш, -ёе.
ТАЎСЦІЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-ціць; лездк., кдео-што. Рабіць тоўстым
або больш тоўстым, надаваць выгляд тоў
стага чалавека. Лдтоўкд юдўецмд зкдячыяу.
ТАЎТАЛОГІЯ, -і, зк. Паўтарэнне адна
го і таго ж іншымі словамі, якія не ўдак
ладняюць сэнсу сказанага. Ц лрым. таўта
лагічны, -ая, -ае.
ТАЎХАНЙІА, -ы, зк. (разм.). Хаатычны
рух, штурханіна, таўкатня. Урдзбзяедлць/
/л.
ТАЎХАЦЦА, -аюся, -Аешся, -Аецца;
яездк. (разм.). Таўхаць каго-н. або адзін
аднаго. Ц здк. таўхануцца, -нўся, -нёшся,
-нёцца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся.
ТАЎХАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; яездк., кдеошто (разм.). Штурхаць кароткім, рэзкім
рухам. Т лд(3локдць. Ц здк. таўханўць, -нў,
-нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні? Ц ядз.
таўханне, -я, л.
ТАЎЧОНІК, -а, мя. -і, -аў, м. (разм.).
Блін з тоўчанай бульбы, //д сяеЭднне пдбдл/ тдўчоя/к/.
ТАЎЧЫ, таўкў, таўчэш, таўчб; таўчбм,
таўчацё, таўкўць; тоўк, таўклА, -лб; таўчія; тбўчаны; лездк. 1. што. Рабіць больш
дробным, драбніць. Т соль. 2. мяло. Размі
наць таўкачом, робячы мяккім. Т бульбу.
3. мяло. Ачышчаць таўкачом у ступе зерне

ТАТ-ТАЧ
ад шалупіння. Т. лроед ў с/лупе. 4. мяло.
Біць, разбіваць шмат чаго-н. (разм.). Г.
тдлерк/. 5. кдео. Наносіць пабоі, збіваць
(разм.). 6. што. Мяць, нішчыць, вытоп
тваць што-н. Т. лдсееы. 0 Таўчы ваду ў
ступе (разм., неадабр.) — дарма траціць
час, займацца непатрэбнай, безвыніко
вай справай. II здк. стаўчы, стаўкў, стаў
чэш, стаўчб; стаўчбм, стаўчацё, стаўкўць;
стоўк, стаўклА, -лб; стаўчы; стбўчаны /
растаўчы, -таўкў, -таўчэш, -таўчб; -таў
чбм, -таўчацё, -таўкўць; -тбўк, -таўклА,
-лб; -таўчы; -тбўчаны (да 1—5 знач.). Ц ндз.
таўчэнне,-я,я
ТАЎЧЫСЯ, таўкўся, таўчэшся, таў
чэцца; таўчбмся, таўчацёся, таўкўцца;
тбўкся, таўклАся, -лбся; таўчыся; нездк.
1. Драбніцца, дзяліцца на больш дробныя
часткі. 2. (7 / 2дс. дбз. зеындмнд неўэкь/е ).
Быць, знаходзіцца дзе-н., звычайна ў цес
наце. Лдля лдроед тдўкл/ся любз/. 3. Уві
хацца дзе-н., каля чаго-н. (разм.). %есь
бзень т. нд кухн/.
ТАЎШЧЫНІ, і? зк 1. ал тоўсты 2. Ве
лічыня папярочнага сячэння прадмета. Т.
ббреянд.
ТАЎШЧЭЗНЫ, ая, ае (разм ) Вельмі
тоўсты. Г. буб.
ТАЎШЧЭРАЗНЫ, ая, ае (разм ) Тое,
што і тдўшчэзны.
ТАФТА, -ьі, Д3/-фцё, зк. Тонкая глян
цавітая шаўковая або баваўняная тканіна
палатнянага перапляцення. Ц лрым. таф
цяная, -Ая, -бе.
ТАХІКАРДЫЯ, -і, зк. (спец.). Паскора
ны рытм сардэчных скарачэнняў, абумоў
лены рознымі фізіялагічнымі і паталагіч
нымі ўплывамі.
ТАХТА, -й, ДЗ/ -хцё, лін. -іл, тахт, зк.
Шырокая канапа без спінкі. Слдць яд
тдхце.
ТАЧАНКА, -і, ДА/-нцы, мл. -і, -нак, зк.
Рысорная павозка з адкрытым кузавам
для запрэжкі пары коней.
ТАЧКА, -і, ДЗ/ -чцы, лін. -і, -чак, зк.
Ручная каляска, якую возяць, трымаючы
за ручкі і штурхаючы перад сабой. 2?дз/ць
цэалу яд тдчцы. Ц лрым. тачачны, -ая, -ае.
ТАЧЫЛА, -а, 3/-е, мя. -ы, -чйл / -аў, я.
Тачыльны камень, а таксама станок для
навострывання рэжучых інструментаў.
ТАЧЫЛКА, -і, ДА/-лцы, мя. -і, -лак, зк.
1. Інструмент для вастрэння нажоў брыт
ваў і пад. 2. Прыстасаванне для завостры
вання алоўкаў (разм.).
ТАЧЫЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны
для навострывання рэжучых інструмен
таў. Г. кдмеяь. Г. рэмеяь.
ТАЧЫЛЬНЯ, і, мя і, яў, зк Тачыль
ная майстэрня.
ТАЧЫЛЬШЧЫК, а, мя і, аў м Ра
бочы, які займаецца навострываннем рэ
жучых інструментаў. Ц зк. тачыльшчыца,
-ы, мя. -ы, -чыц.
ТАЧЫЦЬ', тачў, тбчыш, тбчыць; тбча
ны; яездк., што. 1. Рабіць вострым рэжу
чую частку, лязо чаго-н. з дапамогай та-
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чыла, бруска і пад.; вастрыць. Г. моле. 2.
Рабіць прыдатным для карыстання (пра
аловак). 3. Вырабляць што-н., апрацоўва
ючы на такарным станку Т. бэтоя/. Ц зок.
натачыць, -тачў, -тбчыш, -тбчыць; -тбчаны (да 1 і 2 знач.) / вытачыць, -чу -чыш,
-чыць; -чаны (да 3 знач.). Ц маз. тачэнне,
-я, л.
ТАЧЙЦЬ , 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
тбчыць; яезак. 1. м/то. Ірызучы, праядаю
чы, рабіць дзіркі ў чым-н., пашкоджваць
што-н. (пра насякомых, грызуноў). Д7ом/оль мочыць хаму. 2. лерак., коео-м/то.
Неадступна мучыць, паступова пазбаў
ляючы сіл (пра хваробу думкі, пачуцці і
пад.). II зак. патачыць, І і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -тбчыць; -тбчаны (да 1 знач.).
ТАЯМНІЦА, -ы, мм. -ы, -ніц, лс. 1. Тое,
што яшчэ не пазнана, не стала вядомым.
7аял(л/цы м/яуяоео. Т отомо. 2. Тое, што
трымаецца ў сакрэце, наўмысна хаваецца
ад іншых. Яе раскрываць маяммцы. Умець
захаваць маяммцу.
ТАЯМНІЦЫ, -ая, -ае 1. Поўны таямні
цы (у 1 знач ), загадкава-незразумелы. Т
морах. 2. Які з'яўляецца тайнай і наўмыс
на хаваецца. /Трыехау з тоямм/чой мэтой.
3. Шматзначны, загадкавы. З маял*н/чым
выразам мвару. Ц яаз. таямнічасць, -і, лс.
ТВАНІСТЫ, -ая, -ае. Багністы, гразкі,
у якім лёгка загразнуць, увязнуць. 7вая/смая мясцовасць. Ц яаз. тваністасць, -і, лс.
ТВАНЬ, -і, лс. Дрыгва, багністае месца.
ТВАР, -у, мя. -ы, -аў, м. 1. Пярэдняя
частка галавы чалавека. Загарэлы м. Лрыеолсы м. 2. лерак. Індывідуальнае аблічча,
выгляд, характэрныя рысы каго-, чаго-н.
Люляецца м. еоробоў. 0 Да твару (разм.) —
1) ідзе, падыходзіць каму што-н.; 2) ад
павядае чыйму-н. становішчу. У твар (ве
даць, знаць каго-н.) — па знешнім выгля
дзе. II ламяям.-ласк. тварык, -а, мя. -і, -аў
м. (да 1 знач.).
ТВАРОГ, -рагў, м. Прадукт харчавання,
які атрымліваецца з кіслага малака пры
аддзяленні ад яго сыроваткі пасля адтоп
лівання. Золров/ць м. смямояом. II крым.
тварожны, -ая, -ае. 7^ сыр.
ТВАРОЖНІК, -а, мя -і, -аў м Печаная
аладка з тварагу; сырнік.
ТВАРОЖЫСТЫ, -ая, -ае Падобны з
выгляду на тварог 7ерролсь/етоя маса.
ТВАРОЖЫЦЦА, 1 і 2 ас звычайна не
ўжыв., -ыцца; яезок. Ператварацца ў тва
рог (пра малако).
ТВАРОЖЫЦЬ, -жу жыш, -жыць; жа
ны; яезок., мяло. Квасіць малако для атры
мання тварагу.
ТВАРАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., твбрыцца; лезок. Рабіцца, адбывацца, //о еул/цы
люорылося мем/то лезрозумеяое.
ТВАРЁІЦЬ, тварў, твбрыш, твбрыць;
твбраны; яезок., мяло. 1. таксама без бол.
Ствараць у працэсе творчай дзейнасці. 2.
Рабіць, здзяйсняць. Т бобро. Т е/сторыю.
II лоз. тварэнне, -я, я.

820
ТВАРЭННЕ, -я, я. 1. ал. тварыць. 2. мя.
-і, -яў. Тое, што створана ў працэсе твор
чай дзейнасці; твор. Т моетоко.
ТВАРЭЦ, -рцА, мл. -рцьі, -рцбў, м. 1.
Той, хто стварае матэрыяльныя і духоў
ныя каштоўнасці. Т ек?трры/ — мороб. 2.
(з вялікай літары). У рэлігіі: Бог як ства
ральнік свету.
ТВІСТ, -а, Л7-сце, м. Амерыканскі пар
ны танец імправізацыйнага характару
ТВОЙ, твайгб, м., твай, тваёй, лс., тваё,
твайгб, я., мя. тваё, тваіх; зойм. лрь/моя. 1.
Які мае адносіны да цябе, належыць табе.
Т бом. %оя км/ео. %оё лолйло. 2. у зяоч.
лоз. твой, твайгб, м., твай, тваёй, лс. Муж,
каханы або жонка, каханая. — Ір т. бомо ? — Яе, кубысьц; лойм/оў.
ТВОР, -а, мл. -ы, -аў м. Прадукт твор
чай працы (раман, карціна, архітэктурнае
збудаванне і пад.).
ТВОРНЫ У выразе: творны склон —
склон, які адказвае на пытанні кім? чым?
ТВОРЦА, -ы, мя. -ы, -аў, м. Тое, што і
теорэц.
ТВОРЧАСЦЬ, -і, лс. Дзейнасць чалаве
ка, накіраваная на стварэнне якасна но
вых культурных, духоўных і матэрыяль
ных каштоўнасцей. Т Аулолы. Яоробяоя
л!. II лрым. твбрчы, -ая, -ае. 7еорчоя мроцо.
ТКАНЙІА, -ы, мл. -ы, -нін, лс. 1. Вы
раб, атрыманы ў працэсе ткання на ткац
кім станку; матэрыя, матэрыял. Ільняныя
ткон/ны. 2. лерол. Аснова, змест чаго-н.
Г. с/олсэто. II лрым. тканінны, -ая, -ае (да
I знач.) / тканінавы, -ая, -ае (да 1 знач.).
ТКАНКА, -і,
-нцы, мя. -і, -нак, лс.
1. Ірупа аднародных, звязаных паміж са
бой клетак, якія выконваюць адну і тую ж
функцыю ў арганізме. 7лум/чоеоя /л. Мым/очноя Л!. 2. Тое, што і ткон/но (у 2 знач.).
II ярым. тканкавы, -ая, -ае.
ТКАННЁ, -я, я. зб. Тканыя вырабы
(разм.).
ТКАНЫ, -ая, -ае. Выраблены тканнем.
7коноя лоецмко.
ТКАЦТВА, -а, я. 1. Выраб тканіны з
пражы на ткацкім станку. 2. Майстэрства,
тэхніка вырабу тканін. Ц ярым. ткацкі, -ая,
-ае. Т цэх. 7коцкоя фобрыко.
ТКАЦЬ, тку тчэш, тчэ; тчом, тчацё,
ткуць; ткаў ткАла; тчы; ткАны; яезок., м/то
і без бол. 1. Вырабляць тканіну шляхам
перакрыжаванага перапляцення ніцей
асновы і ўтку 2. Плесці, віць. Лоеук тчэ
лоеуц/ну. II зок. саткаць, -ткў, -тчбш, -тчб;
-тчбм, -тчацё, -ткўць; -ткАў -ткбла; -тчы;
-ткбны. II яоз. тк^нне, -я, я.
ТКАЧ, -А, мя. -й, -бў м. Майстар, рабо
чы, які вырабляе тканіну на ткацкім стан
ку. II лс. ткачыха, -і, ДМ-чйсе, мл. -і, -чйх.
ТКНЎЦЦАад. тыкацца'.
ТКНУЦЬ ая. тыкаць*.
ТЛЕН, -у м. (уст.). 1. Тленне, гніенне,
распад. 2. Тое, што разбураецца ці разбурылася. 3. лерол. Тое, што недаўгавечна,
не мае сапраўднай каштоўнасці.

ТЛЁННЫ, -ая, -ае (уст.). Які разбура
ецца; часовы, не вечны. Ц яоз. тлённасць,
-і, лс.
ТЛЁЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-ёецца; яезок. Тое, што і тлець (у 2 і З
знач.).
ТЛЕЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
тлёе; яезок. 1. Ініючы, разбурацца; трух
лець, парахнець. 7лее омолое /леце. 2. Га
рэць без полымя; слаба падтрымліваць
гарэнне. Ле/но ле еорыць, о тлее. 3. лерол.
Існаваць скрыта, слаба праяўляцца дзе-н.
(пра жыццё, пачуцці і пад.). У бужы ммело
лобзея. II лоз. тлённе, -я, л.
ТЛО, -а, л. (разм.). Тое, што сатлела,
спарахнела, згніло; тлен, прах, попел.
ТЛУМ, -у м. (разм.). 1. Адурэнне, зама
рачэнне. Яейк/ т. у еолоее. 2. Шум, гоман,
сумятня. У дока/ стояў т., усе нем/то крычол/.
ТЛУМАЧ, -А, мя. -й, -бў м. (уст.). Пера
кладчык (звычайна для вуснага перакладу
ў час размовы, перагавораў).
ТЛУМАЧАЛЬНІК, -а, мл -і, -аў м Той,
хто займаецца тлумачэннем, трактоўкай
чаго-н. Г. слоў.
ТЛУМАЧАЛЬНЫ, -ая, -ае Які заклю
чае ў сабе тлумачэнне, трактоўку чаго-н.
Т слоўн/к белоруской моды.
ТЛУМАЧЫЦЬ, чу чыш, -чыць; -ча
ны; яезок. 1. м/то. Раскрываць сэнс, сут
насць чаго-н. Т лостоноеу. Т с/іоео. 2.
м/то кому і без бол. Асвятляць якое-н. пы
танне, даваць зразумець сэнс чаго-н. Т
ром/эяме зобочы. Ц моз. тлумачэнне, -я, м.
ТЛУМАЧЭННЕ, -я, л. 1. ая. тлумачыць.
2. мл. -і, -яў. Тое, што асвятляе што-н.,
раскрывае сэнс чаго-н., дапамагае зра
зумець прычыну чаго-н. Знойсц/ т. сео/м
лоеобз/ном.
ТЛУМЙЦ), тлумліб, тлўміш, тлўміць;
яезок. У выразе: тлуміць галаву кому —
марочыць, задурваць, збіваць з толку. Ц
зок. затлуміць, -лумліб, -лўміш, -лўміць;
-лўмлены. Зотлум/ўмнееолоеу.
ТЛЎМНЫ, -ая, -ае. 1. Які прыводзіць
да адурэння, пазбаўляе здольнасці ўспры
маць, разумець што-н. 7)іумноя робото. 2.
Шумны, гаманлівы, неспакойны. Т нотоўл. II яоз. тлўмнасць, -і, лс.
ТЛЎСТЫ, -ая, -ае. 1. Які ўтрымлівае ў
сабе шмат тлушчу. 7лустоя се/н/но. 2. Тоў
сты, укормлены, сыты. 7лустоя /нбычко.
Т корд. 3. Які атрымаўся ад тлушчу 7лустоя ллямо. 4. перон. Насычаны карыснымі
рэчывамі. Т чорнозём. 5. Тоўсты, з тоўсты
мі лініямі (пра лініі, друкарскія знакі, лі
тары і пад.). Т. м/рыфт. Ц моз. тлустасць, -і,
лс. (у 1, 2і4знач.).
ТЛУСЦІЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; яезок. Ста
навіцца тлустым, тлусцейшым. Ц зок. атлусцёць, -ёю, -ёеш, -ёе / патлусцёць, -ёю,
-ёеш, -ёе. Ц моз. тлусцённе, -я, я. / атлусцённе,-я,я
ТЛУСЦІЦЬ, тлўшчу тлўсціш, тлўсціць;
тлўшчаны; яезок., м/то. 1. Вымазваць,
зашмальцоўваць што-н. тлушчам, чым-н.
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тлустым. 2. Насычаць тлушчамі што-н. у
працэсе апрацоўкі (спец.). Г ск^ру. Ц ндз.
тлушчэнне, -я, н. (да 2 знач.).
ТЛУШЧ, -у мн. -ы, -аў з*. Нераства
ральнае ў вадзе масляністае рэчыва, якое
ўтрымліваецца ў жывёльных і раслінных
тканках. Ростол/ць /я. РЬ/б/н /я.
ТЛУШЧАВЫ, -ая, ае 1. Які змяшчае
ў сабе тлушч. 7)/ум/чое/м тканка. 2. Звяза
ны з апрацоўкай і выкарыстаннем тлушчу.
7лун/чов/м прамысловасць. 3. Які атрымаў
ся ад тлушчу; тлусты. 7лум/чавая пляма.
ТЛУШЧАЗАМЕННІК, а, ля і, аў,
Штучны заменнік тлушчаў
ТЛУШЧАХ, -А, мн. -і^ -бў м. Дабра
якасная пухліна з тлушчавай тканкі.
ТЛЯ, -і, лс. 1. Дробнае насякомаешкоднік атрада паўцвердакрылых, якое
жывіцца сокам раслін. Даносная /я. 2. яе
ран. Пра нікчэмнага чалавека (разм ). Як/
ён талент, т. н/кчэмная/
ТНУЦЬ ал. цяць
ТО, злуч. 1. Ужыв. ў пачатку галоўнага
сказа, каб падкрэсліць яго сувязь з папя
рэднім даданым умоўным сказам. Хал/ не
бубзе бажбжу, то яоййзем яа ерыбы. 2. яерал/чальна-размсркаеальнь/. Ужыв. для су
вязі членаў сказа і сказаў пры пералічэн
ні падзей, з'яў прадметаў з пераменным
чаргаваннем. 76 тут, то там чул/ся вала
сы. /Сум то сц/хаў то узмацняўся. 3. перамяк/чцльна-размеркавальны (з адмоўем або
з часціцай «ці*). Ужыв. для выражэння
няпэўнасці, сумнення або меркавання,
развагі (разм.). /Уе то лобка, не то човен.
-ТО, часц. Ужыв. ў сказах пры вылу
чэнні, падкрэсліванні слова, да якога ад
носіцца. Дастул/ўкрасав/к, а намеру <е-то
халобнае.
ТбіА, -і, ДА/тбзе, мн. -і, тоц лс. У ста
ражытных рымлян: верхняе мужчын
скае адзенне, род мантыі, звычайна з
белай шэрсці. 0 Убірацца ў тогу каео-чаео
(кніжн.) — спрабаваць выдаць сябе за ка
го-н. або заваяваць сабе якую-н. рэпута
цыю, не маючы на гэта дастатковых пад
стаў
ТОЕСНАСЦЬ, -і, лс. 1. Поўнае пада
бенства, супадзенне. Г лоалябаў. 2. У ма
тэматыцы: рэўнасць, справядлівая пры
любых лікавых значэннях пераменных,
што ў яе ўваходзяць. Ц ярым. тбесны, -ая,
-ае (да 1 знач.). Тоесныя з
ТОЙ, тагб, м., тАя, той, лс., тбе, тагб,
н., мн. тйя, тых; займ. указ. 1. Паказвае на
асобу ці прадмет, аддаленыя ў прасторы ці
часе. 76й лес. /7а тым тыбн/. 2. Паказвае
на прадмет ці асобу што вылучаюцца з лі
ку іншых. 2?азьм/ тую кн/лску, якую ям/чэ не
чытаў. 3. Паказвае на які-н. прадмет, асо
бу пра якія гаварылася раней. /7рыміала
тая лсанчына, якую мы чакал/. 4. Паказвае
на вядомую ўжо асобу ці прадмет. Лббры
скрыпач быў том ЗТ/кола. 5. Іменна ён, не
іншы, гэты ж самы (звычайна ў спалучэннях «той жа*, «той самы*, «той жа самы*),
/хал/ ў тым лса вагоне. 6. у знач. наз. тбе,

тагб, н. Паказвае на якія-н. акалічнасці,
падзеі, дзеянні і пад., пра якія ўжо іш
ла размова. Яны выканал/ / маю нурму, а я
таму / рабы. 7. Ужыв. як суадноснае сло
ва ў галоўнай частцы складаназалежных
сказаў з даданымі дапаўняльнымі. Днмы,
мары мае/ /апаруся я том, м/то насек заў
ладала сэрцам ма/м. 8. Уваходзіць у склад:
а) складаных злучнікаў «дзякуючы таму
што*, «з прычыны таго што*, «для таго
што*, «да тых пор пакуль*, «за тое што*
«у той час як*, «нягледзячы на тое што*,
«пасля таго калі*, «перад тым як*, «тым
больш што* і інш.; б) словазлучэнняў
звычайна пабочнага характару, якія звяз
ваюць розныя часткі выказвання: «апрача
таго*, «акрамя таго*, «разам з тым*, «між
тым* і інш.
ТОК, -у мн. тбкі, -аў м. 1. Рух элек
трычнага зараду ў правадніку; электрыч
ная энергія. 7бк/ высокай частаты. 2.
звычайна мн. Пра нервовую энергію чала
века, якая ўспрымаецца іншымі людзьмі;
нервовае напружанне, узбуджэнне.
ТОІС, -а, мн. такі^ -бў м. 1. Спецыяль
ны будынак для складання, абмалоту і
ачысткі збожжа; гумно. Г бубавал/ балёка
аб хаты. 2. Пляцоўка для абмалоту збож
жа. Збожжа на таку малаці/ цапам/.
ТОК , -у м. Такаванне, падзыванне сам
кі ў некаторых птушак. Децбруковы т.
ТОКА... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач.: які мае адносіны да
току' (у 1 знач.), напр.: токаабмелсаеальны, токаабвоб, токазбымальн/к, токазбымальны, токаразд/еркаеальн/к.
ТОКАПРЫЁМНІК, -а, мн -і, -аў м
(спец ). 1. Прылада, пры дапамозе якой
ток ад проваду або рэйкі перадаецца руха
віку электравоза, тралейбуса, пад'ёмнага
крана і пад. Т. электравоза. 2. Назва роз
ных прыбораў у якіх адбываецца ператва
рэнне электрычнай энергіі.
ТбКАР, -а, мн. -ы, -аў м. Рабочы-спецыяліст па механічнай апрацоўцы цвёр
дых матэрыялаў шляхам абточвання. Г яа
метале.
ТОЛ, -у м. Выбуховае рэчыва, якое вы
карыстоўваецца ў ваеннай справе і тэх
ніцы. II ярым. тблавы, -ая, -ае. 7ола#ая
м/ам/ка.
ТОЛК, -у, м. 1. Сэнс, сутнасць, разум
нае меркаванне аб чым-н. ^айсц/ ба тол
ку. 2. Карысць, добры вынік. З гэтага бубзе т. 0 Без толку — без карысці, упустую,
дарма. Да толку — дарэчы, да месца. З тол
кам — з розумам, разумна.
ТОЛКАМ, прыся. (разм.). 1. Так, каб
было зразумела. Г растлумачыць, у чым
справа. 2. Добра, як належыць.
ТОЛЬ, -ю, 3/ -і, м. Насычаны водане
пранікальным складам тоўсты кардон, які
выкарыстоўваецца як дахавы і ізаляцый
ны матэрыял. II ярым. тблевы, -ая, -ае.
ТОЛЬКІ 1. часц. вылучальна-абмежавальная. Не больш як, усяго. Заллац/ў т.
тры рубл/. Дзяўчынцы т. бва тыбн/. 2. часц.

ТЛУ-ТОН
абмежавальная. Не раней чым. /Улрыебу т.
заўтра. 3. часц. абмежавальная. Выключ
на, адзіна; нічога, акрамя гэтага, /?н бубзе
т. настаўн/кам. Яа ўроку мы т. чытал/. 4.
часц. ўзмацн. (пры займенніку і прыслоўі
звычайна ў адмоўных сказах). Узмацняе
ўяўленне аб вялікай колькасці, аб'ёме і
пад. чаго-н. Таго ён т. не расказваў. Уаео т. не ярыбумаюць любз/. 5. ярысл. Зусім
нядаўна (аб завяршэнні якога-н. дзеяння,
наступленні якога-н. стану і пад.). Дзец/ т.
яавячзрал/ / спаць ям/чэ не клал/ся. Ят. м/то
прыехаў. 6. злуч. булрац/уны. Злучае члены
сказа і сказы з супраціўна-абмежавальнымі адносінамі. Ябч была ц/хая, т. сумна м/умеўлес. 7. злуч. суярац/уны. Злучае сказы з
адносінамі неадпаведнасці, /н боўга зава
рыў т. я не паверыў яму. 8. злуч. балучальны. Ужыв. для сувязі членаў сказа і сказаў
якія ўдакладняюць або дапаўняюць вы
казаную думку, /?н н/кол/ не расказваў лра
сваё жыццё, х/ба т. бзецям. 9. злуч. часавы.
Ужыв. ў даданых сказах часу калі падзеі,
аб якіх гаворыцца ў галоўным сказе, па
чынаюцца адразу ж пасля падзей дадана
га сказа. Г мы заснул/, / тут жа разбаўся
стук у акно. 10. злуч. умоўны. Падпарад
коўвае даданыя сказы са знач. рэальнай
умовы. /Сколу ты закончым/ паспяхова, т.
старайся. 0 Толькі і — выражае ўзмоцне
нае адценне абмежавання. Ўбе тольк/ / га
вораць лра каханне.
ТОМ, -а, мн. тамы, -бў м. Асобная кніж
ка якога-н. выдання збору твораў Слоўн/ку
чатырох тамах. Ц ламянм/. тбмік, -а, мн. -і,
-аў м. Г верм/аў А/акс/ма Лаебанов/ча.
ТОН, -у, мн. -ы, -аў м. 1. Іук пэўнай
вышыні, які ўтвараецца перыядычнымі
ваганнямі паветра; музычны гук у адроз
ненне ад шуму. Узяць высок/ т. 2. мн. Гу
кі сэрца, якое працуе, а таксама гукі, якія
ўтвараюцца пры выстукванні ўнутраных
органаў цела чалавека. Уыстыя тоны сэр
ца. 3. Вышыня або сіла гучання голасу ча
лавека, які гаворыць. Зн/з/ць т. 4. Харак
тар гучання маўлення, манера гаварэння.
^Жартаўл/вы т. Рэзк/ т. 5. Характар, стыль
паводзін, жыцця. 77рав/лы бобрага тону.
6. Колер, афарбоўка, а таксама адценне
колеру якое адрозніваецца ступенню яр
касці. 7кан/на, афарбаваная ў спакойны т.
Деллы т. Светлы т. 0 У тон (пад тон) — 1)
пра гармонію колераў адценняў колеру;
2) у тым жа духу стылі; 3) з тым жа настро
ем, з той жа інтанацыяй (гаварыць і пад.).
ТОНА, -ы, мн. -ы, тон, ж. Адзінка вы
мярэння масы ў міжнароднай сістэме
адзінак, роўная 1000 кілаграмаў О Рэгіс
травая тона — умоўная адзінка вымярэння
ўнутранага аб'ёму транспартных марскіх
суднаў роўная 2,83 м\
ТОНА-ЮЛАМЁТР, а, мн ы, -аў м
(спец.). Адзінка вымярэння грузаабароту
якая вылічаецца перавозкай 1 тоны грузу
на 1 кіламетр.

ТОН-ТРА
ТОНІК, -у, м 1. Ібрка-кіслы газіраваны
напой. 2. Касметычны сродак для ачы
шчэння скуры.
ТОНКА., (а таксама танка...'). Першая
састаўная частка складаных слоў са знач.:
1) тонкі (у 1 і 7 знач.), напр.: /лолкдяллдкл/сліы, /лолкдйлдчдлы,
/ноякаслдёбь/, ліолкдсцяблобы, /лолкдзоеос/лралы, ліолколсіхдлде/члы; 2) дробны (у 1
знач.), напр.: /лолкядбмллочдлы, ліолкозярл/с/лы, л?олклкрым/лі&л;члы, /ЛОЛКДЛрОсеялы, ліолколясчолы, /лолкорозмола/лы,
/лолкардслылелы, /лолкдслірук/л^рлы.
ТОНКАСЦЬ, і, зк? 1. ел. тонкі 2. мл.
-і, -ей. Самыя дробныя дэталі, асаблівас
ці чаго-н. Лечаць /л. слрляы. 7?е
у
/лолкос^/.
ТОНЮ, -ая, -ае. 1. Невялікі ў папяроч
ным сячэнні, у абхваце. 7Ьлкія лйлк;'. 7блкія ляльцы. 7олкдя бярозка. 2. Невялікі па
шырыні, вузкі. 7блкля рыска. 3. Пра гукі,
голас: высокі. Т асмяе. 4. Пра твар, рысы
твару: не грубы, прыгожа абрысаваны.
7блкія рысы /ляяру. 5. Складаны, выкана
ны з вялікай увагай, умела, па-мастацку.
7&//КЯЯ раболіа. 7блкая разьба. 6. Пра смак,
пах і пад.: вытанчаны, не рэзкі. Т зобар
кяеліак. 7. Пра розум, мысленне, гумар і
пад.: гібкі, праніклівы, які схоплівае ма
лапрыметнае. Г. розум. 7блкая яры/лыка.
8. Чуллівы, які ўспрымае самыя слабыя
раздражненні (пра органы пачуццяў і іх
дзейнасць). Т слых. Ц яяз. тонкасць, -і, ж?.
ТОНМАЙСТАР, -тра, мя. -тры, -траў,
л*. Работнік радыё, кіно, тэатра, які ведае
гукавым афармленнем спектакляў радыё
перадач і пад.
ТОНУС, -у, м. 1. Працяглае ўзбуджэн
не нервовых цэнтраў і мышачных тканак,
якое не суправаджаецца стомай і абумоў
лівае пэўнае функцыянаванне органаў
ЛУым/яяяы лі. Зл/лсалы /л. сэрца. 2. леряя.
Ступень жыццядзейнасці арганізма або
асобных тканак. .Жыццёвы /л.
ТОНЯ, -і, мл. -і, -ей / -яў лс. 1. Участак
вадаёма, прызначаны для лоўлі рыбы за
кідным невадам. 2. Адзін закід невада, а
таксама ўлоў ад аднаго закіду.
ТОПАЛЬ ал таполя
ТОПКА, -і, ДЗ/ -пцы, мя. -і, -пак, лс.
Частка печы або катла, дзе спальваюць
паліва. Т ляряеозя. Ц лрым. топачны, -ая,
-ае.
ТОПКІ', -ая, -ае. Балоцісты, гразкі,
багністы. Т. берае.
ТОПКР, -ая, -ае. Які лёгка топіцца пры
высокай тэмпературы. 7блкае сяля. Ц яяз.
топкасць, -і, лс.
ТОПЛЕНЫ, -ая, -ае. Атрыманы шля
хам таплення (ел. тапіць^). 7бллелаемасла.
ТОР, -а, м. Дарога, след, пакінуты ка
лёсамі. .Няроўны л!. Дряклясц/ сеой лі. (так
сама перан.).
ТОРБА, -ы, мн. -ы, торб і -аў лс. Невя
лікі мяшок звычайна з даматканай ткані
ны. ТТалулсау мех, (Зык / /л. с/лрям/ня (пры
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казка). II лямянм/. торбачка, -і, ДА/ -чцы,
мн. -і, -чак, лс. II лрым. торбачны, -ая, -ае.
ТОРБАС ел. тарбасы.
ТОРГ', -у мн. таргі? -бў м. 1. ел. тарга
ваць, таргавацца. 2. Базар, рынак; месца
гандлю (уст ). 77аслеем/ з козам/ ня /л. (пры
маўка). 3. звычайна мн. Публічны продаж
маёмасці, рэчаў пры якім пакупніком
становіцца той, хто прапануе больш вы
сокую цану; аўкцыён..
ТОРП, зыкл.,узлач. зык. (разм.). Ужыв.
ў знач. дзеяслова торгаць. Г. зя рукаў. Г.
плячом.
ТОРГАЦЦА, -таюся, -гаешся, -гаецца;
незяк. Рабіць сутаргавыя рухі. Т ўсім целям. II аблакр. тарганўцца, -нўся, -нёшся,
-нёцца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся.
ТОРГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незяк. К кяеомпло. Цягнуць, тузаць рэзкімі рухамі, рыў
камі. Г. вяроўку. 2. Дрыжаць, рабіць сутар
гавыя рухі. 72/чякя ліореяе. 3. мяло і без бал.
Балець праз аднолькавыя прамежкі часу
тузаць (звычайна пры ўтварэнні нары
ваў). Лялец ліореае. 4. мяло. Рэзкім рухам
кранаць, зрушваць з месца. Лоряеоз ліореяе еяеоны. 5. (7 / 2ас. зеычайла неўлсые.).
Прыводзіць у рух паплавок, кляваць, тор
каць (пра рыбу). II ябнякр. тарганўць, -нў,
-нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -нЦда 1, 2,
4 і 5 знач.) /торгнуць, -ну -неш, -не; -ні (да
1, 2,4 і 5 знач.). Ц няз. торганне, -я, н.
ТОРК, #ыкл.,узняч. сык. (разм.). Ужыв.
ў знач. дзеяслова торкнуць. Т. лазой сусеба.
ТОРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незяк. 1. кяео і без бал. Таўхаць кароткімі штуршкамі.
7^ у бок. 2. (7 / 2 ас. зяычайла не ўлсые.).
Прыводзіць у рух паплавок, кляваць (пра
рыбу). 3. кяео. Тузаць за лейцы, прыму
шаючы каня ісці. 4. чым. Поркаць чым-н.
вострым. II аблаяр. торкнуць, -ну -неш,
-не; -ні / таркануць, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні? Ц няз. торканне, -я, н.
ТОРМАЗ, -а / -у, мн. тармазі, -бў м. 1.
-а. Прыстасаванне для спынення або за
павольвання руху машыны, цягніка і пад.
Лў/лямяжычны л!. Зяекрылел/ мярмязы, /
мям/ыня елынмяея. 2. -у лерал. Перашкода
ў развіцці чаго-н. Т у рабоце. Ц лрым. тар
мазны, -Ая, -бе (да 1 знач.) / тармазны, -ая,
-ае (да 1 знач.).
ТОРНЫ, -ая, -ае. Пра дарогу: наезджа
ны, гладкі, роўны. Т кілях. 7сц/ ля жорням
баролсцы (таксама перан.: выбраць звы
чайны шлях, неарыгінальнае рашэнне).
ТОРП ал тарпа
ТОРС, -а, мн. -ы, -аў м. Тулава чалаве
ка, а таксама скульптура тулава. Т слар/лсменя.
ТОРТ, -а, 3/ -рце, мн. тартьі, -бў м.
Кандытарскі выраб са здобнага цеста з
крэмам, фруктамі і пад. /йекейлны /л. Ц
лрым. тбртавы, -ая, -ае.
ТОРФ, -у м. Шчыльная маса, якая
ўтварылася з рэшткаў перагніўшых балот
ных раслін, выкарыстоўваецца як паліва,

угнаенне і для розных тэхнічных мэт. Ц
лрым. тарфяны, -Ая, -бе.
ТОРФА.. (а таксама тарфа...). Першая
састаўная частка складаных слоў са знач.
торф, тарфяны, напр.: /лорфяаерэея/л, ?лорфязбябыеянне, яіорз&я/зяляцыя, /лорфякямлое/л, /лор^ям/неряльны, ліорфаларыхліоўкя, ліорфаўборачлы, ліорфаўелаелле.
ТОРФАБРЫКЁТ, у А/-кёце, м Спра
саваны ў выглядзе плітак, цаглін торф,
прызначаны на паліва. Ц лрылі. торфабрыкётны, -ая, -ае.
ТОРФАПЕРАГНОЙНЫ, ая, -ае Які
складаецца з сумесі торфу і перагною.
7брфялеряаномныя аярк/чочк/.
ТОРФАРАСПРАЦОЎКІ, цбвак, абз.
-цбўка, -і, ДА/-цбўцы, лс. Месца здабычы
торфу II лрым торфараспрацбўчы, -ая, -ае
ТОРЫЙ, -ю, м. Хімічны радыеактыўны
элемент, які выкарыстоўваецца ў ядзер
най энергетыцы як сыравіна для атры
мання ядзернага паліва. Ц лрым. тбрыевы,
-ая, -ае / торысты, -ая, -ае.
ТОСТ', -у А/тбсце, мл. -ы, -аў м. За
стольная прапанова выпіць за чыё-н. зда
роўе, за поспех у чым-н. або ў гонар ка
го-н.
ТОСТ, -а, мл. -ы, -аў м. Падсмажаная
ці падсушаная лустачка хлеба. 7бсліы з сы
рам. 7бс?лы з еяябл/лай.
ТОСТАР, -а, мл. -ы, -аў м. Электрычны
прыбор для прыгатавання тостаў^.
ТОЎПІЦЦА, 1 і 2 ас. адз. не ўжыв.,
-піцца; лезак. Збірацца дзе-н. вялікай гру
пай, утвараць натоўп. А^аля рэчкі ліоўліл/ся
любз/.
ТОЎСТА., (атаксаматаўста...). Першая
састаўная частка складаных слоў са знач.
тоўсты, напр.: ліоўсліаеалоеы, ліоўсліасцяблоеы, ліоўсліаеалакл/сліы.
ТОЎСТЫ, -ая, -ае. 1. Вялікі, значны ў
аб'ёме, у абхваце, папярочным сячэнні.
7бўсліая бяроза. 7бўсліая вяроўка. 2. Які
мае мажную, паўнацелую фігуру. Т чала
век. 3. Пра голас, гук: нізкі, густы. Ц лаз.
таўшчыні, -і? лс. (да 1 і 2 знач.).
ТОЎЧАНЫ, -ая, -ае. Атрыманы ў выні
ку таўчэння. 7бўчалая бульба.
ТОЎШЧА, -ы, лс. Слой якога-н. рэчы
ва, што мае вялікую таўшчыню. Т зямлёй
кары.
ТОЧАНЫ, -ая, -ае. 1. Які натачылі',
востры. 7бчалая брыліяа. 2. Які вытачылі.
Арэала ла ляжалых лолсках. 3. лерал. З пра
вільнымі, прыгожа акрэсленымі лініямі
(пра рысы твару, фігуру і пад.). Т лро%мль.
ТОЧНА, лрысл. У выразе: так точна! —
так, менавіта так.
ТПРУ, быкл. Выкрык, якім спыняюць
каня. 0 Ні тпру, ні но (разм.) — нічога не
робіць, нічога не распачынае, ніяк не вы
яўляе сябе.
ТРАВА, -ы, ДА/ -ё, мл. трАвы, траў лс.
Расліна з аднагадовымі зялёнымі задзе
равянелымі парасткамі і сцяблом. 0 Ц,ава
травой (разм., неадабр.) — пра нясмачную
яду. II л&мялмі.-лдск. трАўка, -і, ДА/трАўцы,
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ля. -і, травак, лс. / травіца, -ы, лс. Ц лрым.
травяны, -Ая, -бе.
ТРАВА.. Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. трава, напр.: траеасеялка, травасеянне, травасумесь.
ТРАВАЕДНЫ, ая, ае Які корміцца
расліннай ежай (пра жывёл). Траваедныя
лсывёлы.
ТРАВАПОЛЛЕ, -я, я. Севазварот з пе
рыядычным травасеяннем на полі для ад
наўлення ўрадлівасці глебы. Ц лрым. травапбльны, -ая, -ае. Г севазварот.
ТРАВАСЕЯННЕ, -я, м Сеянне карма
вых траў. /7алявое /л.
ТРАВАСТОЙ, -ю, м. Травяное покрыва
лугоў, сенакосу пашы.
ТРАВЕНЬ, траўня, м Тое, што і май (у
1 знач.). II ярым. травеньскі, -ая, -ае.
ТРАВЕРЗ, -а, мя. -ы, -аў м. (спец.).
Напрамак, перпендыкулярны курсу суд
на, самалёта. Ц ярым. траверзны, -ая, -ае.
ТРАВЕРЗА 27!. траверса.
ТРАВЕРС', -а, мя. -ы, -аў м. (спец.). 1.
Папярочнае прыкрыццё (насып) у ако
пах, траншэях, прызначанае для засцярогі
ад агню з флангаў 2. Папярочная дамба,
якая ідзе ад берага да сярэдзіны ракі. Ц
ярым. траверсны, -ая, -ае.
ТРАВЕРС, -у мя. -ы, -аў м. (спец.).
Пераход альпіністаў па маршруце, які
праходзіць па грэбені горнага хрыбта і
злучае некалькі вяршынь. Ц ярым. травер
сны, -ая, -ае. Г мармруя?.
ТРАВЕРСА і ТРАВЕРЗА, ы, мя ы,
-аў лс. (спец.). Папярочная бэлька, пера
кладзіна для ўмацавання чаго-н., а такса
ма папярочная перагародка, сценка, пліта
спецыяльнага прызначэння.
ТРАВЕСЦІ нескл., я. (спец.). 1. Тэат
ральная роля хлопчыка або юнака, якая
выконваецца актрысай, пераапранутай у
мужчынскую вопратку. 2. Актрыса, якая
выконвае такія ролі. 3. Від гумарыстыч
най паэзіі, блізкай да пародыі, які ха
рактарызуецца тым, што сур'ёзны змест
набывае камічную, жартаўлівую форму
выражэння.
ТРАВІНА, -ы, мя. -ы, -він, лс. (разм.).
Тое, што і трав/нка.
ТРАВІНКА, -і, ДАІ -нцы, мя. -і, -нак,
лс. (разм.). Адно каліва травы. Аблсная /я.
лсыве сва/м лсыццём.
ТРАВІЦЬ', траўліб, травіш, травіць;
траўлены; яезак., м/то (спец.). Апрацоў
ваць паверхню чаго-н. кіслатой або іншы
мі хімічнымі рэчывамі. Ц зак. вытравіць,
вытраўлю, вытравіш, вытравіць; вытраў
лены. II яаз. траўлённе, -я, я. Ц ярым. тра
вільны, -ая,-ае
ТРАВІЦЬ, траўліб, травіш, травіць;
траўлены; яезак., мяло. Таптаць (дугі, палі),
з'ядаць пасевы; рабіць патраву (у 1 знач.).
Г дасеем. 0 Козамі сена травіць (разм., не
адабр.) — рабіць лішнія расходы, разба
зарваць дабро. II зак. натравіць, -траўліб,
-травіш, -травіць; -траўлены / стравіць,
страўліб, стравіш, стравіць; страўлены.

ТРАВІЦЬ*, траўліб, травіш, травіць;
яезак., мяло (спец.). 1. Выпускаць, ад
пускаць, аслабляць канат, снасць і пад.,
змяншаючы нацяжэнне. Г канат. 2. Вы
пускаць пару газ, паветра, змяншаючы
ціск.
ТРАВІЦЬ, траўліб, травіш, травіць; яе
зак., мяло. Засвойваць у працэсе страва
вання, ператраўліваць.
ТРАВЯНЕЦЬ, І і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -нёе; яезак. Зарастаць травой, Яеароб травянее.
ТРАВЯНІСТЫ, -ая, -ае 1. Які зарос
травою. Г берае. 2. Які з'яўляецца травой,
складаецца з травы. 7раеяям?жыя расл/ны.
Г дуе.
ТРАГЕДЫЯ, -і, мя і, -дый, лс 1. Дра
матычны твор, у аснове якога ляжыць
непрымірымы жыццёвы канфлікт, сутык
ненне характараў і пад., што часцей за ўсё
заканчваецца смерцю героя. 2. Жудасная,
страшная падзея; няшчасце. Ц ярым. траге
дыйны, -ая, -ае; яаз. трагедыйнасць, -і, лс.
(да 2 знач.).
ТРАГІЗМ, -у м. І. Трагічны элемент у
мастацкім творы. Слектйякль поўны трае/зму. 2. Тое, што і трае/чнасць (у 2 знач.).
Г лабзей.
ТРАГІК, -а, мя. -і, -аў, м. 1. Акцёр, які
выконвае трагічныя ролі. 2. Аўтар траге
дый.
ТРАГІКАМЕДЫЯ, і, мя і, дый, лс
1. Драматычны твор, у якім спалучаюцца
рысы трагедыі і камедыі. 2. леран. Сумная
1 разам з тым смешная падзея. Ц ярым. тра
гікамічны, -ая, -ае. Г. вылазак; яаз. трагі
камічнасць, -і, лс
ТРАГІЧНАСЦЬ, і, лс 1.2м трагічны 2.
Безвыходнасць, цяжкасць душэўнага ста
ну; пакуты.
ТРАГІЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які адносіцца
да трагедыі (у 1 знач.). Г лсанр. 2. Стра
шэнны, ашаламляльны, поўны гора, ня
шчасця. 7рае/чнае зйзрэяяе. Г. лес. Ц лаз.
трагічнасць, -і, лс.
ТРАГЛАДЫТ, -а,
-дыце, мл. -ы, -аў
м. 1. Першабытны пячорны чалавек. 2.
лерал. Грубіян, некультурны чалавек. Ц лс.
трагладытка, -і, ДАІ -тцы, мя. -і, -так (да
2 знач.).
ТРАДЫЦЫЙНЫ, ая, ае 1. Заснава
ны на традыцыі (у 1 знач.) і замацаваны
ёю. Г звычай. 2. Які адбываецца па трады
цыі (у 2 знач.), па ўстаноўленым звычаі.
Традыцыйныя спаборніцтвы ла бе^у. Ц наз.
традыцыйнасць, -і, лс.
ТРАДЫЦЫЯ, і, мн і, цый, лс 1.
Звычаі, погляды, нормы паводзін і пад.,
якія перадаюцца ад папярэдніх пакален
няў наступным. Нетарыфныя традыцыі.
7рабыцы/ продкаў. 2. Парадак, звычай,
што ўстанаўліваецца ў паводзінах, быце.
Г адзначаць бзень нарайжэння.
ТРАДЫЦЫЯНАЛІЗМ, у, м (кніжн)
Прыхільнасць да старых традыцый. Ц
лрым. традыцыяналісцкі, -ая, ае.

ТРА-ТРА
ТРАЕКТОРЫЯ, і, мн. і, рый, лс 1.
Лінія, якую апісвае ў прасторы якое-н.
цела або пункт у працэсе руху. Г налёту
метэарыта. 2. Лінія палёту снарада, раке
ты або кулі. II лрым. траекторны, -ая, -ае.
ТРАІСТЫ, -ая, -ае. 1. Траякі. Г ўплыў.
2. Пра палітычныя пагадненні: заключа
ны, падпісаны трыма дзяржавамі, бакамі.
Траістае марненне. Ц наз. траістасць, -і,
лс. (да 1 знач.).
ТРАІЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
трбіцца; незак. Раздзяляцца на тры часткі,
а таксама здавацца трайным, патройвацца
(пра бачныя прадметы). Г ў санах.
ТРАІЦЬ, траіб, трбіш, трбіць; трбены;
незак., м/то. І. Дзяліць на тры часткі
(разм ). Т^ бервяно. 2. Злучаць тры часткі
разам. Г ніткі. 3. Тройчы пераворваць
зямлю (спец.). 4. Страляць, удараць і пад.
па трох адначасова. Г з рулслса. Ц наз.
траенне, -я, н. (да 1—3 знач.).
ТРАЙНІК, -б, мн. -і^ -бў м. 1. Прадмет,
які мае тры аднародныя часткі або скла
даецца з трох частак. 77а/іяўн/чы т. (трох
стволка). 2. Мера або прадмет, якія скла
даюцца з трох аднолькавых адзінак, час
так. Дбм/ка-т. II лрым. трайніковы, -ая, -ае.
ТРАЙНІКІ, -Ая, -бе. 1. Які складаецца
з трох аднародных або падобных частак,
прадметаў Трайныя рамы. 2. Павялічаны ў
тры разы. //рабаваць ла трайной цане.
ТРАЙНЯ', -і^ мн. трбйні / (з л/ч. 2, 2, 4)
трайні^ трбйняў лс. Падоўжны брус у ка
лёсах, які злучае пярэднюю вось з задняй.
ТРАЙНЯ , -і^ мн. трбйні, -яў м. Тое,
што і трайняты.
ТРАЙНЯТЫ, -нйт. Трое дзяцей, наро
джаных адначасова адной маці.
ТРАЙЧАСТЫ, ая, -ае 1. Які складаец
ца з трох аднародных частак, прадметаў
Трайчастыя ямы. 2. У выразе: трайчасты
нерв (спец.) — пятая пара чэрапна-мазга
вых нерваў
ТРАКТ, -у М -кце, мн. -ы, -аў м. Шы
рокая праезджая дарога. О Страўніка
ва-кішачны тракт (спец.) — сукупнасць
стрававальных органаў жывёл і чалавека.
II лрым. трактавы, -ая, -ае.
ТРАКТАВАЦЦА, 1 і 2 ас звычайна не
ўжыв., -тўецца; незак. 1. Быць прадме
там абгаворвання, разгляду, тлумачэння
чаго-н. 2. Характарызавацца, адлюстроў
вацца пэўным чынам. Ц наз. трактаванне,
-я, н. / трактоўка, -і, ДАІ-бўцы, лс.
ТРАКТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; незак., м/то. 1. Разглядаць, рас
цэньваць якім-н. чынам. /Та-новаму т.
пытанне. 2. Даваць тлумачэнне чаму-н.,
тлумачыць. Г закон. Ц наз. трактаванне, -я,
н. /трактоўка, -і, ДАІ-бўцы, лс.
ТРАКТАР, -а, мн. трактара / (з л/ч. 2, 2,
4) трактары, -бў, м. Самаходная машы
на для перамяшчэння, перавозкі грузаў і
прывядзення ў дзеянне сельскагаспадар
чых і іншых прылад. Аблаем т. Тўсен/чны
т. II лрым. трактарны, -ая, -ае.

ТРА-ТРА
ТРАКТАРАБУДАВАННЕ, я, я Іаліна
машынабудаўнічай прамысловасці, якая
вырабляе трактары і трактарныя рухавікі.
II ярым. трактарабудаўнічы, -ая, -ае.
ТРАКТАРЫСТ, -а, Л/ -сце, мн ы, аў,
м. Кіроўца трактара. Ц ж. трактарыстка, -і,
ДА/-тцы, мн. -і, -так. Ц лрь/м. трактарысцкі,
-ая, -ае.
ТРАКТАТ, -а, Л/ -тАце, мн. -ы, -аў, м.
1. Навуковая праца, у якой разглядаец
ца пэўнае пытанне ці праблема. Ф/лдсо%)ск/ Ал. 2. Міжнародны дагавор, пагадненне
(спец.). Мірны /л. II лрым. трактатны, -ая, -ае.
ТРАЛ, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Вялікая сетка
для лоўлі рыбы з суднаў. 2. Гідраграфічная
прылада для даследавання паверхні мар
скога дна, яго флоры і фаўны. 3. Прыста
саванне для выяўлення і абясшкоджання
мін. II лрым. тралавы, -ая, -ае. 7рдлдедя
лоўля рыбы.
ТРАЛЁЙБУС, -а, мн. -ы, -аў м. Шмат
месная электрычная транспартная ма
шына для перавозкі пасажыраў якая сіл
куецца з дапамогай правадоў Ц лрым. тралёйбусны, -ая, -ае. Г лорк.
ТРАЛЁЎШЧЫК, а, мн і, аў, м Той,
хто займаецца тралёўкай лесу.
ТРАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
нездк., м/Ало. 1. Лавіць рыбу тралам (у 1
знач.). 2. Даследаваць дно пры дапамозе
трала (у 2 знач.). Т марское Эно. 3. Вылоў
ліваць і абясшкоджваць падводныя міны.
II зак. пратраліць, -лю, -ліш, -ліць; -лены
(да 3 знач.). Ц наз. траленне, -я, н. Ц лрым.
трільны, -ая, -ае
ТРАЛМАЙСТАР, -тра, мн. -тры, -траў
м. Тое, што і Алралыачык (у 2 знач.). Ц лрым.
тралмайстарскі, -ая, -ае.
ТРАЛЬШЧЫК, -а, мн і, аў м 1. Ва
еннае або рыбалоўнае судна для трален
ня. 2. Спецыяліст, які кіруе лоўляй рыбы
тралам.
ТРАЛЯВАЦЬ, -лібю, -лібеш, -лібе;
-лібй; -лявАны; незак., нпяо (спец.). Да
стаўляць драўніну з лесасекі да месца па
грузкі або сплаву. Ц наз. тралёўка, -і, ДА/
-лёўцы, ж. / траляванне, -я, н. Г. бярвення.
II лрым. тралёвачны, -ая, -ае.
ТРАМА, -ы, мн. -ы, трам, ж. Апорная
бэлька, якая падтрымлівае столь (у драў
ляных будынках).
ТРАМБАВАЛЬШЧЫК, а, мн і, аў м
Рабочы, які трамбуе што-н.
ТРАМБАВАЦЬ, -бўю, -бўеш, -бўе; -бўй;
-бавАны; незак., м/Ало. Ударамі, ціскам
ушчыльняць, выраўноўваць паверхню.
Т. с/лдс. II зак. утрамбаваць, -бўю, -бўеш,
-бўе; -бўй; -бавАны. Ц наз. трамбоўка, -і,
ДА/-бўцы, ж., трамбаванне, -я, н., утрам
боўка, -і, ДА/ -бўцы, ж. / утрамбоўванне,
-я, н. II лрым. трамбавальны, -ая, -ае.
ТРАМБАНІСТ, -а, А/ -сце, мн. -ы, -аў,
м. Музьнсант, які іграе на трамбоне.
ТРАМБАТЫЧНЫ ад тромб'
ТРАМБОЗ, -у ЛАН. -ы, -аў, м. (спец.). Ут
варэнне тромба' ў крывяносных сасудах. Ц
лрым. трамбозны, -ая, -ае.
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ТРАМБІН, -а, мн. -ы, -аў м. Духавы
медны музычны інструмент нізкага тэм
бру. II лрым. трамбонны, -ая, -ае.
ТРАМБОЎКА, -і, ДА/ -бўцы, ж. 1. ад.
трамбаваць. 2. мн. -і, -бвак. Трамбаваль
ная машына, прылада для трамбавання.
ТРАМВАЙ, -я, мн. -і, -яў, м. Гарадская
наземная электрычная чыгунка, а таксама
поезд гэтай чыгункі, які складаецца з ад
наго або некалькіх вагонаў. О Рачны трам
вай — невялікі пасажырскі параход, які
курсіруе па рацэ ў межах горада. Ц лрым.
трамвайны, -ая, -ае.
ТРАМВАЙШЧЫК, а, дж і, аў, лі Ра
сотнік трамвайнага транспарту. Ц ж-. трамвййшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
ТРАМПЛІН, а, мн ы, аў м 1. Спар
тыўнае прыстасаванне для павелічэння
шляху палёту пры скачкАх. Лыжны лі. 2.
леран. Апора, зыходны пункт для якіх-н.
дзеянняў Ддсяененн/ будуць /лрдмлл/ндм
(Здя (?длейн/ых Дзеянняў. Ц лрым. трамплінны,
-ая, -ае (да 1 знач.).
ТРАНЖЁІР, -а, мн. -ы, -аў, м. (разм.).
Чалавек, які транжырыць што-н.; марна
травец. II ж. транжырка, -і, ДА/ -рцы, мн.
-і, -рак. II лрым. транжырскі, -ая, -ае.
ТРАНЖЫРЫЦЬ, ру -рыш, рыць; -ра
ны; незак., Аалю (разм.). Неразумна, без
толку траціць што-н. Г. ером/ы. Ц зак. рас
транжырыць, -ру -рыш, -рыць; -раны. Ц наз.
транжырства, -а, н. /транжыранне, -я, н.
ТРАНЗІСТАР, -а, мн ы, аў м 1. Паў
правадніковы прыбор, прызначаны для
ўзмацнення, пераўтварэння і генерыра
вання электрычных сігналаў. 2. Партатыў
ны радыёпрыёмнік, пабудаваны на паў
правадніках. II лрым. транзістарны, -ая, -ае.
ТРАНЗІТ, -у, А/-зіце,м. 1. Правоз тава
раў ці пасажыраў з аднаго пункта ў іншы
цераз прамежкавыя пункты. 2. Перавоз
ка грузаў без перагрузак на прамежкавых
станцыях. II лрым. транзітны, -ая, -ае. Т
аруз. Т. цяен/к.
ТРАНЗІТНІК, -а, мя і, аў м (разм )
Транзітны пасажыр, які едзе да месца
прызначэння з перасадкай у якім-н. пун
кце. II ж. транзітніца, -ы, мм. -ы, -ніц.
ТРАНКВІЛІЗАТАР, у мн ы, аў м
Лекавы прэпарат, які здымае нервовае
ўзбуджэнне, пачуццё трывогі, страху. Ц
лрым. транквілізатарны, -ая, -ае.
ТРАНС, -у, м. Павышаная нервовая
ўзбуджанасць, якая суправаджаецца стра
тай кантролю над сваімі ўчынкамі, а так
сама форма псіхічнага расстройства, якая
выяўляецца ў бессвядомых дзеяннях.
З^АДС^/ўЛА.
ТРАНС... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: 1) які рухаецца,
праходзіць цераз якую-н. прастору, напр.:
ПАрднс/зрклАычны, /лрднсд/ллднлАычны; 2)
размешчаны за межамі чаго-н., напр.,
ПАрднсдльл/йск/.
ТРАНСАКІЯНСКІ, ая, -ае Звязаны з
рухам цераз акіян. Трансакіянская экспе
дыцыя.

ТРАНСАРКТЫЧНЫ, ая, ае Звязаны
са зносінамі цераз арктычную вобласць.
Трансарктычная наз/аацыя.
ТРАНСАТЛАНТЫЧНЫ, ая, ае Звя
заны са зносінамі цераз Атлантычны акі
ян. Т. паралелі.
ТРАНСГРЭСІЯ, -і, ж. (спец.). Наступ
ленне мора на сушу.
ТРАНС'ЕЎРАПЁЙСКІ, ая, ае Які
праходзіць цераз Еўропу, перасякае яе.
Транс .еўрапейская нд^млдедямдейтлрдль.
ТРАНСКАНТЫНЕНТАЛЬНЫ, ая, ае
Які мае адносіны да сувязі кантынентаў
адбываецца паміж кантынентамі ці пра
ходзіць праз увесь кантынент. Г. рэйс.
7рдн<?кдн/лынен/лдльндя ракета. Транскан
тынентальная чыгунка.
ТРАНСКРЫБІРАВАЦЬ, -рую, ру
еш, -руе; -руй; -раваны; зак. і незак., ндло
(спец.). Зрабіць (рабіць) транскрыпцыю,
перадаць (перадаваць) транскрыпцыяй.
Г. лАэкслА. II наз. транскрыбіраванне, -я, н.
ТРАНСКРЫПЦЫЯ, -і, ж (спец.) 1.
Дакладная перадача на пісьме ўсіх асаблі
васцей жывой гаворкі літарамі алфавіта і
некаторымі спецыяльнымі знакамі. Фане
тычная ЛА. 2. Пераклад музычнага твора,
напісанага для аднаго музычнага інструмента або голасу, для выканання другім
інструментам або голасам. Ц лрым. тран
скрыпцыйны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ТРАНСЛІРАВАЦЬ, -рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; зак. і незак., мала. Перадаць
(перадаваць) аўдыё- і відэаінфармацыю
па радыё або па тэлебачанні. Т (Заклад. Ц
зедр. трансліравацца, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -рўецца. Ц наз. трансляцыя, -і, ж.
ТРАНСЛІТАРАЦЫЯ, -і, ж (спец ) Пе
радача літар адной пісьменнасці літарамі
другой пісьменнасці, незалежна ад іх вы
маўлення.
ТРАНСЛЯЦЫЯ, і, ж 1. ал трансліра
ваць. 2. мн. -і, -цый. Тое, што трансліруец
ца, перадаецца па радыё або тэлебачанні.
II л/?ым. трансляцыйны, -ая, -ае.
ТРАНСМІСІЯ, і, ж (спец) Сукуп
насць механізмаў для перадачы вярчаль
нага руху ад рухавіка да рабочых частак
станкоў машын. Ц лрым. трансмісійны, -ая,
-ае. Т. лае.
ТРАНСПАНАВАЦЬ, -нўю, -нўеш,
-нўе; -нўй; -навіны; здк. і нездк., м/пАО
(спец.). 1. Перакласці (перакладаць) якін. музычны твор з адной танальнасці ў
іншую. 2. Перанесці (пераносіць) што-н.
(ідэю, вобраз, тэрміналогію і пад.) з адна
го жанру ў іншы, з адной навукі ў іншую,
адпаведна змяняючы, прыстасоўваючы.
II ндз. транспаніроўка, -і, ДА/ -бўцы, ж. /
транспанаванне,-я,н.
ТРАНСПАРАНТ, а, Л/ нце, мн ы, -аў
м. 1. Ліст з чорнымі лініямі, які падклада
ецца пад нелінееную паперу каб пры пісь
ме былі роўныя радкі. 2. Нацягнутая на
раму тканіна або папера з якім-н. тэкстам
ці малюнкам. СеяпАочныя лАрднслдрднлАы. Ц
лрым. транспарантны, -ая, -ае.
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ТРАНСПАРТ, у, 3/ рце, л* 1. Галіна
народнай гаспадаркі, звязаная з перавоз
кай людзей і грузаў а таксама сродкі для
такой перавозкі.
/л. /арабскі
/л. 2. Перавозка грузаў. Т мінеральных уенаенняў ла чыгунцы. 3. Партыя атрыманых
або прызначаных для перавозкі грузаў.
Заўтра адпраўляецца т. з бульбай. 4. Абоз
або сукупнасць якіх-н. сродкаў спецыяль
нага прызначэння. Санітарны т. 5. Суд
на ваеннага флоту для перавозкі грузаў і
людзей, Дэсантны т. Ц лрым. транспартны,
-ая, -ае.
ТРАНСПАРТАБЕЛЬНЫ, ая, ае Такі,
які (якога) можна перавозіць, транспарта
ваць. Г хеоры. II лаз. транспартабельнасць,
-і, ж.
ТРАНСПАРТАВАЦЬ, тўю, -тўеш, тўе;
-тўй; -тавйны; зал:, і лезак., каео-м/то. Пе
равезці (перавозіць) з аднаго месца ў дру
гое. Г. збожжа. II лаз. транспартаванне, -я,
л. і транспарціроўка, -і, ДЗ/ -бўцы, ж. Ц
лрь/м. транспарціровачны, -ая, -ае.
ТРАНСПАРТНІК, а, мл і, аў, м Ра
ботнік транспарту (у 1 знач.).
ТРАНСПАРЦЁР, -а, мл -ы, -аў, м І.
Канвеер для перамяшчэння грузаў. 77абаеаць лась/лкі з аўтамам/ыны ла т. 2. Ваен
ная машына для перавозкі пяхоты і грузаў.
II лрым. транспарцёрны, -ая, -ае.
ТРАНСПАРЦІР, а, мл ы, аў м Пры
бор для чарчэння ў выглядзе падзеленага
на градусы паўкруга і лінейкі, які слу
жыць для пабудовы вуглоў і іх вымярэння.
II лрым. транспарцірны, -ая, -ае.
ТРАНСПАРЦІРОЎШЧЫК, а, мл і,
-аў м. Той, хто займаецца транспарціроў
кай, перавозіць што-н. з аднаго месца ў
другое II ж транспарціроўшчыца, -ы, мл
-ы, -чыц.
ТРАНСПІРАЦЫЯ, і, ж (спец) Выпарэнне вады раслінамі.
ТРАНСПЛАНТАВАЦЬ, тўю, тўеш,
-тўе; -тўй; -тавЭны; зак. і лезак., м/то.
Ажыццявіць (ажыццяўляць) трансплан
тацыю. Г нырку.
ТРАНСПЛАНТАТ, а, Л/ -тЭце, мл -ы,
-аў, м. (спец.). Участак тканкі, орган, які
выкарыстоўваецца для трансплантацыі.
ТРАНСПЛАНТАЦЫЯ, і, мл -і, цый,
ж. (спец.). І. Перасадка і прыжыўленне
тканак або органаў на другое месца або ў
другі арганізм. 2. Перасадка часткі раслі
ны ў тканку другой расліны для надання
ёй новай якасці; прышчэпліванне.
ТРАНСУРАНЫ, -аў, абз. трансуран, -у
м. Штучна атрыманыя радыеактыўныя
хімічныя элементы, якія ў перыядычнай
сістэме элементаў размешчаны пасля ўра
ну. II лрым. трансуранавы, -ая, -ае.
ТРАНСФАРМАВАЦЬ, мўю, мўеш,
-мўе; -мўй; -мавАны; зак. і лезак., м/то.
Ператварыць (ператвараць), відазмяніць
(відазмяняць). Г атамную энере/ю ў элек
трычную. II лаз. трансфармаванне, -я, л. і
трансфармацыя, -і, ж.

ТРАНСФАРМАТАР', -а, мл ы, аў м
Прылада для пераўтварэння відаў форм
або ўласцівасцей энергіі. Электрычны т.
II лрым трансфарматарны, -ая, -ае 7ралсфарматарная лабстал//ь/я.
ТРАНСФАРМАТАР', а, мл ы, аў, м
1. Акцёр, які іграе некалькі роляў папе
раменна, хутка мяняючы касцюмы, грым
1 пад. 2. Фокуснік, які стварае аптычныя
ілюзіі ператварэння адных прадметаў у
другія.
ТРАНСЦЭНДЭНТАЛЬНЫ, ая, ае У
ідэалістычнай філасофіі: які першапачат
кова ўласцівы розуму; не набыты ў працэ
се вопыту; апрыёрны. Ц лаз. трансцэндэн
тальнасць, -і, ж.
ТРАНСЦЭНДЭНТНЫ, ая, ае У ідэа
лістычнай філасофіі: недаступны чалаве
чаму пазнанню, недасягальны для чала
вечага розуму. II лаз. трансцэндэнтнасць,
-і, ж.
ТРАНТЫ, -аў (разм.). 1. Лахманы, ста
рая падраная адзежа, бялізна. 2. Пра жа
ночыя ўборы (неадабр.). Абжлы бзень лоеыя т. купляе.
ТРАНШЭЯ, -і, мл і, -шЭй, ж 1. Роў
канава, прызначаныя для захоўвання, ук
ладкі чаго-н. Г бля заклабк/ еобалраеоблых труб. Сіласная т. 2. Вузкі глыбокі роў
з брустверам, які злучае ў адну лінію ўсе
агнявыя пункты абароны. Ц лрым. тран
шэйны, -ая, -ае.
ТРАП', -а, мл. -ы, -аў м. Лесвіца на ка
раблі, а таксама перасоўная лесвіца для
выхаду з самалёта і пасадкі. Да самалёта
лабалі т.
ТРАП', -а, мл. -ы, -аў, м. (спец.). Адту
ліна ў падлозе для сцёку вады і спуску яе ў
каналізацыю.
ТРАПАЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны
для трапання валакна. 7ралальлая ма
рыла.
ТРАПАЛЬНЯ, -і, мл. -і, -лень і -льняў
ж. Памяшканне для трапання валакна.
ТРАПАЛЬШЧЫК, а, мл і, аў, м Ра
бочы, які займаецца трапаннем валакна. Ц
ж трапальшчыца, -ы, мл -ы, -чыц
ТРАПАНЫ, -ая, -ае. Ачышчаны ад кас
трыцы (пра валакно). Т лён.
ТРАПАР, -А, мл. -ы, -бў, м. Малітоўнае
песнапенне ў гонар якога-н. свята ці свя
тога.
ТРАПАСФЁРА, -ы, ж. (спец.). Ніжні
слой зямной атмасферы. Ц лрым. трапасфёрны, -ая, -ае.
ТРАПАЦЦА, траплібся, трЭплешся,
трЭплецца; трапіся; лезак. І. (7 і 2ас. зеычайна ле ўжые.). Развявацца, гайдацца ад
ветру, каласы трэллюцца ла еетры. 2. Іаварыць лухту бязглуздзіцу або гаварыць не
супынна (разм.). II зак. патрапацца, -раплібся, -рЭплешся, -рЭплецца; -рапіся (да
2 знач.).
ТРАПАЦЬ, трапліб, трэплеш, трапле;
трапі; трапаны; лезак. І. а/то. Ачышчаць
валакно, выбіваючы кастрыцу спецыяль
най прыладай. Т лён. 2. каео. Ласкава па
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гладжваць, пастукваць рукой, пальцамі.
Г ла /мячах. 3. а/то. Тузаць, гайдаць (пра
вецер). 7?е;/ер тралаў хустачку яа еалаее. 4.
каео-а/то. Біць, калаціць, уцягваць у бая
выя сутычкі. Г. варожыя болек/. 5. Ісці вя
лікую адлегласць (разм.). Тралаў пяць кі
ламетраў лехатой. 0 Цюпаць нервы (разм.,
неадабр.) — хвалявацца; моцна нерваваць
каго-н. II зак. патрапаць, -рапліб, -рЭплеш,
-рЭпле; -рапі; -рапАны (да І, 2 і 4 знач.) і
растрапаць, -рапліб, -рЭплеш, -рЭпле; -ра
лі; -рапАны (да 3 знач.). Ц лаз. трапЭнне, -я,
я. (да 1 знач.).
ТРАПЕЗА, -ы, ж. Агульны стол для яды
ў манастыры, а таксама прыём яды за та
кім сталом і сама яда. Ц лрым. трапезны,
-ая, -ае. Г стол. Манастырская тралезяая
(наз.).
ТРАПЁЦЫЯ, і, мя і, цый, ж І. Ча
тырохвугольнік, у якога толькі адна па
ра супрацьлеглых старон паралельная. 2.
Гімнастычная прылада, якая складаецца з
перакладзіны, падвешанай на двух тросах.
ТРАПІЦЦА, -плюся, -пішся, -піцца;
зак. 1. Выпадкова сустрэцца, надарыцца.
У лесе тралілася лісіца. 2. Дастацца. Мне
трал/лася цікавая кніеа. 3. безас., з інф.
Выпасці на чыю-н. долю, прыйсціся. Тра
лілася бачыць жыеоеа Яйку Аулалу. 0 Тра
пілася чарвяцу на вяжу (разм., жарт.) — пра
вельмі рэдкую ўдачу шчаслівы выпадак.
ТРАПІЦЬ, -плю, -піш, -піць; зак. 1.
Пацэліць у што-н., метка кінуўшы, стрэ
ліўшы. Т. у цэль. 2. Увайсці, пранікнуць
куды-н., знайсці тое, што шукаў карот
кім амяхам л/. тубы, бзе чакалі. 3. Апынуц
ца ў якіх-н. умовах, абставінах (звычайна
неспрыяльных). Т у непрыемнае станоеіа/ча. 4. Аказацца дзе-н. у патрэбны мо
мант, апынуцца дзе-н. Т на еяселле. 5.
Знянацку наступіць на што-н., уступіць у
што-н. Т наеой у лужыну. 6. Папасці, на
дарыцца. Яму траліла ў рукі цікаеая кніеа. 0 Трапіць на кручок каму, чый, ба каео
(разм.) — даць сябе падмануць, ашукаць,
папасціся ў чым-н. Трапіць на язык каму
(разм.) — стаць прадметам гутаркі, абга
вораў
ТРАПІЧНЫ ел тропік
ТРАПКАЧ, -А, л/н. -й, -бў, л/. Ручнік з
доўгімі махрамі, звычайна з грубага па
латна.
ТРАПЛО, -А, мн. трбплы і (з ліч. 2, 3, 4)
траплы, трэплаў н. 1. Прылада, пры да
памозе якой трэплюць лён. 2. леран. Ча
лавек, які гаворыць лухту, бязглуздзіцу;
пустазвон (разм.).
ТРАПНЫ, -ая, -ае. 1. Які дакладна па
падае ў цэль; метка накіраваны ў цэль.
Т стрэл. 2. леран. Які дакладна і пра
вільна падмячае, схоплівае што-н., дак
ладна і востра выражае, перадае асноў
ную сутнасць з'явы і пад. Т еыраз. Ц наз.
трапнасць, -і, ж.
ТРАПЯТАЦЦА, -пяяўся, -пёчашся,
-пёчацца; -пячыся; незак. 1. Пастаянна
рухацца, варушыцца, дрыжаць. 7ралечац-
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ца лісце асіны. Трапечуцца ветразі. У сетцы трапяталася рыба. 2. Узмоцнена, час
та біцца з прычыны моцнага хвалявання
(пра сэрца). Сэрца трапечацца у ^рубзях. Ц
паз трапятанне, -я, н.
ТРАПЯТАЦЬ, -пячў, -пёчаш, -пёча;
-пячьі; лезак. 1. Дрыжаць, рухацца, вару
шыць чым-н. Лісце /праляжала на ветры.
Лбрабей трапеча крылам/. 2. Мільгаць (пра
агонь, святло і пад.). Удалечыні /лраня/па/п
невябомыя аееньчыкі. 3. Узмоцнена, часта
біцца (пра сэрца). Сэрца /праляжала абрабасці. 4. Адчуваць страх перад кім-н. 77ераб а/ казань/ трапеча. Ц наз. трапятанне,
-я, н.
ТРАПЯТКІ -Ая, -бе. К Які пастаянна
варушыцца, дрыжыць; дрыгатлівы. Леце?
скалыхнуў трапяткое лісце. 2. Лёгкі, хуткі
ў рухах, поўны энергіі (разм.). Т^ конь.
ТРАПЯТЛІВЫ, -ая, ае Тое, што і траляткі (у 1 знач.).
ТРАСА, -ы, л/н. -ы, трас, лс. 1. Лінія на
карце або на зямной паверхні, якая намя
чае кірунак чаго-н. Т трубаправода. 2. Да
рога, шлях. Лў/яамаійльная т. 77аеел!раная
т. 3. След, які пакідае за сабой трасірую
чая куля, снарад і пад. Т ракеты. Ц прым.
трасавы, -ая, -ае.
ТРАСАЛОГІЯ, -і, лс. Раздзел крыміна
лістыкі, які займаецца фіксацыяй і вы
вучэннем слядоў пакінутых на месцы
злачынства чалавекам, машынай і інш. Ц
лрым. трасалагічны, -ая, -ае.
ТРАСЁННЕ ал трэсці
ТРАСЙІКА, -і, ДА/-лцы, мн. -і, -лак, ж.
(спец.). Машына для ачысткі льнянога ва
лакна.
ТРАСІЛЬШЧЫК, а, мн і, аў м Ра
бочы, заняты ачысткай ільнянога валакна
на трасілцы. Ц ж. трасільшчыца, -ы, мн. -ы,
-чыц.
ТРАСІРАВАЦЬ', -рую, -руеш, руе;
-руй; -раваны; зок. і незок., м/то. 1. Абаз
начыць (абазначаць) трасу (у 1 знач.). 2.
Пакінуць (пакідаць) след пры палёце (пра
кулю, снарад і пад.). Ц наз. трасіраванне, -я,
н. / трасіроўка, -і, ДА/-6ўцы, ж.
ТРАСІРАВАЦЬ , -рую, руеш, -руе;
-руй; -раваны; зак. і незак., м/то (спец.).
У фінансавай справе: перавесці (пераво
дзіць) выплату грошай на другую асобу. Ц
наз. трасіраванне, -я, н. / трасіроўка, -і, ДА/
-бўцы, ж.
ТРАСІРУЮЧЫ, -ая, -ае. Які пры палё
це пакідае бачны след і гэтым дапамагае
весці далейшы прыцэл (пра кулю, сна
рад). Трасфуючаякуля.
ТРАСКА, -і^ ДАІ -сцб, ж. Прамысловая
рыба сямейства трасковых, якая водзіцца
ў паўночных морах. Марожаная т. Ц лрым.
траскОвы, -ая, -ае. Г промысел. Сямейства
трасковых (наз.).
ТРАСКАНІНА, -ы, ж. (разм.). Тое, што
і траскатня.
ТРАСКАТНЯ, -і^ ж. (разм.). 1. Працяж
ны трэск, шум, стук. Г кулямёта. 2. леран.
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Бясконцая балбатня, пустыя размовы. У джанне здароўя ў выніку няшчаснага вы
верм/ы мноеа траскатні.
падку не звязанага са службай, работай. Ц
ТРАСКЎН, -А, мн. -й, -бў м. 1. Жук прым. траўматычны, -ая, -ае. Г м/ок.
сямейства лістаедаў які ўтварае трэск,
ТРАЎМАТАЛОГІЯ, і, ж Раздзел ме
тручыся краямі брушка аб надкрыллі. 2. дыцыны, які вывучае траўмы і метады іх
Моцны мароз (разм.).
лячэння. II лрь/м. траўматалагічны, -ая, -ае.
ТРАСКЎЧЫ, -ая, -ае. 1. Які ўтварае
ТРАЎМАТОЛАГ, -а, мн -і, -аў м
трэск (у 1 і 2 знач.). 2. перан. Пусты, без Урач — спецыяліст па траўматалогіі.
змястоўны, разлічаны на знешні эфект
ТРАЎМАТЫЗМ, -у м. Траўматычныя
(аб размове, словах). 3. лерак. Вельмі моц пашкоджанні, звязаныя з пэўным відам
ны (пра мароз). Ц наз. траскўчасць, -і, ж.
прафесіі, з якой-н. сферай дзейнасці, ася
(да 1 і 2 знач.).
роддзем. барацьба з вытворчым траўма
ТРАСТА, -й, ДЛ/-сцё, ж. Сцёблы лёну
тызмам.
канапель, якія вылежаліся або вымаклі.
ТРАЎМІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
ТРАСУХА, -і, ДАІ -сўсе, ж. Беларускі -руй; -раваны; зак. і незак., каео-м/то. 1.
старадаўні народны танец, які ў 19 ст. зліў Нанесці (наносіць) траўму Г руку. 2. ле
ся з полькай. Скакаць трасуху. 77олька-т.
ран. Парушыць (парушаць) спакой, нер
ТРАСУЧКА, -і, ДА/-чцы, ж. (разм.). Лі ваваць. Дарэмна т. чалавека. Ц наз. траў
хаманка, дрыжыкі ад хвалявання.
міраванне, я, н
ТРАСУЧЫ, -ая, -ае. Які моцна трасе,
ТРАЎНІК, -а, мн. -і, -аў м. Даведнік,
трасецца. Г ваеон. Ц наз. трасўчасць, -і, ж.
які апісвае лекавыя расліны і спосабы ля
ТРАСЦА, -ы, ж. (разм.). 1. Ліхаманка,
чэння імі. II лрым. траўнікавы, -ая, -ае.
малярыя. 2. леран. Ужыв. з адмоўным ад
ТРАФАРЭТ, -а і -у Л/-р$це, мн. -ы, -аў
ценнем пры абазначэнні чаго-н. няпэў м. 1. -а. Пласцінка з прарэзанымі знака
нага, невядомага і пад. Якой трасцы яму мі, малюнкамі, прызначанымі для ўзнаў
трэба ?3. Ужыв. як лаянкавае слова. Тйчо- лення. карціць па трафарэць 2. -а. Знакі,
еа ты там не знойдзем/. Г. / 0 Адна трасца малюнкі, нанесеныя пры дапамозе та
(разм., незадав.) — усё роўна, без розніцы.
кой пласцінкі. 3. -у леран. Раз і назаўсё
Трасца ў бок каму (разм., груб.) — пра па
ды прыняты ўзор чаго-н., якога бяздумна
жаданне каму-н. чаго-н. дрэннага.
прытрымліваюцца; шаблон (у 2 знач.).
ТРАСЦІЛЬШЧЫК, а, мн і, аў м
Мысліць ла /пражараце. Ц лрь/м. трафа
Рабочы, які тросціць пражу Ц ж. трас
рэтны, -ая, -ае. Трафарэтнаерам^энне, наз.
цільшчыца, -ы, мн -ы, -чыц
трафарэтнасць, -і, ж. (да 3 знач.)
ТРАСЦІНА, -ы, мн. -ы, -цін, ж. Тонкая
ТРАФАРЭТКА, і, ДА/ -тцы, мн і,
пласцінка ў бёрдзе.
-так, ж. 1. Тое, што і л/рафорэт (у 1 знач.;
ТРАСЦІЦЬ, трашчў, трбсціш, трбсціць;
разм.). 2. Пэндзаль, якім малююць па тратрбшчаны; незак., м/то (спец.). Злучаць,
фарэце.
скручваць разам дзве або некалькі ні
ТРАФАРЭЦІЦЬ, -рбчу, -рЭціш, -рЭціць;
так. II зак. страсціць, страшчў, стрбсціш,
-рЭчаны;
незак., м/то (спец.). Размалёў
стрбсціць; стрбшчаны. Ц наз. трашчанне,
ваць, распісваць пры дапамозе трафарэта.
-я, н.
ТРАФЁЙ, -я, мн. -і, -яў м. 1. Узбраен
ТРАСЯНІНА, ы, ж 1. ал трэсці 2.
Хатнія спрэчкі, сварка, калатня, лаянка не і ваенная маёмасць, захопленыя ў пе
раможанага праціўніка. .Ваенныя трафеі.
(разм.). Цэлуюраніцу пала т.
ТРАСЯНКА, -і, ДА/ -нцы, ж. 1. Стрэ 2. Рэчы, здабыча як сведчанне або вынік
сенае сена з саломай, якое ідзе на корм перамогі, поспехаў у якой-н. галіне. 77ажывёле. /7абрыхтаваць карове трасянку. ляунічыя л/рафеі. 3. Арнаментальнае ўпры
2. Беларуска-рускае змешанае маўленне, гожанне ў выглядзе ваенных даспехаў. Ц
лрым трафёйны, -ая, -ае.
/азарыць на трасянцы.
ТРАХ, выкл. 1. Ужыв. для абазначэння
ТРАСЯНУЦЬ ал трэсці
моцнага адрывістага гуку трэску. 2. у знач.
ТРАТА, -ы, ДА/трАце, ж. 1. ал. траціцца,
траціць. 2. мн. -ы, трат. Тое, што і затрата вык. Ужыв. са знач. дзеяслова трахнуць
(разм.). Т^ кулаком ла стале.
(у 2 знач.).
ТРАХА, лрысл. (разм.). Чуць, амаль. Г
ТРАТУАР, -а, мн. -ы, -аў м. Дарожка
сапсаваў настрой. 0 Тфаха не... (разм.) —
для пешаходаў па баках вуліцы, плошчы.
чуць не, амаль не. Траха што (разм.) —
II прым. тратуарны, -ая, -ае.
ТРАТЙЛ, -у м. Цвёрдае крышталічнае амаль што.
ТРАХЕІТ, -у М -хеіце, м. Запаленне
рэчыва жоўтага колеру з вялікай выбухо
слізістай абалонкі трахеі.
вай сілай. II прым. тратылавы, -ая, -ае.
ТРАХЁЯ, -і, мн. -і, -ёй і -яў ж. (спец.).
ТРАЎЛЕР, -а, мн. -ы, -аў м. Спецыяль
Частка дыхальных шляхоў: храстковая
нае судна для лоўлі рыбы тралам. Ц прым.
трубка паміж гартанню і бронхамі. Ц лрым.
траўлерны, -ая, -ае.
ТРАЎМА, -ы, мн. -ы, трАўм і -аў ж. трахёйны, -ая, -ае.
ТРАХНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
Пашкоджанне органа, тканкі знешнім
уздзеяннем (раненнем, ударам, апёкам -ніся; зак. (разм.). Упасці з размаху моц
і пад.), а таксама нервовае ўзрушэнне.
на стукнуцца аб што-н. Г аб сцяну Ц незак.
27СІХ/ЧНПЯ т. О Бытавая траўма — пашко трахацца, -аюся, -аешся, -аецца.
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ТРАХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; здк.
(разм.). 1. Моцна, з сілай стукнуць ка
го-, што-н. або чым-н. Т кулаком дд сл/не. 2. Выстраліць; забіць, застрэліць. Г
з в/нтоўк/. Трахну/?/ бвух одўкоу. Ц яездк.
трахаць, -аю, -аеш, -ае.
ТРАХОМА, -ы, ж. Хранічная інфек
цыйная хвароба вачэй, якая прыводзіць
да слепаты. Ц лрь/м. трахбмны, -ая, -ае /
трахаматозны, -ая, -ае.
ТРАЦЁЙСКГ, -ая, -ае. Звязаны з раз
борам спрэчкі, канфлікту трэцяй, незаці
каўленай стараной. Т суб.
ТРАЦІНА, -ы, мн. -ы, -цін, ж. 1. Трэцяя
частка зямельнага надзелу 2. Адна з трох
роўных частак чаго-н. /Грабаць н?рд^/ну
збожжа.
ТРАЦІЦЦА, -Ачуся, -ўцішся, -Апіцца;
нездк. 1. Расходаваць свае грошы, сродкі
на якія-н. патрэбы. Т нд барогу. 2. леран.
Знікаць, праходзіць, губляцца. З габам/
здароўе /ярдц/ццд. Ц здк. патраціцца, -Ачуся,
-Ацішся, -Аціцца (да 1 знач.). Ц ндз. трОта,
-ы, ДАГтрАце, ж.
ТРАЦІЦЬ, -Ачу -Аціш, -Аціць; -Ачаны;
нездк. 1. /ато. Расходаваць грошы, срод
кі на што-н. з пэўнай мэтай, патрэбай. Т.
ером/ы нд лд^друнк/. 2. лердн., м/то. Марна,
без толку расходаваць; пазбаўляцца ад ча
го-н. Т час. Г з^дроўе. 3. кдео. Несці стра
ту ў асобе таго, хто памёр, пайшоў і пад.
Т. борагога чалавека. 4. мяло. Несці страту
ў якіх-н. матэрыяльных каштоўнасцях. Т.
мдёмдсць. 5. мяло. Парушаць сувязь, па
слядоўнасць у думках, гутарцы і пад. Т.
лог/куўразважаннях. II здк. патраціць, -Ачу
-Аціш, -Аціць; -Ачаны (да 1—4 знач.). Ц ндз.
трОта, -ы, ДЛ7трАце, ж. (да 1—4 знач.).
ТРАЦІЧНЫ, ая, ае 1. Які з'яўляецца
трэцяй стадыяй у развіцці чаго-н. 7рдц/чная форма хедробь/. 2. Устарэлая назва
першага перыяду кайназойскай эры. Г
Лерыяб.
ТРАЦЯК, -А, мн. -ц -бў, м. 1. Цяля, жа
рабя ва ўзросце трох гадоў. 2. Траціна (у
1 знач.; разм.). 3. Трэцяя частка чаго-н.
(разм.). Засяваць лоле нд /л. Ц ж. трацячка,
-і, ДЛ7-чцы, мн. -і, -чак (да 1 знач.).
ТРАШЧАЦЬ, -чў, -чйш, -чйць; -чйм,
-чыцё, -чАць; -чй; нездк. 1. (7 / 2 ас. звычайна не ўжые.). Утвараць трэск. Лей трам/чь/ць. 2. Утвараць гукі, падобныя на трэск
(пра насякомых). Т. начныя цвыркуны. 3.
леран. )^пгка, многа, не змаўкаючы гава
рыць. Яна можд /л. ед^з/ну без перапынку.
4. леран. Быць напярэдадні краху, распаду;
знаходзіцца пад пагрозай зрыву. 77?дн лд
перавозках грузаў трам/чыць. 5. Пра вельмі
моцны мароз. 77д бвары трам/чыць мд^оз.
ТРАШЧОТКА, -і, ДАТ-тцы, мн і, так,
ж. 1. Прылада, пры дапамозе якой утва
раюцца траскучыя гукі. 2. Народны ўдар
ны музычны інструмент, які складаецца з
набору драўляных дошчачак, нанізаных
адным канцом на вяроўку 3. лердн. Тбй
(тая), хто многа, не сціхаючы гаворыць;

балбатун (балбатуха) (разм.). Ц лрь/м. тра
шчотачны, -ая, -ае.
ТРАЮРАДНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіц
ца ў сваяцкіх адносінах у трэцім калене па
прадзеду або прабабцы. Т брат. Г лляменн/к.
ТРАЯКІ, -ая, -ае. Які мае тры віды,
формы, значэнні. 7рдякдя выгаба. Ц ндз.
траякасць, -і, ж
ТРОЕ, траіх, траім, траімі, л/ч. зб. Тры.
Ужыв.: а) з назоўнікамі мужчынскага і
агульнага роду што абазначаюць асобу.
Т сыноў. Т сфот; б) з асабовымі займен
нікамі ў мн. 7х было л?. 7эту работу ўжо
траім лрдлдноўедл/; в) з назоўнікамі, якія
абазначаюць маладых істот. Т бзяцей. Т
цялят; г) з множналікавымі назоўнікамі.
Т сдней. Т м/таноў. Т сутак; д) без назоў
нікаў, калі абазначае асоб мужчынскага і
жаночага поду разам. Дае тол/ працуе т..
бед мужчыны і жднчынд; е) з некаторы
мі назоўнікамі, якія абазначаюць парныя
прадметы. Т рукавіц.
ТРОЙКА, -і, ДМтрбйцы, ^н. -і, трбек,
ж. 1. Лічба 3.2. Адзнака паспяховасці вуч
няў студэнтаў (разм.). Лтрь/мдць тройку
лд матэматыцы. 3. Трое коней, запрэ
жаных поруч у адзін экіпаж. Латацца нд
тройцы. 4. Група з трох чалавек або трох
аднародных прадметаў 5. Касцюм, у які
ўваходзяць пінжак, штаны або спадніца,
камізэлька. 6. Назва чаго-н., абазначанага
лічбай 3 (трамвай, аўтобус і пад.; разм.). Ц
лрь/м. троечны, -ая, -ае (да 3 знач.).
ТРОЙНІ, -яў. Вілы з трыма зубамі.
ТРОЙЦА, -ы, ж. 1. (з вялікай літары).
У хрысціянскай рэлігіі: трыадзінае ба
жаство, у якім спалучаюцца тры асобы:
Бог Айцец, Бог Сын і Бог Дух Святы. 2.
(з вялікай літары). Свята хрысціянскай
царквы, якое адзначаецца на пяцідзяся
ты дзень пасля Вялікадня; Сёмуха. 3. Пра
трох асоб, звязаных паміж сабой сяброў
скімі адносінамі (разм., часта іран.). 77еразлучная т.
ТРОЙЧЫ, лрысл. 1. Тры разы. Дн т. быў
у Аляску. 2. Утрайне, у тры разы больш
(менш.). ТТрыбытдк т. лдеял/чыўся.
ТРОМБ', -а, мн. -ы, -аў м. (спец.). 1.
Згустак крыві, які ўтвараецца ў крывянос
ным сасудзе ці ў поласці сэрца. 2. Увогуле
згустак рэчыва, які закупорвае сасуд, пра
ток. Л/мфдтычны т. Ц лрым. трамбатычны,
-ая, -ае.
ТРОМБ , -у, мн. -ы, -аў м. Смерч над
сушай з моцным ветрам, аладкамі і на
вальніцай.
ТРОМБАФЛЕБІТ, -у, А7 біце, м
(спец.). Запаленне сценкі вены, якое вя
дзе да ўтварэння тромба'.
ТРОН, -а, мн. -ы, -аў м. Багата аздоб
ленае крэсла на спецыяльным узвышэн
ні — месца манарха ў час прыёмаў і іншых
урачыстых цырымоній, а таксама сімвал
манархічнай улады. Ц лрым. тронны, -ая,
-ае. 7ронндяздлд.
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ТРОНКІ, -нак. Ручка нажа, відэльца і
пад.
ТРОП', -а, мн. -ы, -аў л/. (спец.). Слова
або зварот, якія ўжыв. ў пераносным, але
гарычным значэнні. 77аэтычныя троны. Ц
лрь/м трапічны, -ая, -ае і тропавы, -ая, -ае
ТРОП , -у У выразе: збіцца з тропу
(разм.) — заблытацца, збіцца з толку.
ТРОПІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Уяўны круп
які праходзіць паралельна зямному эква
тару на адлегласці 23*26' на поўнач або на
поўдзень ад яго. Т Хазяроеа. Г Рака. 2.
Гарачы пояс зямнога шара, размешчаны
паміж экватарам і гэтым кругам. Ц лрым.
трапічны, -ая, -ае. Трал/нная спёка.
ТРОС, -а, мн. -ы, -аў м. Канат з пянь
кі або са стальнога дроту. Ц лрыл/. трасавы,
-ая, -ае.
ТРОХ... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач.: 1) які складаецца з
трох частак, адзінак; які мае тры аднолька
выя прыкметы, уласцівасці, напр.: трохпа
лозы, трохконны, жрохбзённы, трохколавы,
трохмесны, трохпакаёвы, трохствольны,
трохступеньчаты, трохтактны, трох
фазны, трох'ярусны; 2) трайны па масе,
часе, аб'ёме і пад., напр.: трохгабзінны,
трохдзённы, трохтонны.
ТРОХБОРАЦ, -рца, мн. -рцы, -рцаў м.
Спартсмен, які ўдзельнічае ў трохборстве.
II ж. трохборка, -і, ДА/-рцы, мн. -і, -рак.
ТРОХБ0РСТВА, -а, н. Спартыўнае спа
борніцтва па трох відах спорту ці па трох
відах практыкаванняў у адным відзе спор
ту. Лёгкаатлетычнае т.
ТРОХВЁРСТКА, і, ДМ тцы, мн і,
-так, ж. (разм., уст.). Геаграфічная карта,
якая мае маштаб тры вярсты ў цалі.
ТРОХВУГОЛЬНІК, а, мн і, аў м
Геаметрычная фігура, абмежаваная тры
ма прамымі лініямі, якія перасякаюцца і
ўтвараюць тры ўнутраныя вуглы, а такса
ма прадмет такой формы. 77рамавугольны
т. Сяроб ўбораў бубна і талерак меладычна
звінеў стальны т.
ТРОХВУГОЛЬНЫ, ая, -ае Які мае
тры вуглы, у форме трохвугольніка. Трох
вугольная пляцоўка. Трохвугольная л/раміба.
ТРОХВЫМЕРНЫ, ая, ае Які мае
тры вымярэнні: даўжыню, шырыню і вы
шыню. II наз. трохвымернасць, -і, ж.
ТРОХВЯРСТОВЫ, -ая, -ае І. Працяг
ласцю ў тры вярсты. Трохвярстовая быстанцыя. 2. Які мае маштаб тры вярсты ў
цалі. Трохвярстовая карта.
ТРОХГАДЗІННЫ, ая, ае 1. Які пра
цягваецца тры гадзіны. Трохгабз/нная эк
скурсія. 2. Прызначаны на тры гадзіны. Т
цягнік.
ТРОХГАДОВЫ, ая, -ае 1. Які праісна
ваў працягваецца тры гады. Т тэрмія.
Трохгадовае навучанне. 2. Узростам у тры
гады. Трохгадовае бз/ця.
ТРОХГОДДЗЕ, -я, я 1. Прамежак ча
су тэрмінам у тры гады. 2. чаго. Гадавіна
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якой-н. падзеі, што была тры гады назад.
Г. вяселля.
ТРОХГРАННЫ, -ая, -ае 1. Які мае тры
грані. Г. нап/льн/к. 2. Утвораны перася
чэннем трох граней, што праходзяць праз
адну кропку (спец.). Г вугал.
ТРОХДЗЁННЫ, -ая, -ае. Які працягва
ецца тры дні; разлічаны на тры дні. Т^охбзённоя камандзіроўка. Г. запас вабы.
ТРОХЗНАЧНЫ, -ая, -ае. Які складаец
ца з трох знакаў. Г л/к.
ТРОХЗУБЫ, -ая, -ае. З трыма зубамі.
Трохзубыя восц/.
ТРОХІ, прыся. Няшмат, крыху. Г. спаз
ніўся на схоб.
ТРОХКАНТОВЫ, ая, ае 3 трыма кан
тамі. Т. брус.
ТРОХКЛАСНЫ, -ая, -ае Які мае тры
класы, складаецца з трох класаў. Трохклас
ная абўкацыя.
ТРОХКОЛЕРНЫ, -ая, -ае Які мае ў
сваёй афарбоўцы тры колеры або склада
ецца з трох частак розных колераў. Г. сцяг.
ТРОХЛІНЁЙКА, -і, ДМ-нёйцы, лін -і,
-нёек, зк. (разм.). Трохлінейная вінтоўка.
ТРОХЛІНЁЙНЬІ, ая, ае Калібрам у
тры лініі (у 8 знач.). Трохлінейная вінтоўка.
ТРОХМЕРНЫ, -ая, -ае Які змяшчае ў
сабе тры часткі, тры рытмічныя меры. Г.
такт.
ТРОХМЁСНЫ, -ая, -ае Які мае тры
месцы, з месцамі для траіх. Трохмесная
паланю.
ТРОХПОЛЛЕ, -я, н. Устарэлая сістэма
паляводства з падзелам ворнай зямлі на
тры полі, кожнае з якіх засявалася спа
чатку азімымі, затым яравымі, а на трэці
год заставалася пад папар. Ц прым. трох
польны, -ая, -ае.
ТРОХПРАЦЭНТНЫ, ая, ае Е Які
складае тры працэнты ад чаго-н. Г. бахоб. 2. Які дае тры працэнты прыбытку
Трохпрацэнтная пазыка. 3. Які ўтрымлівае
тры працэнты якога-н. рэчыва. Г. раствор
собы.
ТРОХРАДКА, -і, ДАТ -дцы, мн. -і, -дак,
зк. (разм.). Трохрадны гармонік.
ТРОХРАДКОЎЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Стра
фа з трох радкоў; тэрцэт.
ТРОХРАДНЫ, -ая, -ае. 1.3 трыма рада
мі клавішаў (пра гармонік). 2. Размешча
ны трыма радамі, у тры рады. Т/юхрабнае
шво. 3. Прызначаны для высеву насення
трыма радамі. Трохрадная сеялка.
ТРОХРАЗОВЫ, -ая, -ае. Які паўтараец
ца тры разы. Г напамін.
ТРОХРУБЛЁВЫ, ая, -ае 1. Вартасцю
ў тры рублі. 2. Коштам у тры рублі.
ТРОХСЕРЫЙНЫ, -ая, -ае Які склада
ецца з трох серый. Т фільм.
ТРОХСКЛАДОВЫ, -ая, -ае Які ў сваёй
структуры мае тры склады. Трохсклабоеае
слова.
ТРОХСОТГАДОВЫ, ая, ае 1. ал
трохсотгоддзе. 2. Які праіснаваў трыста
гадоў.
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ТРОХСОТГОДДЗЕ, -я, н 1. Прамежак
часу тэрмінам у трыста гадоў. 2. чаго. Га
давіна чаго-н., што адбылося трыста гадоў
таму назад. Ц нрым. трохсотгадовы, -ая, -ае.
ТРОХСОТЫ ал трыста
ТРОХСТВОЛКА, і, ДА/ лцы, мн
-і, -лак, зк. Трохствольная паляўнічая
стрэльба.
ТРОХСТВОЛЬНЫ, ая, ае 3 трыма
стваламі. 7рохс?яеальн<2е рузкзко.
ТРОХСТВОРКАВЫ, ая, ае 3 трыма
створкамі. 7рохс/пеоркпеае акно.
ТРОХТОМНІК, -а, мн -і, -аў, м Твор
або збор твораў у трох тамах.
ТРОХТОМНЫ, -ая, -ае Які складаец
ца з трох тамоў. Т. раман.
ТРОХТОНКА, -і, ДАТ-нцы, мн. -і, -нак,
зк. (разм.). Аўтамашына грузападымаль
насцю ў тры тоны.
ТРОХТОННЫ, -ая, -ае 1. Масай у тры
тоны. Т еруз. 2. Разлічаны на грузапады
мальнасць у тры тоны. Г кран.
ТРОХТЫДНЁВЫ, -ая, ае 1. Які пра
цягваецца тры тыдні. Трох/пыбнебля каманбзфоўка. 2. Разлічаны на тры тыдні.
Т. запас харчоў. 3. Узростам у тры тыдні.
7рох/пы(Энёбде бз/ця.
ТРОХТЫСЯЧНЫ, ая, ае 1. Д/ч. парабк. да тры тысячы. 2. Які складаецца з
трох тысяч адзінак. Г. атраб.
ТРОХУ, прысл. (разм.). Тое, што і трох/.
ТРОХЧЛЁН, а, мн ы, аў м Алгеб
раічны выраз, які складаецца з трох адна
членаў II прым. трохчлённы, -ая, -ае.
ТРОХ'ЯРУСНЫ, ая, ае 3 трыма яру
самі.
ТРОШАЧКІ, прысл. (разм.). Тое, што і
трошкі.
ТРОШКІ, прысл. Нямнога, крышку,
ледзь-ледзь. Г больш. Г болем. Т. вышэй.
ТРУБА, -іА, мн. трўбы / (з л/ч. 2, 2, 4)
трубй, труб, зк. 1. Доўгі пусты ў сярэдзі
не прадмет пераважна круглага сячэння,
прызначаны для правядзення вадкасці,
пары і пад. Зобанравобная пі. 2. Духавы
медны музычны інструмент з раструбам
на канцы. 3. Канал у арганізме для сувязі
паміж асобнымі органамі. Матачная т. 4.
у знач. зык., каму-чаму і без бап. Пра дрэн
нае становішча, гібель, пагібель (разм ).
.Цяпер нам — т. Справа — т. 0 Вылецець
у трубу (разм.) — разарыцца, застацца без
грошай. Хвост трубой (разм., жарт.) — не
сумаваць, не падаць духам, трымаць ся
бе самаўпэўнена. Ц памяне, трўбка, -і, ДА/
-бцы, мн. -і, -бак, зк. (да 1 знач.). Ц прым.
трўбны, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.).
ТРУБА.. Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносіны
да труб (у 1 знач.), напр.: трубаачышчальн/к, /кроваачышчальны, трубазваршчык,
трубаліцейны, трубаправод, трубапракат
ны, трубатранспарт, трубаўкладчык.
ТРУБАДУР, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Сярэд
невяковы паэт-спявак у паўднёвай Фран
цыі. 2. перан., чаао. Той, хто ўслаўляе, пра
пагандуе што-н.

ТРУБАПРАВОД, -а, 3/-дзе, мн -ы, -аў
м. Сістэма злучаных паміж сабой труб для
перадачы на адлегласць вадкасці, газаў
пары і пад. Тазавы т. Ц прым. трубапра
водны, -ая, -ае.
ТРУБАПРАВОДЧЫК, -а, ля. -і, -аў, л*.
Спецыяліст па будаванні і рамонце тру
баправода.
ТРУБАПРАКАТНЫ, -ая, -ае Звязаны
з вырабам металічных труб пракаткай. Т
завоб.
ТРУБАЎКЛАДЧЫК, а, лж -і, аў, ж 1.
Рабочы па ўкладны труб. 2. Перасовачны
пад'ёмны кран для ўкладні труб у траншэі
трубаправода.
ТРУБАЧ, -А, мн. -й, -бў м. Музыкант,
які іграе на трубе.
ТРУБАЧКА, -і, ДА/-чцы, мн. -і, -чак, зк.
І. ал. трубка. 2. Кандытарскі выраб у фор
ме полага конуса, напоўненага крэмам. Г.
з крэмам. 77/розкнае-т.
ТРУБІЦЬ, трубліб, трўбіш, трўбіць; не
зак. 1. Дзьмучы ў трубу (у 2 знач.), пры
мушаць яе гучаць. 2. (7 / 2 ас. звычайна
не ўзкыв.). Гучаць (пра трубу), рубяць
трубы. 3. што. Гунамі трубы (у 2 знач.)
падаваць сігнал да чаго-н. Т трывогу. Т
збор. 4. перан., аб к/м-чым. Настойліва
распаўсюджваць якія-н. чуткі (разм.). 5.
перан., што і без баа. Многа есці (разм.).
Г хлеб. II зак. пратрубіць, -рубліб, -рўбіш,
-рўбіць (да 1—4 знач.), раструбіць, -руб
ліб, -рўбіш, -рўбіць (да 4 знач.) / струбіць,
-рубліб, -рўбіш, -рўбіць (да 5 знач.).
ТРУБКА, -і, ДАТ -бцы, мн. -і, -бак, зк.
І. ел. труба. 2. Назва розных прыбораў і
прыстасаванняў звычайна цыліндрыч
най формы. Рэнтгенаўская т. 3. У біяло
гіі і анатоміі: назва розных полых органаў
цыліндрычнай формы. Дыхальная т. 4.
Частка тэлефоннага апарата з прыладай
для слухання і мікрафонам. Зняць труб
ку. 5. Рулон, скрутак якога-н. матэрыялу
ў форме вузкай трубы. Р палатна. Ц на
мянці. трўбачка, -і, ДА/ -чцы, мн. -і, -чак,
зк. II нрым. трўбачны, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.)
/ трўбкавы, -ая, -ае (да 1 знач.). Трубачны
завоб. Трубачныя рыштаванні.
ТРУБКАВАТЫ, -ая, -ае Тое, што і
трубчасты.
ТРУБЧАСТЫ, ая, -ае 1. Які мае фор
му трубы, трубкі. Трубчастая косць. 2. Які
складаецца з труб, трубак. Трубчастая
стубня. Трубчастае сцябло.
ТРУДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць; незак.,
што (разм.). Стамляць, натруджваць да
болю працяглай працай, хадой і пад. Г.
рук/.
ТРУІЗМ, -у мн. -ы, -аў м. (кніжн.).
Агульнавядомая, збітая ісціна. Даварыць
тру/змы.
ТРУК, -а, мн. -і, -аў м. 1. Лоўкі, эфект
ны прыём, нумар. Акрабатычны т. 2. пе
ран. Лоўкія штучкі, нечаканы ўчынак,
махлярскія выбрыкі. Ц прым. трўкавы, -ая,
-ае (да 1 знач.). Г фільм.

829
ТРУКАЦТВА, -а, я. (разм.). Празмер
нае захапленне трукамі, знешнімі эфекта
мі. IIлрым. трукацкі, -ая, -ае.
ТРУКАЧ, -А, лік. -ьі, -6% .м. 1. Чалавек,
які выконвае трукі (у 1 знач.). 2. Чалавек,
схільны да трукацтва (разм.). Ц лс. тру
качка, -і, ДЛ7 -чцы, лін. -і, -чак. Ц лрым.
трукацкі, -ая, -ае.
ТРУМ, -а, мл. -ы, -аў, м. 1. Месца паміж
палубай і днішчам судна, прызначанае
для ўстаноўкі механізмаў размяшчэння
розных грузаў. 2. Памяшканне пад сцэ
най у тэатры. II лрым. трўмавы, -ая, -ае /
трўмны, -ая, -ае.
ТРУМб, лескл., л. 1. Высокае стаячае
люстра. 2. Прасценак паміж вокнамі, звы
чайна ўпрыгожаны арнаментам (спец.).
ТРУНА, -й, мл. трўны / (з л/ч. 2, 2, 4)
труньі, трун, лс. Спецыяльная скрынка, у
якой хаваюць памерлых. 0 Загнаць у труну
(у магілу) каео (разм., неадабр.) — давесці
да смерці, зжыць са свету. Ц лрым. трўнны,
-ая, -ае.
ТРУНАР, -А, мл. -й, -бў м. Майстар, які
робіць труны.
ТРУП, -а, мл. -ы, -аў м. Мёртвае цела
чалавека або жывёлы. Ц лрым. трўпны, -ая,
-ае. Г я&
ТРЎПА, -ы, мл. -ы, труп, лс. Калектыў
артыстаў тэатра, цырка. Болетлоя /л.
ТРУПЦІЦЬ, і і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -ціць; лезок. (разм.). Утвараць глу
хі нячысты гук (пра надтрэснуты посуд).
Тдршчок трулц/ць. II лоз. трупценне, -я, л.
ТРУПЯРНЯ, -і, мл. -і, -рань / -рняў лс.
(разм.). Памяшканне для трупаў; морг.
ТРУС', -А, мл. -й, -бў м. Невялікі хат
ні грызун сямейства заечых, а таксама яго
футра. II лрым. трусіны, -ая, -ае. Трус/лое
мясо. 7^ коўлер.
ТРУС , -у мл. -ы, -аў м. (разм.). Ваган
не зямлі, землетрасенне.
ТРУС, -а, мл. -ы, -аў м. (разм.). Чала
век, які лёгка паддаецца пачуццю страху;
баязлівец.
ТРУСАВОД, -а, АІ -дзе, мл. -ы, -аў м.
Тое, што і /лрусоео^оее^.
ТРУСАГАДОВЕЦ, -дбўца, мл. -дбўцы,
-дбўцаў м. Той, хто займаецца трусагадоў
ляй.
ТРУСАГАДОЎЛЯ, -і, лс. Прамысловае
развядзенне трусоў. Ц лрым. трусагадоўчы,
-ая, -ае.
ТРУСАМАТКА, -і, Д37-тцы, мл. -і, -так,
лс. Трусіха, якая дае прыплод.
ТРУСАФЁРМА, -ы, мл. -ы, -фёрм / -аў
лс. Трусагадоўчая ферма.
ТРУСІКІ, -аў (разм.). Тое, што і трусы.
ТРУСІХА, -і, ДАІ трусісе, мл. -і, -сіх, лс.
Самка труса.
ТРЎСІЦЬ, трўшу трўсіш, трўсіць; ле
зок. (разм.). 1. Трэсціся, дрыжаць ад стра
ху хвалявання; баяцца. 2. што. Растрасаць
што-н., церушыць. Т. село. 3. што. Сы
паць у невялікай колькасці што-н. сып
кае. Г соль у с/лроеу. 4. (7 / 2 ос. зеычойло
леўлсые.). ПАдаць дробнымі кроплямі, це

рушыць (пра дождж). 5. Бегчы трушком,
подбегам. Ц зок. стрўсіць, стрўшу, стрўсіш,
стрўсіць; стрўшаны (да 1 знач.).
ТРЎСКА, -і, ДА7трўсцы, мл. -і, -сак, лс.
Тое, што і тлрус/хо.
ТРУСКАЛКІ, -лак, ой?. трускАлка, -і,
ДАІ -лцы, лс. Тое, што і к/іуйлцы. У сойзе
сле/оць л!. II лрым. трускалачны, -ая, -ае.
7&усколочлое еррэлле.
ТРУСКІ, -бў Спартыўныя кароткія
штаны, а таксама прадмет мужчынскай ці
жаночай бялізны.
ТРУСЯНЯ ; ТРУСЯНЁ, -нйці, лн.
-нАты, -нАт, л. Дзіцяня труса'.
ТРУСЯТНІК, -а, мл -і, -аў м Памяш
канне для трусоў
ТРУСЯЦІНА, -ы, лс. Мяса труса', //о
сле^олле лойол/ сеелсую труся^/лу.
ТРЎФЕЛЬ, -я, мл -і, -яў м. 1. Клубнепадобны падземны грыб, які выкарыс
тоўваецца ў якасці прыправы да страў 2.
Іатунак шакаладных цукерак, якія сваёй
формай падобныя на гэты грыб. Ц лрым.
трўфельны, -ая, -ае.
ТРУХ, -у м. (разм.). І. Павольны бег
каня. Холь з еололу леройшоў ло л!. 2. у
злоч. лрысл. трўхам. Павольнай рыссю,
подбегам.
ТРУХА, -п ДАІтрусё, лс. (разм.). Пера
цёртае сена, салома і пад.; пацяруха.
ТРЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезок.
(разм.). Бегчы подбегам, трухам.
ТРУХЛЕЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-ёе; лезок. Рабіцца трухлявым. Бяреелле
трухлее. Ц лоз. трухлённе, -я, л.
ТРУХЛЯВЁЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -ёе; лезок. Тое, што і трухлець.
ТРУХЛЯВЫ, -ая, -ае. Які ператварыўся
ў парахню ад гнілі і часу струхлеў Г лель.
II лоз. трухлявасць, -і, лс.
ТРУХЛЯК, -А, мл. -п -бў м. Трухлявы
кавалак чаго-н. (звычайна дрэва).
ТРУХЛЯЦІНА, -ы, лс. (разм.). Тое, што
струхлела, разбурылася ў працэсе гніення.
Я<9 йілото лесло лірухляц/'лой.
ТРЎЦЕНЬ, трўтня, мл. трўтні, трўтняў
м. 1. Самец у пчалінай сям'і. 2. лерол.
Той, хто жыве за кошт чужой працы. .Быць
ліру/ллем. II лрым. трўтневы, -ая, -ае.
ТРУЦІЦЦА, тручўся, трўцішся, трўціцца; лезок. (разм.). Прымаць атруту з
мэтай самагубства або зазнаваць шкоднае
дзеянне атрутнага рэчыва. Ц лоз. тручэнне,
-я, л.
ТРУЦІЦЬ, тручў, трўціш, трўціць;
трўчаны; лезок., коео (што). Знішчаць ат
рутай. Г мьядэй. II зок. вытруціць, -ручу -руціш, -рупіць; -ручаны. Ц лоз. тручэнне, -я, л.
ТРУШАНКА, -і, ДАІ-нцы, лс. Тое, што
і тросялко (у 1 знач.).
ТРУШОК, -шкў, м. (разм.). 1. Паволь
ны бец трух. Хбль лсройм/оў ло /л. 2. у злоч.
лрысл. трушком. Дробнай рыссю. Лбль
беет.
ТРЎШЧЫЦЦА, І і 2 ас звычайна не
ўжыв., -чыцца; лезок. (разм.). Ламацца,
крышыцца. Лей трушчыццо.

ТРУ-ТРЫ
ТРЎШЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; -ча
ны; лезок., што (разм.). І. Біць, крышыць
на дробныя часткі. Г шкло. 2. Ламаць,
крышыць, разбураць. 7олк/ трушчы/!/
ўсё ло сео/м шляху. Ц зок. стрўшчыць, -чу
-чыш, -чыць; -чаны.
ТРЫ, трох, тром, трымА, (аб) трох, л/ч.
кольк. 1. Лік, лічба і колькасць 3. 77о т. <3л/.
2. Тое, што і тройко (у 2 знач.). Зо сочылелле отрымоў л!. Ц лоро^к. трАці, -яя, -яе
(да 1 знач.).
ТРЁІА, лескл., л. 1. Музычны твор для
трох выканаўцаў (музыкантаў спевакоў
танцораў) з самастойнымі партыямі для
кожнага. 2. Ансамбль з трох выканаўцаў
Г боял/стоў.
ТРЫАДЗІНСТВА, -а, л Адзінства трох
сутнасцей, з'яў рыс. О Драматычнае тры
адзінства — адзінства часу месца і дзеян
ня, якое ўласціва драматургіі класіцызму.
ТРЫАДЗІНЫ, -ая, -ае. Які складаецца
з трох частак, трох элементаў што ўтвара
юць адзінства.
ТРЫБЎН, -а, мл. -ы, -аў, м. (высок.).
Ірамадскі дзеяч — выдатны прамоўца і
публіцыст. 77оро/)лы т.
ТРЫБУНА, -ы, мл. -ы, -бўн, лс. 1. Уз
вышэнне для выступлення прамоўцы.
Яротор лойляўся ло трыглу. 2. лерол.
Месца, сфера, дзе праходзіць грамадская
дзейнасць каго-н. Тромо&жоя т. 3. Збуда
ванне з паступовым узвышэннем радоў
лавак для публікі (на стадыёнах, плошчах
і пад.). II лрым. трыбўнны, -ая, -ае.
ТРЫБУНАЛ, -а, мл -ы, -аў м Надзвы
чайны судовы орган. ТУоеллы т.
ТРЫБУХ, -А, мл. -п -бў м. (разм.). І.
Страўнік. 2. Жывот (іран.), йолхоць /л.
(наесціся). 3. толькі мл. Вантробы (страў
нік, кішкі і пад.). II лрым. трыбуховы, -ая,
-ае (да 3 знач.).
ТРЫБУХАТЫ, -ая, -ае (разм.). З вя
лікім трыбухом, жыватом. Ц лоз. трыбу
хатасць, -і, лс.
ТРЫБУХАЧ, -А, мл. -й, -бў, м. (разм.).
Чалавек з празмерна вялікім жыватом.
ТРЫБУШЫЦЬ, -бушў, -бўшыш, -бўшыць; -бўшаны; лезок. (разм.). 1. коео
(што). Патрашыць, вымаць вантробы з
забітай жывёліны. 2. лерол., што. Разва
рочваць, разрываць пгго-н., даставаць,
вымаць усё тое, што знаходзіцца ў чым-н.
Г чомоЛол. 3. лерол., коео-што. Рабіць во
быск, трэсці каго-н. (груб.). Ц зок. вытры
бушыць, -шу -шыш, -шыць; -шаны (да 1
і 2 знач.).
ТРЫВАЛЫ, -ая, -ае. І. Устойлівы, моц
ны, які з цяжкасцю паддаецца разбурэн
ню, надзейны. 7рыео/!оя олоро. Г буйылок.
2. лерол. Вынослівы, стойкі, цярплівы. Г
чолоеек. Г хороктор. 3. Які не мяняец
ца, надзейны, устойлівы. Г м/р. 7^ыеолоя
эколом/члоя ослоео. 4. Пра яду: сытны, па
жыўны (разм.). Г о#е& Ц лоз. трываласць,
-і, лс.
ТРЫВАННЕ' ад трываць

ТРЫ-ТРЫ
ТРЫВАННЕ , я, л/н. і, яў, н. У грама
тыцы: катэгорыя дзеяслова, якая выражае
характар працякання дзеяння ў адносінах
да выніку, працягласці, яго мяжы. Закончанае /м. /Незакончанае /л. Ц лрыл/. трывАльны, -ая, -ае. Трывальная лбра.
ТРЫВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; яезяк. 1.
мяло і без бал. Цярпліва пераносіць боль,
непрыемнасць і пад. 7ак хацелася слаць,
м/то ел ле люе /л. 2. (7 і 2 яе. звычайна яе
ўлсыв.). Працягвацца пэўны час. 34?елета
трывала засуха. Трывала л/аўчанне. 3. (7 /
2 яе. зеь/яямяя яе ўлсыв.). Захоўваць пры
датнасць, выконваць сваё прызначэнне;
трымацца, служыць. Алабачка слабая, яле
ям/чэ боўеа бубзе т. Ц яяз. трывАнне, -я, я.
(да 1 знач.).
ТРЫВІЯЛЬНЫ, ая, ае Пазбаўлены
арыгінальнасці, звычайны. 7/?ь/еіяльяяя
бўмка. Г ^л/рт. II яяз. трывіяльнасць, -і, лс.
ТРЫВОГА, -і, ДА/ -вбзе, лс. 1. Неспа
кой, моцнае душэўнае хваляванне, выклі
канае страхам, небяспекай і пад. Т зя лес
Дзяцей. 2. Шум, перапалох, мітусня. Усе
крычалі, жЭчуеяляся люцная /л. 3. Небяс
печнае становішча, а таксама сігнал, які
апавяшчае аб ім. 77аветраная /л. 77ялсяряяя /л.
ТРЫВОЖНЫ, ая, ае 1. Поўны тры
вогі (у 1 знач.), або які выражае трывогу.
Т соя. Т еолас. Трыволсна (безас. ў знач.
вык.) яя бум/ы. 2. Які выклікае трывогу (у
1 знач.), неспакой. 7рыеолсяь^ звесткі. 3.
Небяспечны. Т час. 4. Які паведамляе пра
небяспеку. Т зубок. Т с/еяял. Ц яяз. тры
вожнасць, -і, лс.
ТРЫВОЖЫЦЦА, -жуся, -жышся,
-жыцца; яезяк. Прыходзіць у стан трыво
гі, моцнага душэўнага хвалявання, турба
вацца. Т зя робных. II зяк. устрывожыцца,
-жуся, -жышся, -жыцца / патрывожыцца,
-жуся, -жышся, -жыцца.
ТРЫВОЖЫЦЬ, жу жыш, жыць;
-жаны; яезяк., каео-м/то. 1. Прыводзіць
у стан трывогі (у 1 знач.), хвалявання.
7/?ы#олсыля С/ЯЯЯ06/М/ЧЯ яя фронце. 2. Па
рушаць спакой каго-, чаго-н., турбаваць.
77е трэба яео /л. 3. леряя. Бударажыць мі
нулае, перажытае. 4. Раздражняць, раз'ят
рываць. Т рану. II зяк. устрывожыць, -жу
-жыш, -жыць; -жаны (да 1 знач.), стры
вожыць, -жу -жыш, -жыць; -жаны (да 2
знач.) / патрывожыць, -жу -жыш, -жыць;
-жаны (да 2—4 знач.).
ТРЫВУГОЛКА, -і, ДЛ/ -лцы, лія -і,
-лак, лс. Даўней: трохвугольная формен
ная шапка.
ТРЫГАНАМЕТРЫЯ, -і, лс Раздзел геа
метрыі, які вывучае трыганаметрычныя
функцыі: суадносіны паміж старанамі і
вугламі прамавугольнага трохвугольніка. Ц
лрылі трыганаметрычны, -ая, -ае
ТРЫГУБІЦА, ы, лія -ы, -біц, лс Від
рыбалоўнай снасці.
ТРЫДЗЯВЯТЫ, ая, ае У выразе:
трыдзявятае царства — вельмі далёкая
краіна, зямля.
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ТРЫДЗЕВЯЦЬ У выразе: за трыдзе
вяць зямель (разм.) — у казках: у вельмі
далёкай краіне, вельмі далёка.
ТРЫДЗЯСЯТЫ, ая, ае У выразе:
трыдзясятае царства — вельмі далёкая
краіна, зямля.
ТРЙЕР, -а, лія. -ы, -аў лі. Машына для
ачысткі і сарціроўкі Насення. Ц яоз. трыер
ны, -ая, -ае.
ТРЫЁД, -а, М-дзе, лія. -ы, -аў лі. Элек
тронная лямпа з трыма электродамі.
ТРЫЗНА, -ы, лія. -ы, трызн / -аў лс. 1.
У старажытных славян: заключная частка
пахавальнага абраду, якая суправаджалася
ваеннымі гульнямі, спаборніцтвамі, а так
сама памінальнай вячэрай. 2. Пахавальны
і памінальны абрад, а таксама памінкі па
нябожчыку.
ТРЫЗНІЦЦА, 1 і 2 ас звычайна не
ўжыв., -ніцца; яезак. Здавацца, уяўляц
ца; вярзціся. Тэліа яму трызніцца. II зак.
прытрызніцца, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-ніцца.
ТРЫЗНІЦЬ, ню, ніш, -ніць; яезак 1.
Іаварыць без памяці, будучы цяжка хво
рым або ў сне. Аврры трызніў. 2. Іаварыць
з упэўненасцю пра тое, чаго няма, не іс
нуе. 3. У моцным захапленні думаць і га
варыць усё пра адно; марыць аб тым, што
не можа здзейсніцца, што даўно прайшло
і больш не вернецца. Ц яаз. трызненне, -я,
я.
ТРЫЗУБЕЦ, -бца, лія. -бцы, -бцаў лі.
Жазло з трыма зубцамі — атрыбут бога
мораў у грэчаскай і рымскай міфалогіі, а
таксама прылада ў выглядзе трох вострых
зубцоў на дрэўку. Г. 7/елтяуяа.
ТРЫЗУБЫ, -ая, -ае. Тое, што і /я/юхзубы. Трызубыя засці.
ТРЫКАТАЖ, -у, лі. 1. Тканіна машын
най вязкі. 2. зб. Вырабы з такой тканіны. Ц
ярым. трыкатажны, -ая, -ае. 7рыкаталснае
палатно.
ТРЫКАТАЖНІК, -а, л/н. -і, аў лі Ра
ботнік трыкатажнай прамысловасці. Ц лс.
трыкатажніца, -ы, мн. -ы, -ніц
ТРЫКО, нескл., я. 1. Шарсцяная, паў
шарсцяная або баваўняная тканіна ўзор
нага пляцення для верхняга адзення. 2.
Трыкатажнае адзенне, якое шчыльна аб
лягае цела і выкарыстоўваецца як тэат
ральны або спартыўны касцюм. Сянр/яыўнае /я. 3. Жаночыя панталоны з трыката
жу. II ярым. трыковы, -ая, -ае (да 1 знач.).
ТРЫКУТНІК, -а, лія -і, -аў м. (разм )
Тое, што і /нр&хзуаолья/к.
ТРЫКУТНЫ, -ая, -ае (разм.). Тое, што
і трохвуеольны.
ТРЙЛЕР, -а, лія. -ы, -аў, лі. Кніга ці
фільм з займальным дэтэктыўным сюжэ
там, які трымае чытача ці гледача ў напру
жанні, з хуткім і непрадказальным развіц
цём дзеяння. II ярым. трылерны, -ая, -ае.
ТРЫЛІСНІК, у, лі Назва некаторых
раслін з трайчастымі лістамі, а таксама ві
дарыс такіх лісцяў на розных эмблемах. Ц
ярым. трыліснікавы, -ая, -ае

ТРЫЛОГІЯ, і, лія і, гій, лс Тры лі
таратурныя або музычныя творы аднаго
аўтара, аб'яднаныя агульнай ідэяй і пера
емнасцю сюжэта.
ТРЫЛЬЁН, а, лія ы, аў, м Лік, які
мае выгляд адзінкі з дванаццаццю нуля
мі ў Расіі, З ША і некаторых іншых краі
нах або адзінкі з васямнаццаццю нулямі ў
Германіі і іншых краінах Еўропы. Ц парабк.
трыльённы, -ая, -ае.
ТРЫМАЛЬНІК, а, лія -і, аў м. 1. Той,
хто валодае якімі-н. каштоўнымі папера
мі. Т акцый. 2. Прыстасаванне для тры
мання чаго-н. Г бля папер.
ТРЫМАРАН, -а, лія. -ы, -аў лі. (спец.).
Судна з трыма злучанымі ў верхняй час
тцы паралельнымі карпусамі. Ц ярым. тры
маранны, -ая, -ае.
ТРЫМАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
яезак. І. за каео-м/то. Захоўваць якое-н.
становішча, ухапіўшыся за каго-, што-н.
Т рукам/ за /ілот. Г. за руку. А/юлчык трымаўся за бацьку. 2. перан., за м/то. Старац
ца захаваць што-н. для сябе, утрымаць за
сабою. Селянін заўсёбы /прымаўся за зямлю.
Г. за ласабу. 3. (7 / 2 ас. звычайна яе ўлсые.).
Быць умацаваным на чым-н., утрымлі
вацца на якой-н. апоры пры дапамозе
чаго-н. Туз/к /прымаўся яа абной нітцы. 4.
за мяло. Прыклаўшы руку да чаго-н. або
ўзяўшыся за пгго-н., захоўваць яе ў такім
становішчы. Т за бок. Г за калена. 5. За
хоўваць якое-н. становішча. Лебзь т. яа
наеах аб с/лоліы. Г. яа вабзе. 6. Не адсту
паць, не здавацца, моцна стаяць. Т яа
занятай яаз/цы/. 7. леран. Паводзіць сябе
пэўным чынам. Упэўнена /я. Манера лі. 8.
У час руху прытрымлівацца пэўнага на
прамку. Т. /іраваеа боку барое/. 9. (7 / 2 ас.
звычайна яе ўлсые.). Утрымлівацца, захоў
вацца. ТТабеср 'е /прымалася бобрае.
ТРЫМАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; яе
зак. 1. каео-м/то. Узяўшы ў рукі (у зубы,
у рот і пад.), не даваць выпасці, вырвац
ца. Т кя/лску ў руках. Г. каяя за лаеабок.
2. леран., каео-мяяо. Захоўваць за сабою;
утрымліваць у сабе. Лтраб трымаў абарояу. 77еч боўеа трымае цяпло. 3. каео-м/то.
Прымушаць знаходзіцца дзе-н., у якім-н.
стане супраць волі. Г у лалояе. Г яа еалобяым пайку. 4. каео-м/то. Мець у сябе, у
сваёй уладзе, гаспадарцы; кіраваць кім-,
чым-н. Г. бзее каровы. Т. улабу ў сеа/х ру
ках. 5. м/то. Надаўшы чаму-н. якое-н. ста
новішча, захоўваць яго некаторы час. Т
рук/ выцяенутым/ ўлераб. 6. (7 / 2 ас. звы
чайна не ўлсые.), м/то. Служыць апорай
чаму-н.; падтрымліваць. ТУэльк/ трымаюць
столь. 7. м/то. Захоўваць дзе-н. Г ером/ы
ў банку. 8. каео. Здаваць каму-н. за пла
ту памяшканне (разм.). Г кватарантаў.
9. Рухацца ў якім-н. напрамку (разм.).
7рымай управа. 10. м/то. Мець кантакты
з кім-, чым-н. Г сувязь з к/м-н. 11. (7 / 2
ас. звычайна не ўлсыв.). Утрымліваць, за
хоўвацца (пра мароз і пад.). Леб трымае.
Мароз трымае ўлсо бруе/ тыбзень. 12. м/то.
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У спалучэнні з некаторымі назоўнікамі
азначае: ажыццяўляць, здзяйсняць, вы
конваць тое, аб чым гаворыць назоўнік. Г.
с/ю#а. Г экзол/ел.
ТРЫМЦЁЦЬ, -мчў, -мціш, -мціць;
-мцім, -мціцё, -мцАць; -мці; лезак. 1.
Дрыжаць, калаціцца ад моцнага хваля
вання, унутранага пачуцця. Т аб страху.
2. (7 / 2ас. звычайна леўзкые). Слаба свя
ціцца дрыжачым святлом. 77а лебе т/?ь/л/цбт// зорк/. 3. (7 / 2 ас. зеычаала //с ўзкые.),
лерал. Узмоцнена і часта біцца, заміраць.
Сэрца л%?ыл/ц/ць. Ц лаз. трымцённе, -я, л.
ТРЫНАЦЦАЦЬ, -і, л/ч кольк. Лік і
колькасць 13. Ц ларабк. трынаццаты, -ая,
-ае.
ТРЫНОГА, -і, ДА7-нбзе, л/л. -і, -нбц зк.
(разм.). 1. Тое, што і трь/лозкак. 2. Пута,
якім звязваюць пярэднія ногі каня з адной
задняй.
ТРЫНОЖАК, жка, л/л. -жкі, -жкаў, л/.
Падстаўка на трох ножках, а таксама пры
стасаванне рознага прызначэння, зробле
нае з трох палак, жэрдак і пад.
ТРЫНОЖКА, -і, ДЛ7-жцы, л/л -і, -жак,
зк. Падстаўка ў выглядзе жалезнага абру
ча на трох ножках, на якой гатуюць ежу на
адкрытым агні, а таксама козлы, да якіх
падвешваецца кацёл над вогнішчам.
ТРЫНОЖНІК, а, л/л і, аў, л/ 1. Тое,
што і трылозкак. 2. Столік на трох нож
ках, на якім запальваўся свяшчэнны агонь
або прыносілася ахвяра бажаству ў стара
жытных народаў.
ТРЫНОЖЫЦЬ, жу -жыш, -жыць;
-жаны; лездк., кдео. Звязваць ногі каня
трыногай. II здк. стрыножыць, -жу -жыш,
-жыць; -жаны.
ТРЫН-ТРАВА, у злач. енк. (разм.). Усё
адно, усё роўна, хоць бы што. Яму усё еэта т.
ТРЁІПЕР, -у л/. Тое, што і едлдрэя. Ц
л/?ыл/. трыперны, -ая, -ае.
ТРЫПЛАН, -а, л/л ы, -аў л/ Самалёт,
які мае тры нясучыя паверхні, размешча
ныя адна над адной.
ТРЫПУТНІК, -у л/. Травяністая раслі
на сямейства трыпутнікавых з шырокім
лісцем і дробнымі кветкамі ў коласападобным суквецці, якая расце абапал дароц на дугах. Ц лрыл/. трыпўтнікавы, -ая,
-ае.
ТРЫПЦІХ, а, л/л і, аў л/ (спец) 1.
Твор выяўленчага мастацтва, які склада
ецца з трох частак, аб'яднаных адным сю
жэтам і ідэяй. 2. Царкоўны абраз, які мае
тры створкі.
ТРЫСНЁГ, -нягў, л/л. -нягу -нягбў л/.
Вадзяная ці балотная шматгадовая раслі
на сямейства злакаў з каленчатым цвёр
дым сцяблом і раскідзістай мяцёлкай. О
Цукровы трыснёг — трапічная ці субтра
пічная расліна сямейства злакаў з соку
якой здабываецца цукар. Ц лрыл/. трысня
говы, -ая, -ае.

ТРЫСТА, трохсбт, тромстам, трыма
стамі, (аб) трохстах, л/ч. кольк. Лік і коль
касць 300. II ларабк. трохсбты, -ая, -ае.
ТРЫСЦЁН, а, л/л ы, аў л/ / ТРЫСЦЁНЬ, -я, л/л. -і, -яў л/. Прыбудова да ха
ты і пад. з трох сцен.
ТРЫСЦЁ, -А, л., зб. Трыснёг Ачка здрдслд трысцём.
ТРЫСЦІНА, -ы, л/л. -ы, -цін, лс. Сцяб
ло трыснягу
ТРЫСЦЯНКА, і, ДА/ нцы, л/л -і,
-нак, лс. Шматгадовая травяністая раслі
на сямейства злакаў якая расце на балотах
і берагах вадаёмаў і нагадвае трыснёг
ТРЫТОН, -а, л/л. -ы, -аў л/. Хвастатае
земнаводнае сямейства саламандраў па
добнае на яшчарку.
ТРЫУМВІРАТ, -у 37-р0це, л/л -ы, -аў,
л/. Пагадненне трох асоб для сумеснай
дзейнасці, звычайна палітычнай ці ваен
най. Ваеллы т.
ТРЫЎМФ, -у л/л ы, аў, л/ 1. У Ста
ражытным Рыме: урачыстая сустрэча пал
каводца і яго войска ў сувязі з дасягнутай
перамогай. 2. Наогул выдатны поспех,
бліскучая перамога ў чым-н. Т балета. Ц
лрыл/. трыумфальны, -ая, -ае.
ТРЫУМФАВАЦЬ, -фўю, -фўеш, -фўе;
-фўй; лезак. Радавацца, весяліцца з пры
чыны перамогі над кім-н., поспеху ў чымн.
ТРЫУМФАТАР, а, л/л ы, аў л/ Пе
раможца, той, каго сустракаюць з трыум
фам. II лрыл/. трыумфатарскі, -ая, -ае
ТРЫЦІКАЛЕ, леек//., л. Збожжавая
культура, якая з'яўляецца гібрыдам пша
ніцы і жыта.
ТРЫЦЦАЦІГАДОВЫ, ая, ае 1. ад.
трыццацігоддзе. 2. Які праіснаваў трыц
цаць гадоў
ТРЫЦЦАЦІГОДДЗЕ, я, л/л і, яў л
1. Прамежак часу ў трыццаць гадоў. 2. ля
зо. Іадавіна чаго-н., што адбылося трыц
цаць гадоў таму назад. Т лерамое/. Ц лрыл/.
трыццацігадовы, -ая, -ае
ТРЫЦЦАЦЬ, -ццацц Т -ццацціб, л/ч.
кольк. Лік і колькасць 30. Т крокаў. Ц ларабк. трыццаты, -ая, -ае
ТРЫЁДА, -ы, ДЛ7 -дзе, л/л. -ы, трыАд,
зк. Адзінства, якое ўтвараецца трыма
асобнымі членамі, часткамі.
ТРЭ, у злоч. еык. Тое, што і трэба'.
ТРЭБА , у злач. зык. 1. з /лф. Неабход
на, абавязкова патрэбна. Т ехаць. Т чы
таць. 2. кал/у-чал/у і з /лф. Патрабуецца,
патрэбна. Яму т. кеалкэра. 3. безас., кал/у.
Пажадана. %ео табе т. ? 0 Гэта ж трэба
(разм.) — вокліч, які выражае здзіўленне.
Дзе трэба, дзе не трэба — недарэчы, не да
месца. Што трэба, то трэба (разм.) — аба
вязкова, бясспрэчна.
ТРЭБАЙ -ы, л/л. -ы, трэб, зк. У права
слаўі: богаслужэбны абрад (хрысціны,
вянчанне, паніхіда і пад.), які выконваец
ца святаром па просьбе веруючых.

ТРЫ-ТРЭ
ТРЭБНІК, а, л/л і, аў л/ Кніга, у
якой сабраны малітвы для адпраўлення
трэб^.
ТРЭК, -а, л/л. -і, -аў л/. Спартыўнае збу
даванне з кругавой дарожкай для трэні
ровак і гоначных спаборніцтваў па вела- і
мотаспорце. Леластебль/ т. Ц лрыл/. трука
вы, -ая, -ае. 7рэкаеыя еолк/.
ТРЭЛЬ', -і, л/л. -і, -ей / -яў зк. Хуткае і
шматкратнае паўтарэнне гукаў блізкіх па
тоне, а таксама ўвогуле пералівісты дры
жачы гук. 7рэл/ салаўя.
ТРЭЛЬ, -і, л/л. -і, -ей / -яў, зк. (спец.).
Спецыяльна пракладзеная дарога для
тралёўкі драўніны, а таксама месца, дзе
складваецца такая драўніна.
ТРЭЛЬЯЖ, -а, л/л -ы, аў л/ 1. Трох
створкавае люстра. 2. Тонкая агароджа
для павойных раслін. Ц лрь/л/. трэльяжны,
-ая, -ае.
ТРЭМБЙА, -ы, ДЛ7 -біце, л/л. -ы, -біт,
зк. Іуцульскі народны духавы драўляны
музычны інструмент у выглядзе вялікай
трубы.
ТРЭНАЖ, -ў, л/. (спец.). Сістэма, ком
плекс трэніровачных практыкаванняў.
Дырхем II лрыл/. трэнажны, -ая, -ае.
ТРЭНАЖОР, -а, л/л. -ы, -аў, л/. Прыста
саванне для трэнажу трэніроўкі. Ц лрыл/.
трэнажорны, -ая, -ае
ТРЭНД, -у л/л. -ы, -аў л/. Заўважны
напрамак, галоўная тэндэнцыя ў развіцці
чаго-н. Сўсбстлыт. 7>ыцьутрэлбзе.
ТРЭНЕР, -а, л/л. -ы, -аў л/. Спецыяліст,
які займаецца трэніроўкай спартсменаў
Т. солейбольлай кал/албь/. Т. ла бзюбо. Ц зк.
трэнерка, -і, ДАТ-рцы, л/л. -і, -рак (разм.).
II лрыл/ трэнерскі, -ая, -ае
ТРЭНЗЕЛЬ, -я, л/л. -і, -яў л/. Металіч
ныя цуглі, пры дапамозе якіх кіруюць ка
нём, а таксама ланцужок для ўтрымання
муштука ў роце каня. Ц лрь/л/. трэнзельны,
-ая, -ае.
ТРЭНІНГ, -у л/. Сістэма, рэжым спар
тыўных трэніровак.
ТРЭНІРАВАЦЬ, рўю, рўеш, -рўе;
-рўй; -равуны; лезак. 1. каео-а/то. Наву
чаючы каго-н., праводзіць сістэматычныя
практыкаванні. Т хаке/стаў. 2. а/то. Пас
таяннай сістэматычнай работай, практы
каваннямі развіваць, умацоўваць што-н.
Т ломяць. II зак. натрэніраваць, -рўю,
-рўеш, -рўе; -рўй; -равуны. Ц зеар. трэніра
вацца, -рўюся, -рўешся, -рўецца; -рўйся;
зак. натрэніравацца, -рўюся, -рўешся,
-рўецца; -рўйся. Ц лаз. трэніроўка, -і, ДА7
-рбўцы, зк.
ТРЭНІРОВАЧНЫ, ая, ае Прызнача
ны для трэніроўкі. 7^ касцюм. 7рэл/ро#ачлая лляцоўка.
ТРЭНІРОЎКА, -і, ДА/ -рбўцы, л/л. -і,
-рбвак, зк. 1. ел. трэніраваць. 2. Вучэбныя
заняткі, практыкаванні з мэтай удаскана
лення навыкаў уменняў.
ТРЭННЕ, -я, л. 1. Рух прадмета па па
верхні другога прадмета. Дэтал/ злас/л/ся
аб трэлня. 2. Сіла, якая перашкаджае руху

ТРЭ-ТУД
аднаго цела па паверхні другога. 3. лердн.,
мм. -ні, -няў. Спрэчкі, сутыкненні, якія
перашкаджаюць нармальнаму ходу спра
вы.
ТРЭПАНАВАЦЬ, нўю, нўеш, нўе;
-нўй; -навіны; здк. і мезак., м/то (спец.).
Зрабіць (рабіць) трэпанацыю. Г мэрам.
ТРЭПАНАЦЫЯ, і, мм. і, цый, ж
(спец.). Хірургічная аперацыя, звязаная
з ускрыццём коснай поласці з мэтай пра
нікнення да ачага хваробы. Г марала. Г
зуба. II лрым. трэпанацыйны, -ая, -ае.
ТРЭПАНГ, -а, мн. -і, -аў м. Марская
беспазваночная жывёліна тыпу ігласку
рых, мяса якой ўжываецца ў ежу. Ц лрым.
трэпангавы, -ая, -ае.
ТРЭСК, -у, м. 1. Сухі, рэзкі гук, які
ўтвараецца пры ламанні, трэсканні, раз
рыванні і пад. чаго-н. Г еаддя. 2. Шум,
які ўтвараецца пры рабоце механізмаў ін
струментаў і пад. Г мдлюрд. Г кулямел!д.
3. лердн. Шуміха, пустая балбатня (разм.).
0 3 трэскам (выгнаць, праваліцца і пад.) —
ганебна, з вялікім скандалам.
ТРАСКА, -і, ДМтрЗсцы, мн. -і, -сак, ж.
Тонкі кавалак дрэва, адчасаны ад бервяна,
палена і пад.; шчэпка. 77рымесц/ трэсак нд
лд(?лдлку.
ТРЭСКАЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -аецца; нездк. Даваць трэшчыны,
расколвацца. Зямля ламада т. аб след/.
II здк. патрэскацца, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -аецца.
ТРЭСНУТЫ, -ая, -ае. Надколаты, з
трэшчынай. Г адрм/чок.
ТРЭСНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-ніся; здк., чым і без бал. (разм.). Моцна
стукнуцца, ударыцца. Г еадаеой аб сцяну.
ТРЭСНУЦЬ, ну, неш, -не; ні; -ну
ты; здк. Г (7 / 2 ас. зеымайма не ужые.).
Стварыць трэск. 77аб масам/ трэсмуда сухдя еад/мка. 2. (7 / 2ас. зеымайма неўжые.).
Лопнуць, раскалоцца, разламацца, утва
рыць трэшчыну. 3. (7 / 2 ас. зеычдмнд не
ўжые.). Патрэскацца (пра скуру губы і
пад.). 4. кдму, чым лд чым і без бал. Моцна
стукнуць, ударыць (разм.). 0 Хоць трэсні
(разм.) — пра дарэмныя намаганні, ста
ранні. II нездк. трэскаць, -ае (да 1 і 2 знач.).
II ндз. трэсканне, -я, н. (да 1—3 знач.).
ТРЭСТ, -а, 3/-сце, мн. -ы, -аў м. Адна з
форм манапалістычнага аб'яднання прад
прыемстваў з цэнтралізацыяй вытворчых,
камерцыйных або юрыдычных аперацый.
Дубаум/мь/ л!. II лрь/м. трэстаўскі, -ая, -ае.
ТРАСЦІ, трасў, трасёш, трасё; тра
сём, трасяцё, трасўць; трос, трэсла; тра
сі; трЭсены; нездк. 1. каео-м/то. Тузаць,
хістаць штуршкамі. Г яблын/о. 2. бездс.
Падкідаць, хістаць (пры яздзе па няроў
най дарозе). 77д клябоб/млх еоз трэсда. 3.
чым. Часта махаць, ківаць чым-н. Г еалаеой. 4. м/то. Перамешваючы, рыхтаваць
што-н. Г трасямку. 5. кдео-нпло і без бал.
Рабіць вобыск (разм ). 6. (7 / 2ас. зеымайма
не ўжые.), каео-м/то. Выклікаць дрыжыкі
(пра холад, ліхаманку, страх і пад.). Я7ха-
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мднкд трасе. Аеораеа /л/?эслд аб высокай
л!эмлб^дл!уры (безас.). 7. лерам., каео. Не
пакоіць, пазбаўляць пакою, турбаваць. 8.
м/то. Узмахваючы чым-н., ачышчаць ад
чаго-н., выбіваць. Г быеам. Г кудзелю. Ц
здк. вытрасці, -су, -сеш, -се; -сі; -сены (да
8 знач.). II абмакр. трасянўць, -нў, -нёш,
-нё; -нём, -няцё, -нўць; -нЦда 1, 2, 3, 5 і 8
знач.). II ндз. трасённе, -я, н. (да 1 і 8 знач.)
/трасяніна, -ы, ж. (да 2 знач.).
ТРЭСЦІСЯ, трасўся, трасёшся, трасёцца; трасёмся, трасяцёся, трасўцца;
трбсся, трэслася; трасіся; нездк. 1. Часта
хістацца, калаціцца. 77/сты ц/ха трэсд/ся.
Тўк/ л^рдсу^д. 2. Падскокваць (пры яз
дзе па няроўнай дарозе). Тймл/, тлрэсл/ся
лд камям/стай барозе. 3. лерам. Хвалявац
ца за каго-, што-н. Г маб бзецьм/. 4. лераб
к/м-чым і без бал. Адчуваць страх, боязь. Г
лераб ндчдльс/ледлг
ТРЭФЫ, -аў, абз. трЭфа, -ы, ж. Картач
ная масць з малюнкам чорнага крыжыка ў
выглядзе трылісніку Ц лрь/м. трэфовы, -ая,
-ае. Г кдроль.
ТРЭЦЕ... (а таксама трэця...) Першая
састаўная частка складаных слоў са знач.
трэці (у 1 і 3 знач.), напр.: Л!/?э^ечд^еоеы,
/л/?э^есп?уленны, л^э^ердзрдбны.
ТРЭЦЕСТУПЁННЫ, ая, ае Мала
істотны, малаважны; пасрэдны па сваіх
якасцях, па майстэрстве. Г акцёр. 7рэцестулеммая роля.
ТРЭЦІ, -яя, -яе. 1. ад. тры. 2. Асабіста
не зацікаўлены ў чым-н., што датычыцца
дзвюх другіх асоб; пабочны. 7рэцяя старама. 3. Не галоўны па значэнні, не пер
шаразрадны. Г сорт. Тараць трэц/я рол/. 4.
Які атрымліваецца пры дзяленні на тры.
7рэцяя мастка. 5. у змам. лдз. трЭцяе, -яга,
м. Страва, якая падаецца пасля другой; са
лодкая страва. 77д трэцяе камлот.
ТРЭЦЙАВАЦЬ, рую, руеш, -руе;
-руй; -раваны; мездк., каео. Пагардліва
абыходзіцца з кім-н., зневажальна адно
сіцца да каго-н. Г сулрдцоўя/кд. Ц мдз. трэ
ціраванне, -я, м.
ТРЭЦЬ, -і, мм. -і, трацёй, ж. Адна з
трох роўных частак, на якія дзеліцца штон. ,Да еемара лрайм/д/ т. борда/. Лбма т.

ТРЭЦЯ... (ад. трэце...). Першая састаў
ная частка складаных слоў якая ўжыв. за
мест «трэце...*, калі націск у другой час
тцы падае на першы склад, напр.: трэцякласмь/, л/рэцясортмы, трэцякурсм/к.
ТРЭЦЯКЛАСНІК, а, мм і, -аў м Ву
чань трэцяга класа. Ц ж. трэцякласніца, -ы,
мм. -ы, -ніц.
ТРЭЦЯКЛАСНЫ, ая, ае 1. Які ад
носіцца да памяшканняў месцаў трэця
га класа на транспарце. Г еаеом. 2. Не
высокай якасці, малазначны, пасрэдны
(разм ). Г слецыяд/ст.
ТРЭЦЯРАДНЫ, -ая, ае Малаістотны,
малазначны; пасрэдны.
ТРЭШЧЫНА, ы, мм ы, -чын, ж 1.
Шчыліна, вузкае паглыбленне на павер
хні. Сцяла бала трэм/мыму. 2. лерам. Пра

разлад, разыходжанні паміж кім-н. У /х
дбмос/мдху/ледрь/лдся т.
ТУАЛЁТ, -а / -у Л/ -лёце, мм. -ы, -аў
м. 1. -у. Адзенне, убранне. Яаеаты /л. Ддрожмь/ /л. 2. -у. Прывядзенне ў парадак,
належны стан свайго выгляду (умыванне,
прычэсванне і пад.). Займацца туалетам.
3. -а. Столік з люстэркам, за якім прычэс
ваюцца, апранаюцца і пад. 4. -а. Прыбі
ральня (у 2 знач.). II лрь/м. туалётны, -ая,
-ае (да 2—4 знач.). 7уадетмаемыла.
ТЎБА', -ы, мм. -ы, туб, ж. Вялікі цюбік.
Г зубмой ласты. II лрым. тўбавы, -ая, -ае.
ТЎБА, -ы, мм. -ы, туб, ж. Духавы мед
ны музычны інструмент самага нізкага
рэгістра, які складаецца са шматразова
сагнутай трубкі і раструба.
ТУБЕРКУЛЁЗ, -у, м. Інфекцыйная хва
роба, пры якой пашкоджваюцца лёгкія,
кішэчнік, косці, суставы і пад., выкліка
ная асобым мікробам — палачкай Коха. Ц
лрым. туберкулёзны, -ая, -ае. Г быслдмсор.
ТУБЕРКУЛЁЗНІК, а, мм -і, -аў м
(разм.). 1. Чалавек, хворы на туберкулёз.
2. Урач, спецыяліст па лячэнні туберкулё
зу. II ж. туберкулёзніца, -ы, мм. -ы, -ніц (да
I знач.).
ТУБЫЛЕЦ, -льца, мм. -льцы, -льцаў
м. Тое, што і туземец. Ц ж. тубылка, -і, ДМ
-лцы, мм. -і, -лак. II лрым. тубыльскі, -ая,
-ае.
ТУВЙІЦЫ, -аў абз. -нец, -нца, м. Народ цюркскай моўнай групы, які складае
асноўнае насельніцтва Рэспублікі Тува,
што ўваходзіць у склад Расійскай Федэра
цыі. II ж. тувінка, -і, ДЛГ-нцы, мм. -і, -нак.
II лрым. тувінскі, -ая, -ае.
ТУГА, -і^^^тузё, ж. Журба, маркота,
смутак. У леем/ мулася т.
ТУІАВАТЫ, -ая, -ае. Трохі тугі. 7уеаеатая слружыма. Работа нада туеаеата
(прысл.).
ТУГАВУХІ, -ая, -ае. Які недачувае; глу
хаваты. II маз. тугавухасць, -і, ж.
ТУІАДЎМ, -а, мм. -ы, -аў, м. (разм.).
Чалавек, які марудна ўсведамляе, паволь
на думае. II ж. тугадўмка, -і, Л^-мцы, мм.
-і, -мак.
ТУГАПЛАЎКІ, -ая, -ае. Які плавіцца
пры вельмі высокай тэмпературы. Г ме
тад. II маз. тугаплаўкасць, -і, ж.
ТУГГ, -Ая, -бе. 1. Моцна нацягнуты. 7уеая струма. 2. Да адказу напханы чым-н.;
пругкі, ядраны. Г мям/ок. Г камам калго
ты. 3. Які цяжка сціскаецца або расцяг
ваецца. 7уеая слружыма. 4. лерам. Які ад
чувае цяжкасці ў вырашэнні, выкананні
чаго-н., з цяжкасцямі ўспрымае, засвой
вае што-н. (разм.). Т ма моеу. Яму туза
(прысл.) бадалася работа. 0 Гўгі на вуха
(разм.) — які дрэнна чуе, глухаваты. Ц маз.
тугасць, -і, ж. (да 1 і 2 знач.).
ТЎГРЫК, -а, мм. -і, -аў м. Ірашовая
адзінка Манголіі.
ТУДЫ, лрысд. У той бок, у тое месца;
лроц/д. сюды. Лад/ ты лаебзем/ т. ? 0 Ні
туды ні сюды (разм.) — ні ў той, ні ў дру-
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гі бок; ні з месца. Тўды і назад — у абодва
канцы.
ТУЖЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Прасякнуты ту
гой. Т ядстрой. 2. Які наганяе, выклікае
тугу. 7ўжл/#дя ц/м/ыяя. Ц маз. тужлівасць,
-і, ж.
ТУЖЎРКА, -і, ДАТ-рцы, л/я. -і, -рак, ж.
Форменная або дамашняя куртка, звы
чайна двухбортная.
ТУЖЫЦЦА, -жуся, -жышся, -жыцца;
яездк. (разм.). Напружвацца, рабіць фізіч
ныя намаганні; старацца. 7ўжыўся лі
няць .мех.
ТУЖЁІЦЬ, тужў, тўжыш, тужыць; яе
здк. 1. Сумаваць, маркоціцца, уЖыяуць бд2дтд / ле туждць. 2. Гараваць, перажываць
якое-н. няшчасце. Т лд сыне.
ТУЖАЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-Ае; яездк. Станавіцца тугім, больш тугім
(у 1—3 знач.). Струяд тужэе. Дестд ту
жэе. II здк. патужаць, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -Ае.
ТУЗ, -а, л/я. -ы, -бў л/ 1. Старшая ў
кожнай масці ігральная карта вартасцю
ў адно ачко. Адбз/ць з тузд. Дублоны т. 2.
лбрдя., ядзе або як/. Багаты чалавек, высо
капастаўленая, уплывовая асоба (разм.).
Ф/ядясдбыя тузы.
ТУЗАНІНА, -ы, ж. (разм.). Валтузня,
штурханне; бойка. 77дчдл/ся крык/ / т.
ТУЗАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; яе
здк. 1. Рабіць хуткія, рэзкія рухі, рыўкі,
^сзбдлдл/ожяд т. ў здбзе. 2. Мучыцца,
робячы што-н. (разм.). Т яд седш лдзет
ку. 3. Штурхаць адзін аднаго, біцца, зма
гацца (разм.). Алод чык/ туздл/ся. Ц д^ядкр.
тузануцца, -нўся, -нёшся, -нёцца; -нёмся,
-няцёся, -нўцца; -ніся (да 1 знач.).
ТУЗАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; яездк. 1.
кдео-м/то, зд м/то. Торгаць, цягаць рыўка
мі, рэзкімі рухамі. Т зд вяроўку. Т зд #длдсы. 2. кдео-м/то. Рытмічна торгаць, пра
нізваць (пра боль). 77длец мдрыядў / л/оцяд
туздў. 3. лердл., кдео. Непакоіць, дакучаць
якімі-н. патрабаваннямі, прыдзіркамі і
пад. (разм.). Яму мемдечымд было лрдцдздць, бо ўеесь бзсяь туздл/. Ц дбядкр. туза
нуць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць;
-ні\да 1 і 2 знач.). Ц ядз. тузанне, -я, я.
ТУЗЁМЕЦ, -мца, л/я. -мцы, -мцаў, л/.
Ураджэнец, карэнны жыхар якой-н. кра
іны або мясцовасці (звычайна аддаленай
ад цэнтраў цывілізацыі); абарыген. Ц ж.
тузёмка, -і, ДМ-мцы, л/я. -і, -мак.
ТУЗЕМНЫ, -ая, -ае. Мясцовы, карэн
ны, уласцівы дадзенай мясцовасці, краі
не. 7узел/лде ядсельл/цтед.
ТУЗЛЎК, -ў, л/. (спец.). Раствор солі
для засолу рыбы, ікры і іншых прадуктаў,
а таксама скураной сыравіны. Ц лрь/м. туз
лучны, -ая, -ае.
ТУК, -у л/. 1. Растоплены тлушч. Мдчдць бульбу ў т. 2. Мінеральнае ўгнаенне. Ц
лрь/м. тукавы, -ая, -ае.
ТУЛАВА, -а, л/я. -ы, -аў, л. Цела чалаве
ка або жывёлы без галавы і канечнасцей.

ТУЛІЦЦА, тулібся, тўлішся, тўліцца;
яездк. 1. Гарнуцца, прыціскацца да каго-,
чаго-н. Дз/ця тул/ццд бд л/дц/. 2. лердя.
Адчуваць большую прыязнасць да ка
го-н., быць больш адданым каму-н. Алолчь/к балы// туя/ўся бд бдцьк/. 3. Знаходзіць
прытулак, прыстанішча дзе-н. у цеснаце.
У цесядй хдце тулілася сял/ з бзееяц/ чдлдеек. 4. лердя. Размяшчацца, знаходзіцца
дзе-н. у зацішным месцы. 2?ескд тул/лдся
кдля лесу.
ТУЛІЦЬ, туліб, тўліш, тўліць; яездк.,
кдео-м/то. 1. Гарнуць да сябе з ласкай, пя
шчотай. Мдц/ тул/лд бзяўчь/яку бд ерубзем.
2. лердя. Быць прытулкам для каго-, ча
го-н. Лес тул/ў лдрл/ь/здя. /ўсты здрдся/к
тул/ў стдру/о хдтку.
ТУЛЯГА, -і, ДЗ/ -у, Т -ам, л/., ДМ -лйзе,
Т-ай (-аю), ж., л/я. -і, -лйг 1. Чалавек, які
туляецца, пазбягае сустрэч; бадзяга. 2. Ба
язлівец, нерашучы чалавек (разм.).
ТУЛЯЦЦА, -Аюся, -яешся, -Аецца; яе
здк. 1. Блукаць, хадзіць без пэўнай мэты;
бадзяцца. Усе жыццё туляўся без я/якдед
здяятку. 2. Знаходзіцца дзе-н., хаваючы
ся ад каго-, чаго-н. Туляўся ў лесе, лдкуль
лдртыздя яе зядмм/оў. Ц ядз. тулянне, -я, я.
ТУМАК, -А / -ў, л/я. -і, -бў л/. 1. -А. По
месь зайца-беляка з зайцам-русаком. 2.
-ў. Фарбаванае футра зайца.
ТУМАН, -у, л/я. -ы, -аў, л/. 1. Згушчэн
не дробных кропелек вады або ледзяных
крышталікаў у прыземных слаях атмасфе
ры, якое робіць паветра непразрыстым.
Ядб луедм слдўся еусты т. 2. Непразрыс
тая заслона дыму, пылу і пад. Мдхордчяы
т. 3. лбрдя. Тое, што перашкаджае пра
вільна ўспрымаць і разумець навакольны
свет. Г у едлдее. Ц лрь/л/. туманны, -ая, -ае.
ТУМАНІСТЫ, -ая, -ае (разм.). З час
тымі або густымі туманамі. 7ул/дя/стдя
еосеяь. 7умдя/стыя яочь/. Ц ядз. туманіс
тасць, -і, ж.
ТУМАНІЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -іцца; яездк. 1. Засцілацца, ахут
вацца туманам. Убдлечыя/ тул/дя/ццд лес.
2. лердя. Пра вочы, погляд, памяць і пад.:
пазбаўляцца здольнасці добра бачыць,
разумець (разм.). /длдед тул/дя/ццд. Ц здк.
затуманіцца, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-іцца.
ТУМАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
яездк., м/то. 1. Засцілаць, рабіць нябач
ным што-н. Дыл/ тул/дя/ў яебд. 2. ( / / 2 дс.
зеь/ядмяд яеўжь/е.), лердя. Перашкаджаць
добра бачыць або ясна разумець, успры
маць што-н. Слёзы тул/дя/л/ еояы. Т едлдзу. II здк. затуманіць, -ню, -ніш, -ніць;
-нены.
ТУМАННАСЦЬ, і, л/я і, ей, ж 1.
ал. туманны. 2. Густы туман (у 1 знач.).
3. Міжзорнае воблака, якое складаецца з
пылу, газу і плазмы, /длдктычяь/я тул/дяядсц/.
ТУМАННЫ, -ая, ае 1. ал туман 2.
Ахутаны, засланы туманам. Т бёрда рдк/.
7ул/дяядя рдя/цд. 3. Расплыўчаты, няяс
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ны; бачны як цераз туман. Яырысоўедл/ся
тул/дяяыя с/луэты бубь/якдў. 4. лердя. Які
мае няясны сэнс; незразумелы. 7ул/дяяь/я
рдзедждяя/. 5. лердя. Невыразны, цьмя
ны. 7ул/дяяь/я еочы. Т лозцж. Ц ядз. ту
маннасць, -і, ж. (да 3—5 знач.).
ТУМАНОГРАФ, а, л/я ы, аў, л/ Пры
бор для вымярэння шчыльнасці туману.
ТУМБА, -ы, л/я. -ы, тумб / -аў, ж. 1.
Невысокі слупок каля дарогі або тратуа
ра. 2>етояядя т. 2. Падстаўка для чаго-н.
у выглядзе слупка. 3. Круглае збудаванне
для наклейвання аб'яў афіш і пад. Рэклдл/ядя л/. 4. лердя. Пра тоўстага непа
варотлівага чалавека (часцей жанчыну)
(разм., зневаж.). Ц лдл/яям/. тумбачка, -і,
ДА/-чцы, л/я. -і, -чак, ж. (да 1 і 2 знач.).
ТУМБАЧКА, -і, ДМ -чцы, л/я. -і, -чак,
ж. 1. ел. тумба. 2. Невялікі столік-шафка,
які ставяць звычайна каля ложка.
ТУНГЎСЫ, -аў, дбз. -гўс, -а, л/. Раней
шая назва эвенкаў Ц ж. тунгуска, -і, ДМ
-гўсцы, л/я. -і, -сак. Ц лрь/л/. тунгускі, -ая,
-ае.
ТУНДРА, -ы, ж. Прыродная зона арк
тычнага пояса, якая характарызуецца су
ровым кліматам, бязлессем, вечнай мерз
латой, беднай расліннасцю, а таксама тып
расліннасці, характэрны для гэтай зоны. Ц
лрыл/. тўндравы, -ая, -ае.
ТУНЁЦ, -нцА, л/я. -нцы, -нцбў л/. Мар
ская прамысловая рыба сямейства скум
брыевых. II лрь/л/. тунцовы, -ая, -ае.
ТУНІКА, -і, ДМ -ніцы, л/я. -і, -нік, ж.
1. Старажытнарымскае адзенне накпггалт
кашулі, якое насілі пад тогай. 2. Жаночая
кашуля прамога пакрою без каўняра з ад
ным або двума бакавымі разрэзамі.
ТУНІСЦЫ, -аў, дбз. тунісец, -нісца, л/.
Народ, які складае асноўнае насельніцтва
Туніса. II ж. туніска, -і, ДМ-нісцы, л/я. -і,
-сак. II лрыл/. туніскі, -ая, -ае.
ТУНЭЛЬ, -я, л/я. -і, -яў л/. Падземны
пераход або праёзд, пракладзены пад ра
кой, гарой або пад якім-н. іншым збуда
ваннем. 77рдхобкд туяэля. Т лрдцяалдсцю
ў чдтырыстд л/етрдў. Ц лрыл/. тунэльны,
-ая, -ае.
ТУПА... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач. тупы (у 2, 3 і 8 знач.),
напр.: тулдзуадлы/ы, тулда&лобы, тулдл/србы.
ТУПАГАЛОВЫ, -ая, -ае (разм.). Тупы,
разумова абмежаваны, някемлівы. Ц ядз.
тупагаловасць, -і, ж
ТУПАНІНА, -ы, ж. (разм.). 1. Тупанне
нагамі, гукі гэтага тупання. 2. Хаджэнне
па розных інстанцыях у сувязі з вырашэн
нем якой-н. справы. 7ўлдя/яы было яд цэ
лы тыбзсяь.
ТУПАНОСЫ, ая, ае 1. З шырокім
або тоўстым носам, дзюбай (пра жывых
істот). Т. сдбдкд. 2. З тупым, шырокім но
сам, наском (пра прадметы). 7улдяось/я
чдрдя/к/.
ТУПАТ, -у, Л/ -паце, л/. Стук, шум ад
удараў ног аб цвёрдую паверхню чаго-н.
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пры хадзьбе, бегу і пад., а таксама самі та
кія ўдары. %усяконск/т.
ТУПАТАЦЬ, -пачў, -пбчаш, -пбча; -пачй; яездк. (разм.). Тое, што і тулдцець. Ц
мдз тупатанне,-я,я
ТУПАТНЯ, -і^ ж. (разм.). Тое, што і тулдн/нд.
ТУПАЦЁЦЬ, -пачў, -лаціш, -лаціць;
-лацім, -паціцё, -пацАць; -паці; яездк. 1.
Часта і моцна тупаць нагамі пры хадзьбе,
бегу і пад. 2. Часта стукаць, тупаць нагамі
аб падлогу зямлю. Ц ядз. тупацённе, -я, я.
ТЎПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яездк. 1. Сту
каць, біць нагой (нагамі) аб зямлю, падло
гу і пад. Т ндедм/. 2. Хадзіць (разм.). ЗТдц/
тулдлд кдля леям. Ц дбндхр. тўпнуць, -ну,
-неш, -не; -ні (да 1 знач.). Ц ядз. тўпанне,
-я, я.
ТУПЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; яездк. Стана
віцца тупым (у 1, 3, 5 і 6 знач.). ТТдлсы мя
леюць. 77бадяб тупее. ^оль тупее.
ТУПІК, -А,
-і^ -бў з*. 1. Вуліца, якая
не мае скразнога прахону праезду. ЗІд/аыяд здехдлд ў /л. 2. Чыгуначны станцыйны
пуць, злучаны з іншымі пуцямі толькі ад
ным канцом. Лдрдеоз ся/дяу у тул/ку. 3.
лердя. Безвыходнае становішча, а таксама
тое, што не мае перспектывы далейша
га развіцця. Ль/еесц/ ^дслд^д/?ку з /лул/кд.
Лердедеоры здм/ол/ ў /л. Ц лдл/янм/. тупічбк,
-чкА, мн. -чкі^ -чкбў м. (да 1 знач.). Ц лрыл/.
тупікавы, -ая, -ае.
ТУПІЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
тўпіцца; яездк. Станавіцца тупым (у 1
знач.), тупейшым. Сякерд тул/ццд. Ц здк.
затуліцца, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв., затўпіцца, вытупіцца, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., вытупіцца / стуліцца, 1 і 2 ас. звы
чайна не ўжыв., стўпіцца.
ТУПІЦЬ, тупліб, тўпіш, тўпіць; тўплены; яездк., м/то. Рабіць тупым (у 1 знач.).
Т поле. II здк. затупіць, -упліб, -ўпіш, -ўпіць;
-ўплены, вытупіць, -плю, -піш, -піць / сту
піць, ступліб, стўпіш, стўпіць; стўплены.
ТЎПШ, -ая, -ае (разм.). Цвёрды, утап
таны (пра зямлю, грунт). Тулкде бнордк/.
ТУПЁІ, -Ая, -бе. 1. Недастаткова навос
траны, такі, якім цяжка рэзаць, пілаваць,
калоць і пад. Т нолс. 7ўлдя л/лд. 2. Які не
звужаецца або мала звужаецца ў канцы, з
закругленым канцом. 7у%,л/ з тупым/ ядсдл//. 3. лердн. Разумова абмежаваны, ня
здольны, някемлівы. Т еучднь. Т. як дбух.
4. л^рдн. Які прыйшоў у стан атупення;
раўнадушны, абыякавы. 7улое лдслум/энстед. 5. Невыразны, бяздумны, бяссэнса
вы. Т лоадяб. 6. Не востры, не вельмі адчу
вальны; глухі (пра боль). Т боль. 7. Глухі,
не рэзкі, не звонкі (пра гукі). 77дчууся лі.
трэск. 8. Пра вугал: большы за 90*. Ц ядз.
тўпасць, -і, зк. (у 3 і 4 знач.).
ТУР', -а, .мя, -ы, -аў м. 1. Адзін круг
танца. Т едльсд. 2. Асобны этап якога-н.
спаборніцтва, конкурсу і пад. 77брм/ы т.
чэмліяяд/лу лд баскетболе. 3. Этап, частка
якой-н. падзеі, мерапрыемства і пад. 77<ер-
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м/ы т. еыбдрду (пры шматступеннай вы
барчай сістэме).
ТУР , -а, мя. -ы, -аў, л/ 1. Вымерлы дзі
кі бык, продак буйной рагатай жывёлы. 2.
Горны каўказскі казёл.
ТУР , -у, л/я, -ы, -аў, л/. 1. Падарожжа,
турыстычная паездка. 2. Гастрольная па
ездка артыста ці музычнага калектыву.
ТУРА, -ы, мя. тўры / (з л/ч. 2, 2, 4) турй,
тур, зк. (разм.). Шахматная фігура, якая
мае форму вежы; ладдзя.
ТУРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
яездк. Тое, што і ўторыць.
ТУРБА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. турбінны, напр.:
тдрбдд^рэедт, тдрбдбубдўя/чы, турбдбур,
турбабўрэяне, турбдееясрдтдр, турбдкдл/лрэсдр, турбаракетны, турбдхоб.
ТУРБАБУДАВАННЕ, я, я. Вытвор
часць турбін. II лрым. турбабудаўнічы, -ая,
-ае.
ТУРБАВАЦЦА, -бўюся, -бўешся, -бўецца; -бўйся; яездк. 1. Праяўляць клопат,
трывожыцца аб кім-, чым-н. Т зд бзяцей.
Т зд будучы ўрдбзкдй. 2. Хвалявацца, не
пакоіцца. 77е турбуйся, усё бубзе бобрд.
ТУРБАВАЦЬ, -бўю, -бўеш, -бўе; -бўй;
-бавАны; яездк., кдео-м/то. 1. Парушаць
чый-н. спакой, непакоіць каго-н., пера
шкаджаць каму-н. 7?драбоцеяео яе турбдедл/. 2. Хваляваць, трывожыць. Яёо турбдедлд яезеычдйядя цйдыяя едкол.
ТУРБАВІНТАВЫ, -Ая, бе (спец) У
якім паветраны вінт (прапелер) прыво
дзіцца ў рух газавай турбінай. Т рухае/к.
Т сдмдлёт.
ТУРБАВОЗ, -а, л/я. -ы, -аў, л/. Лакама
тыў які прыводзіцца ў рух паравой або
газавай турбінай. Ц ярым. турбавбзны, -ая,
-ае.
ТУРБАГЕНЕРАТАР, -а, мя ы, аў, л/
Электрычны генератар, які прыводзіцца
ў рух паравой ці газавай турбінай. Ц лрь/м.
турбагенератарны, -ая, -ае
ТУРБАЗА, -ы, мя. -ы, -бАз, зк. Турысц
кая база. Дуцёўкд лд турбазу.
ТУРБАН, -А, мл. -й, -бў л/. Галаўны
ўбор у народаў Азіі і Паўночнай Афрыкі ў
выглядзе палотнішча лёгкай тканіны, аб
матанага вакол галавы.
ТУРБАРЭАКТЫЎНЫ, ая, ае (спец )
Які мае газавую турбіну, што прымае ўдзел
у стварэнні рэактыўнай цягі. Т рухде/к. Г
сдмдлёт.
ТУРБАЦЫЯ, -і, зк. (разм.). Турбота,
клопат.
ТУРБАЭЛЕКТРАХОД, -а, ЗТ-хбдзе, мя
-ы, -аў м. Судна, на якім электрычны ге
нератар прыводзіцца ў дзеянне паравой
ці газавай турбінай. Ц лрым. турбаэлектра
ходны, -ая, -ае.
ТУРБІНА, -ы, л/я. -ы, -бін, зк. Рухавік,
які ператварае кінетычную энергію вады,
пары, газу ў механічную работу. 77дрд#дя
т. II лрым турбінны, -ая, -ае.
ТУРБОТА, -ы, ДМ -ббце, мл. -ы, -ббт,
зк. 1. Заклапочанасць чым-н., неадольнае

жаданне ажыццявіць што-н. 7ўрботы лад
яе лал/яна/ал/ся. 2. Апека над кім-н., кло
пат, увага да каго-н. Г. дб бзецях.
ТУРБОТЛІВЫ, ая, ае (разм) Тое,
што і турботны. Ц ядз. турботлівасць, -і, зк.
ТУРБОТНЫ, ая, ае 1. Які турбуец
ца, клапоціцца аб кім-, чым-н. 7ўрботядя
еаслдбыня. 2. Напоўнены рознымі тур
ботамі, неспакойны. Т бзень. 7ўрботндя
слрдед. II ндз. турботнасць, -і, зк.
ТЎРКІ, -аў абз. тўрак, -рка, м. Народ,
які складае асноўнае насельніцтва Турцыі.
II зк. турчанка, -і, 2ТМ -нцы, л/н. -і, -нак. Ц
лрь/л/. турэцкі, -ая, -ае.
ТУРКМЕНЫ, аў, дбз. мён, -а, м На
род, які складае асноўнае насельніцтва
Туркменістана. Ц зк. туркменка, -і, ^73/
-нцы, мн. -і, -нак. II лрым. туркменскі, -ая,
-ае.
ТУРМА, -й, л/н. тўрмы / (з л/ч. 2, 3, 4)
турмьі, тўрмаў зк. 1. Месца зняволення,
будынак, дзе ўтрымліваюцца асобы, паз
баўленыя волі. Сябзець у турме. 2. Пака
ранне зняволеннем. 77рдйсц/ лрдз тур
му. 3. лердн. Месца, дзе прыгнятаюць,
дзе цяжка жывецца. 0 Тўрма плача лд к/л/
(разм., неадабр.) — пра таго, хто заслугоў
вае пакарання. Ц лрыл/. турэмны, -ая, -ае.
ТЎРМАН, -а, л/н. -ы, -аў, м. Голуб асо
бай пароды, які мае здольнасць куляцца
пры палёце.
ТУРНІК, -А, мн. -і^ -бў м. Гімнастычны
снарад: перакладзіна, гарызантальна ўма
цаваная на дзвюх стойках. /7рдктыкдеднн/
нд турн/ку. II лрым. турніковы, -ая, -ае.
ТУРНІКЁТ, -а, 3/ -кёце, л/н. -ы, -аў, м.
Спецыяльнае прыстасаванне для пропуску людзей па чарзе па адным. /Транец/ цердзт.
ТУРНІР, -у, мн. -ы, -аў л/. 1. Спаборніц
тва рыцараў у Заходняй Еўропе ў сярэднія
вякі. 2. Спартыўныя спаборніцтвы, аса
бістыя ці камандныя, у якіх усе ўдзельнікі
сустракаюцца паміж сабой адзін або два
разы. ^декетбольны т. 34/зкндробнь/ м/дхмдтны т. Ц лрым. турнірны, -ая, -ае.
ТУРНЎЦЬ ад турыць
ТУРНЗ, нескл., н. 1. Падарожжа па кру
гавым маршруце. Т. едкол сеету. 2. Паезд
ка артыстаў спартсменаў на гастрольныя
выступленні, спаборніцтвы і пад.
ТУРНЭПС, -у м. Кармавая рэпа. Ц лрь/л/.
турнэпсавы, -ая, -ае.
ТУРУХТАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Балотная
птушка сямейства бакасавых з цёмным
апярэннем, якая водзіцца ў тундры і ў ляс
ной зоне Еўразіі.
ТУРЧАЦЬ, І і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-чыць; нездк. (разм.). 1. Утвараць харак
тэрныя для жаб гукі. У балоце т^рчдць
лсдбы. 2. Тарахцець (пра гукі машын у час
работы). Трактары л/урчдць усю ноч. Ц ндз.
турчанне,-я,я
ТУРЁІЗМ, -у м. Падарожжа па сваёй
краіне або ў іншыя краіны, калі адпачы
нак спалучаецца з элементамі спорту ці
пазнавальнымі задачамі. Торны т. ЗТ/экнд-
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робнь/ лі. II ярым. турыстычны, -ая, -ае. 7урь/сл/ь/чнь/ мор/црул/.
ТУРЁІСТ, -а, ЛТ-сце, ля/, -ы, -аў, м. Ча
лавек, які займаецца турызмам. Ц лс. ту
рыстка, -і, ДА/ -тцы, мн. -і, -так. Ц ярым.
турысцкі, -ая, -ае. Турысцкая 2рула.
ТУРЫЦЬ, турў, тўрыш, тўрыць; яе
зак., каео ("мяло) (разм.). Выганяць, прага
няць адкуль-н. II зак. вытурыць, -ру, -рыш,
-рыць; -раны / пратурыць, -турў, -тўрыш,
-тўрыць; -тўраны. Ц абнакр. турнуць, -нў,
-нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні'
ТУРЭМШЧЫК, а, мн. і, аў, м. Г
Наглядчык у турме. 2. леран. Той, хто гру
ба парушае свабоду і дэмакратыю. Ц лс. турЗмшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
ТУТ', ярысл. 1. У гэтым месцы. Тупімноеа яеаб. Туп/ лабубуем бол/. 2. У гэты час, у
гэты момант. А жую / бацька заміаоў ухап/у.
3. у знач. часц. У спалучэнні з займенніка
мі і прыслоўямі «як», «які», «дзе», «куды»,
«калі» ўжыв. ў рытарычных пытаннях для
ўзмацнення экспрэсіўнасці выказвання. /
як муж яму яе охрыць ? 7 бзе /лупі бзенен/ся ?
4. у зяач. часц. Выкарыстоўваецца пры пераходзе да якой-н. тэмы, прыкладу. Тулі
мы ўбачылі, м/ліо цярнуўся еаслабар. 0 Тўт
жа (разм.) — адразу ж. Тўт як тут (разм.) —
адразу, раптоўна з'явіўся, аказаўся і пад.
ТУТ , -а / -у, АТтўце, мя. -ы, -аў, м. 1. -а.
Тутавае дрэва, тутаўнік. 2. -у, зб. Драўніна
гэтага дрэва. Ц ярым. тутавы, -ая, -ае. Т.
л/слі. Сяменс/лаа піупіаеых (наз.).
ТУТАВОД, -а, АТ -дзе, мн. -ы, -аў, м.
Спецыяліст у галіне тутаводства.
ТУТАВОДСТВА, -а, я. Развядзенне ту
тавага дрэва як галіна шаўкаводства. Ц
лрым. тутаводчы, -ая, -ае.
ТЎТАЎНІК, -а / -у, м. 1. -а. Паўднёвае
дрэва сямейства тутавых, лісце якога вы
карыстоўваецца як корм для шаўкапрада;
тутавае дрэва, шаўкоўніца. 2. -у, зб. Драў
ніна гэтага дрэва.
ТУТЭЙШЫ, -ая, -ае. Які родам з гэтай
мясцовасці, жыве тут, не прыезджы. Ту/лэйі//ыя лсыхары.
ТУФ, -у м. Порыстая горная парода
вулканічнага або асадачнага паходжання,
якая выкарыстоўваецца як будаўнічы ма
тэрыял. II лрым. тўфавы, -ая, -ае.
ТЎФЛІ, тўфель / -фляў абз. тўфель,
-фля, м. Абутак, які закрывае нагу ні
жэй шчыкалаткі. ^Жояочыя /я. Ц лал/янн/.
туфлікі, -аў абз. тўфлік, -а, м. / тўфелькі,
-лек / -лькаў, абз. тўфелька, -і, лс. Ц лрь/м.
тўфельны, -ая, -ае / туфлевы, -ая, -ае.
ТУХЛАВАТЫ, -ая, -ае. Трохі тухлы.
Тухлаеаліае мяса.
ТУХЛІНА, -ы, лс. (разм.). Пратухлыя,
сапсаваныя прадукты, а таксама непры
емны пах ад іх.
ТЎХЛЫ, -ая, -ае. Пратухлы, з непры
емным пахам. Тухлая рыба. Ц яаз. тухласць,
-і, лс.
ТУХЛЯЦІНА, -ы, лс. (разм.). Пратух
лыя прадукты, а таксама пах ад такіх пра
дуктаў.

ТЎХНУЦЬ', і і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-не; тух, тўхла; яезак. 1. Пераставаць га
рэць, свяціць; гаснуць. Аеонь /пухне. Свеч
ка ліухне. 2. леран. Слабець, памяншацца.
7/абзея /пухне. Ц зак. патўхнуць, і і 2 ас. звы
чайна не ўжыв., -не; патўх, -хла, атухнуць,
1 і 2 ас. звычайна не ўжыв., -не; атўх, -хла
/стухнуць, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв., -не;
стух, -хла.
ТУХНУЦЬ , 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-не; тух, тўхла; яезак. Загніваць і непры
емна пахнуць; пратухаць. Ц зак. стухнуць,
1 і 2 ас. звычайна не ўжыв., -не; стух, -хла.
ТЎЦІ, нескл., я. (спец.). Выкананне му
зычнага твора ўсім складам аркестра, хору.
ТУШ', -а, мя. -ы, -аў м. Кароткае музыч
нае прывітанне ў гонар каго-н. Сыграць /л.
ТУШ-, -ы, лс. Чорная ці каляровая фар
ба для чарчэння, малявання або пісьма.
77/саць ліун/м/у. II лрь/л/. тушавы, -ая, -ае.
ТУІІР, -у, м. Выпадковы дотык да ша
ра пры гульні на більярдзе, што лічыцца
за ўдар.
ТЎША, -ы, мя. -ы, туш, лс. 1. Асвежава
нае і выпатрашанае цела забітай жывёлі
ны. Г абечкі. 2. Пра вялікага, поўнага ча
лавека (разм., неадабр.). Ц лал/янн/. тушка,
-і, ДАТ-шцы, мя. -і, -шак, лс. (да 1 знач.).
Г /яруса.
ТУШАВАЦЦА 27/. стушавацца.
ТУШАВАЦЬ', -шўю, -шўеш, -шўе;
-шўй; -шавёны; яезак., мяло. Наносіць цені на малюнак, пакрываць тушоўкай (у 2
знач.). II зак. затушаваць, -шўю, -шўеш,
-шўе; -шўй; -шавёны. Ц яаз. тушаванне, -я,
я. / тушоўка, -і, ДА/ -бўцы, лс. Ц лрым. ту
шавальны, -ая, -ае.
ТУШАВАЦЬ , -шўю, -шўеш, -шўе;
-шўй; незак. Выпадкова дакранацца да
більярднага шара, рабіць туш-*.
ТЎШАНЫ, -ая, -ае. Прыгатаваны вар
кай у закрытай пасудзіне. 7ум/анаел/яса.
ТУШКАНЧЫК, а, мн і, аў, м Мле
какормячая жывёліна атрада грызуноў з
вельмі доўгімі заднімі нагамі і хвастом,
якая жыве ў пустынях і стэпах. Ц лрь/л/.
тушканчыкавы, -ая, -ае. Сял/еі/спіеа піу/аканчыкаеых (наз.).
ТУШОНКА, -і, ДАТ-нцы, лс. Кансерва
ванае тушанае мяса. Се/ная /л.
ТУШОЎКА, -і, ДА/-бўцы, лс. 1.ал. ту
шаваць'. 2. Цені, штрыхі, якія наносяцца
на малюнак, план, карту і пад. ТТалалсыць
/луіаоўку нл малюнак. Тус/лля я/.
ТУШЁІЛЬНІК, а, мн і, аў м 1. Пры
стасаванне для тушэння вуглёў. 2. На
крыўка для трубы самавара.
ТУШЙЦЬ , тушў, тўшыш, тўшыць;
тўшаны; незак., /нпіо. 1. Спыняць га
рэнне чаго-н.; гасіць. Т. касцёр. Т. лям
пу. 2. леран. Аслабляць, памяншаць. Т.
спрэчку. Т. злосць. II зак. затушаць, -ушў,
-ўшыш, -ўшыць; -ўшаны, атушыць,
-ушў, -ўшыш, -ўшыць; -ўшаны, абту
шаць, -ушў, -ўшыш, -ўшыць; -ўшаны /
патушыць, -ушў, -ўшыш, -ўшыць; -ўша
ны. II наз. тушэнне, -я, н.

ТУР-ТЫГ
ТУШЁІЦЬ-, тушў, тўшыш, тўшыць;
тўшаны; незак., мяло. Варыць на малым аг
ні ў закрытай пасудзіне. Г мяса. Т бульбу.
II зак. стушыць, ступіў, стўшыш, стўшыць;
стўшаны / патушыць, -ушў, -ўшыш,
-ўшыць; -ўшаны. Ц наз. тушэнне, -я, н.
ТУЛІЙ, нескл., н. (спец.). 1. Характар,
спосаб дакранання да клавішаў фартэпі
яна пры ігры. А/яккае л/. Апэцкае /л. 2. У
спорце: укол, удар, нанесены фехтаваль
шчыкам саперніку ў адпаведнасці з пра
віламі, а таксама дотык барца абедзвюма
лапаткамі да дывана, які абазначае яго
паражэнне.
ТЎЯ, тўі, мн. тўі, туй, лс. Вечназялёнае
хвойнае дрэва сямейства кіпарысавых з
дробным лускападобным лісцем. Ц лрь/м.
туевы, -ая, -ае.
ТХАРАНЯ / ТХАРАНЁ, нйці, мн нйты,
-нйт, н. Дзіцяня тхара.
ТХЛАНЬ, -і, лс. (разм.). 1. Балоцістае
месца. Донь разам з конн/кал/ праваліўся
ў /л. 2. Гніль, цвіль, сырасць. 77а/лыхала
п/хлянню.
ТХЛІНА, -ы, лс. Тухлы, гнілы пах. Тхлінаю пахне.
ТХЛО, -а, н. (разм.). Тое, што і ліхл/на. З
балоні цягнула ліхлом.
ТХНУЦЬ, -не; безас., незак., чь/м. Несці, патыхаць, перадавацца па паветры
(пра пахі). З лоараба піхнула сырасцю.
ТХОР, тхарё, мн. тхары, тхарбў м. 1.
Драпежная млекакормячая жывёліна ся
мейства куніцавых з каштоўным футрам.
2. Футра гэтай жывёліны. Ц лрь/м. тхаровы,
-ая, -ае (да 2 знач.) / тхарыны, -ая, -ае (да
1 знач.). Тхаровае <%)уліра. Тхарыная нара.
ТЫ, цябё, табё, цябё, таббй / -бю, аб табё; замм. асаб. 2 ас. абз. 1. Ужыв. пры зва
роце да блізкай, знаёмай асобы або пры
грубым, фамільярным звароце. Аубы /ль/
лаебзем/? 2. Выкарыстоўваецца для аба
гульненага абазначэння чалавека наогул
(разм.). Хал/ /ль/ еаслабар, /ло алябз/ еаслабарку. 3. у знач. часц. табё. Выкарыстоў
ваецца для выказвання прыкрасці, рас
чаравання, пагрозы і пад. 7э/яа /лабе /лак
не /іройбзе. 4. У спалучэнні з выклічнікамі
ўжыв. для ўзмацнення экспрэсіўнасці вы
казвання. Ах /ль/, бурань/О А што ты дума
еш (разм.) — а чаму б і не зрабіць. На ты з
к/м — (быць) у такіх адносінах, калі пры
звароце адзін да аднаго гавораць «ты». Ух
ты! — выкарыстоўваецца пры выказванні
здзіўлення, захаплення і пад.
ТЫБЁТЦЫ, -аў абз. -бёцец, -бётца, м.
Карэннае насельніцтва Тыбета. Ц лс. тыбётка, -і, ДАТ-тцы, мн. -і, -так. Ц лрь/м. тыбёцкі, -ая, -ае.
ТЁІГЕЛЬ, -гля, мн. -глі, -гляў, м. 1. Па
судзіна з вогнетрывалага матэрыялу для
плаўкі, варкі, нагрэву чаго-н. на моцным
агні. 2. Металічная пліта друкарскай ма
шыны для прыціскання паперы да пакры
тай фарбай друкарскай формы (спец.). Ц
лрь/л/. тыгельны, -ая, -ае.

ТЫГ-ТЫР
ТЫГР, -а, лін. -ы, -а% л*. Буйная дра
пежная млекакормячая жывёліна сямей
ства кашэчых з паласатай шкурай. Ц ярым.
тыгравы, -ая, -ае / тыгрыны, -ая, -ае.
ТЫГРАНЯ / ТЫГРАНЁ, -нАці, мя
-нАты, -нАт, м. Дзіцяня тыгра.
ТЫГРЙЦА, -ы, мя. -ы, -рып, лс. Сам
ка тыгра.
Т&ДЗЕНЬ, -дня, мя. -дні, -дняў м.
1. Адзінка вымярэння часу, роўная сямі
дням, ад панядзелка да нядзелі ўключна.
77длябзелдк — лерм/ь/ бзель жыбля. 2. Ад
рэзак часу ў сем дзён, сямідзённы тэрмін.
Злежаўся ж. дблдчылку. 3. чдео або як/. Сем
дзён, прысвечаных якому-н. грамадскаму
мерапрыемству, прапагандзе чаго-н. і пад.
Т лдэз//. II лрым. тыднёвы, -ая, -ае.
ТЫКАЦЦА', -аюся, -аешся, -аецца; ле
зак. (разм.). 1. (7 / 2дс. звычайна леўжь/е.).
Стукацца, упірацца ў што-н. Лаж беедД
жыкауся маргай у ллож. 2. Мітусліва ру
хацца, стараючыся пранікнуць куды-н.
Т. за усе бзееры. Ц зак. ткнўцца, ткнўся,
ткнёшся, ткнецца; ткнёмся, ткняцеся,
ткнўцца; ткніся. Ц яаз. таканне, -я, я.
ТЫКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
лезак. (разм., неадабр.). Звяртацца да ка
го-н. на «ты*. II яаз. таканне, -я, л.
ТЫКАЦЬ', -аю, -аеш, -ае; -аем, -аеце,
-аюць; яезак. 1. у каео-м/жо або чым. Пор
каць чым-н., пастукваць. Т к/ем у зямлю.
2. м/жо. Утыкаць, усоўваць, уводзіць ку
ды-н., у што-н. Т клолк/ ў сцяну. Т еа ўсе
кдм/с// (перан.). 3. м/жо або чым. Падно
сіць блізка, паказваць на каго-, што-н. Т
пальцам у колсную л/жару. 4. леран., каеом/жо або к/м-чым. Пастаянна напамінаць,
гаварыць аб кім-, чым-н., упікаць чым-н.,
папракаць (разм., неадабр.). 0 Такаць но
сам (разм., неадабр.) — звяртаць чыю-н.
увагу на што-н. (віну, учынак і пад.; звы
чайна ў грубай форме). Ц здк. ткнуць, ткну;
ткнеш, ткне; ткнём, ткняцё, ткнуць; ткні
/ такнуць, тйкну тйкнеш, тйкне; тыкні. Ц
ндз. таканне, -я, н.
ТЫКАЦЬ , -аю, -аеш, -ае; нездк., кдму і
без бдл. (разм., неадабр.). Звяртацца да каго-н. на «ты». II ндз. таканне, -я, н.
ТЫЛ, -у, мн. -ьі, -бў л/. Е Задняя час
тка, старана чаго-н.; частка, старана, про
цілеглая пярэдняй. Здйсц/ з жылу. 2. Тэры
торыя, размешчаная ззаду лініі фронту.
УЭдры^ь у ж. лрдц/ўн/ку. 3. звычайна мн.
Сукупнасць часцей, падраздзяленняў і
ўстаноў якія ствараюцца для матэрыяль
нага, тэхнічнага і медыцынскага забес
пячэння войск. 4. л^рдн. У час вайны: уся
краіна ў процілегласць фронту. 77рдцдўл/к/
жылу. II лрым. тылавй, -Ая, -бе.
ТЫЛАВІК, -А, мн. -і^ -бў, м. (разм.).
Тбй, хто знаходзіцца, служыць у тыле (у З
і 4 знач.).
ТЫЛЬНЫ, -ая, -ае. Які знаходзіцца
ззаду каго-, чаго-н., з'яўляецца задняй
стараной чаго-н. Г. бок балон/.
ТЫМ, чдсц. ўзмдцн. 1. Ужыв. з пры
метнікамі і прыслоўямі вышэйшай сту
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пені, каб падкрэсліць большую ступень
праяўлення прыметы. 2. У спалучэнні
са злучнікам «чым» выкарыстоўваецца ў
складаных сказах з даданымі супастаў
ляльнымі. Чым бл/акэй еосель, л/ым кдрдцемм/ыя бн/. Чым еосць рдбземм/ы, жым м/лейм/ы (прыказка).
ТЫМПАН', -а, мн. -ы, -аў м. Старадаў
ні ўдарны музычны інструмент, род мед
ных талерак або невялікай літаўры.
ТЫМПАН , -а, мн. -ы, -аў м. (спец.).
Трохвугольнае поле франтона з жывапіс
нымі ці скульптурнымі ўпрыгожаннямі.
ТЫН, -у; л/н. -ы, -бў м. Агароджа з вер
тыкальных або папярочных жэрдак, пера
плеценых прутамі лазы. Ц лдмялм/. тынбк,
-нкА, мн. -нкі^ -нкбў м. II лрым. тйнавы,
-ая, -ае.
ТЫНК, -у, м. Аддзелачны раствор з су
месі вяжучых рэчываў (вапны, цэменту
гліны, пяску і пад.), а таксама засохлы
слой такога раствору. Яб сцяны дбодл/ўся ж.
ТЫНКАВАЦЬ, -кўю, кўеш, кўе; -кўй;
-кавАны; нездк., м/жо і без бдл. Пакрываць
сцены або столь тынкам, каб зрабіць па
верхню гладкай. Г. хджу. Ц здк. атынка
ваць, -кўю, -кўеш, -кўе; -кўй; -кавАны
/ вытынкаваць, -кую, -куеш, -куе; -куй;
-каваны. Ц ндз. тынкбўка, -і, ДД7-бўцы, лс.
/тынкаванне, -я, н
ТЫНКОЎКА, -і, ДА/ -бўцы, ж 1. <м
тынкаваць. 2. Слой тынку на паверхні
будынкаў на столі і сценах унутраных па
мяшканняў II лрым. тынкавальны, -ая, -ае.
7ылкд#дльлыя /?дбоп/ы.
ТЫНКОЎШЧЫК, -а, мн і, аў, м Ра
бочы, спецыяліст па тынкоўцы. Ц ж. тын
коўшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
ТЫНЯНКА, і, ДМ -нцы, мн -і, нак,
ж. (разм ). Павець, сцены якой зроблены
з галінак, пераплеценых вакол гарызан
тальных або вертыкальных жэрдак.
ТЫП, -а / -у мн. -ы, -аў м. 1. -у. Мадэль,
узор, форма з прыкметамі, якім адпавядае
пэўная група прадметаў з'яў 7рдкждр ноедед жылу. У. едслдбдр/с/. 2. -у. Вышэйшы
падраздзел у сістэматызацыі раслін і жы
вёл, які аб'ядноўвае роднасныя класы
(спец.). Т члел/сждлое/х. 3. -у Характэрны
фізічны склад, знешні выгляд чалавека,
звязаны з яго этнічнай прыналежнасцю.
С/ідеялск/ ж. жедру. 4. -у. Катэгорыя лю
дзей, аб'яднаных супольнасцю якіх-н.
характэрных унутраных або знешніх рыс.
7^ л/ждрдждрлдед е^роя. 5. -а. Асобны ча
лавек, індывідуум, які вылучаецца сярод
іншых характэрнымі рысамі (звычайна
адмоўнымі). 75жы ж. еыбдедў сябе зд журядл/сжд.
ТЫПАВЫ, -Ая, -бе. 1. Які з'яўляецца
тыпам, узорам, мадэллю для чаго-н. ТГТколд лдбубдбдяд лд жылдеым лрдекце. 2. Які
адпавядае пэўнаму тылу, узору мадэлі;
стандартны. Трохлдеярхоеы ж. бўбылдк.
ТЫПАГРАВЮРА, -ы, мл -ы, -вібр, ж
Гравюра, узноўленая друкарскім споса
бам.

ТЫПАЖ, -у м. 1. Сукупнасць тыпаў
узораў мадэлей якіх-н. дэталей, вырабаў
Г. сдмдлеждў. 2. Сукупнасць прыкмет, ха
рактэрных для якога-н. грамадскага раз
раду тыпу людзей. Т/дцыялдльлы ж. 3. Ак
цёр з яркай характэрнай знешнасцю, які
падыходзіць па сваіх знешніх дадзеных
для пэўнай ролі. Т. узяжы з жыцця. Ц лрым.
тыпіжны, -ая, -ае (да 3 знач.).
ТЫПАЛОГІЯ, -і, ж. (спец.). Класіфіка
цыя, якая ўяўляе сабой суадносіны паміж
рознымі тыламі прадметаў з'яў унутры іх
сістэмы ў цэлым. Т моў. II лрым. тыпала
гічны, -ая, -ае.
ТЫПІЗАВАЦЬ, -зўю, -зўеш, -зўе; -зўй;
-завАны; здк. і лездк., м/жо. 1. Спецыяліза
ваць, размеркаваць (размяркоўваць), кла
сіфікаваць па тылах (у 1 знач.). Т дзёры. Т
бўбдўл/чыя дб'екжы. 2. Увасобіць (увасаб
ляць) у тыпічных формах. Т фдкжы. Ц лдз.
тыпізАцыя, -і, ж
ТЫПІЧНЫ, -ая, -ае. Тое, што і жылоеы II лдз. тыпічнасць, -і, ж
ТЫПбВЫ, ая, ае 1. Які мае асаб
лівасці, характэрныя для пэўнага тыпу
прадметаў з'яў людзей і пад. 7ыло#ыя
лрыкмежы бы%)жзры/. 2. Які часта сустра
каецца; звычайны, характэрны для каго-,
чаго-н. 7Ь/лобдя з^ед. 3. Які аб'ядноўвае
індывідуальныя, своеасаблівыя рысы з
прыкметамі і ўласцівасцямі, характэр
нымі для шэрага з'яў і асоб. Т. белдруск/
хдрдкждр. Тылоеыя еобрдзы бдек. Ц лдз. ты
повасць, -і, ж.
ТЫПОГРАФ, а, мл ы, аў м Невялікі
жук-караед цёмна-бурага колеру, які на
носіць шкоду хвойным дрэвам.
ТЫРАДА, -ы, ДАТ-дзе, мл. -ы, -рАд, ж.
Доўгая фраза, урывак прамовы, асобная
шматслоўная рэпліка, якая гаворыцца
звычайна прыўзнятым тонам.
ТЫРАЖ', -ў, мл. -й, -бў м. 1. Розы
грыш выйгрышаў у пазыцы, латарэі. 7^
^рдм/обд-рэчдедм лдждрэ/. 2. Пагашэнне
аблігацый пазыкі або іншых папер уста
новай, якая іх выпусціла. Ябл/едцы/ еымм/л/
ў ж. б Выйсці ў тыраж (разм.) — выйсці з
ужытку, устарэць, стаць непрыгодным для
выкарыстання. Ц лрым. тырАжны, -ая, -ае.
7ырджлдя ждбл/цд.
ТЫРАЖ, -ў, л/л. -ьі, -бў м. Колькасць
экзэмпляраў якога-н. друкаванага выдання аднаго выпуску. Г. адзежы лдеял/чыўся ў
жрырдзы. II лрым. тырАжны, -ая, -ае.
ТЫРАЖАВАЦЬ, -жўю, жўеш, -жўе;
-жўй; -жавАны; здк. і лездк., м/жо (спец.).
1. Устанавіць (устанаўліваць) тыраж кнігі,
газеты і пад. 2. Рабіць неабходную коль
касць копій (кінастужкі, пласцінкі і пад.).
II лдз. тыражавАнне, -я, л.
ТЫРАН, -а, мл. -ы, -аў м. 1. Аднаасоб
ны правіцель у Старажытнай Грэцыі, ся
рэдневяковай Італіі, які захапіў уладу сі
лай. 2. Правіцель, улада якога заснавана
на дэспатызме і гвалце. 3. лбрдл. Жорсткі,
дэспатычны чалавек, які чыніць здзекі
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над людзьмі, прычыняе мукі. Ц лрь/л/. ты
ранскі, -ая, -ае.
ТЫРАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; яездк.,
клей (м/л/д). Мучыць каго-н., здзекавацца
з каго-н. .Ён п/ырдн/у ндедл/ сед/хро^нь/х.
ТЫРАНЦіНЫ, ая, ае Жорсткі, дэспатычны, самаўпраўны.
ТЫРАНЙ, -і, зк. 1. Праўленне, улада,
заснаваная на самавольстве і дэспатызме.
2. лердн. Дэспатызм, жорсткасць у адносі
нах да каго-н.
ТЫРАНСТВА, -а, н. 1. Паводзіны, учын
кі тырана (у 2 знач.). 2. Дэспатызм, жорст
касць. М/нуд/ся чдсы лад /л.
ТЫРАНСТВАВАЦЬ, -твую,
твуеш,
-твуе; -твуй; нездк. (разм.). Прыгнятаць,
мучыць каго-н., быць тыранам (у 3 знач.).
Т. у
7.
ТЁІРСА, -ы, зк. Від кавылю.
ТЫРЧАЦЬ, -чў, -чйш, -чйць; -чйм,
-чыцё, -чАць; -чы; нездк. Тое, што і л/дрчдць.
ТЁІСЯЧА, -ы, л/н. -ы, тйсяч. 1. л/н.
кадак. Лік і колькасць 1000. Т рублёў. 2. зк.
звычайна лін. Вельмі многа, вялікая коль
касць. 7/д ляп/ыне сдбрдл/ся л/ысячы людзей.
II лдрдДк. тысячны, -ая, -ае.
ТЫСЯЧА.. Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які змяшчае ты
сячу якіх-н. адзінак, напр.: п/ысячд^рдДусны, л/ысячдк/ддл/е/лроеы, л/ысячдрублёеы,
л/ысячдл/онны, л/ысячдедддеы.
ТЫСЯЧАГАДОВЫ, ая, ае 1. ад тыся
чагоддзе. 2. Які праіснаваў тысячу гадоў.
Тысячдедйжы Лблд^к.
ТЫСЯЧАГАЛОСЫ, ая, -ае. Які скла
даецца з тысячы, мноства галасоў; утво
раны тысячай, мноствам галасоў. Г. л/лум/ыны хср.
ТЫСЯЧАГОДДЗЕ, я, л/н. -і, -яў, н 1.
Прамежак часу ў тысячу гадоў ЁМыхо^з/^ь л/рз/(яе л/. 2. чдео. Гадавіна падзеі,
што адбылася тысячу гадоў таму. Ц лрыл*.
тысячагадовы, -ая, -ае.
ТЙСЯЧНЫ, -ая, ае 1. ад тысяча 2.
Які складаецца з тысячы якіх-н. адзінак.
Т лпл/ыне. 3. Вартасцю ў тысячу рублёў
або які ацэньваецца тысячамі. 4. Які ат
рымліваецца пры дзяленні на тысячу. ЛЭнд ліысячндя Золя секунды. 5. у зядч. ндз.
тысячная, -ай, зк. Тысячная частка чаго-н.
ЛіЗнд л/ысячндя.
ТЫТАН', -а, л*н. -ы, -аў, л*. 1. (з вялікай
літары). У старажытнагрэчаскай міфало
гіі: волат, які ўступіў у барацьбу з багамі
Алімпа. 2. лердн. Чалавек вялікага таленту,
надзвычайнага розуму (высок.). Т. ндеук/.
ТЫТАГГ, -у; л*. Хімічны элемент, сераб
рыста-белы цвёрды метал. Ц лрыл*. тытана
вы, -ая, -ае.
ТЫТАН, -а, л*н. -ы, -аў л*. Вялікі кіпя
цільнік асобай канструкцыі. Г. узко здк/леў.
ТЫТАНГСТЫ, -ая, -ае Які мае ў сваім
складзе тытан^. Г зкддязняк.
ТЫТАНІЧНЫ, ая, ае (высок) 1. Які
вызначаецца вялікай фізічнай або духоў
най сілай, розумам, талентам; уласцівы

тытану' (у 2 знач.). 2. Вялікі па сіле, раз
маху; грандыёзны.
ТЁІТУЛ , -а, л*н. -ы, -аў л*. І. Ганаровае
радавое або дараванае дваранскае званне,
якое падкрэслівае прывілеяванае станові
шча асобы. Т ердфд. Т князя. 2. Званне,
якое прысвойваецца каму-н. у гонар пры
знання яго заслуг Т. чэл/л/ёнд.
ТЙТУЛ , -а, л*н. -ы, -аў, л*. Загаловак
кнігі, а таксама старонка, на якой надру
каваны загаловак, імя аўтара, год і месца
выдання. 77д д<3бдроце л/ыл/улд. Ц лрыл*.
тытульны, -ая, -ае. Г. л/сл/.
ТЫТУЛАВАЦЬ, -лўю, -лўеш, -лўе;
-лўй; -лаваны; здк. і нездк., кдео (м/л/о).
Назваць (называць) каго-н. у адпаведнас
ці з тытулам', званнем, чынам.
ТЫТУЛЯРНЫ, ая, ае У выразе: ты
тулярны саветнік — у царскай Расіі: грама
дзянскі чын дзявятага класа.
ТЬГТЎН ад. тытунь.
ТЫТУНЕКУРЭННЕ, я, я Прыхіль
насць да курэння тытуню.
ТЫТУНЁВЫ, ая, ае 1. ад тытуны 2.
Зеленавата-карычневы, колеру высуша
нага лісця тытуню.
ТЫТЎНЬ, к5 / ТЬГТЎН, ў, л* 1. Травя
ністая расліна сямейства паслёнавых, ліс
це якой утрымлівае нікацін. 2. Высушанае
і дробна нарэзанае або расцёртае лісце гэ
тай расліны, якое ўжываецца для курэн
ня. II ядок. тытунёц, -нцў, л*. (да 2 знач.). Ц
лрыл*. тытунёвы, -ая, -ае.
ТЫТУНЯВОД, а, 3/ дзе, л/н. ы, аў л*
Спецыяліст па тытуняводстве.
ТЫТУНЯВОДСТВА, -а, н Развядзенне
тытуню (у 1 знач.) у прамысловых мэтах. Ц
лрыл*. тытуняводчы, -ая, -ае.
ТЫФ, -у; л*. Вострае інфекцыйнае за
хворванне, якое характарызуецца ліха
манкавым станам, інтаксікацыяй, пару
шэннем свядомасці. Ёруымы /л. Зядрімлкы
л*. Сыпны л*. II лрь/л*. тыфозны, -ая, -ае. Т
хзоры.
ТЫФЛАПЕДАГОГІКА, і, ДМ гіцы,
лс. Методыка навучання сляпых. Ц лрь/л*.
тыфлапедагагічны, -ая, -ае
ТЙЦКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
яездк. (разм.). Тое, што і л/ыкдццд'. Ц здк.
тыцнуцца, -нуся, -нешся, -нецца; -ніся. Ц
ядз. тыцканне, -я, я
ТЙЦКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лездк.
(разм.). Тое, што і л/ыкдць'. 0 Пэцкаць у нос
кдму (кдео-м/л/о) або к/л*-чыл* (разм., неа
дабр.) — непачціва папікаць, папракаць
каго-н. II ядз. тыцканне, -я, я.
ТЁІЧКА, -і, ДМ -чцы, л*я. -і, -чак, зк.
1. Шост, які ставіцца ў полі, на снезе для
абазначэння межаў зямельных участкаў
дарогі, і пад. 2. Шост, які выкарыстоўва
ецца як падпорка для павойных раслін. Ц
лрыл*. тычкавы, -Ая, -бе (разм.).
ТЫЧКАВАЦЬ, кўю, -кўеш, -кўе; кўй;
-кавАны; яездк., м/л/о. Расстаўляць тычкі
(у 1 знач.) пры геадэзічных работах. Г (Зд
року. II здк. атычкаваць, -кўю, -кўеш, -кўе;
-кўй; -кавАны. Ц лдз. тычкаванне, -я, я.

ТЫР-ТЭА
ТЫЧЫНА, -ы, л*я ы, чйн, лс Вялі
кая палка; шост. Ц ндмянм/. тычынка, -і,
-нцы, л/л. -і, -нак, лс.
ТЫЧ&НКА, і, ЛМ -нцы, л/я -і, -нак,
лс. 1.27/. тычына. 2. Мужчынскі орган раз
мнажэння ў кветак, які змяшчае пылок
(спец.). II лрыл*. тычынкавы, -ая, -ае.
ТЙЧЫЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -чыцца; яездк., кдео-чдео. Мецьад
носіны, дачыненне да каго-, чаго-н. 7Ьл/д
яео ле л/ь/чь/ццд.
ТЫШЧЫЦЦА, -чуся, чышся, -чыцца;
яездк. (разм.). Прабірацца з цяжкасцю;
лезці куды-н. напралом, ціснуцца. ХуЛы
ён л/ым/чыццд ?
ТЫЯРА, -ы, л/л. -ы, тыАр, лс. 1. Галаў
ны ўбор усходніх цароў у старажытнасці.
2. Галаўны ўбор Рымскага Папы.
ТЭАГОНІЯ, -і, лс. Міфы аб паходжанні
і радаслоўнай багоў.
ТЭАДАЛІТ, -а, Л/ -ліце, л/я. -ы, -аў л/.
Геадэзічны і астранамічны інструмент для
вымярэння гарызантальных і вертыкаль
ных вуглоў. II лрыл/. тэадалітны, -ая, -ае.
ТЭАКРАТЫЯ, -і, лс. Форма кіравання,
пры якой палітычная ўлада належыць ду
хавенству. II лрь/л/. тэакратычны, -ая, -ае.
ТЭАЛОГІЯ, -і, лс. Тое, што і бдедслоўе. Ц
лрь/л/. тэалагічны, -ая, -ае.
ТЭАРЭМА, -ы, л/я. -ы, -рбм, лс. Матэ
матычнае палажэнне, правільнасць якога
ўстанаўліваецца доказам.
ТЭАРЭТЫЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, -зўе;
-зўй; -завАны; лездк. Займацца тэарэтыч
нымі пытаннямі, абстрактна разважаць на
тэарэтычныя тэмы. Ц ядз. тэарэтызаванне,
-я, л.
ТЭАРЭТЫК, -а, л/я і, -аў л/ 1. Чала
век, які займаецца распрацоўкай тэарэ
тычных пытанняў у якой-н. галіне ведаў
Ф/з/к-л/. 2. Чалавек, які любіць абстрак
тна разважаць.
ТЭАРЭТЁІЧНЫ, ая, ае 1. ад. тэорыя
2. Які мае адносіны да тэорыі, заснаваны
на тэорыі. Т селяндр. Ц ядз. тэарэтычнасць,
-і, лс.
ТЭАСОФ, -а, л/я. -ы, -аў л/. Прыхіль
нік, паслядоўнік тэасофіі. Ц лс. тэасофка,
-і, ДМ-фцы, л/я. -і, -фак.
ТЭАСОФІЯ, -і, лс. Рэлігійна-містычнае вучэнне аб яднанні чалавечай душы
з Богам, пра непасрэдныя зносіны з тым
светам. Ц лрь/л/. тэасофскі, -ая, -ае / тэаса
фічны, -ая, -ае
ТЭАТР, -а, л/я. -ы, -аў л/. 1. Род мастац
тва, у якім жыццё адлюстроўваецца праз
драматычнае дзеянне на сцэне. Музыч
ны л/. Здхднляццд /лэдл/рдл/. 2. Установа,
якая мае пэўны склад артыстаў і ставіць
спектаклі, а таксама памяшканне, дзе на
сцэне паказваюцца драматычныя творы.
Яд//екл/ыў л/эдл/рд. Лрдцдедць у л/эдл/ры.
3. лердн. Месца, дзе разгортваюцца, ад
бываюцца якія-н. значныя падзеі. Г еденных Дзеянняў. 4. Сукупнасць драматычных
твораў якога-н. пісьменніка або літара
турнай школы. Г. 2Дэксл/рд. О Акадэмічны

ТЭА-ТЭЛ
тэатр — ганаровая назва, якая прысвой
ваецца ўзорным дзяржаўным тэатрам. Ц
лрым. тэатральны, -ая, -ае (у 1 і 2 знач.).
ТЭАТРАЗНАВЕЦ, -нАўца, мл. -нАўцы,
-нАўцаў м. Спецыяліст у галіне тэатра
знаўства.
ТЭАТРАЗНАЎСТВА, а, л Галіна мас
тацтвазнаўства, прысвечаная вывучэнню
тэатра, яго тэорыі, гісторыі і ролі ў гра
мадскім жыцці. II лрым. тэатразнаўчы, -ая,
-ае.
ТЭАТРАЛ, -а, мл. -ы, -аў, м. Аматар тэ
атра; часты наведвальнік тэатра. Ц ж. тэатрАлка, -і, ДМ -лцы, мл. -і, -лак.
ТЭАТРАЛІЗАВАЦЬ, зўю, -зўеш, -зўе;
-зўй; -завАны; злк. і лездк., м/то. Прыста
саваць (прыстасоўваць) для тэатра, для
паказу ў тэатры. Т рамал. Ц лез. тэатралі
зацыя, -і, лс.
ТЭАТРАЛЬНЫ, ая, ае 1. ал. тэатр 2.
лсрдл. Ненатуральны, паказны, разліча
ны на знешні эфект. Г жэст. Ц лаз. тэат
ральнасць, -і, лс.
Т&ЗА, -ы, мл. -ы, тэз / -аў лс. (спец.).
Тое, што і тэз/с (у 1 знач.).
ТЭЗАВАЦЬ, -зўю, -зўеш, -зўе; -зўй;
-завйны; зак. і лездк., меле Скласці (скла
даць) тэзісы да артыкула, даклала і пад.
ТЭЗАЎРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; здк. і лездк., м/то (спец.). Зрабіць
(рабіць) тэзаўрацыю.
ТЭЗАЎРАЦЫЯ, -і, лс. (спец.). Накап
ленне золата (зліткаў, манет) як скарбу
прыватнымі асобамі.
ТЭЗАЎРУС, -а, мл. -ы, -аў м. (спец.).
1. Слоўнік мовы, які мае на мэце поўнае
адлюстраванне ўсёй яе лексікі. 2. Слоўнік
або звод дадзеных, які поўнасцю ахоплі
вае тэрміны, паняцці якой-н. спецыяль
най сферы. II ярым. тэзаўрусны, -ая, -ае.
ТЭЗІС, -а, мл. -ы, -аў, м. 1. У логіцы: па
лажэнне, якое патрабуе абгрунтавання. 2.
звычайна мл. Палажэнні, якія коратка пе
радаюць ідэю, асноўныя думкі сачынен
ня, даклала і пад. 7эз/еы баклага. Ц лрым.
тэзісны, -ая, -ае. Уліэз/слдй %юрме.
ТЭІЗМ, -у, м. Рэлігійна-філасофскі све
тапогляд, згодна з якім Бог стварыў свет і
дзейнічае ў ім. Ц лрым. тэістычны, -ая, -ае.
ТЭІСТ, -а, А/-сце, мл. -ы, -аў, м. Пасля
доўнік тэізму. II лс. тэістка, -і, ДЛ/-тцы, мл.
-і, -так. II лрым. тэістычны, -ая, -ае.
ТЭКІНЦЫ, -аў, абз. -нец, -нца, м. Ад
на з буйных племянных груп у складзе
туркменскага народа. Ц лс. тэкінка, -і, ДА/
-нцы, мл. -і, -нак. II лрым. тэкінскі, -ая, -ае.
ТЭКСТ, -у, М-сце, мл. -ы, -аў, м. 1. На
друкаванае ці напісанае звязанае маўлен
не, якое можна ўзнавіць. Т. алаеябалля. 2.
Асноўны матэрыял якога-н. твора, даку
мента і пад. ў адрозненне ад заўвац камен
тарыяў ілюстрацый да яго. Злоск/ здля/і/
болы// месца, чым сом л?. 3. Словы, на якія
напісана музыка. Т лесл/. 4. Шрыфт буйнога памеру — каля 8 мм (спец.). Ц лрым.
тэкставы, -ая, -ае
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ТЭКСТАЛОГІЯ, -і, лс. Галіна філалогіі,
якая займаецца вывучэннем, праверкай і
навуковым выданнем тэкстаў літаратур
ных і іншых твораў II лрым. тэксталагічны,
-ая, -ае.
ТЭКСТОЛАГ, -а, мл. -і, -аў, м. Спецыя
ліст у галіне тэксталогіі.
ТЭКСТОЎКА, -і,
-бўцы, мл. -і,
-тбвак, лс. (разм.). Кароткі тлумачальны
подпіс пад малюнкам, здымкам, карыка
турай. Ёл ўмеў л/саць з Ы/і/быя /лэкслдэўк/.
ТЭКСТУАЛЬНЫ, ая, ае Які дак
ладна, літаральна перадае тэкст, даслоў
ны. 7экх7лул/іьлае сулдЗзелле. Ц лаз. тэк
стуальнасць, -і, лс.
ТЭКСТЎРА, -ы, лс. (спец.). Асаблівас
ці будовы цвёрдага рэчыва, абумоўленыя
характарам размяшчэння яго састаўных
частак (крышталёў зерняў слаёў і пад.). Г
еорлых лароб.
ТЭКСТЫЛЬ, -ю, м., зб. Агульная назва
ткацкіх вырабаў з натуральных і штучных
валокнаў а таксама пража і сыравіна для
іх. II лрым. тэкстыльны, -ая, -ае. 7экс/лыльлая лрамь/слоеасць.
ТЭКСТЫЛЬШЧЫК, а, мл і, -аў м
Работнік тэкстыльнай прамысловасці. Ц
лс. тэкстыльшчыца, -ы, мл. -ы, -чыц
ТЭКТОНІКА, -і, ДА/-ніцы, лс. (спец.).
1. Раздзел геалогіі, які вывучае структуру
зямной кары, яе рух і дэфармацыі. 2. У
архітэктуры: тое, што і арх/тэктол/ка. Ц
лрым тэктанічны, -ая, -ае.
ТЭЛЕ... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач.: і) тэлевізійны, напр.:
тэлеаяа/чаяле, тэлеалтэла, л/элееежа, тэлемастацтеа, /лэлеллрыс, тэлелерабача,
тэлерэклама, /лэлерэларталс, тэлеўрок;
2) які адбываецца, рэгулюецца з далёкай
адлегласці, напр.: /лэлееьлмярэлле, тэлек/раеалле, тэлеметрыя, тэлемехал/ка, тэлемехал/чль/, тэлес/елал/зацыя.
ТЭЛЕАБ'ЕКТЫЎ, -ьіва, мл. -ьівы,
-ьіваў м. (спец.). Аб'ектыў фота- або кі
наапарата для здымкі аддаленых аб'ектаў
у буйным маштабе.
ТЭЛЕАЛОГІЯ, -і, лс. Рэлігійна-ідэалістычнае вучэнне, паводле якога ўсё ў свеце
ажыццяўляецца ў адпаведнасці з папярэд
не вызначанай Богам мэтай. Ц лрым. тэле
алагічны, -ая, -ае.
ТЭЛЕБАЧАННЕ, я, л 1. Перадача і
прыём на экран відарысаў рухомых і не
рухомых аб'ектаў на адлегласці сродка
мі электра- і радыёсувязі. Лян/чальлае т.
Л/чбаеае /л. 2. Галіна радыётэхнікі, якая
даследуе і распрацоўвае тэхнічныя споса
бы перадачы відарысаў на адлегласць. 3.
Установа, якая ажыццяўляе вяшчальныя
перадачы. Сулрацоўл/к ліэлебачалля.
ТЭЛЕВІЗАР, -а, мл. -ы, -аў, м. Апарат
для прыёму тэлевізійных перадач і іх гука
вога суправаджэння. Ц лрым. тэлевізарны,
-ая, -ае.
ТЭЛЕВІЗІЙНЫ, ая, ае 1. Які пера
даецца ці прымаецца з дапамогай тэлеба
чання (у 1 знач.). Т. %)/льм. 7элеб/зйлая ле-

рабача. 2. Прызначаны для перадачы або
прыёму відарысаў з дапамогай сродкаў
тэлебачання. 7^лее/з///лая алтэла.
ТЭЛЕВЯШЧАННЕ, я, л Адзін з ас
ноўных сродкаў масавай інфармацыі: пе
радача паведамленняў і іншых інфарма
цыйных праграм па тэлебачанні.
ТЭЛЕГЛЯДАЧ, -гледачА, мл. -гледачы,
-гледачбў м. Той, хто глядзіць тэлевізій
ныя перадачы. Ц ж. тэлеглядачка, -і, ДМ
-чцы, мл. -і, -чак.
ТЭЛЕГРАМА, -ы, мл. -ы, -р^м, ж. Па
ведамленне, якое перадаецца па тэле
графе (у 1 знач.), а таксама бланк з такім
паведамленнем. 3/лм/абальлая т. Ц лрым.
тэлеграмны, -ая, -ае
ТЭЛЕГРАФ, -а, мл. -ы, -аў м. 1. Від су
вязі, які забяспечвае хуткую перадачу па
ведамленняў на далёкую адлегласць пры
дапамозе электрычных або радыёсігналаў
2. Установа, якая прымае і адпраўляе такія
паведамленні, а таксама будынак, дзе зна
ходзіцца такая ўстанова. ТТрацаеаць ла тэлеера%?е. 77ом/та / т. 3. Апарат для перада
чы і прыёму тэлеграм. Ц лрым. тэлеграфны,
-ая, -ае. 7элеёрафлыя слулы. Г стыль л/сьма (перан.: вельмі сціслы, лаканічны).
ТЭЛЕГРАФАВАЦЬ,
-фўю,
-фўеш,
-фўе; -фўй; -фавАны; зак. і лезак., м/то і аб
лыл/. Паведаміць (паведамляць) па тэле
графе. Г аб еь/езбзе. Ц лаз. тэлеграфаванне,
-я, л.
ТЭЛЕГРАФІСТ, а, М сце, мл -ы,
-аў м. Работнік тэлеграфа (у 2 знач.), які
прымае і перадае тэлеграмы. Ц ж. тэлегра
фістка, -і, ДМ-тцы, мл. -і, -так.
ТЭЛЕГРАФІЯ, -і, ж. Навукова-тэхніч
ная дысцыпліна, якая вывучае тэлеграф
ную сувязь.
ТЭЛЕКАНАЛ, -а, мл. -ы, -аў м. Элек
тронны сродак масавай інфармацыі, які
ўяўляе сабой сукупнасць тэлевізійных
праграм, сфарміраваных у адпаведнасці з
сеткай вяшчання для наступнага распаў
сюджання. Слабарожл/каеь/ т.
ТЭЛЕКС, -а, м. 1. Міжнародная сетка
абаненцкага тэлеграфавання. Звязацца ла
тэлексе. 2. Апарат для такога тэлеграфа
вання. 3. Тэкст паведамлення, атрыманы з
дапамогай такога апарата. Лтрымалы тэрлллоеы т. Ц лрь/л/. тэлексны, -ая, -ае.
ТЭЛЕМОСТ, -моста, Л/ -сце, мл. -мастьі, -мастбў м. Тэлевізійная сувязь на да
лёкія адлегласці пры дапамозе касмічных
апаратаў. Хасм/члы т.
ТЭЛЕПАТЫЯ, -і, ж. Парапсіхалагіч
ная з'ява перадачы думак і пачуццяў на
адлегласці без дапамогі органаў пачуццяў.
II лрь/л/. тэлепатычны, -ая, -ае.
ТЭЛЕСКОП', -а, мл. -ы, -аў л/. Астра
намічны аптычны прыбор для назірання
за нябеснымі целамі. Ц лрь/л/. тэлескопны,
-ая, -ае.
ТЭЛЕСКОП\ -а, л/л. -ы, -аў, м. Парода
акварыумных залатых рыбак.
ТЭЛЕСТАНЦЫЯ, і, л/л і, цый, ж
Комплекс збудаванняў і прыстасаванняў
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для падрыхтоўкі праграм тэлевяшчання і
іх перадачы.
ТЭЛЕСТУДЫЯ, -і, лін. -і, -дый, лс.
Спецыяльна абсталяванае памяшканне,
з якога вядуцца трансляцыі тэлевізійных
праграм.
ТЭЛЕТАЙП, -а, мн. -ы, -аў, л*. Тэле
графны апарат з клавіятурай як у друкар
скай машынцы для перадачы тэкставых
паведамленняў. Ц ярым. тэлетайпны, -ая,
-ае.
ТЭЛЕТАЙПІСТ, а, 4/ сце, мн ы, аў
м. Той, хто працуе на тэлетайпе. Ц лс. тэле
тайпістка, -і,^А/-тцы, мн. -і, -так.
ТЭЛЕФАКС, -а, м. Сетка сувязі для пе
радачы графічнай інфармацыі і дакумен
тацыі ў арыгінальным выглядзе пры дапа
мозе факсімільных апаратаў.
ТЭЛЕФАНАВАЦЬ, нўю, нўеш, нўе;
-нўй; -навіны; здк. і нездк. Паведамляць
па тэлефоне, а таксама званіць па тэле
фоне. II здк. патэлефанавйць, -нўю, -нўеш,
-нўе; -нўй.
ТЭЛЕФАНАГРАМА, ы, мн -ы, рАм,
лс. Службовае афіцыйнае паведамленне,
якое перадаецца і прымаецца па тэле
фоне.
ТЭЛЕФАНІЗАВАЦЬ, зўю, -зўеш, -зўе;
-зўй; -завАны; здк. і нездк., мяло. Правес
ці (праводзіць) тэлефанізацыю, забяс
печыць (забяспечваць) тэлефонам. Ц ндз.
тэлефанізацыя, -і, лс. Т. новага м/крдрденд.
ТЭЛЕФАНІСТ, а, М сце, мн ы, -аў
м. 1. Спецыяліст па тэлефаніі. 2. Работнік
тэлефоннай станцыі. Ц лс. тэлефаністка, -і,
ДА/-тцы, мн. -і, -так.
ТЭЛЕФАНІЯ, -і, лс. Галіна навукі і тэх
нікі, якая вывучае і распрацоўвае прын
цыпы пабудовы сістэм тэлефоннай сувязі
і неабходную для яе апаратуру.
ТЭЛЕФІЛЬМ, а, мн ы, аў, м Фільм,
створаны для паказу па тэлебачанні.
ТЭЛЕФОН, а, мн ы, аў м 1. Пры
стасаванне для перадачы і прыёму гуку
на адлегласці пры дапамозе электрычнай
энергіі, /азорыць нд тэлефоне. 2. Апарат
для размовы такім спосабам, ЛГГаць т. у
рамонт. 3. Нумар такога апарата. Здн/едць
/н. знаёмых. II лрь/м. тэлефонны, -ая, -ае.
Тэлефонная станцыя.
ТЭЛЕЦЭНТР, -а, мн -ы, аў, м Скла
даны вытворчы комплекс, які стварае тэ
левізійныя праграмы і распаўсюджвае іх.
ТЭМА, -ы, мн. -ы, тэм, лс. І. Прадмет,
асноўны змест разважання, выкладу дум
кі, творчасці. Лерамсц/ Га офуеом тэмы. Т.
ГаклаГа. 2. Галоўны, асноўны матыў му
зычнага твора. Г з варыяцыям/.
ТЭМАТЫКА, -і, ДА/ -тыцы, лс. Сукуп
насць, кола тэм. Лстд^ынндя т. Ц лрь/м.
тэматычны, -ая, -ае.
ТЭМАТЫЧНЫ, ая, ае 1. ел тэматы
ка. 2. Прысвечаны якой-н. адной тэме.
7^мдтычндя еь/стдўкд кн/е.
ТЭМБР, -у мн. -ы, -аў м. Характэр
ная афарбоўка гуку (голасу інструмента),
якая надаецца яму абертонамі, прыгукамі.

Дрыемны т. еолдсу. Ц лрь/м. тэмбравы, -ая,
-ае.
ТЭМП, -у мн. -ы, -аў м. 1. Ступень хут
касці ў выкананні музычнага твора, а так
сама ў рухах, выкананні чаго-н., пытанні і
пад. 2. Хуткасць ажыццяўлення, выканан
ня або інтэнсіўнасці развіцця чаго-н. 7эмлы буГаўн/цтва. 0 У тэмпе (разм.) — хутка,
энергічна. Ц лрь/м. тэмпавы, -ая, -ае.
ТЭМПЕРА, -ы, лс. 1. Фарбы, расцёр
тыя на яечным жаўтку або на сумесі клея
вога раствору з алеем. 2. Карціна, выкана
ная такімі фарбамі і асобымі тэхнічнымі
прыёмамі. II лрь/м. тэмперны, -ая, -ае. Т
лсь/одл/с.
ТЭМПЕРАВАНЫ, -ая, ае (спец) З
дакладна вызначанай колькасцю тонаў і
іх суадносінамі па вышыні. Г. /нсл/румент.
Т музычны лаГ.
ТЭМПЕРАМЕНТ, -у, Л/ нце, мн ы,
-аў м. 1. Характарыстыка індывіда з боку
дынамічных асаблівасцей яго псіхічнай
дзейнасці (тэмпу рытму інтэнсіўнас
ці псіхічных працэсаў), якія ўтвараюць
пэўны псіхалагічны тып. Мёлднхдл/чны,
халерычны т. 2. Жыццёвая энергія, здоль
насць да ўнутранага ўздыму. %мавек з
тэл/лсрдл/енл/дл/.
ТЭМПЕРАМЕНТНЫ, -ая, -ае Жывы,
энергічны, якому ўласцівы палкі тэмпера
мент. Г. чалавек. 7эмлердменп/нде выступ ленне. [І ндз. тэмпераментнасць, -і, лс.
ТЭМПЕРАТУРА, ы, лс 1. Ступень
нагрэтасці якога-н. цела, рэчыва; цепла
вая характарыстыка. Т. ваГы. Г. лдеетрд.
2. Ступень цеплыні чалавечага цела як
паказчык стану здароўя. 77дмердць тэмлердтуру у Гз/цяц/. 3. Павышаная цеплыня
цела; гарачка (разм.). Ухеррдед т. Ц лрым.
тэмператўрны, -ая, -ае
ТЭМПЕРАТУРЫЦЬ, ру рьші, рыць;
нездк. (разм.). Хварэць, маючы высокую
тэмпературу. Дз/ця т.
ТЭНАР, -а / -у мн. -ы, -аў м. 1. -у. Самы
высокі мужчынскі голас. Лірычны т. 2. -а.
Спявак з такім голасам. Ц лдмян/п. тэнарок,
-ркй, мн. -ркі^ -ркбў м. (да 1 знач.). Ц лрыл/.
тэнаровы, -ая, -ае. 7эндроедя ларть/я.
ТЭНДАР', -а, мн. -ы, -аў м. Спецыяль
ны вагон для паліва, вады і пад., счэплены
з паравозам, або задняя частка паравоза,
прыстасаваная для захоўвання паліва і ва
ды. II лрым. тэндарны, -ая, -ае.
ТЭНДАР , -а, мн. -ы, -аў м. (спец.). Ка
мерцыйны конкурс, таргі і пад. па загадзя
пададзеных заяўках ад удзельнікаў Ц лрым.
тэндарны, -ая, -ае
ТЭНДЭНЦЫЙНЫ, ая, ае 1. Які пра
водзіць пэўную тэндэнцыю (у 1 знач ). 2.
Прадузяты, неаб'ектыўны. Ц ндз. тэндэн
цыйнасць, -і, лс
ТЭНДЭНЦЫЯ, і, мн -і, цый, лс 1.
Напрамак развіцця культуры, грамадства,
эканомікі і пад. Дэмакратычныя танган
цы/. 2. Асноўная думка, ідэя, накірава
насць якога-н. твора, выказвання і пад. 3.

ТЭЛ-ТЭР
Прадузятая аднабаковая думка, якая на
вязваецца чытачу гледачу, слухачу
ТЭНЗАР, -а, л/н. -ы, -аў м. У матэматы
цы: велічыня, якая валодае кампанента
мі ў кожнай з мноства сістэм каардынат,
прычым кампаненты пераўтвараюцца
па пэўным законе пры пераходзе ад ад
ной сістэмы каардынат да другой. Ц лрым.
тэнзарны, -ая, -ае. 7энздрнде выл/чэнне.
ТЭНІС, -а, л/. Спартыўная гульня з ра
кеткамі і мячыкам, які перакідваецца це
раз сетку, што раздзяляе пляцоўку-корт. Ц
лрь/м. тэнісны, -ая, -ае.
ТЭНІСІСТ, а, Л/ сце, мн ы, аў, м
Ігрок у тэніс. II лс. тэнісістка, -і, ДА/-тцы,
л/н. -і, -так.
ТЭНІСКА, -і, ДЛ/ -нісцы, мн. -і, -сак,
лс. Сарочка з кароткімі рукавамі, звычай
на трыкатажная.
ТЭНТ, -а, 3/-нце, мн. -ы, -аў м. Парусі
навая стрэшка, якая засцерагае ад сонца,
дажджу.
ТЭОЛАГ, -а, мн. -і, -аў м. Спецыяліст у
галіне тэалогіі; багаслоў
ТЭОРЫЯ, -і, л/н -і, рый, лс. 1. Вучэн
не, сістэма навуковых прынцыпаў ідэй,
якія абагульняюць практычны вопыт і
адлюстроўваюць заканамернасці развіц
ця прыроды, грамадства, мыслення. Т
пазнання. 2. Сукупнасць абагульненых па
лажэнняў што ўтвараюць навуку або раз
дзел якой-н. навукі, а таксама сукупнасць
правіл у галіне якога-н. майстэрства.
Д/нев/стычная т. Г. м/ахматнам еульн/. 3.
Думка, погляды, меркаванні аб чым-н.,
якія склаліся ў каго-н. (разм ). У яео свая
т. наконт еэтаеа пытання. Ц лрь/м. тэарэ
тычны, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.). Тэарэтыч
нае мовазнаўства.
ТЭПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
І. Ісці, робячы частыя крокі. 2. Ісці, ха
дзіць наогул, /&хта тэпае ла Гвары. 3.
Пра дзяцей: пачынаць хадзіць, хадзіць
няўпэўнена. Зводчык улсо пачынае т. Ц наз.
тупанне, -я, н.
ТЭПЦІ, -яў аГз. тупаць, -пця, м. (разм.).
Від лёгкага хатняга абутку часцей дзіцяча
га. II ламянм/. тЗпцік, -а, мн. -і, -аў, м.
ТЭРАКОТА, -ы, ДЗ/ -кбце, лс. Абпале
ныя непаліваныя вырабы з высакаякас
най каляровай (жоўтай або чырвонай)
ганчарнай гліны. Ц лрь/м. тэракотавы, -ая,
-ае. Г колер (чырванавата-карычневы).
ТЭРАПЕЎТ, -а, 3/ -ёўце, мн. -ы, -аў м.
Урач — спецыяліст па тэрапіі.
ТЭРАПІЯ, -і, лс. 1. Раздзел медыцыны,
прысвечаны вывучэнню метадаў распаз
навання ўнутраных хвароб, іх лячэнню
і прафілактыцы. 2. Лячэнне ўнутраных
хвароб лекамі, сывараткамі, электрыч
ным токам і іншымі нехірургічнымі мета
дамі. II лрь/м. тэрапеўтычны, -ая, -ае.
ТЭРАРЫЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, -зўе;
-зўй; -завАны; зак. і незак., каео-м/то. 1.
Застрашыць (страшыць) тэрорам, распра
вай, забойствам. 2. леран. Прывесці (пры
водзіць) у страх, запалохаць (запалохваць)

ТЭР-ТЭХ
чым-н. (разм.). Т седан лазобзтам/. Ц ндз.
тэрарызаванне, -я, н.
ТЭРАРЙЗМ, -у, м Палітыка, заснава
ная на сістэматычным прымяненні тэро
ру (у 1 знач.). II лрым. тэрарыстычны, -ая,
-ае.
ТЭРАРЫЙ, я, мл. і, яў / ТЭРАРЫ
УМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяльнае па
мяшканне для ўтрымання земнаводных і
паўзуноў.
ТЭРАРЙСТ, -а, Л/ -сце, мн. -ы, -аў м.
Прыхільнік або ўдзельнік актаў індыві
дуальнага тэрору. II лс. тэрарыстка, -і, ДМ
-тцы, мн. -і, -так. II нрым. тэрарысцкі, -ая,
-ае.
ТЭРАРЫСТЫЧНЫ ад. тэрарызм, тэ
рор.
ТЭРАСА, -ы, мн. -ы, -рАс, лс. 1. Лет
няя адкрытая прыбудова да дома. Ары/лдя
/л. Здн/клендя /л. 2. Гарызантальны ўступ'
зямной паверхні на схілах у выглядзе пля
цоўкі. Асраа слускдеццд /лэрдсдм/.
ТЭР'ЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Агульная на
зва парод сабак, якія выкарыстоўваюцца
для палявання на невялікіх жывёлін, што
жывуць у норах, і для барацьбы з грызу
намі.
ТЭРМА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. тэрмічны, цепла
вы, напр.: /язрмдбдрдкдмбрд, /лэрмдардмд,
/лзрмдрэ^улязднне, /лзрмддятяыуны, /лэрл^ддкумуляцыя, тлзрмдаенсрд/лдр, жэрмдард0/я, /лэрмд/лэрдл/я, Л!эрмдх^/я, тэрмабдроме/лр, л?зрмдз#дреднне, /лэрмдсю?епеднне.
ТЭРМАДЫНАМІКА, -і, ДАТ-міны, ж.
Раздзел фізікі, які вывучае законы цеп
лавога руху і яго ўплыў на фізічныя ўлас
цівасці цел. II лрым. тэрмадынамічны, -ая,
-ае.
ТЭРМАС, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыяль
ная пасудзіна для захоўвання змесціва
пры пастаяннай тэмпературы. Хада у тзрмдсе. II лрым. тэрмасны, -ая, -ае. 7^ корак.
ТЭРМАСТАТ, -а, А7 -стАце, мн. -ы,
-аў, м. (спец.). Прыбор для падтрымання
пастаяннай тэмпературы. Ц ярым. тэрма
статны, -ая, -ае.
ТЭРМАЎСТОЙЛІВЫ, ая, ае (спец )
Які вытрымлівае высокую тэмпературу.
73рмдўслойл/#дя ллдс/лмдсд. II ндз. тэрма
ўстойлівасць, -і, ж.
ТЭРМАЯДЗЕРНЫ, ая, ае Які адно
сіцца да рэакцый зліцця некаторых лёгкіх
ядраў атама ў больш цяжкія пры звыш
высокіх тэмпературах з вылучэннем велі
зарнай колькасці энергіі за вельмі кароткі
прамежак часу. 7эрмдж?зсрндя рэакцыя.
ТЭРМІН', -у м. 1. Пэўны адрэзак часу,
адведзены для чаго-н. Закончыць работу
ў месячны /л. 2. Вызначаны час, дата, да
наступлення якой або пасля якой павінна
што-н. адбыцца, закончыцца і пад. Яаб/плсдуся ?л. устулных экздмендў.
ТЭРМІН , -а, мн. -ы, -аў м. Слова або
словазлучэнне, якое дакладна абазначае
пэўнае паняцце якой-н. спецыяльнай га
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ліны навукі, тэхнікі, мастацтва і пад. Тэх
нічны /л. Л/оядзндўчы /л.
ТЭРМІНАЛ, -а, мн. -ы, -аў, лс (спец.).
1. У транспартных сетках: месца пасадкі
або высадкі пасажыраў пагрузкі або вы
грузкі грузаў і іх накаплення. Мытны т.
Т аэралорта. 2. Канцавая частка сістэмы,
якая забяспечвае сувязь сістэмы з нава
кольным асяроддзем. ТТддцелсны т. Хул/ць
бй?ет лраз /л. 3. Прыстасаванне ў ЭВМ,
прызначанае для ўводу і вываду інфарма
цыі. Хомл Ію/лдрны т. Ц ярым. тэрмінальны,
-ая, -ае.
ТЭРМІНАЛОГІЯ, і, лс Сукупнасць,
сістэма тэрмінаў якой-н. навукі, галіны
тэхнікі, віду мастацтва. Т %)/з/к/. Т <%?йіасо%?//. Моздзндучдя т. Ц лрым. тэрміналагічны,
-ая, -ае.
ТЭРМІНОВЫ, ая, ае 1. Які патрабуе
неадкладнага, хуткага выканання, вы
рашэння. Т заказ. 2. Разлічаны на пэў
ны тэрмін. Т уклаб. 3. Які адбываецца ў
вызначаныя законам для чаго-н. тэрміны.
Тэрміновая бледная служба. Ц наз. тэрмі
новасць, -і, ж.
ТЭРМІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Спецыяліст па тэрмічнай апрацоўцы ме
талаў
ТЭРМІТ', -у М -міце, м. (спец.). Па
рашкападобная сумесь алюмінію ці маг
нію з вокісамі некаторых металаў якая
пры гарэнні дае вельмі высокую тэмпера
туру. II лрым. тэрмітны, -ая, -ае.
ТЭРМІІ^, -а, Л/ -міце, лт. -ы, -аў л*.
Насякомае гарачых краін, якое жыве вя
лікімі згуртаваннямі і з'яўляецца шкодні
кам драўніны.
ТЭРМІТНІК, -а, мн. -і, -аў м. Гняздо
тэрмітаўз.
ТЭРМІЧНЫ, -ая, -ае. Звязаны з вы
карыстаннем цеплавой энергіі; цеплавы.
Тэрм/чная апрацоўка металаў.
ТЭРМОМЕТР, -а, лт. -ы, -аў, м Пры
бор для вымярэння тэмпературы.
ТЭРОР, -у л*. 1. Палітыка запалохван
ня, расправы з палітычнымі праціўнікамі
шляхам насілля аж да фізічнага знішчэн
ня. 77ал/тычны т. 2. леран. Бязлітасны,
жорсткі ўціск, насілле. Т. самабора. Ц
лрым. тэрарыстычны, -ая, -ае.
ТЭРПЕНЦІН, у, м Смалістае рэчы
ва, што выдзяляецца пры надрэзе хваёвых
дрэў; жывіца (у 1 знач.). Ц лрым. тэрпен
цінавы, -ая, -ае.
ТЭРЦЫЯ, -і, мн. -і, -цый, зк. У музы
цы: трэцяя ступень гамы, а таксама інтэр
вал (у 2 знач.), які ахоплівае тры ступені
гукарада, о Вялікая тэрцыя — інтэрвал у
тры ступені, які ўтрымлівае два тоны. Ма
лая тэрцыя — інтэрвал у тры ступені, які
ўтрымлівае паўтара тону. Ц лрым. тэрцые
вы, -ая, -ае.
ТЭРЦЭТ, -а, АТ -цЗце, мн. -ы, -аў, м.
(спец.). 1. Музычны твор для трох выка
наўцаў трох галасоў; трыа. 2. Страфа з
трох вершаваных радкоў; трохрадкоўе.

ТЭРЫКОН, а, мн ы, аў л* Конуса
падобны насып пустой пароды каля шах
ты. Сал/аррск/я тэрыконы.
ТЭРЫТОРЫЯ, і, мн і, рый, зк Зя
мельная прастора з пэўнымі межамі. Т
беларус/. Т. заооба. Ц лрь/м. тэрытарыяльны,
-ая, -ае.
ТЭРЭНКЎР, -а / -у, мн. -ы, -аў, м. 1. -у.
Дакладна дазіраваная ў часе і адлегласці
лячэбная хадзьба на курортах і ў санато
рыях. 2. -а. Спецыяльна прыстасаваная
дарожка для такой хадзьбы.
ТЭСТ, -а,
-сце, мн. -ы, -аў м. 1.
Стандартнае заданне, якое прымяняецца
для вызначэння разумовых здольнасцей,
схільнасцей, ведаў уменняў чалавека і
іншых бакоў яго асобы. Т. на /нтэлектуальнае разо/ццё. Т. ацэнк/ матэматычных
здольнасцей. 2. Пробныя ўздзеянні на ар
ганізм для вывучэння розных фізіялагіч
ных працэсаў у ім, а таксама для вызна
чэння функцыянальнага стану асобных
органаў тканак і арганізма ў цэлым. За
казы, слыхавы т. Т. на наяўнасць цязкарнасц/. 3. У інфарматыцы: задача з вядо
мым рашэннем, прызначаная для правер
кі правільнасці работы ЭВМ і яе праграм
нага забеспячэння. Т бля лраосрк/ ламяц/
ЗАЛ/. II лрым. тэставы, -ая, -ае.
ТЭСЦІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; незак. Правяраць, вызна
чаць што-н. пры дапамозе тэста. Ц зак.
пратэсціраваць, -рую, -руеш, -руе; -руй;
-раваны. II наз. тэсціраванне, -я, н.
ТЭТРАЛОГІЯ, -і, мн. -і, -гій, лс. Чаты
ры літаратурныя або музычна-драматыч
ныя творы, аб'яднаныя агульнай ідэяй
і пераемнасцю сюжэта. Ц лрым. тэтрала
гічны, -ая, -ае.
ТЭТРАМЕТР, -а, мн. -ы, -аў, м. У ан
тычным вершаскладанні: чатырохдольны
верш. II лрь/м. тэтраметрычны, -ая, -ае.
ТЭЎТОНЫ, -аў, абз. -тбн, -а, м. Агуль
ная назва старажытнагерманскіх плямёнаў. II лрым. тэўтонскі, -ая, -ае.
ТЭФТЭЛІ / ТЭФТЭЛІ, -яў Ежа з мяс
нога фаршу ў выглядзе шарыкаў
ТЭХМІНІМУМ, -у м. Сукупнасць ве
даў вопыту ў якой-н. галіне тэхнікі, неаб
ходных для авалодання якой-н. прафесі
яй. Збаць т.
ТЭХНАКРАТ, -а, АТ -рАце, мн. -ы, -аў
м. 1. Прыхільнік тэхнакратыі (у 1 знач.). 2.
Прадстаўнік тэхнакратыі (у 2 знач.).
ТЭХНАКРАТЫЯ, і, лс 1. Напрамак
грамадскай думкі, згодна з якім улада па
вінна належаць навуковай тэхнічнай ін
тэлігенцыі. 2. зб. Высокакваліфікаваныя
спецыялісты ў галіне тэхнікі, якія ўдзель
нічаюць у кіраванні вытворчасцю і ажыц
цяўленні ўрадавай эканамічнай палітыкі.
II лрым. тэхнакратычны, -ая, -ае.
ТЭХНАЛОГІЯ, -і, лс. Сукупнасць вы
творчых метадаў і працэсаў у пэўнай галі
не вытворчасці, а таксама навуковае апі
санне спосабаў вытворчасці. Т. алрацоук/
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металаў. Ц лрьаі. тэхналагічны, -ая, -ае. Г.
працэс.
ТЭХНІК, -а, мн. -і, -аў, л*. 1. Спецыяліст
з сярэдняй тэхнічнай адукацыяй. 2. Чала
век, які працуе ў галіне тэхнікі, тэхнічных
навук.
ТЭХНІКА, -і, ДМ -ніцы, ж. 1. Сукуп
насць сродкаў працы, ведаў і дзейнасці,
што служаць для стварэння матэрыяль
ных каштоўнасцей. Віавука і /м. 2. Сукуп
насць прыёмаў і навыкаў што выкарыс
тоўваюцца ў якой-н. галіне дзейнасці або
мастацтве, т4валобаць тэхнікай. Музычная
я?. Г справавобства. 3. зб. Машыны, роз
ныя прылады той ці іншай галіны вытвор
часці. Рамонт тэхнікі. Раённая т. Ц нрым.
тэхнічны, -ая, -ае.

ТЭХНІКУМ, -а, .мн. -ы, -аў, м. Сярэд
няя тэхнічная навучальная ўстанова або
наогул сярэдняя спецыяльная навучаль
ная ўстанова. Сельскаеасна^арчь/ т. /анблёвы т. Ц лрым. тэхнікумаўскі, -ая, -ае
(разм.).
ТЭХНІЦЫЗМ, у, м. Празмернае за
хапленне тэхнічным бокам якой-н. спра
вы на шкоду яе сутнасці.
ТЭХНІЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак,
ж. (разм.). 1. Работніца, якая прыбірае
памяшканне; прыбіральшчыца. 2. Машы
на тэхнічнай дапамогі.
ТЭХНІЧНЫ, ая, ае 1. ад тэхніка 2.
Які мае адносіны да работы машын і меха
нізмаў звязаны з абслугоўваннем тэхнікі

ТЭХ-УБІ
якой-н. вытворчасці. Тэхнічная баламоеа.
Р аббзел. 3. Які падлягае выкарыстанню
або апрацоўцы ў прамысловасці. Тэхніч
ная ваба. 4. Які выконвае розныя дапа
можныя работы ў якой-н. справе, не ад
казны. Т. сакратар. 5. Які вызначаецца
высокай тэхнікай, майстэрствам (у спор
це, мастацтве). Г футбаліст. Ц наз. тэх
нічнасць, -і, лс. (да 5 знач.).
ТЭХНОЛАГ, -а, лт. -і, -аў м. Спецыя
ліст па тэхналогіі ў якой-н. галіне вытвор
часці.
ТЭХРЭД, -а, мн. -ы, -аў, м. Скарачэнне:
тэхнічны рэдактар, работнік выдавецтва,
які займаецца паліграфічным афармлен
нем выдання.

У

У', нрь/наз. І. з 7? і М 1. Ужыв. пры не, гнеў і пад. У які ты бужы/ У забойца.
абазначэнні месца, напрамку куды-н. ці 2. Ужыв. гукапераймальна для абазначэн
знаходжання дзе-н. каго-, чаго-н. Да ня гудзення, свісту выцця (вымаўляецца
класці рэчы ў куфар. Ядзенне вісіць у мафе.
працяжна). -Уу-у//убзе вецер.
Ламаць заяву ў інстытут. 2. Ужыв. пры
У..., прыстаўка. І. Ужыв. пры ўтварэнні
абазначэнні з'яў якія ўяўляюць сабой дзеясловаў са знач.: 1) накіраванасці дзе
галіну дзейнасці, стан чаго-н. Збірацца ў яння ўнутр прадмета або асяроддзя, напр.:
пахоб. Выў у паходзе. 77аалыбіцца ў роздум. убіць, улезці, уплесці; 2) распаўсюджання
3. Ужыв. для ўказання на выгляд, форму дзеяння на ўвесь аб'ект або на частку яго,
чаго-н. Расцерці ў парамок. Лякарства ў напр.: увемаць, убзяліць; 3) давядзення
парамках. .Цукар у кавалках. 77альцы ў чар дзеяння да пэўнага выніку напр.: умо
ніле. 4. Ужыв. пры ўказанні на знешні вы рыць, угарнуць, усоліць; 4) працякання дзе
гляд каго-, чаго-н., на абалонку на адзен яння насуперак чаму-н., напр.: усябзець,
не. Думацца ў плаўках. Загарнуць у абрус. уцярпець; 5) аддзялення часткі ад прад
Цукеркі ў абгортцы. Апрануцца ў полае мета, змяншэння або павелічэння яго
паліто. 5. Ужыв. для ўказання колькасці колькасці, аб'ёму, змянення якасці, напр.:
якіх-н. адзінак, з якіх што-н. складаец урэзаць, убвоіць, усушыць; 6) устойлівас
ца. //аўлсынёй у тры метры. /7'еса ў трох
ці дзеяння, напр.: устаяцца, улегчыся; 7)
бзеях. 6. Ужыв. пры абазначэнні моман
поўнага паглыблення ў дзеянне, напр.:
ту ці тэрміну. У ноч з пятніцы на суботу.
учытацца, убумацца; 8) звычак суб'ек
У наступным еобзе. 7. Ужыв. пры абазна
та, яго асаблівых рыс, напр.: унабзіцца,
чэнні прадметаў з'яў у адносінах да якіх
ужыцца; 9) стану суб'екта, напр.: упіцца,
што-н. адбываецца, назіраецца. ТТебахолы
угаманіцца; 10) узаемнасці дзеяння, напр.:
ў рабоце. Розніца ў еабах. II. з 3. 1. Ужыв.
угаварыцца, умовіцца, улюбіцца. II. Ужыв.
пры абазначэнні суадносін лікаў Убва ра
зы балы#. 2. Дзеля, для, у якасці чаго-н. Ле для ўтварэння прыслоўяў са знач.: 1) мес
ца, прасторы, напр.: убок, уверсе, 2) часу,
ў крыўбў кажучы. Сказаць у насмешку. 3.
Ужыв. пры абазначэнні поўнага падабен напр.: увосень, уначы; 3) меры і ступені,
напр.: убвайне, утрайне; 4) спосабу дзе
ства, тоеснасці з кім-н. Угя ў бацьку. III.
з Д/. Ужыв. пры абазначэнні адлегласці ад яння, напр.: употай, уголас. III. Утварае
чаго-н. У трох кіламетрах аб кораба пра форму закончанага трывання дзеясловаў
цякае рэчка. IV. з Р1. Ужыв. пры ўказанні напр.: убжаліць, уклеіць.
УБАВІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -іцца;
на асоб, у асяроддзі якіх або ў межах дзей
насці, валодання, разумення якіх ці ў ме зак. Зменшыцца, скараціцца. У ў вазе.
жах прыналежнасці якім што-н. адбыва Вабы ў стубні ўбавілася. Ц незак. убаўляцца,
ецца, маецца. ЗТыць кажух у краўца. Гас -Аецца. II наз. убаўлённе, -я, н. і убаўка, -і,
ціць у робньіх. Вк у лае холабна/ Уяео спрыт ДМ-ўцы, ж. (разм.).
УБАВІЦЬ, убаўлю, убавіш, убавіць;
у рабоце, /лябзі ў мяне/ (выраз пагрозы;
разм.). 2. Указвае на крыніцу атрымання, убаўлены; зак., мто і каео-чаео. Адняў
шы частку, зменшыць, знізіць, аслабіць.
паходжання чаго-н. ^авебацца ў знаёмага.
У выбаткі. У крок. Ц незак. убаўляць, -яю,
Лупіць карову ў сусеба.
уэ, выкл. 1. Выражае здзіўленне, здагад
-яеш, -Ае. II наз. убаўлённе, -я, н. і убаўка,
ку пазнаванне, папрок, пагрозу абурэн -і, ДМ-ўцы, ж. (разм.).

УБАКЎ, лрысл. 1. У некаторым адда
ленні ад каго-, чаго-н. Стаяць у. У аб бароеі. 2. леран. Па-за асноўным напрамкам
дзейнасці, па-за агульным шляхам развіц
ця. Стаяць у. аб ерамабскаеа жыцця.
УБАРАНІЦЦА, -ранібся, -рбнішся,
-рбніцца; зак. (разм.). Абараніць сябе ад
нападу замаху варожых дзеянняў; засце
рагчы сябе ад небяспекі, шкоды і пад. У
аб ворага. У аб бябы.
УБАРАНІЦЬ, -раніб, -рбніш, -рбніць;
-рбнены; зак., каео-мто (разм.). Абара
ніць ад нападу замаху варожых дзеянняў;
засцерагчы ад небяспекі, шкоды і пад. У
робную зямлю аб ворага. № ўбаранілі бзіця
аб прастубы.
УБАЧЫЦЦА ал бачыцца
УБАЧЫЦЬ ал бачыць
УБЁГЧЫ, убягу, убяжыш, убяжыць;
убяжым, убежыцё, убягўць; убег, -гла;
убяжы; зак. Пранікнуць куды-н. бягом У
ўхату. II незак. убягаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
УБЕРАГЧЫ, -агу, -ажАш, -ажА; -ажбм,
-ажацё, -агуць; убярбц убераглА, -лб; -ажы;
-ажбны; зак., каео-мто. Зберагчы, заха
ваць у цэласці, ахаваць ад чаго-н. небяс
печнага, непажаданага. У расліны абмаро
зь У бзіця аб прастубы. Ц незак. уберагаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц звар. уберагчыся, -агўся,
-ажбшся, -ажбцца; -ажбмся, -ажацёся,
-агўцца; убярогся, убераглАся, -лбся; убе
ражыся; незак. уберагацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
УБІРАЦЦА ал. убрацца, увабрацца.
УБІРАЦЬ ал. убраць, увабраць.
УБІЦЬ, уб'іб, уб'ёш, уб'ё; уб'ём,
уб'яцё, уб'ібць; убіты; зак. 1. мто ў мто.
Б'ючы па якім-н. прадмеце, прымусіць
яго ўвайсці ўнутр чаго-н. У цвік у сцяну.
У у галаву мто-н. каму-н. (перан.: пры
мусіць трывала засвоіць якую-н. думку;
разм.). 2. мто. Утаптаць, утрамбаваць да
цвёрдасці. У сцежку цбраз поле. 3. мто.

УБЛ-УВА
Дадаючы да стравы, умяшаць (сырыя яй
кі), разбіць на скавараду (яйкі). У у цес
та беа ямцы. У некалькі яец ма матальню.
4. м/то. Змарнаваць, зрасходаваць непра
дукцыйна (разм.). У нас. Ц незак. убіваць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
УБЛЫТАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. 1. у м/то. Заблытацца ў чым-н. Донь
ўблытаўся ў пастронкі. 2. пыл/. Абвязацца,
абматацца чым-н. У розным/ лахманам/,
каб л/ам/кара не кусала. 3. лерам., у м/то
і без бал. Умяшацца, увязацца ў што-н.
(разм., неадабр.). У ў чулсую слраеу. Ц не
зак. ублытвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УБЛЫТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
1. ал. блытаць. 2. каео-м/то ў м/то. Заблы
таць у чым-н. 3. каео-м/то чым. Увязаць,
абматаць чым-н. У еалёнк/ вяроўкам/. Ц не
зак. ублытваць, -аю, -аеш, -ае.
УБбП, -ая, -ае. 1. Надта бедны, жаб
рацкі. У5беая хаціна. Убоеая бўм/а (пе
ран.). 2. Які мае калецтва, фізічны неда
хоп (разм.). 77ым/ная бўм/а са ўбое/м целе
(прыказка). 77абым/ла ўбоеая (наз.). Ц наз.
убогасць, -і, лс
УБбК, лрысл. Управа або ўлева ад чаго-н. Лбысц/ ўбок.
УБбР, -у; л/н. -ы, -аў л/. Убранне, адзен
не; строі. Шлюбны ў. Ясенн/ў. лесу (перан.).
О Галаўны ўбор — агульная назва рэчаў
якія надзяваюцца на галаву (шапка, капя
люш, кепка і пад.).
УБОРАЧНАЯ, -ай, лс. Уборка ўраджаю,
час уборкі ўраджаю. Распачынаецца ў.
УБОРАЧНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны
да ўборкі ўраджаю, да часу ўборкі сельска
гаспадарчых культур. Уборачная тэхн/ка.
Уборачная камлан/я.
УБОРКА ал. убраць.
УБОСТВА, -а, н. 1. Беднасць, галеча,
жабрацкае жыццё. 2. Фізічны недахоп,
выродлівасць. У еарбуна еыкл/кала літасць / слаеабў. 3. лерам. Духоўная абме
жаванасць, пасрэднасць. У бўмк/.
УБРАННЕ, -я, н. 1. Адзенне, убор;
строі. ^Жаночае ў. Лес у асенн/м убранні
(перан.). 2. Аддзелка, абсталяванне па
мяшкання; аздабленне чаго-н. У хаты.
.Ёлачнае ў.
УБРАНЫ, -ая, -ае. Прыведзены ў па
радак; упрыгожаны. Убраная хата. Ц наз.
убранасць, -і, лс.
УБРАЦЦА, убярўся, убярэшся, убя
руцца; убярбмся, уберацеся, убярўцца;
-Аўся, -Алася; убяруся; зак. 1. Набыць
прыгожы выгляд; прыгожа апрануцца,
прыбрацца. У ў святочны касцюм. 2. Уп
равіцца з уборкай ураджаю (разм.). У са
збалсыном. 0 Убрацца ў пер'е (разм.) — аб
жыцца, палепшыць матэрыяльнае стано
вішча; пачаць жыць самастойна. Ц незак.
убірацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
УБРАЦЬ, убярў, убярУш, убярУ; убярбм, уберацё, убярўць; -Аў, -Ала; убяріА; -Аны; зак., м/то. 1. Сабраць ураджай
сельскагаспадарчых культур. У бурак/
мам/ынам/. 2. Надаць прыгожы выгляд,
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упрыгожыць. У залу кветкам/. Тнём убраў
б^рэеы (перан.). Ц незак. убіраць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II наз. уборка, -і, ДАТ -рцы, лс. (да 1
знач.).
УБРОД, лрысл. Па дне ў мелкім месцы,
не ўплаў. 77срамсц/ раку ў.
УБРЫКНУЦЬ, нў, нёш, нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; зак., каео ("м/то/ Уда
рыць, выцяць задняй нагой ці абедзвюма
заднімі нагамі (пра капытных жывёл). 7Уты чалаеекмолса знянацку /ў. (перан.).
УБУДАВАЦЬ, -дўю, -дўеш, -дўе; -дўй;
-давАны; зак., м/то. Пабудаваць, збуда
ваць унутры чаго-н. У м/а%у ў сцяну. Ц не
зак. убудоўваць, -аю, -аеш, -ае.
УБЎХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
м/то і чаео (разм.). Усыпаць, уліць, укласці
куды-н. у вялікай колькасці. У мноеа еною
ў елебу. Столькі ером/ам убухалі за мэблю
(перан.: патрацілі). Ц абнакр. убухнуць, -ну
-неш, -не; -ні; -нуты.
УБЙЦЬ, убўду убўдзеш, убўдзе; убыў,
-былА, -лб; убўдзь; зак. 1. (7 / 2 ас. не
ўлсые.). Паменшаць (у колькасці, аб'ёме
і пад.). Убыла еаба ў салсалцы. Убыў бзень.
Убыла рам/учасць (знікла, аслабла). 2.
(звычайна з адмоўем). Пражыць, прабыць
пэўны час дзе-н.; ужыцца з кім-н. Яны
там боўеа не ўбубўць — еернуцца. З табою
н/хто не ўбубзе. Ц незак. убывАць, -Ае (да 1
знач.).
УБЯГАЦЬ ал убегчы
УВА, лрыназ. з АТ. Ужыв. замест прына
зоўніка «у* перад словамі «мне», «усіх»,
«усім», напр.: уеамне, уеаўс/х.
УВАБРАЦЦА, убярўся, убярэшся, убя
руцца; убярбмся, уберацёся, убярўцца;
увабрАўся, -рАлася; убяруся; зак. (пера
важна ў прошлым часе). 1. Пранікнуць
унутр чаго-н., паглынуцца, уцягнуцца. Д?ёеаць узабраўся ў юхтовыя боты. 2. Усяліц
ца куды-н. або забрацца, залезці куды-н.
(разм.). У ў ноеую кватэру. У ў еум/чар. Ц
незак. убірацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
УВАБРАЦЬ, убярў, убярэш, убярб;
убярбм, уберацё, убярўць; увабрАў -рАла;
убярьі; увабрАны; зак. 1. м/то. Паступова
паглынуць, уцягнуць, усмактаць у сябе.
Зямля ўвабрала еабў. 2. м/то. Заправіць,
усунуць унутр чаго-н. У кам/улю ў м/таны. 3. м/то. З'есці без астатку (разм.). У
м/су капусты. 4. каео. Схапіць, захапіць
(разм.). Разеебчык/ ўеабрал/ фам/ыста. Ц
незак. убіраць, -Аю, -Аеш, -Ае.
УВАГА, -і, ДЗ^увАзе, лс. 1. Сканцэнтра
ванасць думак ці зроку слыху на чым-н.
Звярнуць уеаеу на м/то-н. ^бнесц/ся з уеаеам. Убзял/ць уеаеу каму-н. Тараць лаб уеаеу. У цэнтры ўеае/. Уеазе слухачоў/ (г зн.
слухачы, звярніце ўвагу). 2. Клапатлівыя,
чулыя адносіны да каго-, чаго-н. Сяброў
ская ў.
УВАГНАЦЬ, уганіб, угбніш, угбніць;
увагнАў -нАла; угані; увагнАны; зак. 1. ка
ео (1//тр) у м/то. Загнаць унутр. У лсыеёлу ў
хлеў. 2. м/то ў м/то. З сілай убіць, уткнуць.
У рыдлёўку ў зямлю. 3. леран., каео (м/то) у

м/то. Давесці да якога-н. стану (звычайна
непрыемнага). У у лот. У у чырвань. У у
расхобы. II незак. уганяць, -Аю, -яеш, -Ае.
УВАГНУТЫ, -ая, -ае. Які мае дугапа
добную паверхню з угінам унутр; лроц/л.
выпуклы. З^аенутае люстра. Ц наз. уваг
нутасць, -і, лс.
УВАГНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак. 1. (7
/ 2 ас. не ўлсые.). Прагнуцца ўнутр, утва
рыўшы паглыбленне. 2. Сагнуцца пад ця
жарам чаго-н.; згорбіцца. Ц незак. угінацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
УВАГНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; -нўты; зак., м/то. 1. Са
гнуць, уціснуць унутр чаго-н., зрабіць
паглыбленне ў чым-н. 2. Апусціць уніз,
схіліць (галаву плечы і пад.). 3. З цяжкас
цю сагнуць. Дрот цеёрбы, насілу ўеаенуў Ц
незак. угінАць, -Аю, -Аеш, -Ае.
УВАЖЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Прасякну
ты ўвагай (у 1 знач.), сканцэнтраваны.
У слухач. У позірк. 2. Які праяўляе ўва
гу (у 2 знач.); чулы. У еаслабар. Ў&алсл/еа (прысл.) абнесц/ся ба просьбы староеа
чалавека. 3. Дастатковы для апраўдання
чаго-н. У?алсл/еая прычына. Ц наз. уважлі
васць, -і, лс.
УВАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; зак. 1.
м/то. Выканаць, прызнаўшы абгрунтава
ным. У чыю-н. просьбу. 2. каео (м/то). Ака
заць каму-н. павагу, выканаўшы яго жа
данне. У староеа чалавека. 3. каму. Зра
біць уступку прыняўшы пад увагу што-н.
Яму нельеа не ў, ён старэмм/ы.
УВАЗНЙ ел увезці
УВАЙСЦІ увайдў, увбйдзеш, увбйдзе;
увайшбў -шлА, -лб; увайдзі; зак. 1. Усту
піць, пранікнуць унутр. У ў бом. У ў е/сторыю (перан.: захавацца ў памяці чала
вецтва). 2. Уключыцца ў склад, у члены
чаго-н. У ў склаб праўлення. 3. Змясціцца.
У бочку ўеамм/ло ям/чэ абно еябро бабы. 4.
Асвоіцца з чым-н., унікнуць у што-н. У ў
ноеую работу. У ў курс слраеы. 5. У спалу
чэнні з абстрактнымі назоўнікамі азначае
пачатак дзеяння, стану; названага назоў
нікам. У ў мобў (стаць звычайным, пры
вычным). У ў лрыеычку (стаць прывыч
ным). У ў азарт (моцна захапіцца чым-н.,
адчуць запал да чаго-н ). У ў бае%р (пачаць
карыстацца даверам). У ў с/лу (падужэць,
а таксама стаць законным, дзейным). 6.
Прайсці які-н. шлях (разм.). У бзесяць кі
ламетраў. II незак. уваходзіць, -джу -дзіш,
-дзіць (да 1—5 знач.). Ц наз. увахбд, -у З/
-дзе, м. (да 1 знач.) /уваходжанне, -я, н. (да
1, 2,4 і 5 знач.).
УВАЛАЧЁІ, -лакў, -лачбш, -лачЗ; -лачбм, -лачацё, -лакўць; -лбк, -лаклА, -лб;
-лбчаны; зак., каео-м/то (разм.). 1. Уцяг
нуць, з цяжкасцю ўнесці ўнутр чаго-н. У
мех з бульба// у сенцы. 2. Украсці. 7?оўк уеалок аеечку. Ц незак. увалакаць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
УВАЛІЦЦА, увалібся, увАлішся, увАліцца; зак. 1. у м/то. Упасці ўнутр чаго-н.
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У ў са.ж'ллку. 2. (7 / 2 дс. неўжыс.). Стаць
упалым. 7/Аюк/ ўедл/л/ся. 3. (7 / 2 дс. //с
ўжыс.). Абрушыцца ўнутр чаго-н. (разм.).
З^дл/лдся сл/рдхд аул/нд. 4. Увайсці з шу
мам, цяжка (разм.). У сен/ ўедл/ўся ^эль/
ндлюўл. II нездк. увАльвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца.
УВАЛІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., увАпіц
ца; здк. Пра сукно, шэрсць: ушчыльніцца
ў працэсе валення, стаць цвёрдым. Сукно
бобрд ўедл/лдся. II нездк. увільвацца, -аец
ца.
УВАПРЭЛЫ, -ая, -ае. Тое, што і упрэлы.
УВАПРУЦЬ ал. упрэць
УВАПХАЦЬ, -аю, -Аеш, -Ае; -Аны; здк.,
м/лю (разм.). Тое, што і упхд^ь. Ц нездк. упі
хаць, -аю, -аеш, -Ае / упіхваць, -аю, -аеш,
-ае.
УВАПХНУЦЦА, -нуся, -нёшся, -нёц
ца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; здк.
(разм.). Тое, што і укхнуццд. У ў пердпоўнень/ дўлюбус. II нездк. упіхацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца / упіхвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
УВАПХНУЦЬ, нў, нёш, нё; нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; здк., кдао-м/л/о
(разм.). Тое, што і упхнуць. Ц нездк. упіхаць,
-Аю, -Аеш, -Ае / упіхваць, -аю, -аеш, -ае.
УВАРВАЦЦА, -вўся, -вёшся, -вёцца;
-вёмся, -вяцёся, -вўцца; -віся; здк. Увай
сці куды-н. сілай, пераадольваючы пера
шкоды. У ў чужую хдл/у. У дкно ўедредўся
еецер. Ц нездк. урывАцца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
УВАРВАЦЬ, -вў, -вёш, -вё; -вём, -вяцё,
-вўць; -ві; -вАны; здк. 1. м/л/о і чдео. Хуткім
рухам вырваць невялікую частку чаго-н.
У жменю сенд. У ^ром/дм (перан.). У чо
су бля рдзмоеы (перан.: выкраіць). 2. м/л/о
і чдео. Прымусіць каго-н. патраціць час,
энергію, сілы і пад. (разм.). Хояьк/ ён мне
здароўя ўедредў/ 3. кдео і без бон. Укусіць.
Собоко ўбдрсдў зд ноеў. Ц нездк. урываць,
-Аю, -Аеш, -Ае (да 1 і 2 знач.).
УВАРТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; здк., кдео-м/л/о. Усцерагчы. У дб
злобзеяў.
УВАРЁІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., увАрыцца; здк. 1. Добра зварыцца. Трыбы ўедрыя/ся. 2. Паменшыцца ад уварвання. ЛТясд
ўедрь^дся. II нездк. уварвацца, -аецца.
УВАСАБЛЕННЕ, -я, н. 1. ал увасобіць.
2. чдео. Той (тое), у кім (чым) увасобіліся
якія-н. характэрныя рысы. ТЭл/ы чдлдеек — у. бобрык/ / сц/лядсц/.
УВАСКРЭСІЦЬ, -Эшу, -Эсіш, -Эсіць;
-Эшаны; зок. 1. кдео-м/л/о. У рэлігійных
уяўленнях: вярнуць да жыцця таго, хто
памёр; ажывіць. 2. перон., кдео ("м/л/о). Ад
навіць чые-н. сілы, бадзёрасць, ажывіць.
Слорл/ уедскрэс/ў рднемп/ую с/лу / спрыл/. 3.
перон., кдео-м/л/о. Аднавіць у памяці штон. страчанае, забытае. У еобрдз у лдмяц/.
II нездк. уваскрашаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ндз.
уваскрашэнне, -я, н
УВАСКРЭСЛЫ, ая, -ае 1. У рэлігій
ных уяўленнях: які ўваскрэс, вярнуўся да

жыцця. 2. Які зноў ажыў, праявіўся з ра
нейшай сілай. УЬяскрэслде ў лдмяц/ м/нуяде.
УВАСКРЭСНУЦЬ,
ну, неш, не;
уваскрэс, -ела; -ні; здк. 1. У рэлігійнамістычных уяўленнях: стаць зноў жывым.
2. перон. Набыць новыя сілы, стаць зноў
бадзёрым, ажыць. У (Зўхдм. 3. перон. Пра
явіцца з ранейшай сілай; адрадзіцца, ад
навіцца. 2?д ўспдм/ндх уедскрэслд м/нулде.
II нездк. уваскрасаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ндз.
уваскрэсенне, -я, н. (да 1 і 2 знач.).
УВАСОБІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -іц
ца; здк., у к/м-чым (кніжн.). Знайсці пра
яўленне, адлюстраванне ў якой-н. кан
крэтнай справе. II нездк. увасабляцца,
-Аецца.
УВАСОБІЦЬ, -блю, -біш, -біць; -блены; здк. 1. кдео-м/л/о. Адлюстраваць у
вобразе жывой істоты. 2. кдео-м/л/о. Выра
зіць у якой-н. канкрэтнай форме. У /бэю
ў мдсл/дцк/м еобрдзе. Ц нездк. увасабляць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц ноз. увасаблённе, -я, н.
УВАССАЦЬ, -еў, -сёш, -сё; -сём, -сяцё,
-сўць; -сі; -сАны; здк., м/л/о і чдео. Ссучы,
усмактаць некаторую колькасць. У м/л/он. з мдлдком мд^/ (перан.: засвоіць з ран
няга дзяцінства).
УВАСЬМЁХ, прысл. У колькасці вась
мі чалавек (толькі пра мужчын або толькі
пра жанчын).
УВАСЬМЯРЙХ, прысл. Колькасцю ў
восем асоб (рознага полу) або істот (нія
кага роду).
УВАХОД, -а / -у, Я/ -дзе, м. 1. -у, ел.
увайсці. 2. -а, мн. -ы, -аў. Месца, праз якое
ўваходзяць куды-н. У у пячору. Ц лрым.
уваходны, -ая, -ае. Уедхобныя бзееры. У б/яел/ (які дае права на ўваход куды-н.).
УВАХОДЖАННЕ ел. увайсці
УВАХОДЗІНЫ, -дзін (разм.). Урачыс
тая гулянка з выпадку перасялення на но
вае месца, у новае жылое памяшканне.
УВАХОДЗІЦЬ ел увайсці
УВАЧАВІДКІ, лрысл. 1. Хутка, на вачах;
імгненна, ^дроед пдбсь/хдядў. 2. Сваімі ва
чамі, асабіста. .Упэўн/ццд ў
УВАЧЧЎ, лрысл. У вачах. Яж* лдцямнеяд
ў. Алю бд/ццд, /ному ў. бед/ццо (прыказка).
УВЕДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; здк. 1.
дб к/м-чым, прд кдео-м/л/о і з бдбон. Атры
маць звесткі пра каго-, што-н.; выведаць
што-н., дазнацца. У прд смерць ("дбсмерц/)
зндёмдед. У, м/л/о збдрылдся. 2. кдео-м/л/о
і з бдбдн. Набыць веды адносна чаго-н.;
атрымаць належнае ўяўленне пра каго-,
што-н. У м/мдл/ ноедед з кн/е / чдсоп/сдў.
У яюбзем. У цдлу жыцця. 3. м/л/о. Зазнаць,
зведаць, перажыць. У мноед еорд. Ц нездк.
увёдваць, -аю, -аеш, -ае.
УВЕЗЦІ, увязў, увязёш, увязё; увя
зём, увезяцё, увязўць; увёз, увёзла; увязі;
увёзены; здк., кдео-м/л/о ў м/л/о. Везучы,
даставіць куды-н., унутр чаго-н. У л/дедры з-зд мяжы. II нездк. увозіць, -бжу, -бзіш,
-бзіць. II ндз. увёз, -у, м.; прым. увазны, -Ая,
-бе. УЬдзндя ком/я/нд.

УВА-УВЕ
УВЕКАВЕЧЫЦЬ, чу, чыш, -чыць;
-чаны; здк. 1. кдео-м/л/о. Зрабіць навекі
памятным, праславіць. У кобзе/ ў л/еордх
мдсл/д^л/ед. 2. м/лю. Зрабіць нязменным,
устойлівым, даўгавечным. Ц нездк. увекавёчваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ндз. увекавёчанне, -я, н.
УВЕНЧВАЦЦА ел увянчацца
УВЕНЧВАЦЬ, аю, аеш, ае; нездк І.
кдео-м/л/о. Ушаноўваць вянком, лаўрамі.
У чэмп/ёнд ядўроеь/м вянком. 2. м/л/о. Тое,
што і еянчдць (у 2 знач.). Ц здк. увянчаць,
-Аю, -Аеш, -Ае; -Аны (да 1 знач.). Ц ндз.
увёнчванне,-я, н.
УВЕРАВАЦЬ, -рую, -руеш, -руе; -руй;
здк., у коео-м/л/о (кніжн ). Канчаткова па
верыць у што-н. У у поспех.
УВЕРАДЗІЦЬ, увераджў, увярэдзіш,
увярэдзіць; увярэджаны; здк., м/л/о. Ста
міць працай або пакалечыць, параніць. У
руку.
УВЕРСЕ, лрысл. У верхняй частцы,
у вышыні. У ндб бзеярымд былд еял/кдя
м/кь/л/нд.
УВЕРХ, прысл. 1. У вышыню, увысь; у
напрамку да верхняй часткі чаго-н. 776лымя ўзе/едеццд ў. Сцежкд еялд ў., нд ўзеордк. 2. Унутраным бокам наверх ці ніж
няй часткай прадмета ўгору. 2?ы<?ернуць
кджух у. шэрсцю. 77д бёрдзе ляждлд лобкд
ў. бном. 3. У напрамку да вытоку ракі, суп
раць цячэння. У лд Дняпры. О Уверх дном
(разм.) — не так, як трэба (пра ход спраў
парушэнне звычайнага парадку).
УВЕРЦЙЭРА, ы, мн ы, -цібр, ж 1.
Музычны ўступ да оперы, балета, драмы і
пад. Олерндяў. 2. Музычны твор, які скла
даецца з адной часткі і адносіцца да пра
грамнай музыкі. II лрым. уверцюрны, -ая,
-ае.
УВЕРЧВАННЕ ал увярцець
УВЕРЧВАЦЦА ал увярцець
УВЕРЧВАЦЬ ал увярцець
УВЕСНУ, прыся. (разм.). Вясной.
УВЕСЦІ, увядў, увядзёш, увядзё, увя
дзём, уведзяцё, увядўць; увёў, увялА, -лб;
увядзі; увёдзены; здк. І. кдао-мпло ў м/л/о.
Прымусіць увайсці, прывесці куды-н. У
еойск/ ў еордб. У кдроеу ў хлеў. 2. м/л/о ў
м/л/о. Упіць, упусціць, умяшаць унутр ча
го-н. У алюкозу. 3. кдео-м/л/о ў м/л/о. Ук
лючыць у што-н., зрабіць дзейным або
ўжывальным. У ў бом косыя с/лы. У кдндл
у экснлуллюцыю. У мяк ў еуяьню. 4. кдао
("м/л/о) у м/л/о. Уцягнуць у што-н.; прычы
ніць каму-н. што-н. У ўеыбдл!к/. У ў^рэх.
5. кдао ("м/л/о) у м/лю. Дапамагчы асвоіцца з
чым-н., азнаёміць. У ўседе лядны. 6. м/лю.
Устанавіць, пакласці пачатак чаму-н. У
сдлюдбсяуеоўеднне. У ндбзеыкдмнде сл/дное/м/кд. II нездк. увбдзіць, -джу, -дзіш, -дзіць.
II ндз. увядзённе, -я, н. /увбд, -у,
-дзе, м.
(да 1 і 3 знач.).
УВЕСЬ, усягб, м., усй, усёй, ж., усё, усягб, н., мн. усё, усіх; здйм. дзндк. 1. Поўны,
без выключэння, цалкам. 77рдсес?зецьу. <?ендр зд кн/адм. У мокры. Сл&л/ць усе 6{роеы.

УВЕ-УІА
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ваючы, змясціць. У усю лралсу на вераця
Ва ўсёй красе. З усёй сілы. 2. у знач. наз. усё,
усягб, н. Тое, што ёсць, цалкам, без вы но. 3. каео-м/то. Абвіць па ўсёй паверхні.
ключэння. У?ё бля справы. Заўсёды уем* за ^?зікі вінаераб увіў сцены бома. 4. м/то чым.
кабалены. ЗГяео пакрыху. Угё разам узятае Упрыгожыць, абвіваючы чым-н. У арку
(усе абставіны, усё, пра што гаварылася).
еірлянбамі. Ц незак. увіваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
УВІШНЫ, -Ая, -бе. 1. Жвавы, спрыт
3. у знач. наз. усё, усіх. У поўным складзе,
без выключэння (пра людзей). ^4бзін за ны ў рухах (пра чалавека, жывёл, пту
усіх і ўсе за абнаео. Усе ба абнаео (без вы шак); уласцівы такому чалавеку; хуткі,
ключэння). Делм/ы за ўсіх. 4. (толькі ў ТТ).
спорны. У ўрабоце. Ў&ім/ныя рухі. 2. перан.
Скончыцца, зрасходвацца цалкам. Соль Вынаходлівы, хітры. У палітык. Ц наз.
уся. 5. толькі н. Скончана, канец (разм.). увішнасць, -і, ж.
Долькі не ўбачымся. Усё. 7/е хачу ехаць — і
УВОГУЛЕ 1. прысл. Разглядаючы цал
ўсё/0 Па ўсім відаць (разм.) — па ўсіх пры кам, не звяртаючы ўвагі на дробязі, пры
метах. 77а ўсім вібаць, м/то ён не зеобзіцца ватнае. У справы ібуць нябрэнна. 2. прысл.
на абмен. Увесь у каео (у бацьку, у маці і Заўсёды, ва ўсіх выпадках. Вн у. такі. 3.
пад.) хто — пра падабенства каго-н. да Ужыв. ў знач. абагульняючага слова перад
каго-н. Усё адно або усё роўна — аднолька заключэннем, падагульненнем. ТУа еэтым
ва, няма розніцы, абавязкова нягледзячы работу закончым і ў. мы ўжо стаміліся. 4.
ні на што. У?ё абно я не лайбу тубы. Мне у знач. пабочн. сл. У цэлым, у выніку. Яе
ўсё роўна. Усё адно як або усё роўна як — Дрэнны, у., чалавек, але ліе.
як быццам бы. 7ы ўсё абно як елухі. Усё як
УВбД, -а і -у, М-дзе, м. 1. -у ел. увесці.
ёсць (разм.) — літаральна ўсё, поўнасцю. 2. -а. Устройства, месца, праз якое што-н.
/Трабаць усё як ёсць. Усяго добрага (або уваходзіць, устаўляецца; прыёмная частка
найлепшага) — пажаданне пры развітанні.
машыны або ўстаноўкі. Электрычны ў. Ц
УВЁЧАР і УВЁЧАРЫ, лрыся Вечарам
прым. увбдны, -ая, -ае (да 2 знач.).
УВЁШАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
УВОДЗІНЫ, -дзін. Уступная, пачат
зок., каео-м/то чым. Вешаючы што-н. на ковая частка чаго-н. У ба лабручніка. У
каго-, што-н., закрыць якую-н. прасто ў мовазнаўства (навука аб асновах мова
ру. У сцены накол %,ол!лкярткдмі. Ц незок.
знаўства).
увёшваць, -аю, -аеш, -ае. Ц звар. увёшацца,
УВОДЗІЦЬ ал увесці
-аюся, -аешся, -аецца. У каралямі; незок.
УВбДНЫ, ая, -ае 1. ел. увод 2. Які
увёшвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
з'яўляецца ўступам, увядзеннем у што-н.
УБІВАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца; не
Здобная лекцыя.
зок., каля коео (разм.). Вярцецца каля ка
УВбЗ ал. увезці.
го-н., неадступна хадзіць за кім-н., дама
УВОЗІЦЬ ал увезці
гаючыся чаго-н., дагаджаючы каму-н. У
УВбЛЮ, лрысл. Да поўнага задаваль
каля бзяўчыны.
нення, удосталь. Донь еў аўса ў.
УВІВАЦЬ ая увіць
УВОСЕНЬ, лрысл. У асенні час, восен
УВІЛЬГАТНІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
ню. У збіраюць яблыкі.
-іцца; зак. Стаць вільготным, насыціцца
УВОСЬМЕРА, лрысл. У восем разоў, у
вільгаццю. II незак. увільгатняцца, -Аецца.
восем
частак. Скласці паперу ў. У больм/.
II наз. увільгатнённе, -я, н.
УВЫСЬ, прысл. Тое, што і увым/ыню.
УВІЛЬГАТНІЦЬ, -ніб, -ніш, -ніць;
УВЫШЫНЙ), прысл. Уверх, угару. Ду
-нім, -ніцё, -нАць; -гбтнены; зак., м/то.
Зрабіць вільготным, насыціць вільгац бок пабняўся ў.
УВЯДЗЁННЕ ал увесці
цю. Веснавыя балсблсы ўвільеатнілі елебу.
УВЯЗАЦЦА, увяжуся, увАжаніся, увАII незак. увільгатняць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз.
жацца; увяжыся; зак. 1. Стаць увязаным,
увільгатнённе. -я, н.
завязаным. Рэчы бобра ўвязаліся. 2. перан.
УВІЛЬНУЦЬ, нў, нёш, -нё; -нём,
Прыйсці ў адпаведнасць з чым-н. Пла
-няцё, -нўць; -ні; зак. 1. аб каео-чаео.
ны бобра ўвязаліся з мясцовымі ўмовамі. 3.
Лоўка павярнуўшыся, пазбегнуць чаго-н.
У аб убору. 2. перон., аб чаео. Ухіліцца ад перан. Без дазволу накіравацца ўслед за
чаго-н., карыстаючыся рознымі хітрыка кім-н., далучыцца да каго-н., хто ідзе, едзе
(разм.). За намі ўвязаўся сабака. 4. нерак.
мі. У аб цялскай працы. Ц незак. увільваць,
Уключыцца, умяшацца ў што-н. (разм.).
-аю, -аеш, -ае. Ц наз. увільванне, -я, н.
У ў бойку. II незак. увязвацца, -аюся, -аеш
УВІХАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
незак. 1. каля каео-чаео, на чым. Хутка і ся, -аецца.
УВЯЗАЦЬ', увяжў, увАжані, увАжа; увяспрытна рабіць што-н., займацца чым-н.;
клапаціцца пра каго-, што-н. У каля пе жьі; -Азаны; зак., м/то. 1. Абвязаць з усіх
чы. 2. каля каео-чаео і за кім-чым. Тое, што бакоў або абвязаўшы, прывязаць да ча
і увівацца. У каля начальства. 3. Хутка ру го-н.; сабраўшы, звязаць чым-н. У воз.
У суровы на возе. У рэчы ў посцілку. 2. пе
хацца, круціцца. 7рос круціўся, увіхаўся. Ц
ран. Узгадніць, прывесці ў адпаведнасць з
наз. увіханне, -я, н.
УВІЦЬ, уваўіб, уваўёш, уваўё; уваў чым-н. У тэорыю з практыкай. 3. у м/то.
Уплесці вязаннем. Ц незак. увАзваць, -аю,
ём, уваўяцё, уваўібць; увіў увілА, -лб; уві;
-аеш, -ае. Ц наз. увАзка, -і, ДМ -зцы, ж. і
увіты; зак. 1. м/то ў м/то. Уплесці віццём.
У стулскуўвянок. 2. м/то на м/то. Намот увАзванне, -я, н

УВЯЗАЦЬ , -Аю, -Аеш, -Ае; незак. Тое,
што і вязнуць. У у еразі.
УВЯЗНУЦЬ ел вязнуць
УВЯНЧАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , -Аец
ца; зак., чым (кніжн ). Завяршыцца чымн. добрым. Справа ўвянчалася поспехам. Ц
незак. увёнчвацца, -аецца.
УВЯНЧАЦЬ ал. вянчаць, увенчваць.
УВЯРЦЁЦЬ, увярчў, увёрціш, увёрціць; увёрцім, увёрціце, увёрцяць; увяр
ці; увёрчаны; зак., каео-м/то. Завярцець,
ухутаць у што-н., закрыўшы з усіх бакоў.
У бзіця ў коўдру. II незак. увёрчваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц звар. увярцёцца, увярчўся,
увёрцішся, увёрціцца; увёрцімся, увёрціцеся, увёрцяцца; незак. увёрчвацца, -аюся,
-аешся, -аецца. Ц наз. увёрчванне, -я, н.
УТАВАРЁІЦЦА, -варўся, -вбрышся,
-вбрыцца; зак. 1. Загадзя дамовіцца пра
што-н.; прыйсці да згоды ў выніку пера
гавораў. У аб сустрэчы. Згаварыліся, м/то
збяромся ў нябзелю. 2. Сказаць лішняе,
прагаварыцца (разм.). Чалавек уеаварыўся, а потым паправіўся. Ц незак. угаварвац
ца, -аюся, -аешся, -аецца (да 1 знач.).
УГАВАРЫЦЬ, -варў, -вбрыш, -вбрыць; -вбраны; зак., каео (Т//то). 1. і з ін%.
або бабак. Пераконваючы, схіліць да чаго-н. У пайсці ў зрыбы. 2. Супакоіць, су
цешыць. У бзіця. II незак. угаварваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. угавбрванне, -я, н. іугавбр,
-у м. (звычайна мн.). Не паббавацца ніякім
уеаворам.
УІАВбР, -у м. 1. ел. угаварыць. 2. Уза
емная дамоўленасць пра што-н. Дзейні
чаць ла ўеаворы (як дамовіліся). У бара
нкай за ^ром/ы (прыказка).
УГАДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.
1. м/то. Выказаць правільнае меркаван
не пра што-н. па якіх-н. прыметах; зда
гадацца. У чый-н. настрой. 2. каео-м/то.
Раскрыць, распазнаць сэнс, сутнасць ка
го-, чаго-н. (разм.). Мы ўеабалі выкапаць
калобзеж у бобрым месцы. 3. м/то і без бап.
Выпадкова даць правільны адказ. Ц незак.
угадваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. угадванне,
-я, н. (да 1 знач.).
УГАДЗІЦЬ, угаджў, угбдзіш, угбдзіць;
зак., каму. Тое, што і баеабзіць.
УГАЙДАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак. (разм.). Ад гайданкі прыйсці ў хвара
віты або санлівы стан. ЗГайбаўся ў верта
лёце. II незак. угойдвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
УІАЛбП, прысл. Самым хуткім алю
рам, галопам. Лўсціць каняў.
УГАМАНІЦЦА, -манібся, -мбнішся,
-мбніцца; зак. (разм.). Супакоіцца, уціх
нуць. Тракі боўеа не маелі ў. Мяцеліца к
вечару ўеаманілася. Ц яезак. угамоньвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
УГАМАНІЦЬ, -маніб, -мбніш, -мбніць;
-мбнены; зак., каео ("м/то) (разм.). Супа
коіць, суняць. У еарлалана. Ц незак. уга
моньваць, -аю, -аеш, -ае.
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УГАМОН, -у, м У выразе: угамону ня
ма нл каао (м/то) (разм.) — хто-н. не можа
ўгаманіцца, супакоіцца.
УГАНЯЦЬ ад. увагнаць
УГАР, -у л*. (спец.). 1. 27?. угарэць. 2.
звычайна мн. Адходы пры апрацоўцы ва
лакна, пражы і пад., прыгодныя для но
вай перапрацоўкі. Ц лрым. угарны, -ая, -ае.
Зварная лралса.
УГАРАДЗІЦЬ, -раджў, -рбдзіш, -рбдзіць; -рбджаны; зак. 1. м/то і чаео. Аддзя
ліць агароджай у сваю карысць. У лолсн/.
2. м/то. Акружыць агароджай. У бвор.
УІАРНЎЦЬ, угарнў, угбрнеш, угбрне;
угарні; угбрнуты; зак., каео-м/то ў м/то.
1. Горнучы, перамясціць куды-н. У лсару
леч. 2. Ухутаць у што-н., закрыўшы з усіх
бакоў; увярцець, укруціць. У рэчы ў лалеру. У бз/цяўкоўбўу. II лезак. угортваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц лаз. угортванне, -я, л.
УІАРЎ / УГОРУ, лрысл. (разм.). Увы
шыню, уверх. 7/Тар ла^ляўся ў. Дубы ўзн/л/аюць у. сеае цялск/я кролы. 0 Ісці ўгару
(разм.) — І) атрымаць павышэнне па
службе; 2) паспяхова развівацца. Лапкі
ўгору (разм., жарт.) — не супраціўляцца.
УІАРЙ, лрысл. У вышыні (у паветры, у
небе). У ц/ўкнуў сералем.
УГАРАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -рьіцца;
зак. Пачаць добра гарэць, разгарацца.
Дроеы ўеарэ/пся.
УГАРАЦЬ, 1 і2 ас. не ўжыв., -рьіць, зак.
(спец.). Паменшаць пры гарэнні, плаў
ленні, тэхнічнай апрацоўцы. Ц лезак. уга
раць, -Ае / упарваць, -ае Ц лаз. угАр, -у, л/.
УГАЦІЦЬ, угачў, угаціш, угаціць; уга
цім, угаціцё, угацяць; угачаны; зак., м/л/о ў
м/л/о. 1. Выкарыстаць для тачэння, уклас
ці ў гаць. 2. Зрасходаваць усё ці вялікую
колькасць чаго-н. (разм.). У усе масла ў
кацёл. II лезак. улічваць, -аю, -аеш, -ае.
УГІНАЦЦА ал. увагнуцца.
УГІНАЦЬ 27/. увагнуць.
УГЛЕДЗЕЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіц
ца; зак. 1. у каео-м/л/о, ла каео-м/л/о і без
бал. Уважліва працягла глядзець, пры
гледзецца, стараючыся ўбачыць каго-,
што-н. У ў .марскую баль. 2. у каео-м/л/о.
Не зводзячы вачэй, нерухома глядзець
куды-н., на каго-, што-н., уставіцца, ута
ропіцца. Чаео л/ы еэл/ак уелебзеўся ў мяле ?
II лезак. углядацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца /
углядвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УГЛЕДЗЕЦЬ, -джу; -дзіш, -дзіць; -джа
ны; зак. 1. каео-м/л/о, без бал. і з бабал. Заў
важыць, прымеціць, згледзець. У?рыцемку я яе ўелебзела, хто /м/оў. 2. за к/м-чым.
Дагледзець, прасачыць за кім-, чым-н.
(разм.). За ўс/м/ яе ўелебз/м/. 3. м/л/о ў чым.
Устанавіць, выявіць, убачыць. У сур <ёзную
ламылку ў артыкуле.
УГЛЙБ, лрысл. і лрыяаз. з Р Тое, што і
уелыб/ню.
УГЛЫБІНЙ), лрькм. і лрыяаз. з Р 1. Уг
лыб чаго-н., унутр. 77аллаеок лайм/оўу. 2.
лрыяаз. У што-н., унутр чаго-н. У лесу.

УГЛЫБІЦЦА, -блюся, -бішся, -біцца;
зак., у м/л/о. 1. Зайсці ў глыбіню чаго-н.
або капаючы, рыючы, пранікнуць глыбей
у зямлю. У ў лес. Бубаўн/к/ мел/ро ўелыб/л/ся ла бзесяць мел/раў у зямлю. 2. лерал.
Засяроджвацца, цалкам аддацца чаму-н.;
унікнуць у тонкасці чаго-н. У ў анал/з
твора. II яезак. углыбляцца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца. Ц лаз. углыбленне, -я, н.
УГНАЕННЕ, -я, н. 1.2л. угнаіць. 2. мл.
-і, -яў. Рэчыва, якое ўносіцца ў глебу для
павелічэння ўраджаю. Лйнеральныя, ареая/члыя ўенаенн/. 2?ывоз/ць у. ла лал/.
УГНАІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., угнаіцца;
зак. Стаць угноеным. Ц яезак. угнойвацца,
-аецца.
УГНАІЦЬ, угнаіб, угнбіш, угнбіць; уг
ноены; зак., м/л/о. Павысіць пажыўныя
ўласцівасці (глебы) унясеннем якога-н.
рэчыва. У аеороб. Ц яезак. угнойваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц лаз. угнаённе, -я, я. / угнойван
не, -я, я.
УГНАЦЦА, уганюся, угонішся, уго
ніцца; угнАўся, -нАлася; уганіся; зак., за
к/м-чым. 1. Пабегчы так, каб дагнаць. У
заслончыкам. 2. (звычайна з адмоўем). Не
адстаючы, ісці, бегчы за кім-, чым-н. За
бом/ яе ў. 3. (звычайна з адмоўем), л^рал.
Зраўняцца з кім-, чым-н. у чым-н. За /м у
рабоце н/хто леўеоя/цца.
УГНЕВАНЫ, -ая, -ае. Якога ўвялі ў
гнеў, які выяўляе гнеў. У сусеб. У голас. Ц
лаз. угневанасць, -і, лс.
УГНЕВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. Увайсці ў вялікі гнеў; раззлавацца.
УГНЯВІЦЦА, -няўліОся, -нёвішся,
-нёвіцца; зак. Тое, што і угневацца.
УГНЯВІЦЬ ел. гнявіць
УГНЯЗДЗІЦЦА, -язджўся, -ёздзішся,
-ёздзіцца; зак. 1. (7 / 2ас. не ўлсыв.). Звіць
сабе гняздо дзе-н. (пра птушак). 2. Зручна
размясціцца, асталявацца дзе-н., звычай
на на невялікай прасторы (разм.). У ла
лечы. 3. (7 / 2 ас. яе ўлсые.), лерал. Моцна
ўкараціцца дзе-н., у чым-н. (пра абстрак
тныя паняцці). У^нязбз/лася такая бўмка.
УГОДДЗЕ, -я, звычайна мя. -і, -яў, я.
Месца, тэрыторыя як аб'ект сельскагас
падарчага прызначэння (поле, лес, возера
і пад.). Сенакосныя ўеоббз/. Лясныя ўеоббз/.
УГОДКІ, -дак (уст.). Гадавіна (звычай
на) з дня смерці, а таксама наогул ура
чыстасць, прысвечаная гадавіне якой-н.
падзеі.
УГОДЛІВЫ, -ая, -ае. Празмерна пас
лужлівы, ліслівы, дагодлівы. У чат/аеек. Ц
наз. угодлівасць, -і, лс.
УГОДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. Угодлівы
чалавек (разм.). 2. У рэлігійным уяўленні:
святы, які ўгадзіў Богу сваім бязгрэшным
жыццём. II лс. угОдніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
УГОДНІЦТВА, -а, н. (разм.). Рабалепна-ліслівае імкненне дагадзіць каму-н.
Яео прынцыповай нал?уры лрац/ўна было ў.
УГОДНІЧАЦЬ, аю, аеш, -ае; незак
(разм.). Весці сябе ўгодліва. У лераб начат/ьн/кам.

УІА-УДА
УГОЙДВАЦЦА ал. угайдацца
УГОЛАС, лрысл. 1. Так, што чутно ін
шым, гучна, голасна, Чытаць у. 2. леран.
Адкрыта, на людзях. Заяв/ць лра м/то-н. у.
УГОРТВАННЕ 27/ угарнуць
УГОРТВАЦЬ ал. угарнуць
УГОРУ 27/. угару.
УГРАВАЦЦА ал. угрэцца
УГРАВАЦЬ ал угрэць
УГРАЗНУЦЬ, -ну -неш, -не; угрАз,
-зла; -ні; зак. 1. Засесці, завязнуць у гразі.
2. леран. Трапіўшы ў якое-н. становішча,
не знайсці сіл, магчымасці выйсці з яго
(разм.). У у баўеах. Ц незак. угразаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
ЎГРА-ФІНСКІ, -ая, -ае. Тое, што і %мна-ўеррск/.
УГРУЗНУЦЬ, -ну -неш, -не; угрўз,
-зла; -ні; зак. Глыбока ўвязнуць (у гразі,
снезе і пад.); асесці, уехаць у зямлю. У у
снезе. Аац/нка ўгрузла ў зямлю. Ц незак. уг
рузаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
УГРУНТАВАНЫ, ая, -ае 1. Зроблены
надзейна, моцна. У лабмурак. 2. Падма
цаваны пераканаўчымі доказамі, мерка
ваннямі. У боеаб. II наз. угрунтаванасць, -і,
лс. (да 2 знач.).
УГРУНТАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-тўецца; зак. Устанавіцца, усталявацца,
^бносна рэ%?ерэнбўму ўгрунтавалася пэўная
бўмка. II незак. угрунтоўвацца, -аецца.
УГРУНТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; -тавАны; зак., м/то. 1. Зрабіць больш
устойлівым, моцным, надзейным; усталя
ваць. 2. Прывесці пераканаўчыя доказы,
матывы ў карысць чаго-н.; абгрунтаваць.
У прычыну сваёй заявы. Ц незак. угрун
тоўваць, -аю, -аеш, -ае; лаз. угрунтоўванне,
-я, н. II лаз. угрунтаванне, -я, н.
УГР&ЗЦІСЯ, -зўся, -зёшся, -зёцца;
-зёмся, -зяцёся, -зўцца; угрызся, -злАся,
-лбся; -зіся; зак., у каео-м/то. Моцна ўча
піцца зубамі. II незак. угрызацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
УГРЭЦЦА, -бюся, -Аешся, -Аецца; зак.
(разм.). 1. Сагрэцца, нагрэцца. Зямля ўда
ецца — хутчэй зерне ўзыбзе. 2. Успацець,
упарыцца, вельмі ўтаміцца. Донь у2рэўся.
II незак. угравацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
УГРЭЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аты; зак.
(разм.). 1. каео-м/то. Зрабіць цёплым, наг
рэць, сагрэць. Лебзь уерэл/ гэту печ. 2. без
бал. Прыгрэць. Ўгрэла сонца. 3. каео-м/то.
Упарыць, моцна ўтаміць. У каня. 4. каео,
ла чым і без бал. Ударыць чым-н., агрэць
(груб.). У ла латыл/цы. Ц незак. уграваць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
УДАВА, -й, л/н. удбвы / (з л/ч. 2,3, 4) удавіА, удбў, лс. Жанчына, у якой памёр муж. Ц
лрь/м. удавіны, -ая, -ае. Убав/ная боля.
УДАВАЦЦА' ел. удацца'.
УДАВАЦЦА^ 27?. удацца^.
УДАВАЦЬ, удаіб, удаёш, удаё; удаём,
удаяцё, удаібць; незак. (разм.). 1. ел. удаць.
2. (пераважна са словамі «сябе*, «з сябе*).
Рабіць выгляд, прыкавацца. У з сябе лакрыўблсанаеа.

УДА-УЦВ
УДАВЁЦ, удаўца, мн. удаўцы, удаўцбў,
м. Мужчына, у якога памерла жонка.
УДАВЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; яездк. Жыць
удавой або ўдаўцом.
УДАВІЦЦА а/? давіцца
УДАКЛАДНЕННЕ, я, я 1. ел удаклад
ніць. 2. мн. -і, -яў. Думка, падрабязнасць,
дэталь, якія ўдакладняюць што-н. Убдклдбненн/ бд рэздл/оцы/.
УДАКЛАДНІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-іцца; здк. Стаць больш дакладным. Фдрмулёўк/ уЭдклд^я/л/ся. Ц яездк. удаклад
няцца, -Яецца.
УДАКЛАДНІЦЬ, -ніб, -ніш, -ніць;
-нім, -ніцё, -нЯць; -лАднены; здк., мяло.
Зрабіць больш дакладным. У сл/сы. Ц ле
здк. удакладняць, -Яю, -Яеш, -Яе. Ц ядз.
удакладнённе, -я, я
УДАЛЁЦ, -льцА, мн. -льцы, -льцбў, м.
Смелы, адважны чалавек.
УДАЛЕЧЫНІ лрь/сл. На значнай ад
легласці, далёка. У цямнее лес.
УДАЛЕЧЫНЙ), лрысл. На далёкую ад
легласць. 77де/!Я(9зець у.
УДАЛЫ, -ая, -ае. 1. Які завяршаецца
ўдачай; удачны, паспяховы. У?длдя лдезбкд. 2. Вельмі добры, які адпавядае па
трабаванням; правільны. 7?ыбрдць у. хоб.
3. Здатны на ўсё; спрытны, умелы. УЭдлдя
едслдбыня. 4. Смелы, адважны; хвацкі. У
хлопец. II ндз. удаласць, -і, зк.
УДАР, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Моцны рэз
кі штуршок, сутыкненне з кім-, чым-н. з
сілай. 75л/ы едбз/нн/к не бд/ццд ўбдрдў. /Ад
несці ў. У элек/лрь/^ндед /ноку. 2. Іук (звон,
трэск, грукат) ад такога штуршка, а такса
ма наогул адрывісты гук, стук. У едбз/нн/кд. У 2рому. 3. лердн. Імклівы напад, атака.
Флднедеы ў. ТТблыкдеы ў. 4. лердн. Непры
емнасць, нечаканае гора, бяда. 77ердэкь/ць
нечдкднь/ ў. У лесу. 5. Кровазліццё ў мозг;
апаплексія. /Ілдллекс/'чны ў 6. чдео. Пра
біццё сэрца, пульсу. 0 Пад удар (ставіць)
кдео-м/л/о (разм., неадабр.) — у небяспеч
нае становішча. Пад ударам (быць, знахо
дзіцца) — у небяспечным становішчы.
УДАРНІК', -а, л/н. -і, -аў, м. Перадавы
работнік вытворчасці. УЭдрн/к/ еыл/еорчдсц/. II зк. ударніца, -ы, л/н. -ы, -ніц.
УДАРНІК , -а, л/н. -і, -аў, л/. 1. Частка
затвора вінтоўкі, агнястрэльнай зброі або
гарматы, якая разбівае капсуль патрона
пры выстрале. 2. Дэталь у механізме, інструменце, якая ўдарае.
УДАРНІК , -а, мн. -і, -аў, л/. Музыкант,
які іграе на ўдарных інструментах.
УДАРНЫ', -ая, -ае. 1. Звязаны з наня
сеннем або атрыманнем удару (у 1 знач.).
У музычны /нс/лруменл? (у якім гук ат
рымліваецца ў выніку ўдару). У мехдн/зм.
УЭдрндя хедля. 2. Які наносіць рашаючы
ўдар (у 3 знач.). У лолк.
УДАРНЬР, -ая, -ае. 1. Перадавы па вы
кананні планаў і норм, па прадукцыйнас
ці працы. УЭдрндя брыедбд. Зйдрндя лрдцд.
2. Першачарговы, неадкладны, а таксама
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прысвечаны вельмі важнай рабоце. УЭдрндя будоўля.
УДАРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
здк. 1. дб кдео-п//ло і чым. Наткнуўшыся ці
сутыкнуўшыся, атрымаць удар (у 1 знач.).
У дб м/улд. У едлдоом. 2. у м/л/о і дб м/л/о.
У час імклівага руху наскочыць на штон., сутыкнуцца з чым-н. %жен убдрыўся ў
берде. 3. лердн., у м/л/о. Пачаць займацца
чым-н. з захапленнем, імкненнем; прый
сці ў які-н. стан. У ў ндеуку. У ў слёзы. Ц
нездк. ударацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
УДАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
здк. 1. кдео ("м/л/о) лд чым, у мяло і без бдл.
Нанесці ўдар (у 1 знач.) каму-н., зрабіць
удар аб што-н. У лдлкдм. УЭдрылд л/окдл/
(перан.; безас.). У кулдком лд сл/дле. У
у 2рубз/. 2. кдео-м/л/о. Пашкодзіць, пры
чыніць боль ударам. У кдленд. 3. м/л/о і ў
м/л/о. Уцарамі апавясціць, адзначыць штон., а таксама ўвогуле раздацца (пра рэзкі
гук). У л/рыеоеу. УЗдрыў ером. 4. лд к/мчыл/. Нанесці ўдар (у 3 знач.). У зняндцку
лд еордеу. 5. лердн., лд кйн-чым. Спыніць
чые-н. адмоўныя дзеянні, знішчыць штон. адмоўнае. У лд б/ордкрдл/дх. У лд небдхолдх. 6. м/л/о, чым і без бдл. Пачаць энер
гічна рабіць што-н., энергічна дзейнічаць
чым-н. (разм.). Музыкднл/ыўбдрыл/ едльс.
Л7д/лрось/ ўбдры/// еёслдм/. 7. (7/ 2 дс. не
ўзкые.), лердн. Раптоўна, з сілай насту
піць. УЭдрылд здсухд. УЭдрыл/ мдрдзы. 8.
(7/ 2 дс. не ўзкые.), лердн., у м/л/о. Моцна
падзейнічаць на што-н. 7?/но ўбдрылд ў едлдеу. II нездк. удараць, -Аю, -Аеш, -Ае (да 1,
2, 3 і 8 знач.).
УДАСКАНАЛЕННЕ, -я, н. 1. ал. удаска
наліцца, удасканаліць. 2. лм. -і, -яў. Змена, якая паляпшае, удасканальвае што-н.
Рд^ь/яндя/зд/лдрск/я ўбдскдндяенн/.
УДАСКАНАЛІЦЦА, -люся, -лішся,
-ліцца; здк. 1. (7/ 2 дс. не ўзкыб.). Стаць
больш дасканалым. Ядеык/ ўбдскднд//////ся. 2. у чым. Павысіць сваё майстэрства ў
якой-н. галіне, свае веды і пад. У ў еульн/
нд скрынцы. 3. (7 / 2 дс. не ўзкы#.). Развіц
ца, стаць вельмі ўспрымальным, вострым
(пра пачуцці і пад.). Тусл/ убдскдндл/ўся.
II нездк. удасканальвацца, -аюся, -аешся,
-аецца; ндз. удасканальванне, -я, н. Ц ндз.
удасканаленне, -я,н.
УДАСКАНАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць;
-лены; здк. 1. кдео-м/л/о. Развіць, зрабіць
лепшым, больш дасканалым. У еь/л/еорчы лрдцэс. 2. м/л/о. Зрабіць больш успры
мальным, вострым, віртуозным (пачуцці
і пад.). У музыкд//ьны слых. Ц нездк. удас
канальваць, -аю, -аеш, -ае; ндз. удаска
нальванне, -я, н. II ндз. удасканаленне, -я, н.
УДАСТОІЦЦА, -бюся, -бішся, -біцца;
здк., чдео. 1. Аказацца дастойным вы
сокай ацэнкі, узнагароды, звання і пад.
(кніжн.). У лрэм//. 2. Атрымаць што-н.
як знак чыёй-н. увагі. У лдхедлы. Ц нездк.
удастойвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УДАСТОІЦЬ, -бю, -біш, -біць; -бены;
здк. 1. кдео-м/л/о чдео. Узнагародзіць, пры

знаць дастойным (кніжн.). У урдбдедм
узндедробы. <2?зеяч, убдсл/оены едндроедед
зедння. 2. кдео (м/л/о) чь/м. Аказаць каму-н.
гонар сваёй увагай, прыхільнасцю і пад.
У лоз/ркдм. 7/е ўбдсл/о/^ь дбкдздм. Ц нездк.
удастойваць, -аю, -аеш, -ае.
УДАЎ, удАва, мн. удАвы, удАваў, м. Вялі
кая драпежная неядавітая змяя трапічных
і субтрапічных краін. Ц лрым. удававы, -ая,
-ае. Сямемсл/яд ўбдядеых (наз.).
УДАЎЖКІ лрысл. У даўжыню. 77ес цяенуўся нд некдяьк/ кЬ/дмел/рдўу.
УДАЎСТВО, -А, н. Бясшлюбны стан
удавы, удаўца.
УДАЦЦА', удАмся, удасіся, удАсца;
удадзімся, удасцёся, удадўцца; удАўся,
удалАся, -лбся; удАйся; здк. 1. (7 / 2 дс. не
ўзкь/е.). Паспяхова ажыццявіцца, завяр
шыцца; атрымацца вельмі ўдалым (у 2 і
З знач.). Слрдед ўбдлдся. <%дбэкдм убдўся.
Рос/лдм не ўбдлдся (пра чалавека, жывую
істоту: не вырас; разм.). 2. бездс., з /н%).
Аказацца магчымым зрабіць што-н., па
шчаслівіцца. Убдяося бдсл/д/^ь рэбку/о кн/еу. Яе ўбдяося зіезбз/ць. 3. (часцей у прош
лым часе), у кдео. Уладзіцца, вырасці па
добным на каго-н. Сын убдўся ў бдцьку. Ц
нездк. удавацца, -ёцца.
УДАЦЦА, удАмся, удасіся, удАсца; уда
дзімся, удасцёся, удадўцца; удАўся, -да
лАся, -лбся; удАйся; здк., у м/л/о. 1. (7 / 2дс.
не ўзкыб.). Урэзацца, зайсці далёка ў глыб
чаго-н. 7)%рде убдўся ў морд. 2. лердн. Ад
дацца якому-н. пачуццю, паглыбіцца (у З
знач.; разм.). У ў %?днл/дз/ю. Ц нездк. уда
вацца, удаібся, удаёшся, удаёцца; удаём
ся, удаяцёся, удаібцца.
УДАЦЬ, удАм, удасі^ удАсць; удадзім,
удасцё, удадўць; удАў, удалА, -лб; удАй;
удАдзены; здк., кдео (м/л/о) (разм.). Вы
даць, выкрыць каго-н. Яе бомся, я цябе не
ўбдм. II нездк. удаваць, удаіб, удаёш, удаё;
удаём, удаяцё, удаібць.
УДАЧА, -ы, мн. -ы, удАч, зк. Поспех,
патрэбны або жаданы зыход справы. Яечдкдндя ў. 77дэкдбдць убдчы. 7/у / ў./ (так
сама перан.: такі ўжо ўрадзіўся, няўдаліца;
разм., іран.).
УДАЧАРАЦЬ, -рў, -ріяш, -рыць; -рйм,
-рыцё, -рАць; -рбная; здк., кдео ("м/л/о).
Прыняць у сям'ю (дзяўчынку) на пра
вах роднай дачкі. Ц нездк. удачараць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц ндз. удачарэнне, -я, н.
УДАЧЛІВЫ, -ая, -ае. Такі, якому ўсё
ўдаецца, справы якога заўсёды завярша
юцца ўдачай. У чдлдеек. Ц ндз. удачлівасць,
-і, зк.
УДАЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які паспяхо
ва завяршыўся, удаўся. УЭдчндя лдезбкд.
2. Добры, удалы. ЎРдчндя былечкд хлебд.
Убдчнд (прысл.) лдбдбрдць колеры. II ндз.
удачнасць, -і, зк.
УДВАІХ, лрысл. Колькасцю ў дзве асо
бы рознага полу або істоты ніякага роду.
Мдц/ з сындл/ лрдцу/оць у.
УДВАЙНЕ, лрысл. У двайным памеры,
удвая. Здллдц/цьу.
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УДВАЯ, лрысл. 1. У два разы. У больм.
2. У два рады, сагнуўшы папалам, ^7/ст лалсры склабзены ў.
УДВОІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -біцца;
зак. Павялічыцца ўдвая, падвоіцца. 77асельн/цтва зарава ўбвоілася. Ц незак. удвбйвацца, -аецца. Ц наз. удваённе, -я, н.
УДВОІЦЬ, -бю, -біш, -біць; -бены;
зак., напе. Павялічыць удвая, падвоіць. У
наліаеанн/. Ц незак. удвбйваць, -аю, -аеш,
-ае. II наз. удваённе, -я, н.
УДВЎХ, лрысл. У колькасці двух муж
чын. У ехаць весялей.
УДЖАЛІЦЬ ад. джаліць.
УДЖГНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; зак. (разм.). 1. каео.
Балюча ўкалоць хабатком, джалам (пра
насякомых). 2. леран., каео, ла чым. Хвос
нуць, ударыць. У розеай.
УДЗВЙЭХ, лрысл. У колькасці дзвюх
жанчын. У ткнецца лу/лчэй.
УДЗЕВЯЦЁХ, лрысл. У колькасці дзе
вяці чалавек (толькі пра мужчын ці толькі
пра жанчын).
УДЗЕВЯЦЯРЫХ, лрысл. Колькасцю ў
дзевяць асоб рознага полу або істот нія
кага роду.
УДЗЁЛ', -у, .м. Сумесная дзейнасць
пры выкананні чаго-н., супрацоўніцтва ў
чым-н. ТТрыляць у у слабср/лц/леах. Аанцэрпі з убзелам вябомых артыстаў эстрабы.
УДЗЁЛ', -а, мн. -ы, -аў, лс У старажыт
най і сярэдневяковай Русі: вобласць, якой
кіраваў князь. Ц лрыл*. удзёльны, -ая, -ае. У
князь. УЭзельлле кяяс/лел.
УДЗЕЛЬНІК, -а, л*н. -і, -аў л*. Той, хто
ўдзельнічае ў чым-н. У слаборн/цліваў. Ц
ж. удзёльніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
УДЗЕЛЬНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, ае; ле
зак., у чым. Прымаць удзел у чым-н. У у
выбарах. У у ба/. У у мастацкай самадзей
насць
УДЗЕЛЬНЫ', -ая, -ае (кніжн.). Які мае
непасрэдныя адносіны, дачыненне да ча
го-н. II наз. удзёльнасць, -і, ж.
УДЗЕЛЬНЫ' ел удзел'
УДЗЕЛЬНЬР, -ая, -ае (спец.). Які мае
адносіны да адзінкі аб'ёму масы і пад. У
аб'ём. УЭзельная цеплаёмістасць. УЭзельная
ваеа (вага адзінкі аб'ёму рэчыва).
УДЗЕНЬ, лрысл. Днём.
УДЗЕСЯЦЁХ, лрысл. У колькасці дзе
сяці чалавек (толькі пра мужчын ці толькі
пра жанчын).
УДЗЕСЯЦЯРЙХ, лрысл. Колькасцю ў
дзесяць асоб рознага полу або істот нія
кага роду.
УДЗЕСЯЦЯРАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-ыцца; зак. Павялічыцца, узмацніцца ў
дзесяць разоў, у многа разоў. /Тамаеанн/ ўбзесяцярыліся. Ц незак. удзесяцярацца,
-ёецца.
УДЗЕСЯЦЯРЫЦЬ, -рў, рыш, рьіць;
-рым, -рыцё, -рёць; -рбны; зак., мто.
Павялічыць, узмацніць у дзесяць разоў, у
многа разоў. У сваё баеацце. У намаеанн/. Ц
незак. удзесяцяраць, -ёю, -ёеш, -ёе.

УДЗЕЎБАНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; зак. і абнакр. Ударыць
дзюбай, клюнуць.
УДЗЁЎБВАЦЬ ал удзяўбці
УДЗІРВАНЕЛЫ, ая, ае Які ўрос гус
той травой, пакрыўся дзёрнам. УЭзіреанелая зямля. II наз. удзірванёласць, -і, лс.
УДЗІРВАНЕЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , ёе;
зак. ўрасці густой травой, пакрыцца дзёр
нам. УЭзіреанелал*язка.
УДЗЬМЎЦЬ, мў, мёш, мё; мём,
-мяцё, -мўць; -мі; -мўты / УДЗЬМЎХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; -нуты; зак.,
мто ў млю. Дзьмучы, увесці ўнутр. У лаветра кубы-н. Ц незак. удзімёць, -ёю, -ёеш,
-ёе.
УДЗЯЛІЦЬ, удзяліб, удзёліш, удзёліць;
удзёлены; зак., мто каму-чаму. Аддаць,
даць, выдзеліўшы з чаго-н. У частку еаслабарк/ сыну. У уваеу кал*у-, чаму-н. Ц не
зак. удзяляць, -яю, -ёеш, -ёе.
УДЗЯЎБЦІ удзяўбў, удзяўбёш, удзяўбё; удзяўбём, удзеўбяцё, удзяўбўць; удзёўб,
удзяўблё, -лб; удзяўбі; удзяўбёны; зак. 1.
Часта ўдараючы, разрыхліць, зрабіць па
глыбленне ў чым-н. Зямля /лак умерзла,
мала не ў. яе. 2. каео-мто. Тое, што і удзеў
бануць. 3. леран., малоўкаео (мто) або каму
(разм.). Неаднаразова паўтараючы, заста
віць цвёрда засвоіць, зразумець што-н.;
убіць. У сабе ў еалаеу. Ц незак. удзёбваць,
-аю, -аеш, -ае (у 3 знач.).
УДЗЯЧНАСЦЬ, -і, лс. Пачуццё, якое
ўзнікае ў адказ за зробленае дабро, ува
гу; падзяка. /Трыняць млло-н. з убзячнасцю.
Словы ўбаячнасц/. Зрабіць мто-н. у знак
удзячнасці або са ў. за мто-н.
УДЗЯЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які адчувае, вы
казвае ўдзячнасць або прасякнуты ўдзяч
насцю. У чы/лач. Я дам белам/ ў. за баламоеу. У лоз/рк. 2. леран. Які абяцае добрыя
вынікі, плён, які можа апраўдаць затрача
ныя сілы, сродкі. Удзячная лраца.
УДМУРТЫ, -аў абз. -ўрт, -а, л*. Народ
угра-фінскай моўнай групы, які складае
асноўнае насельніцтва ўдмурцкай Рэс
публікі, што ўваходзіць у склад Расійскай
Федэрацыі. Ц лс. удмўртка, -і, ДА/-тцы, мн.
-і, -так. II лрым. удмурцкі, -ая, -ае.
УДбВЫ, -ая (разм.). Які (якая) з'яўля
ецца ўдаўцом (удавой).
УДбД, -а, Л/-дзе, л*н. -ы, -аў м. Птуш
ка атрада ракшападобных са стракатым
апярэннем, веерападобным чубам і загну
тай уніз дзюбай. II лрым. удодавы, -ая, -ае
(спец.). Сямейства ўбобавых (наз.).
УДОЙ, -ю, мн. -і, -яў л*. 1. Колькасць
малака, надоенага за адзін раз або за які-н.
перыяд часу. Сутачны ў. 77деыс/ць убо/. 2.
Тое, што і баенне. Малако вячзрняеаўбою. Ц
лрым. удбйны, -ая, -ае.
УДОЙНАСЦЬ, -і, лс. Тое, што і малоч
насць. Значна павысілася ў кароў
УДОЙНЫ, -ая, -ае. 1. ел. удой. 2. З вы
сокай малочнасцю. Удойныя каровы.

УДВ-УДЭ
УДОСТАЛЬ, лрысл. Да поўнага зада
вальнення, у дастатковай ступені.
зава
рыцца ў. У накарм/ць.
УДОЎЖ, лрыназ. з Р і лрысл. У напрам
ку даўжыні чаго-н. У сцен стаяць лавы.
0 Удоўж і ўпоперак (разм.) — 1) ва ўсіх
напрамках; 2) добра, да дробязей. Ребаць
мто-н. у / ўпоперак.
УДРУЖЫЦЬ, -ужў, -ўжыш, -ўжыць;
зак., каео-мто каму і без бал. Аказаць сяб
роўскую паслугу; узычыць. Уйірулсы мне,
сусебка, расабы. Рось бык убрулсыў/ (гаво
рыцца іранічна ў знач.: зрабіў шкоду не
прыемнасць).
УДУМАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак., у мто. Сканцэнтраваўшыся, уважлі
ва абдумаць што-н. У ў сэнс слова. Ц незак.
удумвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УДЎМЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Схільны глы
бока мысліць, унікаць у сэнс чаго-н. У
л/сьл*енн/к. Убумл/ва (прысл.) аналізаваць.
2. Які выяўляе такую здольнасць. Удумлі
выя вочы. II наз. удумлівасць, -і, лс.
УДУШЛІВАСЦЬ, і, лс 1. ел удушлівы
2. Частае, цяжкае дыханне; удушша.
УДУШЛІВЫ, ая, -ае 1. Які спірае
дыханне, робіць яго цяжкім. Убумл/вае
паветра. 2. Які выклікае ўдушша. У еаз.
3. Такі, як пры ўдушшы. У камель. Ц наз.
удўшлівасць, -і, лс. (да 1 знач ).
УДУШША, -а, н. Стан, пры якім спіра
ецца дыханне ў грудзях, не хапае паветра
для дыхання. А/учае ў.
УДУШЫЦЦА,
-упіўся,
-ўшышся,
-ўшыцца; зак. (разм.). 1. Павесіцца. 2. Па
мерці ад чаго-н. засеўшага ў горле. Ц незак.
удўшвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УДУШЫЦЬ, -ушў, -ўшыш, -ўшыць;
-ўшаны; зак. 1. каео (мто/ Павесіць
(разм.). 2. каео (мто). Забіць, сціснуўшы
горла, задушыць (разм.). 3. леран., каеомто. Задушыць, знішчыць. Свабобы не ў.
II наз. удушэнне, -я, н.
УДЫГАЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак., лераб
кім (разм.). Старацца задобрыць каго-н.
ліслівасцю; падлізвацца, паддобрывацца.
Яечаеамне лераб ім у. Ц наз. удыганне, -я, н.
УДЫХ, -у мн. -і, -аў м. Асобнае ўды
ханне; лроціл. выдых. Зрабіць ель/бокі ў.
УДЫХНУЦЬ', -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; зак., мто. Набраць у
лёгкія паветра пры дыханні. У свелсае
паветра. Ц незак. удыхёць, -ёю, -ёеш, -ёе;
наз. удыхённе, -я, н., лрым. удыхальны,
-ая, -ае.
УДЫХНУЦЬ', -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; зак., мто ў каео (мто)
(высок.). Абудзіць у кім-н. што-н. (які-н.
настрой, думкі і пад.). У набзе/о. У лсыцце
ў каео-н. (абудзіць да дзейнасці).
УДЭГЕЙЦЫ, -аў, абз. удэгёец, -гёйца,
м. Народнасць, якая жыве на тэрыторыі
Прыморскага і Хабараўскага краёў Ра
сійскай Федэрацыі. Ц лс. удэгёйка, -і, ДА/
-гёйцы, мн. -і, -гёек. Ц лрым. удэгёйскі, -ая,
-ае.

УЕД-УЗА
УЕДЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Здольны глы
бока пранікаць, уядацца ў што-н. У лях.
Уедлівая <%юрба. 2. перан. Які ўнікае ва ўсе
дробязі; прыдзірлівы. У чалавек. У харак
тар. II лаз. уедлівасць, -і, ж.
УЁЖНА, безас., у знач. вык. Дастаткова,
багата ежы. Лаць яе у., быкулелсна (хоць не
дастаткова яды, затое можна спакойна па
ляжаць; прыказка).
УЁЗД, -а і -у Л/-дзе, м. 1. -у, ал. уехаць.
2. -а, лія. -ы, -аў. Месца, праз якое ўязджа
юць куды-н. 77ры ўезбзе ў заеду.
УЁСЦІ, уём, уясі^ уёсць; уядзім, уясцё,
уядуць; уёў уела; уеш; зак. 1. мама і без бап.
(пераважна з адмоўем). Пражаваць, з'ес
ці. Сала такое салёнае, м/то яе ў. 2. неран.,
каза ^м/тр). Укалоць заўвагай, рэплікай
(разм.). II яезак. уядАць, -Аю, -Аеш, -Ае (да
2 знач.).
УЁСЦІСЯ', 1 і 2 ас. не ўжыв., уёсца; уядўцца; уёўся, уёлася; зак., у м/то. Глыбока
пранікнуць, упіцца ў што-н. Вяроўка ўелася ў цела. 77ыл уеўся ў скуру. Ц яезак. уядАцца, -Аецца.
УЁСЦІСЯ , уёмся, уясіся, уёсца; уядзімся, уясцёся, уядўцца; уёўся, -ёлася; уёшся; зак. (разм.). Прывыкнуць да якой-н.
стравы, корму, пачаць добра есці і тлус
цець. 77арсюк уеўся, але уставаць яе хоча. Ц
яезак. уядАцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
УЁХАЦЬ, уёду, уёдзеш, уёдзе; уёдзь;
зак. 1. Едучы, трапіць, пранікнуць унутр.
У у лес. 2. Праехаць які-н. шлях (разм.).
За бзень уехалі сто кілаліе/йраў. 3. неран.
Увайсці ў што-н. мяккае, сыпучае; асес
ці, угрузнуць. Аа/яа ўехала ў зялілю. Ц яезак.
уязджАць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц яаз. уёзд, -у, м.;
прыл/. уязны, -Ая, -бе. Утзяая брал/а.
УЖб 1. нрысл. Указавае на канчатковасць, завершанасць чаго-н. Ужо пайм/оў.
7ы ўлсо яе маленькая. 2. ярысл. Нарэшце.
Супакойся ты ўлсо/ 3. часц. ўзмацн. Ужыв.
для падкрэслівання, акцэнтавання асоб
нага слова. 77е так улсо брэнна. Ужо яе раз
яму казал/.
УЖЫВАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які часта, шы
рока ўжываецца; агульнапрыняты. Ужывальнае слова. Ц яаз. ужывальнасць, -і, лс.
УЖЫВАНЫ, -ая, -ае. Які ўжо быў ва
ўжытку. Ужь/еаяае абзенне.
УЖЫВАЦЦА ел ужыцца.
УЖЫВАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Аец
ца; яезак. Быць ва ўжыванні, ужываль
ным. II яаз. ужыванне, -я, я. і ужытак, -тку,
л/. Ўвайсці ваўлсыванне (ваўлсытак). Вый
сці з улсь/вання (улсытку).
УЖЫВІЦЬ, -ыўліб, -ывіш, -ьівіць; -ыўлены; зак., м/то (спец.). Змясціць унутр
жывога арганізма часова ці для прыжыў
лення. II яезак. ужыўляць, -Аю, -Аеш, -Ае.
УЖЁІТАК ел. ужывацца^, ужьпцЛ
УЖЫЎЧЫВЫ, ая, -ае Які ўмее ўжывацца (ел. ужыцца ў 1 знач.), ладзіць з дру
гімі або ўласцівы такому чалавеку. У чала
век. У характар. Ц яаз. ужыўчывасць, -і, лс.
УЖЁІЦЦА, -ывўся, -ывёшся, -ывёцца;
-ывёмся, -ывяцёся, -ывўцца; -йўся, -ылА-
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ся; -лбся; зак. 1. з кім. Наладзіць згоднае
жыццё з кім-н. Яе ўлсь/ўся з сусебзямі. 2.
Прывыкнуць да жыцця дзе-н., у якіх-н.
умовах. Яе ў. яа чулсь/яе. 3. у м/то. Унікшы,
асвоіцца з чым-н. У ў роля? (пра акцёра).
II яезак. ужывАцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
Якмолсаўабным чалавеку ў. яяяае/сць ілюбоў? (перан.).
УЖЁІЦЬ , -ывў, -ывёш, -ывё; -ывём,
-ывяцё, -ывўць; -ыў, -ылА, -лб; -ыві; зак.
(пераважна з адмоўем). Змагчы жыць,
пражыць дзе-н., з кім-н.; ужыцца. 7ам
я/хто яе ўлсыве.
УЖЁІЦЫ, -ывў, -ывёш, -ывё; -ывём,
-ывяцё, -ывўць; -ыў, -ылА, -лб; -ыві; -ыты;
зак., м/то. Выкарыстаць, прымяніць што-н.
для чаго-н. У лось/ метал. У незразумелае
слова. У м/то-н. у елсу. У сеае вебы. Ц не
зак. ужывАць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. ужывАнне, -я, н. / ужьггак, -тк^ л/. Рэчыхатняеа
ўлсытку.
УЗ .. (а таксама УЗА..., УС...), прь/стаўка. І. Ужыв. пры ўтварэнні дзеясловаў і
абазначае: 1) накіраванасць руху ўверх,
напр., узляцець; 2) напружанасць, сілу дзе
яння, хуткае наступленне якога-н. стану,
напр.: узвіхрыцца, узрасці; 3) давядзенне
дзеяння да якога-н. стану, мяжы, напр.:
узбоўтаць, уз-есціся. II. Ужыв. пры ўтва
рэнні назоўнікаў і прыслоўяў і абазначае:
на краі чаго-н. або побач з чым-н., напр.:
узлесак, узл/ор 'е, узбоч, узбоўлс.
УЗА..., прыстаўка. Тое, што іуз...; ужыв.
замест «уз...» перад збегам зычных і перад
зычнымі, пасля якіх пішацца мяккі знак
або апостраф, напр.: узабрацца, узаткяуць,
узаль/о, узаб'ю.
УЗАБРАЦЦА, узбярўся, узбярэшся,
узбяруцца; узбярбмся, узберацёся, узбярўцца; узабрАўся, -рАлася; узбярыся; зак.,
яа каео-м/то. Намагаючыся, забрацца на
верх. У яа вал. Ц яезак. узбірацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
УЗАГНАЦЬ, узганіб, узгбніш, узгбніць;
узагнАў -нАла; узгані; узагнАны; зак. 1.
каео-м/то. Прымусіць узысці куды-н.;
загнаць на што-н. У ката яа б{рэва. У мам/ыяу яа платформу. 2. каео. Прымусіць
падняцца адкуль-н., змяніць становішча;
успудзіць (разм.). У чарабу птум/ак. 3.
м/то яа м/то. Насадзіць. У абручы ма боч
ку. II мезак. узганяць, -Аю, -Аеш, -Ае.
УЗАД, лрысл. Назад, у процілеглы бок.
У і ўпераб. Я/ ў. мі ўпераб (ні з месца, ні
сюды, ні туды).
УЗАДРАЦЬ, уздзярў, уздзярэш, уздзярА;
уздзярбм, уздзерацё, уздзярўць; узадрАў,
-рАла; уздзяры; узадрАны; зак., м/то. 1.
Адарваць, аддзяліць рыўком угору што-н.
добра прымацаванае і пад. У л/асмічыму.
2. Узараць (цаліну, папар і пад.; разм.). У
бз/реая. II яезак. уздзіраць, -Аю, -Аеш, -Ае.
УЗАЕМА... Першая састаўная частка
складаных слоў у знач. ўзаемны, напр.:
узаемабапамоеа, узаемабзеянне, узаел/аеыеабны.

УЗАЕМААБУМОЎЛЕНАСЦЬ, і, ж
Узаемная абумоўленасць; уплыў адных
з'яў на другія.
УЗАЕМААДНОСІНЫ, -сін. Узаемныя
адносіны паміж кім-н. Таварыскія ў.
УЗАЕМАДАПАМОГА, і, ДМ-мбзе, лс
Узаемная дапамога, дапамога адзін адна
му. 7&саўзаемабаламоеі.
УЗАЕМАДЗЁЙНІЧАЦЬ,
аю,
аеш,
-ае; мезак. Знаходзіцца ва ўзаемадзеянні.
УЗАЕМАДЗЁЯННЕ, я, я 1. Узаемная
сувязь дзвюх з'яў. У попыту і прапановы.
2. Узгодненасць дзеянняў, узаемная пад
трымка. У авіяцыі і танкаў.
УЗАЕМАРАЗУМЁННЕ, я, я Узаемнае
разуменне і згода. т4тмас%)ера ўзаемаразу
мення.
УЗАЕМАСУВЯЗЬ, і, мн і, ей, лс Уза
емная сувязь, зносіны.
УЗАЁМНЫ, -ая, -ае. Які праяўляецца
ў адносінах адзін да аднаго. Ўзаемнае бавер 1?. У ўплыў. II наз. узаёмнасць, -і, лс.
УЗАКОНЕННЕ, я, мн і, -яў, я 1. ал
узаконіць. 2. Пастанова, якая мае сілу закона (уст., афіц.). Зборнікузаконенняў.
УЗАКОНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
зак., м/то. Надаць чаму-н. законную сілу.
У пастанову. Ц незак. узаконьваць, -аю,
-аеш, -ае; наз. узаконьванне, -я, н. Ц наз.
узакОненне,-я,н.
УЗАМЁН, прысл. і прыназ. з Р У абмен
на што-н., замест. ^прымаць у. У бульбы
атрымалі буракі.
УЗАПХНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак. (разм.). 1.
каео-м/то на м/то. Пхаючы, падняць на
верх. У воз на ўзгорак. 2. м/то на каеом/то. З цяжкасцю надзець што-н. вузкае,
цеснае або наспех надзець які-н. абутак.
77ебзь узапхнуў боты на ноеі. 3. перан., м/то
на каео (м/то). Узваліць, абцяжарыць ка
го-н. чым-н. Усю работу ўзапхнулі на абнаео. II незак. успіхаць, -Аю, -Аеш, -Ае і ус
піхваць, -аю, -аеш, -ае.
УЗАРАЦЬ ал. араць.
УЗАРВАЦЦА, -вўся, -вёшся, -вёцца;
-вёмся, -вяцёся, -вўцца; -віся; зак. 1. (7
і 2 ас. не ўлсыв.). Разбурыцца ад узрыву.
Транатаўзарвалася. 2. (7 і 2ас. неўлсыв.),
перан. Парушыцца (пра цішыню і пад.).
Дім/ыня ўзарвалася. Зала ўзарвалася аб ап
ладысментаў. 3. неран. Не стрымаць свай
го абурэння, вельмі раззлавацца (разм.).
Ён цярпеў-цярпеў і ўзарваўся. Ц незак. узрывАцца, -Аюся, -аёшся, -Аецца.
УЗАРВАЦЬ, -вў, -вёш, -вё; -вём, -вяцё,
-вўць; -ві; -вАны; зак. 1. м/то. Разбурыць
выбухам. У пераправу. 2. м/то. Узадраць,
парушыць цэласць чаго-н. У паблоеу. 3.
перан., м/то. Парушыць чым-н. спакой,
цішыню і пад. Тром апладысментаў уза
рваў цім/ыню. 4. перан., каео ('м/то); пера
важна безас. Абурыць, раззлаваць (разм.).
75та несправядлівасць узарвала яео. тіб яео
слоў мяне ўзарвала. Ц незак. узрывАць, -Аю,
-Аеш, -Ае (да 1—3 знач.).
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УЗАСОС У выразе: цалавацца ўзасос
(разм.) — цалавацца вельмі моцна, не ад
рываючыся.
УЗАТКНУЦЬ, -нў, -неш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; -нўты; здк. (разм.). 1. кдеотто. Насадзіць на што-н. вострае. 2. тто.
Наспех абуць, усунуць. У боты на босыя
ноаі. II нездк. устыкаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
УЗАЦЯЖКУ У выразе: курыць узацяж
ку — курыць зацягваючыся, удыхаючы ў
сябе дым.
УЗБАГАЦІЦЦА, -гачўся, -гацішся, -га
ціцца; -гацімся, -гаціцёся, -гацяцца; здк.
1. Стаць багатым, разбагацець (разм.). 2.
лердн. Папоўніцца чым-н., стаць больш
багатым па саставе, змесце і пад. Тйбліятэкд ўзбдед^ілдся ноеымі быбдннямі. У еолытдлг II нездк. узбагачАцца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца. Ц ндз. узбагачэнне, -я, н.
УЗБАГАЦІЦЬ, -гачў, -гаціш, -гаціць;
-гацім, -гаціцё, -гацйць; -гАчаны; здк., кдао-тто. 1. Зрабіць багатым, заможным. 2.
лердн. Зрабіць больш багатым, разнастай
ным па саставе, змесце і пад. У седю лдляць. II нездк. узбагачаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
ндз узбагачэнне, -я, н
УЗБАДЗЁРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыц
ца; здк. Стаць, зрабіцца бадзёрым, падба
дзёрыцца. II нездк. узбадзёрвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
УЗБАДЗЁРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; -ра
ны; здк., кдео ("тто). Выклікаць бадзёры
настрой, прыліў энергіі, падбадзёрыць.
Яао слоем .мяне ўзбдбзёрыл/. Ц нездк. узба
дзёрваць, -аю, -аеш, -ае.
УЗБАЛАМУЦІЦЬ ел. баламуціць
УЗБАРАНАВАЦЬ ел. баранаваць
УЗБЁГЧЫ, -бягў, -бяжыш, -бяжыць;
-бяжым, -бежыцё, -бягўць; -бёц -гла; -бя
жы; здк. Падняцца бягом куды-н. Ц нездк.
узбягаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
УЗБЁКГ, -аў дбз. -ёк, -а, .м. Народ, які
складае асноўную частку насельніцтва Узбекістана. Ц зк. узбёчка, -і, ДАТ-чцы, мн. -і,
-чак. II лрым. узбёкскі, -ая, -ае.
УЗБІВАЦЦА ел. узбіцца
УЗБІРАЦЦА ел. узабрацца.
УЗБІЦЦА, узаб'юся, узаб'ёшся, узаб'ёцца; узаб'ёмся, узаб'яцёся, узаб'ецца;
узбіўся, -білася; узбіся; здк. 1. нд кдаотто. Нечакана наскочыць, наткнуцца на
каго-, што-н., сутыкнуцца з кім-, чым-н.
непажаданым. У нд кдд^ень. У нд здсдсіу.
2. нд тто. Натрапіць, напасці на што-н.
(разм.). У нд лдту. У нд кдлейку (перан.:
разжыцца на грошы; разм.). 3. нд кдаотто. Узабрацца наверх, насесці, налез
ці на каго-, што-н. (разм.). У з бруднымі
ндедм/ нд лдўку. Ц нездк. узбівацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
УЗБІЦЬ, узаб'іб, узаб'ёш, узаб'ё; уза
б'ём, узаб'яцё, узаб'юць; узбіў -біла; узбі;
узбіты; здк., тто. 1. Ударам ці ўдарамі на
садзіць, накалоць. У дбруч нд бочку. У яілкі нд еоэкде. 2. Надзець, насунуць на штон. зверху або з цяжкасцю надзець што-н.
вузкае, цеснае (разм.). Лебзь узбіў лдліто

нд длечы. 3. Лёгкімі ўдарамі зрабіць больш
рыхлым, пышным, пеністым. У лдбутку.
У смлтднку. 4. Разбіць яйка на патэльню
(разм.). 5. Паставіць, пакласці, павесіць
што-н. на вельмі высокае, нязручнае мес
ца (разм.). Аубы ты ўзбіў еэ/лу скрынку ? Ц
нездк. узбіваць, -аю, -Аеш, -Ае.
УЗБОЎТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
здк., тто. Боўтаючы, перамяшаць паміж
сабой часцінкі якой-н. вадкасці. У мік
стуру. II нездк. узбоўтваць, -аю, -аеш, -ае.
УЗБОЧ, лрысл. і лрындз. з 7^ На нейкай
адлегласці ад чаго-н., у баку ад чаго-н. ^н
ітоўу. У ндсь/лустдялдерулдл/обзем.
УЗБРАЁННЕ, -я, н. 1. ел. узброіцца, уз
броіць, 2. Зброя і боепрыпасы для вядзен
ня вайны, бою. ТТбеыя бйыўзбрдення. .Быць
або зндхобз/ццд нд ўзбрденн/ (пра зброю,
якой аснашчаны войскі). 77рыня^ь (узяць)
нд ў. (таксама перан.: актыўна выкарыс
таць што-н.).
УЗБРОЕНАСЦЬ, -і, зк. Аснашчанасць,
наяўнасць неабходных сродкаў для вя
дзення бою. ТЬхнічндя ў. сельскдй адслдбдркі (перан.: аснашчанасць абсталяван
нем).
УЗБРОЕНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны
да барацьбы са зброяй у руках. У дтрдб.
Узброенде ндўсмднне. Узброеныя сілы (ар
мія, войскі). У нем/лрдлітэ/л (неўмяшан
не ў вайну пры поўнай да яе гатоўнасці).
УЗБРОІЦЦА, -бюся, -біліся, -біцца;
здк. 1. Запасціся сродкамі для вядзення
вайны, бою (зброяй, тэхнікай і пад.). У (Зд
зубоў. 2. лердн., чым. Запасціся сродкамі
для якой-н. дзейнасці. У ноедм тэррь^ям. Ц
нездк. узбройвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
II ндз. узбраённе, -я, н.
УЗБРОІЦЬ, -бю, -біш, -біць; -бены;
здк., кдао-тто. 1. Забяспечыць сродкамі
для вядзення вайны, бою (зброяй, тэхні
кай і пад.). У дрмі/о. У дтрдб еінтоўкдмі.
2. лердн., чым. Забяспечыць сродкамі для
якой-н. дзейнасці. У едслдйзрку ндеемтдм
тэхнікдй. Узброеным еокдм (пры дапамо
зе аптычных прылад). Ц нездк. узбройваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц ндз. узбраённе, -я, н.
УЗБУДАРАЖЫЦЦА ал бударажыць
УЗБУДАРАЖЫЦЬ ал бударажыць
УЗБУДЖАЛЬНІК, а, мн і, аў, м Той
(тое), хто (што) выклікае, узбуджае штон. У арылу.
УЗБУДЖАЛЬНЫ, ая, -ае 1. Які пры
водзіць у стан узбуджэння. *%бў(3экдльныя
сродкі. 2. Здольны хутка прыходзіць у стан
узбуджэння. ТТе'акд ў. чдлдеек. Ц ндз. узбу
джальнасць, -і, лс
УЗБУДЖАНАСЦЬ, і, зк Стан узбу
джэння.
УЗБУДЗІЦЦА, -уджўся, -ўдзішся,
-ўдзіцца; здк. 1. Прачнуцца, абудзіцца.
Дзіця ўзбўіЗзілдся дб туму. 2. Прыйсці ў
стан нервовага пад'ёму. ТТереы ўзбудзіліся.
II нездк. узбуджацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца
(да 2 знач.) і узбуджвацца, -аюся, -аешся,
-аецца (да 1 знач.). Ц ндз. узбуджэнне, -я,
н. (да 2 знач.).

УЗА-УЗВ
УЗБУДЗІЦЬ, -уджў, -ўдзіш, -ўдзіць;
-ўджаны; здк. 1. ал. будзіць. 2. кдао-тто.
Прывесці ва ўзбуджальны стан. У хеордад. У персы. 3. тто. Выклікаць, абудзіць
у кім-н. якія-н. пачуцці, думкі, стан. У
рэўндс^ь. У длетыт. У цікдўндсць. 4. тто.
Паставіць, вынесці на абмеркаванне, вы
рашэнне. У крымінальную слрдеу. У лытднне. II нездк. узбуджаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
II ндз. узбуджэнне, -я, н.
УЗБУДЛІВЫ, -ая, -ае (спец.). Здольны
рэагаваць на раздражненне. З^бубліеыя
ткднкі. II ндз. узбудлівасць, -і, зк.
УЗБУЙНІЦЬ, -ніб, -ніш, -ніць; -нім,
-ніцё, -нйць; узбўйнены; здк., тто. Аб'яд
ноўваючы, зрабіць больш буйным (у 1 і 2
знач.). У л/луткд%?ерму. Ц нездк. узбуйняць,
-яю, -яеш, -Ае. Ц ндз. узбуйнённе, -я, н.
УЗБУНТАВАЦЦА, -тўюся, -тўешся,
-туецца; -тўйся; здк. 1. Падняць бунт, паў
станне. 2. Прыйсці ў стан непакою, тры
вогі, узбударажыцца, усхвалявацца. 7?н
узбунтдедўся, лрдчытдўты тдкое. 3. (7 і
2дс. неўэкые.). Пакрыцца хвалямі, прый
сці ў рух. Рдкд ўзбунтдядлдся. Ц нездк. уз
бунтоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца (да І
знач.).
УЗБЯГАЦЬ ал узбегчы
УЗБЯРЭЖЖА, -а, лт. -ы, -аў, н. Паласа
зямлі ўздоўж марскога берага. Ц ярым. уз
бярэжны, -ая, -ае.
УЗВАДНЫ ал узводз
УЗВАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жа
ны; здк. 1. кдао-тто. Вызначыць вагу ка
го-, чаго-н. У рыбу. 2. лердн., тто. Папя
рэдне абдумаць, ацаніць. У усе лтачымдсці. II нездк. узважваць, -аю, -аеш, -ае. Ц зедр.
узважыцца, -жуся, -жышся, -жыцца (да 1
знач.); нездк. узважвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
УЗВАЛАЧЫ, -лакў, -лачЭш, -лачЭ; -лачбм, -лачацё, -дакуць; -лбк, -лаклА, -лб;
-лбчаны; здк. (разм.). 1. кдао-тто. Пад
няць наверх што-н. цяжкае, грувасткае.
У мех нд еоз. 2. кдао ("тто/ 3 цяжкасцю
паставіць на ногі. У кдня нд ноаі. Ц нездк.
узвалакаць, -Аю, -Аеш, -Ае і узвалакваць,
-аю, -аеш, -ае.
УЗВАЛАЧЫСЯ, -лакўся, -лачэшся, -лачбцца; -лачбмся, -лачацёся, -лакўцца;
-лбкся, -лаклАся, -лбся; здк. (разм.). 1. З
цяжкасцю ўзысці куды-н. У нд лдаордк. 2.
З цяжкасцю падняцца, устаць. У нд ноаі. Ц
нездк. узвалакацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца
і узвалаквацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УЗВАЛІЦЬ, -алю, -Аліш, -Аліць; -Алены; здк., тто нд кдао-тто. 1. Падняўшы,
наваліць. У мех нд нлечы. 2. лердн. Абця
жарыць каго-н. чым-н., ускласці што-н.
на каго-н. (разм.). У усю рдботу нд сдкрдтдрд. 3. лердн. Беспадстаўна абвіна
ваціць у чым-н. У ніну нд кдао-н. Ц нездк.
узвальваць, -аю, -аеш, -ае.
УЗВАР, -у, м. Адвар з ягад, траў і пад.,
а таксама кампот з сушаных фруктаў ці
ягад.
УЗВАРОЧВАЦЬ ал узвярнуць

УЗВ-УЗД
УЗВАРУШЫЦЦА, упіўся, -ўшыш
ся, -ўшыцца; здк. 1. Пачаць варушыцца,
рухацца. ЛТкрамк/ ўзеарумыл/ся. 2. лерак.
Выйсці са стану вяласці, расшавяліцца
(разм.). .Вяскоўцы ўзеарумыл/ся — мачаў
ся сенакос. II незак. узварушвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
УЗВАРУШЫЦЬ, -ушў, -ўшыш, -ўшыць;
-ўшаны; зак., каео-млю. 1. Злёгку павару
шыць, разварушыць. У зямлю закот? (Зраза.
2. лерак. Вывесці са стану вяласці, па
сіўнасці; расшавяліць, узняць; абудзіць,
ажывіць (разм.). У нарос). У успаміны. 3.
лерак. Выклікаць глыбокія пачуцці, узру
шыць (разм.). Лесніка набма ўзеарумыла
яе. II незак. узварушваць, -аю, -аеш, -ае.
УЗВАР'ЯВАЦЦА ад вар'явацца.
УЗВАР'ЯВАЦЬ ад вар'яваць.
УЗВЕЛІЧЭННЕ ад узвялічыць
УЗВЕСЦІ, -вядў, -вядзёш, -вядзё; -вя
дзём, -ведзяцё, -вядўць; -вёў, -вялА, -лб,
-вядзі; -вёдзены; зак. 1. каао на млю. Ве
дучы, дапамагчы ўзысці, падняцца наверх
чаго-н. У бзіця на аднак. 2. м/ло на каеоммо. Узняць (вочы, позірк), паглядзець
уверх. У зоны на каао-н. 3. млю. Прывес
ці ў гатовае да выстралу становішча (пра
зброю). У курок. 4. акно. Збудаваць, па
ставіць. У будынак. У /юмн/к. 5. лерак.,
каео-нплоў н/?яо. Узвысіць да якога-н. ста
ну, звання; надаць чаму-н. іншае ці важ
нае значэнне. У ўране заслужанага Дзеяча
наеукі. У ў абсалю/я. У ммо-н. у закон. 6.
лерак., млю на каао. Несправядліва прыпі
саць каму-н. што-н. У наклёп на каао-н. 7.
млю ў млю (у якую-н. ступень, у квадрат, у
куб). Памножыць лік (ці велічыню) сам на
сябе столькі разоў колькі вызначае паказ
чык ступені. У сему куб. II незак. узвбдзіць,
-бджу, -бдзіш, -бдзіць. II наз. узвядзённе,
-я, н. іузвОд, -у 37-дзе, л?. (да 1 і 3 знач.).
УЗВІХРЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-ыцца; зак. Закружыцца віхрам. З^еілрыўся лыл на барозе.
УЗВІЦЦА, узаўтбся, узаўёшся, узаўёцца; узаўёмся, узаўяцёся, узаўібцца; уз
віўся, -вілАся, -лбся; узвіся; зак. 1. (7 і 2
ас. не ўжые.). Наматацца. ТТллкіўзейііся на
млульку. 2. Узляцець увысь, падняўшыся,
закруціцца, закружыцца. Узем/ся галубы.
З^еіўся клубок ааню. 3. лерак. Прыйсці ў
раздражнены стан (разм.). Ц незак. узві
вацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
УЗВІЦЬ, узаўіб, узаўёш, узаўё; узаўём,
узаўяцё, узаўюць; узвіў -вілА, -лб, узві;
узвіты; зак., м/ло. 1. Навіць, наматаць на
што-н. У німкі на ейлумку. 2. Падняўшы,
закружыць, закруціць. 7?ецер узеіў мл/амкі лалеры. Ц незак. узвіваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
УЗВОД', -а, 37-дзе, л/н. -ы, -аў, л/. Пад
раздзяленне роты, эскадрона або батарэі.
II крылі, узвОдны, -ая, -ае. Узеобны (наз.: уз
водны камандзір).
УЗВОД, -а і -у, 37 -дзе, л/. 1. -у, ел. уз
весці. 2. -а, лін. -ы, -аў. Прыстасаванне ва
ўдарным механізме зброі, якое дае маг
чымасць узвесці курок (спец.). Аурок на
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ўзеобзе. 0 На ўзводзе (разм.) — 1) у стане
ап'янення; 2) у стане нервовага ўзбуджэн
ня. II лрыл/. узвадны, -Ая, -бе.
УЗВОДЗІЦЬ ал узвесці
УЗВЫСІЦЦА, -ышуся, -ысішся, -ысіцца; зак. 1. Узняцца ўвысь, падняцца вы
шэй навакольнага (паэт.). 2. лбран. Да
сягнуць больш высокага грамадскага
становішча, значэння, ^абапне ў. Ц незак.
узвышацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц ноз.
узвышэнне, -я, н
УЗВЫСІЦЬ, -ышу, -ьісіш, -вісіць;
-ышаны; зак., каго-ммо. 1. Узняць увысь,
падняць вышэй навакольнага (паэт.). 2.
лерак. Надаць каму-, чаму-н. больш вы
сокае становішча, значэнне. У каео-н. у
чыіх-н. зачах. 0 Узвысіць голас — тое, што
і павысіць голас. Ц незак. узвышаць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц наз. узвышэнне, -я, н.
УЗВЫШАНЫ, ая, ае 1. Які ўзвыша
ецца над наваколлем; высокі. З^еыманая
л/ясцоеасць. 2. л^ран. Поўны глыбокага
зместу, значэння, высакародны, які ўзвы
шаецца над паўсядзённасцю (высок.).
еыманае пачуццё. Ц наз. узвышанасць, -і, ж.
(да 2 знач.).
УЗВЫШАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; незак. 1. ал. узвысіцца. 2. Пра што-н.
высокае: стаяць, знаходзіцца дзе-н., вы
лучаючыся сярод чаго-н. сваёй вышынёй;
высіцца. Узбоўж набярэжнай уздымаліся
бубынкі.
УЗВЫШША, а, л/н ы, аў, н І. Высо
кая гарыстая або ўзгорыстая мясцовасць.
Мазырскае ў. 2. Тое, што і узеымэнне (у 2
знач.).
УЗВЫШЭННЕ, -я, н І. ал узвысіцца,
узвысіць. 2. л/н. -і, -яў. Узвышанае месца.
Узысці на ў.
УЗВЯДЗЁННЕ ал узвесці
УЗВЯЛІЧЫЦЬ, -чу, чыш, чыць; -ча
ны; зак., каео-ммо (высок.). Паказаць
вялікім, значным; праславіць; узнесці. У
радзіму ў песнях. Ц незак. узвялічваць, -аю,
-аеш, -ае; наз. узвялічванне, -я, н. Ц наз. уз
велічэнне, -я, н.
УЗВЯРНУЦЬ, -вярнў, -вёрнеш, -вёрне; -вярні; -вёрнуты; зак., м/ло (разм.). 1.
Ускапаць, узараць, узламаць паверхню чаго-н. Сеінні ўзвярнулі беор. 2?ецер узеярнуў
сліраху. 2. на каао-м/ло. Падняўшы, нава
ліць, узваліць. У паклажу на доз, на пле
чы. 3. лбран., на каао. Прыпісаць каму-н.
чужую віну незаслужана абвінаваціць.
Усю мну ўзеярнул/ на с/лрэлачн/ка. Ц незак.
узварбчваць, -аю, -аеш, -ае.
УЗІАДАВАЦЬ, -дўю, -дўеш, -дўе; -дўй;
-давАны; зак., каао-м/ло. Вырасціць, гаду
ючы, выхоўваючы. Дзе/лак у. — не грыбоў
назбіраць (прыказка). У саб. У набзею (пе
ран.). II незак. узгадбўваць, -аю, -аеш, -ае.
УЗГАДНІЦЬ, -гадніб, -гбдніш, -гбдніць; -гбднены; зак. 1. млю і млю з чыл/.
Прывесці ў пэўную адпаведнасць з чым-н.
У бзеянн/. У габаеы план з бырэкліарам. 2.
млю з кіл/. Абмеркаваўшы, выпрацаваць
адзіную думку наконт чаго-н., атрымаць

згоду на што-н. У пытанне з начальсліеам.
II незак. узгадняць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. узгаднённе, -я, н.
УЗГАЛОЎЕ, -я, л/н. -і, -яў н. Месца
на пасцелі, куды кладуцца галавой. Доля
ўзгалоўя с/ла/ць /лул/бачка.
УЗГАНЯЦЬ ел узагнаць
УЗГАРЭЦЦА, -рўся, -рьішся, -рыцца;
-рымся, -рыцёся, -рАцца; -рьіся; зак. 1.
(7/ 2 ас. не ўжые.). Загарэцца, разгарэц
ца. Дооеыўзгараліся. 2. (71 2ас. неўжые.),
леран. Нечакана ўзнікнуць, пачацца.
горэлася сеарка. 3. леран., чыл/, без бал. і
з ін%?. Запаліцца якім-н. пачуццём, моц
на захацець зрабіць што-н. У жабаннем.
II незак. узгарацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца /'
узгарвацца, 1 і 2 ас. не ўжыв., -аецца (да 1
знач.).
УЗГОДНЕНЫ, -ая, -ае Такі, у якім да
сягнута адзінства, згода (у 2 знач.). Узгобненаерамэнне. Ц наз. узгодненасць, -і, ж.
УЗГОРАК, -рка, л/н. -ркі, -ркаў л/. Не
вялікая горка, узвышэнне з пакатымі схі
ламі; пагорак. ТТясчаныў. Ц лал/янм. узгора
чак, -чка, л/н. -чкі, -чкаў, л/.
УЗГОР'Е, -я, л/н. -і, -яў н. Невялікае
ўзвышэнне, узгорак.
УЗГОРКАВАТЫ, ая, ае (разм) Тое,
што і узеррысл/ы. II наз. узгоркаватасць, -і, ж.
УЗГОРЫСТЫ, -ая, -ае. Няроўны, з вя
лікай колькасцю ўзгоркаў У рэльеф. Ц наз.
узгорыстасць, -і, ж
УЗГРЭЦЬ, -бю, -беш, -бе; -бты; зак.,
каео ^мл/о) (разм.). Моцна вылаяць ці на
біць за якую-н. правіннасць. Ц незак. уз
граваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
УЗДЗЕЙНІЧАЦЬ, аю, аеш, -ае; зак
і незак., на каго-млю. Аказаць (аказваць)
уздзеянне, паўплываць (уплываць). У аса
бістым л/іыклабал/.
УЗДЗЕРЦІ, -дзярў, -дзярбш, -дзярб; -дзярбм, -дзерацё, -дзярўць; -дзёр,
-дзёрла; -дзяры; -дзёрты; зак., млю. Тое,
што і узадраць. Ц незак. уздзіраць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
УЗДЗЕЦЬ, -ёну -ёнеш, -ёне; -ёнь;
-ёты; зак., млю на каго-млю. 1. Надзець,
нацягнуць (адзенне, абутак і пад.). У бо
мы на ногі. 2. Павесіць, начапіць, прыма
цаваць да чаго-н. У рукзак на плечы. У
няпмю на крук. 3. Насадзіць на вастрыё,
стрыжань, праколваючы, надзець на штон. У кола на еось. У кавалак л/яса на еібэлец. II незак. уздзяваць, -Аю, -Аеш, -Ае.
УЗДЗЕЯННЕ, -я, л/н. -і, -яў н. Дзеянне,
накіраванае на каго-, што-н. з мэтай да
біцца чаго-н., паўплываць на каго-, пггон. 7?ыць пабузбзеяннем убачанага.
УЗДОЎЖ, лрыназ. з Р і лрысл. Тое, што
і убоўж.
УЗДРЙГ, -у, л/. Сутаргавы рух ад моц
нага пачуцця; дрыжанне.
УЗДРЫГНУЦЦА, нўся, нёшся, -нёц
ца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак. 1.
Уздрыгнуць, здрыгнуцца, задрыжаць. У
аб нечаканага с/луку. Тблас узбрыгнуўся аб
хеаляеання. 2. (7 і 2 ас. не ўжые.). Скала-
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нуцца, страсянуцца, задрыжаць. Яб лавеву
вел/ру еал/нк/ ўзо{рыенул/ся.
УЗДРЫГНЎЦЬ, ну, нёш, не; нём,
-няцё, -нўць; -ні; зак. 1. Здрыгануцца,
задрыжаць. У аб нечаканасц/. Талае узс{рыенуў. 2. (7 / 2 ас. лс ўлсыв.). Тое, што і
узс^ыенуцца (у 2 знач.). 777ь/бь/ўзбрь/енул/. Ц
лезак. уздрыгваць, -аю, -аеш, -ае.
УЗДЎМАЦЦА, -аецца; безас., зак., з
/н%?. Нечакана прыйсці ў галаву, захацец
ца. Здумалася з 1?збз/ць ба знаёл/аеа.
УЗДЎМАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; зак. 1. з
/н%*. Нечакана, раптам захацець ці выра
шыць што-н. зрабіць. Яе ўздумайце ехаць
без .мяне/2. каео-м/л/о і з бабам. Успомніць,
прыпомніць (разм.). Я ўзбул/ала, м/л/о ле
прынесла ям/чэ о^роў у хал/у. Ц лезак. уздўмваць, -аю, -аеш, -ае (да 2 знач.).
УЗДЁІМ, -у, л/. 1. ал. узняцца, узняць. 2.
лерал. Развіццё, рух наперад. У навук/. 3.
леран. Натхненне, прыліў энергіі. 7ворчь/
ў. 77рацазаць з уздымам.
УЗДЫМАЦЦА ал. узняцца
УЗДЫМАЦЬ ал узняць
УЗДЁІХ, -у, л/л. -і, -аў, л/. Удых, а за ім
і выдах. Тяыбок/ ў. Да алом/няеа ўзбь/ху (да
смерці).
УЗДЫХАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лезак. 1.
Рабіць уздыхі. 2. лерам., ла к/м-чыл/. Су
маваць, тужыць. У ла кахалай. Ц а^лакр.
уздыхнуць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё,
-нўць; -ні (у 1 знач.).
УЗ'ЁСЦІСЯ, уз'ёмся, уз'ясіся, уз'ёсца;
уз'ядзімся, уз'ясцёся, уз'ядўцца; уз'ёўся,
-ёлася; уз'ёшся; зак., ла каео-м/л/о (разм.,
неадабр.). Неўзлюбіўшы, раззлаваўшыся
або раздражніўшыся, пачаць папракаць,
вінаваціць, лаяць каго-н. У ла нявес/лку.
II лезак. уз'ядАцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
УЗІМКУ, лрысл. (разм.). Зімой. У еасц/нец занос/ць снееам.
УЗІРАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца; ле
зак. 1. у каео-м/л/о. Вельмі ўважліва, напру
жана глядзець куды-н., на каго-, што-н.;
углядацца. У ў &мячыль. У ў л/вар. 2. у
м/л/о. Разглядаць сябе ў чым-н., глядзецца
ў што-н. У ўл/осл/зрка.
УЗЛАВАЦЦА ел. злавацца.
УЗЛАВАЦЬ ел. злаваць.
УЗЛАЖЫЦЬ, -лажў, -лбжыш, -ло
жыць; -лбжаны; зак. 1. каео-м/л/о ла м/л/о.
Палажыць на што-н., паверх чаго-н.; ус
класці. У бервяно ла сан/. 2. лерал., м/л/о ла
каео-м/л/о. Даручыць што-н. каму-н. У абказлас/^ь ла брыеайз/раў.
УЗЛАМАЦЬ, -ламліб, -лбміш, -лбміць;
-ламі; -ламАны; зак., м/л/о. Ломячы, раз
біць, адкрыць, развярнуць (што-н. за
пёртае, цэлае і пад.). У бзверы. Ц лезак.
узломліваць, -аю, -аеш, -ае / узлбмваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц лаз. узлОм, -у л/. Арайзелс
зузлол/ам.
УЗЛАХМАЦІЦЦА ел. лахмаціцца
УЗЛАХМАЦІЦЬ ая лахмаціць
УЗЛЁГЧЫ, -лАгу, -лАжаш, -ляжа; -ля
жам, -лАжаце, -лАгуць; -лёц -лёгла; -ляж;
зак., ма каео-м/л/о. Прыхіліўшыся, націс

нуць тулавам або часткай яго, наваліцца.
У ^рубзьм/ ла сл/ол. Ц лезак. узлягаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
УЗЛЁЗЦІ, -зу, -зеш, -зе; узлёз, -зла; узлёзь; зак. 1. ла м/л/о. Узабрацца куды-н.
высока, на паверхню чаго-н. У ла слул. 2.
ла каео-м/л/о. Пра адзенне, абутак: надзец
ца, налезці (разм.). Дол/ лейзьулез ла лаеу.
3. ла каео-м/л/о. Прыціснуць нагой каго-,
што-н., наступіць (разм.). Ц лезак. узлазіць,
-лажу, -лАзіш, -лАзіць.
УЗЛЁСАК, -ску, л/л. -скі, -екаў, л/. / УЗЛЁССЕ, -я, л. Край лесу.
УЗЛЁТ, -у, М-лёце, л/л. -ы, -аў, л/. 1. ел.
узляцець. 2. лерал., чаео. Уздым, натхнен
не (высок.). У с/л.
УЗЛЁТНЫ ел. узляцець.
УЗЛІВАННЕ, -я, л. У старажытнасці:
прынясенне віна ў ахвяру багам.
УЗЛІЦЬ, узалыб, узальёш, узальё;
узальём, узальяцё, узалыбць /-лыб, -ліёш,
-ліё; -ліём, -ліяцё, -ліібць; узліў, -лілА,
-лб; узлі; узліты; зак., м//ло і чаео. Лінуць
якую-н. вадкасць на паверхню чаго-н. У
алей ла лал/эяьн/о. Ц лезак. узліваць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
УЗЛОМ ел. узламаць.
УЗЛОМЛІВАЦЬ ел узламаць
УЗЛОМВАЦЬ ел узламаць
УЗЛОМШЧЫК, -а, л/л -і, -аў л/ Той,
хто ўзломлівае што-н. з мэтай абраба
вання.
УЗЛУШЧЫЦЬ ел лушчыць
УЗЛЯГАЦЬ ел узлегчы
УЗЛЯЦЁЦЬ, -лячў, -ляціш, -ляціць;
-ляцім, -леціцё, -ляцАць; -ляці; зак. Уз
няўшыся, паляцець. Самалёл/ узляцеў.
7?ераб7 ўзляцел/ ла сл/раху. У у лавел/ра
(таксама перан.: узарвацца, разляцецца ад
выбуху). II лезак. узлятаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
лаз. узлёт, -у Л/ -лёце, л/.; лрь/л/. узлётны,
-ая, -ае. Услёл/ная паласа.
УЗМАКРЭЛЫ, -ая, -ае (разм.). Які стаў
мокрым (звычайна ад поту). У лоб.
УЗМАКРЭЦЬ ел макрэць
УЗМАСЦІЦЦА, -машчўся, -мбсцішся,
-мбсціцца; зак., ла м/л/о (разм.). Узабраў
шыся, змясціцца. У ла бах. Ц лезак. узмбшчвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УЗМАХНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; зак., чым. Махнуць (з
рухам уверх). У крылам/. Ц л/лаеакр. узмАхваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лаз. узмАх, -у, л/.
УЗМАЦНЁЛЫ, -ая, ае 1. Які ўзмац
неў павялічыўся ў сіле, стаў больш тры
валым. У вецер. З^зл/ацлелая о^рулсба. 2. Які
стаў больш здаровым, моцным. У лаблел/ак. 3. Які атрымаў больш шырокі раз
мах і арганізаванасць. У^л/ацнеяь/я ал/рабь/
ларл/ызан.
УЗМАЦНЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; зак. 1. (7
/ 2ас. не ўлсыв.). Узмацніцца, павялічыцца
ў сіле, стаць больш трывалым. 7?ецер узл/ацлеў. 7олас узмацнеў. 77ебузмацнеў. 2. (7 /
2 ас. не ўлсые.). Стаць больш моцным (у 6
знач.), умацавацца. Таслабаркаўзл/ацнела.
3. Стаць больш здаровым, вынослівым. За

УЗД-УЗН
яел/а бзец/ўзмацнеў//. Ц наз. узмацнённе, -я,
н.
УЗМАЦНІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-мбцніцца; зак. Стаць мацнейшым. 7?ецер
узмацн/ўся. Доль узмацн/ўся. Лл/ака ўзмацнй/ася. II незак. узмацняцца, -Аецца. Ц наз.
узмацнённе, -я, н.
УЗМАЦНІЦЬ, -мацніб, -мбцніш, -мбцніць; -мбцнены; зак., м/л/о. Зрабіць мац
нейшым. У еук. Яр/ль/лерь/я ўзмацн/ла
аеонь. У вь/хаваўчу/о рабол/у. Ц незак. уз
мацняць, -яю, -Аеш, -Ае. Ц наз. узмацнённе,
-я, н.
УЗМАЦНЯЛЬНІК, а, л/н і, аў л/
Прылада для павелічэння магутнасці або
напружання чаго-н. Злекл/рычны ў.
УЗМАЦНЯЛЬНЫ, ая, ае (спец) Які
прызначаны для ўзмацнення, павелічэн
ня чаго-н. Узмацняльная лабс/ланць/я. Узл/ацняльнае абценне су^/кса.
УЗМЁЖАК, -жка, л/н. -жкі, -жкаў, л/.
Частка сенажаці, аблогі, якая прымыкае
да агарода. Ябкас/ць у.
УЗМОР'Е, -я, л/н. -і, -яў, н. Марское
ўзбярэжжа, а таксама мора каля берага.
.Жыць на ўзмор 7.
УЗМОЦНЕНЫ, ая, ае 1. Павяліча
ны, палепшаны. Узмоцненае харчаванне.
2. Надта настойлівы (кніжн.). У^л/оцненыя
просьбы. II наз. узмоцненасць, -і, лс.
УЗМОШЧВАЦЦА ел узмасціцца
УЗМУЖНЁЛЫ, -ая, -ае. Які дасягнуў
поўнага фізічнага развіцця, стаў дарос
лым. У хлопец. -%мулснелая посл/аць. Ц наз.
узмужнёласць, -і, лс.
УЗМУЖНЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; зак. Да
сягнуць поўнага фізічнага развіцця, стаць
зусім дарослым. ТОнак узмулснеў. Ц наз. узмужнённе, -я, н.
УЗМЁІЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., каео (м/л/о). Запарыць хуткай яздой
(пра каня). Ц незак. узмыльваць, -аю, -аеш,
-ае.
УЗНАВІЦЬ, -наўлю, -нбвіш, -нбвіць;
-нбўлены; зак., м/л/о. 1. Стварыць нанава.
У кал/л/ал. 2. Аднавіць, адрадзіць разбу
ранае. У еораб. 3. Пачаць зноў перапыне
нае. У знаёмсм/ва. 4. Аднавіць, паўтарыць
у копіі: творча аднавіць. У м/л/о-н. у лал/яц/. У ларл/рэл/. II незак. узнаўляць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц наз. узнаўлённе, -я, н.
УЗНАГАРОДА, -ы, ДАТ -дзе, л/н. -ы,
-рбд, лс. 1. Плата, дар за якія-н. заслугі і
пад. Трам/овая ў. 2. Ганаровы знак, ордэн,
медаль і пад., якімі адзначаюцца чые-н.
заслугі. 7?ысокая ўрадавая ў. Ц лрь/л/. узнага
родны, -ая, -ае. У я/сл/.
УЗНАГАРОДЖАННЕ, я, н 1. ел уз
нагародзіць. 2. Тое, што і узнаеароба (у 1
знач.). Трам/оваеў.
УЗНАГАРОДЗІЦЬ, джу, дзіш, дзіць;
-джаны; зак., каео (м/л/о) чым. 1. Даць ва
ўзнагароду што-н. У орбэнам. У ар/нь/сл/аў воплескам/ (перан.). 2. леран. Надзя
ліць, абдарыць чым-н. (кніжн.). 77рыроба
ўзнаеаробз/ла яео л/ален/лам. Ц незак. уз
нагароджваць, -аю, -аеш, -ае; наз. узна-

УЗН-УЗР
гарОджванне, -я, н. Ц наз. узнагароджанне,
-я, н. (да 1 знач.). ТТрабставіць ба ўзнаеаробжання. II нрым. узнагародны, -ая, -ае (да
1 знач.). Узнагародная грамата. Ўтрымаць
узнагаробныя (наз.).
УЗНАЎЛЕННЕ, -я, н. 1. ая. узнавіць.
2. У эканоміцы: пастаяннае паўтарэн
не, бесперапыннае аднаўленне працэсу
вытворчасці. Расшыранае ў. Ц лрым. узнаўлёнчы, -ая, -ае.
УЗНАЎЛЯЛЬНІЦ а і у, мн і, -аў, м 1.
-а. Той, хто што-н. узнаўляе. 2. -у. Рэчыва,
з дапамогай якога адбываецца рэакцыя
ўзнаўлення (саставу колеру і пад.). У бля
валасоў (сродак для ўзнаўлення ранейша
га колеру).
УЗНАЧАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; -лены;
зак., што. Стаць на чале чаго-н., узяць на
сябе кіраўніцтва чым-н. У дэлегацыю. У
камісію. II незак. узначальваць, -аю, -аеш,
-ае.
УЗНЕСЦІ, -нясў, -нясёш, -нясё; -ня
сём, -несяцё, -нясўць; -нёс, -нёсла; -нясі; -нёсены; зак. 1. каао-што. Падняўшы,
занесці наверх. У вёб{ры з вабою на ганак.
2. н^ран., што. Узняць угору ускінуць. У
смык рукой. У вочы. 3. што. Збудаваць. У
палац. 4. айран., каео ("што). Узвялічыць,
узвысіць. Лес узнёс гэтага чалавека. Ц не
зак. узнбсіць, -білу -Осіш, -Осіць. Ц наз. узнясённе, -я, н. (да 2—4 знач.).
УЗНЕСЦІСЯ, -нясўся, -нясёшся, -нясёцца; -нясёмся, -несяцёся, -нясўцца;
-нёсся, -нёслася; -нясіся; зак. І. Падняц
ца ўверх, узляцець. 2. пйран. Стаць гана
рыстым, фанабэрыстым, пагардлівым
(разм.). II незак. узносіцца, -Ошуся, -бсішся, -бсіцца. II ноз. узнясённе, -я, н. (да 1
знач.).
УЗНЁСЛЫ, -ая, -ае. 1. Прыўзняты,
урачысты. У настрой. Узнёслая прамова.
2. Поўны вялікага значэння, глыбокага
зместу, высакародных пачуццяў Узнёслыя
моры. II наз. узнёсласць, -і, зк.
УЗНІКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; узнік,
-кла; зак. Пачацца, стварыцца, зарадзіцца. Узнікла небавбрб. Ц незак. узнікаць, -Аю,
-Аеш, -ае. Ц наз. узнікнённе, -я, н.
УЗНОС, -у м. 1. ад. узнесці. 2. мн. -ы,
-аў Унесеныя за што-н. грошы. Лрафсаюзныя ўзносы.
УЗНАСІЦЦА гд узнесціся
УЗНОСІЦЬ гд узнесці
УЗНЯСЁННЕ гд. узнесці, узнесціся.
УЗНЯТЫ, -ая, -ае. 1. Радасна-ўсхваляваны, бадзёры. У настрой. 2. Узвыша
ны, урачысты (пра мову стыль). Ц наз. уз
нятасць, -і, ж.
УЗНЯЦЦА, -німўся, -німешся, -німецца /' уздымўся, уздьімешся, уздьімецца;
-нйўся, -нялАся, -лбся; -німіся і уздыміся;
зак. 1. Перамясціцца ўверх ці прыняць
больш высокае становішча. У на гару. У
на сцэну. 7ўкі ўзняліся. У ла службовай
лесвіцы (перан.: дасягнуць больш высока
га грамадскага становішча). 2. Узвысіцца
над кім-, чым-н. Скалы ўзнял/ся наб вабой.
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У наб групавым/ спрэчкам/ (перан.: ста
ць вышэй каго-н.). 3. (7 / 2 ас. не ўлсыб.).
З'явіцца над гарызонтам (пра месяц, воб
лакі і пад.); распаўсюдзіцца над чым-н.
(пра туман, дым і пад.). Заняўся месяц, 7?аб
катлом узнялася пара. 4. Тое, што і пад
няцца (у 2 знач.). У з ложка. 5. (7 / 2 ас.
не ўжыв.). Узляцець, падняцца ў паветра.
Лачкі ўзнял/ся ў паветра. Самалёт узняўся
ў неба. 6. лбран., на што. Пачаць актыў
ныя дзеянні. ТУороб узняўся на барацьбу з
берагам. 7. (7 / 2 ас. не ўжыв.). Узнікнуць,
пачаць праяўляцца ў дзеянні. Узнялася
лан/ка. Узняўся пратэст. Узняўся вецер.
8. Павялічыцца ў росце; вырасці, стаць
дарослым; уздуцца, успучыцца. Узняліся
трасы. Узнял/ся баец/, пайшл/ на свой хлеб.
Узнялася шчака. 9. (7 / 2 ас. не ўлсые.), пе
ран. Стаць больш высокім, павялічыцца;
дасягнуць вышэйшага ўзроўню развіцця.
Узнял/ся цэны. Узнялася тэмпература. Уз
няўся настрой (стаў больш бадзёрым, па
лепшыўся). 10. (7 / 2 ас. не ўлсые.). Нала
дзіцца, палепшыцца, развіцца. Узнялася
гаспадарка. 11. перан. Раззлавацца, стра
ціць раўнавагу. — Тйто еы робіце/ — уз
няўся на бзяцей бацька. Ц незак. узнімацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца / уздымацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца. Ц наз. уздым, -у м. (да
1—7, 9, 10 знач.).
УЗНЯЦЬ, -німў, -німеш, -німе / уздымў, уздымеш, уздыме; -нА^ -нялА, -лб;
-німГ / уздымі; -нАты; зак. 1. каго-што.
Нагнуўшыся, узяць што-н. (з зямлі, пад
логі і пад.). У лылску. 2. каго-што. Пад
няць, аддзяліць ад зямлі, маючы дастат
кова сілы, каб утрымаць (навісу). У береяно. 3. каго-што. Падняць уверх, надаць
чаму-н. вышэйшае становішча. У рук/. У
бровы. У голасу (таксама перан.: стаць ба
дзёрым, смелым). У сцяг. У заелону сцэны.
4. каго-што. Прымусіць устаць, скрануц
ца з месца з якой-н. мэтай. У полку атаку.
У злолска каго-н. (разбудзіць). У мябзвебзя з бярлог/ (успудзіць, выгнаць). 5. што.
Падняць уверх (пыл, снег і пад.). Машына
ўзняла на барозе пыл. 6. перан., каго ^што)
на што. Натхняючы, схіліць да актыўных
дзеянняў У нароб на барацьбу. 7. што.
Зрабіць вышэйшым. У узроеень вабы. У
чый-н. аўтарытэт (перан.: зрабіць больш
значным у чыіх-н. вачах). 8. перон., што.
Павялічыць, павысіць. У прадукцыйнасць
працы. У цэны. 9. перан. Зрабіць больш
актыўным, прыўзнятым, палепшыць. У
настрой. 10. што. Наладзіць, палепшыць,
развіць. У гаспадарку. У эканом/ку. 11.
што. Зрабіць, пачаць дзеянне, названае
назоўнікам. У плач (расплакацца). У шум.
У трыеогу. У пытанне. 12. што. Тое, што і
узараць (спец.). У цал/ну. 13. звычайна бе
зас., перан., каео. Узлаваць, вывесці з сябе.
Сказанае чалавека ўзняло. Ц незак. узнімаць,
-Аю, -Аеш, -Ае / уздымаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
наз. узняцце, -я, н. (да 3, 6, 10—12 знач.),
уздйм, -у м. (да 2, 3, 6 і 10 знач.), узні
манне, -я, н. / уздыманне, -я, н.

УЗОР, -у, мн. -ы, -аў м. 1. Малюнак, у
якім спалучаюцца ў пэўным парадку лініі,
колеры, фігуры і пад. У ткан/ны. Маляў
нічы ў. ./7ебзяны ў. на акне (перан.). 2. чаго
і без баа. Паказальны або пробны выраб.
З^сры ткан/ны. У паперы. 3. чаго і без бал.
Паказальны прыклад чаго-н., што-н. дас
каналае, вартае пераймання. У мулснасц/.
У працавітасці. 3. Спосаб канструкцыі,
від, форма, бінтоўка новага ўзору. Ц прым.
узбрны, -ая, -ае (да 2 знач.).
УЗОРНЫ, -ая, ае 1. ал. узор 2. Які
можа служыць прыкладам; дасканалы,
паказальны. У парабак. Зборная служба.
Збсрна (прысл.) правесці сяўбу. 3. Тое, што
і узорысты (разм.).
УЗОРЫСТЫ, -ая, -ае. Аздоблены ўзо
рамі, з узорамі. Ўзорыстыя ліштвы. Ўзо
рыстыя фіранкі. II наз. узорыстасць, -і, ж.
УЗРАДАВАЦЦА ал. радавацца.
УЗРАДАВАЦЬ ал. радаваць.
УЗРАСЦЕ, -растў, -расцёш, -расцё;
-расцём, -расцяцё, -растўць; -рбс, -раслА,
-лб; зак. 1. Вырасці, стаць дарослым; узга
давацца; узышоўшы, вырасці (пра раслі
ны). Сыны ўзраслі. Драй, бзе я ўзрос, вабіць
ба сябе. ^Жыта бобра ўзрасло. 2. (7 / 2 ас. не
ўжыв.). Вырасці, стаць большым, мацней
шым, больш значным. С/лы ўзраслі. Урас
ла актыўнасць. Урос аўтарытэт арганіза
цыі. II незак. узрастаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
УЗРОВЕНЬ, -рбўню, мн. -рбўні, -раў
няў м. 1. Гарызантальная плоскасць, якая
з'яўляецца мяжой вышыні чаго-н. У вабы
ўрацэ. 77а ўзроўні мора. 2. Ступень велічы
ні, развіцця, значнасці чаго-н. быццёвы ў.
У механізацыі еаспабарк/. 7?а ўзроўні леп
шых сусветных станбартаў. 0 На ўзроў
ні, у знач. вык. (разм.) — адпавядае неаб
ходным патрабаванням. Лекцыя была на
ўзроўні. II прым. узрбўневы, -ая, -ае.
УЗРОСТ, -у, М-сце, м. 1. Перыяд, сту
пень у развіцці, росце чалавека, жывёлі
ны, расліны. Дзіцячы ў. Сталы ў. 2. Коль
касць пражытага часу гадоў. ^Жанчына ва
ўзросце сарака пяці габоў. Ц нрым. узроста
вы, -ая, -ае. У цэнз.
УЗРЎШАНАСЦЬ, і, ж Стан узру
шэння.
УЗРУШЫЦЦА, -піўся, -шышся, -шыцца; зак. Моцна ўсхвалявацца, устрыво
жыцца. II незак. узрушвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца і узрушацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца. Ц наз. узрушэнне, -я, н.
УЗРУШЫЦЬ, -шу -шыш, -шыць; -шаны; зак. 1. каео. Моцна ўсхваляваць, ус
трывожыць. 75та набзея ўзрушыла ўсіх. 2.
што. Узрыхліць, узварушыць паверхню
чаго-н. (разм.). У зялілю на арабах. Леце?
узрушыў паверхню возера. Ц незак. узрушаць,
-Аю, -Аеш, -Ае іузрўшваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
наз. узрушэнне, -я, н. (да 1 знач.).
УЗРЫВАЛЬНІК, а, мн і, аў, м
(спец.). Механізм, які выклікае выбух за
рала ў міне, артылерыйскім снарадзе, ра
кеце, авіябомбе, тарпедзе і пад.
УЗРЫВАЦЦА гл узарвацца
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УЗРЫВАЦЬ ал. узрыць
УЗРЫВАЦЬ' 27? узарваць
УЗРЁІЎ, -йву л?//. -ьівы, -ьіваў, А?. 1. Ім
гненны распад рэчыва, які суправаджаец
ца ўтварэннем моцна нагрэтых, з высокім
ціскам газай а таксама гук, які ўзнікае пры
такім разбурэнні; выбух. У еазаў. У бомбы. 2. Разбурэнне чаго-н., зробленае пры
дапамозе такога распаду рэчываў. У ска
ль/. 3. лера/*., чаао. Раптоўнае бурнае пра
яўленне чаго-н. У смеху.
УЗРЫЎНІК, -А, мл. -ц -бў, м. Спецыя
ліст па ўзрыўных работах.
УЗРЫЎНІКІ, -бя, -бе. Які служыць для
ўзрывання, узрыву (у 1 і 2 знач.); які з'яў
ляецца вынікам узрыву. Узрь/унь/я работы.
Узрыўная хеаля.
УЗРЫЎЧАТКА, -і, ДА/-тцы, лс. (разм.).
Выбуховае рэчыва.
УЗРЫХЛЕННЕ 2л рыхліць
УЗРЫХЛІЦЬ ал. рыхліць
УЗРЫХЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.,
што. Тое, што і рыхлець.
УЗРЙЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ьіе; -ьіты;
зак., кале. Разрыць лычом (пра жывёл). У
зямлю. II незак. узрывАць, -Ае.
УЗУРПАТАР, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто
незаконна захапій узурпіраваў уладу якіян. правы. II лрым. узурпатарскі, -ая, -ае.
УЗУРПІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; зак. і незак., што (кніжн.).
Учыніць (учыняць) незаконны захоп,
прысваенне чаго-н. (улады, правоў). Ц наз.
узурпацыя, -ыі, лс.
ЎЗУС, -у, м. (кніжн.). Тое, што прыня
та, што стала звычайным, звычка. Моўны
у. (ужыванне слой форм, што замацавала
ся ў мове). II лрым. узуальны, -ая, -ае.
УЗЫСЦІ -ыдў, -йдзеш, -ыдзе; -ышбй
-шлА, -лб; -ыдзі; зак. 1. Ідучы, падняцца
наверх. У на ўзгорак. У на бруеі наверх.
2. Ступіць, уз'ехаць на паверхню чаго-н.
або ўвайсці, уехаць куды-н. У на клааку.
Цяенік узышоў на мост. У на беср. 3. (7 і
2 ас. не ўлсые.). Пра нябесныя свяцілы:
узняцца над гарызонтам. Сонна ўзышло.
4. Праросшы, паказацца на паверхні гле
бы (пра пасеянае). Лубін еуста ўзышоў Ц
незак. узыхбдзіць, -джу -дзіш, -дзіць і ус
ходзіць, -джу, -дзіш, -дзіць (да 1 знач.). Ц
наз. узыхбд, -у 37*-дзе, м. (да 1 і 3 знач.) і
узыходжанне, -я, н. (да 1 і 4 знач.).
УЗЫХбДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць; не
зак. 1. 2Л. узысці. 2. ба чаео. Весці свой
пачатак, паходжанне ад чаго-н. Сўчасны
беларускі алфавіт узыхобзіць ба стараслаеянскай азбук/.
УЗЁІЧЫЦЬ, -чу -чыш, -чыць; зак.,
што (разм.). Тое, што і услужыць.
УЗ'ЕЭРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
зак. (разм.). Стаць узбуджаным, гуллівым.
УЗ'ЙЛНАНЫ, -ая, -ае (разм.). Вельмі
разгневаны, раз'юшаны. Ц наз. уз'юша
насць, -і, лс.
УЗ'ЙЭШЫЦЦА, -шуся, -шышся, -шыцца; зак. (разм.). Вельмі разгневацца, раз
злавацца. II наз. уз'юшэнне, -я, н.

УЗ'ЯДАЦЦА 2л уз'есціся
УЗ'ЯДНАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Аец
ца; зак. (высок. / афіц.). Аб'яднацца зноў
II незак. уз'ядноўвацца, -аецца. Ц наз. уз'яд
нанне, -я, н
УЗ'ЯДНАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.,
што з чым (высок. / афіц.). Аб'яднаць зноў
II незак. уз'ядноўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
уз'яднанне, -я, н.
УЗЯЦЦА 2л. брацца.
УЗЯЦЦЕ 2л браць
УЗЯЦЬ, вазьмў, вбзьмеш, вбзьме; узАў,
узялА, -лб; вазьмі; узАты; зак. 1.2Л. браць.
2. каео ("што/ Арыштаваць (разм.). 3.
Ужыв. ў спалучэнні са злучнікамі «ды» і
«дый» або «ды і» і іншым дзеясловам пры
абазначэнні нечаканага, раптоўнага дзе
яння (разм.). Л я еазьму бы (бый) скалеў.
.Узяў бы / кінуў усё тут. У / (бы, бый) нае
хаць. 4. Загадны лад і інфінітыў звычайна
ў спалучэнні з «хоць», «хоць бы», ужыв.
пры прапанове звярнуць на што-н. увагу
(разм ). /?азьм/це (або ўзяць) хоць бы еэты
еылабак.
УЙГЎРЫ, -аў, абз. уйгўр, -а, м. Народ,
які жыве на тэрыторыі Кітая, у Казахста
не, Кыргызстане, Узбекістане, Афганіста
не. II лс. ушурка, -і, 2?А7-рЦЫ, мя. -і, -рак. Ц
лрь/м. уйгурскі, -ая, -ае.
УКАЗ, -а, мл. -ы, -аў м. 1. Пастанова
вярхоўнага органа ўлады, якая мае сілу
закона. У ТТрэз/бэнта .Рэслубл/к/ Беларусь.
2. у злач. зык., каму, звычайна з адмоўем.
Аўтарытэт, узор для пераймання, указчык
(разм.). 7ымне тут леў.
УКАЗАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які ўказвае на
што-н. або выражае ўказанне. Указаль
ныя знак/. У займеннік, б Указальны па
лец — другі палец на руцэ паміж вялікім
і сярэднім.
УКАЗАННЕ, -я, мн. -і, -яў н. 1. ея. ука
заць. 2. Службовае распараджэнне, загад;
настаўленне, парада, што і як трэба ра
біць. Метадычныя ўказанні.
УКАЗАЦЬ, укажў, укАжаш, укАжа; ука
жы; укАзаны; зак. 1. з бабан. Даць указан
не, настаўленне. У, як еесці работу. 2. на
што. Адзначыўшы што-н., звярнуць на
яго ўвагу. У на памылкі. 3. што. Паказаць,
назваць для ведама, кіраўніцтва. У леп
шы мепяаб. 4. каму на каео-што. Тое, што
і наказаць (у 2 знач.). У месцазнаходжанне
брукарні. II незак. указваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
наз. указанне, -я, н.
УКАЗКА, -і, 27М-зцы, мн. -і, -зак, лс. 1.
Палачка, якой паказваюць што-н. Бабзіць
указкай ла карце. 2. Указанне, распара
джэнне (разм., неадабр.). Без еашых ука
зак абыбўся.
УКАЗЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Той, хто
ўказвае іншым, што і як трэба рабіць. Бн
нам не ў. Бач, які ў. знайшоўся. Ц лс. указчы
ца, -ы, мн. -ы, -чыц.
УКАКОШЫЦЬ, -шу, шыш, шыць;
-шаны; зак., каео (што) (разм., груб.). За
біць, пазбавіць жыцця. 75та ён у час еайны
паліцая ўкакошыў.

УЗР-УКА
УКАЛОЦЬ, укаліб, укблеш, укбле;
укалі; укблаты; зак. 1. каео-што. Пара
ніць, уваткнуўшы ў цела тонкі, востры
канец чаго-н. У руку шлількай. 2. лерак.,
каео ("што/ Пакрыўдзіць, абразіць, да
няць. Заўеаеа балюча ўкалола яео. 3. што
ў што. Уваткнуць, пракалоўшы, прыму
сіць увайсці ўнутр чаго-н. (разм.). У пру
ток у клубок. II незак. укблваць, -аю, -аеш,
-ае. II зеар. укалоцца, укалібся, укблешся,
укблецца (да 1 знач ); незак. уколвацца,
-аюся, -аешся, -аецца. Ц наз. укбл, -у м.
УКАЛЫХАЦЬ, -ышў, -ьішаш, -ьіша;
-ышы; -ыхАны; зак., каео (што). Калы
шучы, давесці да дрымоты. У бзіця. Ц не
зак. укалыхваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. ука
лыхванне, -я, н
УКАМПЛЕКТАВАЦЬ 2л. камплекта
ваць.
УКАПАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак., у што. Капаючы, углыбіцца ў піто
ну выкапаць укрыцце. ТТяхотаўкалалася
ў зямлю. II незак. укапвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
УКАПАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны і укбпаны; зак. 1. што ў што. Умацаваць у вы
капаным паглыбленні. У слупы. Як укапа
ны (укопаны) стаіць (зусім нерухома). 2.
пераважна з адмоўем, чаео і без бал. Змаг
чы ўскапаць што-н. Зямля такая це^бая,
рыблёукай не ўкапаеш. 3. што і чаео. На
капаць, выкапаць невялікую колькасць
чаго-н. (разм.). У крыху бульбы. Ц незак.
укапваць, -аю, -аеш, -ае.
УКАРАНЕЛЫ, -ая, -ае. 1. Які пусціў
глыбока карэнне. 2. леран. Які трывала за
мацаваўся дзе-н., усталяваўся (пра погля
ды, звычкі). Укаранелыя зеычкі.
УКАРАНЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе;
зак. (разм.). Тое, што і укараняцца (у 1 і 2
знач.).
УКАРАЦІЦЦА, -ранібся, -рЗнішся,
-рЗніцца; зак. 1. (7 і 2ас. неўжыб.). Пус
ціць глыбока карэнне, добра ўрасці ў зям
лю. Убараніўся пырнік у аеаробзе. 2. (7 і 2
ас. не ўжые.), леран. Трывала замацавац
ца, усталявацца. Убаранілася такая звыч
ка. 3. Абсталявацца дзе-н., умацаваць сваё
становішча. У на ноеым месцы. Ц незак.
укараняцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц наз.
укаранённе,-я, н.
УКАРАНІЦЬ, -раніб, -рАніш, -раніць;
-ранёны; зак., што. 1. Пасадзіўшы, даць
умацавацца ў глебе каранямі. 2. леран.
Садзейнічаць трываламу замацаванню
чаго-н. у практыцы; прымусіць увайсці ў
быт, свядомасць і пад. У еаслабарчы раз
лік. У ноеы метаб у еытеорчасць. Ц незак.
укараняць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. укара
нённе, -я, н
УКАРАЦІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -рбціцца; зак. Стаць карацейшым (у 1 і З
знач.). І/ень укараціўся. З набыхобам зімы
бні ўкараціліся. Ц незак. укарочвацца, -аец
ца. II наз. укарачэнне, -я, н.
УКАРАцЙЦЬ, -рачў, -рбціш, -рбціць;
-рбчаны; зак., што. Зрабіць карацейшым

УКА-УКЛ
(у 1 і 3 знач.). У рукоеы. У /лэрм/н. Ц незок. укарочваць, -аю, -аеш, -ае. Ц маз. ука
рачэнне, -я, н
УКАРМЙ^Ь, укармліб, укбрміш, укор
міць; укормлены; зак. 1. каао ^м/л/о). Зра
біць сытым; адкарміць. У парсюка. 2.
коео-м/л/о. Пракарміць (разм.). У сялі к). Ц
незак. укормліваць, -аю, -аеш, -ае. Ц зеор.
укарміцца, 1 і 2 ас. не ўжыв., укорміцца (да
І знач.); незак. укормлівацца, -аецца.
УКАЦІЦЦА, укачўся, укоцішся, уко
ціцца; зак., у м//по. Коцячыся, апынуцца
ўнутры чаго-н., увайсці, уехаць. Мяч ука
ціся у еорол/ы. Ц незак. укочвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
УКАЦІЦЬ, укачу, укОціш, укОціць;
укОчаны; зак. 1. м/л/о у наме. Коцячы, уп
хнуць. У каяёсыу^умно. 2. мерам., м/л/о кол/у. Зрабіць, учыніць што-н. непрыемнае
(разм.). У еыліоеу мроеульм/чыку (аб'явіць
у загадзе). 3. Уехаць куды-н. (разм.). У у
(Збор на кан/. Ц незак. укОчваць, -аю, -аеш,
-ае.
УКАЧАЦЦА, -Аюся, -аешся, -Аецца;
зак., у м/л/о. Выкачацца, запэцкацца ў
што-н. У у ерозь. Ц незак. укачвацца, -аю
ся, -аешся, -аецца.
УКАЧАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.
1. коео-м/л/о ў м/л/о. Выкачаць, запэцкаць
у што-н.; качаючы, пакрыць чым-н. сып
кім. У каео-н. у сне?. У у .муку рыбу. 2. м/л/о.
Качаючыся, прымяць. Абн/ўкочол/ /праеў
на прыеул/енн/. Ц незак. укачваць, -аю, -аеш,
-ае.
УКВЭЦАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
коео-м/л/о (разм.). Умазаць, упэцкаць. У
рукаў у %юрбу. Ц зеор. уквэцацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
УКЁМІЦЬ, -млю, -міш, -міць; зак.,
м/л/о і з бобон. (разм.). Уцяміць, зразумець.
7%/к нел/оеу., м/л/о /пу/п (За чаео.
УКІНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-нься; зак. 1. у м/л/о. Імкліва кінуцца ку
ды-н., скочыць у што-н. У на хобў ў ка
лёсы. 2. у м/л/о. Уваліцца куды-н., падаю
чы ўніз (разм.). У ў канаву. 3. (7 / 2 ас. не
ўжые.), леран. Нечакана ўзнікнуць, пая
віцца. Ус/нулося хвароба. Ц незак. укідвац
ца, -аюся, -аешся, -аецца (да 1 і 2 знач.).
УКІНУЦЬ, -ну, -неш, -не; укінь; -нуты;
зак. 1. коео-м/л/о ў м/л/о. Кінуць, апусціць
унутр. У камень у бобу. 2. чаео ў м/л/о або
каму. Налажыць, дабавіць чаго-н. у піто
ну даць корму. У бео бробк/ цукру ў чан.
У сена коням (разм.). Ц незак. укідаць, -Аю,
-Аеш, -Ае / укідваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.
укіданне, -я, н / укідванне, -я, н
УКІСЛЫ, -ая, -ае. Які стаў кіслым,
укіс. Умелае цес/па.
УКІСНУЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -не; укіс,
-ела; зак. Стаць кіслым, набыць неабход
ную кіслату. Ром/чыно ўк/сла. Ц незак. укі
саць, -Ае. II наз. укісанне, -я, н.
УКЛАД', -у, М -дзе, мн. -ы, -аў м. Ус
таноўлены або ўсталяваны парадак, лад
(грамадскага жыцця, побыту і пад.). 7/о#ы
ў. лсыцця. Тбспоборчы ў.
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УКЛАД', -у, М -дзе, л/н. -ы, -аў, м. 1.
Укладзеная куды-н. сума грошай. Дыва
на ўкладаў у банках. 2. леран. Значнае да
сягненне ў галіне навукі, культуры і пад.
77роцоўны ў.
УКЛАДАЛЬНІК, а, мн і, аў, м Той,
хто ўкладае (ал. укласці) што-н. У слоў
ніка. У хрэсл/ол/ол/ы/ (аўтар, які падбірае
тэксты). II лс. укладальніца, -ы, мн. -ы,
-ніц. II лрь/м. укладальніцкі, -ая, -ае.
УКЛАДАННЕ', -я, н. І. ал. укласці'. 2.
л/н. -і, -яў. Укладзеная сума грошай; ук
ладзены прадмет. Аалйл&льныя ўклобонн/.
.Бандэроль з цэнным уклабаннем.
УКЛАДАННЕ' ал. укласці'.
УКЛАДУЦЦА'
укласціся.
УКЛАДАЦЦА' ал. улажыцца.
УКЛАДАЦЬ^ ал. улегчыся.
УКЛАДАЦЬ' ал. укласці.
УКЛАДАЦЬ' ал. улажыць.
УКЛАДАЧНЫ, -ая, -ае. Які прызнача
ны, служыць для ўкладні (у 1 знач.). Укла
дачная марына.
УКЛАДВАННЕ ал. укласці, улажыць.
УКЛАДВАЦЦА' ал. укласціся.
УКЛАДВАЦЦА' ал. улажыцца.
УКЛАДВАЦЦА^ ал улегчыся
УКЛАДВАЦЬ' ал укласці
УКЛАДВАЦЬ' ал. улажыць.
УКЛАДКА, -і, ДА7 -дцы, эк. 1. ал. ук
ласці'. 2. л/н. -і, -дак. Тое, што складзена,
укладзена ў пэўным парадку. ТТрыеоэкоя ў.
валасоў.
УКЛАДНЫ, -Ая, -бе. 1. Здольны ўклад
вацца, зроблены для ўкладні (у 1 знач.).
Сл/ол з укладным/ бом/ком/. У л/сл/. 2. Які
мае адносіны да ўкладання грошай, укла
ду' (у 1 знач.). Укладныя аперажы/.
УКЛАДЧЫК', -а, мн. -і, -аў л/. Уладаль
нік грашовага ўкладу. Ц лс. укладчыца, -ы,
мн. -ы, -чыц.
УКЛАДЧЫК', -а, л/н. -і, -аў, л/. Рабочы,
які займаецца ўкладваннем, укладкай ча
го-н. У рэек. II лс. укладчыца, -ы, мн. -ы,
-чыц.
УКЛАДЫШ, -а, л/н. -ы, -аў м. Тое, што
ўкладзена ў што-н. (напр., укладны ліст,
кавалак чаго-н. і пад.).
УКЛАСЦІ', -ладў, -ладзёш, -ладзё; -ладзём, -ладзяцё, -ладўць; -лАў -лАла; -лэ
дзі; -лАдзены; зок. 1. коео (к/п/о). Прыму
сіць легчы, надаць каму-н. ляжачае ста
новішча. У ўлоэкок. У слоць. 2. м/л/о чым.
Пакрыць чым-н. на якой-н. прасторы. У
боролску коменнем. 3. м/л/о. Палажыць у
пэўным парадку. У рэмк/. У снолы но /ноку
ў обз/н роб. У еолосы (зрабіць прычоску).
4. м/л/о ў м/л/о. Палажыць, змясціць унутр.
У л/сьмо ў конеерл/. У бум/у ў м/л/о-н. (пе
ран.). 5. м/л/о ў м/л/о. Змясціць у якое-н.
прадпрыемства (сродкі, грошы). У кол/л/ол у цяжкую лромыслобосць. 6. перон.,
коео (^м/л/о). Тое, што і зоб/ць (у 1 знач.;
разм.). У зееро ноліесцы. Ц незок. укладаць,
-Аю, -Аеш, -Ае (да 1—5 знач.) / укладваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц ноз. укладАнне, -я, н. (да

1—5 знач ), укладванне, -я, н. /уклАдка, -і,
ДА/-дцы, эк. (да 3 знач.).
УКЛАСЦІ', -ладў, -ладзёш, -ладзё; -ладзём, -ладзяцё, -ладўць; -лАў, -лАла; -лэ
дзі; -лАдзены; зок., м/л/о. Стварыць, на
пісаць што-н., падабраўшы і аб'яднаўшы
якія-н. матэрыялы. У слоўн/к. У зборн/к
прокл/ыкоеонняў. Ц незок. укладаць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц ноз. укладАнне, -я, н.
УКЛАСЦІСЯ, -ладўся, -ладзёшся, -ла
дзё цца; -ладзёмся, -ладзяцёся, -ладўцца;
-лАўся, -лАлася; -ладзіся; зок. 1. (7 / 2 ос.
не ўэкые.). Умясціцца ў што-н. Усе рэчы
ўклол/ся ў чомобон. 2. перон., у м/л/о. Па
дысці пад якую-н. катэгорыю, класіфіка
цыю (кніжн.). У ў /нсл/рукцы/о. 3. перон.
Паспець зрабіць што-н. у пэўны тэрмін.
У ўрэа//оменл/. 4. Легчы (спаць), улегчыся
(разм.). У но коноле. б Укласціся ў галаве
або у свядомасці (разм.) — дайсці да свя
домасці, стаць зразумелым. Ц незок. укла
дуцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца / укладвацца,
-аюся, -аешся, -аецца. У еолоее (у сеябомосц/) не ўклобеоеццо м/л/о-н. (немагчыма
дапусціць, паверыць у што-н.).
УКЛЁІЦЬ, -ёю, -ёіш, -ёіць; -ёены; зок.
1. м/л/о ў м/л/о. Уставіць, замацаваўшы кле
ем. У корл/у ў кн/еу. 2. м/л/о чым. Заклеіць
скрозь што-н. У сцяну плокол/ол//. 3. пе
рон., чым і без бол. Нанесці ўдар, адлупца
ваць (разм.). У пуеом. Ц незок. уклёпваць,
-аю, -аеш, -ае. Ц ноз. уклёйванне, -я, н. /
уклёйка, -і, ДЛ/-ЙЦЫ, лс.
УКЛЕНЧАНЫ, -ая, -ае. Які стаіць на
каленках у час малення.
УКЛЕНЧВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незок.
Тое, што і кленчыць (у 1 знач.).
УКЛЕНЧЫЦЬ а// кленчыць
УКЛІНЙІЦА, -нібся, -нішся, -ніцца;
-німся, -ніцёся, -нАцца; зок., у м/л/о. Увай
сці, удацца клінам. У ў розмям/чэнне проц/ўн/ко (перан.). Ц незок. укліньвацца, -аю
ся, -аешся, -аецца.
УКЛІНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нім, -ніцё, -нАць; -лінены; зок., м/л/о ў м/л/о. Ура
біць, уставіць клінам. У бом/куўм/чыл/ну. Ц
незок. укліньваць, -аю, -аеш, -ае.
УКЛЮЧАЮЧЫ, прыноз. з Р. У тым лі
ку і..., разам з кім-, чым-н. Соброл/ся ўсе,
у. л/олых.
УКЛЮЧНА, лрысл. Разам з апошнім
названым прадметам. 776 76-ел/леняў.
УКЛЮЧЫНА, ы, л/н ы, чын, лс.
Прыстасаванне для замацавання вясла на
борце лодкі. ,Ж6лезноя ў.
УКЛЮЧЁІЦЦА, ючўся, мочышся,
-ібчыцца; зок., у м/л/о. Далучыцца да ча
го-н.; стаць удзельнікам чаго-н. Сл/онок
укл/очоўся оўл/ол/ол/ычно. У ў розл/оеу. Ц
незок. уключАцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц
ноз. уключЗнне, -я, н.
УКЛЮЧЁІЦЬ, -ючў, -ібчыш, -ібчыць;
-ібчаны; зок. 1. коео-м/л/о ў м/л/о. Увесці,
унесці ў склад, лік каго-, чаго-н. У у сп/с
ноеучэнцоў. У соль у роцыён лсыеёлы. 2.
м/л/о ў м/л/о. Далучыць да сістэмы чаго-н.
У олорол/ у сел/ку. 3. м//ло. Прывесці ў дзе-
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янне. У сжлмок. Уключы сеяліло/ Ц мезак.
уключаць, -Аю, -аеш, -Ае. Ц млз. уключЗнне,
-я, м.
УКЙЛ, -у, лі. 1. ал. укалоць. 2. лім. -ы, -аў.
Тое, што і /дыкцыя. Зрабіцьу. хвораму.
УКОЛВАЦЦА ал укалоць
УКОЛВАЦЬ ал укалоць
УКАПВАЦЦА ал укапацца
УКОПВАЦЬ ал укапаць
УКОРМЛЕНЫ, -ая, -ае. Сыты, адкор
млены. Укорлілемая сеіммя. Ц яаз. укбрмленасць, -і, .ж. А/яса сярэбмяй укорлілемас^і.
УКОРМЛІВАЦЦА ал укарміць
УКОРМЛІВАЦЬ ал укарміць
УКОС, -у, лі 1. Касьба, кашэнне. 2. лім.
-ы, -аў Колькасць скошанай травы, сена.
77ерм/ы ў. 2?ял/к/ ў.
УКОЧВАЦЦА ал укаціцца
УКОЧВАЦЬ ал укаціць
УКРАЙІЦЫ, -аў абз. -нец, -нца, лі. Ус
ходнеславянскі народ, які складае асноў
нае насельніцтва Украіны. Ц ж. украінка,
-і, 2?А/-нцы, лім. -і, -нак. II лрым. украінскі,
-ая, -ае.
УКРАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны;
здк., міжо. 1. Пырскаючы, зрабіць крапі
ны ў чым-н. (спец.). 2. (часцей у форме
дзеепрыметніка залежнага стану), лерам.
Унесці, уключыць у склад чаго-н. як устаўку, дадатак да асноўнага. У лесасжэле
сяроб сжэлаеай рлсліммасі// ўкраламы мееяуп'кія ляск/. II мезлк. украпваць, -аю, -аеш,
-ае. II млз. укрАпванне, -я, м.
УКРАСА, -ы, мм. -ы, -рАс, ж. 1. Прад
мет, прызначаны для ўпрыгожвання ка
го-, чаго-н. Лбмоеы /ў/(рлсы. 2. лерам., чазо.
Тое (той), што (хто) з'яўляецца гордасцю,
упрыгожвае што-н. Дубовы ела — у млеаколля. Тзліы с/луЭэмл^ — у курсл.
УКРАСЦІ ал красці
УКРАСЦІСЯ, -рАдуся, -рАдзеліся, -рАдзецца; -рАўся, -рАлася; злк., у мілю. 1. (7
/ 2 лс. ме ўжыс.). Выпадкова з'явіўшыся,
застацца незаўважаным. Улюксж укралася
ламылкл. 2. Непрыкметна з'явіцца дзе-н.,
пранікнуць куды-н. У буміу ўкраўся сжрах.
II мезак. украдвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УКРУГАВУЮ, лрысл. У кругавым на
прамку %ркдлл/лдллў.
УКРУТУЮ, лрысл. Крута, да цвёрдага
стану (пра спосаб варкі яек). Яйкі елрыл/ў.
УКРУЦІЦЦА, -ручўся, -рупішся, -рўціцца; зак., у кале. 1. Захутацца ў што-н.,
абматацца чым-н. У ў коўдру. 2. (7 / 2 ас. ме
ўжыс.). Круцячыся, наматацца на што-н.
Яей^ы ўкруціліся ў кола. Ц мезлк. укручвац
ца, -аюся, -аешся, -аецца.
УКРУЦІЦЬ, -ручў, -рўціш, -рўціць;
-рўчаны; зак. 1. мілю ў мілю. Круцячы, ус
тавіць. У лямпачку ў ла/лром. 2. каео-мілю
ў мілю. Захутаць, завінуць. У бзіця ў коў
дру. У каўбасу ў лллеру. 3. мам о. Убавіць,
прыкруціць што-н. У кмо/л у ляліле. 4.
мілю ў мілю. Уматаць у што-н. У камец еяроўк/ ў кола. 5. мілю. Махлюючы, прысво
іць, не аддаць чаго-н. узятага, пазычанага

(разм.). У бяаццаць мяцьрублёў. Ц мезлк. укрўчваць, -аю, -аеш, -ае.
УКРЫВАЛЬНІК, а, мм і, аў, м Той,
хто займаецца ўкрывальніцтвам. У крабземлеа. Ц ж. укрывальніца, -ы, мм. -ы, -ніц.
УКРЫВАЛЬНІЦТВА, а, м (спец)
Утойванне злачынца або ўкрадзеных рэ
чаў, слядоў злачынства. Сўбзіць зл ў.
УКРЫЎДЗІЦЬ, джу дзіш, дзіць;
-джаны; злк., каео (мілю). Моцна пакрыў
дзіць. Алюўкрыўбзіўмалоеа?
УКРЁІЦЦЕ, -я, мм. -і, -яў м. Месца,
збудаванне, якое ўкрывае, абараняе ад ка
го-, чаго-н. Сліраляць з укрыцця. У об земіжмаеа лем/о.
УКРЙЦЬ, -ыю, -ьіеш, -ьіе; -ьіты; злк.,
каео-мілю. 1. Закрыць з усіх бакоў. У ліаміыму брыземлюлі. 2. Запоўніць, засеяць
чым-н. па паверхні, распаўсюдзіцца па ёй.
7/ёіль укрыла сцемы. Уьіреамь укрыла шчок/.
3. Схаваць, засцерагчы ад каго-, чаго-н.
#оч укрыла ларліызам аб еораеа. У злачымцл. У маёмасць лб дблдмэммя лабалікалі
(перан.: утаіць). Ц мезлк. укрываць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц зеар. укрыцца, -ьіюся, -ьіешся,
-ьіецца; мезак. укрывацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца. Ц млз. укрыццё, -А, м. (да 1 і 3 знач.).
УКРЫІІіЬіЦЬ, -ьппў, -ьшіьші, -ышыць;
-ышаны; злк., мілю і члео ў м/лю. Накры
шыць чаго-н. у што-н. У цыбулі ў салагу.
УКЎС, -у м. 1. ал. укусіць. 2. мм. -ы, -аў.
Укушанае месца. 77аліазаць у. ёбам.
УКУСІЦЬ, -ушў, -ўсіш, -ўсіць; -ўша
ны; зак., каео-мілю. Ухапіўшы, праткнуў
шы зубамі (ці праткнуўшы джалам), ра
ніць. Сабака ўкусіў зл руку. Якая муха яео
ўкусіла?(перан.: што з ім, чым ён незада
волены?; разм., жарт.). Ц млз. укўс, -у м.
УЛАВІЦЬ, улаўліб, улбвіш, улбвіць;
улбўлены; зак. 1. каео-м/лю. Схапіць, зла
віць каго-, што-н. (разм.). У клмя. 2. мілю.
Выявіць і прыняць, зарэгістраваць пры
борамі. У рабыёхеалю. 3. мерам., мілю. Ус
прыняць (органамі пачуццяў), заўважыць.
У молах лесу. У масмеміку ўслонах. У сзмс
еыказеаммя. 4. мілю. Тое, што і улучыць (у
1 знач.). У зручмы момлм/м. Ц мезак. улоўлі
ваць, -аю, -аеш, -ае. Ц млз. улоўліванне, -я,
м.
УЛАГОДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіц
ца; злк. Супакоіцца. Л/срл ўллеобзіллся. Ц ме
злк. улагоджвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УЛАГОДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць;
-джаны; злк., каео (м/мо). Дагаджаючы
чым-н., задобрыць, супакоіць, суцешыць.
У бз/ця лабарумкам. У калее жлрлмліі. Ц ме
злк. улагоджваць, -аю, -аеш, -ае; млз. ула
годжванне, -я, м II маз. улагоджанне, -я, м
УЛАДА, -ы, ДА/ -дзе, ж. 1. абз. Права
і магчымасць распараджацца кім-, чымн. , падпарадкоўваць сваёй волі. Тйцькоўская ў. 77ера<?ыс/ць улдбу. Яымусц/ць кдео-,
мілю-м. з-мдб сеаёй уллбы. 7рдц/ць улабў
мдб сабой (губляць самакантроль). 7>ыць
ел ўлдбзе або мдб улабай каео-, чаео-м. (пад
уздзеяннем, уплывам; кніжн ). 77дбулабдй
мдчуццяў (перан.). 2. абз. Палітычнае па

УКО-УЛА
наванне, дзяржаўнае кіраванне і яго ор
ганы. ТЗярхоўмдя ў. Выкамаўчая ў. 7)Ь/ць ад
ўлдбзе. 77рыйсці бд ўлдбы. 3. лім. -ы, улАд.
Асобы з урадавымі і адміністрацыйнымі
паўнамоцтвамі. А/ясцоеыя ўлдбы. О Ваша
ўлада — рабіце, што хочаце, ваша справа.
УЛАДАЛЬНІК, а, лім і, аў лі Той,
хто ўладае чым-н. У дўмідлідмымы. Ц ж.
уладальніца, -ы, лім. -ы, -ніц. Ц мрылі. ула
дальніцкі, -ая, -ае.
УЛАДАЛЙЭБ, -а, лім. -ы, -аў лі. (кніжн.).
Уладалюбівы чалавек.
УЛАДАЛЮБІВЫ, ая, -ае (кніжн ) Які
любіць уладу, імкнецца ўладарыць. Ц мдз.
уладалюбства, -а, м.
УПАДАННЕ, -я, м. 1. ал. уладаць. 2. лім.
-і, -яў. Нерухомая маёмасць, зямельны
ўчастак (таксама пра дзяржаўныя тэры
торыі). Яялізмыя ўлдбамм/. Алллм/яльмыя
ўлдбамм/.
УЛАДАР, -А, лім. -ы, -бў лі. 1. Той, хто
валодае чым-н., гаспадар чаго-н. У ліаёмліка. 2. Той, хто карыстаецца неабмежа
ванай вярхоўнай уладай, каму ўсе падна
чальваюцца. У бзяржаеы. У бўм (перан.).
II ж. уладарка, -і, ДА/-рцы, лім. -і, -рак.
УЛАДАРНЫ, -ая, -ае. 1. Які валодае
правам наследавання ўлады. У кмязь. 2.
Схільны загадваць, падначальваць сабе;
які выражае загад, здольны рабіць моцны
ўплыў на каго-н. У хлраклюр. У еолас. 3.
лерам. Неадольны, усёмагутны. У мдс/мум
аясмы. Улабармая сіла мд/мхмеммя. Ц млз. ула
дарнасць, -і, ж. (да 2 і 3 знач.).
УЛАДАРСТВА, -а, м. 1. Вярхоўная ўла
да, панаванне. 2. Нерухомая маёмасць,
якой валодаюць як уласнасцю; упаданне
(у 2 знач.). ЯбЎехаць сеаёў.
УЛАДАРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; ме
злк. 1. Правіць краінай, дзяржавай, быць
уладаром, мець уладу на кім-, чым-н. У
маб мрыроблй. 2. лерам. Панаваць, займаць
пануючае становішча. 77а беарэ ўллбарыць
зосемь. II маз. уладаранне, -я, м.
УЛАДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; мезак. 1. кімчым. Мець у сваёй уласнасці. У крыміцаліі сыраеімы. 2. чым. Мець якія-н. якасці,
уласцівасці. У бобрылі воласам. 3. чым.
Дзейнічаць, рухаць часткамі свайго цела.
Яе ў. лрлелй рукой. 4. лерам., кім. Трымаць
у сваёй уладзе, падпарадкоўваць сабе, кі
раваць. Ябма бумка ўллбала ім. Ц маз. упа
данне, -я, м. (да 1 і 4 знач.).
УЛАДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца;
злк. 1. (7 і 2 ас. меўжые.). Станоўча выра
шыцца, ажыццявіцца. Смраел ўллбзілася.
2. Уладкавацца, асталявацца, стварыць
неабходныя ўмовы для існавання; раз
мясціцца, прыстроіцца. У мл келлізры.
У з харчлеаммелі. 3. Паступіць на работу
вучобу службу і пад., заняць якое-н. мес
ца, становішча (разм.). У ма лрлцу. Ц мезлк.
уладжвацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц маз.
уладжванне, -я, м
УЛАДЗІЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць; -джа
ны; зак. 1. мілю. Давесці да жаданага кан
ца, да згоды. У слраеу. У слрзчмле лыжам-

УЛА-УЛЕ
яе. У кля^л/к/л. 2. клас
Змясціць,
прыстроіць куды-н.; дапамагчы пасту
піць на работу, вучобу. У хлорная у м/я//ллль. У ял кел/лэ/уу. У юнак# ял лрдцу. 3.
клео-мляо. Зручна размясціць, палажыць,
паставіць. У кл/юблчяы еулей ял Эрэее. 4.
клму. Унаравіць, дагадзіць (разм.). 75/нлму члялееку і^яжкл ў. 5. мяне. Прывесці
ў належны парадак; зрабіць прыгодным
для карыстання (разм.). У усёўхлце. У
с/мляок. 6. Паспець прыбыць куды-н. у
пэўны час (разм.). Уллбз/ў ллб слл*ы лбеб.
II яезлк. уладжваць, -аю, -аеш, -ае (да 1—6
знач.). II ялз. уладжванне, -я, я. (да 1—3 і
5 знач).
УЛАДКАВАЦЦА, -куюся, -кўешся,
-кўецца; -кўйся; злк. (разм.). 1. (7 / 2 лс.
яе ўжые.). Прыйсці ў належны парадак;
станоўча вырашыцца. .Жыццё ўллбклелллся. С/ірлбы ўллбклеля/ся. 2. Асталявацца,
стварыць неабходныя ўмовы для жыцця;
размясціцца, прыстроіцца. Млллбыя ўллбклеля/ся ў лсобяым ялко/. У ял елзе. 3. Па
ступіць куды-н. (на работу службу). У еучяем ял злеоб. Ц яезлк. уладкбўвацца, -аюся,
-аешся, -аецца. Ц ялз. уладкаванне, -я, я.
УЛАДКАВАЦЬ, -кўю, -кўеш, -кўе; -кўй;
-кавАны; злк. (разм ). 1. мяло. Прывесці ў
належны парадак што-н., наладзіць, урэ
гуляваць. У усеўкел/язры. У сярлеу. У яеллрлзумеяяе. 2. клео-м*лю. Стварыць неаб
ходныя ўмовы для існавання; прыстроіць
каго-н. куды-н., даць месца для жылля і
пад. У лслб/с/яле жыццё. У клео-я. у елсц/я/цу. 3. клео
Дапамагчы паступіць
на работу вучобу. У ял /%?лцу. 4. клео-мляо.
Зручна размясціць, палажыць, паставіць.
У хеорлел ял ложку. У млілкоўяю ял брэее. II яезлк. уладкоўваць, -аю, -аеш, -ае; ялз.
уладкоўванне, -я, я Ц ялз уладкаванне, -я,
я.
УЛАДНЫ, -ая, -ае (кніжн.). 1. Схільны
навязваць сваю волю, загадваць, падна
чальваць сабе; які выражае ўладу, волю,
рашучасць, уладарны. У члллеек. У лоз/рк. 2. (звычайна з адмоўем). Які мае пра
ва, уладу што-н. рабіць. Т/еўллбяы злелс/ць
/ялк/ леояь. 3. лерля. Неадольны, усёмагут
ны. Уллбяле ял чуццё. Ц ялз. уладнасць, -і,
ж. (да 1 знач.).
УЛАДЙКА, -і, лія. -і, -дьік, м. 1. Тыту
лаванне архірэя. 2. Тое, што і уллблр. Ц ж.
уладычыца, -ы, л*я. -ы, -чыц (да 2 знач.).
УЛАЖЫЦЦА, улажўся, уложыш
ся, улбжыцца; злк. 1. (7 / 2 лс. яе ўжые.).
Умясціцца ў што-н. Узе рэчь/ ўллжь/л/ся ў
чллілбля. 2. л^рля. Тое, што і укллсц/ся (у З
знач.). ^лкллбчыкулллсыўся ў елбз/яу. Ц яе
злк. укладуцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца / ук
ладвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УЛАЖЁІЦЬ, улажў, улОжыш, улОжыць;
улОжаны; злк. 1. мяне ў м*/ло. Палажыць,
змясціць унутр. У кя/еу ў ллр/л%)ель. У
бнм*у ў любімую слрлеу (перан.). 2. м*/ло ў
мяло. Змясціць у якое-н. прадпрыемства
(сродкі, грошы). У сробк/ ў бублўя/ц/яел
блрое/. 3. клас
Надаць каму-н. ля
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жачае становішча, прымусіць легчы. У
хеорлел ў ллсцель. 4. ле^ля., клас
Тое, што і злб/ць (у 1 знач.; разм.). У ял
месцы з лў/ллл/л/лл. 5. /л/ло. Зрабіць ук
ладку (валасоў). У елллсы. Ц яезлк. укла
даць, -Аю, -аеш, -Ае (да 1—3 і 5 знач.) /
укладваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ялз. укладАнне,
-я, я. (да 1—3 і 5 знач.), укладванне, -я, я. /
уклОдка, -і, ДА/-дцы, ж. (да 5 знач.).
УЛАЖЭННЕ, -я, мя. -і, -яў я. 1. Дадат
ковая рэч (звычайна каштоўная), уложа
ная ўнутр чаго-н. 77лке/л з уллжэяяем. 2.
Звод, збор законаў пастаноў (уст.). У лб
ллклрляяях. Слборялеў. 764Реобл.
УЛАЗІНЫ, -зін; лбз. яял*л (разм.). Ухо
дзіны, наваселле.
УЛАЗІЦЬ ад улезці
УЛАМАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., уломіц
ца; уламАўся, -мАлася; злк. (разм.). Пра
ламацца пад уздзеяннем цяжару. Длх
уллмлўся. II яезлк. уломлівацца, -аецца /
уломвацца, -аецца
УЛАМАЦЬ, уламлй, улОміш, улОміць;
уламАў -мАла; уламі; уламАны; злк. (разм.).
1. мяло. Праламаць, зрабіць пралом. У
с/лрлху. 2. мяло і члео. Ломячы, аддзяліць,
адламаць. У хлебл. 3. лерля., клео
Пераканаць, угаварыць з цяжкасцю. Яебзь
улдмлл/ ўлл/?л/лел. Ц яезлк. уломліваць, -аю,
-аеш, -ае / улОмваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ялз.
уломліванне, -я, я. /уломванне, -я, я.
УЛАН, -а, лія. -ы, -аў, м. У арміі царскай
Расіі і некаторых замежных арміях: ваен
ны з часцей лёгкай кавалерыі (першапа
чаткова — узброеных пікамі). Эскло^оя
уллялў. II лрыл*. уланскі, -ая, -ае.
УЛАСКАВІЦЬ, -кАўлю, -кАвіш, -кАвіць;
злк., клео 6м*/ло^. Зрабіць ласкавым, лагод
ным. II яезлк. уласкаўляць, -Яю, -Яеш, -Яе. Ц
ялз. уласкаўлённе, -я, л.
УЛАСНА. 1. ллбочя. ся., са словам «ка
жучы» або без яго. Па сутнасці, на самай
справе.
у. клэкучь/, яе члклў /ллкоел. 2.
члсц. Ва ўласным разуменні слова. Зл /лэкс/ялм я/лмрл/лурялел сцэялрь/я ллчлялся ў.
рэлсысёрскля рлбо/лл.
УЛАСНАРУЧНЫ, -ая, -ае. Напісаны
ўласнай рукой. У лобл/с.
УЛАСНАСЦЬ, -і, лс. 1. Маёмасць, якая
належыць каму-н. Дзяржлўяля ў. 2. Пры
належнасць каго-, чаго-н. каму-, чаму-н.
з правам распараджэння. ТТрыелтяяля ў.
ял зямлю. 7/лбыць млло-я. ел ў. ТТрлел ўллсялсц/.
УЛАСНІК, -а, л*я. -і, -аў л*. 1. Уладаль
нік якой-н. маёмасці. /&юбяы зямельяы
ў. 2. Той, хто імкнецца больш мець, хто
ахоплены ўласніцкімі інтарэсамі. Ц лс.
уласніца, -ы, л*я. -ы, -ніц.
УЛАСНІЦКІ, -ая, -ае. Уласцівы ўла
дальніку прыватнай уласнасці, звязаны з
імкненнем да нажывы, абагачэння. Уллся/цк/я схмьялсц/.
УЛАСНЫ, -ая, -ае. 1. Які належыць
каму-, чаму-н. як уласнасць. Уллсяля млм*ыял. 2. Свой, асабісты. 3^?лб/ць млло-я.
уллеяым/ руклм/. 77л ўллсяь/я еочы ўблчы^ь.

77л ўллсялй еол/. 3. Які знаходзіцца ў непа
срэдным распараджэнні, падпарадкаван
ні каго-, чаго-н. У клрэсллябэя/я. Уялсядя
кляцылярыя. 4. Літаральны, сапраўдны.
Зл ўллсяым сэясе слоел. 5. Уласцівы толь
кі каму-, чаму-н., без пабочных дабавак
(спец.). У/леяля елел целл. О Уласнае імя —
у граматыцы: назоўнік, які з'яўляецца
асабовай індывідуальнай назвай каго-, ча
го-н.; лроц/л. агульнае імя. 77оллцк — уллсяле /мя еорлбл.
УЛАСЦІВАСЦЬ, -і, лм -і, -ей, ж. Характэрная асаблівасць, рыса, прымета ка
го-, чаго-н. 7?ллоблць як/м/-я. уллсц/елсцям/. У сялбчыяяле^/ лреля/змл.
УЛАСЦІВЫ, ая, ае; клму-члму. Які
характэрны для каго-, чаго-н., з'яўляец
ца ўласцівасцю, якасцю каго-, чаго-н.
З улясц/елй яму лрлцлейялсцю. Тлллееку
ўллсц/ел (прысл.) ялліь^я^^л.
УЛАШЧЫЦЬ, чу чыш, чыць; -ча
ны; злк., клас
(разм.). Улагодзіць,
задобрыць каго-н. Ц яезлк. улашчваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц ялз. улашчванне, -я, я.
УЛЁВА, лрысл. У левы бок. 77леяряуцьу.
УЛЁТЦЫ, лрысл. (разм.). Без паклажы,
паражняком. Млміь/ял ллйм*ллў.
УЛЁГЧЫ, улАгу уляжаш, уляжа; уля
жам, уляжаце, улягуць; улёц улёгла / уляг
ла, улёгла / уляглб; улйж; злк. (разм.). 1.
у мяло і з /я%?. Поўнасцю аддацца якой-н.
справе. У ў ялеуку. У елбляелць. 2. лерлм.,
у м*лю і з /яф. Уцягнуцца ў што-н., набыць
моцную схільнасць да чаго-н. У ўелрэлку.
3. зл к/м-чым. Кінуцца наўздагон. Слблкл
ўлёе зл кл/лом. 4. зл к/м. Пачаць заляцацца.
У зл бзяўчыялм. II яезлк. улягаць, -Аю, -Аеш,
-Ае (да 1, 2 і4знач.).
УЛЁГЧЫСЯ, улягуся, уляжашся, уле
жацца; уляжамся, уляжацеся, улягуц
ца; улёгся, улеглася / уляглАся, улёглася
/ уляглбся; уляжся; злк. 1. Легчы (спаць
ці адпачываць); змясціцца дзе-н. у ляжа
чым становішчы. У лбллчыелць. 7Ь; ял еэ/ллй кляллць/ яе ў^яэкл/яся. 2. (7 / 2 лс. яе
ўжые.). Змясціцца (пра прадметы). Хя/е/
ўлеал/ся ў чллілбля. 3. (7 / 2 лс. яе ўжые.).
Асесці, апусціцца. Уіёёсялыл. Сеялўляелося. 4. (7 / 2 лс. яеўжые.), лсрлл. Аслабець,
сціхнуць, супакоіцца (разм.). Бурлўлеаллся. ^?эх слблк улёгся. Аеляяеляяе ўляглося.
5. (7 / 2 лс. яеўжые.). Усталявацца, стаць.
3/ліл бобрлўлеаллся. Ц яезлк. улягацца, -Аец
ца (да 3 і 4 знач.), укладуцца, -Аюся, -Аеш
ся, -Аецца (да 1 і 2 знач.) / укладвацца, -аю
ся, -аешся, -аецца (да 1 і 2 знач.).
УЛЁЖАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ыц
ца; злк. 1. Асесці, ушчыльніцца ад доўгага
ляжання. Смее улежаўся. 2. Пасля доўгага
ляжання стаць гатовым для карыстання,
далейшай апрацоўкі (пра садавіну; лён).
Яблык/ ўлежлл/ся ў слломе. 77ея улежяўся.
II яезлк. улёжвацца, -аецца.
УЛЁЖАЦЬ, -жу -жыш, -жыць; злк.
Прабыць на якім-н. месцы лежачы. 7ллўелбз/яы яе ўлежым* у /ллкую слёку.
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УЛЁЖНА, безас., у змуч. еык. Добра,
утульна ляжаць. Абць не ўежна, бык у
(хоць не дастаткова яды, затое можна спа
койна паляжаць; прыказка).
УЛЁЗЦІ, -з% -зеш, -зе; улёз, -зла; улёзь;
здк., у м/жо. 1. Пранікнуць, забрацца ўнутр
чаго-н. У у кайму. У у аўжобус (увайсці;
разм.). У ў кім/эню (таксама перан.: тай
ком; з мэтай украсці што-н.). Адроек ўлез
ла ў мкооў. 2. Умясціцца ўнутры чаго-н.
ТТаеа но ўлезла ў бож. Ан/2/ ўлезліў чамадан.
3. Умяшанне ў якую-н. справу (разм.). У
ў размову. 0 Колькі ўлезе (разм.) — уво
лю, колькі хочаш. Ц незак. улазіць, улАжу,
улазіш, улазіць.
УЛЕПЛІВАЦЦА ал уляпіцца
УЛЕПЛІВАЦЬ ал уляпіць
УЛЁТКУ, прысл. Летам, у летні час.
Добра ў. на налёжку.
УЛІВАННЕ ал уліць
УЛІВАЦЦА ал уліцца
УЛІВАЦЬ ал уліць
УЛІК, -у л/. 1. Устанаўленне наяўнас
ці, колькасці чаго-н. шляхам падлікаў. У
/набораў. Магазін зачынены на ў. 2/ухаалжарскі ў. 2. Рэгістрацыя з занясеннем у
спісы асоб, якія знаходзяцца дзе-н. Драць
на ў. Сжаць на ў. Зняцца з уліку. Ваенны ў.
3. Прыняцце пад увагу чаго-н. 77ры ўліку
ўсіх абсжаеін. Ц нрыл/. улікбвы, -ая, -ае (да
1 і 2 знач.). Уліковая бакул/енжацыя. Ул/коеая нлом/ча.
УЛІПНУЦЬ, -ну, -неш, -не; уліп, -пла;
-ні; зак. 1. у наяд. Папасці ў што-н. ліп
кае, вязкае. 2. яеран. Трапіць у непрыем
нае становішча (разм.). У у е/с?яоры/о. 3.
Добра аблегчы, прыстаць (пра адзенне,
абутак; разм.). Сўкенка ўліпла. Ц незак. улі
паць, -Аю, -Аеш, -Ае.
УЛІТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; зак., наяд (уст.). Тое, што і упа
яць. II незак. улітбўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
наз. улітбўка, -і, ДА/ -ўцы, ж. і улітбўванне, -я, н.
УЛІТКА, -і, ДА/ -тцы, л/н. -і, -так, ж.
(спец.). Частка ўнутранага вуха, дзе зна
ходзіцца гукаўспрымальны апарат. Ц ярым.
уліткавы, -ая, -ае.
УЛІЦЦА, увалыбся, увальёшся, ува
льецца; увальёмся, увальяцёся, увалыбцца
/ уліібся, уліёшся, уліецца; уліёмся, уліяцёся, уліецца; уліўся, улілАся, -лбся;
уліся; зак., у наяд. 1. (7 і 2 ас. не ўжые.).
Наліцца ўнутр. У лобку ўлілася баба. 2. яе
ран. Папоўніць сабою, далучыцца. У пра
цоўны калекжыў улілося ноеае напаўненне. Ц
незак. улівАцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
УЛІЦЬ, увалыб, увальёш, увальё; уваль
ём, увальяце, увалыбць і улііб, уліёш, уліё;
уліём, уліяцё, уліібць; уліў улілА, -лб; улі;
уліты; зак. 1. наяд і чаео ў каео-м/жо. На
ліць унутр. У еабў ў бочку. У ноеую энере/ю ў каео-н. (перан ). 2. лерам., каео-м/жо
ў м/жо. Дабавіць, уключыць дадаткова. У
ажраб у паржызанскае злучэнне. 3. (7 і 2 ас.
неўжые.), без бап. Выпасці ў вялікай коль
касці (пра дождж; разм.). Увечары ўліў жа-

кі божбж. II незак. улівАць, -Аю, -Аеш, -Ае
(да 1 і 2 знач.); наз. уліванне, -я, н. (паводле
1 знач.). У глюкозы (упырскванне).
УЛІЧАЦЬ, -ічў, -ічыш, -ічыць; -ічаны;
зак. 1. каео-жжо. Устанавіць наяўнасць
шляхам падліку. У усіх спецыялісжаў. У
расхобы. 2. м/жо. Прыняць пад увагу, у раз
лік. У заўеаеу. У л/інулы еопыж. Ц незак.
улічваць, -аю, -аеш, -ае.
УЛОВІСТЫ, -ая, -ае (спец.). Які дае
добры ўлоў. Улое/сжае л/есца. У пераеж. Ц
наз улбвістасць, -і, ж
УЛОМАК, -мка, л/н. -мкі, -мкаў л/.
(часцей з адмоўем і ў пытальна-клічных
сказах). Слабы, кволы чалавек. 7ы салі не
ў. зрабіць еэжа.
УЛОМВАННЕ ел уламаць
УЛОМВАЦЦА ел уламацца
УЛОМЛІВАННЕ ал уламаць
УЛОМЛІВАЦЬ ел уламаць
УЛОННЕ, -я, н. Тое, што і лона. Даўлонні л/ацеры. 77а ўлонні ярыробы (на адкры
тым паветры).
УЛОПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. (разм.). 1. у м/жо. Папасці ў непрыем
нае становішча з-за промаху, памылкі. У
ў бябу. 2. у каео. Закахацца. У ў Дзяўчыну.
УЛОЎ, улбву л/. Колькасць злоўленай
рыбы, дзічыны, звера. Лжрыл/аць баеажы
ў. рыбы.
УЛОЎЛІВАЦЬ ел улавіць
УЛОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Такі, які можа
быць на слых. Лебзь у. м/эпж. 2. Які дае
добры ўлоў (спец.). У еоб. Ц наз. улоўнасць,
-і, ж.
УЛЎКАТШ. У выразе: бегаць (хадзіць)
улукаткі — зігзагамі, не па прамой лініі.
7?ееаць у.
УЛУПІЦЬ, -упліб, -ўпіш, -ўпіць; зак.,
чыл*, па кіл/-чыл/ (разм.). Ударыць, агрэць.
У палкам.
УЛУЧЫЦЬ, -учў, -ўчыні, -ўчыць; -ўчаны; зак. 1. у м/жо. Знайсці падыходзячы
час для чаго-н. У л/ол/анж. У хвіліну. 2.
Трапіць у цэль. У кал/еньчыкал/ у м/ыбу.
3. каео ў м/жо. Далучыць да каго-, чаго-н.
(пра жывёл). У абечку ў чарабу. Ц незак.
улучаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЎЛЬТРА, нескл., л/., звычайнал/н. Край
ні рэакцыянер.
УЛЬТРА... прысжаўка. Утварае назоў
нікі і прыметнікі са знач. звыш, больш за
(якую-н. меру мяжу), напр.: ульжракансереажар (крайні рэакцыянер), ульжра%?іялежаеыя пральні, ульжракарожкія хеалі,
ульжра^ук.
УЛЬТРАГУК, -у, л/н. -і, -аў л/. (спец.).
Іук, утвораны ваганнямі высокай частаты
(больш за 20 кіц), не ўспрымальны вухам
чалавека. Ц прь/л/. ультрагукавы, -Ая, -бе.
УЛЬТРАКАРОТКІ, ая, ае У выразе:
ультракароткія хвалі — электрамагнітныя
хвалі даўжынёй да 10 м.
УЛЬТРАМАРЫН, у л/ Яркая сіняя
фарба. II прь/л/. ультрамарынавы, -ая, -ае.
УЛЬТРАФІЯЛЕТАВЫ, ая, ае У выра
зе: ультрафіялетавыя прамяні — нябачныя

УЛЕ-УМА
вокам прамяні, якія ляжаць у спектры за
фіялетавымі.
УЛЬТЫМАТУМ, -у, л/. Рашучае патра
баванне з пагрозай прымянення мер уз
дзеяння ў выпадку адказу. 77дсж</бп<ь кал/у-н. у.
УЛЬТЫМАТЫЎНЫ, ая, ае Які з'яў
ляецца ультыматумам; катэгарычны. Уіьжыл/ажыўнае пажрабаеанне. Ц ноз. ультыматыунасць, -і, ж.
УЛЮБЁНЕЦ, -нца, л/н. -нцы, -нцаў
л/. Той, каго асабліва любяць, цэняць;
пястун, любімчык. II ж. улюбёнка, -і, ДМ
-нцы, л/н. -і, -нак.
УЛЮБЁНЫ, -ая, -ае. 1. Зачараваны,
захоплены кім-, чым-н. Улюбёныя ў зял/лю
любзі. 2. Такі, якому аддаецца перавага ў
параўнанні з чым-н. іншым; аблюбаваны.
Улюбёная сжраеа. Улюбёнае л/есца адпа
чынку. Улюбёная спраеа. Ц наз. улюбёнасць,
-і, ж.
УЛЯГАЦЦА ал улегчыся
УЛЯГАЦЬ ал улегчы
УЛЯЖАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -жйцца;
зак. Тое, што і улежацца. Сена ўляжалася.
Труп/ы ўляжаліся.
УЛЯЖАЦЬ, уляжў, уляжыш, уляжыць;
уляжым, улежыцё, уляжАць; уляжы; зак.
Тое, што і улежаць. Аіба боўеа ўляжым/ на
жакіл/ сонцы.
УЛЯПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак. (разм.). 1. у м/жо і чыл/. Абляпацца,
вымазацца. У ў ал/ну або ал/нам. 2. у м/жо і
без Дан. Трапіць у бяду, непрыемную спра
ву. У ў еісжорыю. 3. у каео (м/жо/ Закахац
ца. У ў хлопца.
УЛЯПІЦЦА, уляплюся, улепішся, уле
піцца; зак. (разм.). 1. (7 / 2 ас. не ўжые.).
Прыляпіцца, прыліпнуць. Фарба ўляпала
ся жак, м/жо не абабраць. 2. за каео-м/жо.
Учэпіста ўзяцца за каго-, што-н. У за по
ручні. II незак. улеплівацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
УЛЯПІЦЬ, уляпліб, улёпіш, улепіць;
улёплены; зак. 1. м/жо ў м/жо. Лепячы, ус
тавіць. У л/азаіку ў сцяну. 2. перан., м/жо
і кал/у. Моцна ўдарыць, выцяць каго-н.
(разм.). У ял/у снежкам. У у зуха. 3. неран.,
м/жо. Прычыніць, зрабіць што-н. (замя
няе дзеясловы даць, паставіць і пад.). У
еыл/оеу. У беомку. Ц незак. улепліваць, -аю,
-аеш, -ае.
УЛЯЦЁЦЬ, улячў, уляціш, уляціць;
уляцім, улеціцё, уляцйць; уляці; зак. І; у
м/жо. З лёту на ляту пранікнуць куды-н.
./7асжаўка ўляцела ў сенцы. 2. у м/жо. Вельмі
хутка ўбегчы, уехаць куды-н. (разм.). У у
хажу. 3. у м/жо. Упасці, уваліцца ў што-н.
(разм.). У у ял/у. У у еразь. 4. безас., кал/у.
Папасці за якую-н. правіннасць (разм.).
Ял/у ўляцела аб бацькоў. Ц незак. улятАць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
УМАЗАЦЬ, умАжу, умАжані, умАжа;
умАж; умАзаны; зак., м/жо ў м/жо. 1. Запэц
каць, забрудзіць. У лобу сажу. 2. Уставіць,
замацаваўшы чым-н. вязкім. У кацёл у
печ. II незак. умазваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз.

УМА-УМУ
умазванне, -я, л. (да 2 знач.) і умазка, -і,
ДЛ7-зцы, ж. (да 2 знач.).
УМАЙСТРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; -равёны; зяк., што (разм.). Прыла
дзіць дзе-н., куды-н. У люстэрка. Ц мезак.
умайстроўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц маз. умай
страванне, -я, м.
УМАЛОЦЬ, умалк5, умёліш, умёліць;
умёлены; зак., каео ("што). Схіліць да ча
го-н. моцнай просьбай, угаворамі, уп
расіць. У няўстулных бацькоў. Ц мезак.
умольваць, -аю, -аеш, -ае.
УМАЛОТ, -у М -лёце, м Колькасць
абмалочанага зерня. У з вектара. Ц лрым.
умалотны, -ая, -ае.
УМАЛОЦЬ, умяліё, умёлеш, умёле;
умялі; умблаты; зак., што (разм.). З'есці з
вялікім апетытам; умяць. У кавалак каў
басы
УМАНЦІРАВАЦЬ, -рую, руеш, -руе;
-руй; -раваны; зак., м/то (спец.). Манці
руючы, уставіць. У батчык.
УМАРЁІЦЬ ал марьіць
УМАТАЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; -ёны; зак. 1.
каао-м/то. Абматаць, апавіць некалькі ра
зоў. У пакунак шлаеатам. 2. м/то. Матаю
чы (ніткі) у клубок, заматаць унутр што-н.
пабочнае. У маларстак у клубок. 3. м/то і
чаао. Намотваючы, змясціць у чым-н., на
чым-н. 7?ял/каеа .матка ў абзін клубок ме ў.
II мезак. умотваць, -аю, -аеш, -ае.
УМАЎЛЁННЕ ал. умовіцца.
УМАЎЛЯЦЦА ал. умовіцца.
УМАЎЧАЦЬ, -чў, -чьіш, -чыць; -чым,
-чыцё, -чёць; -чіА; зак., аб чым або лра
м/то. Тое, што і умоўчаць. У аб небахолах. Ц
маз. умаўчанне, -я, м.
УМАЦАВАННЕ, -я, м. Е ал. умацавац
ца, умацаваць. 2. мм. -і, -яў Абарончае
збудаванне. 77абземмыя ўмацаванні.
УМАЦАВАЦЦА, -цўюся, -цўешся, -цў
ецца; -цўйся; зак. 1. (7 / 2 ас. ме ўжыв.).
Стаць больш моцным, устойлівым. 7,ераа умацаваўся. 77ІЕрасабжанае брэва ўма
цавалася ў новь/м ерумце. 2. Размясціцца,
стварыўшы сабе абарончыя збудаванні.
Часць умацавалася ма мовым месцы. 3. (7
і 2 ас. ме ўжыв.). Стаць больш моцным,
здаровым, трывалым. Яервы ўмацавала
ся. Збароўе ўмацавалася. Яёо становішча
ўл/ацавалася. 4. (7 і 2 ас. ме ўжыв.), лерам.
Стаць цвёрдым, устойлівым, усталявацца,
устанавіцца. Таслаборкі ўмацаваліся. Ц ме
зак. умацоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц
маз. умацавённе, -я, м.
УМАЦАВАЦЬ, -цўю, -цўеш, -цўе;
-цўй; -цавёны; зак. 1. а/то. Зрабіць мац
нейшым, больш устойлівым. У бомбы.
2. м/то. Стварыць абарончыя збудаванні
дзе-н., забяспечыць сродкамі абароны. У
лобстулы ба кораба. 3. каео-а/то. Зрабіць
больш моцным, здаровым, стойкім. Доб
рае харчаванне і свежае лаветра ўмацава
лі хвораеа. У мервы. У збароўе. 4. лерам.,
а/то. Зрабіць надзейным, цвёрдым, ус
тойлівым. У сваё становішча. У бысцылліну. II мезак. умацоўваць, -аю, -аеш, -ае;
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маз умацоўванне, -я, м Ц маз умацавйнне,
-я, м. II лрым. умацавальны, -ая, -ае. Уімацавальмь/я абкосы. Замацавальныя збубаванні.
УМЁЛЕЦ, -льца, мм. -льцы, -льцаў м.
Умелы працаўнік, майстар. ТТаробныў.
УМЁЛЫ, -ая, -ае. Які валодае ўмен
нем, які паказвае ўменне. Умелыя рук/.
Умелае кіраўніцтва.
УМЁЛЬСТВА, -а, м. Уменне, спрыт,
здольнасць рабіць што-н. з вялікім май
стэрствам. У рук. У кухара.
УМЁННЕ, -я, м. Здольнасць рабіць
што-н., набытая ведамі, вопытам. 7%?ы
ўменні ўсё можма зрабіць. 77ахваліць за ў і
стараннасць.
УМЁРАНЫ, -ая, -ае. 1. Сярэдні паміж
крайнасцямі — не вялікі і не малы, не
гарачы і не халодны і пад. Умераная ско
расць. З^мсрамая вільготнасць. Замераныя
латрабаваммі. 2. Пра клімат: сярэдні па
між гарачым і халодным. У клімат. У мо
ле. 3. Які трымаецца сярэдняй палітычнай
лініі, схільны да кампрамісу, згодніцтва.
Замеранае крыло рэфарматараў. 3^/ераная
палітыка. Ц маз. умёранасць, -і, ж. (да І і
З знач.).
УМЕРЗНУЦЬ, -ну -неш, -не; умёрз,
умёрзла; -ні; зак. 1. у а/то. Пад уздзеян
нем марозу шчыльна замацавацца ўнутры
лёду, мёрзлай зямлі. Тючка ўмерзла ў лёб. 2.
Зацвярдзець ад марозу на значную глыбі
ню. Зямля моцма ўмерзла. Ц мезак. умярзаць,
-ёю, -ёеш, -ёе.
УМЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; мезак., з інф. 1.
Валодаць уменнем рабіць што-н. У іграць
ма скрынцы. 2. Валодаць здольнасцю ра
біць што-н. Яма ме ўмее перабольшваць. Т^н
ме ўмее ліслівіць лераб іма/ь/мі.
УМЁШВАЦЦА ал. умяшацца
УМЁШВАЦЬ' ал. умясіць
УМЁШВАЦЬ^ ал. умяшаць
УМЁЮЧЫ, лрысл. З уменнем, з ведан
нем справы. 7бта трэба рабіць у.
УМЁРЗЛЫ, -ая, -ае Е Які ўмёрз у
пгго-н. У ў лёб кавалак брэва. 2. Які зац
вярдзеў ад марозу на значную глыбіню.
Умёрзлая зямля.
УМІГ, лрысл. Імгненна. Ўсе ў. замоўклі.
УМІЛАСЦІВІЦЬ, -ціўлю, -цівіш, -цівіць; -ціўлены; зак., каео ('што). Зрабіць
міласцівым, міласэрным. У бацьку.
УМІНАЦЦА ел. умяцца
УМІНАЦЬ ел. умяць
УМІРАЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; мезак. Е Пе
растаць жыць, а таксама вянуць, сохнуць
(пра расліны). Умфалізарабзіму. У са сме
ху (вельмі смешна). 2. (7 і 2ас. меўжыв.),
лерам. Знікаць, прападаць (кніжн.). 7акія
словы ме ўміраюць у вяках. 3. (7 і 2 ас. ме
ўжыв ), лерам. Адыходзіць у мінулае (пра
грамадскія з'явы і пад.). Старое ўмфае, а
мовае марабжаецца.
УМОВА, -ы, л/м. -ы, умёў ж. Е Ака
лічнасць, ад якой што-н. залежыць. 75та
магчыма лры абмол умове. 2. Патрабаван
не, якое прад'яўляецца адным з дагавор
ных бакоў Зазавіце вашу ўмову. Умовы мі-

ру. 3. Пісьмовая або вусная дамоўленасць,
згода. 7?ыкамаць умову. 77арушыць умову. 4.
мм. Правілы, устаноўленыя ў якой-н. га
ліне дзейнасці, жыцця. Умовы карыстання
электрычмымі прыборамі. 5. мм. Абставіны,
у якіх працякае або пры якіх адбываец
ца што-н. кліматычныя ўмовы. .Жыллё
выя ўмовы. 77абрыхтоўка лраблрыемства
ба работы ў зімовых умовах. 77раца ў бобрых умовах. Для спецыялістаў — усе ўмовы
(гэта значыць добрыя ўмовы для жыцця;
разм.). 6. звычайна мм. Даныя, патраба
ванні, з якіх неабходна зыходзіць. Умовы
бослебу. 0 Ва ўмовах чаао, у змач. лрымаз. з
Р — пры наяўнасці чаго-н. навакольнага,
спадарожнага. ТТрацаваць ва ўмовах ласлшяннага нанружаммя. Пры ўмове чаго, у
змач. лрымаз. з Р — пры залежнасці ад чаго-н., абумоўленасці чым-н. Тэта можма
выкачаць лры ўмове бобрага мабвор З/.
УМОВІЦЦА, -ёўлюся, -ёвішся, -Ўвіц
ца; зак., з кім лра што, аб чым і з інф. Дамо
віцца, прыйсці да агульнай згоды адносна
чаго-н. У лра тзрмім або аб тэрміме аб 'езбў. У з кім-м. лра сустрэчу або аб сустрэ
чы ці сустрэцца. Ц мезак. умаўляцца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца. Ц маз. умаўлённе, -я, м.
УМОЛЬВАЦЬ ал умаліць
УМОЛЬНЫ, -ая, -ае. Які выражае моц
ную просьбу. У позірк. ЗЗмольна (прысл.)
адябзець.
УМОМАНТ, лрысл. Імгненна, у адзін
міг
УМОТВАЦЬ ал уматаць
УМОЎЛЕНЫ, -ая, -ае. Такі, аб якім
загадзя ўмовіліся, назначаны па ўгаворы.
Умоўленая сустрэча. Ц маз. умоўленасць, -і,
ж.
УМОЎНАСЦЬ, і, ж Е ал умоўны 2.
Агульнапрынятая, хоць і непатрэбная сіс
тэма звычак, норм паводзін. Упаломе фармальнасцеі/ і ўмоўнасцей.
УМОЎНЫ, -ая, -ае. Е Загадзя ўмоў
лены і зразумелы толькі тым, хто ўмо
віўся. У стук. Умоўнае месца. 2. Які мае
сілу толькі пры якіх-н. умовах. Умоўнае
асубжэнне. ТТрыеавораны ўмоўна (прысл.).
Умоўная заоба. У рэфлекс (выпрацаваны
пад уплывам пэўных умоў). 3. Які не іс
нуе на самай справе, яўны або сімвалічны.
Умоўная мяжа. Умоўныя бэкарацыі. 4. У
граматыцы: які ўтрымлівае ў сабе значэн
не ўмовы (у 1 знач.). У сказ. У лаб бзеяслова. У злучнік. Ц наз. умоўнасць, -і, ж. (да
2 і 3 знач.).
УМОЎЧАЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; зак., аб
чым або лра што. Знарок не сказаць пра
што-н. У лра самае галоўнае. 77е мазу ў. аб
чым-н. або што-н. (павінен сказаць). Ц не
зак. умоўчваць, -аю, -аеш, -ае.
УМУДРАЦЦА, -рўся, -рышся, -рвац
ца; -рымся, -рыцёся, -рёцца; зак. Ухіт
рыцца зрабіць што-н., а таксама (іран.)
ухітрыцца зрабіць што-н. такое, чаго лёг
ка можна пазбегнуць. Як ты ўмуо{рыўся
на столькі спазніцца? Ц незак. умудрацца,
-ёюся, -ёешся, -ёецца.
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УМУРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
-равуны; здк., м/л/о. Памясціць, умацаваў
шы цаглянай кладкай; умазаць. У касцёл.
II лезак. умуроўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лаз.
умуроўванне,-я,л.
УМЫВАЛЬНІК, а, л/л. і, аў, м. Пасу
дзіна з кранам або ракавіна з кранам над
ёй для ўмывання.
УМЫВАЛЬНЫ ал умыць
УМЫВАЦЦА ал умыць
УМЫВАЦЬ ал умыць
УМЫКАННЕ, -я, л. У некаторых народаў: выкраданне нявесты ў яе бацькоў.
7Д//юбумыколлем. Злычой умыколля.
УМЫКНЎЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; зак., каао (спец.). Вы
красці нявесту, дзяўчыну. Ц лезак. умыкаць,
-ёю, -ёеш, -ёе.
УМЁІЦЬ, -ыю, -ыеш, -ые; -ыты; зак.,
коао-/ол/о. Памыць (твар, рукі, шыю). У
бз/ця. У рук/, (таксама перан.: ухіліўшыся,
зняць з сябе адказнасць за што-н.). Га
лак, умы/ны росам/ (перан.). Ц лезак. умы
ваць, -ёю, -ёеш, -ёе. Ц злор. умыцца, -йюся,
-ьіешся, -ьіецца; лезак. умывацца, -ёюся,
-ёешся, -ёецца. Ц лаз. умыванне, -я, л.;
лрь/м. умывальны, -ая, -ае.
УМЯРЗАЦЬ ал умерзнуць
УМЯСІЦЬ, умяшу, умёсіш, умёсіць;
умёшаны; зак., /а/ло. 1. Добра вымесіць.
У цес/ла. 2. у /а/ло. Месячы, дабавіць. У
рызылк/ ў цесл/а. Ц лезак. умёшваць, -аю,
-аеш, -ае.
УМЯСЦІЦЦА, умяшчўся, умёсцішся,
умёсціцца; зак. 1. Змясціцца ўнутры ча
го-н., дзе-н. Хл/а/ ўд/ясцй//ся ў ларл/^ель.
Думк/ ле маал/ ў. ў аололе (перан.). 2. Раз
мясціцца на якім-н. месцы. У за облым
с/лалом. II лезак. умяшчацца, -ёюся, -ёеш
ся, -ёецца.
УМЯСЦІЦЬ, умяшчў, умёсціш, умёсціць; умёшчаны; зак., каао-млло. 1. (7/2
ас. ле ўжыл.). Змясціць, ахапіць сабою.
Алуб ле змоау. ус/х лолеблольл/коў. 2. у /а/ло.
Змясціць унутр чаго-н. У усе яблык/ ў ко/а.
II лезак. умяшчаць, -ёю, -ёеш, -ёе.
УМЯЦІНА, -ы, мл. -ы, -цін, ж. Умятае,
уціснутае месца. У ла самавары.
УМЯЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., умнёцца;
умоўся, умялася; зак. Стаць умятым, уціс
нутым у што-н. або шчыльным ад сціс
кання, прымінання. 7ролоўмя//осяўзям///о
лаб колам/ л/ракл/дра. Мокры жл/р умяўся
лаб бо/лам/. Ц лезак. умінацца, -ёецца.
УМЯЦЬ, умнў, умнёш, умнё; ум
нём, умняцё, умнўць; умёў, умёла; умні;
умёты; зак., м/л/о. 1. у млло. Прымяўшы,
уціснуць, увагнаць. У акурак у лясок. 2.
Націскаючы, зрабіць больш шчыльным
або прымяць хадой, яздой. У /яы/яуль у
люльцы. У зямлю еусел/цам/ /лрок/яоро. 3.
З'есці многа, прагна (разм.). У бохал хле
ба. II лезак. умінаць, -ёю, -ёеш, -ёе.
УМЯШАННЕ ал умяшацца
УМЯШАЦЦА, -ёюся, -ёешся, -ёец
ца; зак., у м/л/о. 1. Пранікнуць куды-н.,
змяшацца з чым-н. У у лал/оўл. 2. Стаць

удзельнікам чужой справы; увязацца.
У у размолу. 3. Прыняць удзел у якой-н.
справе з мэтай змены яе ходу. У кая^&л/кл/
лрым/ялося ў. бырэк/нору. Ц лезак. умёшвацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц лаз. умяшанне,
-я, л. Узброелае ў. А/рура/ллае ў. (апера
цыя).
УМЯШАЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; -ёны; зак.,
у м/л/о. 1. /ал/о і чаао. Мяшаючы, дабавіць.
У ///оол/члоймук/ўжы/пл/ою. 2. лерал., ка
ао (а/л!р). Прымусіць супраць волі ўдзель
нічаць у чым-н. У каао-л. у брублую слралу. II лезак. умёшваць, -аю, -аеш, -ае.
УМЯШЧАЛЬНАСЦЬ, і, ж 1. ал умя
шчальны. 2. Здольнасць умяшчаць тую ці
іншую колькасць чаго-н.; ёмістасць. У
цысл/зрлы.
УМЯШЧАЛЬНЫ, ая, ае 1. Які ўмя
шчае значную колькасць, многа каго-,
чаго-н. У зала. У чомобол. 2. Які можа
ўмясціцца. II лаз. умяшчальнасць, -і, ж. (да
1 знач.).
УМЯШЧАЛЬНЯ, і, мл і, яў ж Мес
ца, ёмішча для ўмяшчэння, змяшчэння
чаго-н. У бабы. У бля збожжа.
УМЯШЧАЦЦА ал умясціцца
УМЯШЧАЦЬ ал умясціць
УНАДЗІЦЦА, -джуся, -дзішся, -дзіцца;
зак., з /л%). Тое, што і лолобз/ццо.
УНАЙМЫ, лрысл. У карыстанне за
пэўную плату. Збаць лакой у.
УНАКЛАДКУ, лрысл. (разм.). Пала
жыўшы цукар у шклянку (у адрозненне ад
слова «упрыкуску*). 77/ць чаму.
УНАРАВІЦЬ, -раўліб, -рбвіш, -рбвіць;
зак., каму-чаму. Дагадзіць каму-н., зрабіў
шы так, як трэба. У?/м ле ўлорол/м/.
УНАРМАВАЦЬ, мўю, мўеш, мўе;
-мўй; -мавёны; зак., /млю. Прывесці да
нормы. У лал/салле ўласль/х /мел. Ц лезак.
унармбўваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лаз унармавённе, -я, л.
УНАСіЦЬ, унашў, унбсіш, унбсіць;
зак., каео-/ал/о. Унесці ўнутр усё, многае ў
некалькі прыёмаў. У усе скрылк/ў склаб.
УНАСЛЕДАВАЦЬ, дую, дуеш, дуе;
-дуй; -даваны; зак. 1. ал. наследаваць. 2.
Атрымаць якую-н. уласцівасць, якасць ад
бацькоў, ад папярэдніх пакаленняў. У харакл/ар боцьк/.
УНАЧІЯ ал уночы
УНЁСЦІ, унясў, унясёш, унясё; уня
сём, унесяцё, унясўць; унёс, унёсла /
уняслё, унёсла / уняслб; унясі; унёсены;
зак. 1. каео-нлло. Прынесці ўнутр. У рэчы
ў бом. 2. /м/ло. Заплаціць. У ллал/у. 3. м//ло.
Перадаць на чыё-н. меркаванне. У лралалоеу ў лрэз/быум. 4. каао-/а/ло. Уключыць,
дабавіць. У змелы ў лраек/л ласл/алолы.
У камлосл/ у алебу. 5. /а/ло. Выклікаць,
зрабіць. У жлолосць у размолу. У разлаб
у сям)о. II лезак. унбсіць, унбшу унбсіш,
унбсіць. II лаз. унясённе, -я, л.
УНІВЕРМАГ, -а, мл -і, аў м Скара
чэнне: універсальны магазін. 7/эл/лральлы
ў. II лрь/м. універмагаўскі, -ая, -ае (разм.).

УМУ-УНІ
УНІВЕРСАЛ, -а, мл. -ы, -аў м. Работ
нік, які валодае ўсімі прыватнымі спе
цыяльнасцямі ў сваёй прафесіі. Слесар-у.
Халсл/рук/л ар -у.
УНІВЕРСАЛІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш,
-зўе; -зўй; -завёны; зак. і лезак., ммло
(кніжн.). Абагульніць (абагульняць), зра
біць (рабіць) агульным, універсальным;
распаўсюдзіць (распаўсюджваць) на мно
гае, многіх. У лабрых/лоўку с//ецыя///с///оў.
II лаз. універсалізацыя, -і, ж.
УНІВЕРСАЛІЗМ, у, м (кніжн ) Вало
данне разнастайнымі ведамі, звесткамі,
навыкамі.
УНІВЕРСАЛІІ, -лій, абз. -лія, -ліі, ж.
(спец.). Сукупнасць паняццяў агульных
для ўсіх ці многіх моў але такіх, якія ў іх
выражаюцца па-рознаму. У лекс/ка-семал/лычлаеа /мала. ,Дыбук/лыўлыя / /лбук/лыўлыя моўлыя ў.
УНІВЕРСАЛЬНЫ, ая, ае 1. Разнас
тайны, які ахоплівае многае. Ул/лерсальль/я лебы. У слець/ял/с///. 2. З разнастай
ным прызначэннем, для разнастайнага
выкарыстання. У /лс/нрумел/я. У с/лалок.
II лаз універсальнасць, -і, ж
УНІВЕРСАМ, -а, мл ы, аў, м Ска
рачэнне: універсальны магазін самааб
слугоўвання — магазін, які гандлюе хар
човымі таварамі і некаторымі таварамі
гаспадарчага прызначэння. Ц //рым. універ
самаўскі, -ая, -ае (разм ).
УНІВЕРСІТЭТ, а, ЛГ-тбце, мл ы, аў
м. 1. Вышэйшая навучальная і навуковая
ўстанова з рознымі прыродазнаўча-матэматычнымі і гуманітарнымі аддзяленнямі
(факультэтамі). 2>е//оруск/ бзяржоўлы ў. 2.
Назва навучальных устаноў па павышэн
ні навукова-палітычных ведаў адукацыі
ў якой-н. галіне. ТЗячэрл/ ў. У культуры. Ц
//рым. універсітэцкі, -ая, -ае.
УНІВЕРСІЯДА, ы, ДА/ дзе, мл ы,
-сйд, ж. Міжнародныя студэнцкія спар
тыўныя спаборніцтвы. II //рым. універ
сіядны, -ая, -ае. Ул/лерс/яблыя сторты.
Уллерс/яблое лер/лылс/лло.
УНІЖАЛЬНЫ, ая, ае 1. Зневажаль
ны для чыёй-н. годнасці. Уйжольлыя облос/лы. 2. У граматыцы: які мае адносіны
да ўтварэння назоўнікаў і прыметнікаў
што маюць адценне зневажальнасці, па
гардлівасці. У суф/кс. II лоз. уніжальнасць,
-і, ж.
УНІЖАНЫ, -ая, -ае. Такі, якога ўнізі
лі, які зведаў на сабе ўніжэнне або выра
жае ўніжэнне. У чололек. У лыадяб. Ц лоз.
уніжанасць, -і, ж
УНІЖЭННЕ, -я, л. 1. а/, унізіць. 2. Тое,
што прыніжае, зневажае чалавека, яго
годнасць. Дурнець у.
УНІЗ, //рыа/. 1. У напрамку да нізу, да
зямлі. Слускоццо ў. 2. У напрамку да вусця
ракі. У лоДзл/ле.
УНІЗАЦЬ, -іжў, -іжаш, -іжа; -ізаны;
зок., /ол/о. Нанізваючы, навешваючы,
пакрыць паверхню чаго-н. вялікай коль
касцю якіх-н. прадметаў У елку цоцком/.

УНІ-УПА
Лям/чына ўнізана еронкал// арэхаў (перан ).
/7ольцы, унізаныя нярсцёнкал/і (перан.). Ц
//езах. унізваць, -аю, -аеш, -ае.
УНІЗЕ, нрысл. У ніжняй частцы ча
го-н., пад чым-н. Дбм стаіць у. (у нізіннай
мясцовасці).
УНІЗІЦЬ, -іжу, -ізіш, -ізіць; -іжаны;
зах., каго (м//мо/ Паставіць каго-н. у пры
ніжальнае становішча; зняважыць. У
падначаленага. Ц незак. уніжаць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II звар. унізіцца, -іжуся, -ізішся, -ізіцца. У с?а абману; незак. уніжацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца. Ц наз. уніжэнне, -я, н.
УНІКАЛЬНЫ, -ая, ае Адзіны ў сва
ім родзе; непаўторны. Упхальная знахобха. У рукапіс. У эксперымент. Ц наз. уні
кальнасць, -і, лс.
УНІКЛІВЫ, -ая, ае І. Які пазбягае
прама і адкрыта выказваць свае думкі, не
прамы, пазбаўлены шчырасці. У абхаз.
2. Які глыбока ўнікае ў сутнасць справы;
праніклівы. У чалаеех. Уніклівая бумка ча
лавека. II наз. уніклівасць, -і, лс.
УНІКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; унік, -кла;
зах. І. чаео. Пазбегнуць, ухіліцца ад ча
го-н. У авары/. У лаянкі. 2. каео-чаео. Не
пажадаць сустрэцца з кім-, чым-н. У сус
трэчы. 3. у м/то. Удумацца, пастарацца
зразумець сутнасць чаго-н. У у змест нрачытанаеа. Ц незах. унікАць, -Аю, -Аеш, -Ае.
ЎНІКУМ, -а, л/н. -ы, -аў л/. (кніжн.).
Непаўторны, адзіны ў сваім родзе прадмет
(перан.: таксама пра чалавека).
УНІСОН, -у, л/. (спец.). Сугучча з двух
ці некалькіх гукаў аднолькавай вышыні
(якія ўтвараюцца рознымі галасамі або інструментамі). Спяваць ва у. Дзейнічаць ва у.
з кім-н. (перан.: зладжана, узгоднена).
УНІТАЗ, -а, л/н. -ы, -аў л/. Ракавіна для
сцёку нечыстот у прыбіральнях, абсталя
ваных каналізацыяй. Ц лрыл/. унітазны, -ая,
-ае.
УНІТАРНЫ, -ая, -ае У выразе: унітар
ная дзяржава — форма дзяржаўнага ўлад
кавання, пры якой тэрыторыя дзяржавы,
у адрозненне ад федэрацыі, не мае ў сваім
складзе федэратыўных адзінак (штатаў,
зямель), а падраздзяляецца на адміністра
цыйна-тэрытарыяльныя адзінкі (раёны,
вобласці і гд.). Рэспубліка .Беларусь — уні
тарная бзярлсава.
УНІФАРМІСТ, а, М сце, л/н -ы, -аў
л/. Работнік уніформы (у 2 знач.). Ц лрыл/.
уніфармісцкі, -ая, -ае.
УНІФІКАВАЦЬ, -кўю, кўеш, -кўе;
-кўй; -кавАны; зак. і незак., м/то (кніжн.).
Прывесці (прыводзіць) да аднолькавасці,
аднастайнасці. У ерам/ову/о сістэл/у. Ц наз.
уніфікацыя, -і, лс.
УНІФОРМА, -ы, лс 1. Форменнае
адзенне. 2. зб. У цырку: адзеты ў спецы
яльныя аднолькавыя касцюмы падсобны
персанал, які абслугоўвае арэну.
УНІЧЫЙЭ, лрысл. Без выйгрышу і
пройгрышу (пра зыход гульні або спабор
ніцтваў). УДахматная партыя закончыласяў.
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ЎНІЯ, -і, лс. (кніжн.). Аб'яднанне, са
юз. Дзярлсаўная у. Царкоўная у. Ц лрь/м.
уніяцкі, -ая, -ае. У/іяцкая царква.
УНОСІЦЬ ад унесці
УНОЧЫ / УНАЧЫ, лрысл Ноччу Лры
ехаць у.
УНТЫ, -бў, абз. унт, -А, л/. / ЎНТЫ, унт,
абз. ўнта, -ы, ДМ-нце, лс. Абутак з футра
на мяккай падэшве ў народаў на Поўначы
і Сібіры.
ЎНТЭР-АФІЦ&Р, а, л/н ўнтэр-афі
цэры, -аў л/. Званне малодшага камандна
га саставу ў царскай і некаторых замеж
ных арміях, а таксама асоба, якая мае гэта
званне. Ц лрыл/. ўнтэр-афіцЗрскі, -ая, -ае.
УНЎК, -а, л/н. -і, -аў л/. 1. Сын сына або
дачкі. 2. л/н. Дзеці сына або дачкі. Ул/яне
ўлсо ёсць унукі. Сабзяць л/алабыя броўцы
ўнукі Мічурына (перан.). Ц нал/янм/. унучак,
-чка, л/н. -чкі, -чкаў л/.
УНЎРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
зак. 1. у м/то. Утуліцца ў што-н. або, па
валіўшыся з разгону наперад, уткнуцца
тварам у зямлю, снег і пад. У ў лабўм/ку.
З разгону ў. тварам у лясок. 2. у м/то. За
хапіўшыся, паглыбіцца ў што-н. У ў пы
танне. 3. Апусціць галаву, панурыцца. У і
л/аўчаць. Ц незак. унурвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
УНЎРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; -раны;
зак., м/то. 1. у м/то. Увабраць у што-н. (га
лаву). У голаду ў каўнер. 2. Панура схіліць
(галаву). У/урыў галаву і л/аўчаў. 3. у м/то.
Утаропіць у што-н. (вочы, погляд). У во
чы ў стол. II незак. унурваць, -аю, -аеш, -ае.
УНЎТР, лрысл. і лрыназ. з Р. У сярэдзі
ну у межы чаго-н. Лрыняць лякарства ў.
Замеці ў. бол/а.
УНЎТРАНА, лрысл. Пра сябе, удушы. Я
ў. з ім не згобзен.
УНУТРАНАСЦЬ, -і, лс., чаео. Тое, што
знаходзіцца ўнутры чаго-н. У бол/а.
УНЎТРАНЫ, ая, ае 1. Які знахо
дзіцца ўнутры. У/утраныя бзверы. Унут
раныя хваробы (органаў грудной і бруш
ной поласці). 2. леран. Які складае змест,
раскрывае саму глыбіню, сутнасць, душу
каго-, чаго-н. Унутранае чуццё. Унутра
ная сувязь зНў. У свет л/астака. У голас
(перан.: пра думкі). 3. Які мае адносіны да
жыцця ўнутры якой-н. арганізацыі, дзяр
жавы. Унутраная палітыка. Унутраная
пазыка. Дравіды ўнутранага расларабку.
УНУТРЙ, лрысл. і лрыназ. з Р. У сярэ
дзіне, у межах чаго-н. Ул/яне ў. кіпела помста. У еораба.
УНУТРЫ... прыстаўка. Утварае пры
метнікі са знач.: які знаходзіцца ў сярэдзі
не, унутры чаго-н., напр.: унутрыал/ал/ны,
унутрывібавы, унутрывенны.
УНЎЧКА, -і, ДА/ -чцы, л/н. -і, -чак, лс.
Дачка сына або дачкі.
УНУШАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.
Дзейнічаць на псіхіку з мэтай выклікаць
пэўную рэакцыю; прыводзіць у стан гіп
нозу II зак. унушаць, -шў, -шыш, -шьіць;
-шьім, -шыцё, -шАць. II наз. унушэнне, -я, н.

УНУШЭННЕ, -я, н 1. гл унушаць 2.
Уздзеянне на псіхіку хворага; гіпноз. Ля
чэнне ўнум/эннел/.
ЎНЦЫЯ, -і, л/н. -і, -цый, лс. Мера аптэ
карскай вагі, роўная 29,86 г; у некаторых
краінах наогул мера вагі (каля 30 г).
УНЯСЕННЕ ад унесці
УПАД, -у, л/. У выразе: да ўпаду (разм.) —
да знямогі, поўнай страты сіл. 7анцы ба
ўлабу.
УПАДАБАЦЦА гл. падабацца.
УПАДАБАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
зак. (разм.). 1. м/то. Спадабаць, захапіцца
чым-н. У новую работу. 2. каго. Прыйсці
ся да спадобы. У бзяўчыну.
УПАДАК, -дку, л/. Стан аслаблення
дзейнасці, змяншэння актыўнасці. У сіл.
/аслабарка прыйм/ла ва ў.
УЛАДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. 1. (7 і
2 ас. не ўлсыв ), у м/то. Уцякаць, улівацца
(пра раку). Солс улабае ў Днепр. 2. за кімчыл/. Даглядаць каго-, што-н. (разм.). ^н
набта не ўлабае за гаслабаркам. 3. за кім.
Заляцацца да каго-н. (разм.). У за бзяўчынай. II наз. упадзённе, -я, н. (да 1 знач.). 77ры
ўпабзенні 77алаты ўДзв/ну.
УПАДАЧНЫ, -ая, -ае. Такі, які бывае
пры ўпадку ў грамадскім, культурным
жыцці, пасіўна-безнадзейны. Упабачная
гаслабарка. У настрой. Ц наз. упадачнасць,
-і, лс.
УПАДЗІНА, -ы, л/н. -ы, -дзін, лс. Па
глыбленае месца, паглыбленне. Бочнаяў.
УПАДНІЦТВА, а, н (кніжн) Упад
ніцкія настроі ў якой-н. галіне грамадска
га жыцця. II ярым. упАдніцкі, -ая, -ае.
УПАІЦЬ, упаіб, упбіш, упбіць; упбены;
зак., каео (разм.). Напаіць дап'яна. Ц незак.
упайваць, -аю, -аеш, -ае.
УПАЙВАННЕ ал упаяць
УПАЙВАЦЬ ад упаяць
УПАЙКА ел. упаяць.
УПАКАВАЦЬ ад пакаваць.
УПАКОВАЧНЫ, ая, -ае Які прызна
чаны, служыць для ўпакоўкі. Упаковачная
папера.
УПАКОЎВАННЕ ал. пакаваць
УПАКОЎВАЦЬ, аю, -аеш, -ае; незак,
м/то. Тое, што і накаваць.
УПАКОЎКА, -і, ДА/ -кбўцы, лс. 1. ел.
пакаваць. 2. л/н. -і, -кбвак. Матэрыял,
якім пакуюць. У з цэлафану.
УПАКОЎШЧЫК, -а, л/н -і, -аў, л/
Работнік па ўпакоўцы чаго-н. Ц лс. упакбўшчыца, -ы, л/н. -ы, -чыц.
УПАЛІЦЬ, -аліб, -Аліш, -Аліць; -Алены;
зак., м/то. Прымусіць гарэць. Лебзь упа
ліла сырыя бровы. II незак. упАльваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. упАльванне, -я, н.
УПАЛЫ, -ая, -ае. 1. Які ўваліўся, запаў
унутр чаго-н. Упалыя вочы. 2. неран. Асла
белы, слабы (пра голас), даварыць упалым
голасам.
УПАЛЯВАЦЬ, -лібю, лібеш, -лібе;
-лібй; -лявАны; зак., каео-м/то. Здабыць у
час палявання. У бвух зайцаў. Ц незак. упа-
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лёўваць, -аю, -аеш, -ае; ндз. упалёўванне,
-я, н. II ндз. упаляванне, -я, н.
УПАМІН, -у, мя. -ы, -аў, лі. (разм.)
/ УПАМІНАК, -нку, лін. -нкі, -нкаў, м.
(разм.). Тое, што і улам/яамме.
УПАМІНАННЕ, я, н 1. ад упамянуць
2. мя. -і, -яў. Паведамленне, заўвага, якія
маюць дачыненне да каго-, чаго-н. Дрд
заліў з ^яеу ёс/^ь м/мдлм/к/я ўлам/яамм/у сл/дрых км/едх.
УПАМЯНУЦЬ, нў, -нёш, нё; нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нёны / -нўты; здк., кдео-м/л/о, ярд кдао-іллі о, дб к^/-чым або са
злуч. «што)>. Назваць, закрануць мімахо
дам у размове, пры пералічэнні. У чыё-м.
імя. У ярд бдўмяе збарэмяе. Ц яездк. упамі
наць, -ёю, -ёеш, -ёе; мдз. упамінанне, -я, я.
УПАПАД, лрысл. Дарэчы, слушна. Скдза/^ь м/лю-я. у.
УПАПЯРбК ая упоперак
УПАРАДКАВАЦЦА, -куюся, -кўешся,
-куецца; -куйся; здк. 1. Навесці ў сябе па
радак, справіцца з чым-н. У ў хаце. 2. (7 і
2дс. меўэкые.). Пайсці на лад, наладзіцца.
.Жыццё еордбд лдсміумоед ўлдрд^кдедядся.
3. (7 і 2 дс. яе ўэкые.). Стаць добраўпа
радкаваным. Тораб улдрд^кдедўся. Ц яездк.
упарадкоўвацца, -аюся, -аешся, -аецца;
ядз упарадкоўванне, -я, я. Ц ядз. упарадка
ванне, -я, я.
УПАРАДКАВАЦЬ, -кую, -куеш, куе;
-куй; -каваны; здк. 1. кдео-м/л/о і без бал.
Прывесці ў парадак, навесці парадак дзен.; вырашыць; уладкаваць. У км/е/. У у хдце. У слрдеы. 2. мяло. Добраўпарадкаваць.
У едрабск/я кедр/лдяы. Ц яездк. упарад
коўваць, -аю, -аеш, -ае; ядз. упарадкоўван
не, -я, я. II ядз. упарадкаванне, -я, я.
УПАРТАСЦЬ, і, лс 1. ел. упарты 2.
Незгаворлівасць, імкненне рабіць што-н.
толькі па-свойму наперакор каму-н. 77дс#д/7ыццд з к/м-м. з-зд сеаём улд^мідсц/.
УПАРТЫ, -ая, -ае. 1. Вельмі ўстойлівы,
паслядоўны ў ажыццяўленні чаго-н., які
ажыццяўляецца цвёрда і паслядоўна. У
чдлдеек. Уід/мпдя ОдрдцьОд. Лкдзедць уларл/де сулрдці)меяяе. 2. Незгаворлівы, які ім
кнецца рабіць толькі па-свойму напера
кор каму-н. У як асёл. Фдк/лы — улдрл/дя
рэя (супраць фактаў спрачацца бескарыс
на). 3. Які выражае ўпартасць, рашучасць.
У/дрл/ыя еочы. 4. лерам. Зацяжны, непры
мірымы. У/арл/ыя Од/. II ядз. упартасць, -і,
лс. (да 1 знач.).
УПАРЦІЦЦА, -рчуся, -рцішся, -рціцца; яездк. Упарта не згаджацца на пгго-н.,
з чым-н.
УПАРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
здк. 1. (7 / 2 дс. яе ўлсые.). Дайсці да гатоў
насці ў выніку парання. Дурдк/ ўлдрыл/ся. 2. Спацець ад напружанай дзейнасці,
цяжкай працы. У яд рабоце. 3. (7 / 2 дс. яе
ўлсые.). Пра каня: пакрыцца потам, уз
мыліцца ад гонкі. Донь улдрыўся. Ц яездк.
упарвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УПАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -раны;
здк. 1. мяло. Парачы, згатаваць, давесці да

патрэбнага стану. У ралу. 2. кдео ("мяло/
Увагнаць у пот цяжкай, напружанай пра
цай. 7^/лд рабол/а мяне ўлдрылд. 3. кдео.
Загнаць (каня) да поту узмыліць. Ц яездк.
упарваць, -аю, -аеш, -ае.
УПАСВІЦЬ, -еў, -сёш, -сё; -сём, -сяцё,
-сўць; -свіў, -віла; -сі; здк., кдео (мяло). 1.
Змагчы пасвіць. 7Ьл/ы малы дбз/л яе ўлдсе
кароў. 2. лердм. Упільнаваць, дагледзець
(разм ). У курдяял/. 3. Адкарміць на пад
ножным корме (разм.).
УПАСЦІ ел. пёдаць.
УПАЎЗЦІ -зў, -зёш, -зё; -зём, -зяцё,
-зўць; упбўз, упаўзлё, -лб; -зі; здк. Увез
ці, забрацца куды-н. паўзком, ^укулоўзу
м/чь^л/му. II яездк. упаўзаць, -ёю, -ёеш, -ёе.
УПАЎНАВАЖАННЕ, я, я У выразе:
па ўпаўнаважанні (афіц.) — па даверанас
ці. Дзейя/чдць лд ўлдўмдедлсдям/ (чыім-н.
або каго-н.).
УПАЎНАВАЖАНЫ, -ага, л/я. -ыя, -ых,
л/. Афіцыйная асоба, якая дзейнічае на
падставе якіх-н. паўнамоцтваў. У %мядясдедед дббзелд. Ц лс. упаўнаважаная, -ай,
л/м. -ыя, -ых.
УПАЎНАВАЖЫЦЬ, -жу -жыш, жыць;
-жаны; здк., кдео ("м/л/о) мд м/л/о і з
Даць паўнамоцтвы на што-н. У яд еябземяе лероеоеораў. Ц яездк. упаўнаважваць,
-аю, -аеш, -ае.
УПАЦЕЛЫ, -ая, -ае. Спацелы. 7%/ыбее
у. хлолчык.
УПАЦЕЦЬ а/? пацець
УПАЧАТКУ, лрысл. Спярша, спачатку.
У былі дбмы ле^длсыедяя/.
УПАЯЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; -ёны; здк.,
м/л/о ў м/л/о. ўрабіць, уставіць паяннем.
II мездк. упайваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ядз.
упёйка, -і, ДЛ7-йцы, лс. /упайванне, -я, м.
УПЕРАВАЛКУ, лрысл. (разм.). Пера
вальваючыся, пахістваючыся на хаду (пра
паходку), уразвалку.
УПЕРАГІБ, лрысл. (разм.). Сагнуўшыся
вельмі нізка. Зе/яоццд ў.
УПЁРАД 1. лрысл. У напрамку перад
сабой, у напрамку паступальнага руху.
Зрабіць бед /(рок/ ў. У, Од косых лерамое/
Трухаць мдеукуў. (перан.). ^оку. (перан.:
поспех у чым-н.). 2. лрысл. Спярша, ра
ней, раней за каго-, што-н.; некалі, даў
ней. У лдОул/дм, д лол/ыл/ едедры. ^м улрде/ўся з здбдяяел/ у. зд л/яме. 7ул/ у. было
зусТм лд-/мм/дл/у. 3. лрысл. У лік будучага,
авансам. Узяць ^ром/ы зд месяц у. 4. лрыядз.
з 7^ Раней за каго-н. ТТелезьу. бацькі ў леклд (прымаўка пра непатрэбную паспешлі
васць).
УПЕРАДЗЕ, лрысл. 1. (таксама лрыядз.
з /). На якой-н. адлегласці перад кім-,
чым-н. 7сц/ ў. Тсц/ ў. ўсіх. 2. У будучым. У
бзяцем усё ў.
УПЕРАМЕЖКУ, лрысл. Папераменна
чаргуючыся, перамяжоўваючыся.
УПЕРАМЕШКУ, лрысл. (разм.). У пе
рамяшаным выглядзе, у беспарадку. Ял к/
рдсл/ў. зл/сцёеым/ брэеам/.

УПА-УПІ
УПЕРЦІ, упрў, упрёш, упрб; упрбм,
упрацё, упрўць; упёр, упёрла; упрй; упёр
ты; здк. 1. м/л/о. З цяжкасцю ўпхнуць, уціс
нуць у што-н. (разм ). У рэчыўчдмдбдя. 2.
м/л/о ў м/л/о. Унесці (што-н. цяжкае, гру
васткае; разм.). У л/ям/ок з бульбай у сея
ць/. 3. м/л/о ў м/л/о. Шчыльна прыціснуць
да чаго-н. У лсэрбку ў сцяму. У рук/ ў бок/. 4. лердм., кдео-м/л/о. Навязаць каму-н.,
прымусіць насільна ўзяць што-н. (разм.).
У брдкдедяы лрыёмя/к. 5. лердя., м/л/о.
Патраціць, выдаткаваць (сродкі, грошы;
разм.). У слюрублёў. Ц мездк. упіраць, -ёю,
-ёеш, -ёе. Ц ядз. упёр, -у л/. (да 3 знач.).
УПЕРЦІСЯ, упрўся, упрэшся, уп
руцца; упрбмся, упрацёся, упрўцца; упёр
ся, упёрлася; упруся; здк. 1. чым у м/л/о.
Уперці канец якога-н. прадмета для апо
ры, супраціўлення, адштурхвання. У ру
кам/ ў сцяму. У аяслом у бло. 2. у кдео-м/лю.
У час руху наткнуцца на каго-, пгго-н.,
выявіць якую-н. перашкоду. Мы ехалі,
ехалі / ўлёрл/ся ў ллолі. Слрдед ўлёрлдся ў
мелрдббдчяую цяэккдсць (перан ). 3. ле
рам., мд чым і без бал. Упарта не згадзіцца
з чым-н., на што-н.; занаравіцца (пра жы
вёл). У/ёрся яа сед ім. Донь улёрся / я/ з мес
ца. 4. З цяжкасцю або без дазволу ўвайсці
куды-н.; улезці ў што-н. (разм.). У/ерся ў
хдл/у з брубмым/ яаедм/. У/ерл/ся ў баеяу. Ц
мезак. упірацца, -ёюся, -ёешся, -ёецца (да
1—3 знач.). II мдз. упёр, -у; м. (да 1 знач.).
УПЕРШЬІНЙЭ, лрысл. Першы раз. У
л/акое бачу.
УПІВАЦЦА'ел упіцца'
УПІВАЦЦА' ал. упіцца'
УПІКІ, -аў. Папрокі, абвінавачанні, вы
казаныя каму-н.
УПІКНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; здк., каео ("м/л/о). Папрак
нуць, зрабіць каму-н. папрок. У зд мяўбдлслюасць. II мезак. упікаць, -ёю, -ёеш, -ёе.
УПІЛЬНАВАЦЬ, нўю, -нўеш, -нўе;
-нўй; -навёны; зак., кдео-м/лю. 1. Нагля
даючы, пільнуючы, усцерагчы ад каго-,
чаго-н. 77е ўлільмдедў рэчаў. 7/е ўлільмаеал/ бзяцем дб м/кобядед ўзбзеяяяя (перан.).
2. Усачыць, не ўпусціць з-пад увагі. Я яе
ўлільяаеала, кал/ ямы лрыехал/. Ц лездк.
упільноўваць, -аю, -аеш, -ае.
УПІНАЦЦА ел упяцца
УПІСАЦЦА, -ішўся, -ішашся, -ішацца;
-ішыся; зак., у м/лю. 1. Запісацца куды-н.
У ў сл/с. 2. (7 / 2 ас. яе ўлсыб.). Умясціц
ца на якой-н. прасторы, у межах чаго-н.
(разм.). Сілуэл/ зеера ўл/сдўся ў збымдк. 3.
(7 / 2 ас. яе ўзкые.). Іарманічна спалучыцца з акаляючым асяроддзем. Тйжы бомул/сдўся ў дмсдмбль еул/цы. Ц лездк. упісвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
УПІСАЦЬ, -ішў, -ішаш, -іша; -ішьі;
-ісаны; зак. 1. каео-м/лю. Напісаць, унесці
куды-н., напр., у спіс. У лралум/чаяыя слоеы. У баўэкя/коў у здл/сяую кя/экку. У моеую сл/арояку ўе/слюрыю (перан., высок.).
2. м/л/о. У матэматыцы: начарціць адну
фігуру ўнутры другой з захаваннем пэў-
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ных умоў. У тр0Х0у20ЛЬН/к у ДКруЛСЯДСЦЬ.
3. што. З апетытам з'есці (разм.). У булку.
II //саек. упісваць, -аю, -аеш, -ае.
УПІХАЦЦА ал. увапхнуцца, упіхнуцца,
упхнуцца.
УПІХАЦЬ ал. увапхнуць, упіхнуць, уп
хнуць, увапхаць, упхаць.
УПІХВАЦЦА ал. увапхнуцца, упіхнуц
ца, упхнуцца.
УПІХВАЦЬ ал. увапхнуць, упіхнуць,
упхнуць, увапхаць, упхаць.
УПІХНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; здк.
(разм.). Тое, што і упхнуцца. Ц яездк. упі
хацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца / упіхвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
УПІХНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; здк., кдео-што
(разм.). Тое, што і упхнуць. Ц яездк. упіхаць,
-Аю, -Аеш, -Ае / упіхваць, -аю, -аеш, -ае.
УПІЦЦА', уп'йся, уп'ёшся, уп'ёцца;
уп'ёмся, уп'яцёся, уп'ецца; упіўся, -пілАся, -лбся; упіся; здк., у кдео-што. Моц
на, глыбока пранікнуць, уваткнуцца,
увайсці ў што-н. (чым-н. вострым, тон
кім). 77^ўкд ўя/лдея ў целд. У зубдм/ўліяед.
Сяксрд ўлмдся ў б{рэед. У едчдлі/ ў кдео-н.
(перан.: пільна, не адрываючыся, пачаць
глядзець на каго-н.). Ц яездк. упівацца,
-Аюся, -Аешся, -Аецца.
УПІЦЦА-, уп'юся, уп'ёшся, уп'ёцца;
уп'ёмся, уп'яцёся, уп'ібцца; упіўся, -пілАся, -лбся; упіся; здк. 1. Напіцца дап'яна.
У дб е/яд. 2. лердн., чым. Атрымаць асало
ду зачаравацца чым-н. (кніжн.). У едрмон/яй еукдў. II яездк. упівацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца.
УПІЦЬ, уп'іб, уп'ёш, уп'ё; уп'ём,
уп'яцё, уп'ібць; упіў, упілА, -лб; улі; здк.,
што (пераважна з адмоўем). Змагчы вы
піць што-н. Хедс тдк/ к/слы, што яе ў.
УПЛАЎ, лрысл. Плывучы па вадзе. Лусц/ць коне// у.
УПЛЁСЦІ, -лятў, -ляцёш, -ляцё; -ляцём, -лецяцё, -лятўць; -лёў, -лялА, -лб;
-ляці; -лёцены; здк. 1. ш/ло ў што. Плету
чы, уставіць. У стулск/ ў косы. 2. лердя.,
кдео (^што/ Уцягнуць, умяшаць у што-н.
непрыемнае (разм.). У кдео-н. у цёмную
слрдеу. 3. ш/ло. Зрасходаваць на пляцен
не чаго-н. Усе ніткі ўллялд ў дбз/н доле. 4.
ш/ло. З'есці хутка, з апетытам (разм.). У
цэлую булку. II лездк. уплятаць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
УПЛЫВАЦЬ' ал уплысці
УПЛЫВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; яездк., яд
кдао-ш/ло. Рабіць уплыў (у 1 знач ). У яд
бзяцем. У яд /яеррчдсць.
УПЛЫВОВЫ, -ая, -ае. Які робіць уп
лыў (у 2 знач.). II ядз. уплывовасць, -і, лс.
УПЛЫСЦІ / УПЛЫЦЬ, ывў, -ывёш,
-ывё; -ывём, -ывяцё, -ывўць; -ьіў -ылА,
-лб; -ыві; здк., у што. Заплысці ўнутр. У
ўздл/ў. Улдкому/мьАЛд лсднчынд (перан.). Ц
яездк. уплываць, -Аю, -Аеш, -Ае.
УПЛЫЎ, -ыву, мн. -ьівы, -ываў, л/. 1. Уз
дзеянне на каго-, што-н. Рдб/ць у. яд чы-
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лідчоў. Лдб чулсым уллыедм. Ддбрдл/еоряь/
ў. 2. Аўтарытэт, улада. Удлдеек з аял/к/м
уллыедл/.
УПАЙВАЦЬ ал упаіць
УПОКАТ, лрысл. (разм.). Тое, што і локдтдл/ (у І знач.).
УПОМНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; здк.,
кдео-што (разм.). Запомніць, утрымаць у
памяці. Дзе /лы ўсе ўлол/н/ш.
УПОПЕРАК / УПАПЯРОК, лрысл і
лрыядз. 1. лрысл. У шырыню, па шырыні
чаго-н. Рдзрэздць бошк/ ў. 2. лрыядз. з Р.
Ужыв. для ўказання на накіраванасць дзе
яння па шырыні чаго-н. ^хдццд яд лобцы
ў/юлердк (улдлярок^ рдк/.
УПОР, -а / -у, .м. 1. -у, ал. уперці (у З
знач.), уперціся (у 1 знач.). 2. лія. -ы, -аў.
Прадмет, месца, у якое ўпіраюцца; пад
порка. /Трылеры яд ў. / с/лрзл/^ь. У бля яоа.
0 Ва ўпор — 1) у непасрэднай блізкасці ад
цэлі. Олрэля/ь од ўлор; 2) адкрыта, без хіт
рыкаў (разм.). Скдздць ед ўлор; 3) пільна,
прама і блізка. 77далябзе^ь яд кдао-я. ед
ўлор. Рабіць упор яд кдао-ш/ло або яд ком
чылі — звяртаць асаблівую ўвагу на каго-,
што-н., падкрэсліваць значэнне каго-, ча
го-н.
УПОРАВЕНЬ, лрысл. і лрыядз. з Т
(разм.). 1. лрыядз., з чыл/. На адной лініі,
вышыні, глыбіні і пад.; на адным узроўні.
Рдбд ў. з ярдям/ ббчк/. Сдмд/іёмі ляціць у. з
боблдкдля. 2. лрысл., з кіл/. Аднолькава, на
роўных правах. Ябчуедць сябе ў. з іншым/. 3.
лрыядз., з к/м-чым. Поруч, побач. Сябзець
у. з к/м-я.
УПОРНЫ, -ая, -ае. Які служыць, пры
значаны для ўпору. У н/т.
УПОТАЙ / УПОТАЙКІ, лрысл Непры
метна для іншых, тайком, цішком. У ндзірдць зд к/м-н.
УПРАВА', лрысл. У правы бок, у пра
вым баку. Ддроед лдеярнулдся ў.
УПРАВА , -ы, л/н. -ы, -Аў, лс. 1. Магчы
масць зладзіць, управіцца з кім-, чым-н.
Зндйсц/ ўлрдеу яд кдео-н. Лямд ўлрдеы яд
еэтдед дб/бокд. 2. Назва некаторых мяс
цовых устаноў у дарэвалюцыйны час. Земскдяў. Аілдсндяў. II лрыл/. упраўскі, -ая, -ае
(да 2 знач.).
УПРАВІЦЦА, -Аўлюся, -Авішся, -Авіц
ца; -Аўся; здк. 1. з к/м-чым. Скончыць
якую-н. справу. Ябндму з едслдбдркдм не
ў. 2. Паспець за які-н. тэрмін схадзіць або
з'ездзіць куды-н. і вярнуцца назад. У зд
су/лк/. 3. Змагчы, паспець зрабіць што-н.
Яе ў. дбкдздць. 4. з к/м-чым і без бдл. Адо
лець, стрымаць каго-, што-н., падпарад
каваць сваёй волі. У з бэбдшырдм. Ц нездк.
упраўляцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
УПРАВІЦЬ, -Аўлю, -Авіш, -Авіць; -Аў;
-Аўлены; здк. 1. што. Уставіць на сваё
месца (вывіхнутае). У суслідў. 2. лердн.,
кдео-ш/ло. Аддаць, прадаць; загубіць,
знішчыць. У мноед лесу. У кдня. 3. кдаош/ло. Даць увязнуць (разм.). У еоз у ердзь.
4. што і чдео. Даглядзець, усё зрабіць (па
гаспадарцы; разм.). Лрошдным кднём едс-

лдбдрк/ не ўлрдб/ш (прыказка). Ц нездк. уп
раўляць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ндз. упрАўка, -і,
ДА/-ўцы, лс. (да 1 і 3 знач.) / упраўлянне,
-я, н. (да 1 знач.).
УПРАГАЦЦА а/і упрэгчы
УПРАГАЦЬ аі упрэгчы
УПРАЖЫЦЦА, і і 2 ас. не ўжыв., -ыц
ца; здк. Спражыцца да поўнай гатоўнасці
(пра гарох, боб, семкі).
УПРАЖЫЦЬ, -жу, -жыш, -жыць; -жа
ны; здк., што. Спражыць да поўнай гатоў
насці (гарох, боб, семкі). У едрох. Ц нездк.
упражваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ндз. упражван
не, -я, н.
УПРАСЙЦ), -рашу, -рбсіш, -рбсіць;
-рбшаны; здк., кдео ^шліо^ з /н%). Просьба
мі пераканаць зрабіць што-н. У здстдццд
яшчэ яд бзянек. Ц нездк. упрошваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц ндз. упрошванне, -я, н.
УПРАЎЛЁННЕ, -я, н. Буйная адмініс
трацыйная ўстанова або орган установы,
арганізацыі і пад., які кіруе пэўнай галі
ной дзейнасці. Дэнтрдльнде стдтыстычнде ў. У чыеунк/. Ц лрым. упраўленчы, -ая,
-ае.
УПРАЎНЫ, -ая, -ае. Спрытны і жвавы
ў рабоце. У чдлдеек. Ц ндз. упраўнасць, -і,
лс.
УПРАЎСКІ 2/і. управай
УПРЫІАЖЭННЕ, я, я 1. 2/?. упрыго
жыць. 2. мн. -і, -яў. Прадмет для аздаблен
ня каго-, чаго-н. Ляпныя ўлрыедлсэнн/.
УПРЫГАЖЭНСТВА, а, я У архітэкту
ры, а таксама ў мастацкай і публіцыстыч
най мове: імкненне да лішніх, неапраў
даных аздабленняў. 2?ьірдзндя моед, тонкі
еумдр не лдтрдбуюць улрыедэкэнстед.
УПРЫГЛЙДКУ, лрысл. (жарт.). Пра
чаяпіцце: без цукру толькі гледзячы на
цукар. Ліць чдй у.
УПРЫГОЖАННЕ, я, я 1. 2^ упрыго
жыць. 2. л/н. -і, -яў. Тое, што і улрыедлсэнне
(у 2 знач.).
УПРЫГОЖЫЦЦА, жуся, -жышся,
-жыцца; здк. Набыць прыгожы, святочны
выгляд. Улрыеолсыўся еордб бд сеятд. Ц не
здк. упрыгожвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УПРЫГОЖЫЦЬ, жу, жыш, жыць;
-жаны; здк., кдео-што чым. Надаць каму-,
чаму-н. прыгожы выгляд, зрабіць прыга
жэйшым, ярчэйшым. У сукенку еышыўкдм. У лсыцце кдму-н. (перан.). Ц нездк.
упрыгожваць, -аю, -аеш, -ае; ндз. упры
гожванне, -я, н. II ндз упрыгажЗнне, -я, н. /
упрыгожанне, -я, я
УПРЫКУСКУ, лрысл. Адкусваючы па
кавалачках цукар (у адрозненне ад слова
«унакладку*). 77/ць чдму.
УПРЁІСЯДЮ, лрысл. Танцаваць, пры
сядаючы з папераменным выкідваннем
ног
УПРЫТЁІК, лрысл. (разм.). Шчыльна
прымыкаючы, ушчыльную. Луня стд/ць
у. бд Х/1Я6Д.
УПРЭГЧЫ', -рагу, -ражАш, -ражА; -ражбм, -ражацё, -рагўць; -рбц -рАгла; -ражьі; -рАжаны; здк., кдео /"што) у што. Тое,
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што і зопрэечы. У каня ў калісь/. Ц незак.
упрагаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц зеор. упрэгчыся,
-рагўся, -ражбшся, -ражбцца; -ражбмся,
-ражацёся, -рагўцца; -рбгся, -рбглася;
-ражіАся; зак. У у роботу (перан.: уклю
чыцца ў доўгую, цяжкую работу; разм.);
незак. упрагацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
УПРЭГЧЫ , -рагў, -ражбш, -ражб; -ражбм, -ражацё, -рагўць; -рбц -рбгла; -ражй; -рбжаны; зак., м/то. Тое, што і упрожы^ь. У боб.
УПРЭЛЫ, -ая, -ае. 1. Які добра ўварыў
ся, згатаваўся на жары, невялікім агні. Уірэлоя ком/о. 2. Упацелы, упараны (разм.).
У конь.
УПРУЦЬ ад прэць
УПУСТЎЮ, лрыс^. Дарэмна, безвыні
кова. Схобзіліў.
УПУСЦІЦЬ, -ушчў, -ўсціш, -ўсціць;
-ўшчаны; зак. 1. коео-м/то. Даць увайсці
каму-, чаму-н. куды-н. У лосожыроўу <?ааон. У холоб у хоту. У каня/ ў нос (уліць).
2. коео-м/то. Выпадкова не ўтрымаць.
У канец вяроўкі. 3. каао (м/то/ Мімаволі
даць магчымасць каму-н. уцячы, схавацца
і пад. У зайца. 4. перон., м/то. Прапусціць,
не выкарыстаць што-н. своечасова. .Ён
сеойео не ўнусц/ць. У л/оечыл/осі^ь. У еылобок. 5. м/то. Уставіць у выразанае, паглыб
ленае месца. У замок у бзееры. Ц незак.
упускаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. упўск, -у, м.
(да 1 знач.) / упусканне, -я, н. (да 1 знач.);
лрым. упускнй, -Ая, -бе (спец.). У клапан.
УПХАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.,
м/то (разм.). 1. Пхаючы, усунуць куды-н.
усё, многае. У салому ў л/ям/ок. 2. З'есці
многа чаго-н. (груб.). ЛЯсу бульбы ўпхаў.
II незак. упіхАць, -Аю, -Аеш, -Ае і упіхваць,
-аю, -аеш, -ае.
УПХНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак.
(разм.). З намаганнем прабрацца куды-н.;
уціснуцца. У ў перапоўнены аўтобус. Ц
незак. упіхацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца і
упіхвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УПХНЎЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; -нўты; зак. (разм.). 1. кало
ніяю ў мілю. Уштурхнуць, усунуць. У пальчотк/ў кім/эню. Яео сілай упхнулі ў кабінет.
2. перон., м/то. Прымусіць узяць, прыняць
што-н. У няякасны табар каму-н. 3. ле
ран., каео. Паставіць на якую-н. работу
пасаду і пад. супраць волі або ўладкаваць
куды-н. па пратэкцыі. У на зоеоб. У сы
на на завочнае абмяленне інстытута. Ц не
зак. упіхАць, -Аю, -Аеш, -Ае і упіхваць, -аю,
-аеш, -ае.
УПЙНАК, -нку, м. (разм.). Спакой.
Долю ен не знаходзіў упынку. 0 Без упын
ку — не перастаючы, не абмяжоўваючы
сябе. балбатаць без упынку. Не знаходзіць
або не мець упынку — не магчы супакоіц
ца, не быць у стане ўтрымацца ад чаго-н.
Ён /(злы бзень не знаходзіў сабе ўпынку. Яна
ў рабоце не мае ўпынку. Няма ўпынку кол/учол/у або на коео-м/то — нельга стрымаць,
спыніць. Разбураліся бзеці, м/то і ўпынку ім

або на іх няма. Дожбжу або на божбж сён
ня і ўпынку няма — лье і лье.
УПЫРСНУЦЬ, -ну, неш, не; ні; -ну
ты; зак., м/то. Увесці пад скуру (шпры
цам). У камфару. Ц незак. упырскваць, -аю,
-аеш, -ае; наз. упырскванне, -я, н.
УПЫРХНУЦЬ, ну неш, не; ні; зак
Пырхаючы, уляцець. Верабей упьірхнуў у
акно. II незак. упырхваць, -аю, -аеш, -ае.
УПЭЎНЕНАСЦЬ, і, ж. 1. ад упэўне
ны. 2. Цвёрдая вера ў каго-, пгго-н., пе
ракананасць у чым-н. У у сеоіх сілах. У у
сябрах.
УПЭЎНЕНЫ, -ая, -ае. Які цвёрда ве
рыць у што-н., перакананы ў чым-н.;
цвёрды, рашучы. У ў поспех. У ў сабе (не
сумняваецца ў сваіх сілах, магчымасцях).
Упэўнена (прысл.) разарыць. У крок. У абказ. 0 Будзь упэўнены — не сумнявайся, не
турбуйся (усё будзе так, як трэба). Ц наз.
упэўненасць, -і, ж.
УПЭЎНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніцца;
зак., у чым і з бабан. Цвёрда паверыць у
пгго-н., пераканацца ў чым-н. У ў чыёй-н.
м/чырасці. Л/ы ўпэўніліся, м/то ён не пабелбзе чалавека. Ц незак. упэўнівацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
УПЭЎНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; -нены;
зак., каео ("м/то? у чым і з бабан. Прымусіць
паверыць у што-н., пераканаць у чым-н.
У слухачоў у сеаёй прасапе. Ц незак. упэўні
ваць, -аю, -аеш, -ае.
УПЭЦКАЦЦА ел пэцкацца
УПЭЦКАЦЬ ел. пэцкаць
УПЯКАЦЦА ел. упячыся
УПЯКАЦЬ ел. упячы
УПЯРЭМЕШКУ, лрысл. (разм.). Тое,
што і улерамем/ку.
УПЯЦЁХ, лрысл. У колькасці пяці ча
лавек (толькі пра мужчын ці толькі пра
жанчын). 77айм/лі касіць у.
УПЯЦЦА, упяўся, упнёшся, упнёцца;
упнёмся, упняцёся, упнўцца; упАўся, упя
лася; упніся; зак. 1. чым у м/то. Уперціся
ў што-н. для апоры, адштурхоўвання, су
праціўлення або моцна ўчапіцца за штон. У ў бзееры і не лускаць каео-н. У рука
мі ў баранку аўтамам/ыны. 2. Напружыць
свае сілы, напяцца. Донь уняўся і крануў
еоз з месца. 3. перон. Уперціся, не захацець
згадзіцца з чым-н. (разм.). Змяўся і не пус
ціў мяне ў лаезбку. II незак. упінацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
УПЯЦЯРЙХ, лрысл. Колькасцю ў пяць
асоб (рознага полу) або істот (ніякага ро
ду).
УПЯЧЁІ, упякў, упячэш, упячЭ; упячбм, упечацё, упякўць; упёк, упяклА,
-лб; упячы; упёчаны; зак. І. м/то. Спячы,
добра прапячы. У хлеб. 2. каео (м/то). Ад
правіць куды-н. супраць волі; зняволіць
(разм.). У ў адум/. У ў турму. 3. каео. Па
пракнуць, з'едліва сказаць што-н. каму-н.
(разм.). У каео-н. на схобзе. 4. м/то. Марна
патраціць (разм.). Уіяклі столькі ером/ой. Ц
незак. упякаць, -Аю, -Аеш, -Ае.

УПР-УРА
УПЯЧЙСЯ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ячбцца,
-якўцца; упёкся, упяклАся, -лбся; зак.
Спячыся да поўнай гатоўнасці. .Хлеб бобро
ўпёкся. II незак. упякацца, -Аецца.
УРА, еыкл. Баявы вокліч войск пры ата
цы, а таксама вокліч, які выражае захап
ленне, адабрэнне, б На ўра — 1) рашучай
атакай ці ў рашучую атаку з крыкамі «ўра*;
2) перон. з энтузіязмам, горача (разм.).
77ропоноео проймаю но ўра; 3) перон, не
падрыхтаваўшыся, з надзеяй на выпадко
вы поспех (разм.). Дзейнічоць ноўро.
УРАБІЦЦА, ураблюся, урббішся, урббіцца; зок., у м/то і без бол. (разм.). Вы
мазацца, упэцкацца ў што-н. Дзе ты еэтокуробіўся?Ц незок. уроблівацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
УРАБІЦЬ, урабліб, урббіш, урббіць;
урбблены; зок. (разм.). 1. м/то. Падрыхта
ваць (зямлю) для пасеву; абрабіць. У оеороб. 2. коео-м/то ў м/то. Вымазаць, упэц
каць. У рукіўерозь. 3. м/то ў м/то. Уставіць
унутр, замацаваўшы. У зомок у бзееры. 4.
м/то ў м/то. Уплесці вязаннем. У пяту ў
пончоху. II незок. урабляць, -Аю, -Аеш, -Ае
(да 1 знач.) і уробліваць, -аю, -аеш, -ае
(да 3 і 4 знач.). Ц ноз. ураблянне, -я, н. (да
1 знач.) і уробліванне, -я, н. (да 3 і 4 знач.).
УРАГАН, -у, лін. -ы, -аў, л/. Вецер раз
буральнай сілы. 77о лесе пройм/оўу. У еойны (перан.). 77ронесціся ўроеонол/ (перан.:
імкліва). II прылі. ураганны, -ая, -ае. 2?ецер
уроеонной сілы. У обстрэл (бесперапын
ны, моцны на працягу значнага часу).
УРАД, -а, Л^-дзе, л/н. -ы, -аў, л/. Вышэй
шы выканаўчы і распарадчы орган дзяр
жаўнай улады ў краіне. Яелорускіў. Ц лрыл/.
урадавы, -ая, -ае. З^обоеоя кол/ісія.
УРАДЖАЙ, -ю, л/н. -і, -яў, л/. 1. Коль
касць збожжа, пладоў раслін, якая ўрадзілася, вырасла. Соброць у. Добры ў. собоеіны. 2. Вялікая колькасць збожжа, пладоў,
раслін, якая ўрадзілася. Долі бобро ўзорам/,
то і ў. збярэм/ (прыказка). Яо бзяўчот у.
(перан.: вельмі многа; жарт.). Ц нрыл/. ура
джайны, -ая, -ае (да 2 знач.). З^обжойныя
еотункі лм/оніцы.
УРАДЖАЙНАСЦЬ, -і, ж. Узровень ура
джаю (у 1 знач.) з пэўнай плошчы пасеву.
77оеелічэнне ўробжойносці бульбы.
УРАДЖЭНЕЦ, -нца, л/н. -нцы, -нцаў,
л/. Чалавек родам з пэўнай мясцовасці,
краіны і пад. У Случчыны. Ц ж. ураджэнка,
-і, ДЛ/-нцы, л/н. -і, -нак.
УРАДЗ ІЦЦА, ураджўся, урбдзішся,
урбдзіцца; зок. 1. (7 і 2 ос. не ўжые.). Пра
плады, злакавыя расліны і пад.: вырасці,
паспець. Добры оеёс уробзіўся. 2. якіл/ і ў
коео. Аказацца з якімі-н. якасцямі, асаб
лівасцямі ад нараджэння; нарадзіцца па
добным на каго-н. (разм.). 7окіл/ ён ужо
уробзіўся. У ў больку.
УГАДЗІЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., урбдзіць;
зок. Даць ураджай, плады. .Жыто бобро ўробзіло. Яе ўробзіу л/ок — перобубзел/ і
ток.

УРА-УРО
УРАДЛІВАСЦЬ, -і, лс. 1. Здольнасць
забяспечваць расліны пажыўнымі рэчы
вамі, даваць ураджай. У глебы. 2. Тое, што
і ураджайнасць. 77ась/с/ць у. /льну.
УРАДЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які вызначаец
ца ўрадлівасцю (у 1 знач.). З^обл/еоя глебо.
2. Які характарызуецца багатым ураджа
ем. У 20(3.
УРАДНІК, -а, мн. -і, -аў, л*. 1. У царскай
арміі: казацкі унтэр-афіцэр. 2. У царскай
Расіі: ніжэйшы чын павятовай паліцыі. Ц
лрь/м. урадніцкі, -ая, -ае.
УРАЖАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які робіць
моцнае ўражанне (у 2 знач.). У локозчык.
II наз. уражальнасць, -і, лс.
УРАЖАННЕ, -я, лін. -і, -яў, н. 1. След,
які застаецца ў свядомасці, у душэўным
жыцці ад убачанага, пачутага, перажыта
га. З^олсонн/ бз/цячых еобоў. 77о(3аролснь/я
ўролсонн/. 2. Уплыў, уздзеянне. Знаходзяц
ца лоб ляоцньмя зролсоннем. 3. Уяўленне,
думка, што склаліся ў выніку знаёмства,
сустрэчы з кім-, чым-н. Дзял/ццо ўролсонням/ з к/м-н. Уэл/ы чолоеек зра^/у на нас боброеў. Склобеое/^оў, пано ен не еоўс/л/ л/у/л
разабраўся.
УРАЖАЦЬ
уразіць.
УРАЖВАЦЬ ад. уразіць.
УРАЖЛІВЫ, -ая, -ае. Які лёгка падда
ецца ўражанням, вельмі чулы. З^олсл/еое
бз/ця. II наз. уражлівасць, -і, лс.
УРАЗ, лрысл. 1. У той жа момант, ім
гненна. У разгарэлася сеорко. 2. За адзін
прыём, адразу. 2?ецер у. зомя/лоў слябы на
снезе.
УРАЗАЦЦА гл. урэзацца.
УРАЗАЦЬ гл. урэзаць.
УРАЗБІЎКУ, лрысл. Не па парадку не
падрад. 77роеяро^ь еебонне ляабл/цы мнолсання у.
УРАЗБРОД, лрысл. Паасобку нядруж
на. Дземн/чоць у.
УРАЗВАЛКУ, лрысл. (разм.). Пераваль
ваючыся, пахістваючыся на хаду (пра па
ходку). /сцяў.
УРАЗДРОБ, лрысл. (разм.). Часткамі, у
розніцу. 77рабаеаць ляаеар у.
УРАЗІЦЬ, -Ажу, -Дзіш, -Азіць; -Ажаны;
зак. 1. каео (ядялр). Зрабіць вялікае ўражан
не. Яго ўроз/ло незеычойноя цлныня. 2. каео-яаляо. Балюча закрануць, пакрыўдзіць.
У чые-н. саляаляобсляеа. Ц незак. уражваць,
-аю, -аеш, -ае я уражаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
УРАЗЛІВЫ, -ая, -ае. Здольны жыва
адчуваць, успрымаць што-н.; такі, яко
га лёгка вывесці з раўнавагі. У чалавек.
З^озл/еое сэрца. Ц наз. уразлівасць, -і, лс.
УРАЗНАБОЙ, лрысл. (разм.). Нязла
джана, паасобку. Арочацьу.
УРАЗНОС, лрысл. (разм.). Разносячы
тавары па хатах, вуліцах, /анбляеаць у.
УРАЗРЭЗ, лрысл. У выразе: ісці ўразрэз з
чым — рэзка разыходзіцца з чым-н., супя
рэчыць чаму-н.
УРАЗУМЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; -ёты;
зак., яаляо. Ахапіць розумам, асэнсаваць,
усвядоміць. У /сцяну. У сеой лапярьяяпяыч-
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ны абавязак. У сеае ламылкя. Ц незак. ура
зумяваць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. уразумённе,
-я, н.
УРАКАЦЬ ал. урачы.
УРАЛОГІЯ, -і, лс. Таліна медыцыны,
якая займаецца хваробамі мачавой сістэ
мы (у мужчын — мочапалавых органаў). Ц
лрым. уралагічны, -ая, -ае.
УРАН, -у, м. Хімічны элемент, метал,
які валодае радыеактыўнымі ўласцівас
цямі. II лрым. уранавы, -ая, -ае. <%оноеоя
руба.
УРА-ПАТРЫЯТЁІЗМ, у м Паказны і
шумны патрыятызм. Ц лрь/м. урА-патрыятычны, -ая, -ае.
УРАССЫПНЎЮ, лрысл. У розныя бакі.
Хянуцца у.
УРАСЦГ, -тў, -цёш, -цё; урбс, ураслА,
-лб; зок. 1. у кол о. Па меры росту пранік
нуць углыб, унутр. Яблыньк/ бобро уросл/
карэннем у глебу. Аол/о ло еокны уросло у
зямл/о (перан.: моцна асела). 2. чым. За
расці, парасці. Деор урос пяроеой. Ц незок.
урастаць,-Ае.
УРАСЦЯЖКУ, лрысл. Выцягнуўшыся
на ўсю даўжыню, на ўвесь рост або на
пружваючы сілы (пра каня). Легчы ў. Хбнь
ЦЯГНУЎ 603 у.
УРАТАВАЦЦА, -тўюся, -тўешся, -тўецца; -тўйся; зок., об кого-чого (разм.). Убе
рагчыся, збавіцца ад чаго-н. непрыемна
га, непажаданага. У об бябы. У об болсблсу. II незок. уратоўвацца, -аюся, -аешся,
-аецца; ноз. уратоўванне, -я, н.
УРАТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; зок., кого-яо/ло (разм). Уберагчы,
захаваць у цэласці, пазбавіць ад чаго-н.
непрыемнага, непажаданага. У уроблсояя.
У бзяця об лрос/лубы. II незок. уратоўваць,
-аю, -аеш, -ае; ноз. уратоўванне, -я, н. Ц
ноз. уратаванне, -я, н.
УРАЎНАВАЖАНЫ, ая, ае Роўны,
спакойны (пра характар, паводзіны). У
чолоеек. У хорокпяор. Ц ноз. ураўнаважа
насць, -і, лс.
УРАЎНАВАЖЫЦЬ, жу, жыш, жыць;
-жаны; зок., яоляо. 1. Зрабіць аднолькавым
па вазе. У яооля еоеоў. 2. лерон. Дабіцца
раўнавагі, зрабіць роўным, ураўнаваць
адно з другім. У с/лы лроц/ўн/коў. Ц незок.
ураўнаважваць, -аю, -аеш, -ае.
УРАЎНАВАЦЬ, -нўю, -нўеш, -нўе;
-нўй; -навАны; зок., коео-янляо. Зрабіць
роўным, аднолькавым. У концы еяроўк/.
У коео-н. у лроеох з к/м-н. Ц незок. ураў
ноўваць, -аю, -аеш, -ае; ноз ураўноўванне,
-я, н. II ноз. ураўнаванне, -я.
УРАЎНЁННЕ, -я, мн. -і, -яў, н. Матэ
матычная роўнасць з адной або некалькі
мі невядомымі велічынямі, якая захоўвае
сваю сілу толькі пры пэўных значэннях
гэтых велічынь. У з беумо нееябомым/. 7нніэ^рольное ў.
УРАЎНІЛАЎКА -і, Д/^ -лаўцы, мн. -і,
-лавак, лс. (разм.). Неабгрунтаванае і ні
чым не апраўданае ўраўноўванне ў чымн., ураўняльны падыход да чаго-н. У ў

одлоце лроцы (незалежна ад яе колькасці
і якасці).
УРАЎНЯЛЬНЫ, ая, -ае (кніжн) Які
ўраўноўвае (аб'ём, меру і пад. чаго-н.), ус
танаўлівае роўнасць у чым-н. З^оўняльное
розмсркоеонне. У лобыхоб бо кого-, чого-н.
II ноз ураўняльнасць, -і, лс.
УРАЧ, -А, мн. -ьі, -бў м. Асоба з вышэй
шай медыцынскай адукацыяй, якая ле
чыць хворых. II лс. урач&ха, -і, ДЗ/ -чйсе,
мн. -і, -чых (разм.).
УРАЧЁІ, уракў, урачэш, урачб; урачбм,
урачацё, уракўць; урбк, -раклА, -лб; ура
чы; урачбны; зок., коео-/ол?о і без бол. Тое,
што і сурочыць. II незок. уракаць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
УРАЧЫСТАСЦЬ, і, мн і, ей, лс 1.
гл. урачысты. 2. Святкаванне якой-н.
выдатнай падзеі. Сямейноя ў. (з выпадку
дня нараджэння, шлюбу і пад.). 3. Стан
прыўзнятасці, натхнення, захаплення. До
бун/ы было ў.
УРАЧЫСТЫ, ая, ае 1. Які мае адно
сіны да ўрачыстасці (у 2 знач.), звязаны з
урачыстасцямі, які суправаджаецца ўра
чыстасцю. У бзень. У лороб еойск. Зфочыс/лое лосяблсэнне. 2. Важны, знамянальны;
які вызначаецца велічнасцю; сур'ёзны.
.%очыслюя хе/л/но розейлоння. У еолос. У
еыгдяб. 3. Надзвычай важны па значэнні,
змесце. З^очысл/оя кля/лео. З^очыс/лыя
слоеы лрысяг/. Ц ноз. урачыстасць, -і, лс.
УРАЧЭБНЫ, -ая, -ае. Тое, што і мебыцынск/. У лункп?. З^очэбноя боломого.
УРБАНІЗАВАЦЬ, зўю, -зўеш, -зўе;
-зўй; -завАны; зок. і незок., моло (кніжн.).
Сканцэнтраваць (канцэнтраваць) насель
ніцтва, матэрыяльнае і духоўнае жыццё ў
гарадах. Ц ноз. урбанізацыя, -і, лс. Ц лрь/м.
урбанізацыйны, -ая, -ае
УРБАНІЗМ, -у м. (спец.). 1. Напрамак
у мастацтве, які адлюстроўвае жыццё су
часных вялікіх гарадоў. 2. Напрамак у го
радабудаўніцтве, які сцвярджае неабход
насць стварэння вялікіх гарадоў. Ц лрым.
урбаністычны, -ая, -ае
УРБАНІСТ, а, М сце, мн. -ы, аў, м
(кніжн.). Прыхільнік, паслядоўнік урба
нізму. Мосжок-у. II лс. урбаністка, -і, ДА/
-тцы, мн. -і, -так. II лрь/м. урбанісцкі, -ая,
-ае.
ЎРВІС, -а, мн. -ы, -аў м. (разм.). Сва
вольнік, вісус.
ЎРНА, -ы, мн. -ы, -аў, лс. І. Пасудзіна,
звычайна ў выглядзе вазы, для пахавання,
захавання ў калумбарыі праху нябожчы
каў падвергнутых спальванню. 2. Скрын
ка з вузкай адтулінай для апускання вы
барчых бюлетэняў. 3. Спецыяльнае ёмі
шча, якое ўстанаўліваецца на вуліцах для
смецця, акуркаў
УРОБЛІВАЦЦА гл. урабіцца
УРОБЛІВАЦЬ гл. урабіць
УРОДА, -ы, ДМ-дзе. І. мн. -ы, урбд, м.
і лс. Чалавек з фізічным недахопам, брыд
кім абліччам. 2. лс. Натура, характар; пры
рода. 7окояўлсояеоў.
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УРОК, -а, лін. -і, -аў, л*. 1. Вучэбная ра
бота, зададзеная вучню, йыеучыць у. Яе
зроб/ў урокаў (не выканаў). Яа заўтра у
ліяне .мноеа ўрокаў. 2. Вучэбная гадзіна,
прысвечаная асобнаму прадмету. У род
най любы. Збанок на ў., з урока. Зарабляць
урокам/ (даючы прыватныя ўрокі). 3. Ра
бота, якая павінна быць выканана да пэў
нага тэрміну (уст.). 7?ыконоць бзённы ў. 4.
леран. Нешта павучальнае, з чаго можна
зрабіць вывад на будучае. А%юк/ а/стрры/.
Лтрылюць бобры ў. 7это тобе бўбзе ў. па
болей. 0 Браць урокі чаео ў каео — вучыцца
ў каго-н. прыватным чынам, не ў школе.
Віраць урок/ музыкі. Даваць урокі — выкла
даць асобным вучням, не ў школе.
УРОКІ, -аў абз. урбк, -у, м. (разм.).
Паводле народных уяўленняў: няшчас
це, хвароба, пашкоджанне, выкліканыя
благім вокам ці дрэнным словам. Лояццо
урокаў.
УРОЛАГ, -а, мн. -і, -аў м. Урач — спе
цыяліст у галіне ўралогіі.
УРОСЛЫ, -ая, -ае. Які ўрос. ўрослая ў
зямлю хоц/нко.
УРОССЫП, лрысл. 1. Тое, што і урас
сыпную. Леачыў. 2. Асобна, не разам. Лас
цы яостол/ ў.
УРОН, -у, м. Страта, шкода. .Буран на
нёс значны ў. еаслабарцы.
УРОЧНЫ, -ая, -ае. Устаноўлены па
водле пэўнай умовы. Урочная работа. У
час.
УРОЧЫШЧА, -а, мн ы, аў н Учас
так, адрозны ад навакольнай мясцовасці,
напр., балота, лес сярод поля.
УРУБ, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Шчы
ліна, якая прабіваецца ў горнай пародзе
перад адбіваннем глыб.
УРУБАВЫ, -ая, -ае. Які служыць для
ўтварэння ўруба. <%убоеоя моп/ыно.
УРУБІЦЦА, урублюся, урубішся, уру
біцца; зок., у м/то (спец.). Зрабіць уруб. Ц
незок. урублівацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УРУБІЦЬ, урубліб, урубіш, урубіць;
урублены; зок., м/то ў м/то. Уставіць у вы
сечаную адтуліну. У лероеоробку ў сцяну.
II незок. урубліваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ноз.
урубліванне, -я, н.
УРУК, -у, м., зб. Высушаныя з костач
камі дробныя плады абрыкосаў
УРУКАПАШНУЮ, лрысл. Дзейнічаю
чы рукамі ці ручной зброяй (біцца, зма
гацца). 77ойсц/ў.
УРУЧНУЮ, лрысл. ручным спосабам
(не машынным). //Быць у.
УРУЧЁІЦЬ, уручу, уручыш, уручыць;
уручаны; зок., коео-м/то кому. 1. Аддаць у
рукі, непасрэдна. У бынлол*. 2. Даверыць,
даручыць (кніжн.). У сеой лес кому-н. (пе
ран.). II незок. уручаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц ноз.
уручэнне,-я,н.
УРЫВАК, -ыўка, мн. -ьіўкі, -ыўкаў м.
Тое, што з'яўляецца часткай чаго-н. цэ
лага; невялікая частка, выдзеленая з яко
га-н. твора. У з ояоеябоння.
УРЫВАЦЦА' ал урыцца

УРЫВАЦЦА2 ал. уварвацца.
УРЫВАЦЬ ел уварваць
УРЫЎКАМІ, лрысл. Адрываючыся ад
якіх-н. спраў прыхваткамі. Дономоаоць
моц/ ў. яом/лс еучобой.
УРЁІЦЦА, -ьіюся, -віешся, -віецца;
зок., у м/то. 1. (7 / 2ос. неўлсые.). Пранік
нуць у глыб чаго-н. рыючы (пра жывёл).
2. Схавацца ў вырытым паглыбленні ці
ў чым-н. сыпкім. У ў сено. Ц незок. урывАцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
УРЭГУЛЯВАЦЬ ел рэгуляваць
УРЭЗАЦЦА, -Ажуся, -Ажаніся, -Зжац
ца; -Ажся; зок., у м/то. 1. Уваткнуцца, уклі
ніцца ў што-н. вузкім, вострым. Уоеенурэзоўся ў лясчоны берое. Лес кл/ном урэзоўся ў
поле (перан.). 2. перон. Імкліва ўварвацца
ўнутр чаго-н. Хбнн/цо ўрэздлося ў еоролсыя
робы. 3. перон. Запомніцца моцна і адра
зу. У ў ломяць. 4. перон. З разгону сутык
нуцца з чым-н. (разм.). А/ом/ыно^эзолося
ў слуп. II незок. уразацца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца / урэзвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УРЭЗАЦЬ, -Ажу, -Ажані, -эжа; -Аж;
-Азаны; зок. 1. м/то. Адрэзаўшы частку
укараціць, паменшыць. У крысо. 2. пе
рон., м/то. Зменшыць, убавіць; абмежа
ваць. У росхобь/. У яоўнолюцтеы. 3. м/то ў
м/то. Уставіць у выразанае месца. У зомок
у бзееры. 4. м/то і чоао (пераважна з адмоў
ем). З цяжкасцю адрэзаць (што-н. надта
цвёрдае; разм.). А/ясо токоемёралое, м/то
не ў. 5. м/то і чоао. Адрэзаць, нарэзаць не
вялікую колькасць чаго-н. (разм.). У еянбл/ны. У сечк/ короее. 6. перон., м/то і без
бон. Нечакана і гучна заіграць, заспяваць
(разм.). У пояьку. 7. кому, по пыл/ і без бон.
Моцна ўдарыць, пабіць, збіць (разм.). У
по терры. 7ок урэзол/ яму, м/то / з ное зво
ліўся. 8. м/то і без бон. Сказаць прама і рэз
ка, заявіць што-н. (разм.). У проўбу. Ц не
зок. уразаць, -Аю, -Аеш, -Ае (да 1—3 знач.)
/ урэзваць, -аю, -аеш, -ае (да 1—3 знач.).
II ноз. уразанне, -я, н. (да 1—3 знач.), урАзванне, -я, н. (да 1—3 знач.) / урЗзка, -і, ДА/
-зцы, лс. (да 1—3 знач.).
УРЭМІЯ, -і, лс. Самаатручэнне арга
нізма рэчывамі, якія затрымліваюцца ў ім
пры хваробе нырак. Ц прым. урэмічны, -ая,
-ае.
УРЭШЦЕ. 1. прысл. Пасля ўсяго, на
паследак, нарэшце. Лн у. появ/ўся. 2. у
зноч. бдлучдльноао злуч. Ужыв. для далу
чэння асобнага слова ці цэлага сказа. Туя
слобеў, у. зн/к зус/м. 3. у зноч. яобочн. сл.
Паказвае на завяршэнне працэсу дзеян
ня, з'явы. Ду, я, у., скончыло сбою роботу.
4. у зноч. яобочн. сл. Ужыв. як выражэнне
крайняй ступені незадавальнення, нецяр
пення або падкрэслівае што-н. Зомоўкн/
ты, у./У, з к/м хочу, з тым / сябрую.
УС..., прыстоўко (ел. уз...). Ужыв. за
мест «уз...» перад глухімі зычнымі, напр.:
ускінуць, уссесці.
УСАДЗІЦЬ, усаджў, усАдзіш, усАдзіць;
усАджаны; зок. 1. м/то ў м/то. Уваткнуць
з сілай (а таксама трапіць снарадам, ку
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ляй у што-н.; разм.). У рыблёўку ўзямлю.
У кулю ў лоб. 2. м/то ў м/то. Усунуць унутр
чаго-н. У руку ў вобу. 3. коео ('м/то). Пры
мусіць або памагчы сесці. У еосцей. 4. коео
('м/то) зо м/то і з /н<%?. Прапанаваць сесці,
даўшы які-н. занятак, прымусіць рабіць
што-н. У зо л/ян/но. У чытоць. 5. м/то ў
м/то. Пасадзіць пячыся (разм.). У хлеб
у печ. 6. м/то чыл/. Саджаючы (расліны),
заняць якую-н. прастору. У еробку кеетком/. 7. пброн., м/то і чоео ў м/то. Расхо
даваць, патраціць (сродкі, грошы; разм.).
У ліноео ером/ой у бубоўн/цтво. Ц незок.
усаджваць, -аю, -аеш, -ае. Ц ноз. усаджван
не, -я, н. (да 1, 3,4 і 6 знач.) /усадка, -і, ДА/
-дцы, лс. (да 6 знач.; разм.).
УСАДКА, -і, ДА/-дцы, лс. 1. ел. усадзіць.
2. Памяншэнне ў аб'ёме, памеры пры
ўсыханні, застыванні, ушчыльненасці
(спец.). У бетону. У ткон/ны.
УСАЧЫЦЬ, усачў, усбчыш, усбчыць;
усбчаны; зок., зо к/м-чым. 1. Сочачы за
кім-, чым-н., паспець заўважыць што-н.
Зо побзеям/ не ў. 2. Назіраючы, не дапус
ціць чаго-н. непажаданага, утрымаць ад
непажаданых учынкаў. У зо бз/цел*.
УСВАТАЦЬ ел. сватаць.
УСВЯДОМІЦЬ, -млю, -міш, -міць;
-млёны; зок. Поўнасцю зразумець што-н.;
уразумець. У необхобносць чоео-н. У собе
ўсе окол/чносц/ снровы. Ц незок. усведам
ляць, -яю, -яеш, -яе / усвядомліваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц ноз. усведамленне, -я, н.
УСЁ ел. увесь.
УСЕ... (а таксама уся...). Першая час
тка складаных слоў у знач.: які ахоплівае
ўсіх, распаўсюджваецца на ўсіх; абазначае
паўнату якасці, выражаную другой част
кай слова, адпавядае па знач. займенніку
«увесь» («уся»), «усе», напр.: усеоеульны,
усебокоеы, усеноробны.
УСЕАГУЛЬНЫ, ая, ае Які мае ад
носіны да ўсіх, распаўсюджваецца на ўсё.
Усеоаульное еыборчое яроео. Угеоеульное
ноеучонне. Аурс усеоеульной е/сторы/. Ц ноз.
усеаіульнасць, -і, лс.
УСЕБАКОВЫ, -ая, -ае. Які ахоплівае,
разглядае што-н. з усіх бакоў падрабяз
ны. У розаляб сяроеы. Угебокоео (прысл.)
обмсркобоць яытонне. Ц ноз. усебаковасць,
-і, лс.
УСЕБЕЛАРУСКІ, -ая, -ае. Які мае ад
носіны да ўсёй Беларусі.
УСЕДЗЕЦЬ, -джу -дзіш, -дзіць; зок.
Застацца сядзець, утрымацца ад таго, каб
устаць. ААюячык хе/л/ны но месцы не ўсебз/ць. А7бо ў токую яоеобў ўсебз/м/ у хоце.
Лебзь усебзеў но месцы об нечоконосц/. //о
еэтой яособзе ён боўао неўсебзеў (перан.).
УСЕДЛІВЫ, -ая, -ае. Старанны ў тым,
што патрабуе доўгай і цярплівай сядзячай
работы. У стубэнт. Угебл/ео (прысл.) яроцоеоць. У ўробоце. Ц ноз. усёдлівасць, -і, лс.
УСЕЙВАЦЦА ал усеяцца
УСЁЙВАЦЬ ал усеяць
УСЕМЯРЬІХ, ярысл. Колькасцю ў сем
асоб (рознага полу) або істот (ніякага роду).
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УСЕНАРОДНЫ, -ая, -ае. Агульны для
ўсяго народа, які належыць усяму народу.
Усенаробнае свята.
УСЕРАСІЙСКІ, -ая, -ае. Які мае адно
сіны да ўсёй Расіі. У зіезб.
УСЕСАЮЗНЫ, -ая, -ае. Які распаў
сюджваўся на ўвесь былы Саюз Савецкіх
Сацыялістычных Рэспублік, агульны для
ўсяго Саюза. У з 'езе) прафсаюзаў. .Усесаюз
ная кн/лсная палата. У рэкорб.
УСЁСЦІСЯ, усядуся, усядзешся, уся
даецца; усёўся, усёлася; усядзься; зак. 1.
Сесці зручна ці надоўга. У на канале. У /
сябзець. 2. за што і з /нф. Сеўшы, прыняц
ца за якую-н. справу. У за мыццё. У чы
таць. II незак. уезджвацца, -аюся, -аешся,
-аецца / усядацца, -аюся, -аешся, -Зёцца.
УСЕЎЛАДДЗЕ, -я, н. (кніжн.). Неабме
жаваная ўлада. .Барацьба супраць усеўлаббзя манапол/й.
УСЕЧАНЫ, -ая, -ае. У матэматыцы: та
кі, у якога верхняя частка адсечана плос
касцю. У конус.
УСЁЯЦЦА, усёюся, усцешся, усёецца;
усёйся; зак. 1. (7 /2ас. не ўлсыв.). Пакрыц
ца мноствам чаго-н. Усеялася неба зорам/.
7/уг усеяўся кветкам/. 2. Кончыць сяўбу,
адсеяцца (разм.). Брь/габа ўсеялася. Ц не
зак. усёйвацца, -аецца (да 1 знач.).
УСЁЯЦЬ, усёю, усёеш, усёе; усёй;
усёяны; зак., што. 1. Заняць пасевамі (вя
лікую плошчу). У увесь участак. 2. Па
крыць мноствам каго-, чаго-н. Зорк/ усеял/ неба. Рыбак/ ўсеял/усё возера (перан.). Ц
незак. усёйваць, -аю, -аеш, -ае.
УСЁ', прыся. 1. Увесь час, заўсёды, па
стаянна. Ён усё заняты. 2. Да гэтага часу.
Ён усё ям/чэ вучыцца. 3. Толькі, выключ
на. Справа расстро/лася, / усё з-за вас. 4. У
спалучэнні са словамі, якія абазначаюць
змену прыметы ці нарастанне яе. 2?ецер
усё мацнее. Усё боль/// / больш змяркалася.
5. У спалучэнні з вышэйшай ступенню
і злучнікам «чым» служыць для ўзмац
нення процістаўлення. Занятак не вельм/
м/то, але ўсё лены/, чым сядзець склаў///ы рук/. 6. Аднак, тым не менш. Як ён н/ стара
ецца, а ўсё не атрымл/еаецца. 0 Уёё ж, усё
ж такі — тым не менш. Ён усё лс або ўсё лс
так/ не наехаў.
УСЁз гл. увесь.
УСЁ... Першая частка складаных слоў,
якая адпавядае па знач. займенніку «усё»
і паказвае, што дзеянне і ўласцівасць, вы
ражаныя другой часткай слова, пашыра
юцца на ўсё, напр.: усёабдымны, усёахоп
ны, усёбачны, усёвеб, усёдаравальны, усёзн/шчальны, усёмагутны, усёпалсыральны,
усёлерамолсны, усёсакрушальны.
УСЁАБДЫМНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які
ахоплівае, спасцігае ўсё. У розум. Ц наз.
усёабдымнасць, -і, лс.
УСЁДАРАВАННЕ, -я, н. (кніжн.). Поў
нае дараванне ўсяго, усіх крыўд, зла.
УСЁЁДНЫ, -ая, -ае. Які можа ес
ці ўсякую ежу. Угёёбная лсывёл/на Ц наз.
усёёднасць, -і, лс.
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УСЁЗНАЙКА, -і,
-у, Т -ам, м.; Д/М
-найцы, Т -ай (-аю), лс., л/н. -і, -нёек
(разм., іран.). Чалавек, які самаўпэўнена
думае, што ён усё ведае.
УСЁЗНАЙСТВА, -а, н. (разм., іран.).
Паводзіны, уласцівыя ўсёзнайку.
УСЁМАГУТНАСЦЬ, -і, лс. (высок.).
Бязмежная сіла, магутнасць. У чалавеча
га розуму.
УСЁМАГУТНЫ, -ая, -ае (высок.). Які
валодае бязмежнай магутнасцю.
УСЁ-ТАКІ / (разм.) УСЁ-ТКІ, злуч. (звы
чайна ў спалучэнні са злучнікамі «а»,
«але», «і») і часц. Тым не менш, нягледзя
чы на што-н. Я многа пралсыў на свеце, а
ў. такое бачу ўпершыню. У ты не паехаў.
УСКАКВАЦЬ гл ускочыць
УСКАЛАМУЦІЦЦА ал. каламуціцца.
УСКАЛАМУЦІЦЬ ал. каламуціць.
УСКАЛМАЦІЦЦА ал калмаціцца
УСКАЛМАЦІЦЬ ал калмаціць
УСКАЛУПНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты / (разм.) УСКА
ЛУПІЦЬ, -уплк5, -ўпіш, -ўпіць; -ўплены;
зак., што. Калупнуўшы, прыўзняць знізу.
II незак. ускалупліваць, -аю, -аеш, -ае / ус
калупваць, -аю, -аеш, -ае.
УСКАЛЫХНУЦЦА, нўся, нёшся,
-нёцца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся;
зак. 1. Пачаць калыхацца. Лб ветру ўска
лыхнулася возера. 2. нбран. Прыйсці ў рух,
у хваляванне, пачаць праяўляць дзей
насць. ТТароб ускалыхнуўся.
УСКАЛЫХНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак., каго-што. 1.
Прымусіць калыхацца. 7?ецер ускалыхнуў
л/сце. 2. перан. Прывесці ў рух, абудзіць да
дзейнасці, усхваляваць. Страшныя чутк/
ўскалыхнула сяло.
УСКАПАЦЬ, -ёю, -аеш, -ае; -ёны; зак.,
што. Капаючы, узрыхліць. У агароб. Ц
незак. ускбпваць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. ус
копванне, -я, н.
УСКАРАБКАЦЦА ал. карабкацца.
УСКАРАСКАЦЦА ал. караскацца.
УСКВАРЫЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ыц
ца; зак. 1. Саскварыцца да поўнай гатоў
насці. Сала бобра ўскварылася. 2. Сва
рачыся, зменшыцца ў вазе, аб'ёме. Сала
ўскварылася, / з ^в/лася свабоднае месца на
патэльн/. Ц зак. ускварвацца, -аецца.
УСКВАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; -ра
ны; зак., што. Саскварыць да поўнай га
тоўнасці. У сала. II незак. ускварваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. ускварванне, -я, н.
УСКІДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
што. Кідаючы, ускласці на верх чаго-н.
усё, многае. У сена на вышк/.
УСКЙІУЦЬ, -ну, -неш, -не; -кінь; -ну
ты; зак., што. І. Рэзка ўзняць уверх. У
сцяг наб калонам. У галаву. У вочы на каго-н. (хутка глянуць). 2. на што. Падняў
шы ўверх, кінуць. У грабл/ на воз. У рук
зак на плячо. 3. на што. Надзець, накінуць
на сябе (разм.). У хустку на плечы. Ц незак.
ускідаць, -ёю, -ёеш, -ёе / ускідваць, -аю,
-аеш, -ае.

УСКІПЁЦЬ ал кіпець
УСКЛАДНІЦЦА, і і 2 ас. не ўжыв.,
-іцца; зак. Стаць больш або надта скла
даным. С/туацыя ўсклабн/лася. Ц незак. ус
кладняцца, -яецца.
УСКЛАДНІЦЬ, -нк5, -ніш, -ніць; -нім,
-ніцё, -няць; -лёднены; зак., што. Зрабіць
больш складаным ці надта складаным. У
забачу. II незак. ускладняць, -яю, -яеш, -яе.
II наз. ускладнённе, -я, н.
УСКЛАСЦІ, -ладў, -ладзёш, -ладзё;
-ладзём, -ладзяцё, -ладўць; -лёў, -лёла;
-лэдзі; -лёдзены; зак. 1. каго-што на што.
Пакласці на што-н., паверх чаго-н. У плуг
на калёсы. 2. што на што. Урачыста пак
ласці. У вянок на маг/лу. 3. што на каго
(што/ Даручыць што-н. каму-н. У абказнасць на каго-н. 0 Умеласці віну на каго —
палічыць вінаватым каго-н. Ускласці або
узваліць на плечы каго, чые, каму — абця
жарыць чым-н. (звычайна працай, клопа
тамі; разм.). II незак. ускладаць, -ёю, -ёеш,
-ёе / ускладваць, -аю, -аеш, -ае. С Ускла
даць надзеі на каго-што (кніжн.) — чакаць
ад каго-, чаго-н. ажыццяўлення сваіх на
дзей. II наз. ускладанне, -я, н. / ускладванне,
-я, н.
УСКЛІКНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак.
Вымавіць што-н. гучна, усхвалявана, з па
чуццём. II незак. усклікаць, -ёю, -ёеш, -ёе.
УСКОПВАННЕ ал ускапаць
УСКОПВАЦЬ ал ускапаць
УСКОРАСЦІ, прысл. У хуткім часе, неў
забаве, хутка. У абказ быў атрыманы.
УСКОСНЫ, -ая, -ае. 1. Не непасрэдны,
пабочны; нроц/л. прамы. У?косныя звестк/.
Ускосныя боказы. Лбв/навачванне ўскосна
(прысл.) батычыць / яе. 2. У граматыцы
пра перадачу чужой мовы: які выражаецца
даданым сказам. Ускосная мова. Ускоснае
пытанне. О Ускоснае дапаўненне — у гра
матыцы: дапаўненне ў любым склоне, ак
рамя вінавальнага без прыназоўніка. Ус
косны склон — у граматыцы: усякі склон,
акрамя назоўнага.
УСКОЧЫЦЬ, -чу, -чыш, -чыць; зак. 1.
на каго-што. Скокнуўшы, апынуцца дзе-н.
У на лаўку. 2. Хуткім рухам падняцца з
месца. У аб спалоху. 3. у што. Скочыць у
сярэдзіну чаго-н. У у лобку. 4. (7 / 2 ас. не
ўлсыв.). Раптам з'явіцца, узнікнуць (пра
прышч, нарыў і пад.). 77а лбе ўскочыў гу
зак. 5. у што. Імкліва ўвайсці, сілай увар
вацца куды-н. Ёайцы ўскочыл/ ў гораб. 6. у
што. Трапіць куды-н. выпадкова. У у ял/у.
II незак. ускакваць, -аю, -аеш, -ае (да 1—4
знач.).
УСКРАЕК, -рёйку, мн. -рёйкі, -рёйкаў
м. Крайняя частка якой-н. прасторы,
край стала, ложка і пад. У лесу. Сесц/ на
ўскрайку лолска.
УСКРАІНА, -ы, мн. -ы, -рёін, лс. І.
Край, крайняя частка якой-н. мясцовас
ці. У лесу. ТУа ўскра/не пасёлка. 2. Адда
леная ад цэнтра частка горада, якая пры
мыкае да яго межаў. 7арабск/я ўскра/ны. 3.
Аддаленая, пагранічная тэрыторыя дзяр-
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жавы. Усхобняя у. беларус/. Ц прым. ускраін
ны, -ая, -ае.
УСКРАЙ, прыназ. з Р З краю чаго-н. У
поля была .мяккая еус/пая мураеа.
УСКРАЙ , -ю, мн. -і, -аў, м. (разм.). Тое,
што і ускраек. Яа ўскраі лесу. Ў7еечы яа у.
лазы.
УСКРУЦІЦЦА, -учўся, -ўцішся, -ўціцца; зак. (разм.). Устаць вельмі рана. %ео
/пы /лак рама ўскруціўся ?Ц мезак. ускручвац
ца, -аюся, -аешся, -аецца.
УСКРЫКНУЦЬ, ну, неш, не; ні;
зак. (разм.). Нечакана і адрывіста крык
нуць. Рабасна ў. Ц мезак. ускрыкваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц маз. ускрык, -у, м.
УСКУДЛАЦІЦЦА ал. кудлаціцца.
УСКУДЛАЦІЦЬ ад. кудлаціць.
УСЛАВІЦЬ, -лаўлю, -лАвіш, -лавіць;
-лаўлены; зак., каео-а//по. Праславіць, ус
хваліць, апець. У сеоі/ нароб. Ц мезак. ус
лаўляць, -яю, -яеш, -яе.
УСЛАЦЬ, усцяліб, усцелеш, усцеле;
усцялі; усланы; зак., а//по і іа/по чым. Сцелячы што-н., пакрыць усю паверхню; за
няць сабою ўсю паверхню. У паблоеу быеанамі. Ў7ісце ўслала бол. Ц мезак. усцілаць,
-аю, -аеш, -ае. Ц маз. усціланне, -я, м.
УСЛЕД. 1. лрысл. і лрымаз. з Д. Па сля
дах каго-н, чаго-н., непасрэдна за кім-,
чым-н. /сці ў. Тлябзець у. цяеніку. 2. лрысл.
Наўздагон за кім-н. Арыкнуцьу.
УСЛОН, -а, мм. -ы, -аў м. Пераносная
лаўка на ножках у сялянскай хаце. Ц ло
мячы/. услбнчык, -а, мм. -ы, -аў м.
УСЛУХВАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
зак., у м/л/о. Уважліва прыслухацца, стара
ючыся пачуць, зразумець што-н. У ў еаеорку. II мезак. услухоўвацца, -аюся, -аеш
ся, -аецца.
УСЛЁІХ, лрысл. Так, што чутно іншым,
уголас. Уы/пацьу.
УСЛЯПУЮ, лрысл. Нічога не бачачы;
наўгад. С/проляцьу.
УСМАіЛЫ, -ая, -ае. 1. Зняможаны ад
смагі. 2. Перасохлы ад недахопу вільгаці.
Усмаалыя еубы.
УСМАГНУЦЬ, -ну; -неш, -не; усмАц
-гла; -ні; зак. 1. Дайсці да знямогласці ад
смагі. У?мае ара/пы за бземь ма полі. 2. (7 і
2 ас. ме ўлсыб.). Перасохнуць ад недахопу
вільгаці. Зямля ўсмагла, пап/рэскалася.
УСМАЖЫЦЦА, Н 2 ас. не ўжыв., -ыц
ца; зак. Смажачыся, згатавацца; добра пра
смажыцца. II мезак. усмажвацца, -аецца.
УСМАК, лрысл. (разм.). 1. Са смакам,
3 апетытам. У пабіелі. 2. Да поўнага зада
вальнення. Выспацца ў.
УСМАКАВАЦЬ, -кўю, -кўеш, -кўе;
-кўй; зак., м/л/о. Упадабаць (якую-н. стра
ву). У смажаныя ерыбы.
УСМАКТАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв.,
-мбкчацца; зак., у каео-м/л/о. 1. Упіўшы
ся, пачаць смактаць. 7%ўка ўсмакл/алася
ў наеў. 2. Увабрацца, прасочваючыся. 7?аба ўсмакл/алася ў зямл/о. 3. Прысмактацца
губамі (пра дзіця). Ц мезак. усмоктвацца,
-аецца.

УСМАКТАЦЬ, -макчў, -мокчаш, -мбкча; -макчы; -мактАны; зак., м/л/о. Уваб
раць у сябе, паглынуць; усмактаць. Зямля
ўсмакл/ала еільеаць. Ц мезак. усмоктваць,
-аю, -аеш, -ае.
УСМАЛІЦЬ', -маліб, -мАліш, -маліць;
-малены; зак., м/л/о (разм.). Добра засмаліць што-н. У лобку.
УСМАЛІЦЫ, -маліб, -мАліш, -маліць;
-малены; зак., чь/м і без бал. (разм.). Моц
на ўдарыць. У лузам. Замоўкні, бо зараз
усмал/о/
УСМЕШКА, -і, ДД^-шцы, мм. -і, -шак,
зк. Міміка твару, губ, вачэй, якая паказ
вае схільнасць да смеху выражае радасць,
задаволенасць і пад. Рысіная ў. .Вясёлая
ў. АІ/прая ў. II ламямм/. усмешачка, -і,
-чцы, мм. -і, -чак, зк.
УСМЕШЛІВЫ, -ая, -ае. З усмешкай на
твары, які часта ўсміхаецца. Ц маз. усмешлі
васць, -і, зк.
УСМІХАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
мезак. Усмешкай выражаць якія-н. па
чуцці. ^Жыццярабасна ў. Ц зак. усміхнуцца,
-нўся, -нёшся, -нёцца; -нёмся, -няцёся,
-нўцца; -ніся.
УСМОКТВАЦЦА ел. усмактацца
УСМОКТВАЦЬ ал усмактаць
УСМЯГЛЫ, -ая, -ае. Тое, што і усмаалы.
УСМЯГНУЦЬ, -ну -неш, -не; усмяц
-гла; -ні; зак. Тое, што і усмаенуць.
УСОБІЦА, -ы, мм. -ы, -біц, зк. Міжу
собная варожасць. княжацкія ўсобіцы.
УСОЎВАЦЦА ал усунуцца
УСОЎВАЦЬ ал усунуць
УСОХЛЫ, -ая, -ае. 1. Які высах, стаў
вельмі сухім. Усохлая зямля. 2. Які засох,
зачах. Усохлае брэўца.
УСОХНУЦЦА, І і 2 ас. не ўжыв., -нец
ца; усохся, -хлася, зак. Тое, што і усохнуць
(у 2 знач.). Зерне ўсохлася. Ц мезак. усы
хацца, -Аецца. Ц маз. усыханне, -я, м.
УСОХНУЦЬ, І і 2 ас. не ўжыв., -не;
усбх, -хла; зак. 1. Стаць цвёрдым ад высы
хання. Зямля ўсохла. 2. Зменшыцца ў вазе,
аб'ёме ад высыхання. Зерме ўсохла. 3. За
сохнуць, зачахнуць. Яблыня ўсохла. Ц незак.
усыхаць, -Ае. II наз. усыханне, -я, н.
УСПАДАЦЬ ал. успасці.
УСПАМЙІ, -у мн. -ы, -аў, л/. 1. Узнаў
ленне ў думках таго, што захавалася ў па
мяці. Яббацца ўспамінам (пачаць успамі
наць). Зас/паўся абзін у. аб чаео-н. (нічога
не засталося; жарт.). 2. мн. Запіскі або рас
казы пра мінулае. 77/саць успаміны. 7?ечар
успамінаў.
УСПАМІНАЦЬ ал. успомніць, успамя
нуць.
УСПАМЯНУЦЬ, нў, нёш, -нё; нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак., каео-а//по,
//ра каео-н//но і з бабан. (разм.). Тое, што і
успомняць. II незак. успамінаць, -Аю, -Аеш,
-Ае.
УСПАРОЦЦА, -парўся, -пбрашся,
-пбрацца; -парыся; зак. (разм.). 1. на іа/по.
Тое, што і набароцца (у 1 знач.). У на па
тарчаку. 2. Рана ўстаць, прачнуцца. Успа
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роўся н/ сеем/ н/ зара. Ц незак. успбрвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
УСПАРОЦЬ, -парў, -пбраш, -пбра;
-пары; -пбраты; зак. 1. ішло. Распароў
шы, адкрыць. У мяшок. 2. каео (ішло).
Рана падняць, разбудзіць або ўзагнаць са
свайго месца (разм.). Сёння ўспаролі ліяне
на босбі/пку. У курыцу з енязба. Ц незак. успбрваць, -аю, -аеш, -ае.
УСПАСЦІ, -падў, -падзёш, -падзё; -па
дзём, -падзяцё, -падўць; -пАў, -пАла; -па
дзі; зак. (разм.). 1. на каео-а//по. Напасці
з мэтай захопу, грабяжу, забойства і пад.
Разбойнікі ўспалі на пабарожнаеа. 2. на
каео ^ш/по). Накінуцца на каго-н. з лаян
кай, папрокамі. У на неслуха. 3. каео-н//йо.
Выпадкова трапіць, набрысці на каго-,
што-н. У на слеб. 4. (7 і 2ас. неўжыс.), на
каео ^шп/оў. Нечакана авалодаць кім-н.,
ахапіць каго-н. (пра якое-н. пачуццё). 77а
яео ўспала лень. 0 Успасці на думку каліў
(разм.) — прыйсці, з'явіцца ў думках. 77озна ліне еэ/па ўспала на бумку. Ц незак. успа
даць, -Аю, -Аеш, -Ае.
УСПАЎЗЦІ -зў, -зёш, -зё; -зём, -зяцё, -зўць; успоўз, -паўзлА, -лб; -зі; зак.,
на н/п/о. Паўзком узабрацца куды-н.
або (разм.) павольна ўзысці, уз'ехаць на
што-н., куды-н. 2Йук успоўз на сцяну. Фур
манка ўспаўзла на паеорак. Ц незак. успаў
заць, -Аю, -Аеш, -Ае.
УСПАЦЦА, -плюся, -пішся, -піцца;
-пімся, -піцёся, -пяцца; -пАўся, -пАлася;
-піся; зак. Моцна заснуць.
УСПЕНІЦЦА ел пеніцца
УСПЕНІЦЬ ел пеніць
УПЁНЬВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
ш/по. Тое, што і пеніць.
УСПЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; зак. Тое, што
і наспець^. -Ўспела схабзіць у маеазін ба яео
закрыцця. У на цяенік. Ц незак. успяваць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
УСПІХАЦЬ ел. узапхнуць, успіхнуць.
УСПІХВАЦЬ ел. узапхнуць, успіхнуць.
УСПІХНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак., каео-ш/по
на ш/по (разм.). Тое, што і узапхнуць. У
па боіацы еялікі камень на калёсы. Ц незак.
успіхаць, -Аю, -Аеш, -Ае і успіхваць, -аю,
-аеш, -ае.
УСПЛЁСК, -у, мн. -і, -аў, м. Узнятая
хваля, а таксама гук, шум, які яна ўтварае.
Усплёскі хеаль.
УСПЛЁСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні;
зак. Плёснуць, з шумам узняць уверх (ва
ду, вадкасць). Рыба ўсплёснула ў рацэ. Ц не
зак. усплёскваць, -аю, -аеш, -ае.
УСПЛЫСЦІ 1 УСПЛЫЦЬ,
ывў,
-ывёш, -ывё; -ывём, -ывяцё, -ывўць; ус
плыў, -лылА, -лб; зак. 1. Узняцца з глыбіні
вады на паверхню. 2. (7 і 2 ас. не ўжы#.),
перан. Стаць вядомым, выкрыцца, выя
віцца. Зноў усплыло еэ/па ны/нанне. У на
верх або на паверхню (выявіцца, стаць вя
домым). II незак. усплывАць, -Аю, -Аеш, -Ае.
УСПОМНІЦЦА, -нюся, -нішся, -ніц
ца; зак. Аднавіцца ў памяці. Успомнілася

УСП-УСТ
леролсы/лое. Ц лезок. успамінацца, -бюся,
-бешся, -Аецца.
УСПОМНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; зак.,
коао-м/л/о, лро коео-м/л/о і з бобол. Ад
навіць у сваёй памяці. У м/лулое. У лра
волслое боручэлле. Ц лезок. успамінаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
УСПбРВАЦЦА 277. успароцца
УСПОРВАЦЬ 27? успароць
УСПРЫІМЛІВЫ, ая, ае Тое, што і
услрь/мот/ьлы. У*лрь//м/?/еоя лол/уро. Ц лаз.
успрыімлівасць, -і, лс.
УСПРЫМАЛЬНЫ, ая, -ае Які лёгка
ўспрымае што-н. У розум. У (За /лфекць/йлых хвороб чот/овек. Ц лаз. успрымальнасць,
-і, лс.
УСПРЫМАННЕ, -я, мл. -і, яў, л. Не
пасрэднае пачуццёвае адлюстраванне
рэчаіснасці ў свядомасці, здольнасць ус
прымаць, адрозніваць і засвойваць з'явы
навакольнага свету. Зоколы ўслрымолля.
77ом/ы услрь/малл/ / ўяў^елл/.
УСПРЫНЯЦЬ, ыму, -ымеш, -ыме;
-ыняў -нялА, -лб; -ымі; -ыняты; зак.,
м/л/о. Зразумець і засвоіць. Ц лезак. успры
маць, -Аю, -Аеш, -Ае.
УСПУДЗІЦЦА е^. пудзіцца.
УСПУДЗІЦЬ 277. пудзіць.
УСПУХАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ае; ле
зак. Тое, што і лухлуць.
УСПУХЛЫ, -ая, -ае. Які ўспух. У?лухлая еубо.
УСПУХНУЦЬ 277 пухнуць
УСПУЧЫЦЦА 277 пучыцца
УСПУЧЫЦЬ 277 пучыць
УСПУШЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв., -ыц
ца; зак. (разм.). Раздуцца (пра жывот). Ц
лезак. успушвацца, -аецца.
УСПУШЫЦЬ 277 пушыць
УСПЫРХНУЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -не;
зак. Пырхнуўшы, узляцець. Ц лезак. ус
пырхваць, -ае.
УСПЫХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак.
1. Раптоўна разгарэцца, загарэцца. У?лыхлула заладка. .Ўслыхлуў лолсор. 2. лерал.
Раптоўна пачацца, узнікнуць (пра пачуц
ці, грамадскія ўзрушэнні і пад.). Узлыхлуў
бой. Уу/ыхлуло сворко. 3. лерал. Пачыр
ванець (ад хвалявання, збянтэжанасці і
пад.). II лезак. успыхваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
лаз. успышка, -і, ДМ -шцы, мл. -і, -шак,
лс. (да 1 і 2 знач.). У белз/лу. У л/ыфу.
УСПЯВАЦЬ 27? успець
УССАДЗІЦЬ, -аджў, -Адзіш, -Адзіць;
-Аджаны; зак. 1. каео (м/л/о) ла каео-М7Л7о.
Падняўшы, пасадзіць, паставіць на што-н.
У бз/ця ла йоз. 2. м/л/о ла м/л/о. Шчыльна
насадзіць, надзець што-н. У вй/к/ ла вй/очл/к. II лезак. уссаджваць, -аю, -аеш, -ае.
УССЁСЦІ, уссяду, уссядзеш, уссядзе;
уссёў, уссёла; уссядзь; зак., ла каео-та/ло
(разм.) 1. Наваліцца ўсім сваім цяжарам.
Двое ўсее/// ла аблаео. 2. Сесці куды-н. у
вялікай колькасці. Агатак/ ўссе/7/ ла лое/.
3. лерал. З лютасцю напасці. Тлябз/, усся
дуць сабак/ — ле оборол/м/ся. 4. Неўзлюбіў
шы каго-н. ці раззлаваўшыся на каго-н.,
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пачаць папракаць, чапляцца. У?сел/ ла ча
лавека / ле ба/оць ял/у лсыцця.
УССУНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -сунь; -ну
ты; зак., м/л/о ла м/л/о. 1. Сунучы, падняць
наверх. У бэльку ла зруб. 2. Абуць, надзець
(звычайна наспех, часова; разм.). У бол7ь/
лабасалолс. Ц лезак. уссбўваць, -аю, -аеш,
-ае.
УСТАВАЦЬ 2л устаць
УСТАВІЦЬ, -тАўлю, -тАвіш, -тАвіць;
-тАўлены; зак., м/л/о. 1. у м/л/о. Паставіць,
змясціць у сярэдзіну чаго-н. У м/ь/бу ўрому. У зубь/ (штучныя). У слова у размову
(перан.) 2. чым. Заняць, укрыць паверх
ню. У сл7ол ябой. 3. лерал., у каео-тал7о і
каео-тал7о. Нерухома ўтаропіць на каго-,
што-н. (вочы, позірк). У лозтркулрасліору. II лезак. устаўляць, -яю, -яеш, -яе. Ц лаз.
устАўка, -і, ДМ -ўцы, лс. (да 1 знач.) / ус
таўлянне, -я, л. (да 1 знач.).
УСТАЛЯВАЦЦА, -лібюся, -лібешся,
-лібецца; -люйся; зак. 1. (7 /2ас. леўлсыв.).
Надзейна ўстанавіцца, умацавацца, зра
біцца ўстойлівым, наступіць. У/обо ўсл/олявалася. 3/маусл7ат2явалася. У?л7йлявалася
^/м/ыля. 2. Асесці, уладкавацца дзе-н. ^л
усл7а/тявауся ла ловым месцы. 3. (7 / 2 ас. ле
ўлсыв.). Наладзіцца, замацавацца, стаць
звычаем, традыцыяй. 77ам/лс /м/ ўсладявал/ся бобрыя облос/лы. У лае улсо ўсл7алявалася /лакая /лрабыцьтя. Ц лезак. усталёў
вацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц лаз. усталявАнне,-я, л.
УСТАЛЯВАЦЬ, -лібю, -лібеш, -лібе;
-лібй; -лявАны; зак., м/л/о. 1. Паставіўшы,
змясціўшы куды-н., устанавіць належным
чынам. У с/яалок. 2. Зрабіць устойлівым,
надзейным; прывесці ў пэўны парадак. У
улобу. У лсыцце. Ц лезак. усталёўваць, -аю,
-аеш, -ае; лаз. усталёўванне, -я, л. Ц лаз. усталявАнне,-я,л.
УСТАНАВІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-нбвіцца; зак. Умацавацца, наладзіцца. У
еоробзе ўсл/олов/ўся лоробок. Утяалавтяася лоеобо. Ц лезак. устанаўлівацца, -аецца /
устанаўляцца, -яецца. Ц лаз. устанаўлённе,
-я, л.
УСТАНАВІЦЬ, -наўліб, -нбвіш, -нбвіць; -нбўлены; зак., м/л/о. 1. Паставіць
належным чынам. У еелерол/ор. У лры2. Вызначыць, назначыць, зацвер
дзіць, увесці ў дзеянне. У бзялсурсл/во.
У бм/ облочылку. У лормы вь/лроцоўк/. 3.
Наладзіць, ажыццявіць. У сувязь з к/м-л.
4. і з бобол. Выявіць, вызначыць; давесці,
адкрыць. У, м/л/о чалавек ле в/яовол/ы. У
/с^/лу. II лезак. устанаўліваць, -аю, -аеш, -ае
/ устанаўляць, -яю, -яеш, -яе. Ц лаз. устанбўка, -і, ДМ -ўцы, лс. (да 1 знач.) / уста
наўлённе, -я, л.
УСТАНОВА, -ы, мл. -ы, -нбў лс. Арга
нізацыя, якая кіруе пэўнай галіной рабо
ты, занятая адпаведнай дзейнасцю. Дзярлсоўлыя ўстналовы. Навуковая ў. Дз/цячь/я
ўсл/омовы (дзіцячыя яслі, сады, бальніцы і
пад ). О Навучальная ўстанова — агульная
назва школ, тэхнікумаў і пад.

УСТАНбЎКА, -і, ДА/ -нбўцы, ж. 1.
а/7. устанавіць. 2. мл. -і, -нбвак. Устаноў
лены дзе-н. механізм, прыстасаванне,
буравая ў. 3. мл. -і, -нбвак. Мэтавая на
кіраванасць, арыенціроўка на што-н. У
ла высокую якасць лробукцы/. 7ворчоя ў.
л/сьмелл/ка. 4. -і, -нбвак. Накіроўваючае
ўказанне, дырэктыва. Даць, а/ярымаць усл/олоўку. II ярым. устанбвачны, -ая, -ае (да
1, 3 і 4 знач.).
УСТАНОЎЧЫ, -ая, -ае (афіц.). Які мае
сваёй мэтай заснаванне, арганізацыю ча
го-н. У скоб.
УСТАНОЎШЧЫК, -а, мл -і, аў, м
Работнік па ўстаноўцы, мантажы чаго-н.
У мотлыл. II лс. устанбўшчыца, -ы, мл. -ы,
-чыц.
УСТАПЫРЫЦЦА 277. тапырыцца
УСТАПЫРЫЦЬ 277 тапырыць
УСТАРАНІЦЦА, -ранібся, -рбнішся,
-рбніцца; зок. Ухіліцца ад удзелу ў чым-н.
У об слроў. II лезок. устараняцца, -яюся,
-яешся, -яецца.
УСТАРАНІЦЬ, -раніб, -рбніш, -рбніць;
-ранёны; зок. 1. м/лю. Зжыць, ліквідаваць.
У лером/кобь/. 2. коео (м/л/о). Звольніць,
вызваліць (афіц.). У об выкололля обовязкоў. II лезок. устараняць, -яю, -яеш, -яе. Ц
лоз. устаранённе, -я, л.
УСТАРЭЛЫ, -ая, -ае. Які не адпавя
дае сучасным патрабаванням, выйшаў з
ужытку, моды. У лоа/тяб. Уг/лорэлое ст7ово.
II лоз. устарэласць, -і, лс.
УСТАРЭЦЬ е^. старэць.
УСТАЎ, -тава, м. Буйны почырк ста
ражытных лацінскіх, грэчаскіх і славянарускіх рукапісаў які вызначаўся прамым
і вельмі акуратным напісаннем літар. Ц
лрым. устаўны, -ая, -ае.
УСТАЎКА, -і, ДМ-таўцы, лс. 1.27?. уста
віць. 2. мл. -і, -тбвак. Тое, што ўстаўлена.
У?/лоўк/ ў рукол/се.
УСТАЎЛЯННЕ 277. уставіць.
УСТАЎЛЯЦЬ 277. уставіць.
УСТАЎНЫ, -ая, -бе. Прыстасаваны для
таго, каб устаўляць, устаўлены ў што-н.
У?л7оўлыя м/ылы. У:л7оўлыл зубь/.
УСТАЦЬ, -ану; -анеш, -Ане; зок. 1.
Стаць на ногі, прыняць стаячае станові
шча. У з кололы. Роло ў (рана падняцца
з пасцелі). Лворояўс/яоло (выздаравела). 2.
лерол. Падняцца, рушыць на здзяйсненне
чаго-н. У ло обрролу Робз/мы. 3. (7 / 2 ос.
ле ўлсь/в.). Пра нябесныя свяцілы: з'явіц
ца на гарызонце, узысці. 77об лесом усЛ7О/70 сол/^о. 4. лерол. Узнікнуць, з'явіцца,
паўстаць. У ломяц/ ўсл/ол/ воброзы сяброў.
II лезок. уставаць, -таіб, -таёш, -таё; -таём,
таяцё, -таібць; -тавбй. Ц лоз. уставанне, -я,
л. (да 1 знач.).
УСТАЯЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -таіцца;
зок. 1. Пра вадкасць: у выніку доўгага ста
яння ў пэўных умовах стаць гатовым дня
ўжывання. Двое усл/ояўся. 2. лерол. Стаць
з цягам часу ўстойлівым, пастаянным.
Аброкл/ор ус/лояўся. II лезок. устойвацца,
-аецца.
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УСТАЯЦЬ, -тай, -таіці, -таіць; -таім,
-таіцё, -таАць; -тбй; здк. 1. Утрымацца,
захаваць стаячае становішча, не ўпасці.
У //д нагах. 2. перан. Астацца стойкім, не
паддацца чаму-н. У лбрліЗбь/ярдблбдннялп.
У лераб спакусай. II незак. устойваць, -аю,
-аеш, -ае.
УСТбЙ, -я, л/н. -і, -яў лі. 1. Апора мос
та, гідратэхнічнага збудавання. Утяо/дас
яку. 2. перан., л/н. Тое, што склалася, ус
таялася, асновы (у 4 знач.). Утпоі лсыцця.
Маральныя ўстоі.
УСТОЙЛІВЫ, -ая, ае 1. Які стаіць
цвёрда, не хістаючыся, не падаючы. У?/яай/наая апора. Утнойд/бая раўнаеаеа. 2.
леран. Які не паддаецца ваганням, пас
таянны, стойкі, цвёрды. Утпойлібыя ўраблсаі. Уётомлібая балюта. У характар. Ц
наз устойлівасць, -і, эк.
УСТОЯНЫ, -ая, -ае. Які стаў гатовым
для ўжывання ў выніку доўгага стаяння ў
адпаведных умовах. Устояная наліўка.
УСТОЯЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -біцца;
зак. (разм.). Тое, што і устаяцца. Ц незак.
устойвацца, -аецца.
УСТОЯЦЬ, -бю, -білі, -біць; зак. (разм.).
Тое, што і устаяць. Ц незак. устойваць, -аю,
-аеш, -ае.
УСТРОІЦЦА, -бюся, -бішся, -біцца;
зак. 1. Уладкавацца, паступіць куды-н.
(на работу). У на фабрыку. 2. Размясціц
ца дзе-н.; наладзіць сваё жыццё ў якім-н.
месцы. У спаць на канапе. У на кеатзру. Ц
незак. устройвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УСТРОІЦЬ, -бю, -біш, -біць; -бены;
зак. І. м/то. Наладзіць, зрабіць, арганіза
ваць што-н. У ткмлнацыю. У аблаяў. У
вечарынку. 2. м/то. Учыніць, справіць. У
скандал. У м/туку (зрабіць пгго-н. неда
рэчнае, нечаканае; разм.). 3. каео ('м/то?.
Упадкаваць, памясціць куды-н. У на
слулсбу. II незак. устройваць, -аю, -аеш, -ае.
II наз. устройства, -а, н. (да 1 і 3 знач.).
УСТРОЙСТВА, -а, н. 1. ел. устроіць. 2.
Тэхнічная канструкцыя, прыбор, меха
нізм, прыстасаванне (кніжн.). Транспар
тнае у. Рэеул/оючае ў.
УСТРЫВОЖЫЦЦА ел трывожыцца
УСТРЫВОЖЫЦЬ ел трывожыць
УСТРЫМАНЫ, ая, ае Які ўмее
ўстрымлівацца, пазбягае празмернасцей.
II наз. устрыманасць, -і, лс
УСТРЫМАЦЦА, -бюся, -бешся, -бецца; зак., аб чаео. Стрымаць сябе, адмовіц
ца ад якога-н. дзеяння. У аб спіртных на
піткаў. У пры еаласаеанн/ (не галасаваць
ні за, ні супраць). Ц незак. устрымлівацца,
-аюся, -аешся, -аецца. Ц наз. устрыманне,
-я, н.
УСТЎП', -а, л/н. -ы, -аў л/. Частка ча
го-н., якая ўтварае ступень, выемку. У
катлавана. У?тупы еор.
УСТЎП , -у л/. Пачатковая частка ча
го-н., уводзіны да чаго-н. У бал/анаерафіі.
Лркестраеы ў. ба оперы.

УСТУПАЛЬНЫ, -ая, -ае. У граматыцы:
які выражае ўступку дапушчэнне, проці
леглую ўмову. У злучн/к. У бабаны сказ.
УСТУПІСТЫ, -ая, -ае (разм.). Які мае
ўступы'. У берае. Уступістая еелса. Ц наз.
уступістасць, -і, лс.
УСТУПІЦЦА, -уплйся, -ўпішся, -ўпіц
ца; зак., за каео-м/то. Узяць пад ахову ка
го-, што-н. У за пакрыўблсаяаеа. У за
чые-н. інтарэсы. Ц незак. уступацца, -бюся,
-бешся, -бецца.
УСТУПІЦЬ', -уплй, -ўпіш, -ўпіць; зак.
1. у м/то. Увайсці, уехаць куды-н. Войскі
ўступілі ў еораб. 2. у м/то. Стаць членам,
дзеячам, удзельнікам чаго-н. У у прафса
юз. У у калеас. 3. у м/то. Пачаць рабіць
што-н. або прыйсці ў які-н. стан (у адпа
веднасці са знач. наступнага назоўніка).
У у бом. У у спрэчку. У у м/люб. У у закон
ную сілу. 7/іобы заеоб уступіў у стром. 4. у
м/то. Стаць нагой у што-н. У у лулсыну. 5.
на м/то. Ступіць на каго-, што-н. У на на
еў. II незак. уступаць, -бю, -беш, -бе (да 1, 2,
З і 4 знач.). II наз. уступленне, -я, н. (да 1, 2
і 3 знач.).
УСТУПІЦЬ , -уплй, -ўпіш, -ўпіць;
-ўплены; зак. 1. каео-м/то кал/у. Добра
ахвотна адмовіцца на карысць іншага. У
сеае пазіцыі. У л/есца. У бароеу кал/у-н. 2.
кал/у-чал/у і без бап. Пайсці на ўступкі, зга
дзіцца з чым-н. У лросьбал/. 3. кал/у-чал/уў
чыл/. Аказацца горшым за каго-, што-н. у
якіх-н. адносінах. .Ён нікол/у не ўступіць у
храбрасці. Яео еебы не ўступяць еам/ыл/. 4.
м/то кал/у. Прадаць або, прадаючы, аддаць
дзешавей. У рэч за пяцьбзясят рублёў. Ц не
зак. уступаць, -бю, -беш, -бе. Ц наз. уступка,
-і, ДА^-пцы, лс. (да 1, 2 і4знач.).
УСТУПКА, -і, ДА/ -пцы, лс. 1. ел. усту
піць^. 2. л/н. -і, -пак. Адказ ад чаго-н. на
карысць іншага. Тсці на ўступкі. 3. л/н. -і,
-пак, нерак. Кампраміснае рашэнне, пас
лабленне ў чым-н. Звабіць уступку трабыцыі. 4. Скідка з назначанай цаны. Уграбаць
таеар з уступкам.
УСТЎПНЫ', -ая, -ае. Які мае адносіны
да ўступа', мае від уступа, размешчаны ў
выглядзе ўступа. Уступная быел/ка. Дало
нь/ рухаліся са ўступныл/ парабку.
УСТЎПНЬР, -ая, -ае. Які з Яўляецца
ўступам^ да чаго-н.; пачатковы. Уступнае
слоеа. 2. Звязаны з паступленнем куды-н.
У экзал/ен. У ўзнос.
УСТЎПЧАТЫ, -ая, -ае. Тое, што і усту
пісты. II наз. уступчатасць, -і, лс.
УСТЎПЧЫВЫ, ая, ае Іатовы на
ўступкі, згаворлівы, памяркоўны. У чала
век. У характар. Ц наз. уступчывасць, -і, лс.
УСТЫКАЦЬ ел. узаткнуць.
УСУКАЦЬ, -бю, -беш, -бе і усучў,
усўчаш, усўча; усукбй і усучьі; усукбны;
зак., м/то. Суканнем увіць, уплесці. У
м/чац/ну ў братоў. Ц незак. усўкваць, -аю,
-аеш, -ае.
УСУМНІЦЦА, -нйся, -нііпся, -ніцца;
-німся, -ніцёся, -нАцца; зак., у кш-чыл/ і
без бап. Адчуць сумненне, пачаць сумня

УСТ-УСХ
вацца ў кім-, чым-н. У ў праўбзюасці па
чутага. 77ачуўіўсул/ніўся.
УСЎНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-нься; зак., у м/то. 1. Прасунуцца ўнутр
чаго-н., паказацца ў чым-н. Убзееры ўсунулася еалаеа хлопчыка. 2. Уваліцца, тра
піць у што-н. (разм.). У ўстубыю. 3. Увай
сці павольна, ледзь перастаўляючы ногі
(разм.). Ухату ўсунулася старая лсанчына.
4. Умяшацца, ублытацца ў што-н. (разм.).
У ў спрэчку. II незак. усОўвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
УСЎНУЦЬ, -ну, -неш, -не; усўнь; -ну
ты; зак., м/тоўм/то. 1. Сунуўшы, змясціць
унутр. У м/уфдябу ў стол. У руку ў кім/энь.
2. Прасунуць у вузкую адтуліну. У нітку
ў іголку. 3. Прасунуць унутр чаго-н. У га
лаву ў бзееры. II незак. усоўваць, -аю, -аеш,
-ае.
УСУР'ЁЗ, лрысл. (разм.). Сур'ёзна, не
жартам. Заняцца скрабай у.
УСУТЙЧ, лрысл. Вельмі блізка, ушчыль
ную. Тсці ў. абзін каля абнаео.
УСЎШКА, -і, ДМ-шцы, лс. Колькасць
страчанага прадукта пры высыханні. 77орл/а ўсум/кі.
УСХАДЗІЦЦА, -хаджўся, -хбдзішся,
-хадзіцца; зак. 1. Дайсці да крайняй сту
пені праяўлення чаго-н.; пачаць моцна
дурэць, сваволіць. Дзеці ўсхабзіліся, не су
няць. 2. (7 і 2 ас. не ўлсые.). Пачаць моцна
бушаваць (пра з'явы прыроды). Узсабзіўся
еецер. II незак. усходжвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
УСХАПІЦЦА, -хаплйся, -хбпішся, -хо
піцца; зак. 1. Хуткім рухам падняцца з
месца. У з крэсла. 2. (7 і 2 ас. не ўлсые.),
леран. Хутка і нечакана пачацца. 77асля аб
ліп ўсхапіўся л/ароз. Усхапілася лолымя. 3.
(7 і 2 ас. не ўлсые.). Нечакана ўтварыцца,
з'явіцца (пра мазалі, прышчы і пад.). Ус
хапіліся крыеаеыя л/азалі. Ц незак. усхоплі
вацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УСХВАЛЯВАНЫ, ая, ае Які знахо
дзіцца ў стане хвалявання, выражае хва
ляванне. У еыеляб. У голас. Таеарыць усхеаляеана (прысл.). Ц наз. усхваляванасць,
-і, лс.
УСХВАЛЯВАЦЦА ал. хвалявацца
УСХВАЛЯВАЦЬ ал. хваляваць
УСХВАЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.,
каео-м/то (кніжн ). Расхвальваць, пра
слаўляць.
УСХЛІП, -у, л/н. -ы, -аў л/. Гук, які ўтва
раецца пры плачы.
УСХЛІПВАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
Сутаргава ўдыхаць паветра пры плачы.
II абнакр. усхліпнуць, -ну, -неш, -не; -ні. Ц
наз. усхліпванне, -я, н.
УСХОД', -у Л/ -дзе, л/. 1. Паяўленне,
час, а таксама месца паяўлення свяціла
над гарызонтам. Устаць ба ўсхобу сон
ца. 2. Адзін з чатырох напрамкаў свету
процілеглы захаду, і напрамак прасторы,
процілеглы захаду; частка гарызонту, дзе
ўсходзіць Сонца. 3. (з вялікай літары).
Краіны, размешчаныя ў гэтым напрам-
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ку і супрацьпастаўленыя Заходняй Еўро
пе і Амерыцы. ТТаборозкзка на У Блізкі У
Долек/ У О Паўднёвы ўсход — напрамак
паміж поўднем і ўсходам. Паўночны ўс
ход — напрамак паміж поўначчу і ўсходам.
II лрым. усходні, -яя, -яе.
УСХОДУ -у; М -дзе, м. Верхняя больш
высокая частка ступні, пад'ем. Боты ця
куць на усходзе.
УСХОДАЗНАВЕЦ, -нАўца, мн. -нАўцы,
-нАўцаў м. Вучоны, спецыяліст па ўсхо
дазнаўстве.
УСХОДАЗНАЎСТВА, -а, н. Сукупнасць
навук пра краіны Усходу. Ц лрым. усхода
знаўчы, -ая, -ае.
УСХОДЖВАЦЦА ад усходзіцца
УСХОДЖЫ, -ая, -ае. Пра насенне:
здольны прарастаць, даваць усходы. У?хобзкае насенне. Ц наз. усходжасць, -і, зк.
ТТраесры^ь насенне на у.
УСХОДЗІЦЬ ад узысці
УСХОДКІ, -аў. Прыступкі, па якіх пад
німаюцца ўгору.
УСХОДЫ', -аў. Першыя парасткі пасе
ваў. Яравыя ў.
УСХОДЬР, -аў. Прыступкі лесвіцы.
Спускацца ла ўсхобах.
УСХОПЛІВАЦЦА ад усхапіцца
УСЦЕРАГАЙ, -рагў, -ражбш, -ражб;
-ражбм, -ражацё, -рагўць; усцярбц -цераглА; -лб; -ражы; -ражбны; зак., кагом/то. Уберагчы, ахоўваючы ад каго-, чаго-н. II незак. усцерагаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
УСЦЕРАГЧЙСЯ, -рагўся, -ражбшся,
-ражбцца; -ражбмся, -ражацёся, -рагўцца; усцярбгся, -цераглАся; -лбся; -ражьіся; зак. Зберагчы, усцерагчы сябе ад
чаго-н. У аЭ небяспекі. Ц незак. усцера
гацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
УСЦЕШЫЦЦА, -піўся, -шышся, -шьшца; зак. Знайсці для сябе задаволенне,
уцеху ў кім-, чым-н., узрадавацца. У аб
сустрэчы са старым знаёмым. Ц незак. ус
цешвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УСЦЕШЫЦЬ, -шу -шьші, -шьшь; зак.,
каео (^м/то?. Выклікаць у каго-н. пачуццё
задаволенасці, радасці; супакоіць. .Навіна
ўсцем/ыла чалавека. У брата добрым слоеам. II незак. усцёшваць, -аю, -аеш, -ае.
УСЦІЛАЦЬ ад услаць
УСЦЯГНУЦЦА, -ягнўся, -Ўгнешся,
-Агнецца; -ягніся; зак. (разм.). І. З цяж
касцю ўзысці, падняцца на верх чаго-н.
Лебзь усцягнуўся на ўзгорак. 2. Устаць,
падняцца з пасцелі. 'Таго ты ўсцягнуўся з
л!эмлературам?Ц незак. усцягвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
УСЦЯГНУЦЬ, -ягнў, -Агнеш, -Ягнё;
-ягні; -Агнуты; зак. 1. каго-м/то. Цягнучы,
падняць наверх або з цяжкасцю ўнесці,
узвезці на што-н. высокае. У мех на вым/к/. 2. а/то. Надзець, апрануць з цяжкас
цю або накрыцца чым-н., нацягнуць на
сябе што-н. (разм.). Лебзь узко ўсцягнула
гэту сукенку. У ватовую коўдру. Ц незак.
усцягваць, -аю, -аеш, -ае / усцягаць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
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УСЧАПІЦЦА, -чаплібся, -чэпішся, -ча
піцца; зак. 1. на каго-м/то. Утапіўшыся за
каго-, што-н., павіснуць. У на м/ыю. 2. на
м/то. Узлезці куды-н. (чапляючыся, ка
рабкаючыся; разм.). У на брэва. Ц незак.
усчэплівацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УСЧАПІЦЬ, -чапліб, -чЗпіш, -чапіць;
-чЗплены; зак., м/то. 1. на каго-м/то. Па
весіць, начапіць. У стрэльбу на плячо. 2.
на каго і без займ. Надзець на сябе або на
каго-н. вопратку (разм.). У кам/зэльку. Ц
незак. усчэпліваць, -аю, -аеш, -ае.
УСЧАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., узачнёцца; усчАўся, -чалАся, -лбся; зак. (разм.).
Пачацца, распачацца. Усчалася сварка. Ц
незак. усчынАцца, -Аецца.
УСЧАЦЬ, узачнў, узачнёш, узачнб;
узачнём, узачняцё, узачнўць; усчАў -чалА, -лб; узачні; усчАты; зак., м/то і чаго
(разм.). Пачаць, распачаць. У сварку. Ц не
зак. усчынаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
УСЫНАВІЦЕЛЬ, я, мн і, яў, м
(афіц.). Чалавек, які ўсынавіў каго-н. Ц зк.
усынавіцельніца, -ы, мн -ы, ніц
УСЫНАВІЦЬ, -наўліб, -навііп, -навіць;
-навім, -навіцё, -навйць; -нбўлены; зак.,
каго (м/то). Прыняць у сям'ю (хлопчыка,
дзяўчынку) на правах роднага сына, дачкі.
У сірату. II незак. усынаўляць, -Аю, -Аеш,
-Ае. II наз. усынаўлённе, -я, н.
УСЙПАЦЬ, -плю, -плеш, -пле; усіАп;
-паны; зак. І. м/то і чаго ў м/то. Сыплючы,
змясціць. У цукар у м/кдянку. 2. м/то. Пак
рыць паверхню чаго-н. чым-н. сыпучым,
дробным. Снег усыпаў зямлю. Зоркі ўсыпалі
неба (перан.). 3. каму. Моцна вылаяць або
пабіць каго-н. (разм.). Ц незак. усыпаць,
-Аю, -Аеш, -Ае.
УСЫПІЦЬ, -пліб, -піш, -піць; -пім,
-піцё, -пАць; -плёны; зак. 1. каго (м/то?.
Прымусіць заснуць. У бзіця. У хворага
пераб аперацыям. 2. лерам., каго (/мто). Да
весці да паўсоннага стану Нўбная кнізкка
ўсыл/даяго. 3. лерам., м/то. Аслабіць, пры
мусіць бяздзейнічаць (высок.). У підьнасць. II незак. усыпляць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
наз. усыплённе, -я, н.
УСЫПЛЯЛЬНЫ, ая, ае Які выклікае
сон, аднастайна-манатонны. У м/ум базкбзку. У голас. II наз. усыпляльнасць, -і, зк.
УСЫХАННЕ гд. усохнуцца, усохнуць.
УСЫХАЦЦА ад. усохнуцца.
УСЫХАЦЬ ад. усохнуць.
УСЙЭДЫ, лрысд. У кожным месцы, паў
сюдна, скрозь. У дабываць. У было мокра
/ гразка.
УСЮДЫІСНЫ, -ая, -ае (іран.). Які ўсю
ды паспявае, ва ўсім прымае ўдзел. Усю
дыісныя рэпарцёры.
УСЮДЫХОД, -а, М дзе, мн ы, аў, м
Аўтамашына на гусенічным хаду прызна
чаная для язды ў цяжкіх дарожных умовах.
УСЮДЫХОДНЫ, ая, ае Здольны
перамяшчацца ў цяжкіх дарожных умо
вах. Усюдыходныя аўтамам/ыны.
УСЯ ад. увесь.

УСЯ... (ад. усе...). Першая частка скла
даных слоў якая ўжыв. замест «усе...*, ка
лі націск у другой частцы падае на першы
склад, напр.: усямерны, усяночны.
УСЯВЙШНІ, -яга, м У веруючых: ура
чыстая назва Бога.
УСЯГО. 1. ад. увесь. 2. прысл. Разам, на
огул. У зорабіді сто рублёў. 3. часц. Толькі,
не больш чым. 75та кам/туеў. пяць рублёў.
УСЯДАЦЦА ад. усесціся.
УСЙК, прысл. (разм.). 1. Па-рознаму
неаднолькава. У бывае. 2. Усімі спосаба
мі. У стараецца выкруціцца.
УСЯКАЦЬ ад усячы
УСЯКІ, -ая, -ае, займ. азнач. 1. Кожны,
любы. У раз абно / тое зк. Усякая лтум/ка
сваё гнязбо бароніць (прыказка). 2. Розны,
усялякі. Усякія любзі бываюць. 3. У спалу
чэнні з прыназоўнікам «без», узмацняю
чы прыназоўнік, азначае: зусім без. Без
усякай мэты. Лез усяк/х цязккасцей.
УСЯЛЁНСКІ, -ая, -ае (уст.). Сусветны.
Усяленскія саборы.
УСЯЛЙІЦА, усялібся, усёлішся, усёліцца; зак. І. Заняць месца на пражыван
не; пасяліцца. У ў ноеую хату. 2. перан.
З'явіўшыся, апанаваць, агарнуць (вы
сок.). У брм/у ўсяліўся зках. Ц незак. уся
ляцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц ноз. усялённе, -я, н. (да 1 знач.).
УСЯЛІЦЬ, усяліб, усёліш, усёліць; усёлены; зак. 1. каго (м/то? у м/то. Пасяліцца
на жыхарства. У новых зкыхороў у кватэ
ру. 2. леран., м/то ў каго-м/то. Пасеяць,
выклікаць (высок.). У набзею ў каго-н.
У трывогу ў сэрца. Ц незак. усялАць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц наз. усялённе, -я, н. (да 1 знач.).
УСЯЛЯК, лрысл. (разм.). Тое, што і
усяк. У бывае ў зкыцці. Лн у. лаяўся тут.
УСЯЛЯКІ, -ая, -ае, займ. азнач. 1. Са
мы разнастайны, розны. Расказваць лра
ўсялякія здарэнні. У зкыцці ўсялякае бывае
(наз.). 2. Тое, што і усякі (у 3 знач.). Дзень
лрамм/оў без ўсялякіх здарэнняў. Лез усялякай хітрасці.
УСЯМЁРНЫ, ая, ае (кніжн ) Які
ажыццяўляецца ўсімі магчымымі мерамі.
Уямерная падтрымка. Усямерна (прысл.)
паатрымліваць бобрую ініцыятыву.
УСЯМЁХ, лрысл. У колькасці сямі ча
лавек (толькі пра мужчын або толькі пра
жанчын).
УСЯНОЧНАЯ, -ай, зк. Царкоўная нач
ная служба.
УСЯРЭДЗІНЕ, лрысл. і лрыназ. І. лрысл.
Унутры, у цэнтры чаго-н. Мыць бутэльку
ў. 2. лрыназ. з Р. Пасярод. У бвара.
УСЯЧЁІ, усякў, усячЗш, усячЗ; усячбм, усечацё, усякўць; усёк, -кла; усячй;
усёчаны; зак., м/то. 1. Адсякаючы, ука
раціць; змагчы адсячы (пераважна з ад
моўем). У касідьна. Лалена цвёрбае — не
ўсячэм/. 2. Урабіць у высечаную адтуліну
(спец.). У перагародку ў сцяну. 3. леран.
Паменшыць колькасць складоў у радку
(кніжн.). У склаб у верм/аваным рабку. Ц
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незак. усякаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. уся
чэнне, -я, м.
УСЯЧЫНА, -ы, лс. У выразе: усякая
ўсячына (разм.) — усё, што хочаш, сумесь
чаго-н. рознага, разнастайнага.
УТАІЦЬ, утай, утбіш, утбіць; утбены;
зах., м/то. 1. Захаваць у тайне, скрыць ад
іншых. У праўбў. 2. Тайна прысвоіць. У
чужыя ером/ы. Ц лезак. утойваць, -аю, -аеш,
-ае. II лаз. утойванне, -я, л.
УТАЙМАВАЛЬНІК, а, л/н. -і, -аў, л/.
Спецыяліст па ўтаймаванні дзікіх звяроў. Ц
лс. утаймавальніца, -ы, л/н. -ы, -ніц.
УТАЙМАВАЦЦА, -мўюся, -мўешся,
-мўецца; -мўйся; зак. 1. Уціхамірыцца,
супакоіцца (пра чалавека); стаць паслух
мяным, падпарадкавацца волі чалаве
ка (пра жывёл). .Вясёлая публіка норэм/це
ўтаі/л/аеалася. Зебр ўл/амл/аеаўся. 2. (7 7
2 ас. ле ўлсые.). Зменшыцца або суняцца
(пра боль і пад.), заглушыцца (пра якое-н.
пачуццё); прыйсці ў нерухомы стан. Даль
уя/амл/аеаўся. Аеаляеалле ўтаіТл/аеалася. II лезак. утаймоўвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
УТАЙМАВАЦЬ, мўю, -мўеш, мўе;
-мўй; -мавАны; зак. 1. каео ('м/л/о). Уці
хамірыць, супакоіць (чалавека); падпа
радкаваць волі чалавека (дзікую або не
паслухмяную жывёлу). У раззлаванага
чалавека. У тыгра. 2. м/то. Зменшыць, ас
лабіць, прыглушыць праяўленне чаго-н.;
справіцца з якімі-н. стыхійнымі з'явамі.
У боль. У смаеу. У пажар. Ц лезак. утай
моўваць, -аю, -аеш, -ае; лаз. утаймоўванне,
-я, л. II лаз. утаймаванне, -я, л.
УТАМІЦЦА ал таміцца
УТАМІЦЬ, утамліб, утбміш, утбміць;
утбмлены; зак., каго-м/то. Давесці да ўто
мы, стаміць, змарыць. У каля. У рук/. Ц ле
зак. утамляць, -Аю, -Аеш, -Ае.
УТАМЛЯЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
лезак. Тое, што і таз/7цца (у 1 знач.).
УТАПІЗМ, -у; А/. Нязбытныя мары,
схільнасць, імкненне да ўтопій.
УТАПІСТ, -а,
-сце, л/л. -ы, -аў л/.
1. Прыхільнік утапічнага сацыялізму 2.
Фантазёр, летуценнік. Ц ж. утапістка, -і,
ДАІ -тцы, л/л. -і, -так. Ц ярым. утапісцкі,
-ая, -ае.
УТАПІЦЦА ал. тапіцца'.
УТАПІЦЬ ал тапіць'
УТАПІЧНЫ, ая, -ае 1. ел утопія 2.
Які з'яўляецца ўтопіяй, нязбытны. Ц лаз.
утапічнасць, -і, ж.
УТАПТАЦЬ, утапчў, утбпчаш, утбпча;
утапчй; утаптАны; зак., м/то. 1. Умяць,
топчучы нагамі. У зямлю. 2. у м/л/о. Топчу
чы, уціснуць. У акурак у зялмю. У у 2разь
каео-л. (перан.). 3. Складаючы, уціснуць
куды-н. усё, многае (разм.) або прыціс
нуць, умяць. У усе рэчы ў чол/абан. У се
ла. 4. /мрал. Многа з'есці чаго-н. (разм ).
У гарм/чок кам/ы. Ц лезак. утоптваць, -аю,
-аеш, -ае.
УТАРГАВАЦЬ, -гўю, -гўеш, -гўе; -гўй;
-гавАны; зак., м/л/о і чаео. Набыць якую-н.

суму грошай ад продажу чаго-н.; выру
чыць. У л/нога ^ром/ам. Ц мезак. утаргоўваць,
-аю, -аеш, -ае.
УТАРОПІЦЦА, -плюся, -пішся, -піц
ца; зак., у каео-м/л/о. Не зводзячы вачэй,
углядзецца ў каго-, што-н.; стаць піль
ным, накіраваным (пра вочы, позірк). %ео л/ы ў л/яяе ўтаропіўся ? Яео позірк ул/сролТўся ўбаль. II мезак. утароплівацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
УТАРОПІЦЬ, -плю, -піш, -піць; -плены; зак., м/л/о ў каео-м/л/о. Уставіць вочы,
позірк на каго-, што-н. У вочыўпаблогу. Ц
яезак. утаропліваць, -аю, -аеш, -ае.
УТАЧЙЦЦА', І і 2 ас. неўжыв., уточыц
ца; зак. Сточваючыся, зрабіцца вузейшым
(пра лязо). II мезак. утбчвацца, -аецца.
УТАЧЫЦЦА , утачўся, утбчышся, уто
чыцца; зак., у м/л/о. Точачы, пранікнуць
унутр ці ў глыбіню чаго-н. Арол/ ул/ачыўся
ўзял/лю. II яезак. утбчвацца, -аюся, -аешся,
-аецца.
УТАЧЫЦЬ', утачў, утбчыш, утбчыць;
утбчаны; зак., м/л/о. Сточваючы, звузіць
шырыню (ляза). II мезак. уточваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц маз. утбчка, -і, ДА/ -чцы, ж. 7
уточванне,-я,я
УТАЧЫЦЬ^, утачў, утбчыш, утбчыць;
утбчаны; зак., м/л/о ў м/л/о. Шыючы, уста
віць кавалак матэрыі. У кл/'н у рукаў. Ц яе
зак. утбчваць, -аю, -аеш, -ае.
УТВАРЫЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -вбрыцца; зак. Атрымацца, узнікнуць. Улварыл/ся снежныя заваль/. Утварылася новае
таварыства. Ц лезак. утварацца, -Аецца. Ц
лаз. утварэнне, -я, я
УТВАРЫЦЬ, -варў, -вбрыш, -вбрыць;
-вбраны; зак., м/л/о. 1. Стварыць сабой,
выклікаць сабой узнікненне чаго-н. Ў77м/7 ўл/еарьм/7 лрал/ы вугал. Яаба ўтварыла ў
зялм/ лаеяыб^еяле. 2. Арганізаваць, засна
ваць. У еаеляа-лая/л/ычяы саюз. 3. Зрабіць
што-н. нечаканае, непажаданае, напраку
дзіць (разм.). Ям, м/л/о вы, бзе///, л/ул/утварыл7/Ц мезак. утвараць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц яаз.
утварэнне, -я, л. (да 1 і 2 знач.).
УТВАРЭННЕ, -я, я. 1. ал утварыцца,
утварыць. 2. л/н. -і, -яў. Тое, што ўтварыла
ся з чаго-н. 7лум/чавыяўтворэнн7.
УТКАЦЦА, І і 2 ас. не ўжыв., утчэцца;
зак. Паменшаць у працэсе ткання. Многа
пражы ўжо ўткалася. Ц мезак. утыкацца,
-Аецца.
УТКАЦЬ, уткў, утчбш, утчб; утчбм, утчацё, уткўць; уткАў -кАла; утчьі; уткАны;
зак. 1. м/л/о ў м/л/о. Уставіць тканнем нітку
паласу ў тканіну. 2. м/л/о і чаго. Вырабіць
тканнем. У мяць зубак палатна. 3. м/л/о
чыл/. Пакрыць скрозь тканым узорам. У
быван кветкал/7. 4. м/л/о. Зрасходаваць у
працэсе ткання. За бзень ул/ка//а к/ла^рам
пражы. II незак. утыкаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
УТКНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; зак., у
м/л/о. 1. (7 і 2ас. неўжые.). Убіцца вострым
канцом у што-н. Аан 'ёўткнулася ў зялмю.
2. Ткнуўшыся, уперціся, зарыцца ў што-н.
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У заразом у пабум/ку. 3. лзран. Паглыбіц
ца ў які-н. занятак, уважліва разглядаючы
што-н., займаючыся чым-н. (неадабр.).
У ў кн7еу. 4. перан. Умяшацца, прыняць
удзел у чым-н. (разм., неадабр.). У?юбы
л/ы ўл/кнем/ся. II незак. утыкацца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца.
УТКНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; -нўты; зак., м/л/о ў м/л/о. 1.
Прымусіць пранікнуць, увайсці, усадзіць
што-н. вострае, тонкае. У /золку ў клу
бок. 2. Схаваць, укрыць у што-н. У твар
у каўнер. 3. Уперці ў што-н. У нос у м/ыбу.
0 Уткнуць нос у м/л/о (разм., неадабр.) —
паглыбіцца ў разгляданне чаго-н., пера
важна ў пытанне. Сябзеў ул/кнуўм/ы нос у
кн7жку. II незак. утыкАць, -Аю, -Аеш, -Ае.
УТЛУМАЧЫЦЬ, -чу -чыш, -чыць; -ча
ны; зак., м/л/о кал/у (разм.). Тлумачачы,
прымусіць каго-н. зразумець, засвоіць
што-н. У праёма. Ц незак. утлумачваць,
-аю, -аеш, -ае.
УТОЙВАННЕ ал утаіць
УТОЙВАЦЬ ал утаіць
УТОК, уткў, л/. (спец.). Папярочныя
ніткі тканіны, якія пераплятаюцца з па
доўжнымі (асновай). Ц лрыл/. утОчны, -ая,
-ае.
УТОМА, -ы, ж. (разм.). Стан утомлена
га, пачуццё стомленасці ад працы; стома.
Ябчуць ул/ол/у.
УТОМЛЕНЫ, -ая, -ае. Абяссілены,
змораны цяжкай працай, іншымі занят
камі; які выражае зморанасць. У еызляб.
У барогам. Ц наз. утомленасць, -і, ж.
УТОМНЫ, -ая, -ае (разм.). Які даво
дзіць да стомы, зморанасці. Упол/ная бароза. Уяол/ная гарачыня. Ц наз. утомнасць,
-і, ж.
УТОПІЯ, -і, ж. Нешта фантастычнае,
нязбытнае, неажыццявімая мара [павод
ле назвы рамана англійскага пісьменніка
16 ст. ТМора, які апісаў уяўны ідэальны
грамадскі лад будучыні]. Ц лрыл/. утапічны,
-ая, -ае. У сацыялТзл/.
УТОПТВАЦЬ ал утаптаць
УТОРА', -ы, л/н. -ы, утбр, ж. (спец.).
Унутраная нарэзка, у якую ўстаўляецца
дно ў бочцы, цэбры і пад.
УТОРА, -ы, л/н. -ы, утбр, ж. (спец.).
Другі голас у музычнай партыі.
УТОРКНУЦЦА, нуся, -нешся, -нец
ца; -ніся; зак., у м/то. 1. (7 7 2 ас. не
ўжые.). Тое, што і уткнуцца (у 1 знач.).
Аал ўторкнулася ў зял/лю. 2. Уперціся,
уткнуцца ў што-н. Ў7ббка ўторкнулася но
сам у пясок. У твар у лабум/ку. 3. Тое, што
і уткнуцца (у 3 знач.). У ў еазету. Ц незак.
уторквацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УТОРКНУЦЬ, -ну -неш, не; -ні; ну
ты; зак., м/то ў м/то. Уткнуць, усадзіць
што-н. вострае, тонкае ў глыб або ўнутр
чаго-н. У кассёўзялмю. Ц незак. уторкваць,
-аю, -аеш, -ае.
УТОРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; незак.,
кал/у-чал/у. 1. Выконваць другую партыю
пры спяванні або ігры на музычным ін-
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струменце (спец.), ^ос уторыць тэнору. 2.
Паўтараць якія-н. гукі. Лясное рэха ўторыі^ь стуку сякеры.
УТОЧВАННЕ ея утачыць'
УТОЧВАЦЦА ад утачыцца'
УТбЧВАЦЦА' ад утачыцца'.
УТОЧВАЦЬ ад утачыць'
УТОЧВАЦЬ' ад утачыць'.
УТОЧКА', -і, 27^ -чцы, ж. 1. ад. ута
чыць'. 2. лм. -і, -чак. Сточаная частка чаго-н.
УТОЧКА , -і, 27Л/ -чцы, л/н. -і, -чак, ж.
Тое, што ўшыта ў што-н.
УТОЧНЫ ад уток
УТРАІХ, прыся. Колькасцю ў тры асобы
(рознага полу) або істоты (ніякага роду).
.Жыць у кеотэры у.
УТРАЙНЕ, прыся. У тры разы больш.
Золяоц/ць у
УТРАМБАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-бўецца; зок. Стаць утрамбаваным. 27броео ўтромбоеояося.
УТРАМБАВАЦЬ ад трамбаваць
УТРАМБОЎВАННЕ ад трамбаваць
УТРАМБОЎКА ад. трамбаваць.
УТРАПЕННЕ, -я, н Неўтаймаванае
праяўленне якіх-н. пачуццяў безразваж
насць, шаленства.
УТРАПЁНЫ, -ая, -ае. 1. Раз'юшаны,
ашалелы. %ао /юзам, як у./2. Нястрыма
ны ў праяўленні якіх-н. пачуццяў які вы
ражае ўтрапенне. У позірк. Ц лоз. утрапё
насць, -і, ж.
УТРАСАЦЦА ад. утрэсціся.
УТРАСАЦЬ ад утрэсці
УТРАЯ, прыся. У тры разы. У бояьм/.
УТРОІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -біцца;
зок. Павялічыцца ўтрая, патроіцца. 7/омоеонніўтроіяіся. Ц яезок. утройвацца, -аецца;
лоз утройванне, -я, я Ц лоз утраенне, -я, я
УТРОІЦЬ, -бю, -біш, -біць; -бены;
зок., м/то. Павялічыць утрая, патроіць. У
с/яы. II яезок. утройваць, -аю, -аеш, -ае; лоз.
утройванне, -я, я Ц лоз. утраенне, -я, я
УТРОХ, прыся. У колькасці трох чала
век (толькі пра мужчын ці толькі пра жан
чын). Дойдзем косіць у
УТРУПЯНЕЦЬ, -ёю, ёеш, ёе; зок
(разм.). Абмерці, абамлець ад спалоху. У
ос? строху.
УТРЎСКА, -і, ДМ-ўсцы, ж. Страта вагі
сыпучага рэчыва пры перавозе, перасы
панні. У збожжо.
УТРЫВАЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; зок. Цяр
пліва перанесці, утрымацца ад праяўлен
ня чаго-н. 7окі боль, мяло яе ў ТТеўтрыеоў
коб яе зонярэчыць.
УТРЫМАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў,
л*. Чалавек, які знаходзіцца на чыім-н. ут
рыманні. II ж. утрыманка, -і, ДЛ^-нцы, мн.
-і, -нак. II лрым. утрыманскі, -ая, -ае.
УТРЫМАННЕ', я, я 1. ад утрымаць".
2. мн. -і, -яў. Утрыманая сума (афіц.). 77омеры ўтрымоння з зороботкоў. Утрымонн/
з еонорору.
УТРЫМАННЕ', -я, л. Забеспячэнне
таго, хто не працуе (хворага, састарэлага,
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непаўналетняга і пад.) сродкамі, неабход
нымі для існавання. Мець яо ў/ярымояя/
Дзяцей.
УТРЫМАНСКІ, ая, ае 1. ад утры
манец, утрыманства. 2. Які выдзелены на
ўтрыманне (афіц.). У %,онб.
УТРЫМАНСТВА, -а, я. (афіц.). 1. Зна
ходжанне на чыім-н. утрыманні. 2&?яументы обутрымонстее. 2. Імкненне жыць
на ўсім гатовым, разлічваць на чыю-н.
дапамогу, а не на свае сілы. ТТедьео розлічеоць яоў II лрым. утрыманскі, -ая, -ае (да 2
знач.). Утрымонскоя лсййідоеія.
УТРЫМАЦЦА, -ёюся, -ёешся, -ёец
ца; зок. 1. Захаваць пэўнае становішча, не
ўпасці. У яо ноеох. У зо няонку. У яо ко
лі. 2. Застацца на месцы; не адступіць, ^н
боўео яе ўтрымоўся ло лособзе <3ь/рэк/моро.
У яо сеоіх лоз/цыях. 3. об ноео. Стрымаць
сябе ад якога-н. учынку, дзеяння, не даць
праявіцца чаму-н. (разм.). У об сяёз. Уярыл/оўся 0(3 слокусы. II лезок. утрымлівацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
УТРЫМАЦЬ', -ёю, -ёеш, -ёе; -ёны;
зок. 1. коео-м/то і чоео. Трымаючы, не даць
упасці каму-, чаму-н. Яе ўтрымоў еясяо ў
рукох. 2. м/то. Захаваць, зберагчы. У сеое
лозіцыі. У у ломяці. 3. м/то. Не адпусціць,
не аддаць частку чаго-н. пры выплаце
(афіц.). У беоццоць рублёў з зррляо/лы. 4.
коео (мяло/ Затрымаўшы, спыніць ці пры
мусіць застацца. Утокое нобеор 'е бзяцей у
хоце ле ўтрымоем/. У кояя. 5. коео (м/то)
0(3 чоео. Не даць зрабіць што-н. У об необбумоноео ўчынку. 6. м/то і чоео. Не даць
праявіцца чаму-н. Сяёз было ле ў Ц яезок.
утрымліваць, -аю, -аеш, -ае Ц коз утрымлі
ванне, -я, л. (да 1, 2, 4 і 6 знач.) і утры
манне, -я, я. (да 3 знач.).
УТРЫМАЦЬ', -ёю, -ёеш, -ёе; зок., ко
ео ("мяло). Забяспечыць сродкамі для існа
вання, пракарміць. Ц лезок. утрымліваць,
-аю, -аеш, -ае; яоз. утрымліванне, -я, я. Ц
лоз. утрыманне, -я, я
УТРЫРАВАЦЬ, рую, руеш, -руе;
-руй; -раваны; зок. і лезок., мяло і без бол.
(кніжн.). Падаць (падаваць) у пераболь
шаным выглядзе, сказіць (скажаць) за
лішнім падкрэсліваннем якіх-н. бакоў
рыс у чым-н. Фокт лроўбз/еы, одеў/лрь/роеоны. II лоз. утрыраванне, -я, я. іутрырбўка,
-і, ,273/-ўцы, ж.
УТРЭСЦІ, -расў, -расёш, -расё; -расём, -расяцё, -расўць; -рбс, -рбсла; -расі;
-рбсены; зок., м/то. 1. Трасучы, памен
шыць аб'ём чаго-н. (сыпкага). У .муку ў
л/ям/ку. 2. лерол. Угадзіць, узгадніць што-н.
(разм.). У лы/лоляе. Ц яезок. утрасаць, -ёю,
-ёеш, -ёе / утрэсваць, -аю, -аеш, -ае. Ц яоз.
утрасанне, -я, л. / утрэсванне, -я, л.
УТРЭСЦІСЯ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -расёцца; -рбсся, -рбслася; зок. 1. Памен
шыцца ў аб'ёме ад трасення (пра сыпкае).
Арулы ў торбе ўтрэсліся. 2. лерол. Тое,
што і улобзіццо (у 1 знач.; разм.). Яе лерожыеой, усё ўтросеццо. Ц яезок. утрасацца,
-ёецца і утрэсвацца, -аецца. Ц яоз. утра

санне, -я, л. (да 1 знач.) / утрэсванне, -я, я.
(да 1 знач.).
УТУЛІЦЦА, -улібся, -ўліліся, -ўліцца;
зок., у м/то. 1. Уткнуўшыся, прыціснуцца
да чаго-н. У теор/імулобун/ку. 2. Захутац
ца ў што-н. У ў коўнер. Ц яезок. утўльвацца,
-аюся, -аешся, -аецца.
УТУЛІЦЬ, -уліб, -ўліш, -ўліць; -ўлены;
зок., м/то. 1. у м/то. Схаваць або (пра га
лаву) уцягнуць, увабраць унутр чаго-н. У
теор у коўнер. У еолоеуў ллечы. 2. (7 12ос.
ле ўжые.). Прыціснуць (вушы) да галавы
(пра каня і пад.). Хбнь утуліў еум/ы. Ц лезок.
утульваць, -аю, -аеш, -ае.
УТУЛКА, -і, 273/ -лцы, мя. -і, -лак, ж.
Дэталь машыны або якога-н. прыстаса
вання — металічная трубка, якая прызна
чана для змяншэння трэння ў месцы апо
ры вала. Холё'сяыя ўтулкі. Ц лрым. утулка
вы, -ая, -ае і утўлачны, -ая, -ае.
УТУЛЬНАСЦЬ, і, ж 1. ал утульны 2.
Выгода, прыемная ўпарадкаванасць быту
жылля. Створыць у. у боме. Катняя ў
УТУЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які вызначаец
ца ўтульнасцю (у 2 знач.), зручны і пры
емны. У локой. Улульно (прысл.) умосціццо ў крэсле. 2. Зацішны, укрыты ад каго-,
чаго-н. У куточок бля облочынку. Ц ноз.
утульнасць, -і, ж
УТЫКАЦЦА' ал уткнуцца
УТЫКАЦЦА' ал уткацца
УТЫКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зок.,
м/то (разм.). Уткнуць многа чаго-н. па
ўсёй прасторы. У лобум/очку іеолком/. Ц не
зок. утыкаць, -ёю, -ёеш, -ёе.
УТЫКАЦЬ' ал уткнуць
УТЫКАЦЬ' ал уткаць
УТЫЛІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завёны; зок. і незок., м/то. Знайсці
(знаходзіць) прымяненне чаму-н., ужыць
(ужываць) з карысцю. У обхобы еытеорчосці. II ноз. утылізацыя, -і, ж. II лрым. уты
лізацыйны, -ая, -ае
УТЫЛІТАРНЫ, ая, ае (кніжн) 1.
Прасякнуты утылітарызмам. Мець утылітррное лрызночэнне. У лобыхоб бо спробы.
2. Прыкладны, вузкапрактычны. Утыліторныя еебы. Ц ноз. утылітарнасць, -і, ж.
УТЫЛІТАРЫЗМ, у, м (кніжн ) Вузкі
практыцызм, імкненне атрымаць з уся
го непасрэдную матэрыяльную выгаду. Ц
лрым. утылітарысцкі, -ая, -ае.
УТЫЛІТАРЫСТ, а, А/ сце, мн ы, аў
м. (кніжн.). Той, хто кіруецца меркаван
нямі ўтылітарызму. Ц ж. утылітарыстка,
-і, 27М -тцы, мн. -і, -так. II лрым. утыліта
рысцкі, -ая, -ае.
УТЫЛЬ, -ю, м., зб. Адходы, рэчы, якія
ўжо не прыгодны для карыстання, але мо
гуць быць выкарыстаны для перапрацоў
кі, утылізацыі ў якасці сыравіны. Збоць
м/то-н. зо ў II лрым. утыльны, -ая, -ае.
УТЫЛЬСЫРАВІНА, ы, ж Тое, што і
утыль.
УФАЛОГІЯ, -і, ж. Навука, якая займа
ецца вывучэннем неапазнаных лятаючых

873
аб'ектаў (НЛА). Ц ярым. уфалагічны, -ая,
-ае.
УФбЛАГ, -а, мя. -і, -аў, м. Спецыяліст
па ўфалогіі.
УХ, выкл. 1. Выражае розныя моцныя
пачуцці. Уе ты, лрыао;жюяк/2. Ужыв. пры
абазначэнні рэзкага гуку ад удару, выбуху,
выстралу. Ус/Разбаўсяалух/ўбар.
УХАБА, -ы, мя. -ы, ухАб, зк*. Выбоіна на
дарозе. Холёсы лабскакваюць яа ухабах.
УХАБІСТЫ, -ая, -ае. З вялікай коль
касцю ўхаб. Усаб/спіая (Зараза. Ц яаз. ухабіс
тасць, -і, ж.
УХАВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; зак.,
мяло. 1. Хаваючы, зберагчы. У чужыя
рэчы. 2. Утаіць ад каго-н. У саам? лрав/ннасць.
УХАДЗІЦЦА, ухаджуся, ухбдзішся,
ухбдзіцца; зак., з к/м-чым. Управіцца, за
вяршыць якую-н. справу. У з расянай. Ц
незак. ухбджвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УХАЛАСТУЮ, лрысл. Не робячы ка
рыснай работы (пра рух механізмаў), да
рэмна. Мажор працуе у
УХАПІЦЦА, ухаплюся, ухбпішся, ухбпіцца; зак. 1. за каео-што. Схапіцца, узяц
ца. У за крысо. У за яоручаяь. 2. леран., за
што. Узяцца старанна за якую-н. справу;
выкарыстаць што-н. у сваіх інтарэсах. У
за работку У за ц/кавую бумку, за каштоўну/о лраланову.
УХАПІЦЬ, ухапліб, ухбпіш, ухбпіць;
ухбплены; зак. 1. каео-што. Схапіць, узяць.
У за хвост. Стараецца у сабе пабольш.
2. яерая., што. )^тка, адразу зразумець,
улавіць. Мы абразу зк удоям/ яео бумку. 3.
што і чазо. З'есці чаго-н. крыху або нас
пех (разм.). У некалькі лыжак сулу 4. мяло
і чаео. Паспець зрабіць што-н., управіцца
з чым-н. (разм.). Работы мноеа, за бзень яе
ўхол/ш.
УХВАЛА, -ы, ж. Адабрэнне, станоўчая
ацэнка. АГваць валавой у знак ухвалы.
УХВАЛІЦЬ, -аліб, -Аліш, -Аліць; -Алены; зак., што. Даць станоўчую ацэнку,
прызнаць добрым, правільным, дапу
шчальным. У забуму У ялая развіцця васяабарк/. II яезак. ухваляць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц
яаз. ухваленне, -я, я.
УХВАЛЬНЫ, -ая, -ае (разм.). Які зак
лючае ў сабе, выражае ўхвалу. Умольныя
словы.
УХНІ, -у, мн. -ы, -аў м. 1. Нахіленая па
катая паверхня, схіл. Цявн/к /бзе яаб у 2.
леран. Пэўны напрамак дзейнасці, інта
рэсаў спецыялізацыі, ///кола з мастацкім
ухілам. 3. яеран. Адхіленне, адыход ад ас
ноўнай лініі ў поглядах, палітыцы. Драбы
У
УХІЛІСТЫ, -ая, -ае. Пазбаўлены пэў
насці, яснасці, непрамы. У абказ. Ц наз.
ухілістасць, -і, ж
УХІЛІЦЦА, ухілібся, ухілішся, ухіліц
ца; зак. 1. аб каво-чаво і без бал. Адхіліцца,
адсунуцца ўбок, каб пазбегнуць чаго-н.
У аб убору 2. аб чазо. Адысці ад прамога
напрамку. Дброва ўхілілася ўлева. 3. леран.,

аб чаво. Пазбягаючы чаго-н., устараніцца,
адмовіцца ад чаго-н. У аб прамова абказу.
У аб абавязкаў Ц незак. ухіляцца, -Аюся,
-Аешся, -Аецца. Ц наз. ухілённе, -я, н.
УХІТРЙЦЦА, -рўся, -рышся, -рыцца;
-рілмся, -рыцёся, -рАцца; зак., з /н%?. Су
мець, умудрыцца зрабіць што-н. цяжкае,
што патрабуе спрыту, знаходлівасці. Ух/тярыўся прабрацца незаўважаным. Ц незак.
ухітрацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
УХМЫЛІЦЦА ад. хмыліцца
УХМЙЛКА, -і, ДМ -лцы, мн. -і, -лак,
ж. (разм.). Тое, што і усмешка. А7тлрая ў
Арыеая ў
УХМЫЛЯЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца; незак. (разм.). Тое, што і усміхацца. Ц
зак. ухмыльнуцца, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся.
УХОДАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.
(разм.). 1. каео ('што). Пазбавіць жыцця,
забіць. 2. каео ('што/ Змардаваць, зму
чыць. Ухобала яео хвароба. Укобал/ сіўку
крутыя еорк/ (прымаўка). 3. што. Патра
ціць, расходаваць або з'есці. У мноеа ерошай. Ухобал/ варшчок канты.
УХОДЖВАЦЦА ел ухадзіцца
УХЎТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; зак.,
каво-шлю. Захутаць, абгарнуць з усіх ба
коў У бзіця ў коўдру. II незак. ухутваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц звар. ухўтацца, -аюся, -аешся,
-аецца; незак. ухутвацца, -аюся, -аешся,
-аецца. Ц наз. ухўтванне, -я, н.
УЦАЛЁЛЫ, -ая, -ае. Які ўцалеў заха
ваўся. У бом.
УЦАЛЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; зак. Застац
ца цэлым, непашкоджаным. Дбм уцалеў
пасля бамбарбз/ровак.
УЦАНІЦЬ, уцаніб, уцэніш, уцаніць;
уцэнены; зак., мяло. Знізіць цану на што-н.
У тлавор. II незак. уцэньваць, -аю, -аеш, -ае.
II наз. уцЗнка, -і, 2^А7-нцы, мн. -і, -нак, ж. Ц
лрылі. уцэначны, -ая, -ае.
УЦВЯЛІЦЬ ел. цвяліць
УЦЁРПЕЦЬ ел уцярпець
УЦЁРЦІ, утрў, утрАш, утрА; утрбм, утрацё, утрўць; уцёр, уцёрла; утры; уцёрты;
зак. 1. мяло ў мяло. Націраючы, прымусіць
увабрацца. У мазь. 2. каео-м/тло. Выцерці,
абцерці. У слёзы. У нос каму-н. (таксама
перан.: аказацца наперадзе, паказаць яў
ную перавагу ў чым-н.). Ц незак. уціраць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц наз. уціранне, -я, н.
УЦЁРЦІСЯ, утрўся, утрэшся, ут
руцца; утрбмся, утрацёся, утрўцца; уцёр
ся, уцёрлася; утруся; зак. 1. (7 / 2 ас. не
ўжыв.). Увабрацца пры націранні. Мазь
бобра ўцерлася. 2. Выцерці сабе твар. У
ручн/ком. 3. леран. Праціснуўшыся, увай
сці (разм.). У ў еушчу натоўпу. 4. леран.
Пранікнуць куды-н. пры дапамозе хітры
каў нядобрых прыёмаў і пад. (разм.). У
ў калектыў. У ў бавер 'е ба каео-н. Ц незак.
упірацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц наз. уці
ранне, -я, н
УЦЁХА, -і, ДМ уцёсе, мн. -і, уцёх, ж.
1. Забава, задавальненне. Дзіцячыя
2. Той, хто (або тое, што) прыносіць ра

УФО-УЦІ
дасць, задавальненне. 7ольк/ў драцы ізнахобз/ш уцеху.
УЦЁЧКА, -і, ДМ-чцы, ж. Страта ў вы
ніку выцякання, рассыпання. У вабы. У
зерня. У інфармацыі (перан.). У мазеоў
(перан.: эміграцыя вучоных, спецыяліс
таў творчых работнікаў ці пераход іх у ін
шую сферу дзейнасці ў сваёй краіне).
УЦЁШНЫ, -ая, -ае. Які прыносіць
уцеху, радасны, прыемны. Уцешныя мо
манты жыцця. Уцешная мелобыя. Ц наз.
уцёшнасць, -і, ж.
УЦЁШЫЦЬ, -шу, -шыш, -шыць; -шаны; зак., каео ("што). Спагадай, спачуван
нем палегчыць каму-н. гора, цяжкае ста
новішча; парадаваць, абрадаваць чым-н.
У бз/ця. Яе л/сьмо нас уцешыла. Ц незак.
уцяшаць, -Аю, -Аеш, -Ае. Ц звар. уцёшыцца, -піўся, -шышся, -шыцца; незак. уця
шацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца. Ц наз. уця
шэнне, -я, н
УЦЁКІ, -аў. 1. Хуткі беспарадкавы ады
ход, адступленне. У небаб/тых варожых
часцей. 2. Тайнае самавольнае знікненне
з месца абавязковага знаходжання дзе-н.
У з палону.
УЦЁМНУЮ, лрысл. У картачнай гуль
ні: не паглядзеўшы сваіх карт. Туляць у.
Дзейнічаць у. (перан.: наўдачу, наўгад).
УЦЁС, -а, мн. -ы, -аў м. Стромая скала.
Гранітны ў.
УЦЁСІСТЫ, -ая, -ае. Багаты ўцёсамі,
скалісты. У берав. Ц наз. уцёсістасць, -і, ж.
УЦІНАК, -нка, мн. -нкі, -нкаў, м. Абру
бак. У справа.
УЦІНАННЕ ал уцяць
УЦІНАЦЬ ал уцяць
УЦІРАННЕ ал. уцерціся, уцерці.
УУЦІРАЦЦА ал уцерціся
УЦІРАЦЬ ал уцерці
УЦІСК, -у м. 1. ал. уціскаць^. 2. Ірубае
абмежаванне ў правах; прыгнёт. Сацыяль
ны ў. каланіяльны ў.
УЦІСКАЦЬ' ал уціснуць
УЦІСКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак., ка
ао ('што/ Іруба абмяжоўваць свабоду, пра
вы каго-н., прыгнятаць. У слабых. Ц наз.
уціск, -у м.
УЦІСНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-ніся; зак. 1. Паглыбіцца, улезці ў глыб,
унутр чаго-н. У ў зямлю. 2. З цяжкасцю
ўвайсці, пранікнуць у што-н. цеснае, за
поўненае. У ў аўтобус. 3. Цесна абвя
заць сябе чым-н. (разм.). У папружкай.
4. леран. Якім-н. чынам уладкавацца ку
ды-н. (разм.). Уціснуўся ў калебж. Ц незак.
уціснецца, -Аюся, -Аешся, -Аецца (да 1—3
знач.).
УЦІСНУЦЬ, -ну -неш, -не; -ні; -нуты;
зак. 1. каао-што ў што. Сціскаючы, з на
маганнем змясціць, упхнуць. У яабушку ў
чамабан. 2. што. Абвязваючы, зменшыць
у аб'ёме. У сена на возе. 3. што ў што.
Увабраць унутр. У волаву ў плечы. Ц незак.
уціскаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
УЦІХАМІРЫЦЦА,
руся,
рышся,
-рыцца; зак. 1. Супакоіцца, суняцца; ас-
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лабець (пра сілу праяўлення чаго-н.).
Арыкун у^/хдм/рыўся. ЛТорд ў^/хдм(рылдся.
2. Стаць паслухмяным, пакорным, утай
мавацца. Рдз^нддяы зе^р у^/хдл%(рыўся. II
лездк. уціхамірвацца, -аюся, -аешся, -аец
ца.
УЦІХАМІРЫЦЬ, ру -рыш, -рыць;
-раны; здк. 1. кдео-м//по. Супакоіць, змен
шыць сілу праяўлення чаго-н. У Дзяцей. У
злосць. 2. кдео. Сілай супакоіць; задушыць
(бунт, паўстанне і пад.). У бултлдўідчыкоў.
3. кдео-мляо. Падпарадкаваць сваёй волі;
утаймаваць. У с/яыхйо. У рдз 'юм/дндед быкд. II яездк. уціхамірваць, -аю, -аеш, -ае. Ц
ядз. уціхамірванне, -я, я.
УЦІСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; уціх, -хла;
-ні; здк. Тое, што і здц/хяуць. ДТум уцтх.
Уцомд ядедлья/цд. ^оль уц/х. Дз/ця плдкдлд боўед, д пд/пым задалося /ўц/клд. Ц яездк.
уціхаць, -Аю, -Аеш, -Ае.
УЦІШЫЦЬ, -шу -шыш, -шыць; -шаны; здк. 1. кдео (мяло/ Уціхамірыць, утай
маваць. У сдДдку. 2. м//яо. Палегчыць або
суняць (хваробу, боль); суцішыць, супако
іць (пачуцці, перажыванні і пад.). У боль.
У хедляедяя/. Ц яездк. уцішваць, -аю, -аеш,
-ае.
УЦЭЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; здк., у кдео-м//яо і кдму ў мяло. Страляючы, кідаю
чы або ўдараючы, папасці ў каго-, што-н.
Адмель уцэтну яму ў лдтлыл/цу. У кдмеяем
у дкяо.
УЦЭНАЧНЫ ел уцаніць
УЦІНКА ал. уцаніць.
УЦЭНЬВАЦЬ ел уцаніць
УЦЯГНЎЦЦА, -ягнўся,
Ўгнешся,
-Ўгнецца; -ягніся; здк., у мяло. 1. (7 / 2 дс.
яе ўлсые.). Прасунуцца ў вузкую адтулі
ну. 7/йлкд ў^яеяулдся ў /золку. 2. Прыняць
удзел у чым-н., уключыцца ў што-н. У ў
рдзмоеу. 3. лердя. Асвоіцца з чым-н., пры
выкнуць, прызвычаіцца, прыахвоціцца да
чаго-н. У ў рдбо/лу. У ў ед^элку. Ц яездк.
уцйгвацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УЦЯГНЎЦЬ, -ягнў, -Агнеш, -Агне; -ягні; -Агнуты; здк. 1. кдео-млло. Цягнучы,
завалачы каго-, што-н. у што-н. або сілаю
ўвесці ўнутр чаго-н. У сдя/ ў едзоўято. У
кдео-л. у лдмям/кдяяе. 2. тдлто ў мяло. Усу
нуць у якую-н. адтуліну. У нямку ў /золку.
3. мт/ло. Удыхнуць. У лдее/лрд. 4. дсдб. і бездс., м/тло. Утуліць, увабраць унутр (гала
ву шчокі, жывот і пад.); запасці. У едлдеу
ў плечы. .Жыеоуп уцязяулд. 5. лердя., кдео
(мяло) у м/тло. Схіліць уступіць у што-н.,
прыняць удзел у ЧЫМ-Н. У У б]рдМ2%МЛОК.
У у спрэчку. II яездк. уцягваць, -аю, -аеш,
-ае. II ярым. уцяжны, -Ая, -бе (да 1 і 3 знач.).
.Уцялсядя тлрубд. У рукдў помпы.
УЦЯЖАРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; -ра
ны; здк., мяло (кніжн.). Зрабіць цяжэй
шым. У кднстпрукцыю. II яездк. уцяжар
ваць, -аю, -аеш, -ае. Ц лдз. уцяжарванне,
-я, л.
УЦЯКАЦЬ', 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае; ле
здк., у мяло. Тое, што і улдіЭдць (у 2 знач ).

Т^чдй уцякде ў рэчку. Ц здк. уцячы, -ячб,
-якўць; уцёк, уцяклА, -лб.
УЦЯКАЦЬ' ал уцячы'
УЦЯКАЧ, уцекачА, мл. уцекачы, уцекачбў м. 1. Той, хто ўцёк' (у 2 знач.). 2. Тое,
што і белсдяец. Ц лс. уцякачка, -і, ДА7-чцы,
мя. -і, -чак.
УЦЯМІЦЬ, млю, міш, -міць; здк,
млпоізбдбдя. (разм.). Зразумець сэнс, змест
чаго-н., поўнасцю ўсвядоміць што-н.
Яле дбрдзуў^^лм/ў, прд мт/ло /бзе едесркд. У
сэлс еыкдзедяяя.
УЦЯПЛІЦЬ, уцяпліб, уцёпліш, уцеп
ліць; уцёплены; здк., м/лто. Зрабіць цяп
лейшым, засцерагчы ад уздзеяння холаду.
У %,ерму. II лездк. уцяпляць, -Аю, -Аеш, -Ае.
II лдз. уцяпленне, -я, я., ярым уцяплАльны,
-ая, -ае. У чдхол (прызначаны для ўцяп
лення).
УЦЯПЛЯЛЬНІК, -а, мя і, аў, м
(спец.). Уцяпляльны матэрыял.
УЦЯРПЯЦЬ, уцярпліб, уцярпіш, уцяр
піць; уцярпім, уцерпіце, уцярпАць; уцярпі"
/ УЦЯРПЕЦЬ, -плю, -піш, -піць; -пі; здк.
Цярпліва перанесці, утрымацца ад якога-н. дзеяння. 77е ўцярпеў (ўцерпеў), кдб яе
6ЫКДЗДЦЦД.

УЦЯЦЬ, утнў, утнёш, утнё; утнём,
утняцё, утнўць; уцАў уцялА, -лб; утні;
уцАты; здк., мяло (разм.). 1. Адсякаючы,
адразаючы, укараціць. У кдлец еяроўк/. 2.
у м/тло. Уцягнуць, увабраць унутр (галаву,
шыю). У еллдеу ў плечы. Ц яездк. уцінаць,
-Аю, -Аеш, -Ае. Ц ядз. уцінанне, -я, я.
УЦЯЧЁІ' ал. упякаць'.
УЦЯЧЙ', уцякў, уцячбш, уцячб; уцячбм, уцечацё, уцякўць; уцёк, уцяклА,
-лб; уцячй; здк. 1. Паспешліва пайсці
адкуль-н., бягом накіравацца куды-н. У
з бому. 2. Пайсці тайком адкуль-н., выра
тавацца ўцёкамі. Мябзеебзь зрдб/ў пд^кол /
ўцекулес. У злдлояу. Ц лездк. уцякАць, -Аю,
-Аеш, -Ае.
УЦЯШАЦЦА ал. уцешыць
УЦЯШАЦЬ ал. уцешыць
УЦЯШЭННЕ ал. уцешыць
УЧАДЗЕЛЫ, -ая, -ае. Атручаны чадам
(у 1 знач.). Учдбзелде бз/ця.
УЧАДЗЕЦЬ ал. чадзець
УЧАПІЦЦА, учаплюся, учэпішся, уча
піцца; здк. 1. зд кдао-млло, у кдао-мдпо.
Моцна ўхапіцца за каго-, што-н. або
ўплесціся за што-н., у што-н. У зд бор/я
мдідыяы. У ў едлдсы. 2. зд мяло. Зачапіцца
за што-н. Дручок еубы ўчдп/ўся зд ео^дрдсц/. 3. чым зд м//ло. Закрануць што-н. у час
руху У еосс/о кдлёс зд м^улд ядром. 4. ле
рдя., зд м//ло. Тое, што і ухдл/^^д (у 2 знач.).
У зд бумку. 5. зд к/м-чым. Далучыцца са
мавольна, без папярэдняй згоды да тых,
хто ідзе куды-н. Зд ядм/ ўчдл/ўся сдбдкд. Ц
яездк. учэплівацца, -аюся, -аешся, -аецца
(да 1 і 4 знач.).
УЧАПІЦЬ, учапліб, учбпіш, учапіць;
учэплены; здк. 1. м^мо. Зачапіць за што-н.
У еубдчку. 2. М//ЛО яд кдео-м//ло. Павесіць.
У кдрлл/ яд м^ы/о. 3. у М//ЛО. У час руху зача

піць чым-н. ці за што-н. (разм.) У колдм
у брэед.
УЧАРАШНІ, -яя, -яе. 1. Які быў, адбыў
ся ўчора. ТЦукдць учдрдм/яяед бля (траціць
час на пошукі таго, чаго ўжо няма; жарт.).
2. Які быў нядаўна кім-, чым-н. Учдрдмлня
с/пубэятпы.
УЧАРНЕЛЫ, ая, -ае 1. Які зблажэў
змарнеў; счарнелы. У чдлдеек. У медр. 2.
Пачарнелы (разм.). Учдряелде.л/сце.
УЧАРНЕЦЬ, ёю, -ёеш, -ёе; здк 1.
Зблажэць, змарнець. У дб хедробы. 7Ьдр
учдрлеў. 2. (7 / 2 дс. яе ўлсые.). Пачарнець
(пад уздзеяннем вільгаці, сонца, паветра і
пад.; разм ). 2&мн/цд яд бдху ўчаряелд.
УЧАРСЦВЕЛЫ, -ая, -ае Які стаў чэр
ствым, зачарсцвелы. У хлеб.
УЧАРСЦВЕЦЬ ал чарсцвець
УЧАСТАК, -тка, мл. -ткі, -ткаў м. 1.
Асобная частка якой-н. паверхні. У мда/с/лрдл/. 77д!дкойждяы ў. скуры. 2. Частка
зямельнай плошчы, занятая чым-н. або
прызначаная для чаго-н. Зямельны ў. 77рдцдедць лд лрысябз/бяым учдсмку. Дослебяы
ў. 3. Адміністрацыйна-тэрытарыяльнае
падраздзяленне чаго-н. Выбарчы ў. З^дчэблы ў. 4. Частка фронту зона дзеяння
якой-н. воінскай часці, вайсковага злу
чэння. 7?д ўчдсмку смрдлкоедед лдлкд. 5.
Галіна, сфера якой-н. грамадскай дзей
насці. Ябкдзяы ў. рдбомы. 6. У царскай Ра
сіі: падраздзяленне, аддзяленне гарадской
паліцыі. Ябеесц/ ед ў. Ц прым. участкбвы,
-ая, -ае (да 3 і 6 знач.). У ўрдч. Учдс/пкоедя еыбдрчдя кдмпдя/я. У ўлдўндедлсдяы.
У /яспек/пдр (афіцэр міліцыі, адказны за
парадак на даручаным яму ўчастку; у З
знач.).
УЧАСТКОВЫ, ая, -ае 1. ал участак 2.
у зндч. ядз. участкбвы, -ага, мл. -ыя, -ых,
м. Тое, што і ўчастковы ўпаўнаважаны,
участковы інспектар (разм.).
УЧАСЦІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -іцца;
здк. Стаць больш частым (у 3 і 4 знач.).
Учдсц/л/ся рдял/я здмдрдзк/. Усыпім сэрцд
ўчдсц/ўся. II яездк. учашчацца, -Аецца. Ц ядз.
учашчэнне, -я, я.
УЧАСЦІЦЬ, -ашчў, -асціш, -асціць;
-асцім, -асціцё, -асцйць; -Ашчаны; здк.,
ц^Апо. Зрабіць больш частым. У дбдрдчдльядс^ь дўтобусдў. У рыльм руху. Ц яездк.
учашчаць, -Аю, -Аеш, -Ае Ц ядз. учашчэнне,
-я, я.
УЧОРА, лрысл. 1. У дзень перад сён
няшнім. 2. у зядч. ядз., яескл., л. Учарашні
дзень. У яе бдеояйд, дб здў/лрд яе ўцячэмі
(прыказка).
УЧОТ, -у Л7учбце, м. Рэгістрацыя кад
раў устанаўленне іх наяўнасці. С/ядць
яд лрд^сд/сзяы ў. Зяя^^д з учо/лу. II прым.
учотны, -ая, -ае. У л/сжок.
УЧОТЧЫК, -а, мя. -і, -аў м. Асоба,
якая вядзе ўлік чаго-н. У лдляеой брыедбы.
II лс. учбтчыца, -ы, -чыц.
УЧУБКГ, прысл У выразе: узяцца ўчубкі
(разм.) — 1) учапіцца адзін аднаму ў ва-
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ласы, пер'е; 2) пачаць бурна спрачацца з
кім-н. З-за бробязі, а у. ўзяліся.
УЧЎЦЬ, -ўю, -ўеш, -ўе; -ўй; -ўты; зак.,
м/то і з бдбдн. (разм.). 1. Успрыняць слыхам, пачуць. У далёкую едмонку. 2. Ула
віць, зразумець тое, што гавораць. ТТрдбдч,
я яе ўсё ўчуў, м/то /мы сказаў. 3. Улавіць ню
хам, чуццём.
учуў небяспеку. У бобрдзычл/едс^ь у еолдсе.
УЧЙНАК, -нку, мн. -нкі, -нкаў, м Дзе
янне, учыненае кім-н., тое, што здзейсне
на кім-н. Смелы ў.
УЧЫНІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -вініц
ца; зак. (разм.). Здарыцца, адбыцца. ТСто
/мам тдкое ўчынялася, м/то быў крык ? Ц ке
зак учыняцца, -Аецца.
УЧЫНІЦЬ ал чыніць
УЧЫНЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; кезак.,
м/то (разм.). Тое, што і чыніць (у 1 знач.).
УЧЫТАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
зак., у м/то. Чытаючы, унікнуць. У ў кезрдзумелы тэкст. Ц кезак. учытвацца, -аюся,
-аешся, -аецца.
УЧЭПІСТЫ, -ая, -ае. 1. Здольны чап
ляцца, хапацца і моцна трымацца за каго-,
што-н. Учэпістыя к/лц/оры. У ноаляб (пе
ран). 2. лерак. Які добра запамінае што-н.
(пра памяць, розум). Учэн/стдя ламяць. 3.
лерак. Вельмі ўпарты, які настойліва да
біваецца сваёй мэты. У чалавек. Учэл/сл/а
(прысл.) трымацца за сеае ноелябы. Ц каз.
учэпістасць, -і, ж.
УЧЭПЛІВАЦЦА ал учапіцца
УШАНАВАННЕ, я, мн. -і, -яў, к 1. ал
ушанаваць. 2. Урачыстасці ў гонар юбіля
ра і пад. У еетзрдндў лрацы.
УШАНАВАЦЬ, -нўю, -нўеш, -нўе;
-нўй; -навАны; зак. 1. каео-м/то. Выказаць
пашану, павагу каму-, чаму-н. У чыю-н.
ломяць. У сеаём лрысутндсцю. У ломяць
мінутным мдўчдннем. 2. каео (малоў Ура
чыста павіншаваць у сувязі з чым-н. У
юбіляра. II лезак. ушаноўваць, -аю, -аеш,
-ае; лаз ушаноўванне, -я, л. Ц лаз ушана
ванне, -я, л. Яденныя ўм/дндеднн/.
УШАСЦЁХ, лрысл. У колькасці шас
ці чалавек (толькі пра мужчын або толькі
пра жанчын). Дояць кароў ла ферме ў.
УШАСЦЯРЙХ, лрысл. Колькасцю ў
шэсць асоб (рознага полу) або істот (нія
кага роду). Ехаць у.
УШКЎЙ, -я, л/н. -і, -яў л/. Старадаўняя
пласкадонная лодка з парусамі і вёсламі.
УШМАРГНУЦЬ, -ну, неш, не; ні;
-нуты; зак., м/то ў м/то. Шморгаючы,
уцягнуць у сярэдзіну чаго-н. У м/нурк/ ў
чаранкі. II незак. ушморгваць, -аю, -аеш,
-ае.
УШРУБАВАЦЬ, бўю, бўеш, бўе;
-бўй; -бавАны; зак., м/то ў м/то. Вярчэн
нем увесці ў сярэдзіну чаго-н. У мрубу ў
бзеярную ручку. Ц незак. ушрубоўваць, -аю,
-аеш, -ае. Ц наз. ушрубоўванне, -я, н.
У ШТУРХНУЦЬ, нў, нёш, нё; нём,
-няцё, -нўць; -ні; -нўты; зак., каео-м/то
ў м/то. Штурхнуўшы, прымусіць увайсці,
штуршком упіхнуць куды-н. У лдбсеінкдў

катух. II незак. уштурхваць, -аю, -аеш, -ае і
уштурхоўваць, -аю, -аеш, -ае
УШЧАМІЦЦА, -чамлібся, -чЗмішся,
-чбміцца; зак., у м/то. Аказацца зацісну
тым, зашчэмленым з двух бакоў. 77дрдся
ўм/чдмілдся ў плот. У ў пастку (таксама
перан.: апынуцца ў цяжкім становішчы).
II незак. ушчамляцца, -Аюся, -Аешся, -Аец
ца / ушчэмлівацца, -аюся, -аешся, -аецца.
УШЧАМІЦЬ, -чамліб, -чЭміш, -чЭміць;
-чЭмлены; зак., каео-м/то. 1. Сціснуўшы,
зашчаміць. У палец у бзееры. 2. лзрдн. Аб
межаваць у чым-н. У каео-н. у крабах. У
самалюбства. 3. лерак. Паставіць у няём
кае становішча. Ц незак. ушчамлАць, -Аю,
-Аеш, -Ае / ушчэмліваць, -аю, -аеш, -ае.
УШЧУВАННЕ, -я, л/н -і, яў н Спаг
нанне, дакор, папрок. 7ут ужо лалрокал//
і ўм/чуедннем не бдлдмождм/.
УШЧУВАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.,
каео. Дакараць, папракаць за што-н. У за
правіннасць. Ц зак. ушчўць, -ўю, -ўеш, -ўе і
ушчўнуць, -ну, -неш, -не; ушчўнь.
УШЧЎНАК, -нку л/н -нкі, -нкаў л/ 1.
Пакаранне, спагнанне. Скобкі ўм/чунку. 2.
Дакор, папрокі. Ссылаць каео-н. ум/чункал/і і лалрокал//.
УШЧЫКНУЦЬ ел шчыкаць
УШЧЫЛЬНІЦЦА, -ыльнк5ся, -йльнішся, -йльніцца; зак. 1. (7 і 2 ас. не
ўлсые.). Стаць больш шчыльным (у 1
знач.). 2. Пачаць жыць цясней, пасяліўшы
да сябе каго-н. 3. (7 і 2ас. неўлсые.), лерак.
Стаць цалкам запоўненым (пра рабочы
час). II незак. ушчыльняцца, -Аюся, -Аешся,
-Аецца. Ц наз. ушчыльнённе, -я, н.
УШЧЫЛЬНІЦЬ, -ыльніб, -ьільніш,
-йльніць; - вільне ны; зак. 1. м/то. Зрабіць
больш шчыльным (у 1 знач.), сціскаючы.
У елебу. У сіласную л/асу. 2. каео-м/то. За
сяліць больш, шчыльней ці ўсяліць ка
го-н. да каго-н. дадаткова. У кватзру. У
лсыльцоў. 3. лерам., м/то. Запоўніць цал
кам, зрабіць больш насычаным. У рабочы
бзень. Ушчыльнены графік работ. У тэрл//ны жніед (скараціць, сціснуць). Ц незак.
ушчыльняць, -Яю, -Аеш, -Ае Ц наз ушчыль
нённе, -я, н
УШЧЫЛЬНУЮ, лрысл Зусім шчыль
на, блізка. Сесці на лаўцы ў. .Хмызняк лдбстулае ба бдроеі ў.
УШЧЫЛЬНЯЛЬНІК, а, мн і, аў м
(спец.). Прыстасаванне для ўшчыльнення
(у 1 знач.) чаго-н.
УШЧЫПНУЦЬ ал. шчыпаць
УШЧЭМЛІВАЦЦА ел. ушчаміцца
УШЧЭМЛІВАЦЬ ел ушчаміць
УШЫРКГ і УШЫРЫНН), лрысл На
шырокую адлегласць, у шырыню. Разбаццаў.
УШЫЎНЙ, -Ая, -бе. Такі, які ўшываецца, ушыты. Ум/ыўныя к/м^ні.
УШЙЦЦА*, 1 і 2 ас. не ўжыв., -йецца;
зак. Звузіцца, укараціцца пры шыцці. Ц не
зак. ушывЯцца, -Аецца.
УШЙЦЦА, -віюся, -Ьіешся, -віецца;
зак., у м/то (разм ). 1. З цяжкасцю пранік

нуць куды-н.; залезці, схавацца ў чым-н.
У ў натоўк. У ў салому. 2. лерам. Сканцэн
траваць увагу на чым-н. У ў каперы. Ц не
зак. ушывАцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
УШЙЦЬ, -вію, -віеш, -ьіе; -йты; зак.,
м/то. 1. у м/л/о. Прышыць, прымацаваць
або зашыць унутр. У еузік. 2. Паменшыць
памеры чаго-н., забраўшы лішняе ў швы.
У сукенку ў талі/. Ц незак. ушываць, -Аю,
-Аеш, -Ае. Ц наз. ушыўка, -і, ДМ -ўцы, ж. і
ушыванне, -я, н
УЙ)К, -А, мн. -ц -бў м. Упакаваная пак
лажа, якая перавозіцца на спіне жывёлы,
а таксама сумка для такой паклажы.
УЙЭН, -А, мн. -іА, -бў м. 1. Невялікая
вельмі рухавая рыба з падоўжаным чэр
вепадобным целам і дробнай луской. 2.
лердн. Пра рухавага, жвавага чалавека,
звярка або пра праныру; лаўкача. Я/ццд
ўюном. Таты ў. здўсёбы еыкруц/ццд. Ц //рым.
уюнбвы, -ая, -ае (да 1 знач.; спец.).
УЮРбК, -ркА, мн. -ркт -ркбў м. Невялі
кая паўночная таежная птушка. Ц крым. уюр
ковы, -ая, -ае. Сямемстед ўюрковых (наз.).
УЙЭЧНЫ, -ая, -ае. Які служыць, пры
значаны для перавозкі ўюкоў Уочндя жыеёлд.
УЙЭЧЫЦЬ, -чу -чыш, -чыць; нездк.,
кдео-м/то. Класці ўюком або нагружаць
уюком. У лдклдэку нд еярблюбд. II здк.
наўіЬчыць, -чу, -чыш, -чыць; -чаны.
УЙВА, -ы, мн. -ы, уАў, ж. (разм.). Т Тое,
што і уяўленне. 77ердб ім ед ўмее лрдмільенул/ зндёмыя еобрдзы. Ее мець уяеы лрд
м/то-н. 2. Напамінак, вобраз, прымета.
Уяеы еясны.
УЯВІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., уАвіцца;
здк., кому. Узнікнуць ва ўяўленні або (бе
зас.) здацца, паказацца. Яму ўяеілдся бубўчде. Мне ўяеілдся, м/то ндн^рдбзе — дбрыў.
II нездк. уяўлАцца, -Аецца.
УЯВІЦЬ, уяўлк5, уАвіш, уАвіць; уАўлены; здк., кдео-чдео. 1. У думках скласці
вобраз каго-, чаго-н. У рысы бдрдеоед чдлдеекд. 2. Палічыць, дапусціць. Янемоеу.,
м/то ў ндс мдало дббыццд тдкое. 3. зде., у
зндч. лдбочн. сл. уяві, уяві сабе. Ужыв. для
падкрэслівання чаго-н. дзіўнага, цікавага.
II нездк. уяўлАць, -Аю, -Аеш, -Ае (у 3 знач. —
толькі ў форме 2 ас. адз. л.).
УЯДАЦЦА' ал. уесціся'.
УЯДАЦЦА^ ел уесціся^
УЯДАЦЬ ал уесці
УЯЗДЖАЦЬ ал уехаць
УЯЗНЙ ал уехаць
УЯЎЛЁННЕ, -я, мн. -і, -яў н. 1. Стварэнне ў думках вобраза каго-, чаго-н.
ці ўзнаўленне ў свядомасці атрыманых
раней успрыманняў, а таксама канкрэт
ны вобраз прадмета ці з'явы, які раней
уздзейнічаў на органы пачуццяў а ў гэ
ты момант непасрэдна не ўспрымаецца
свядомасцю. Яд ўяўленні лдўстдл/ элізобы
едмны. Зрокдеыя ўяўленні. 2. Псіхічны пра
цэс, які заключаецца ў стварэнні новых
вобразаў на аснове ўжо наяўных шляхам
іх пераўтварэння (спец.); творчая фанта-

УЯЎ-ФАК
зія. У мастака. 3. Разуменне, веданне ча-

го-н. ^7е мець ніякава ўяўлення лра шта-н.
Скласці сабе ў. лра шта-н.
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УЯЎНЫ, -ая, -ае. Які існуе ва ўяўленні
або мажлівы тэарэтычна. Уяўная небяспе
ка. Уяўная лінія. О Уяўны лік — у матэма-

тыцы: квадратны корань з адмоўнага ліку
II наз. уяўнасць, -і, зк.

Ф

ФА, нескл., м. Чацвёрты гук музычнай
гамы, а таксама нота, якая абазначае гэ
ты гук.
ФАБРЫКА, -і, ДЛ/-рыцы, мн. -і, -рык,
лс. Прамысловае прадпрыемства з ма
шынным спосабам вытворчасці. Ханбыторскоя ф. Ф. дзіцячых цацак. Ц ярым. фаб
рычны, -ая, -ае. Ф. 2убак.
ФАБРЫКАВАЦЬ, кўю, кўеш, кўе;
-кўй; -кавАны; лезак., шта. 1. Вырабляць
што-н. фабрычным спосабам (уст.). 2.
лерак. Рабіць ці распаўсюджваць што-н.
ілжывае, фальшывае (неадабр.). Ф. бакументы. Ф. злосныя нлеткі. Ц зак. сфабрыка
ваць, -кўю, -кўеш, -кўе; -кўй; -кавАны (да
2 знач ). II наз. фабрыкацыя, -і, лс і фабры
каванне, -я, н.
ФАБРЫКАНТ, а, М нце, мн ы, аў,
м. 1. Уладальнік фабрыкі. 2. леран. Той,
хто фабрыкуе (у 2 знач.) што-н. (неа
дабр.). Фабрыканты няпраўды. Ц лс. фаб
рыкантка, -і, ДА/-тцы, лт. -і, -так (разм.).
II ярым. фабрыканцкі, -ая, -ае (да 1 знач.).
ФАБРЫКАТ, у ЛТ кАце, мн ы, аў
м. Гатовы прадукт прамысловай вытвор
часці.
ФАБРЫЧНЫ, ая, ае 1. ал фабрыка
2. Выраблены на фабрыцы, не саматужна.
Фабрычная шафа. 3. Такі, дзе ёсць фабры
ка; прамысловы. Ф. жарабок.
ФАБУЛА, -ы, мн. -ы, -бул, лс. (спец.).
Сюжэтная аснова літаратурнага твора, дзе
храналагічна паслядоўна адлюстроўва
юцца жыццёвыя падзеі, учынкі герояў і іх
лёс. II лрым. фабульны, -ая, -ае.
ФАВАРЫТ, -а, АТ -рыце, мн. -ы, -аў м.
1. Той, каму спрыяе высокапастаўленая
асоба, улюбёнец уплывовай асобы. 2. У
спорце: конь, коннік ці каманда, якія ма
юць найбольшыя шансы на першынство.
II лс. фаварытка, -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так. Ц
лрым. фаварыцкі, -ая, -ае.
ФАГАТЫСТ, а, М сце, мн ы, -аў, л*
Музыкант, які іграе на фагоце.
ФАГОТ, -а, Л/ -гбце, мн. -ы, -аў м.
Драўляны духавы язычковы музычны ін
струмент нізкага тэмбру ў выглядзе доў
гай трубы з сістэмай клапанаў Ц лрь/м. фа
готны, -ая, -ае / фаготавы, -ая, -ае.
ФАЁ, нескл., н. Памяшканне ў тэатры,
кіно, клубе і пад. для адпачынку гледачоў
у час антрактаў ці перад пачаткам спек
такля.
ФАЗА, -ы, мн. -ы, фаз, лс. 1. Момант,
этап, асобная стадыя ў развіцці і змяненні
чаго-н. 77ершая ф. месяца. 2?абкая ф. Устуліць у новую фазу развіцця. 2. Асобная

група абмотак генератара (спец.). Ц лрь/л/.
фазавы, -ая, -ае.
ФАЗАН, -а, л/н. -ы, -аў, л/. Вялікая птуш
ка сямейства фазанавых з яркім апярэн
нем у самцоў II лрь/м. фазАнавы, -ая, -ае.
ФАЗАТРОН, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
Паскаральнік цяжкіх зараджаных часціц.
ФАЗІС, -у, мн. -ы, -аў м. (кніжн.). Тое,
што і фаза (у 1 знач.). Ц лрь/м. фазісны, -ая,
-ае.
ФАЙЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. У інфарма
тыцы: блок інфармацыі або рэсурс для
інфармацыі, даступны для камп'ютарных
праграм. Захоўванне файла. Тэкставыя
файлы. 2. Канцылярскі празрысты па
кет для захоўвання паперы і дакументаў
II лрь/л/. файлавы, -ая, -ае. Фалдавыя сістэл/ы.
ФАКАЛЬНЫ вл. фокус'
ФАКЕЛ, -а, л/н. -ы, -аў, м. 1. Асвятляль
ная прылада звычайна ў выглядзе палкі з
наматаным на канцы прасмоленым па
куллем. Запаліць ф. 2. Палаючы струмень
газу або вадкасці ў выглядзе конуса, а
таксама наогул конусападобнае полымя
(спец.). II лрым. факельны, -ая, -ае.
ФАКЕЛЬШЧЫК, а, мн і, аў м 1.
Той, хто нясе факел у час шэсця, працэ
сіі. 2. Той, хто падпальвае што-н. пры да
памозе факела. Факельшчыкі насмальвалі
хаты. II зк. факельшчыца, -ы, л/н. -ы, -чыц.
ФАКІР, -а, л/н. -ы, -аў, л/. 1. Мусульман
скі манах, які даў абяцанне жабраваць;
дэрвіш. 2. Вандроўны фокуснік ці дрэсі
роўшчык. II лрым. факірскі, -ая, -ае.
ФАКС, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Тое, што і тэ
лефакс. 2. Апарат для перадачы графічнай
інфармацыі ў арыгінальным выглядзе. 3.
Паведамленне, перададзенае з дапамогай
такога апарата. т4трымаць ф.
ФАКСІМІЛЕ. 1. нескл., н. Дакладнае
ўзнаўленне рукапісу, дакумента, подпісу
(спец.). 2. лрь/м., нязм. Дакладна ўзноў
лены. /7ббліс ф. 3. лрысл. Дакладна ўзноў
лены. /ўкаліс выбабзены ф. Ц лрь/м. фак
сімільны, -ая, -ае
ФАКСТРОТ, -а, 4/-р6це, мн. -ы, -аў м.
Хуткі рытмічны танец чатырохдольнага
памеру а таксама музыка да гэтага танца. Ц
лрь/м факстротны, -ая, -ае
ФАКТ, -а, АГ-кце, л/н. -ы, -аў, м. 1. Нявыдуманы, сапраўдны выпадак, падзея,
тое, што адбылося на самай справе. Сап
раўдны ф. Лавебаміць факты. Ластавіць
лбрабфактам каво-н. (перан.: становішча,
калі ўжо нічога нельга змяніць). 2. часц.
сцвярбзк. Ужыв. са знач. так, сапраўды,

бясспрэчна (разм.). Яяўзко ўсе сабралі
ся?— Ф./
ФАКТАГРАФІЯ, -і, зк. Апісанне фактаў
без іх аналізу, абагульнення. Ц лрым. фак
таграфічны, -ая, -ае
ФАКТАР, -а і -у, мн. -ы, -аў м. 1. -у. Іс
тотныя абставіны, прычына, рухаючая
сіла якога-н. працэсу што вызначае яго
характар або асобныя рысы. Ф. часу. Трэ
ба ўлічваць прыродныя фактары. 2. -а. Па
срэднік, камісіянер (уст.). 3. -а. Кіраўнік
тэхнічнай часткі друкарні, распарадчык
яе работамі (уст.).
ФАКТОРЫЯ, і, мн і, рый, зк 1. Ган
длёвая кантора і пасяленне еўрапейскіх
купцоў у каланіяльных краінах. 2. Гандлё
вы і нарыхтоўчы пункт у аддаленых пра
мысловых раёнах. Душная ф. на Лаўкачы.
ФАКТЎРА', -ы, зк. (спец.). 1. Своеаса
блівая якасць апрацоўкі матэрыялу, яго
паверхні. Ф. тканіны. 2. Своеасаблівасць
мастацкай тэхнікі ў творах мастацтва.
Вобразная ф. паэмы. Ц лрым. фактурны, -ая,
-ае.
ФАКТЎРА, -ы, зк. (спец.). Рахунак з
вопісам адпраўленага тавару Ц лрым. фак
турны, -ая, -ае.
ФАКТЫЧНЫ, -ая, ае 1. Які адлюс
троўвае сапраўдны стан чаго-н., адпавя
дае фактам; заснаваны на дакументальнай
дакладнасці або які адпавядае ёй. Фак
тычныя звесткі. Фактычныя боказы. Фак
тычна (прысл.) ем заяўляецца кіраўнікам
еэтам тэмы. Фактычныя выклады. 2. Які
існуе ў наяўнасці, але не ўзаконены юры
дычна. Ф. шлюб. II ноз. фактычнасць, -і, зк.
ФАКУЛЬТАТЫЎ, -тьіву мн -тьівы,
-тываў, м. Неабавязковы для наведван
ня звышпраграмны курс, прадмет. Ф. ла
стылістыцы. Ц лрым. факультатыўны, -ая,
-ае.
ФАКУЛЬТАТЫЎНЫ, -ая, -ае 1. ал фа
культатыў. 2. Неабавязковы, які даецца на
выбар. Факультатыўныя заняткі ла псіхалоеіі. II наз. факультатыўнасць, -і, зк.
ФАКУЛЬТЭТ, а, ЛГ-тЭце, мн. ы, аў м.
Аддзяленне вышэйшай навучальнай уста
новы, дзе вывучаецца пэўны цыкл сумеж
ных навуковых дысцыплін, ^/ялавічны ф. Ц
лрь/м. факультэцкі, -ая, -ае.
ФАКУСІРАВАЦЬ, -рую, руеш, -руе;
-руй; -раваны; незак., шта. 1. Збіраць пра
мяні ў фокус' (у 1 знач.; спец.). Ф. прамяні.
2. Устанаўліваць фокус' (у 2 знач.; спец.).
Ф. адлюстраванне. 3. леран. Сканцэнтроў
ваць, засяроджваць (думку, увагу і пад.).
Ф. ловляС на чым-н. Ц зак. сфакусіраваць,
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-рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны. Ц ядз.
факусіраванне, -я, я
ФАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м (спец.). Канат,
вяроўка, трос на караблі для падымання
сцяга, ветразяў і пад.
ФАЛАНГА', -і, ДА/ -нзе, мн. -і, -ланг /
-аў лс. 1. Шчыльна самкнуты баявы строй
пяхоты ў старажытных грэкаў. 2. Вялікая
абшчына, камуна (у сацыяльным утапіч
ным вучэнні Ш. Фур'е). 3. У Іспаніі: назва
фашысцкай партыі. Ц ярым. фалангісцкі,
-ая, -ае.
ФАЛАНГА, -і, ДА/ -нзе, .мя. -і, -лАнг /
-аў лс. (спец.). Кароткая трубчатая кос
тачка пальца.
ФАЛАНГА, -і, ДА/ -нзе, мя. -і, -лАнг /
-аў лс. Ядавітая драпежная павукападоб
ная жывёліна.
ФАЛДА, -ы, ДА/-дзе, мя. -ы, фалд / -аў
лс. 1. Трубкападобная складка на адзенні.
2. Задняе крысо пінжака, мундзіра і пад.
ФАЛЕРЫСТ, -а, Л/-сце, мя. -ы, -аў м.
Калекцыянер значкоў і розных нагрудных
знакаў адрознення. Ц лс. фалерыстка, -і,
ДА/-тцы, мя. -і, -так. Ц ярым. фалерысцкі,
-ая, -ае.
ФАЛЕРЫСТЫКА, -і, ДА/-тыцы, лс 1.
Дапаможная гістарычная дысцыпліна,
якая вывучае гісторыю ордэнаў медалёў
і іншых знакаў адрознення. 2. Калекцыянаванне значкоў і розных нагрудных зна
каў II ярым. фалерыстычны, -ая, -ае.
ФАЛІЯНТ, а, 3/ -нце, мя ы, аў, м
(кніжн.). Тоўстая кніга вялікага фармату
звычайна старадаўняя. Ц ярым. фаліянта
вы, -ая, -ае; фаліянтны, -ая, -ае.
ФАЛЬБОНА, -ы, мя. -ы, -ббн, лс. Па
ласа матэрыі, прышытая зборкамі да пры
полу спадніцы, фартуха і пад. Слабн/ца з
фальбонам/. II ярым. фальбоністы, -ая, -ае.
ФАЛЬВАРАК, -рка, мя. -ркі, -ркаў, м.
1. У феадальнай Польшчы, Літве, Белару
сі і Заходняй Украіне: панская гаспадар
ка з комплексам будынкаў заснаваная на
паншчыннай працы сялян. 2. Невялікая
сядзіба пана, хутар. Ц ярым. фальварковы,
-ая, -ае.
ФАЛЬКЛАРЫСТ, а, А/ сце, мя ы,
-аў м. Спецыяліст па фальклоры. Ц лс.
фалькларыстка, -і, ДА/-тцы, мя. -і, -так. Ц
ярым. фалькларысцкі, -ая, -ае.
ФАЛЬКЛАРЫСТЫКА, і, ДА/ тыцы,
лс. Навука аб фальклоры, народнай твор
часці. II ярым. фалькларыстычны, -ая, -ае.
ФАЛЬКЛОР, -у м. Вусная народная
творчасць, сукупнасць народных абрада
вых дзеянняў беларуек/ слазесяь/ ф. Ц ярым.
фальклорны, -ая, -ае.
ФАЛЬСІФІКАВАЦЬ, кўю, кўеш, кўе;
-кўй; -кавАны; зак. і яезак., м/то. Падра
біць (падрабляць), сказіць (скажаць) з мэ
тай выдаць за сапраўднае. Ф. е/сторы/о. Ц
яаз. фальсіфікацыя, -і, лс.
ФАЛЬСІФІКАТАР, а, мя ы, аў, м
Той, хто фальсіфікуе што-н. Ц лс. фальсіфі
катарка, -і, ДА/ -рцы, мя. -і, -рак. Ц ярым.
фальсіфікатарскі, -ая, -ае

ФАЛЬСІФІКАЦЫЯ, і, лс 1.
фальсі
фікаваць. 2. мя. -і, -цый. Падробленая рэч,
якая выдаецца за сапраўдную; падробка.
ФАЛЬСТАРТ, -у, А/ -рце, м. У спорце:
старт, узяты кім-н. з удзельнікаў спабор
ніцтва раней, чым патрэбна.
ФАЛЬЦ, -а, мя. -ы, -аў м. (спец.). 1.
Месца згібу аддрукаванага аркуша пры
фальцаванні. 2. Шво на месцы змацаван
ня тонкіх металічных лістоў. 3. Тое, што і
яаз (у 1 знач.).
ФАЛЬЦАВАЦЬ, -цўю, -цўеш, -цўе;
-цўй; -цавАны; яезак., мяло (спец.). 1. Згі
наць аддрукаваны аркуш пэўным чынам.
Ф. кя/еу. 2. Згінаючы і заціскаючы кан
цы, злучаць (пра металічныя лісты). Ц зак.
сфальцаваць, -цўю, -цўеш, -цўе; -цўй;
-цаваны. Ц яаз фальцаванне, -я, н. / фаль
цоўка, -і, ДА/-оўцы, лс. II ярым. фальцовач
ны, -ая, -ае / фальцавальны, -ая, -ае. Фальцоеачнае м/ео. Фальцавальны цэх.
ФАЛЬЦОЎШЧЫК, -а, лм. -і, -аў, л*.
Рабочы, які займаецца фальцоўкай. Ц ас.
фальцоўшчыца, -ы, мя. -ы, -чыц
ФАЛЬЦЭТ, -у Л/ -цЭце, м. Вельмі вы
сокі гук пеўчага голасу які патрабуе асо
бага прыёму выканання, а таксама сама
такая манера спеву. Ц ярым. фальцэтны,
-ая, -ае.
ФАЛЬШ, -у, м. 1. Падман, ашуканства,
а таксама падробка. Ф. у еульн/ ў карты.
Аул/ла яе залатую рэч, а ф. 2. Адсутнасць
натуральнасці, няшчырасць, неадпавед
насць праўдзе. У гутарцы чуўся ф. Д7тучяасць / ф. рамаяа. 3. Пра спеў: недаклад
насць у выкананні, скажэнне.
ФАЛЬШЫВАМАНЕТЧЫК, а, мя і,
-аў м. Чалавек, які займаецца вырабам
фальшывых грошай. Ц лс. фальшываманётчыца, -ы, мя. -ы, -чыц.
ФАЛЬШЫВІЦЬ,
шьіўлю, шьівіш,
-шывіць; яезак. 1. Паводзіць сябе ненату
ральна, няшчыра, прытварацца. 2. Пець
не ў тон, утвараць фальшывыя гукі. Ц зак.
сфальшывіць, -шьіўлю, -шьівіш, -шывіць.
ФАЛЫПЙВЫ, ая, -ае 1. Які мае ў са
бе фальш, уводзіць у зман; несапраўдны,
падроблены. Фалыаыеая бавебка. 2. Які
не адпавядае сапраўднасці, ісціне; па
мылковы. Фальм/ыяая нота. 3. Прытвор
ны, няшчыры, крывадушны. Фальм/ывае
спачуванне. Фальм/ывыя яюбз/. Ц яаз. фаль
шывасць, -і, лс.
ФАЛЬШЫЎКА, -і, ДА/ -шьіўцы, мя. -і,
-шьівак, лс. (разм.). Фальшывы дакумент.
ФАМЙІІЯ, -і, мя. -і, -лій, лс. 1. Род,
шэраг пакаленняў якія маюць адна
го продка. Рабав/тая ф. 2. Сям'я, члены
сям'і (уст.). II ярым. фамільны, -ая, -ае (да
1 знач.). Ф. с?ом А//цкев/чаў.
ФАМІЛЬЯРНАСЦЬ, і, лс Е ал фа
мільярны. 2. Фамільярныя паводзіны,
учынкі. Ф. у а^нос/нах За стдрэДм/ых.
ФАМІЛЬЯРНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае;
яезак., з к/м і без Зал. (разм.). Паводзіць
сябе развязна, бесцырымонна, //е набта з
/м фам/льярн/чам.

ФАЛ-ФАН
ФАМІЛЬЯРНЫ,
ая,
ае Развяз
ны, занадта бесцырымонны. Фол//льярнь/я абнос/ны За кааа-я. Ф. тая. Ц яаз. фа
мільярнасць, -і, лс.
ФАНА... (ал. фона...). Першая састаўная
частка складаных слоў ужыв. замест «фо
на...», калі націск у другой частцы слова
падае на першы склад, напр.: фаяа^рама,
фанаераф/я, фанаскоп, фанатэка.
ФАНАБЭРЛІВЫ, ая, ае (разм) Тое,
што і фанабэрысты. Ц яаз. фанабэрлівасць,
-і, лс.
ФАНАБЭРЫСТЫ, ая, ае (разм) Які
любіць фанабэрыцца; з фанабэрыяй. Ф.
бзяц/ок. Фанабэрыстая натура. Ц наз. фа
набэрыстасць, і, лс
ФАНАБЭРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыц
ца; незак. (разм.). Трымацца з фанабэры
яй; важнічаць, задавацца.
ФАНАБЭРЫЯ, -і, лс. (разм.). Зазнай
ства, пыхлівасць, ганарыстасць.
ФАНАГРАМА, -ы, мн. -ы, -рАм, лс.
Дыск, плёнка, магнітная стужка і пад. з
гукавым запісам. Ц лрым. фанаграмны, -ая,
-ае.
ФАНАГРАФІЧНЫ ал фанограф
ФАНАЛОГІЯ, і, лс 1. Раздзел мова
знаўства: вучэнне аб фанемах. 77абручн/к
ла фаналое//. 2. Сістэма фанем мовы. бе
ларуская ф. II лрым. фаналагічны, -ая, -ае.
ФАНАТ, -а, мн. -ы, -аў, м. Страсны пры
хільнік каго-, чаго-н. (артыста, музычнай
групы і пад.). II лс. фанатка, -і, мн. -і, -так.
ФАНАТЙЗМ, -у; м. Склад думак і паво
дзіны фанатыка. Ц лрь/м. фанатычны, -ая,
-ае.
ФАНАТЫК, а, мн і, аў, м 1. Чала
век, які слепа адданы толькі сваёй рэлігіі,
веры. 2. леран. Чалавек, цалкам адданы
якой-н. справе, ідэям і перакананням. Ф.
эстраЗы. Ц лс. фанатычка, -і, ДА/-чцы, мн.
-і, -чак.
ФАНАТЫЧНЫ, ая, ае 1. ал фана
тызм. 2. Прасякнуты фанатызмам, улас
цівы фанатыку. Фанатычная аЗЗанасць
справе. Ц наз. фанатычнасць, -і, лс. Ф. пе
ракананняў.
ФАНАТЭКА, -і, мн. -і, -тЭк, лс. Сістэма
тызаваны збор фанаграм.
ФАНДАВАЦЬ, -дўю, -дўеш, -дўе; -дўй;
-даваны; незак., м/то (спец.). Ствараць
фонд. Ф. табары. Ц наз. фандаванне, -я, н.
ФАНЁМА, -ы, мн. -ы, -нём, лс. У мо
вазнаўстве: абстрактная гукавая адзінка
мовы, якая выконвае сэнсаадрозніваль
ную функцыю. II нрым. фанёмны, -ая, -ае /
фанематычны, -ая, -ае.
ФАНЕНДАСКОП, -а, мн ы, -аў, м
Медыцынскі прыбор для праслухоўван
ня хворых, які складаецца з дзвюх гнуткіх
слыхавых трубак, злучаных гукаўлоўнай
камерай.
ФАНЁРА, -ы, лс. 1. Тонкія драўляныя
пласціны для абліцоўкі сталярных выра
баў 2. Матэрыял са склееных тонкіх плас
цін дрэва з перакрыжаваным размяшчэн-

ФАН-ФАР
нем валокнаў драўніны. 7рохсломядя %). Ц
лрым. фанёрны, -ая, -ае.
ФАНЕРАВАЦЬ, рўю, рўеш, -рўе;
-рўй; -равуны; яездк., мяло. Абліцоўваць
фанерай (у 1 знач.). Ц ядз. фанераванне, -я,
я. / фанероўка, -і, ДЛ^-бўцы, лс. Ц лрым. фа
неравальны, -ая, -ае.
ФАНЁТЫКА, -і, ДМ -тыцы, ж. 1. Раз
дзел мовазнаўства, які вывучае гукі мовы.
Экслерымея/ядльядя %). 2. Гукавы склад
мовы. Ф. ўсхо^яіх едеордк. Ц ярым. фанет^ічны, -ая, -ае.
ФАНЗА, -ы, ДА/ -зе, лія. -ы, фанз / -аў
лс. Сялянская хата ў Кітаі, Карэі. Ц дрылі,
фанзавы, -ая, -ае.
ФАНЗА, -ьі, лс. Кітайская шаўковая
тканіна, падобная да тафты. Ц дрылі, фан
завы, -ая, -ае. Ф. сдрдфдя.
ФАНОГРАФ, -а, лія. -ы, -аў лі. Першы
прыбор для запісу і ўзнаўлення гукаў Ц
дрылі, фанаграфічны, -ая, -ае.
ФАНТ, -а, М -нце, лія. -ы, -аў, лі. 1.
толькі лія. Гульня, удзельнікі якой у якасці
штрафу выконваюць якія-н. жартоўныя
даручэнні. Туляць у збдяліы. 2. Рэч, якая
аддаецца ўдзельнікам гэтай гульні для жа
раб'ёўкі. 3. Заданне, якое даецца ўдзельні
ку гульні ў якасці штрафу.
ФАНТАЗЁР, -а, лія. -ы, -аў лі. Чалавек,
які любіць фантазіраваць. Ц лс. фантазёр
ка, -і, ДА/-рцы, лія. -і, -рак. II дрылі, фанта
зёрскі, -ая, -ае.
ФАНТАЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, руе;
-руй; яездк. 1. Прыдумваць, уяўляць,
мАрыць. 2. Выдумляць што-н. непраўда
падобнае, тое, чаго не можа быць. Дзеі//
ліяоед %)дя/лдз/руюць. II здк. сфантазіраваць,
-рую, -руеш, -руе; -руй (да 2 знач.). Ц ядз.
фантазіраванне, -я, я. / фантазёрства, -а, я.
ФАНТАЗІЯ, -і, лія. -і, -зій, лс. 1. Здоль
насць да творчага ўяўлення і само творчае
ўяўленне. Лдед/лдя %). 2. Мара, прадукт
чыйго-н. уяўлення. 7^/лд яе сд/ірдўіЗядсць,
д ф. 3. Нешта непраўдападобнае, выду
манае. 7^/лд Дзіцячдя %?. 4. Дзівацтва; не
чаканы, дзіўны ўчынак (разм.). /7рыймтід
у едтідеу ф. 5. Музычны твор свабоднага
характару; імправізацыя. Ф. яд /дэліы белдруск/хядро^яыхдесеяь. Ц дрылі, фантазійны,
-ая, -ае.
ФАНТАН, -а, лія. -ы, -аў лі. 1. Струмень
вадкасці, газу і пад., які з сілай выкідва
ецца ўверх пад высокім ціскам. Ф. яд%,/лы. Тдздеы <%?. Дроў бі? %)дя?ядядлі з рдяы. 2.
Маса чаго-н., што высока ўзлятае ўверх, з
сілай вырываецца адкуль-н. Доеяеяяы
у небе. Рдбдсць б'е фдя/лдядм (перан.). 3.
Збудаванне для падачы вады пад напорам.
Ф. у скверы. II дрылі, фантанны, -ая, -ае.
Фдя/лдяядя ядф/лд.
ФАНТАНАВАЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -нўе; яездк. Выбівацца, выходзіць
на паверхню чаго-н. у выглядзе фантана
(у 1 і 2 знач.). /7дф/лд ^дядідяуе. Ф. /бэям/.
II ядз. фантанаванне, -я, я.
ФАНТАСМАГОРЫЯ, -і, лс Прывіды,
вычварныя малюнкі, што бачацца чалаве
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ку ў хваравітым сне. Ц дрылі, фантасмага
рычны, -ая, -ае
ФАНТАСТ, -а, З/ -сце, лія ы, аў лі 1.
Чалавек, які любіць аддавацца фантазіі
(у 2 знач.), фантазёр. 2. Пісьменнік, што
працуе ў галіне фантастыкі (у 3 знач.). Ц лс.
фантастка, -і, ДА/-тцы, лія. -і, -так.
ФАНТАСТЫКА, і, ДМ тыны, ж.
Тое, што заснавана на творчым уяўленні,
на фантазіі. Ф. ядробяых лдбдяяяў. 2. Штон. нерэальнае, немагчымае. Ўсушыць /яд
кое бдтюлід/Тэ/лд лс ф./З. Жанр мастацкай
літаратуры, кіно і мастацтва, у творах яко
га адлюстроўваюцца выдуманыя, звыш
натуральныя падзеі і з'явы, а таксама самі
такія творы. /Тдеукоедя ф. Ц дрылі, фантас
тычны, -ая, -ае. Ф. рдлідя. Фдя/ядс/яычядя
лмядрд/лурд.
ФАНТАСТЫЧНЫ, -ая, -ае 1. м фантастыка. 2. Падобны на фантазію (у 2
знач.); казачны, чароўны, звышнатураль
ны. Ф. лрые/б. Ф. дейздлс. Фдя/лдс/лычяде
сея/лтіо. 3. Зусім неверагодны, непраўда
падобны. Фдя/лдс/лычндя здбумд. 75/лы чдлдеек ^дя/ядс/лычяд (прысл.) лід7іеяде//лы.
II ядз. фантастычнасць, -і, лс.
ФАНТОМ, -а, лія. -ы, -аў лі. Прывід,
здань. 7дямя/чыф.
ФАНФАРА, -ы, лія. -ы, -фАр, лс. 1. Мед
ны духавы музычны інструмент, які мае
выгляд падоўжанай трубы. 77дб еук/ фдя%?др (таксама перан.: вельмі ўрачыста). 2.
Музычная фраза, кароткі сігнал урачыс
тага характару які выконваецца на такім
інструменце. Здеучдл/ д&дяфдры. Ц дрылі,
фанфарны, -ая, -ае.
ФАНФАРОН, а, лія -ы, -аў лі (разм)
Выхваляка, хвалько, чалавек, які выстаў
ляе напаказ свае здольнасці. Ц дрылі, фан
фаронскі, -ая, -ая.
ФАНФАРОНСТВА, -а, я (разм ) Паво
дзіны фанфарона, пахвальба.
ФАНФАРЫСТ, -а, З/ -сце, лія ы, аў
лі. Ірубач, які іграе на фанфары.
ФАРА, -ы, лія. -ы, фар, лс. Ліхтар з рэф
лектарам на аўтамабілі, лакаматыве, мата
цыкле і пад. для асвятлення шляху. ТТярэбяія %)дры.
ФАРАОН, -а, лія. -ы, -аў лі. Тытул ста
ражытнаегіпецкіх цароў а таксама асоба,
якая мае гэты тытул. Ц дрылі, фараонаўскі,
-ая, -ае.
ФАРБА, -ы, лія. -ы, фарб / -аў лс. 1. Рэ
чыва, што надае той ці іншы колер прад
метам, якія яно пакрывае або насычае. Ф.
яд дцэ/лояе. 2. звычайна лія. Каларыт, ко
лер, тон (на карціне, у прыродзе і інш.).
Фдрбы дсеяяям прыроды. ^бмдтіяеді/ь лдбзе/
яркім/ (%дрбдм/. 4. Тое, што і рулсянец. %др
лісу ідліучяу/о ^дрбу. II ярым. фарбавы, -ая,
-ае (да 1 знач.).
ФАРБАВАЛЬНІК, -а, лія і, аў лі Рэ
чыва, якое выкарыстоўваецца для фарба
вання. ТТд/яурдльяыя фдрбдсдлья/к/.
ФАРБАВАЛЬНЯ, і, лія і, лень /
-льняў лс. Майстэрня або цэх, дзе фарбу
юць тканіны.

ФАРБАВАЛЬШЧЫК, а, лія і, аў,
лі. Рабочы, спецыяліст па фарбавальнай
справе II лс. фарбавальшчыца, -ы, лія. -ы,
-чыц.
ФАРБАВАЦЦА, -бўюся, -бўешся, -бўецца; -бўйся; яездк. 1. (7 /2дс. збыядмяд яе
ўлсые ). Пакрывацца, насычацца фарбай.
Сцеяы бобрд ^дрб^/оі/і/д. 2. (7 / 2 дс. зеычдйяд яд ўлсые.). Пэцкаць сабой (пра што-н.
нетрывала афарбаванае, пра свежую фар
бу). Дзесры ям/чэ фдрбу/оццд. 3. Падмалёў
ваць вусны, твар, валасы (разм.). Ц здк.
пафарбавацца, -бўюся, -бўешся, -бўецца; -бўйся (да 1 і 3 знач.), выфарбавацца,
-буюся, -бўешся, -буецца; -буйся (да 1 і
З знач.), афарбавацца, 1 і 2 ас. звычайна
не ўжыв., -бўецца (да 1 знач.) / нафарба
вацца, -бўюся, -бўешся, -бўецца; -бўйся
(да 3 знач.).
ФАРБАВАЦЬ, -бўю, -бўеш, -бўе; -бўй;
-бавбны; яездк., м//ло. 1. Пакрываць або
насычаць фарбай. Ф. сцены. 2. Пра нетры
вала, няякасна або нядаўна афарбаваныя
рэчы: пэцкаць (разм.). 3. Падмалёўваць
вусны, вейкі і пад. Ц здк. пафарбаваць,
-бўю, -бўеш, -бўе; -бўй; -бавАны (да 1 і
З знач ), афарбаваць, -бўю, -бўеш, -бўе;
-бўй; -бавОны (да 1 знач.) / выфарбаваць,
-бую, -буеш, -буе; -буй; -баваны (да 1 і
З знач.). II ядз. фарбаванне, -я, я. (да 1 і З
знач.), афарбоўка, -і, ДА/-бўцы, лс. (да 1
знач.) / пафарбоўка, -і, ДА/ -бўцы, лс. (да
1 знач.). II ярым. фарбавальны, -ая, -ае (да
1 і 3 знач.).
ФАРВАТАР, -у, лія -ы, аў, лі 1. Вод
ны шлях для бяспечнага плавання суднаў,
вызначаны сігнальнымі знакамі. ЗТдрск/
%). 2. лердя. Асноўная лінія, кірунак дзей
насці, творчасці і пад. Яео /яеррчдсць зядхобз/ццд ў %)дред/лдры сусее/лядй лдэз//. Ц
лрылі. фарватарны, -ая, -ае
ФАРМА... (2ті. форма...). Першая са
стаўная частка складаных слоў; пішацца,
калі націск у другой частцы слова падае
на першы склад, напр.: фдрлідзліеяд, фдрлід/леорчдсць, ^дрлідлтідслі, <%)дрмдцэх.
ФАРМАВАЦЬ, мўю, мўеш, мўе;
-мўй; -мавбны; яездк., мяло (спец.). Ап
рацоўваючы, штампуючы, прыдаваць
чаму-н. якую-н. форму. Ф. цэ27іу. Ц здк.
адфармаваць, -мўю, -мўеш, -мўе; -мўй;
-мавбны / сфармаваць, -мўю, -мўеш, -мўе,
-мўй; -мавбны. Ц ядз. фармаванне, -я, я. /
фармбўка, -і, Д3/-мбўцы, лс. Ц лрылі. фар
мовачны, ая, -ае
ФАРМАВЙ, -бя, -бе. 1. 2ті. форма. 2.
Прыгодны для адліўкі вырабаў у форме (у
5 знач.). Фдрлідедя сумесь. 3. Зроблены ў
форме (у 5 знач.). Ф. х/іеб.
ФАРМАКАЛОГІЯ, і, лс Навука аб уз
дзеянні лекавых рэчываў на арганізм ча
лавека і жывёлы. II лрылі. фармакалагічны,
-ая, -ае.
ФАРМАКАПЕЯ, -і, лс. (спец.). Афі
цыйны звод правіл, якім кіруюцца фар
мацэўты пры падрыхтоўцы, праверцы,
захоўванні, назначэнні лякарстваў.
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ФАРМАКОЛАГ, а, мл. і, -аў л/. Спецыяліст па фармакалогіі.
ФАРМАЛІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; здк. і незяк., мяло (кніжн.).
Паказаць (паказваць) з'яву працэс і пад.
ў фармальным выглядзе. Ц ндз. фармалі
зацыя, -і, зк. Ф. дм/сдямя.
ФАРМАЛІЗМ, -у, м. 1. Прытрымліван
не якіх-н. знешніх форм на шкоду сут
насці справы. Люрдкрдм/ычмы ф. 2. У мас
тацтве, эстэтыцы і іншых гуманітарных
навуках: агульная назва кірункаў якія аб
салютызуюць ролю формы, знешняга вы
ражэння. Ф. у л//лдрдл/урдзм дус/л Ц ярым.
фармалістычны, -ая, -ае / фармалісцкі, -ая,
-ае.
ФАРМАЛІН, -у м. Дэзынфіцыруючы
сродак з рэзкім удушлівым пахам. Ц нрь/м.
фармалінавы, -ая, -ае
ФАРМАЛІСТ, -а, А/-сце, мн. -ы, -аў, м.
1. Чалавек, чыя работа прасякнута фарма
лізмам (у 1 знач.). 2. Паслядоўнік фарма
лізму (у 2 знач.). II зк. фармалістка, -і, ДА/
-тцы, мн. -і, -так. II нрь/м. фармалісцкі, -ая,
-ае.
ФАРМАЛІСТЫКА, і, ДАТ тыцы, зк
(разм.). Фармальныя (у 2 знач.) адносіны
да чаго-н., прытрымліванне фармальнас
цей, схільнасць да знешняй формы.
ФАРМАЛЬНАСЦЬ, і, зк 1. а? фар
мальны. 2. мн. -і, -ей. Дзеянні, неабход
ныя з пункту погляду пэўнага парадку
пры выкананні, афармленні чаго-н. 2?ы/нрыл/д^ь усе фдрмдльмдсц/.
ФАРМАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. ал. форма. 2.
Прасякнуты фармалізмам (у 1 знач.). Ф.
лдбыхой бд смрдзы. 3. Заснаваны на прын
цыпах фармалізму (у 2 знач.). Ф. ме/лдб. 4.
Зроблены афіцыйна, законна. Ф. бдззол.
Фдрмдльядя лрычь/нд. 5. Такі, дзе захавана
толькі знешняя форма, які існуе толькі па
форме, для выгляду. Ф. лдбыхоб. Фдрмдльяде ярдед. Ц ядз. фармальнасць, -і, зк. (да 2
знач.).
ФАРМАТ, -у А/-мАце, мл. -ы, -аў м. Па
мер кнігі, аркуша, старонкі і пад. Ам/ад аял/кдад фдрмдл/у. Ц лрь/м. фарматны, -ая, -ае.
ФАРМАЦІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; здк. і яездк. Упарадкаваць
сектары носьбітаў інфармацыі ў камп'ю
тары з мэтай падрыхтоўкі іх для запісу но
вых дадзеных. II ядз. фармаціраванне, -я, я.
ФАРМАЦЫЯ, і, мя і, цый, зк 1.
Пэўная стадыя ў развіцці грамадства, а
таксама структура грамадства, уласцівая
дадзенай стадыі развіцця, якая характа
рызуецца ўласцівым толькі ёй спосабам
вытворчасці. 2. Сістэма поглядаў перака
нанняў уласцівая якому-н. перыяду гра
мадскага жыцця. %лдеек яоедм фдрмдцы/.
3. Сукупнасць генетычна звязаных гор
ных парод аднаго часу і спосабу ўтварэння
(спец.). II ярым. фармацыйны, -ая, -ае (да 1
і 3 знач.).
ФАРМАЦЭЎТ, -а, А/-Зўце, мя. -ы, -аў
м. Спецыяліст па фармацэўтыцы.

ФАРМАЦЭЎТЫКА, і, ДА/ тыцы, зк
Комплекс дысцыплін, якія вывучаюць
пытанні здабычы, апрацоўкі, вырабу, за
хоўвання і водпуску лекавых сродкаў Ц
лрь/м. фармацэўтычны, -ая, -ае.
ФАРМІРАВАННЕ, я, я 1. ал фарміра
вацца, фарміраваць. 2. мя. -і, -яў. Сфармі
раванае вайсковае злучэнне, часць.
ФАРМІРАВАЦЦА, рўюся, рўешся,
-рўецца; -рўйся; яездк. 1. Складвацца,
набываць пэўную форму закончанасць,
сталасць у выніку развіцця, змен. ТТэумыя
рь/еь/ хдрдкл/дру фдрм/руюццд ў бзяц/мсл/зе.
2. (7 / 2 дс. зеь/чдмяд яе ўзкь/е.). Стварац
ца, арганізоўвацца (пра групу, калектыў
і пад.). Фдрм/руеццд арулд мдробядад кдял/ралю. 3. (7 / 2 дс. зеь/ядйяд яе ўзкыз.).
Складацца з вагонаў суднаў шляхам раз
мяшчэння іх у пэўным парадку. Фдрм/руеццд цяея/'к яд 7)ерл/я. Ц здк. сфарміравйцца,
-рўюся, -рўешся, -рўецца; -рўйся. Ц ядз.
фарміравЯнне, -я, я. / фарміроўка, -і, ДА/
-бўцы, зк.
ФАРМІРАВАЦЬ, рўю, -рўеш, рўе;
-рўй; -равуны; яездк. 1. кдао-м/м/о. Вып
рацоўваць у каго-н. адпаведныя рысы ха
рактару светапогляд і пад. Ф. хдрдк/лдр
еучяяў. 2. м/л/о. Ствараць, арганізоўваць
(калектыў клас, вайсковую часць і пад.).
Ф. дл/рдб. Ф. урдб. 3. м/л/о. Састаўляць
цягнік, счэпліваючы пэўным парадкам
вагоны. Ф. /лдздрль/ сдсл/дў. Ц здк. сфармі
равана -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй; -равуны.
II мдз. фарміравйнне, -я, л. / фармірбўка, -і,
ДА/ -бўцы, зк. II лрь/м. фармірбвачны, -ая,
-ае (да 2 і 3 знач.). Ф. луякл/.
ФАРМОВАЧНЫ ал фармаваць
ФАРМбЎКА ал. фармаваць.
ФАРМОЎШЧЫК, а, мм і, аў, м Ра
бочы, спецыяліст па фармоўцы. Ц зк. фармбўшчыца, -ы, мм. -ы, -чыц.
ФАРМУЛЁЎКА, -і, ДА/ -лёўцы, мм. -і,
-лёвак, зк. 1. ал. фармуляваць. 2. Сфарму
ляваная думка, формула (у 1 знач.). 7?ырдзядя ф.
ФАРМУЛЯВАЦЬ, -лібю, -лібеш, -лібе;
-лібй; -лявАны; лездк., м/л/о. Дакладна вы
ражаць думкі, рашэнні і пад. Ф. зыздбы
кдм/ся. II здк. сфармуляваць, -лібю, -лібеш,
-лібе; -лібй; -лявАны. Ц мдз. фармулёўка, -і,
ДА/-лёўцы, зк. / фармуляванне, -я, м.
ФАРМУЛЯР, а, мл ы, аў м 1. У да
рэвалюцыйнай Расіі: паслужны спіс, куды
заносіліся звесткі аб праходжанні службы
чыноўнікамі. 2. Ліст, кніга або бланк, ку
ды заносяцца асноўныя звесткі пра стан
і эксплуатацыю механізма, збудавання
(спец.). Ф. мдм/ь/яь/. 3. Бібліятэчная ўлі
ковая картка. II лрь/м. фармулярны, -ая, -ае.
ФАРПОСТ, -а, А/ -сце, мм. -ы, -аў м.
1. Перадавы пункт на граніцы, перадавая
ўмацаваная пазіцыя. 2. лердм. Перадавы
пункт, апора чаго-н. Лкд^эмм — ф. ядеук/.
II лрь/м. фарпоставы, -ая, -ае.
ФАРС, -а, мя. -ы, -аў м. 1. Тэатральная
п'еса лёгкага, сатырыка-гумарыстычнага

ФАР-ФАР
зместу. 2. лердм. Нешта ганебнае, цыніч
нае. 77усм/ы ф. II лрь/л/. фарсавы, -ая, -ае.
ФАРСІРАВАНЫ, ая, ае Які адбыва
ецца хутчэй, чым звычайна; паскораны.
Фдрс/рдедмь/я л/эмлы.
ФАРСІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; здк. і мездк., м/л/о. 1. Уз
мацніць (узмацняць), паскорыць (пас
караць). Ф. луск см/дмцы/. 2. Пераадолець
(пераадольваць) якую-н. перашкоду або
рубеж праціўніка. Ф. лердлрдеу. Ц ядз. фар
сіраванне, -я, м. Ф. рдк/.
ФАРСІСТЫ, -ая, -ае (разм.). Які лю
біць фарсіць; франтаваты, модны. Ф.
х/іолец. Фдрс/см/де дйземме. Ц лрь/м. фар
сістасць, -і, зк.
ФАРСІЦЬ, -ршў, -сіпі, -сіць; -сім, -сіцё, -сйць; мездк. (разм.). Франціць, важ
нічаць, выстаўляючы што-н. напаказ. Ф.
адбз/мм/кдм.
ФАРСЎН, -0, мм. -й, -бў м. (разм.).
Той, хто любіць фарсіць. Ц зк. фарсўха, -і,
ДА/-сўсе, мм. -і, -сўх.
ФАРСЎНКА, -і, ДА/ -нцы, мм. -і, -нак,
зк. (спец.). Прыбор для распыльвання
якіх-н. вадкасцей або парашкападобнага
паліва ў топках паравых катлоў цыліндрах
рухавікоў і пад. Ф. лдрдеозд.
ФАРТЎНА, -ы, зк. Лёс, удача, шчаслівы
выпадак. Ф. мме слдбдрозкм/чде.
ФАРТЎХ, -А, мм. -і^ -бў м. 1. Прадмет
адзення пэўнага крою, які надзяваюць
спераду на вопратку каб засцерагчы яе
ад забруджвання. 2. Чахол, рознага роду
покрыва для машын, тэхнічных прыста
саванняў і пад. (спец.). Ц лдмяям/. фарту
шок, -шкА, мя. -шкі^ -шкбў, м. (да 1 знач.).
II лрь/м. фартуховы, -ая, -ае.
ФАРТЫСІМА, лрысл. (спец.). Яшчэ
мацней і больш гучна, чым фортэ. 7ард/^ь ф.
ФАРТЫФІКАЦЫЯ, і, зк 1. Навука аб
умацаванні вайсковых пазіцый і спосабах
абароны ад сродкаў паражэння. 2. Узвя
дзенне ваенна-інжынерных збудаванняў
а таксама самі такія збудаванні. ТТллябдя
ф. II лрь/м. фартыфікацыйны, -ая, -ае.
ФАРТЭПІЯНА, леем?/., м. Клавішны
струнны музычны інструмент (раяль ці
піяніна). Т^рдць лд ф. Ц лрым. фартэпіянны,
-ая, -ае.
ФАРФОР, -у м. 1. Мінеральная маса з
высакаякасных гатункаў белай гліны. Хубдчк/ з фдрфору. 2. зб. Вырабы, посуд з та
кой масы. 2?ысм/дед фдрфору 7Р сл/. Ц ярь/м.
фарфоравы, -ая, -ае.
ФАРЦОЎШЧЫК, а, мм і, аў м
(разм.). Той, хто займаецца спекуляцыяй
рэчамі, звычайна перакупленымі ў чу
жаземцаў II зк. фарцоўшчыца, -ы, мм. -ы,
-чыц. II лрь/м. фарцоўшчыцкі, -ая, -ае.
ФАРШ, -у, м. 1. Здробненае мяса для
прыгатавання розных відаў ежы. Дуры
лы ф. 2. Любая здробненая начынка для
страў Тфыбмы ф. II лрым. фаршавы, -ая, -ае.
ФАРШМАК, -у м. Страва са здробне
нага мяса ці селядца, запечаных з буль
бай, цыбуляй.

ФАР-ФЕД
ФАРШЫРАВАЦЬ, рўю, рўеш, -рўе;
-рўй; -раваны; незяк., мяло. Начыняць
фаршам. Ф. рыбу. II зяк. зафаршыраваць,
-рўю, -рўеш, -рўе; -рўй; -равуны. Ц няз.
фаршыраванне, -я, н /фаршыроўка, -і, ДМ
-рбўцы, эк.
ФАРЫСЕЙ, -я, мн. і, яў, м. 1. У Ста
ражытнай Іўдзеі: член іўдзейскай секты,
што вызначалася рэлігійным фанатыз
мам і дагматызмам. 2. леран. Крывадуш
ны чалавек, ханжа. Ц лс. фарысёйка, -і, ДМ
-сёйцы, мн. -і, -сёек. Ц лрь/м. фарысейскі,
-ая, -ае.
ФАРЫСЕЙНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае;
незяк. Быць фарысеем, крывадушнічаць.
ФАРЫСЕЙСТВА, -а, н. Паводзіны фа
рысея, крывадушнасць.
ФАРЭЙТАР, -а, лін. -ы, -аў, м. Фурман,
які сядзіць на першым кані пры запрэжцы
цугам. II лрь/м. фарэйтарскі, -ая, -ае.
ФАРЭЛЬ, -і, лін. -і, -ей / -яў, лс. Тое, што
і с/яронея. II лрь/м. фарэлевы, -ая, -ае / фа
рэльны, -ая, -ае.
ФАРЭРЦЫ, -аў, абз. фарэрац, -рца, м
Паўночнагерманскі народ, які складае ас
ноўнае насельніцтва Фарэрскіх астравоў.
II лс. фарЭрка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак. Ц
лрым. фарЭрскі, -ая, -ае. Фярэрскяялнжя.
ФАС, -а, л*. Выгляд спераду з твару. Фа/яя^ряфяеяцця ў ф. 77яеярнуцця фасад/.
ФАСАВАЦЬ, -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй;
-саваны; незяк., мяло. Раскладваць, раз
важваць і ўпакоўваць што-н. у пэўных
колькасцях, дозах. Ф. лячэнне. Ф. .муку. Ц
зяк. расфасаваць, -сўю, -сўеш, -сўе; -сўй;
-савАны. II няз. фасаванне, -я, н., фасоўка,
-і, ДА/-бўцы, лс., расфасоўванне, -я, н. /
расфасоўка, -і, ДМ -бўцы, лс. Ц лрым. фа
совачны, -ая, -ае / расфасовачны, -ая, -ае.
Фясоеячняя мяддыня.
ФАСАД, -а, М -дзе, мн. -ы, -аў м. Пя
рэдняя галоўная частка будынка, што вы
ходзіць на вуліцу II лрым. фасадны, -ая, -ае.
ФАСКА', -і, ДМфасцы, мн. -і, -сак, лс.
(спец.). Скошаная частка рабра, канта
шкла, металічных, драўляных і іншых вы
рабаў.
ФАСКА, -і, ДМ фасцы, мн. -і, -сак, лс.
(разм.). Кадачка з вушкамі.
ФАСОЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, лс. Адно
зерне фасолі.
ФАСОЛЯ, -і, лс. Аднагадовая расліна
сямейства бабовых з доўгімі вузкімі пладамі-стручкамі, а таксама самі стручкі і яе
насенне. Ц лрым. фасОлевы, -ая, -ае.
ФАСОН, -у, мн. -ы, -аў, м. 1. Форма,
крой, па якіх што-н. пашыта. Мэбны ф.
касцюма. 2. Знешні выгляд, форма яко
га-н. прадмета. Ф. мэб/п. 3. Паказная
франтаватасць; шык (разм.). Трымяць ф. Ц
лрым. фасОнны, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.).
ФАСОНІСТЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Пры
гожага, моднага фасону. Фясон/сліяя сукенкя. 2. Пра чалавека: франтаваты, фарсісты.
Ф. кяеяяер. Ц няз. фасоністасць, -і, лс.
ФАСОННЫ, -ая, -ае 1. ал фасон 2.
Зроблены па пэўным фасоне, мадэлі
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або прызначаны для вырабу такіх рэчаў
(спец.). Фясонняел/цце. Ф.рязец.
ФАСОЎКА ал. фасаваць.
ФАСОЎШЧЫК, а, мн і, аў, м Рабо
чы, які займаецца фасоўкай. Ф. тяязяряў.
Лл/лэчны ф. II лс. фасоўшчыца, -ы, мн. -ы,
-чыц.
ФАСТРЫГА, -і, ДМ -рызе, лс. Шво вя
лікімі шыўкамі, якім часова папярэдне
сшываецца што-н.
ФАСТРЫГАВАЦЬ, гўю, гўеш, гўе;
-гўй; -гаваны; незяк., мяло. Шыць, сшы
ваць рэдкімі шыўкамі, фастрыгаю, намя
чаючы лінію швоў ці рыхтуючы да пры
меркі. Ф. сукенку. Ф. лал/тло. Ц зяк. пра
фастрыгаваць, -гўю, -гўеш, -гўе; -гўй; -га
ваны / сфастрыгаваць, -гўю, -гўеш, -гўе;
-гўй; -гаваны. Ц няз. фастрыгаванне, -я, н.
ФАСТ-ФЎД, -у м. 1. Сістэма экспрэсхарчавання; хуткае харчаванне. 2. Страва,
набытая ў рэстаране сістэмы экспрэс-харчавання.
ФАСФАРЫЧНЫ, -ая, -ае Які свеціцца
бледным святлом, як фосфар.
ФАСФАТ, -у М -фАце, мн. -ы, -аў м.
(спец.). Соль фосфарнай кіслаты, якая
выкарыстоўваецца як угнаенне, а таксама
ў тэхніцы і медыцыне. Ц лрым. фасфатавы,
-ая, -ае / фасфатны, -ая, -ае.
ФАТ, -а, МфАце, мн. -ы, -аў м. Пусты,
пошлы чалавек, які любіць рысавацца,
пазіраваць.
ФАТА, -ьі, ДМ фацё, лс. Галаўны ўбор
нявесты: лёгкая белая накідка з кісяі або
карунак. А?сельняя ф.
ФАТАВАТЫ, -ая, -ае (разм.). Схільны
да фатаўства. Ц няз. фатаватасць, -і, лс.
ФАТАГРАФАВАЦЦА, -фўюся, фўеш
ся, -фўецца; -фўйся; незяк. Атрымліваць
сваё адлюстраванне пры дапамозе фата
графіі (у 1 знач.). II зяк. сфатаграфавацца,
-фўюся, -фўешся, -фўецца; -фўйся. Ц няз.
фатаграфаванне, -я, н.
ФАТАГРАФАВАЦЬ, фўю, фўеш, фўе;
-фўй; -фавбны; каао-м/тло., незяк. Зды
маць фатаграфічным апаратам. Ц зяк. сфа
таграфаваць, -фўю, -фўеш, -фўе; -фўй;
-фаваны. II няз. фатаграфаванне, -я, н.
ФАТАГРАФІЗМ, -у м. Знешне даклад
нае, літаральнае, але не абагуленае адлюс
траванне рэчаіснасці.
ФАТАГРАФІЯ, і, мн і, фій, лс 1.
Атрыманне вобразаў прадметаў на свят
лоадчувальных пласцінках, плёнках. Хяляроеяя ф. 2. Здымак, атрыманы такім
спосабам. Студэнцкая ф. 3. Майстэрня,
установа, дзе займаюцца фатаграфаван
нем. II лрым. фатаграфічны, -ая, -ае (да 1
знач.).
ФАТАЛІЗМ, -у м. Містычная вера ў не
пазбежнасць лёсу у тое, што ўсё ў свеце
нібы загадзя вызначана наперад. Ц лрым.
фаталістычны, -ая, -ае.
ФАТАЛІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў, м.
Чалавек, які верыць у непазбежнасць лёсу.
II лс. фаталістка, -і, ДМ-тцы, мн. -і, -так.

ФАТАЛІСТЫЧНЫ, -ая, -ае 1. а/? фата
лізм. 2. Тое, што і фя/ляльны. Ц няз. фаталіс
тычнасць, -і, лс.
ФАТАЛЬНЫ, -ая, -ае. Быццам прызна
чаны лёсам; непазбежны, наканаваны. Ф.
збеа якяя/чнясцей. Фяліяльняе сулжЗзенне. Ц
няз фатальнасць, -і, лс.
ФАТАЎСКІ -ая, -бе. Уласцівы фату.
ФяАляўск/я манеры.
ФАТАЎСТВО, -0, н. Паводзіны фата.
ФАТОГРАФ, -а, мн. -ы, -аў, м. Спецыя
ліст па фатаграфіі (у 1 знач.).
ФАЎНА, -ы, лс. Сукупнасць усіх відаў
жывёл пэўнай мясцовасці ці геалагічнага
перыяду. Ф. Даяябелсскяй лупіны.
ФАЦ&Г, -а, М -цбце, мн. -ы, -аў; м.
(разм.). Камічны, забаўны чалавек або
нейкі малазнаёмы чалавек.
ФАЦЭТНЫ, -ая, -ае (разм.). Камічны,
забаўны. II няз. фацэтнасць, -і, лс.
ФАШЫЗМ, -у, м. Ідэалогія ваяўнічага
шавінізму і расізму якая імкнецца да зні
шчэння дэмакратыі, устанаўлення рэжы
му жорсткай рэакцыі і развязвання захоп
ніцкіх войнаў. II лрь/м. фашысцкі, -ая, -ае.
Ф. рэлсым.
ФАШЫНА, -ы, мн. -ы, -шын, лс.
(спец.). Звязаны пучок, жмут галля, чаро
ту для ўмацавання насыпаў, плацін, дарог
па балоце і пад. Ц лрь/м. фашынны, -ая, -ае.
ФАШЫСТ, а, М сце, мн ы, аў, м
Прыхільнік фашызму член фашысцкай
арганізацыі. Ц лс. фашыстка, -і, ДМ -тцы,
мн. -і, -так. II лрь/л/. фашысцкі, -ая, -ае.
ФАЭТОН', а, мн ы, аў м 1. Лёг
кі экіпаж з адкідным верхам. 2. Легкавы
аўтамабіль, у якім можна адкідаць верх. Ц
лрь/м. фаэтонны, -ая, -ае.
ФАЭТОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Птушка
сямейства весланогіх, якая жыве ў трапіч
ных морах.
ФАЯНС, -у м. 1. Мінеральная маса з
асобных гатункаў гліны з дамешкам гіпсу
і іншых рэчываў якая служыць для выра
бу керамікі. 2. зб. Посуд, вырабы з гэтай
масы. II лрь/м. фаянсавы, -ая, -ае.
ФЕАдАл, -а, мн. -ы, -аў, м. Пры феа
далізме: прадстаўнік пануючага класа,
памешчык, які эксплуатуе прыгонных
сялян.
ФЕАДАЛІЗМ, -у м. Ірамадска-эканамічная фармацыя, у аснове якой ляжыць
уласнасць феадала на сродкі вытворчасці і
прыгонных сялян. II лрь/м. феадальны, -ая,
-ае.
ФЕДЭРАЛІЗМ, -у,м. 1. Дзяржаўны лад,
заснаваны на прынцыпах федэрацыі (у 1
знач.). 2. Палітычны рух за ўстанаўленне
такога ладу. Ц лрь/м. федэралісцкі, -ая, -ае.
ФЕДЭРАЛІСТ, -а, Л/ -сце, мн. -ы, -аў
м. Прыхільнік федэралізму. Ц лс. федэра
лістка, -і, ДМ-тцы, мн. -і, -так.
ФЕДЭРАЦЫЯ, і, мн і, цый, эк. 1.
Дзяржава, якая складаецца з самастойных
дзяржаў або дзяржаўных утварэнняў што
захоўваюць пэўную юрыдычную і палі
тычную самастойнасць; адпаведная фор-
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ма дзяржаўнага ўладкавання. Росйскоя
Ф. 2. Саюз асобных таварыстваў арганіза
цый. /йлкмотноя <%). II лрь/м. федэратыўны,
-ая, -ае / федэральны, -ая, -ае (да 1 знач.).
Федэратыўная ^зяржаеа. Федэратыўная
о^з/нко. 7/а фе^эроть/ўнь/х лапатках. Фе^эраяьнь/ кон^іер.
ФЕЕРВЕРК, у; мн. і, аў м. Каляро
выя агні ў паветры, якія атрымліваюцца
пры спальванні разнастайных парахавых
сумесей у час розных свят, урачыстасцей і
пад. Святочны %?. Ф. слоў (перан.: пра ліш
няе мнагаслоўе). Ц лрым. феерверачны, -ая,
-ае.
ФЕЕРВЕРКЕР, а, мн -ы, -аў м У цар
скай Расіі: унтэр-афіцэр артылерыі.
ФЕЕРЁІЧНЫ, ая, -ае 1. ал феерыя 2.
Казачны, чароўны, як у феерыі. Феерыч
нае 6Й06ЙНЧД. II нлз. феерычнасць, -і, лс. (да
2 знач.).
ФЕЁРЫЯ, і, мн -і, рый, лс 1. Тэат
ральнае або цыркавое прадстаўленне з
казачным сюжэтам, раскошнымі дэка
рацыямі і рознымі сцэнічнымі эфектамі.
2. леран. Чароўнае, казачнае відовішча. Ц
лрым. феерЫчны, -ая, -ае (да 1 знач.). Фее
рычныя эфекты.
ФЕЛАХ, -а, мн. -і, -аў м. Селянін-земляроб у арабскіх краінах. Ц лрым. фелахскі,
-ая, -ае.
ФЕЛЬД'ЕГЕР, а, мн ы, аў, м Ваен
ны або ўрадавы кур'ер для дастаўкі вельмі
важных даручэнняў Ц лрым. фельд'егерскі,
-ая, -ае. Феям)-егерская локана.
ФЕЛЬДМАРШАЛ, -а, мн ы, -аў, м У
рускай дарэвалюцыйнай і некаторых за
межных арміях: вышэйшае генеральскае
званне, а таксама асоба, якая мае гэта
званне. Ц лрым. фельдмаршальскі, -ая, -ае.
ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ, я, мн і, яў, м У
рускай дарэвалюцыйнай і некаторых за
межных арміях: званне старшага унтэрафіцэра ў пяхоце, памочніка камандзіра
роты па гаспадарцы, а таксама асоба, якая
мае гэта званне. Ц лрым. фельдфебельскі,
-ая, -ае.
ФЕЛЬЕТАНІСТ, а, А/ сце, мн ы, аў
м. Аўтар фельетонаў. Ц лс. фельетаністка,
-і, ДА/ -тцы, мн. -і, -так. Ц лрым. фельета
нісцкі, -ая, -ае.
ФЕЛЬЕТОН, -а, мн -ы, -аў м Газетны
або часопісны артыкул на злабадзённую
тэму у якім выкарыстаны гумарыстыч
ныя і сатырычныя прыёмы выкладання. Ц
лрым. фельетонны, -ая, -ае.
ФЕЛЬЧАР, а, мн -ы, аў, м Памоч
нік урача, асоба з сярэдняй медыцынскай
адукацыяй. Ц лс. фельчарка, -і, ДА/ -рцы,
мн. -і, -рак. II лрым. фельчарскі, -ая, -ае.
Фельчарскія курсы.
ФЕЛЙЭГА, -і, ДА/-лк5зе, мн. -і, -лйц лс.
Невялікае паруснае бяспалубнае судна на
паўднёвых морах.
ФЕН, -а, мн. -ы, -аў м. Электрычны
прыбор для сушкі валасоў нагрэтым па
ветрам.

ФЕНАЛОГІЯ, -і, лс. Раздзел біялогіі, які
вывучае сезонныя з'явы ў жывой прыро
дзе, змены ў раслінным і жывёльным све
це, абумоўленыя зменай пор года і ўмова
мі надвор'я. II лрым. феналагічны, -ая, -ае.
ФЕНАМЕНАЛЬНЫ, ая, ае Выключ
ны, незвычайны; выдатны па сваіх якас
цях. Фенаменальныя здольнасці. Ф. аолас. Ц
наз. фенаменальнасць, -і, лс
ФЕНІКС, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Міфала
гічная птушка, якая валодае здольнасцю
пры набліжэнні смерці згараць, а потым
зноў узнікаць з попелу. 2. Сімвал вечнага
абнаўлення. .Узнік, як %?. з попелу.
ФЕНІЛ, -у, м. Вуглевадародны рады
кал^ (у 2 знач.), астатак бензолу, што ўва
ходзіць у склад многіх арганічных злучэн
няў II лрым. фенілавы, -ая, -ае.
ФЕНОЛ, -у, м. Арганічнае злучэнне,
вытворнае бензолу араматычны вуглева
дарод; карболавая кіслата. Ц прым. фенола
вы, -ая, -ае.
ФЕНОЛАГ, -а, мн. -і, -аў, м. Спецыя
ліст па феналогіі.
ФЕНОМЕН, а, мн -ы, аў м 1. Не
звычайная, асаблівая з'ява, рэдкі факт. 2.
Пра чалавека, які адрозніваецца выдат
нымі здольнасцямі, талентам. /?н #ыу фе
номенам розуму і высакароднасці.
ФЕРАСПЛАЎ, -лАву, мн. -лАвы, -л&ваў,
м. (спец.). Сплаў жалеза з якім-н. іншым
элементам. Ц лрым. ферасплаўны, -ая, -ае.
ФЕРЗЬ, ферзй, мн. ферзі^ -ёў м. Самая
моцная фігура ў шахматнай гульні. Ц лрым.
ферзевы, -ая, -ае. Ф. еамйт.
ФЕРМА', -ы, мн. -ы, ферм і -аў лс. 1.
Жывёлагадоўчая гаспадарка сельскагас
падарчага прадпрыемства. Делн/ля ў раё
не малочная ф. 2. Прыватнае сельскагас
падарчае прадпрыемства, заснаванае на
ўласнай або арандаванай зямлі.
ФЕРМА, -ы, мн. -ы, ферм і -аў лс.
(спец.). Збудаванне, канструкцыя са злу
чаных між сабой металічных ці драўляных
брусоў А/ястояоя ф. Ц лрым. фёрмавы, -ая,
-ае.
ФЕРМЕНТ, у А/ нце, мн ы, аў м
(спец.). Бялковае рэчыва, якое выпрацоў
ваецца клеткай і паскарае хімічныя рэак
цыі ў жывых сістэмах. Ц лрым. фермёнтны,
-ая, -ае.
ФЕРМЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Уладальнік
або арандатар фермы' (у 2 знач.). Ц лрым.
фёрмерскі, -ая, -ае.
ФЕРМЕРСТВА, а, н 1. Фермерская
сістэма гаспадаркі. 2. зО. Фермеры.
ФЕРТ, -а, А/-рце, мн. -ы, -аў, м. 1. Ста
рая назва літары «ф*. 2. Самаздаволены,
фарсісты і франтаваты чалавек (разм.). 0
Хадзіць фертам (разм.) — мець самаздаво
лены выгляд.
ФЕСКА, -і, ДА/ фёсцы, мн. -і, -сак, лс.
Шапачка ў форме ўсечанага конуса з ку
тасом (галаўны ўбор у некаторых краінах
Блізкага Усходу).
ФЕСТОН, -у мн. -ы, -аў, м. Адзін з выс
тупаў зубчастай аблямоўкі па краях су

ФЕЕ-ФІГ
кенкі, фіранкі, штор і пад. Ц ломянм/. фес
тончык, -а, мн -і, -аў, м. Ц лрым. фестонны,
-ая, -ае.
ФЕСТЫВАЛЬ, -ю, мн. -і, -яў м Шы
рокая грамадская ўрачыстасць з паказам
і праглядам дасягненняў якіх-н. відаў
мастацтва. Ф. (йкументдльных фтьмоў. Ц
лрым. фестывальны, -ая, -ае
ФЕТР, -у м. Лепшы гатунак лямцу які
ідзе на выраб капелюшоў валёнак і інш. Ц
лрь/м. фётравы, -ая, -ае.
ФЕТЁІШ, а, мн ы, аў м 1. У пер
шабытных народаў: прадмет, надзелены
звышнатуральнай магічнай сілай, які слу
жыць аб'ектам рэлігійнага культу. 2. пе
рон. Тое, што карыстаецца бясспрэчным
прызнаннем, чаму вераць і слепа пакла
няюцца.
ФЕТЫШЫЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; зок. і незок., м/то. Ператва
рыць (ператвараць) што-н. у фетыш (у 2
знач.); адносіцца да чаго-н. як да фетыша.
II ноз. фетышызацыя, -і, лс.
ФЕТЫШЫЗМ, у, м 1. Культ неа
душаўлёных прадметаў у першабытных
народаў. 2. Пакланенне фетышам (у 2
знач.), фетышызацыя чаго-н. Ц лрь/м. фе
тышысцкі, -ая, -ае.
ФЕХТАВАЛЬШЧЫК, а, мн і, аў, м
Спартсмен, які займаецца фехтаваннем. Ц
лс. фехтавальшчыца, -ы, мн -ы, -чыц
ФЕХТАВАННЕ, -я, н. Від спорту: мас
тацтва барацьбы на рапірах, шпагах, шаб
лях і пад.
ФЕХТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
незок. Біцца на рапірах, шпагах, шаблях і
пад.; займацца фехтаваннем. Ц лрь/м. фех
тавальны, -ая, -ае.
ФЕШЭНЕБЕЛЬНЫ, ая, ае Які ад
павядае патрабаванням найлепшага густу
і моды; элегантны, раскошны. Ф. <3ом о<3лочь/нку. II ноз. фешэнёбельнасць, -і, лс.
ФЕЯ, -і, мн. -і, фей, лс. У заходнееўра
пейскай міфалогіі: істота жаночага полу
здольная рабіць цуды; чараўніца. Доброя
%). Злая ф.
ФІБРА', -ы, мн. -ы, фібр / -аў лс. 1. Ва
лакно расліннай або жывёльнай тканкі
(уст.). 2. перон., мн. У выразе: усімі фібрамі душы — вельмі моцна, страсна. /Теноейзець ус/м/ %,йром/ <3ум/ь/. /мкнуццо ўс/'м/'
фйром/ (Зум/ы.
ФІБРА, -ы, лс. (спец.). Трывалая папя
ровая маса, апрацаваная хімічным споса
бам і спрасаваная, якая замяняе скуру а
таксама з'яўляецца ізаляцыйным матэры
ялам. II лрь/м. фібравы, -ая, -ае. Ф. чомо^он.
ФІБРОМА, -ы, мн. -ы, -6м, лс. (спец.).
Дабраякасная пухліна з валакністай злу
чальнай тканкі. II лрь/м. фібромны, -ая, -ае
/ фібраматозны, -ая, -ае
ФІГА', -і, ДА/фізе,мн. -і, фіц лс. (разм.).
Тое, што і ^уля (у 2 знач.). 0 Фіга з мас
лам — нічога, зусім нічога. Фіга на талер
цы — непрыемнасць для каго-н., прыха
ваная ветлівасцю, далікатнасцю.

ФІГ-ФІЛ
ФЙА^, -і, ДА/фізе, мн. -і, фіц лс. 1. Суб
трапічнае дрэва сямейства тутавых, сма
коўніца, інжыр. 2. Плод гэтага дрэва. Ц
лрым. фігавы, -ая, -ае.
ФЙЛІ-МІЕЛІ, фігляў-мігляў (разм.).
Жарты, хітрыкі, незразумелыя і непрыс
тойныя прыёмы для дасягнення чаго-н.
.Робаю я дамы 0., ле лройбзо/
ФІГЛЯР, -А, мм. -й, -бў м. 1. Фокуснік,
акрабат (уст.). 2. лерал. Пра чалавека, які
імкнецца прыцягнуць да сябе ўвагу крыў
ляннем, жартамі (разм.). Ц лрым. фіглярскі,
-ая, -ае.
ФІГЛЯРНІЧАЦЬ, аю, -аеш, -ае; лезак
(разм.). Тое, што і ^малярыць.
ФІГЛЯРСТВА, -а, л. (разм.). Паводзіны
фігляра або выхадка фігляра (у 2 знач.).
ФІГЛЯРЫЦЬ, ру, рыш, рыць; ле
зак. (разм.). Займацца фіглярствам, крыў
ляцца.
ФІГЎРА, -ы, мл. -ы, -гўр, зк. 1. У геа
метрыі: частка плоскасці, абмежаваная
замкнутай лініяй, а таксама наогул сукуп
насць размешчаных пэўным чынам пун
ктаў, ліній, паверхней і цел. 2. Комплекс
рухаў пры выкананні чаго-н. (у танцы,
пры катанні на лыжах і пад.). 77ермдія %).
кадрылі. 3. Постаць чалавека або жывёлы
ў скульптуры, жывапісе. Скульптурная %).
4. Пра чалавека (звычайна невядомага,
незнаёмага ці кепска бачнага). У цемнаце
прайшлі' ліры %)іауры. 5. Целасклад, а так
сама знешнія абрысы, формы чалавека.
Дзяумылд з лрыаолсай Хмурай. 6. лерлл.
Пра чалавека як носьбіта якіх-н. якасцей,
уласцівасцей. Буйная лдя/ліычлля
Ра
ле# ел быў вялікай ^лаўрай. 7. У шахматах:
кароль, ферзь, ладдзя, слон і конь. 8. У
гульні ў карты: старшая ігральная карта —
валет, дама, кароль, туз. 9. Моўны зварот,
стылістычны прыём, які надае мове асаб
лівую выразнасць. Рытмічныя %,йуры. Ц лаліянш. фігурка, -і, ДЛ^-рцы, мл. -і, -рак, лс.
(да 3 і 5 знач.). Ц лрылі. фпурны, -ая, -ае (да
5 знач.).
ФІГУРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
лездк. 1. Быць, знаходзіцца, прысутнічаць
дзе-н., прымаючы ўдзел у чым-н. Ф. лд
сходзе ў якдс^/здлрдм/длдед. 2. Называцца,
упамінацца. Т^лід лрдбяемд ле з&йурдед/ід
лдз <езбзе. Ц лдз. фігураванне, -я, л.
ФІГУРАЛЬНЫ, ая, ае Алегарычны,
вобразны. Ф. зварот. Ф. сэнс. Ц лдз. фігу
ральнасць, -і, лс
ФІГУРАНТ, а, М нце, мл -ы, аў м
1. Танцоўшчык у групавых балетных выс
тупленнях (уст.). 2. Тое, што і слідліыслі
(уст.). 3. Той, хто праходзіць у якасці аб
вінавачанага, падазраванага або сведкі па
судовай справе. Ф. крым/лдяьлдй справы. Ц
лс. фігурантка, -і, 2/3^-тцы, мл. -і, -так.
ФІГЎРНЫ, -ая, -ае. 1. ал. фігура. 2. Які
мае складаную форму; мае ўзор. Фігурная
рдмкд. 3. Які выконваецца з фігурамі (у
2 знач.) або прызначаны для такога вы
канання. Фі?)рлде плаванне. Фігурнае калідлле лд каньках. Фіеурныя канькі. 4. Які
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мае прыгожую фігуру (разм.). Ф/аурлдя
бзяўчына. II лдз. фігурнасць, -і, лс.
ФІГУРЫСТ, -а, М -сце, мл ы, -аў, м
Спартсмен, які займаецца фігурным ка
таннем на каньках. Ц лс. фігурыстка, -і, ДА/
-тцы, мл. -і, -так.
ФІГЎРЫСТЫ, -ая, ае (разм ) 1. Скла
даны па форме. Ф/еурысіядя разьба. 2. Які
мае прыгожую фігуру (у 5 знач.). Ф. хло
пец.
ФІДЭІЗМ, -у м. Філасофскае вучэнне,
якое сцвярджае прымат веры над розу
мам. II лрым. фідэістычны, -ая, -ае.
ФІДЭІСТ, -а, Л/ -сце, мл. -ы, -аў, м.
Паслядоўнік фідэізму Ц лс. фідэістка, -і,
273^ -тцы, мл. -і, -так. II лрылі. фідэісцкі,
-ая, -ае.
ФІЁІД, -а, 3/-дзе, мл. -ы, -аў м. Вузкі,
з крутымі і высокімі берагамі марскі заліў
які глыбока ўразаецца ў сушу. Скдлбылдўскія %?іёрбы.
ФІЖМЫ, -аў (гіст.). Шырокі каркас,
зроблены з кітовага вуса ў выглядзе абру
ча, які надзяваўся пад спадніцу і надаваў
ёй пышнасць, а таксама спадніца з такім
каркасам.
ФІЗІЁЛАГ, -а, ліл. -і, -аў м. Спецыяліст
па фізіялогіі (у 1 знач.).
ФІЗІК, -а, ліл. -і, -аў м. Спецыяліст па
фізіцы.
ФІЗІКА, -і, ДАІ -зіцы, лс. 1. Навука аб
уласцівасцях і будове матэрыі, аб формах
яе руху і зменах. 7эдрэтычлдя ф. 2. Бу
дова і ўласцівасці, формы руху і змянен
ня якой-н. матэрыі. Ф. цвербаеа цела. Ф.
плазмы. Ф. ябра. II лрым. фізічны, -ая, -ае.
ФІЗІЧНЫ, -ая, -ае. І. ал. фізіка. 2. Які
мае адносіны да чалавечага арганізма або
да дзейнасці мышцаў мускулаў; цялесны.
Фіз/члдя праца. Фізічлдя лрыедлсосць. 77ердмдечы фізічна (прысл.). 3. Які адносіцца
да палавых узаемаадносін. Фізічная бліз
касць. 4. Матэрыяльны. Фізічнае старэнне
машын. О Фізічная асоба (спец.) — чала
век, індывід як носьбіт грамадзянскіх пра
воў і абавязкаў.
ФІЗІЯЛОГІЯ, і, лс 1. Навука аб жыц
цядзейнасці арганізма, яго клетак, орга
наў функцыянальных сістэм. Ф. чалавека.
Ф. раслін. 2. Сукупнасць жыццёвых пра
цэсаў што адбываюцца ў арганізме і яго
частках. Ф. вышэйшай нервовай дзейнасці.
Ф. дыхання. 3. леран. Грубая пачуццёвасць,
секс (разм.). Ц лрым. фізіялагічны, -ая, -ае.
ФІЗІЯНОМІЯ, -і, мн і, мій, лс Твар
чалавека, ^/елрыемная ф. 77ацешная ф. Ф.
мясцовасці, вёскі (перан.: знешні выгляд).
ФІЗІЯТЭРАПЕЎТ, а, АТ ёўце, мн ы,
-аў, м. Спецыяліст па фізіятэрапіі. Зфач-ф.
ФІЗІЯТЭРАПІЯ, -і, лс Раздзел меды
цыны, які вывучае ўздзеянне на арганізм
розных фізічных фактараў (святла, цеп
лыні, вады, электрычнасці і пад.) і лячэн
не хвароб фізічнымі прыроднымі сродка
мі. II лрым. фізіятэрапеўтычны, -ая, -ае. Ф.
кдбінеіл.

ФІЗКУЛЬТЎРА, -ы, лс. Усебаковае ўма
цавана і ўдасканаленне чалавечага цела
пры дапамозе фізічных практыкаванняў а
таксама адпаведная дысцыпліна. Зала бля
фізкультуры. Лблусціць скобкі на фізкуль
туру. II лрым. фізкультурны, -ая, -ае.
ФІЗКУЛЬТУРНІК, -а, мн -і, -аў м І.
Чалавек, які займаецца фізічнай культу
рай, спортам. 2. Выкладчык фізкультуры
(разм) II лс. фізкульгўрніца, -ы, мн. -ы,
-ніц.
ФІКС. У выразе: Ідэя фікс (кніжн.) —
неадчэпная, навязлівая думка, якая не дае
спакою каму-н.
ФІКСАВАЦЬ, сўю, -сўеш, -сўе; -сўй;
-саваны; нездк., што. 1. Адзначаць на па
перы, замацоўваць што-н. у свядомасці,
запамінаць. Ф. усе бробязі. Ф. у дамяці. 2.
Канчаткова ўстанаўліваць, замацоўваць.
Ф. тэрмія карабы. 3. Сканцэнтроўваць,
накіроўваць. Ф. ува^у. 4. Замацоўваць у
пэўным становішчы. Ф. хворую канеч
насць. 5. Апрацоўваць матэрыял хімічным
рэчывам для замацавання саставу; формы
(спец.). II зак. зафіксаваць, -сўю, -сўеш,
-сўе; -сўй; -саваны. Ц наз. фіксаванне, -я,
н. і фіксацыя, -і, лс.
ФІКСАЖ, -у м. (спец.). Хімічны рас
твор, у якім прамываюць пасля праяўлен
ня фатаграфічную плёнку, пласцінку або
адбітак з яе для замацавання відарыса. Ц
лрым. фіксажны, -ая, -ае. Фіксалсныя рас
творы.
ФІКСАТУАР, -у, м. Памада для валасоў
для надання патрэбнай формы мужчын
скай прычосцы.
ФІКТЫЎНЫ, -ая, -ае. Які з'яўляецца
фікцыяй. Фіктыўныя бакументы. Ц наз.
фіктыўнасць, -і, лс.
ФІКУС, -а, мн. -ы, -аў, м. Трапічная
вечназялёная расліна сямейства тутавых
з авальнымі лістамі, якая вырошчваецца
як дэкаратыўная. Ц лрым. фікусны, -ая, -ае.
ФІКЦЫЯ, -і, лс. Наўмысна выдуманае
становішча, з'ява і пад., якія не адпавяда
юць рэчаіснасці і выкарыстоўваюцца як
падробка.
ФІЛАКАРТЫСТ, а, Л/ сце, мн -ы, -аў
м. Чалавек, які займаецца філакартыяй. Ц
лс. філакартыстка, -і,,ДЛ^-тцы, мя. -і, -так.
II лрым. філакартысцкі, -ая, -ае.
ФІЛАКАРТЫЯ, -і, лс. Калекцыянаванне паштовак. Ц лрым. філакартычны, -ая,
-ае.
ФІЛАЛОГІЯ, -і, лс Сукупнасць навук,
якія вывучаюць мову і літаратуру. Славян
ская 0. II лрым. філалагічны, -ая, -ае.
ФІЛАНТРОП, -а, мн ы, -аў м Чала
век, які займаецца філантропіяй. Ц лс. фі
лантропка, -і, ДМ-пцы, мн. -і, -пак.
ФІЛАНТРОПІЯ, -і, лс. Дабрачынная
дзейнасць, аказанне дапамогі бедным і
тым, хто мае ў чым-н. патрэбу; іх апека
ванне II лрым філантрапічны, -ая, -ае. Філантралічнае таварыства.
ФІЛАРМОНІЯ, -і, мн і, -ній, лс І.
Установа, якая займаецца арганізацыяй
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канцэртаў і прапагандай музычнага мас
тацтва. Артыст фыармонй. 2. Канцэртная
зала такой установы. Ц лрым. філарма
нічны, -ая, -ае. Ф. аркестр.
ФІЛАСОФІЯ, і, лс 1. Навука аб най
больш агульных законах развіцця гра
мадства, прыроды і мыслення. 2. чаео.
Метадалагічныя прынцыпы, што ляжаць
у аснове якой-н. навукі. Ф. еісторыі. 3.
Абстрактныя, пустыя разважанні (разм.).
//двом/тд тыразвёў тут цэлую філасофію?
II ярым. філасофскі, -ая, -ае (да 1 знач.).
ФІЛАСОФСКІ, -ая, ае 1. ел філа
софія. 2. Уласцівы філосафу (у 2 знач.);
спакойны, разважлівы, удумлівы. Філа
софскія дбносіны бд слраеы. 3. лерак. Ілыбакадумны, сур'ёзны (разм.). Рабіць з філасофскім выаяябам. 4. У аснову якога пак
ладзена глыбокая ідэя (кніжн.). Філасоф
ская паэма. О Філасофскі камень — згодна
з уяўленнямі сярэдневяковых алхімікаў
фантастычнае цудадзейнае рэчыва, якое
можа ператвараць металы ў золата, вылеч
ваць усе хваробы, вяртаць маладосць і гд.
ФІЛАСОФСТВАВАЦЬ, ствую, -ствуеш, -ствуе; -ствуй; яезак. 1. Разважаць на
філасофскія тэмы. 2. лерак. Мудраваць,
разважаць на абстрактныя тэмы (разм.). Ц
каз. філасофстваванне, -я, к
ФІЛАТЭЛІСТ, а, Л/ сце, лік ы, -аў лі
Чалавек, які займаецца калекцыянаваннем марак. Ц ж. філатэлістка, -і, ДА?-тцы,
мн. -і, -так. II лрым. філатэлісцкі, -ая, -ае.
ФІЛАТЭЛІІ, -і, ж. Калекцыянаванне
і вывучэнне паштовых марак, паштовых
знакаў. II лрым. філатэлістычны, -ая, -ае.
ФІЛАФАНІСТ, а,
сце, мн. ы, аў
м. Чалавек, які займаецца філафаніяй. Ц
ж. філафаністка, -і, ДМ-тцы, мя. -і, -так. Ц
лрым. філафанісцкі, -ая, -ае
ФІЛАФАНІЯ, -і, ж. Калекцыянаванне
гуказапісаў на розных носьбітах. Ц лрым.
філафанічны, -ая, -ае
ФІЛЕ', леек/!., я. 1. Мяса вышэйшага
гатунку з сярэдняй часткі хрыбта тушы. 2.
Кусок мяса або рыбы, ачышчаны ад кас
цей, а таксама ежа з такога мяса. Ф. скум
брыі. II лрым. філёйны, -ая, -ае.
ФІЛЕ, леек/?., я. Вышыўка па сетцы з
нітак або ажурная вязка. Ц лрым. філёйны,
-ая, -ае. Філейная работа.
ФІЛЕЙ, -ю, м. Тое, што і філе' (у 1
знач.). II лрым. філёйны, -ая, -ае. Філейная
еыразка.
ФІЛЁНГА, -і, ДМ -нзе, мн. -і, -лёнг
і -аў ж. (спец.). 1. Тонкая дошка або фа
нера, якая ўстаўляецца ў дзвярную або
іншую раму. 2. Вузкая каляровая палос
ка, якая аддзяляе афарбаваную панэль ад
верхняй часткі сцяны. Ц лрым. філянговы,
-ая, -ае.
ФІЛЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. (уст.). Палі
цэйскі агент, сышчык. Ц лрым. філёрскі,
-ая, -ае.
ФІЛІГРАННЫ, ая, ае 1. Які мае ад
носіны да філіграні; зроблены з філіграні
(у 1 знач.). Філігранныя вырабы. 2. леран.

Вельмі дакладны, які патрабуе асаблівай
увагі да дробязей і дэталей, старанна і тон
ка выкананы. Філіграннае майслмрства. Ц
лрым. філіграннасць, -і, ж.
ФІЛІГРАНЬ, -і, мн -і, ей і яў, ж I.
Мастацкі ювелірны выраб з тонкага кру
чанага залатога, сярэбранага або іншага
дроту які мае выгляд карункаў 2. Вадзя
ны знак на паперы, а таксама папера з та
кім знакам.
ФІЛІН, -а, мн. -ы, -аў м. Драпежная
начная птушка атрада соў
ФІЛІПІКА, -і, ДМ -піцы, ж. (кніжн.).
Гнеўная выкрывальная прамова, выступ
ленне супраць каго-, чаго-н.
ФІЛІСТАР, -а, мн. -ы, -аў м. Чалавек з
вузкім мяшчанскім кругаглядам і ханжас
кімі паводзінамі; абывацель. Ц лрым. фі
лістарскі, -ая, -ае.
ФІЛІСТАРСТВА, -а, н. Погляды і паво
дзіны філістара; абывацельская коснасць
1 ханжаства.
ФІЛІЯЛ, -а, мн. -ы, -аў м. Аддзяленне
буйнога прадпрыемства, якой-н. устано
вы ці арганізацыі. Ф. банка. Ц лрым. фі
ліяльны, -ая, -ае.
ФІЛОЛАГ, -а, мн. -і, -аў м. Спецыяліст
па філалогіі.
ФІЛОН, -а, мн. -ы, -аў м. (разм., па
гард.). Лодар, гультай.
ФІЛОНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; нездк.
(разм.). Лодарнічаць, нічога не рабіць. Ддволі (Д, трэба працаваць.
ФІЛОСАФ, -а, мн ы, -аў м 1. Спе
цыяліст па філасофіі, а таксама ўвогуле
мысліцель, што займаецца распрацоўкай
пытанняў светапогляду. 2. лердн. Чалавек,
які ўдумліва, сур'ёзна ставіцца да жыцця,
спакойна і разважліва адносіцца да жыц
цёвых няўдач і стрэсаў 3. Тбй, хто схільны
да абстрактных разважанняў (разм.).
ФІЛУМЕНІСТ, -а, М -сце, мн -ы, -аў
м. Чалавек, які займаецца філуменіяй. Ц
ж. філуменістка, -і, ДМ-тцы, мн. -і, -так. II
лрым. філуменісцкі, -ая, -ае.
ФІЛУМЕНІЯ, -і, ж. Калекцыянаванне
этыкетак з карабкоў ад запалак, карабкоў
саміх запалак і пад.
ФІЛЬМ, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Твор мас
тацтва для дэманстрацыі, паказу ў кіно;
кінакарціна. Дакументальны ф. ТТрыеобніцкі ф. 2. Тонкая празрыстая плёнка з на
несеным на яе святлоадчувальным слоем,
якая ўжываецца для фатаграфічнай і кі
нематаграфічнай здымкі (спец.). II лрым.
фільмавы, -ая, -ае.
ФІЛЬМА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. фільм, фільмавы,
напр.: фільмакопія, фільматэка, фільмдфонб.
ФІЛЬМАВАЦЬ, -мўю, -мўеш, -мўе;
-мўй; -мавАны; здк. і незак., м/то (спец.).
Перанесці (пераносіць) адлюстраванне
(пераважна друкаваны тэкст) на фільм (у
2 знач.). II наз. фільмаванне, -я, н.
ФІЛЬМАСКОП, -а, мн -ы, -аў м Пра
ектар для паказу дыяфільмаў

ФІЛ-ФІН
ФІЛЬМАТЭКА, -і, ДАІ -тбцы, мн. -і,
-тбк, ж. Установа або аддзел установы,
дзе збіраюць і захоўваюць фільмы; збор
кінастужак. Ц лрым. фільматэчны, -ая, -ае.
ФІЛЬТР, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Прыбор
або рэчыва для ачысткі вадкасцей, газаў
2. Прыбор, які затрымлівае праходжанне
некаторых прамянёў гукаў электрамаг
нітных хваль (спец.). Акустычны ф. Ц лрым.
фільтравы, -ая, -ае
ФІЛЬТРАВАЦЬ, рўю, рўеш, рўе;
-рўй; -равАны; нездк., м/то. Прапускаць
што-н. праз фільтр для ачысткі. Ф. зяб
касць. II зок. адфільтраваць, -рўю, -рўеш,
-рўе; -рўй; -равуны і прафільтраваць, -рўю,
-рўеш, -рўе; -рўй; -равАны. Ц ноз. фільтра
ванне, -я, н., фільтрацыя, -і, ж /фільтроўка,
-і, ДМ -бўцы, ж. II лрым. фільтравальны,
-ая, -ае, фільтрацыйны, -ая, -ае і фільт
ровачны, -ая, -ае. Фільтравальная лллера.
Фільтрацыйная ўстдноўкд. Фільтровачныя
матэрыялы.
ФІЛЯНГОВЫ ал філёнга
ФІМІЯМ, -у м. Духмянае рэчыва для
спальвання ў час рэлігійных абрадаў а
таксама дым, які ўзнікае пры згаранні гэ
тага рэчыва. 0 Курыць фіміям каму (кніжн.,
іран.) — лісліва ўхваляць каго-н.
ФІНАЛ, -у, мн. -ы, -аў м. 1. Заключная
частка, канец, завяршэнне чаго-н. Ф. апа
вядання. Ф. сімфоніі. 2. Заключная частка
спаборніцтваў у якой выяўляюцца пера
можцы. Футбольная каманбд выйм/лд ў ф.
II лрым. фінальны, -ая, -ае.
ФІНАНСАВАЦЬ, -сўю, сўеш, сўе;
-сўй; -савАны, зак. і нездк., кдео-м/то.
Забяспечыць (забяспечваць) грашовымі
сродкамі, фінансамі каго-, што-н. Ф. здвоб. Ф. будаўніцтва. Ц наз. фінансаванне,
-я, н.
ФІНАНСІСТ, -а, М сце, мн ы, -аў
м. 1. Спецыяліст па вядзенні фінансавых
аперацый. 2. Уладальнік капіталаў які вя
дзе буйныя грашовыя аперацыі. Ц ж. фі
нансістка, -і, ДМ-тцы, мн. -і, -так. Ц лрым.
фінансісцкі, -ая, -ае.
ФІНАНСЫ, -аў. І. Грашовыя сродкі як
элемент народнагаспадарчага абароту. 2.
Грошы, грашовыя справы (разм.). З фі
нансамі цяжка. II //рым. фінансавы, -ая, -ае.
ФІНА-ЎГОРСКІ, ая, -ае Які мае ад
носіны да групы роднасных моў да якой
належаць фінская, венгерская, эстонская
мовы і інш.
ФІНА-ЎГРАЗНАВЕЦ, -нАўца, лж. -нАўцы, -нАўцаў, м. Спецыяліст па фіна-ўграз
наўстве.
ФІНА-ЎГРАЗНАЎСТВА, а, н Сукуп
насць навук, якія вывучаюць мовы і куль
туры фіна-ўгорскіх народаў. Ц лрым. фінаўгразнАўчы, -ая, -ае.
ФІНІК, -а, мн. -і, -аў м. Ядомы плод фі
нікавай пальмы. II лрым. фінікавы, -ая, -ае.
Фінікавая костачка.
ФІНІФЦЬ, -і, ж. Эмаль для пакрыц
ця металічных вырабаў і нанясення ўзору

ФІН-ФЛЕ
на фарфор. II н/?ь/м. фініфцевы, -ая, -ае. Ф.
лярсцёндк.
ФІНІШ, -у, лі. 1. Заключная частка
спартыўнага спаборніцтва на хуткасць.
2. Канечны пункт, канец такога спабор
ніцтва. 3. У спорце: некаторая адлегласць
на дыстанцыі перад канечным пунктам.
Л^дйсц/ <%). II ярым. фінішны, -ая, -ае. Ф/нйдндя стужкд.
ФІНІШАВАЦЬ, шўю, шўеш, шўе;
-шўй, здк. і нездк. 1. Прыйсці (прыхо
дзіць) да фінішу (у 2 знач.). 2. Прайсці
(праходзіць) у фінішы (у 3 знач.). Ц ндз. фі
нішаванне, -я, н.
ФЙІКА', -і, ДА/-нцы, мн. -і, -нак, лс. 1.
Нож з тоўстым кароткім лязом, так зва
ны фінскі нож (разм.). 2. Круглая шапка
з футравым адкладным аколышкам. 3.
Парода коней, распаўсюджаная ў Фінляндыі.
ФЙІКА' ад. фіны.
ФІНТ, -а, А/-нце, лін. -ы, -аў, л*. У спор
це: падманны рух, фальшывы выпад.
ФІНЦІКЛЮШКА, і, ДАТ шцы, мн. і,
-шак, лс. (разм.). 1. Цацка, забаўка, тан
нае ўпрыгожанне. У&ядя/ць ядкой усякім/
%,/нц/клклнкдм/. 2. звычайна мн. Несур'ёз
ныя, пустыя ўчынкі, словы.
аэ/яд <3длек/я д<? слрдяь/ %,/нц/клклдк/. 3. Пра пустую,
легкадумную жанчыну, якая думае толькі
пра шыкоўнае ўбранне.
ФІНЦІЦЬ, -нчў, -нціш, -нціць; -нцім,
-нціцё, -нцйць; нездк. (разм.). Хітрыць,
выкручвацца, весці сябе ненатуральна.
ФЙІЫ, -аў, д<3з. фін, -а, м. Народ фі
на-ўгорскай моўнай групы, які складае
асноўнае насельніцтва Фінляндыі. Ц лс.
фінка, -і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак. Ц нрым.
фінскі, -ая, -ае.
ФІРАНКА, -і, ДА/-нцы, мн. -і, -нак, лс.
Заслона з тонкага матэрыялу або з кару
нак на вокны, дзверы і пад.
ФІРМА, -ы, мн. -ы, фірм / -аў, лс. 1.
Іандлёвае ці прамысловае прадпрыем
ства, вытворчае аб'яднанне. Здл^елсндя ф.
2. лердн. Знешні выгляд, прыкрыцце чаго-н. 77дс) %)(рмдм (Зобрдзычл/бдсц/. Ц нрым.
фірменны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ФІРМЕННЫ, -ая, ае 1. ад фірма 2.
Які ўласцівы той ці іншай фірме або нале
жыць ёй. Ф. мдедз/н.
ФІРН, -у м. (спец.). Буйназярністы
снец які ўтвараецца ў гарах у выніку час
тага вымярзання і адтайвання. Ц лрым.
фірнавы, -ая, -ае.
ФІСГАРМОНІЯ, і, мн і, ній, лс
Клавішны духавы музычны інструмент з
мяхамі.
ФІСКАЛ, -а, мн. -ы, -аў м. 1. У Расіі 18
ст.: чыноўнік, які назіраў за законнасцю
ў галіне фінансавых і судовых дзеянняў
урада, устаноў і асоб. 2. лердн. Даносчык,
паклёпнік. Ц лс. фіскалка, -і, ДА/-лцы, мн.
-і, -лак (да 2 знач.).
ФІСКАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; нездк.
(разм.). Быць фіскалам (у 2 знач.), пак
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лёпнічаць на каго-н. Ц ндз. фіскальства,
-а, н.
ФІСТАШКА, -і, ДА/-шцы, мн. -і, -шак,
лс. Паўднёвае пладовае дрэва сямейства
сумахавых з перыстымі лістамі, а такса
ма ядомы плод гэтага дрэва. Ц лрым. фіс
ташкавы, -ая, -ае. Ф. колер. Ф. адй.
ФІСТУЛА, -ы, мн. -ы, -тул, лс. У меды
цыне: свішч або штучны канал ад хворага
ачага на паверхню скуры. Ц лрым. фістуль
ны, -ая, -ае.
ФІСТУЛА, -й, мн. -й, -тўл, лс. 1. Ста
рая назва аднаствольных, а пазней шмат
ствольных флейт. 2. Тое, што і %юльцэ/л.
Сляядць ^/стлудой.
ФІТА, -ы, ДА/фіцё, лс. Перадапошняя
літара старога рускага алфавіта, якая бы
ла запазычана з грэчаскай мовы для пе
радачы гука «ф> у словах грэчаскага пахо
джання.
ФІТНЕС, -у, м. Аздараўленчая методы
ка, якая дазваляе дасягнуць добрага фізіч
нага стану шляхам спалучэння фізічных
практыкаванняў са збалансаваным харча
ваннем. Здймдц^д (%,йлнеслм. Тнс/лрук/лдр
лд <%,йлнесе.
ФІФА, -ы, мн. -ы, фіф, лс. (разм., па
гард.). Пустая, легкадумная дзяўчына
або жанчына, якая думае толькі пра сваю
знешнасць. Ц лдмянм. фіфачка, -і, ДА/
-чцы, мн. -і, -чак, лс.
ФІШКА, -і, ДА/ -шцы, мн. -і, -шак, лс.
1. Фігурка ў настольных гульнях для пе
расоўвання па клетках. 2. Кубік, кружок і
пад. ў настольных гульнях для падліку ач
коў бітак і пад. Ц лрым. фішкавы, -ая, -ае.
ФІЯЛЕТАВЫ, -ая, -ае. Сіні з чырвана
ватым адценнем, колеру фіялкі. Ф/ялетдоде чдрн/лд.
ФІЯЛКА, -і, ДА/ -лцы, мн. -і, -лак, лс.
Травяністая расліна сямейства фіялкавых
з фіялетавымі або жоўтымі, белымі ці роз
накаляровымі пахучымі кветкамі. Ц лрь/м.
фіялкавы, -ая, -ае. Ф. лдх. Сямейстяд %)/ялкдбых (наз.). О Фіялкавы корань — кар
нявішча некаторых відаў касачоў у склад
якіх уваходзіць эфірнае масла.
ФІЯЛКАВЫ, ая, ае 1. ад фіялка 2.
Светла-фіялетавы, колеру фіялкі.
ФІЯСКА, нескл., н. Няўдача, поўны
правал. 77дцярлець
ФЛАГ, -а, мн. -і, -аў м. Тое, што і сцяе.
II лдмян/д. флажбк, -а, мн. -і, -оў, м. Ц лрым.
флагавы, -ая, -ае
ФЛАГ-... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносі
ны да флагмана (у 1 знач.), напр.: %?лдедс) 'ютднт, %мде-д%,й{эр, %мде-кдлйлдн,
%)лде-лей/лэндн?л.
ФЛАГМАН, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Ка
мандуючы флотам або буйным злучэннем
ваенных караблёў. 2. Вядучы ваенны кара
бель (марскі або паветраны), на якім зна
ходзіцца камандуючы эскадрай. 3. лердн.
Пра што-н. самае буйное, самае галоўнае
сярод падобнага. Ф. культуры. Ц лрь/м.
флагманскі, -ая, -ае

ФЛАГШТОК, -а, мн і, -аў м Шост
для пад'ёму сцяга.
ФЛАКОН, -а, мн. -ы, -аў м. Невялікая
бутэлечка са шчыльным коркам (звычай
на для духоў адэкалону). Ц лдмянм/. фла
кончык, -а, мн -і, -аў, м.
ФЛАМАСТАР, -а, мн. -ы, -аў м. Пры
лада для пісьма, малявання, у якой пішу
чым элементам з'яўляецца порысты стры
жань, насычаны фарбавальнікам.
ФЛАМІНГА, нескл., м. Паўднёвая ва
дзяная птушка сямейства фламінгавых з
бледна-ружовым апярэннем, доўгай шы
яй і доўгімі нагамі.
ФЛАНГ, -а, мн. -і, -аў м. Левы ці пра
вы край шарэнгі, фронту размяшчэн
ня войск і пад. Адрыць з %?лднед. Ц лрым.
фланговы, -ая, -ае. Ф. ў<3др. Флднеоедя лдз/цыя. Ф. мдрм/ (рух уздоўж фронту праціў
ніка, які здзяйсняецца з мэтай ахапіць ці
абысці яго фланг).
ФЛАНЁЛЬ, -і, Т -ллю, ж. Мяккая ба
ваўняная або шарсцяная тканіна палат
нянага перапляцення з двухбаковым на
чосам. II лрь/м. фланёлевы, -ая, -ае / фланёльны, -ая, -ае.
ФЛАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў м.
(спец.). Злучальная частка трубаправодаў
валоў і пад. ў выглядзе дыска з адтулінамі
для балтоў II нрым. фланцавы, -ая, -ае.
ФЛАНЁР, -а, мн. -ы, -аў м. (разм.). Той,
хто фланіруе, пазбягае работы. Ц //рым.
фланёрскі, -ая, -ае.
ФЛАНЦАВАЦЬ, рую, руеш, руе;

-руй; нездк. (разм.). Прагульвацца, хадзіць
без мэты, бяздзейнічаць.
ФЛАНКІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; здк. і нездк. (спец.). 1. Быць
на флангу, абараніць (абараняць), пры
крываючы з флангаў 2. Абстраляць (аб
стрэльваць) з флангаў прадольным агнём.
II ндз. фланкіраванне, -я, н.
ФЛАРЫН, а, мн ы, аў м 1. Стара
даўняя заходнееўрапейская залатая або
сярэбраная манета (першапачаткова ў
Фларэнцыі). 2. У Нідэрландах: тое, што і
2улы?эн.
ФЛАРЫСТ, а, А/ сце, мн ы, аў, м 1.
Вучоны, які вывучае флору. 2. Мастак, які
стварае свае творы з раслін, кветак і пад.
ФЛАРЫСТЫЧНЫ ал. флора
ФЛАТАВОДЗЕЦ, -дца, мн. -дцы, -дцаў
м. Марскі военачальнік, камандуючы
флотам. II н/?ым. флатаводчы, -ая, -ае.
ФЛАТЫЛІЯ, і, мн і, лій, ж. 1. Злу
чэнне ваенных суднаў прызначаных для
дзеянняў на рэках, азёрах і ў прыбярэж
най зоне мора. 2. Атрад караблёў спецы
яльнага прызначэння. АЗ/ядбойндя
ФЛЁГМА, -ы, ж. 1. Тое, што і %меамдяіь/зм. 2. Тое, што і флеемдтпык (разм.).
ФЛЕГМАТЫЗМ, -у, м Незвычайны
спакой, амаль поўная абыякавасць да ўся
го, вяласць.
ФЛЕГМАТЫК, а, мн і, аў м Чала
век флегматычнага тэмпераменту.
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ФЛЕГМАТЁІЧНЫ, ая, ае 1. Спакой
ны, ураўнаважаны, павольны, які слаба
праяўляе эмоцыі. Ф. /яэмлерлмея/я. 2. Вя
лы, абыякавы, раўнадушны. Ф. еолас. Ц
лез. флегматычнасць, -і, лс.
ФЛЕГМОНА, -ы, лс. (спец.). Гнойнае
запаленне падскурнай клятчаткі. Ц ярым.
флегманозны, -ая, -ае.
ФЛЕЙТА, -ы, ДА/ флёйце, лін. -ы,
флейт, лс. Духавы музычны інструмент
высокага рэгістра ў выглядзе драўлянай
або металічнай трубкі з адтулінамі і кла
панамі. II лрыл*. флёйтавы, -ая, -ае.
ФЛЕЙТЫСТ, а, М сце, лін. -ы, -аў, л?
Музыкант, які іграе на флейце. Ц лс. флей
тыстка, -і, ДА/-тцы, л*я. -і, -так.
ФЛЕКСІЯ, -і, л/я. -і, -сій, лс. У грама
тыцы: тое, што і канчатак. Ц дрылі. флек
тыўны, -ая, -ае. Флектыўны націск. О
Флектыўныя мовы — мовы, якія ўтвара
юць формы словазмянення пры дапамозе
флексій.
ФЛЁКС, -а, лія. -ы, -аў, лі. Дэкаратыў
ная садовая расліна сямейства сінюхавых
з пахучымі кветкамі, сабранымі ў буйное суквецце на вяршыні сцябла. Ц дрылі,
флёксавы, -ая, -ае.
ФЛЁР, -у л*. 1. Тонкая празрыстая пе
раважна шаўковая тканіна. 2. лерал. На
паўпразрыстае покрыва, заслона, смуга. Ц
дрылі. флёравы, -ая, -ае (да 1 знач.).
ФЛЁРДАРАНЖ, -у лі. Прыналежнасць
вясельнага ўбору нявесты — белыя кветкі,
падобныя на кветкі памяранцавага дрэва.
II дрылі. флёрдаранжавы, -ая, -ае.
ФЛІБУСЦЬЕР, а, лін. ы, аў л*
(кніжн.). Марскі разбойнік, пірат, кантра
бандыст. II лрылі. флібусцьёрскі, -ая, -ае.
ФЛЙГЕЛЬ, -я, лія. -і, -яў, лі. Жылая пры
будова пры галоўным будынку а таксама
невялікі дом на двары вялікага будынка. Ц
дрылі, флігельны, -ая, -ае.
ФЛІГЕЛЬ-АД'ЮТАНТ, -а, А/-нце, л*я.
-ы, -аў, лі. У царскай Расіі: афіцэр у свіце
цара, які выконваў абавязкі ад'ютанта,
або афіцэр для даручэнняў пры каманду
ючым арміяй. II лрылі. флігель-ад'ютанцкі,
-ая, -ае.
ФЛІКЕР, -а, лія. -ы, -аў, лі. Святлоадбівальны элемент, які выкарыстоўваецца
для абазначэння пешаходаў у цёмны час
сутак. Яас/ць %).
ФЛІРТ, -у, М -рце, лі. Лёгкае заляцан
не, какецтва.
ФЛІРТАВАЦЬ, -тую, -тўеш, -тўе; -тўй;
лезак., з кім і без (Зал. Займацца фліртам.
ФЛбРА, -ы, зк. Сукупнасць усіх відаў
раслін якой-н. мясцовасці ці геалагічна
га перыяду. II лрылі. фларыстычны, -ая, -ае.
ФЛОТ, -у Л/ флбце, лія. флбты, -аў /
флаты, -бў, лі. 1. Сукупнасць усіх ваенных
ці гандлёвых суднаў краіны або асобнага
мора, рачнога басейна. Раячы %). %рналіррскі <%). 2. Буйное злучэнне ваенна-мар
скіх суднаў. О Паветраны флот — сукуп
насць ваенных або грамадзянскіх ляталь
ных апаратаў; авіяцыя. Ц дрылі, флбцкі,

-ая, -ае. Ф. экідазк. Сымлі яа берае флоцкія
(наз.).
ФЛЮАРАГРАФІЯ, і, зк Метад рэнт
геналагічнага даследавання: фатаграфа
ванне адлюстравання ўнутраных органаў
чалавечага цела. Ц дрылі, флюараграфічны,
-ая, -ае.
ФЛЮГАРКА, -і, ДА/ -рцы, лія. -і, -рак,
зк. 1. Рухомая частка флюгера (у 1 знач.).
2. Флажок або іншы спецыяльны знак на
шлюпцы, парусах, буйках і пад., які ўказ
вае на прыналежнасць да пэўнага судна. 3.
Рухомая жалезная надстаўная труба, якая
ўстанаўліваецца над дымавой або выцяж
ной трубой і аблягчае выхад дыму ў ветра
нае надвор'е. Ц лрылі. флюгарачны, -ая, -ае.
ФЛЙЭГЕР, -а, лія. -ы, -аў, лі. 1. Прыбор
для вымярэння напрамку і хуткасці вет
ру. 2. Флажок, які прымацоўваўся да пікі
кавалерыста (гіст.). 3. лерал. Пра таго, хто
часта мяняе свае погляды, перакананні
(неадабр.). Ц дрылі, флюгерны, -ая, -ае (да
1 і 2 знач.).
ФЛЮІДЫ, -аў, абз. флюід, -у, лі.
(кніжн.). Знешне неадчувальныя плыні,
псіхічныя токі, якія зыходзяць ад каго-,
чаго-н. тГб еэ/даеа чалавека ібуць <%?. бабра.
ФЛЮС', -у лія. -ы, -аў лі. Гнойнае за
паленне дзясны або надкосніцы. Ц дрылі,
флюсны, -ая, -ае.
ФЛЮС , -у, ліл. флюсьі, -бў лі. (спец.).
Матэрыял, які дадаюць да руды пры плаў
цы, каб лягчэй аддзяліць метал ад пус
той пароды. II дрылі, флюсавы, -ая, -ае і
флюсны, -ая, -ае.
ФЛЯНС, -а, лія. -ы, -аў, лі. 1. Адно ка
ліва расады. Флянсы кадус/ды. 2. Бакавы
парастак, пасынак. Ц дрьім. флянсавы, -ая,
-ае.
ФЛЯНСАВАЦЬ, сўю, сўеш, -сўе;
-сўй; -савАны; незак., ммо. 1. Садзіць,
рассаджваць флянсы. Ф. лес. 2. Абломваць
непатрэбныя флянсы (у 2 знач.). Ф. далііборы.
ФОКСТЭР'ЁР, -а, лін ы, аў, лі. Невя
лікі сабака з пароды тэр'ераў з якім палю
юць на лісіц, барсукоў і іншых невялікіх
звяроў што жывуць у норах.
ФОКУС', -а, лін. -ы, -аў, лі. 1. Пункт пе
расячэння адбітых або праломленых пра
мянёў якія падаюць на аптычную сістэму
паралельным пучком. 2. Пункт, у якім
прадмет, што фатаграфуецца або разгля
даецца пры дапамозе аптычнага прыбо
ра, мае найлепшую рэзкасць, выразнасць,
//асесці л/нзы на ф. 3. Ачаг запаленчага
працэсу ў арганізме (спец.). Ф. у леекіх.
4. дбран. Цэнтр якіх-н. з'яў уласцівасцей,
падзей. II дрылі, факальны, -ая, -ае і фокус
ны, -ая, -ае.
ФОКУС?, -а, лін. -ы, -аў лі. 1. Лоўкі
прыём, заснаваны на падмане зроку, ува
гі пры дапамозе хуткага і ўмелага руху,
спрыту. Дзіўны %). 2. неран. Выдумка, хіт
расць. 3. звычайна лін., неран. Капрызы,
прычуды (разм.). Вечныя фокусы з ябом. Ц
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дрылі, фокусны, -ая, -ае (да 1 знач.). Фо
куснае ліас/дацдіеа.
ФОКУСНІК, -а, лін -і, аў лі. 1. Артыст,
які паказвае фокусы^ (у 1 знач.). 2. деран.
Чалавек, здольны да хітрыкаў махлярства.
II зк. фокусніца, -ы, лін. -ы, -ніц. Ц дрылі,
фокусніцкі, -ая, -ае.
ФОКУСНІЧАЦЬ, аю, -аеш, ае; незак.
1. Рабіць, паказваць фокусы^ (у 1 знач.). 2.
Займацца якімі-н. хітрасцямі, выдумкамі.
II наз. фокуснічанне, -я, н.
ФОЛЫА, -і, ДА/фбльзе, зк. Вельмі тон
кі металічны ліст, ужываецца ў вытворчас
ці люстэркаў для ўпакоўкі харчовых пра
дуктаў і пад. II дрылі, фольгавы, -ая, -ае.
ФОН', -у, лін. -ы, -аў лі. 1. Асноўны ко
лер, тон, на якім пішацца карціна ці ма
люецца што-н. %/реоны (%). 2. Задні план
карціны, а таксама ўвогуле задні план ча
го-н., тое, на чым што-н. бачыцца, вылу
чаецца. Хараблі на (%?оне еячэрняеа неба. 3.
нерак. Агульныя ўмовы, абставіны, у якіх
што-н. адбываецца. //а %?оне цядбран/ніх
ліі'зкнаробных дабзем. Ц дрылі. фОнавы, -ая,
-ае.
ФО№, -у лін. -ы, -аў, лі. (спец.). Адзінка
вымярэння ступені гучнасці, гуку.
ФОНА... (а таксама фана...). Першая
састаўная частка складаных слоў са знач.:
які мае адносіны да гуку голасу напр.: фонаера^&аеанне, ^онаэлек/дракарбь/яераліа,
^оналіар^алоеія, ^оналрэс/даліа/дыя.
ФОНД, -у, АТ-дзе, лін. -ы, -аў, лі. 1. Гра
шовыя сродкі або матэрыяльныя каштоў
насці дзяржавы, прадпрыемства і пад. Ф.
зарабо/днап дла/ды. Залажы <%?. (таксама
перан.: лепшая частка чаго-н.). 2. Рэсур
сы, запасы чаго-н. 7/асенны %). ,Жыллёбы %).
3. толькі лін. Каштоўныя паперы, якія да
юць прыбытак. .Банкаўскія %юнбы. Ц дрылі.
фОндавы, -ая, -ае.
ФОНІКА, -і, ДА/-ніцы, зк. (спец.). Гу
кавая арганізацыя паэтычнай мовы. Ф.
берма. II дрылі, фанічны, -ая, -ае.
ФОРА, -ы, зк. У выразе: даваць (даць)
фору каліў — 1) у спорце: загадзя даць каму-н. перавагу; 2) намнога апярэджваць,
значна пераўзыходзіць.
ФОРВАРД, -а, А/ -дзе, лін -ы, -аў, л* У
футболе, хакеі: ігрок нападзення, напада
ючы.
ФОРМА, -ы, лін. -ы, форм і -аў зк. 1.
Знешні контур, вонкавы выгляд прад
мета. У %юрліе мара. 77рабліе/д еыдуклап
%юрліы. 2. Від, тып, спосаб арганізацыі
чаго-н., структура чаго-н., абумоўленыя
пэўным зместам. Лбзінсжеа %юрліы і змесжу. 3. Знешні выгляд, знешні бок чаго-н.
як нешта, што пярэчыць унутранаму змес
ту, рэчаіснасці. Зы/дрыліаць (%)ррл*у. Рабіць
бзеля %юрліы. 4. Устаноўлены ўзор, парадак
чаго-н. Запоўніць еебамасць да дборліе. 5.
Прыстасаванне для надання чаму-н. тых
або іншых контураў пэўнага знешняга
выгляду. Ф. бля кадел/омоў. 6. Аднолькавае
па кроі, колеры і пад. адзенне (для ваен
наслужачых, вучняў і пад.). 77ерахоб саек-
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дых яд ле/ляюю %?ррл/у. 2^/кольяоя
7. Су
купнасць прыёмаў і выяўленчых сродкаў
мастацкага твора. тілобяймьяоя %). еб/?м/о.
8. У мовазнаўстве: сродак выражэння гра
матычных катэгорый, узаемаадносін слоў
у сказе. Хо/ю/лкоя ф. л^ьше/ля/коу. Формы
л/яоэкяоео л/ку яозоуя/коу. 9. звычайна мя.
Разнавіднасць жывёльнага або расліннага
арганізма. 77рым//яыуяыя %)ормы лсь/еёл. 0
Па ўсёй форме (разм.) — як належыць, як
трэба. У форме — у такім стане, калі пра
яўляюцца ўсе сілы, здольнасці, уменне;
сабраны, падцягнуты. 727лхмо/яь/сяі у бя/скучой %)орме. Ц ярым. фармальны, -ая, -ае
(да 2, 3,4,7 і 8 знач.), фармавы, -Ая, -бе (да
5 знач.; спец.) /фбрменны, -ая, -ае (да 4 і 6
знач.). Флрмдльяы ояоя/з. Формсяяыбядяк.
Формбяяь/ касцюм.
ФОРМА... (а таксама фарма .) Пер
шая састаўная частка складаных слоў са
знач.: які мае адносіны да формы (у 1, 5 і
8 знач.), напр.: з&ормоуклобчь/к, %юрмозмяяяльяосць, формоуяюарэяяе.
ФОРМЕНКА, -і, ДМ-нцы, мя. -і, -нак,
лс. (разм.). Форменнае верхняе адзенне ў
матросаў, навучэнцаў тэхнічных вучылі
шчаў і пад.
ФОРМЕННЫ, ая, ае 1. ад форма
2. Сапраўдны (разм.). Фррмеяяде зяояь/ясяюо.
ФОРМУЛА, -ы, мя. -ы, -мул, лс. 1. Ка
роткае і дакладнае славеснае выказванне,
азначэнне чаго-н. 2?ь/клосц/ у сц/сяых $&ормулох. 2. Умоўнае абазначэнне адносін
якіх-н. велічынь, элементаў і пад. /1ры(%)ме/лычяоя
Ф. еобь/.
ФОРС, -у, м. (разм.). Франтаватасць,
самахвальства, важнічанне. 77рлйсц/ся з
форсам.
ФОРТ, -а, Л/ -рце, мя. фарты / (з я/я. 2,
2, <%) фбрты, -бў, м. Асобнае ўмацаванне
ў сістэме крапасных збудаванняў. Ц л/?ь/л/.
фбртавы, -ая, -ае.
ФОРТКА, -і, ДМ -тцы, мя. -і, -так, лс.
1. Шкляныя дзверцы ў акне для правет
рывання. 2. Невялікія дзверы ў варотах,
агароджы; веснічкі. 3. Вольны прамежак
часу ў раскладзе заняткаў педагога (разм.).
Расклад без форяюк. Ц ломяям/. фбртачка, -і, ДМ -чцы, мя. -і, -чак, лс. Ц ярь^м.
фбртачны, -ая, -ае.
ФОРТАЛЬ, -ю, мя. -і, -яў, м. (разм.).
Лоўкая выхадка, нечаканы выбрык. Рык/яуць ф.
ФОРТЭ, ярысл. (спец.). Моцна, гучна,
на поўную сілу музычнага гуку; лроц/л. пі
яна. Тероць ф.
ФОРУМ, -а / -у, мя. -ы, -аў, м. 1. -а.
Плошча ў Старажытным Рыме, дзе ад
бываліся сходы, суды і пад. 2. -у. Масавы
сход, з'езд. Ф. еучояых.
ФОРЫНТ, а, М -нце, мя -ы, -аў м
Грашовая адзінка ў Венгрыі.
ФОСФАР, -у, м. Хімічны элемент, які
ўтрымліваецца ў некаторых мінералах, у
раслінных і жывёльных тканках. Делы ф.
II лрым. фосфарны, -ая, -ае.
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ФОТА, нескл., я. (разм.). Тое, што і фа/яа2раф;я (у 2 знач.).
ФОТА... Першая частка складаных слоў
са знач.: 1) фатаграфічны, напр.: фо/яоояоро/я, фо/яобзеяя/к, фо/яокорэсяоябэя/я,
%юяіолоборол!ррь/я, фо/я<змаке/я, фо/яомоял/олс, фо/яолоябро, фо/яоялосц/яко, фо/лочосол/с; 2) звязаны са святлом, напр.:
фо/яол^е/лрь/я, фо/лос/я/лзз, фо/лосферо,
фо/яохш/я.
ФОТААМАТАР, -а, мя ы, -аў, м Той,
хто займаецца фатаграфіяй (у 1 знач.) як
аматар. Ц ярым. фотааматарскі, -ая, -ае.
ФОТАГЕНІЧНЫ, -ая, -ае Які мае вы
разныя рысы, што добра перадаюцца на
фотаздымку ці на экране. Ф. еь/аджЗ. Ц яаз.
фотагенічнасць, -і, ж.
ФОТАКАРТКА, -і, ДМ-тцы, мя. -і, -так,
лс. Фатаграфічная картка, здымак.
ФОТАПАЛЯВАННЕ, -я, я Фатаграфа
ванне жывёл пры дапамозе фотаружжа.
ФОТАРУЖЖО, -а, мя. фотаружжы, -аў,
я. Фотаапарат з тэлеаб'ектывам і ўпорам
для пляча, які нагадвае ружжо.
ФОТАРЭЛЁ, яескл., я. Рэле, якое дзей
нічае пры дапамозе фотаэлемента.
ФОТАРЭПАРТАЖ, у, мя ы, аў, м
Рэпартаж сродкамі фатаграфіі.
ФОТАРЭПАРЦЁР, а, мя ы, -аў, м.
Фатограф, які займаецца фотарэпарта
жам. II л/7ым. фотарэпарцёрскі, -ая, -ае.
ФОТАСІНТЭЗ,
м. (спец.). У раслін
і некаторых мікраарганізмаў: біялагічны
працэс ператварэння прамянёвай энергіі
Сонца ў арганічную (хімічную) энергію. Ц
л/уым. фотасінтэтычны, -ая, -ае.
ФОТАТЫПІЯ, -і, лс. (спец.). Спосаб
плоскага друку са шкляной або металіч
най пласціны, а таксама адбітак, атрыма
ны такім спосабам. Ц л/?ым. фотатыпічны,
-ая, -ае. Фо/лол/ыл/яяое еь/бояяе кя/ё/.
ФОТАТЭЛЕГРАМА, ы, мя ы, рам,
лс. Тэлеграма, перададзеная пры дапамозе
фотатэлеграфа.
ФОТАТЭЛЕГРАФ, -а, мя ы, аў м Тэ
леграфны апарат для перадачы адлюстра
ванняў (рукапісаў малюнкаў фотаздым
каў) на фатаграфічную паперу, а таксама
перадача адлюстраванняў сродкамі такога
апарата. Ц л/?ым. фотатэлеграфны, -ая, -ае.
ФОТАХРОНІКА, -і, ДМ ніцы, лс Хроніка падзей, адлюстраваная ў фатаграфі
ях. II я/?ь/м. фотахранікальны, -ая, -ае.
ФОТАЭЛЕМЕНТ, -а, М нце, мя ы,
-аў м. (спец.). Прыбор, у якім пад уздзе
яннем святла ўзнікае электрарухаючая
сіла.
ФРАГМЕНТ, -а, М-нце, мя. -ы, -аў, м.
1. Урывак якога-н. тэксту, мастацкага, му
зычнага твора. Ф. з оперы <Дзяучыяа з 77олесся^. 2. Абломак, рэшткі якога-н. твора
мастацтва. Ц лрым. фрагментарны, -ая, -ае.
ФРАГМЕНТАРНЫ, ая, ае 1. <м
фрагмент. 2. лерол. Няпоўны, урывачны.
Ф. баклаб. II яоз. фрагментарнасць, -і, лс.
ФРАЗА, -ы, мя. -ы, фраз, лс. 1. Законча
нае выказванне. Хоро/лкоя %). 2. Напыш

лівы выраз, якім прыкрываецца беднасць,
ілжывасць зместу, //е боклоб, о яус/яыя
%розь/. 3. У музыцы: рад гукаў або акор
даў якія ўтвараюць невялікую, адносна
закончаную частку музычнай тэмы, ме
лодыі. II ярым. фразавы, -ая, -ае (да 1 і З
знач.). Ф. окцэяяі.
ФРАЗЕАЛАГІЗМ, а, мя -ы, -аў, м
Устойлівае спалучэнне слоў якое харак
тарызуецца пастаянным лексічным складам, устойлівай граматычнай будовай і
вядомым для носьбітаў мовы значэннем,
напр.: боць бубо, зосжоццо з яосом.
ФРАЗЕАЛОГІЯ, -і, лс 1. Раздзел мо
вазнаўства, які вывучае фразеалагізмы.
2. Сукупнасць фразеалагізмаў пэўнай мо
вы, асобнага твора, пісьменніка і пад. Ф.
л/еороу Я. Холосо. 3. Прыгожыя, напыш
лівыя выразы, фразы. Ц ярым. фразеала
гічны, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.). Ф. слоуяйс.
ФРАЗЁР, -а, мя. -ы, -аў, м. Чалавек, які
любіць гаварыць фразы (у 2 знач.), на
пышлівыя, пустыя прамовы. Ц лс. фразёр
ка, -і, ДМ -рцы, мя. -і, -рак. II лрь/м. фра
зёрскі, -ая,-ае.
ФРАЗЁРСТВА, -а, я. Пустаслоўе, лю
боў схільнасць да фразы (у 2 знач.).
ФРАЗЁРСТВАВАЦЬ, ствую, ствуеш,
-ствуе; -ствуй; яезок. Займацца фразёр
ствам.
ФРАЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, руе;
-руй; -раваны; яезок., мяло (спец.). Выдзя
ляць у вымаўленні або пры выкананні вы
разныя месцы фраз. Ц яоз. фразіроўка, -і,
ДМ-бўцы, лс.
ФРАК, -а, мя. -і, -аў, м. Парадны муж
чынскі сурдут з выразанымі спераду пола
мі і доўгімі вузкімі фалдамі ззаду. Ц лрь/м.
фрачны, -ая, -ае.
ФРАКЦЫЯ', -і, мя. -і, -цый, лс. Група
членаў якой-н. партыі ў парламенце, гра
мадскай арганізацыі або адасобленая гру
поўка ўнутры арганізацыі, партыі. Ц лрь/м.
фракцыйны, -ая; -ае; яоз. фракцыйнасць,
-і, лс.
ФРАКЦЫЯ , -і, мя. -і, -цый, лс. (спец.).
Частка вадкай сумесі, сыпучага або кус
кавога матэрыялу, аддзеленая па якой-н.
адзнацы. Ц лрь/м. фракцыйны, -ая, -ае.
ФРАМЎГА, -і, ДМ -музе, л/я. -і, -муц
лс. Верхняя адкідная створка акна ці дзвя
рэй. II лрь/м. фрамужны, -ая, -ае. Фрол/улсяое м/к/ю.
ФРАНДЗЁР, а, мя -ы, аў, м 1. Удзель
нік фронды (у 1 знач.; гіст.). 2. лероя. Той,
хто франдзіруе, выказвае незадаволенасць
чым-н. 2?я еябомь/ %). Ц лрь/м. франдзёрскі,
-ая, -ае.
ФРАНДЗЁРСТВА, -а, я (кніжн ) Неза
даволенасць кім-, чым-н., якая выяўляец
ца ў імкненні супярэчыць каму-, чаму-н.,
крытыкаваць каго-, што-н.
ФРАНДЗІРАВАЦЬ, -рую, -руеш, руе;
-руй; яезок. (кніжн.). Займацца франдзёр
ствам; выказваць незадаволенасць кім-,
чым-н. з-за жадання супярэчыць. Ц яоз.
франдзіраванне, -я, я.
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ФРАНК, -а, .мя. -і, -аў, м. Грашовая
адзінка Францыі, Бельгіі, Швейцарыі і
некаторых іншых краін да 2002 г, роўная
100 сантымам. Ц лрым. франкавы, -ая, -ае.
ФРАНТ, -а, М-нце, мя. -ы, -аў, м. Ча
лавек, які любіць модна апранацца; мод
нік. II лс. франціха, -і, 27^-ЦІсе, лія. -і, -ціх
(разм.). II лрылі. франтаўскі^ -ая, -бе.
ФРАНТАВАТЫ, ая, ае 1. Схільны
да франтаўства; які любіць франціць. Ф.
х/юлец. 2. Пра адзенне, прычоску і пад.:
моднага крою, фасону. Ф. еарні/л)р. Ц ялз.
франтаватасць, -і, лс.
ФРАНТАВІК, а, лія. і^ бў, м. Той, хто
знаходзіўся або знаходзіцца ў час вайны
на фронце. Ц лс. франтавічка, -і, ДА^-чцы,
лія. -і, -чак (разм.).
ФРАНТАВІКІ, -ая, -бе. 1. ал. фронт. 2.
Прызначаны для патрэб фронту. Ф. закон.
(Рраншаеая аперацыя.
ФРАНТАЛЬНЫ, ая, ае 1. Накірава
ны ў бок фронту; лабавы. Франтальная
а/лака. Ф. ўбор. 2. леран. Такі, які распаў
сюджваецца на ўсіх, адбываецца аднача
сова; агульны, ^ран/лальная праверка бакумен/лаў.
ФРАНТАЎСКІ, -ая, -бе. 1. ал. франт. 2.
Які мае модны выгляд, крой (пра адзенне,
абутак). Ф. касцюм.
ФРАНТАЎСТВО, -0, н. Залішняя ўва
га да сваёй знешнасці, моднага адзення і
пад.
ФРАНТОН, а, мн ы, аў, м Трохву
гольная або паўкруглая верхняя частка
фасада будынка, абмежаваная схіламі да
ху і карнізам. Ц лрым. франтбнны, -ая, -ае.
ФРАНТЫСПІС, -а, А/-се, мн -ы, -аў м
1. У архітэктуры: галоўны фасад будынка.
2. Малюнак або партрэт, які змяшчаецца
перад першай старонкай кнігі або зверху
старонкі перад пачаткам тэксту. Ц лрым.
франтыспісны, -ая, -ае.
ФРАНЦІХА ал франт
ФРАНЦІЦЬ, -нчў, -нціш, -нціць; -нцім,
-нціцё, -нцяць; незак. (разм.). Быць фран
там, модна апранацца. Ф. у ноеым плацці.
ФРАНЦЎЗЫ, -аў, абз. -цўз, -а, м. Народ
раманскай моўнай групы, які складае ас
ноўнае насельніцтва Францыі. Ц лс. фран
цужанка, -і, ^А^-нцы, мн. -і, -нак. Ц лрылі.
французскі, -ая, -ае.
ФРАХТ, -у, А/ -хце, мн. -ы, -аў, м.
(спец.). 1. Плата за перавозку грузаў вод
ным шляхам. 2. Грузы, якія перавозяцца
на зафрахтаваным судне, а таксама такая
перавозка. Ц лрым. фрахтовы, -ая, -ае.
ФРАХТАВАЛЬНІК, -а, мн -і, -аў, м
(спец.). Асоба або ўстанова, якая фрахтуе
судны.
ФРАХТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавбны; незак., ш/ло. Наймаць судна
для перавозкі грузаў. Ц зак. зафрахтаваць,
-тўю, -тўеш, -тўе; -тўй; -тавбны. Ц наз.
фрахтоўка, -і, /?А^-бўцы, лс. Ц лрым. фрах
товачны, -ая, -ае.

ФРАХТОЎШЧЫК, -а, мн і, аў, м
(спец.). Асоба або ўстанова, якая дае суд
на пад фрахт.
ФРАЧНЫ ел фрак
ФРОНДА, -ы, ДМ -дзе, лс. 1. Дваранска-буржуазны рух супраць абсалютызму
ў Францыі ў 17 ст. 2. леран. Непрынцы
повая апазіцыя, галоўным чынам па ма
тывах асабістага або групавога характару
(кніжн.).
ФРОНТ, -у, М -нце, лін. франты, -бў,
м. 1. Строй салдат, войск. 2. Звернуты да
ворага, непрыяцеля край баявога размя
шчэння войск, лінія, па якой разгорнуты
перадавыя падраздзяленні. Ф. палка. 3.
Група дзеючых армій (у 3 знач.) пад кіраў
ніцтвам аднаго камандуючага. 7рэц/ бела
рускі
4. Месца, раён ваенных дзеянняў
і размяшчэнне войск у час вайны, а так
сама дзеючая армія ў такім раёне. Ўпраў
ка на %?. напаўнення. 5. лбран., чаео. Мес
ца, участак, сфера якой-н. дзейнасці. Ф.
завозы еораба. Працоўны %). /7ашыры^ь
%). сяўбы яраеых. 6. леран. Сфера, галіна
якой-н. дзейнасці. Аўлылурны
0 Адзі
ным фронтам — дружна, згуртавана. На
два франты — у двух напрамках (дзейні
чаць). Шырокім фронтам — з вялікім ахо
пам, размахам. Ц лрым. франтавы, -ая, -бе
(да 2—4 знач.).
ФРУКТ, -а, 3/ -кце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Ядомы плод якога-н. дрэва або куста
(звычайна садовага). 2. леран. Чалавек, ад
якога можна чакаць усякіх непрыемнас
цей; тып, суб'ект (разм., пагард.). Ц лрым.
фруктовы, -ая, -ае (да 1 знач.). Ф. саб.
ФРУКТОЗА, -ы, лс. Пладовы цукар,
які ўтрымліваецца ў пладах, мёдзе і пад. Ц
лрым. фруктозны, -ая, -ае.
ФРЫВОЛЬНАСЦЬ, -і, лс. 1. ел фры
вольны. 2. мн. -і, -ей. Фрывольнае слова,
выраз, бе базеаляй сабе еаеарыць (/рыеольнасці.
ФРЫВОЛЬНЫ, ая, -ае Не зусім пры
стойны, легкадумны, нясціплы, фрызольныя размовы лра лсанчын. Ц наз. фрывбльнасць, -і, лс.
ФРЫКАДЭЛЬКА, -і, ДА/ -льцы, мн і,
-лек, лс. Клёцка, галачка са здробненага
мяса ці рыбы, звараная ў булёне.
ФРЫКАСЭ, нескл., н. Нарэзанае дроб
нымі кавалачкамі смажанае або варанае
мяса з якой-н. прыправай.
ФРЫКАТЫЎНЫ, ая, -ае У мовазнаў
стве: які ўтвараецца шляхам трэння па
ветра ў шчыліне паміж збліжанымі моў
нымі органамі; шчылінны (пра гукі). Ф.
зычны.
ФРЫСТАЙЛ, -а, м. Від гарналыжна
га спорту, які спалучае хуткасны спуск на
лыжах і скачкі з трампліна з элементамі
акрабатыкі. Захапляцца ^рыс/лайяам.
ФРЭГАТ', -а, М -гАце, мн. -ы, -аў м.
1. Ваеннае паруснае трохмачтавае судна.
2. У флоце некаторых краін: ваенны ка
рабель для вартаўнічай службы супраць
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лодачнай і супрацьракетнай абароны. Ц
лрым. фрэгатны, -ая, -ае.
ФРЭГАТ^, -а, М -гбце, мн. -ы, -аў, м.
Вялікая трапічная марская птушка ся
мейства фрэгатавых з доўгім раздвоеным
хвастом.
ФРЭЗА, -ы, мн. -ы, фрэз, лс. 1. Шматлязовы рэжучы інструмент для апрацоўкі
паверхні металаў, дрэва, пластмас і інш.
2. Машына для рэзкі торфу, рыхлення
глебы, здрабнення грунту і пад. Ц лрым.
фрэзерны, -ая, -ае. (фрэзерныя машыны. Ф.
ліор(%).
ФРЭЗЕРАВАЦЬ, рую, рўеш, -рўе;
-рўй; -раваны; незак., ш/ло і без бал. Ап
рацаваць (апрацоўваць) фрэзай. Ц зак.
адфрэзераваць, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
-раваны. II наз. фрэзераванне, -я, н. і фрэ
зероўка, -і, ДМ -бўцы, лс. II лрым. фрэзера
вальны, -ая, -ае і фрэзеровачны, -ая, -ае.
ФРЭЗЕРОЎШЧЫК, а, мн і, аў, м
Рабочы, спецыяліст па апрацоўцы прад
метаў, матэрыялаў фрэзай. Ф. іголак. Ф.
ла бразе. Ц лс. фрэзероўшчыца, -ы, мн. -ы,
-чыц. II лрым. фрэзероўшчыцкі, -ая, -ае.
ФРЭЙЛЕН, нескл., лс. Зварот да неза
мужняй жанчыны ў Германіі і некаторых
іншых краінах.
ФРЭЙЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, лс. Зван
не прыдворнай дамы, якая знаходзіцца
пры царыцы, каралеве, прынцэсе і пад., а
таксама асоба, якая мае гэта званне, бабаць званне (фрэйліны.
ФРЭНАЛОГІЯ, -і, лс. Антынавуковае
вучэнне, якое сцвярджае наяўнасць сувязі
між псіхалагічнымі, маральнымі ўласці
васцямі чалавека і будовай яго чэрапа. Ц
лрым. фрэналагічны, -ая, -ае.
ФРЭНЧ, -а, мн. -ы, -аў, м. Прыталеная
куртка ваеннага крою з чатырма наклад
нымі кішэнямі.
ФРЭСКА, -і, ДМ фрбсцы, мн. -і, -сак,
лс. 1. Карціна, напісаная вадзянымі фар
бамі на свежаатынкаванай сцяне, фрэскі
манасліыра. 2. Від жывапісу: насценны
роспіс. II лрым. фрэскавы, -ая, -ае. Ф. лсыеаліс.
ФТОР, -у, м. Хімічны элемент, бледнажоўты газ з рэзкім ядавітым пахам. Ц лрылі.
фторысты, -ая, -ае.
ФТЫЗІЯТР, -а, мн. -ы, -аў, лі. Спецыя
ліст па фтызіятрыі.
ФТЫЗІЯТРЫЯ, і, лс. Раздзел меды
цыны, які вывучае прычыны ўзнікнення
туберкулёзу метады яго лячэння і папя
рэджання. II лрым. фтызіятрычны, -ая, -ае.
ФУ, яыкл. 1. Ужыв. пры выражэнні да
кору прыкрасці, пагарды, агіды, нездаво
ленасці і пад. Фу/ Як сам не сорамна/ Фу/
Брыбопіа якая/ 2. Ужыв. для выражэння
стомленасці або палёгкі, задавальнення.
Фу/ Якая страшэнная слека/ Фу, як збаролсыуся/0 Фу ты (разм.) — ужыв. пры здзіў
ленні або раздражненні ад чаго-н.
ФЎГА, -і, ДМ фўзе, мн. -і, фуі; лс.
(спец.). Музычны твор, заснаваны на пас
лядоўным паўтарэнні адной музычнай
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тэмы некалькімі галасамі. Ц лрь/л/. фугавы,
-ая, -ае.
ФУГАВАЦЬ, -гўю, -гўеш, -гўе; -гўй;
-гаваны; мезак., м/то. 1. Стругаць фуган
кам. 2. Шчыльна падганяць і склейваць
рабром паверхні дошак. Ц зак. сфугаваць,
-гўю, -гўеш, -гўе; -гўй; -гаваны (да 2
знач.). II маз. фугбўка, -і, ДА/ -бўцы, зк. /
фугаванне, -я, м. Ц лрь/л/. фугавітьны, -ая,
-ае / фугбвачны, -ая, -ае.
ФУГАНАК, -нка, л/н. -нкі, -нкаў, л/.
Доўгі сталярны рубанак, прызначаны для
чыставога стругання дэталей, дошак. Ц
ярым. фуганачны, -ая, -ае / фуганкавы, -ая,
-ае.
ФУГАС, -а, мм. -ы, -аў, м. Зарад выбухо
вага рэчыва, які закладваецца ў зямлю або
пад ваду і ўзрываецца ад удару, запальван
ня або іншага дзеяння. Ц лрым. фугасны,
-ая, -ае.
ФУГАСКА, -і, ДА/ -гбсцы, мм. -і, -сак,
зк. (разм.). Фугасная авіябомба або фугас
ны снарад.
ФУГАСНЫ, -ая, -ае. 1. ал. фугас. 2. Які
дзейнічае сілай газаў, што ўтвараюцца
пры ўзрыве (у адрозненне ад ударнага або
запальнага ўздзеяння). Ф. снараб.
ФУГОВАЧНЫ ал фугаваць
ФУТОЎКА ал. фугаваць.
ФУЖОР, -а, мм. -ы, -аў, м. Бакал на вы
сокай ножцы, Афустальнь/ ф. II лрым. фу
жэрны, -ая, -ае.
ФУКНУЦЬ, -ну -неш, -не; -ні; зак.
(разм.). 1. п/то або ма мана. Дзьмухнуць
або, дзьмухнуўшы, затушыць што-н. Ф.
ма мыл. Ф. са с?яала лалерк/. Ф. ма свечку.
2. м/то. У шашках: зняць з дошкі шашку
праціўніка пры яго памылцы ў гульні. Ц ме
зак. фукаць, -аю, -аеш, -ае. Ц маз. фуканне,
-я, м.
ФУКСАМ, лрысл. (разм.). Нечакана,
без усякіх падстаў, не па праву. Ф. лрайсц/
ў к/но.
ФУКСІН, -у, м. (спец.). Ярка-чырвоная
анілінавая фарба, якая выкарыстоўваец
ца для фарбавання паперы, скуры і інш. Ц
лрым. фуксінавы, -ая, -ае.
ФУКСІЯ, -і, мм. -і, -сій, зк. Дэкаратыў
ная расліна сямейства скрыпнёвых з яркі
мі, пераважна чырвонымі кветкамі.
ФУЛЯР, -у м. Лёгкая і мяккая шаўко
вая тканіна. Ц лрым. фуляравы, -ая, -ае.
Фуляравая хус/лка.
ФУНДАВАЦЬ, -дўю, -дўеш, -дўе; -дўй;
мезак., а/то (разм.). 1. Тое, што і фунбз/ць.
2. Аказваць спонсарскую дапамогу фі
нансаваць. II маз. фундаванне, -я, м.
ФУНДАМЕНТ, -а / -у, М -нце, мм -ы,
-аў м. 1. -а. Падмурак, аснова для сцен
будынка і пад. Залазь ф. 2. -у, лерам. База,
апора, аснова чаго-н. Ф. еебаў. Яаеукоеы ф. II лрым. фундаментны, -ая, -ае (да 1
знач.). Фундаментная лл/та.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ, ая, ае 1. Вя
лікі, трывалы і моцны. Ф. бом. 2. лерам.
Абгрунтаваны, глыбока навуковы. Фунбал/ентальная наеукоеая праца. 3. Галоўны,
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асноўны. Фум^амем/лальмая б/бл/ятэка.
II маз. фундаментальнасць, -і, зк. (да 1 і 2
знач.).
ФУНДАТАР, -а, мм. -ы, -аў, м. Гой, хто
засноўвае што-н. ці дае фінансавыя срод
кі на заснаванне. Ц лрым. фундатарскі, -ая,
-ае.
ФУНДЗІЦЬ, -джў, -дзіш, -дзіць; -дзім,
-дзіцё, -дзяць; мезак., а/то (разм.). Час
таваць каго-н., купляць што-н. каму-н. у
падарунак. Ф. марозкамае.
ФУНДУК, -ў, м. 1. Адзін з відаў арэш
ніку, што расце на поўдні. 2. зб. Плады гэ
тага арэшніку.
ФУНІКУЛЁР, -а, мм. -ы, -аў, м. Пад'ём
нае збудаванне з канатнай цягай, прызна
чанае для перавозкі пасажыраў на крутых
пад'ёмах, у гарах. Ц лрым. фунікулёрны, -ая,
-ае.
ФУНКЦЫЯ, -і, мл. і, цый, зк 1.
З'ява, якая залежыць ад іншай і змяня
ецца па меры змянення іншай з'явы. 2. У
матэматыцы: закон, паводле якога кож
наму элементу аднаго мноства ставіцца ў
адпаведнасць некаторы элемент іншага
мноства. Ў7/нейная
7рь/аанал/етрь/чная
ф. 3. Работа, спецыфічная дзейнасць, што
выконваецца органам, арганізмам і пад.
Ф. залоз. 4. Роля, значэнне, назначэн
не чаго-н. Функцыі крэбыту. 5. Абавязак,
кола дзейнасці. Службовыя функцыі. Функцыі' прафкама. Ц прым. функцыянальны,
-ая, -ае.
ФУНКЦЫЯНАВАЦЬ, нўю, нўеш,
-нўе; -нўй; незак. Дзейнічаць, быць у ра
боце, працаваць. Ужо месяц функцыянуе
бальніца. Ц наз. функцыянаванне, -я, н.
ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫ, ая, ае 1. <м
функцыя. 2. Выкліканы функцыянаван
нем чаго-н., залежны ад дзейнасці, а не ад
структуры чаго-н. Ф. падзел працы. Фун
кцыянальнае ларуа/энне сардэчнай бзейнасці.
ФУНТ', -а, АТ -нце, мн. -ы, -аў, м. 1.
Руская мера вагі, роўная 409,5 г 2. Ан
глійская мера вагі, роўная 453,6 г 0 Па
чым фунт ліха (ведаць, зазнаць, паказаць
і пад.; разм.) — зазнаць, як цяжка ў горы,
у нястачы. II ласк. фунцік, -а, мн. -і, -аў, м. Ц
лрым. фунтовы, -ая, -ае.
ФУНТ, -а, Л/ -нце, мн. -ы, -аў, м. Гра
шовая адзінка ў Вялікабрытаніі і некато
рых іншых краінах, /іналійскі ф.
ФУРА, -ы, мн. -ы, фур, лс. Вялікія, звы
чайна крытыя, калёсы, машына і пад. для
перавозкі грузаў.
ФУРАЖ, -ў, м. Раслінны корм для
свойскай жывёлы і птушак. Ц лрым. фу
ражны, -ая, -ае. Фуражныя культуры.
ФУРАЖКА, -і, ДЗ/ -жцы, мн. -і, -жак,
зк. Галаўны ўбор з аколышам і казырком;
форменная шапка. Ц лрым. фуражачны,
-ая, -ае. Фуражачная майстэрня.
ФУРАЖЙР, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Работ
нік па нарыхтоўцы, захаванні і выдачы
фуражу. 2. Той, хто адпраўлены на фура

жыроўку (гіст.). II лрым. фуражырскі, -ая,
-ае.
ФУРАЖЫРОЎКА, -і, ДЗ/ -рбўцы, ж.
(гіст.). Нарыхтоўка фуражу для войск у ва
енны час.
ФУРГОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Крытая па
возка для паклажы, а таксама крыты аўта
мабіль для перавозкі грузаў. Ц лрым. фур
гонны, -ая, -ае.
ФУРМАН, а, мн ьі, бў і ФУРМАН,
-а, мн. -ы, -аў, м. Чалавек, які кіруе коньмі
ў запрэжанай павозцы; вазак. Ц лрым. фур
манскі, -ая, -ае і фурманскі, -ая, -ае.
ФУРМАНКА, -і, ДЗ/ -нцы, мн. -і, -нак,
ж. Падвода для перавозкі грузаў. Ц лрым.
фурманачны, -ая, -ае.
ФУРНІТУРА, -ы, ж. Дапаможныя ма
тэрыялы, прыклад у якой-н. вытворчасці
(напр., у кравецкай справе — гузікі, кноп
кі і пад.). Д/аеецкая ф. Ц лрым. фурнітурны,
-ая, -ае.
ФУРОР, -у м. Шумны публічны пос
пех. Хніеа зрабіла сапраўдны ф. у ерамабстее.
ФУРУНКУЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Гнойнае
запаленне валасянога мяшочка і сальнай
залозы скуры.
ФУРУНКУЛЁЗ, -у, м. (спец.). Захвор
ванне, пры якім на целе паяўляецца мно
га фурункулаў. II лрым. фурункулёзны, -ая,
-ае.
ФУРЫЯ, -і, мн. -і, -рый, ж. 1. Багіня
помсты ў старажытнарымскай міфалогіі.
2. лерам. Злая, сварлівая жанчына (разм.).
ФУТ, -а, мн. -ы, -аў, м. Адзінка вымя
рэння даўжыні ў некаторых краінах, роў
ная прыкладна 30 ем.
ФУТАРАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Тое, што і
футляр. II лрь/м. футаральны, -ая, -ае.
ФУТБАЛІСТ, -а, 3/-сце, мн. -ы, -аў м.
Спартсмен, які гуляе ў футбол. Ц ж. фут
балістка, -і, ДЗ/ -тцы, л/н. -і, -так. Ц лрь/м.
футбалісцкі, -ая, -ае.
ФУТБОЛ, -а, м. Спартыўная каман
дная гульня, у якой кожная з каманд ім
кнецца ўдарамі ног ці галавы забіць мяч у
вароты праціўніка. Ц лрь/л/. футбольны, -ая,
-ае. Футбольнае лале.
ФУТБОЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; незак.,
м/л/о (разм.). 1. Падкідаць што-н. нагою.
2. лерам. Старацца пазбавіцца ад каго-,
чаго-н., перадаючы ад аднаго да другога.
ФУТБОЛКА, -і, ДА/ -лцы, мн. -і, -лак,
ж. Трыкатажная кашуля, звычайна без гу
зікаў каўняра і кішэняў
ФУТЛЯР, -а, мн. -ы, -аў м. Скрынка
або чахол, куды кладзецца рэч для заха
вання або перасцярогі ад чаго-н. Ф. бля
акуляраў. II мал/янм/. футлярчык, -а, мн. -і,
-аў, л/. II лрь/м. футлярны, -ая, -ае.
ФУТРА, -а, н. 1. Валасяное покрыва
на целе жывёлы; шэрсць. 2. Вырабленая
шкура пушнога звера, а таксама гэтыя
шкуры як прадмет гандлю, вытворчасці.
Ф. еаеёркі. /анбляеаць футрам. 3. Зімо
вая вопратка з вырабленых шкур пушнога
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звера. II л/?ыл/. футравы, -ая, -ае / футрбвы,
-ая, -ае.
ФУТРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
-равуны; яездк., м/л/о. 1. У тэхніцы: аб
ліцоўваць унутраную паверхню чаго-н.
вогнетрывалымі або хімічна стойкімі ма
тэрыяламі. Ф. л/ел/длуре/чяу/о меч. 2. У кра
вецкай справе: падшываць футрам воп
ратку 3. У сталярскай справе: абшываць
дошкамі, абшалёўваць. Ц яаз. футраванне,
-я, я. / футроўка, -і, ДЛІ-бўцы, м?.
ФУТРАВІНА, -ы, ж. 1. зй Вырабленыя
шкуркі пушных звяроў як прадмет ган
длю; пушніна. ТдмЗлябдць фул/^де/лдм. 2.
Валасяное покрыва пушных звяроў.
ФУТРОЎКА, -і, ДА/ -бўцы, ж. 1. ал.
футраваць. 2. Слой, абліцоўка з якога-н.
вогнетрывалага або хімічна стойкага ма
тэрыялу для пакрыцця ўнутранай павер
хні металургічных печаў, каўшоў і пад.
ФУТРОЎШЧЫК, -а, л/я. -і, аў, л/. 1.
Тбй, хто займаецца футроўкай. 2. Той, хто
гандлюе футрам. Ц м?. футроўшчыца, -ы,
л/л. -ы, -чыц (да 2 знач.).

ФУТУРАЛОГІЯ, -і, ж?. (спец.). Навука,
якая займаецца прагназаваннем сацыяль
ных працэсаў Ц лрь/л/. футуралагічны, -ая,
-ае.
ФУТУРОЛАГ, -а, лія. -і, -аў л/. Спецыя
ліст па футуралогіі.
ФУТУРЙЗМ, -у л*. Фармалістычная
плынь у літаратуры і мастацтве пачатку 20
ст., якая ў імя стварэння новага стылю ад
маўляла рэалізм і культурную спадчыну. Ц
лрыл/. футурыстычны, -ая, -ае
ФУТУРЙСТ, -а, М -сце, л/л. -ы, -аў,
л*. Паслядоўнік, прыхільнік футурызму. Ц
ж?. футурыстка, -і, ДМ* -тцы, л/я. -і, -так. Ц
лрь/л/. футурысцкі, -ая, -ае.
ФУТЭРКА, -а, лія. -і, -рак, я. (разм.).
Кароткае футра. Аулы/ ф. /)ля хддлчукд.
ФУФАЙКА, -і, ДА/ -фАйцы, л/я. -і,
-фАек, ж?. 1. Цёплая вязаная кашуля. 2.
Куртка, пашытая на ваце; ватоўка. Ц ярым.
фуфаечны, -ая, -ае.
ФУЭТЗ, яескл., я. У класічным танцы:
фігура (у 2 знач.) з характэрным махавым
рухам нагі, які дапамагае павароту або
вярчэнню танцоўшчыка.

ФУТ-ХАД
ФЫРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яезак. 1. З
шумам выпускаць паветра з ноздраў. 7&мь
фыркае. 2. З шумам, з перарывамі выпус
каць газ, пару і пад. Лфдя фыркае. 3. ле
рал. Выказваць незадаволенасць чым-н.
(разм.). УлліяезаіЗаболеяы, яаўс/к фыркае.
II а^яакр. фыркнуць, -ну -неш, -не; -ні. Ц
яаз. фырканне, -я, я.
ФЭНТЭЗІ, яескл., я. Блізкі да навуко
вай фантастыкі літаратурны і мастацкі
жанр, якому ўласцівы матывы перамя
шчэння ў прасторы і часе, штучныя арга
нізмы, міфалогія старажытных цывіліза
цый, іншапланетныя светы.
ФЭСТ, -у, ЛІ-сце, л/я. -ы, -аў лі. 1. Цар
коўнае прастольнае свята (часцей ката
ліцкае). 2. Наогул свята.
ФЮЗЕЛЯЖ, -а, лія. -ы, -аў, л/. (спец.).
Корпус лятальнага апарата, які служыць
для размяшчэння экіпажа, пасажыраў і
грузаў II лрым. фюзеляжны, -ая, -ае.
ФЮРАР, -а, лін. -ы, -аў л/. Правадыр,
кіраўнік у нямецкай фашысцкай арганіза
цыі. II лрь/м. фЫрарскі, -ая, -ае.

сЕ
ХААТЙЧНЫ, -ая, -ае. Бязладны, паз
баўлены парадку стройнасці, арганізава
насці. Лддя/ычяде лердлмм/чэяяе. Ц ядз. хаа
тычнасць, -і, ж.
ХАБАНЭРА, -ы, ж. Кубінскі народны
танец, а таксама музыка да гэтага танца.
ХАБАР, -у, л/я. -ы, -аў л/. Грошы або рэ
чы, якія даюцца каму-н. як подкуп з мэ
тай атрымання пэўнай выгады. Арду х., д
лол/ыл/ сдл/оед здбрд/н.
ХАБАРАДАВАЛЬНІК, а, л/я і, аў л/
Тбй, хто дае хабар каму-н. Ц ж. хабарада
вальніца, -ы, л/я. -ы, -ніц.
ХАБАРНІК, -а, л/я. -і, -аў л/. Тбй, хто
бярэ хабар. II ж. хабарніца, -ы, л/я. -ы, -ніц.
ХАБАРНІЦТВА, -а, я. Службовае зла
чынства, звязанае з атрыманнем або да
чай хабару.
кдрдеццд здкоядл/. Ц лрыл/.
хабарніцкі, -ая, -ае.
ХАБАТОК, -ткА, л/я. -ткі^ -ткбў л/. 1. ад.
хобат. 2. Орган ссання ў членістаногіх жы
вёл у выглядзе выцягнутага ў трубку рота
вага прыдатка. Ц лрь/м. хабатковы, -ая, -ае.
ХАВАЛЬНІК, -а, л/я. -і, -аў, л/. 1. Тбй,
хто хавае што-н., кладзе ў невядомае для
іншых месца. 2. Службовая асоба ў музе
ях, бібліятэках і пад., якая зберагае, захоў
вае што-н. X рукдл/еду. II ж. хавальніца,
-ы, л/я. -ы, -ніц.
ХАВАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца; яе
здк. І. Забірацца куды-н., каб іншыя не
бачылі, не маглі знайсці. 77дрл/ь/здяь/ хдедл/сяўлясдх. зд м/дфу. 2. лердя. Ухіляц
ца ад чаго-н. X дЭрд&мяы. 3. лердя. Рабіць
што-н. так, каб быць незаўважаным. 4.

Быць заслоненым чым-н. Зд еоркдм хдедлдся хдл/кд. 5. (7 / 2 де. зеычдмяд яеўжые.).
Знаходзіцца, захоўвацца дзе-н. (разм.).
Лазенне / лдло/ляы хдедл/ся ў скрыя/. 6. (7 / 2
дс. зеычдйяд яеўжые.). Зберагацца на пэў
ны выпадак. Дд жя/ео здўсеЙы хдедядся сдлд. II здк. схавацца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ХАВАЦЬ', -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; яездк. 1.
кдео-м/л/о. Класці, размяшчаць дзе-н. так,
каб ніхто не змог знайсці або ўбачыць.
ером/ы. 2. кдео-м/л/о. Укрываць, ахоўваць
ад небяспекі.
лдрдяеяых лдрл/ь/здл. 3.
лердя., м/л/о. Не выяўляць адкрыта. седе
(Зумк/.
усмем/ку. 4. кдео-м/л/о. Засланяць
сабой, рабіць нябачным. Рдзложысл/дя
ерум/д ў сед/м цяя/ хдеде хдл/ку. 5. м/л/о.
Трымаць што-н. у пэўным месцы. 2^ рук/ў
к/м/эяях. 6. м/л/о. Змяшчаць, утрымліваць у
сабе. Зямля хдеде ў сед/х яел/рдх яез///чомыя
й/едцц/. 7. м/л/о. Зберагаць для пэўнай пат
рэбы, не траціць, захоўваць.
яблык/ яд
з/му. 8. м/л/о. Берагчы як скарб, трымаць у
памяці. у лдмяц/ ляяулде. Ц здк. схавАць,
-Аю, -Аеш, -Ае; -Аны. Ц ядз. хаванне, -я, я.
ХАВАЦЬ , -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; здк., кд
ео-м/л/о. 1. Закопваць нябожчыка або крэ
міраваць яго і ўстанаўліваць урну з прахам
дзе-н. 2. лердя. Лічачы аджыўшым, адда
ваць забыццю; забываць. 2^ седе л/дры. Ц
здк. пахаваць, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; лдз.
пахаванне, -я, я. Ц лдз. хаванне, -я, я.
ХАДА, -й,27ЛІ-Дзё, ж. 1. Перамяшчэн
не на нагах. Сл/дл//ццд Д(3 боўедм хдбь/. 2.
Уласцівая каму-н. манера хадзіць; паход

ка. ^Теекдя х. 3. лердя. Цячэнне, развіццё
чаго-н., ход. X лд^зем.
ХАДАВЁІ, -Ая, -бе. 1. е^. ход. 2. Які зна
ходзіцца на хаду, у эксплуатацыі. 2^ л/рдлслдрл/. 3. Які мае вялікі попыт; які знахо
дзіцца ў шырокім ужытку (разм.).
л/дедр. Адбдедя л/эл/д. 4. Які многа дзе бываў
ведае справу; лоўкі, растаропны (разм.).
АдЗдедя ждячыяд. 5. Звязаны з перамя
шчэннем у пэўны перыяд у пэўным нап
рамку (спец.). ^КдіЗдедярыбд.
ХАДАЙНІК, -а, л/я. -і, -аў л/. 1. Тбй, хто
хадайнічае за каго-н. 2. Асоба, якая вядзе
чыю-н. справу ў судах (уст.). Ц ж. хадайні
ца, -ы, л/я. -ы, -ніц.
ХАДАЙНІЦТВА, -а, я. Афіцыйная прось
ба ў пісьмовай або вуснай форме, тйл/ое/ць
у хдбдмя/цл/ее.
ХАДАЙНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае; яе
здк., зд кдео-м/л/о, дб^ к/м-чыл/. Выступаць
з хадайніцтвам. Ц здк. пахадайнічаць, -аю,
-аеш, -ае. Ц ядз. хадайнічанне, -я, я.
ХАДАКІ, -бў дйз. хадАк, -А, л/. (разм.).
Боты, у якіх адрэзаны халявы. Засунуць х.
яд яое/.
ХАДЖАЛЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Які мно
га бываў дзе-н.; бывалы. 2. Пра каня: які
хадзіў у запрэжцы.
ХАДЗІЦЬ, хаджў, хбдзіш, хбдзіць; яе
здк. 1. Мець здольнасць, магчымасць ру
хацца, перамяшчацца, ступаючы нагамі
(пра чалавека, жывёл). Дз/ця рдяд лдчдло
х. 2. Тое, што і /сц/ (у 1 знач.), аднак рух
паўтараецца ў розны час, у розных нап
рамках.
лд сд(?зе. 3. Тое, што і /сц/ (у 2

ХАД-ХАЛ
знач.), аднак рух паўтараецца ў розны час,
у розных напрамках. Аўтобус ба еораба
хобз/ць бва разы у бзень. 4. Тое, што і /сц/
(у 3 знач.), аднак рух паўтараецца ў роз
ны час, у розных напрамках. Д^ ла лесках.
Д^ у яеабы. Д. у пакояў. 5. Тое, што і /сц/ (у
10 знач.), аднак рух паўтараецца праця
глы час. 7абз/нн/к (Зебра х. 6. Рабіць ход
фігурай, картай і пад. X каралам. 7. перан.
Распаўсюджвацца, станавіцца вядомым.
Дббзяць чуткі ла сееце. 8. Перамяшчац
ца, рухацца патокам, масай і пад. Дббзяць
хмары, а бажбжу няма. 9. (7 / 2ас. звычай
на не ўжыв.). Перадавацца, пераходзіць
ад аднаго да другога. Ан/жка хабзіяа ла
ўсім інстытуце. Дббз/ць ерып. 10. Рухац
ца ўзад і ўперад або ўверх і ўніз, з боку ў
бок. 77аблоеа хобз/ць лаб наеам/. 11. (7/2
ас. звычайна не ўжыв.). Падымацца і апус
кацца пры глыбокім дыханні, напружанні
і пад. 7ак сале, але ерубз/ хобзяць. 12 (7 / 2
ас. звычайна не ўлсыв.). Брадзіць, укісаючы. 1/естла хобз/ць. 13. за чь/м. Выконваць
якую-н. работу пры дапамозе пэўнай
прылады (разм.). X за ллуеам. 14. за к/м.
Клапаціцца аб кім-, чым-н., даглядаць
каго-, што-н. Д за хворым. X за скацінай.
15. Апранацца ў што-н., насіць што-н.,
мець пэўны знешні выгляд. А", у ботах. Д
без шапкі. 16. Быць у якім-н. званні, вы
конваць якія-н. абавязкі (разм.). 17. Быць
цяжарнай (пра жанчыну; разм.). Д бруеім
бз/цем. 18. (7 / 2 ас. звычайна не ўжыв.).
Пра коней, валоў і пад.: выкарыстоўвац
ца тым ці іншым чынам. X у плузе. X лаб
сяблом. 19. Адпраўляць натуральную пат
рэбу (разм.). Дзіця хобз/ць да гаршчок. 20.
зае. хадзіце). Запрашэнне ісці куды-н.
(разм.). Дабзі с/обы. 0 На галаве хадзіць
(разм., неадабр.) — дурэць, сваволіць. Ц
зак. схадзіць, схаджў, схбдзіш, схбдзіць
(да 4 і 19 знач.). Ц наз. ход, -у, Мхбдзе (да
5 і 6 знач.), хаджэнне, -я, н. (да 2, 4, 9 і 13
знач.) / хадзьба, -й, лс. (да 1 і 2 знач.). Дбб
поршня помпы. Дабжэнне ла слравах. Увесь
бзеньухабзьбе. Спартыўная хабзьба.
ХАДЗЯЧЫ, -ая, -ае. 1. Які можа хадзіць
на ўласных нагах. X хворы. 2. Шырокавя
домы, шырокаўжывальны. А", выраз. 0 Ха
дзячая энцыклапедыя — пра адукаванага
чалавека, які валодае самымі разнастай
нымі ведамі.
ХАДНЯ, -і^ лс. (разм.). Хада, хаджэнне.
77аб поўнач х. заціхла.
ХАДбВЫ, -ая, -ае (разм.). Дзелавы,
гаспадарлівы; пранырлівы. Д чалавек.
ХАДбК, хадакі, мн. хадакі^ хадакбў м.
1. Той, хто ходзіць пехатой. У каео сілы
халае, той / х. бобры. 2. Выбраная асоба,
якая пасылаецца куды-н. з хадайніцтвам,
даручэннем. Сялянскія хабак/. 0 Не хадок
хто кубы (разм.) — пра таго, хто больш не
можа ці не хоча хадзіць куды-н. Я тубы
больш не хабок.
ХАДЎЛІ, -дўль і -яў, абз. хадўля, -і, лс.
1. Шасты з высока прыбітымі прыступка
мі, стаўшы на якія можна хадзіць вялікімі
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крокамі. Дабз/ць на хабулях. 2. лерак. Пра
што-н. напышлівае, высакамернае, нена
туральнае. 3. лерак. Доўгія ногі (разм.).
ХАДУЛЬНЫ, -ая, -ае. Збіты, пазбаў
лены арыгінальнасці. Д выраз. Ц наз. ха
дульнасць, -і, лс
ХАДЎН, -А, мн. -ы, -бў м. 1. Дэталь
машыны, механізма, якая знаходзіцца ў
пастаянным руху. 2. толькі мн. Прыста
саванне ў выглядзе рамы на колцах, пры
дапамозе якога дзяцей вучаць хадзіць
(разм.).
ХАДУНКІ -бў, абз. хадунбк, -нкА, м.
Тое, што і хабун (у 2 знач.).
ХАЗАРЫ, -аў, абз. -зАр, -а, м. Цюркамоўны вандроўны народ, які ўтварыў у
7—10 стст. дзяржаву з тэрыторыяй ад ніж
няй Волгі да Каўказа і Паўночнага Прычарнамор'я. Ц лс. хазарка, -і, ДМ-рцы, мн.
-і, -рак. II лрым. хазарскі, -ая, -ае.
ХАЙ. 1. часц. Выражае заклік, пажа
данне (разм.). Дай лсыве бружба/ 2. часц.
Выказвае дапушчэнне. Лай ебзе, кал/ хоча.
Дай так/3. злуч. Ужыв. ў даданых сказах з
уступальным значэннем. Аай я памыліўся,
але памылку еэту я выправіў.
ХАЙ-Т^К, нескл., м. 1. Самыя новыя
навукова-тэхнічныя распрацоўкі. 2. Кіру
нак у архітэктуры і дызайне, які эстэтыч
на засвойвае інавацыйныя распрацоўкі
перадавых галін навукі і тэхнікі.
ХАКАСЫ, -аў абз. -кАс, -а, м. Цюркскі
народ, які жыве ў Рэспубліцы Хакасіі, што
ўваходзіць у склад Расійскай Федэрацыі. Ц
лс. хакаска, -і, ДА/ -кАсцы, мн. -і, -сак. Ц
лрым. хакаскі, -ая, -ае. Дакаская мова.
ХАКЕІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў м.
Спартсмен, які гуляе ў хакей. Ц лс. ха
кеістка, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. Ц лрь/м.
хакеісцкі, -ая, -ае.
ХАКЁЙ, -бя, м. Спартыўная камандная
гульня з клюшкамі і шайбай на лёдзе або
з мячом на траве. X з мячом. Ц лрь/м. ха
кейны, -ая, -ае.
ХАКІ. 1. лрым., нязм. Шаравата-зялёны.
Тм/насцерка колеру х. 2. нескл., н. Тканіна
або адзенне такога колеру. Апранацца ў х.
ХАЛАДА... (ад. холада...) Першая са
стаўная частка складаных слоў; ужыв. за
мест іхолада...*, калі націск у другой част
цы слова падае на першы склад, напр.:
халабабойня, халабатрансларт, хал абатэхніка.
ХАЛАДАБОЙНЯ, -і, ля. -і, -яў, ж. Невялікая бойня з халадзільнікамі для захоў
вання мяса забітай жывёлы.
ХАЛАДАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. 1.
безас. Пра наступленне халадоў паніжэн
не тэмпературы паветра. У кастрычніку
стала х. 2. Тое, што і халабзець (у 2 знач.;
разм.). 3. Пакутаваць ад холаду; мерзнуць
(разм.). У вайну / халабал/ і еалабал/. Ц зак.
пахаладаць, -Ае (да 1 знач.).
ХАЛАДЗЕЦ, -дцў, м. Страва з загусла
га пры ахаладжэнні мяснога або рыбнага
адвару з дробнымі кавалачкамі мяса або
рыбы. II прым. халадцовы, -ая, -ае.

ХАЛАДЗЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак. 1.
Станавіцца халодным, халаднейшым. У
канцы лета раніцы халабзе/оць. Т^укі халабзе/оць. 2. перан. Адчуваць холад ад моцна
га хвалявання, страху і пад. Дроў холабзее
ў жылах. II зак. пахаладзёць, -ёю, -ёеш, -ёе.
ХАЛАДЗІЛЬНІК, а, мн -і, аў м 1.
Шафа з халадзільнай устаноўкай. 7рымаць
прабўкты ў халабз/льн/ку. 2. Збудаванне,
прадпрыемства, спецыяльнае памяшкан
не з паніжанай тэмпературай для захоў
вання чаго-н. у холадзе. 2?аеон-х. ТТрамысловых. II лрым. халадзільнікавы, -ая, -ае.
ХАЛАДЗІЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны
для ахаладжэння, замарожвання чаго-н.,
захавання чаго-н. пры штучна паніжанай
тэмпературы. Дблабзіяьноя камера. Далабз/льная тэхн/ка.
ХАЛАДЗЙІА, -ы, ж. (разм.). Тое, што і
халабэча. 77а бварэ х.
ХАЛАДЗІЦЬ, -ладжў, -лбдзіш, -лбдзіць; незак. 1. што. Рабіць халодным,
ахалоджваць, астуджваць. Раса халобз/ць
ное/. 2. (7 / 2 ас. звычайна не ўжыв.), каеошто і без бап. Выклікаць адчуванне хола
ду. 7?ецер бзьл/уў у спіну / прыемна халабз/ў.
Страх халабз/ў кроў у жь/лах (перан.).
ХАЛАДЗІШЧА, -а, м. Вельмі моцны хо
лад.
ХАЛАДНАВАТЫ, ая, -ае 1. Умерана
халодны. Драбнаватае набвор 'е. 2. перан.
Раўнадушны, бясстрасны. Драбнаватыя
абнос/ны. II наз. халаднаватасць, -і, ж.
ХАЛАДНЕЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -ёе; незак. 1. Станавіцца халод
ным, халаднейшым. Тья/жэй к вечару па
ветра халабнела. Т^ук/ пачына/оць х. 2.
перан. Траціць душэўную цеплыню, ста
навіцца абыякавым. Дружба астывала,
халабнела. Ц зак. пахаладаць, 1 і 2 ас. звы
чайна не ўжыв., -ёе.
ХАЛАДНІК, -ў, м. Халодная страва з
бацвіння ці шчаўя, запраўленая пакрыша
ным агурком, цыбуляй, яйцом і смятанай.
II прым. халадніковы, -ая, -ае.
ХАЛАДОК, -дкў, м. 1. Цяністае месца,
цянёк. Сябзець у халабку. 2. Свежае халад
наватае паветра. 77авеяла халабком. 3. Час
сутак, калі ўжо спала або яшчэ не наступі
ла спёка. Драбком бобра касіць. 4. лерак.
Стрыманасць, раўнадушнасць у адносінах
да каго-, чаго-н. У воласе яео абкусаўся х.
ХАЛАДЭЧА, -ы, ж. Моцны холад. Уха
це х., не вытрымаць.
ХАЛАМІДА, -ы, ДМ-мідзе, л/н. -ы, -мід,
ж. (разм.). Тое, што і хлам/ба (у 2 знач.).
ХАЛАСТЫ', -Ая, -бе. 1. Нежанаты. Д.
мужчына. 2. Уласцівы нежанатаму чала
веку. ДРастое жыццё. 3. Які складаецца з
халасцякоў ДРастая кампанія.
ХАЛАСТЙР, -Ая, -бе. 1. Не звязаны з
выкананнем карыснай работы, не рабочы.
Матор працаваў на халастых абаротах.
Змаеацца з халастым прабееам машын. 2.
Не здольны паразіць цэль; не баявы (пра
патрон, стральбу і пад.). Д выстрал.
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ХАЛАСЦЯК, -А, мн. -і^ -бў м. Нежана
ты мужчына. Олоры х. Ц лрыл*. халасцяцкі,
-ая, -ае.
ХАЛАСЦЯЧКА, -і, ДА/ -чцы, ля. -і,
-чак, лс. (разм.). Незамужняя жанчына
(звычайна пра немаладую).
ХАЛАТ, -а, Л/ -лёце, ля*, -ы, -аў м 1.
Верхняе хатняе або рабочае адзенне, якое
захінаецца або зашпіляецца. Рабочы х. 2.
Верхняе адзенне ў некаторых азіяцкіх народаў полы якога захінаюцца адна за дру
гую. II л&мянм. халацік, -а, ля*, -і, -аў м. Ц
лрь/м. халатны, -ая, -ае. Аолол*ноя л//сон/но.
ХАЛАТНЫ', -ая, -ае. Нядобрасумлен
ны, нядбайны. Адлол/ныя обнос/ны бо выкононня сео/х обоеязкоу. Ц яаз. халатнасць,
-і, лс.
ХАЛАТНЫ ал. халат
ХАЛВА, -ы, лс. Салодкі кандытарскі
выраб у выглядзе спрасаванай масы з рас
цёртага сланечніку; арэхаў і пад. Ц ярым.
халвовы, -ая, -ае. Аолеовоял*осо.
ХАЛЕПА, -ы, лс. (разм.). Надвор'е са
снегам і дажджом; хлюпота. Ц ярым. халеп
ны, -ая, -ае.
ХАЛЁРА, -ы, лс. 1. Востразаразная кі
шэчная хвароба, якая суправаджаецца
рвотай, паносам, агульным парушэннем
дзейнасці арганізма. 2. Ужыв. як лаян
кавае слова (разм., груб.). Д яео еебое. Ц
ярым. халёрны, -ая, -ае (да 1 знач.). Аолерноя эл/бэм/я.
ХАЛЁРЫК, -а, мя. -і, -аў м. Чалавек ха
лерычнага тэмпераменту.
ХАЛЕРЫЧНЫ, -ая, ае Тэмперамен
тны, неўраўнаважаны, які лёгка ўзбу
джаецца пад уздзеяннем якіх-н. уражан
няў.
ХАЛІФ, -а, мя. -ы, -аў м. Тытул вяр
хоўнага правіцеля ў мусульман, а таксама
асоба, якая мае гэты тытул. Ц ярым. ха
ліфскі, -ая, -ае
ХАЛІФАТ, -а, М-фАце, м. (гіст.). 1. Сіс
тэма мусульманскага феадальнага кіра
вання, пры якой халіф спалучаў свецкую
ўладу з духоўнай. 2. мя. -ы, -аў. Феадаль
ная дзяржава, створаная ў выніку араб
скага заваявання, якую ўзначальваў халіф.
II ярым. халіфацкі, -ая, -ае.
ХАЛМАГОРКА, -і, ДМ -гбрцы, мя. -і,
-рак, лс. (разм.). Карова або гусь халма
горскай пароды, выведзеныя ў Халмаго
рак. II ярым. халмагорскі, -ая, -ае.
ХАЛОДНЫ, -ая, -ае. 1. З нізкай або ад
носна нізкай тэмпературай (паветра, цела
і пад.). Аолобное леям. Аолобныярук/. 2. Які
астыў страціў цеплыню.
суя. Аолобноя
каня?. 3. Які не ацяпляецца. Аолобноя <?еронбо. 4. Які дае мала цяпла, дрэнна грэе,
не трымае цяпла. .Холобныя божы. Жалобныя
рукое/цы. 5. Які пакутуе ад холаду (разм.).
Дзец/ был/ чос/ло еолобныя /хдлобныя. 6. Які
ажыццяўляецца пры нізкіх тэмпературах,
без награвання. Жалобноя коўка мелізму. 7.
перон. Звязаны з пачуццём унутранага, ду
шэўнага холаду. Ж. чалавек. 8. перон. Стро
гі і нядобразычлівы. Ж лоеляб. Ж прыём. 9.

перон. Пра фарбы і пад.: якія адносяцца
да сіне-блакітнага тону спектра. Жалобныя
обценн/. 10. у зноч. яаз. халёдная, -ай, мя.
-ыя, -ых, лс. Памяшканне для арышта
ваных (разм., уст.). 77аса<?з/ць у халодную.
11. у зноч. яаз. халоднае, -ага, я. Тое, што і
халадзец. О Халодная вайна — геапалітыч
ная, эканамічная, ідэалагічная канфран
тацыя паміж ЗША і СССР у сярэдзіне 20
ст. Халодная зброя — зброя, якой рэжуць,
колюць і пад. (шабля, піка, штык і інш.). Ц
яаз. халоднасць, -і, лс. (да 7 і 9 знач.).
ХАЛОП, -а, мя. -ы, -аў м. 1. У Стара
жытнай Русі: паднявольная асоба, пазбаў
леная асабістай свабоды. 2. У прыгоннай
Расіі: прыгонны, залежны селянін, слуга.
3. перон. Пра чалавека, які рабалепствуе,
падхалімнічае перад кім-н.; халуй. Ц лс. ха
лопка, -і, ДМ-пцы, мя. -і, -пак. Ц лрым. ха
лопскі, -ая, -ае.
ХАЛОПНІЧАЦЬ, -аю, аеш, ае; яезлк
Дзейнічаць па-халопску так, як халоп (у 2
знач.); рабалепстваваць.
ХАЛОПСТВА, -а, я. 1. Форма феадаль
най залежнасці, блізкая да рабства. 2. зб.
Халопы. 3. лердн. Паводзіны, уласцівыя
халопу (у 2 знач.).
ХАЛТЎРА, -ы, лс. (разм.). 1. Пабочны,
звычайна лёгкі заработак звыш асноўна
га. Лосля робоп?ы займацца халтурай. 2.
Нядобрасумленна, неахайна, без ведання
справы выкананая работа, а таксама рэч,
зробленая такім чынам. Ц лрыл*. халтўрны,
-ая, -ае.
ХАЛТЎРНЫ, -ая, -ае (разм.). 1. ад. хал
тура. 2. Які з'яўляецца халтурай (у 2 знач.).
Лаяльная раймла. Ц наз. халтурнасць, -і, лс.
ХАЛТЎРШЧЫК, а, мн і, -аў м
(разм.). 1. Той, хто займаецца халтурай (у
1 знач.). 2. Той, хто робіць што-н. нядоб
расумленна, неахайна. Ц лс. халтуршчыца,
-ы, мн. -ы, -чыц. II лрым. халтуршчыцкі,
-ая, -ае.
ХАЛТЎРЫЦЬ, -ру; -рыш, -рыць; не
зак. (разм.). 1. Займацца якой-н. работай
звыш асноўнай для пабочнага заробку. 2.
Нядобрасумленна адносіцца да працы,
неахайна выконваць работу
ХАЛЎЙ, -А, мн. -і^ -ёў м. Слуга, лакей
(гіст.). 2. леран. Падхалім (пагард.). Ц лрь/л*.
халўйскі, -ая, -ае. Жалуйскоя лослулсл/еосць.
ХАЛЎЙСТВА, -а, н. (пагард.). Паводзі
ны халуя; падхалімства.
ХАЛУЙСТВАВАЦЬ,
твую,
твуеш,
-твуе; -твуй; незак. (пагард.). Весці сябе
па-халуйску; падхалімнічаць.
ХАЛЎПА, -ы, мн. -ы, -лўп, лс. Невялі
кая бедная хата. .Жыцьу холуле.
ХАЛЦЭДОН, -у м. Мінерал, разнавід
насць кварцу. II лрым. халцэдонавы, -ая,
-ае.
ХАЛЭМУС, нескл., л*., у знач. зык., каму-чому (разм., жарт.). Гібель, канец,
смерць.
ХАЛЯВА, -ы, мн. -ы, -йў, лс. Частка бо
та, якая закрывае нагу ад ступні да кале-

ХАЛ-ХАМ
на. /7рым*ыць новыя перачы (За халяў. 0 На
халяву (разм., груб.) — 1) хітруючы, ні
чога не робячы (жыць, пражыць і пад.);
на дурніцу. /7ралсы^ь лсыццё на холяву; 2)
бясплатна, дарэмна, нічога не плацячы
(рабіць што-н.).
ХАМ, -а, лін. -ы, -аў м. 1. Чалавек ні
жэйшага саслоўя, звычайна селянін (гіст.).
2. Грубы, нахабны чалавек (разм., лаянк.).
II лс. хёмка, -і, 273/-мцы, л*н. -і, -мак.
ХАМАВАТЫ, -ая, -ае. Схільны да хам
ства, грубы (разм.). II наз. хамаватасць,
-і, лс.
ХАМЕЛЕбН, -а, мн. ы, -аў м 1. Жы
вёліна атрада лускаватых, здольная мя
няць афарбоўку покрыва ў залежнасці ад
змен акаляючага асяроддзя. 2. леран. Ча
лавек, які часта мяняе свае думкі і погля
ды ў залежнасці ад абставін. Ц лрь/м. хаме
леонавы, -ая, -ае (да 1 знач ) / хамелеонскі,
-ая, -ае (да 2 знач.).
ХАМЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак. (разм.).
Станавіцца хамам, пачынаць весці сябе
па-хамску. Ц зак. ахамёць, -ёю, -ёеш, -ёе.
ХАМ'Ё, -А, я., зб. (разм., груб.). Хамы.
7рэба пазбаўляцца аб хал* З?.
ХАМІЦЬ, -мліб, -міш, -міць; -мім, -міцё, -мйць; незак. (разм.). Паводзіць сябе
груба і бесцырымонна. Ж (Зарослым. Ц зак.
нахаміць, -млю, -міш, -міць; -мім, -міцё,
-мйць.
ХАМСА, -ы, лс. Дробная марская ры
ба, якая ўжыв. ў кансерваваным выглядзе;
анчоус. II лрь/м. хамсОвы, -ая, -ае.
ХАМСКІ, -ая, -ае. Уласцівы хаму; гру
бы, бесцырымонны. Жал*ск/я обнос/ны.
ХАМСТВА, -а, н. Хамскія паводзіны,
грубасць, нахабнасць, бесцырымоннасць.
7рэба выкараняць х.
ХАМЎЛА, -ы, мн. -ы, -мўл / -аў м.
(разм., зневаж.). Хам.
ХАМЎТ, -ё, Л/ -муцё, мн. -ьі, -бў м. 1.
Частка вупражы ў выглядзе драўлянага
каркаса, абкладзенага з унутранага боку
мяккім лямцам, якая надзяваецца каню
на шыю. 2. перон. Абуза, клопаты, падня
вольнае становішча (разм.). Зняць х. з ся
бе. Ліло заобз/ўся нобзець м/рры, л/ой нобзене
/ х. (з нар.). 3. Прыстасаванне кальцавой
формы для змацоўвання, злучэння ча
го-н. (спец.). 4. Грубы, некультурны чала
век, хам (разм., груб.). Ц ломянм*. хамўцік,
-а, мн. -і, -аў, м. (да 1 і 3 знач.). Ц лрым. ха
мутны, -ая, -ае (да 1 і 3 знач.).
ХАМЎЦІК, -а, мн. -і, -аў, м. 1. ел. ха
мут. 2. Заціскачка ў металарэзным станку
якая перадае вырабу вярчэнне ад патрона
(спец.).
ХАМУЦІНА, -ы, мн. -ы, -цін, лс. Мяк
кі лямцавы валік, які прымацоўваецца
пад клешчы хамута, каб не націралі шыю
каню.
ХАМЯК, -ё, мн. -ц -бў м. Грызун ся
мейства хамякоў шкоднік палявых і ага
родных культур.Л лрь/м. хамйчы, -ая, -ае і
хамячыны, -ая, -ае (разм.).

ХАН-ХАР
ХАН, -а, лін. -ы, -аў, .м. Тытул манарха,
феадальнага правіцеля ў некаторых цюрк
скіх і мангольскіх народаў а таксама асо
ба, якая мае гэты тытул. Ц лрым. ханскі,
-ая, -ае.
ХАНА, яескл., лс., у зяяч. зык., кдму-чдму (разм.). Канец, смерць. Дяяерямух./
ХАНДРА, -ы, лс. Маркотны, сумны
настрой; туга.
ХАНДРЫЦЬ, -рў, -рыш, -рыць; -рым,
-рыцё, -рАць; яездк. Знаходзіцца ў стане
хандры; сумаваць, тужыць. дб д^з/яо/лы.
ХАНЖА, -ьі, ^Л/-ьі, Т-бй / -бю, мя. -ьі,
-бй, м. і лс. Прытворна набожны або пры
творна дабрадушны чалавек; крывадуш
нік. II ярым. ханжаскі, -ая, -ае. Адялсдск/я
лдеобз/яь/.
ХАНЖАСТВА, -а, л. Паводзіны, уласці
выя ханжы; крывадушнасць.
ХАНСТВА, -а, мя. -ы, -аў, я. Дзяржава,
якой правіць хан.
ХАНТЫ, яескл., м. і лс. Угорскі народ,
які жыве на поўначы Заходняй Сібіры. Ц
лрым. хйнты, яязм. / хантыйскі, -ая, -ае.
ХАОС, -у, м. 1. У старажытнагрэчаскай
міфалогіі: бязмерная прастора, стыхія,
што існавала да ўзнікнення свету зямлі і
жыцця на ёй. 2. ясрдя. Беспарадак, нераз
бярыха; блытаніна. У лдко/х.
ХАПАЛЬНЫ, -ая, -ае. Які служыць для
хапання, памагае хапанню. Адлдльяь/я оредяы.
ХАПАНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні; здк. 1. ал. хапАць. 2. Добра
зарабіць на чым-н. (разм.). Адлдяуў ером/дй зд бульбу. 3. Забраць што-н. у каго-н.;
незаконна прысвоіць (разм.). Уяеохдлдяул/рукдя/цы. 4. Выпіць спіртнога, напіц
ца (разм.). сл/рліу.
ХАПАЦЦА, -бюся, -Аешся, -Аецца; яе
здк. 1. зд кдео-м/л/о. Браць, хапаць рукою
(рукамі) каго-, што-н., брацца. зд ллол/.
2. зд мяло. Паспешліва брацца за які-н.
інструмент, прыладу і пад., каб выканаць
якую-н. работу (разм.). Д зд лдлдл/у. 3.
зд мяло. Паспешна і несістэматычна ра
біць што-н., пераходзячы ад адной спра
вы да другой (разм.). 77е еебдю, зд мяло х.
Яяд зд ўсё хдлдеццд / я/чоед ле бдеобз/ць бд
кдя^д. 4. (7 / 2 дс. зеь/чдйяд яеўлсью.). Пра
рыбу: кляваць насадку, лавіцца на вуду,
спінінг (разм.). 7/д белую блем/яю бобрд хдлдю/^^д шчулдк/. II здк. схапіцца, схаплюся,
схбпішся, схбпіцца і хапіцца, хаплібся,
хбпішся, хбпіцца (да 1—3 знач.).
ХАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яездк., мяло
(разм.). Браць, красці, прысвойваць штон. незаконна. Ц дбядкр. хапнуць, -ну -неш,
-не; -ні; -нуты. Ц ядз. хапанне, -я, я.
ХАПАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; лездк.,
кдео-м/л/о. 1. Браць рэзкім паспешлівым
рухам рукі, зубоў рота.
кя/е/ / хул/кд
склдбед^ь у лдрл/^ель. 2. З цяжкасцю або
прагна дыхаць.
рол/дм лдеел/рд. 3. Ла
віць, затрымліваць, браць сілай каго-н.
(разм.).
хул/едядў. 4. лердя. Хутка, пра
гна ўспрымаць што-н., засвойваць на хаду
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(разм.). 5.3 прагнасцю браць, купляць без
разбору (разм.).
мяло лдлдлд. 6. бездс.
Быць дастатковым. № хдлде чдсу. У ядс
услед хдлде. Ц здк. схапіць, схапліб, схбпіш,
схбпіць; схбплены (да 1—4 знач.) / хапіць, хапліб, хбпіш, хбпіць; хбплены (да 1
знач.). II дбядкр. хапануць, -нў, -нёш, -нё;
-нём, -няцё, -нўць; -ні (да 1, 2 і 4 знач.). Ц
ядз. хапанне, -я, я.
ХАПЦіЦА, хаплібся, хбпішся, хбпіцца;
здк. 1. ел. хапацца. 2. кдед-чдед. Успомніў
шы, пачаўшы шукаць, раптоўна выявіць
адсутнасць каго-, чаго-н. Адл/уся ключоў
д /х яямд. 3. Агледзеўшыся, спахапіцца,
раптоўна заўважыць што-н. Адл/уся, мяло
хд/лу яе здлікяуў.
ХАПЙЦЬ, хапліб, хбпіш, хбпіць; хбпле
ны; здк. 1. ел. хапАць. 2. м/л/о, чдео і без
бдл. Выпіць; хутка праглынуць што-н.
(разм.). Адл/у з бзелск/, мяло яе бдчь/ць
сцелск/ (прыказка). 3. лердя., чдео. Пера
жыць, перанесці што-н. цяжкае, непры
емнае (разм.).
еорд. 4. (7 / 2 дс. зеычдйяд яе ўлсью.), м/л/о. Зрабіць цвёрдым (пра
дзеянне холаду; разм.). .Мароз/кхдл/у зям
лю. 5. Пераступіць межы ў разважаннях,
выказваннях і пад. (разм.). 7?о кубы хдл/ў/
6. (7 / 2 дс. зеь/чдйлд яе ўлсые.), кдео-м/?ло.
Раптоўна і моцна забалець (разм.). уЖьюол/
хдл/ў. 7. бездс., чдео. Быць дастатковым.
Ябь/ хдлй/дўс/м. 8. хбпіць, з /я^?. або без бдл.
Дастаткова, даволі (разм.). слд^ь.
ХАПУГА, -і, 2737-у Г-ам, м.; ДАГ-пўзе,
Г -ай (-аю), лс., мя. -і, -пўг (разм.). Тбй,
хто хапае; прагны да нажывы; хабарнік,
злодзей.
ХАРАВЫ ел. хор
ХАРАКІРЫ, яескл., л. У японскіх саму
раяў: самазабойства шляхам успорвання
жывата.
ХАРАКТАР, -у, мя. -ы, -аў, м. 1. Сукуп
насць усіх устойлівых псіхічных уласці
васцей чалавека, яго асабістых рыс, якія
праяўляюцца ў паводзінах і дзейнасці.
Слдбы х. ЛТякк/ х. 2. Настойлівасць у да
сягненні чаго-н. %лдеек з хдрдкл/дрдм. 3.
Уласцівасць, адметная рыса чаго-н. элох/. Дзелдеь/ х.
ХАРАКТАРЫЗАВАЦЦА, зўюся, зў
ешся, -зўецца; -зўйся; яездк. Мець якія-н.
характэрныя рысы. С/лэлдеыя рдёяь/ хдрдк/лорызуюццд СуХАМ кл/мдл/дм.
ХАРАКТАРЫЗАВАЦЬ, зўю, зўеш,
-зўе; -зўй; -завАны; здк. і яездк., кдео-млло.
1. Даць (даваць) характарыстыку каму-,
чаму-н. .К еучяя з боку лдеобз/я. 2. (7 / 2 дс.
366/чдмяд яе ўлсые.). Выявіць (выяўляць)
адметную рысу асаблівасць каго-, чаго-н. Яео хдрдк/ядрызуе чулдс^ь бд любзей.
77дм/у л/л/д^дл/уру хдрдк/лдрызуе бзмдкрдяіь/чядсць. II здк. таксама ахарактарыза
ваць, -зўю, -зўеш, -зўе; -зўй; -завАны (да
1 знач.).
ХАРАКТАРЫСТЫКА, -і,
тыцы,
мя. -і, -тык, лс. 1. Апісанне характэрных
рыс, асаблівасцей, якасцей каго-, чаго-н.
бзеючь/х лерсдядлсдў л/еорд. 2. Афіцый

ны дакумент з водзывам, заключэннем аб
чыёй-н. дзейнасці. змесцд л/юцы.
ХАРАКТАРНЫ, ая, ае 1. З рэзка вы
яўленымі, своеасаблівымі рысамі. л/едр.
2. Уласцівы каму-, чаму-н. АдрдкАЛз^яьо?
рысы есроя рдл/дяд. 3. У мастацтве: улас
цівы пэўнаму народу, эпосе, грамадскаму
асяроддзю. Лдрдкяюряыя рол/. Адрдкл/эрмыя л/дя/^ы. II ядз. характарнасць, -і, лс.
ХАРАЛ, -а, мя. -ы, -аў, м. Рэлігійнае
многагалосае песнапенне, а таксама му
зычная п'еса ў такой форме. Адр&ль/ 7>дхд.
II ярым. харальны, -ая, -ае.
ХАРАСТВО, -А, я. 1. Сукупнасць якас
цей, якія прыносяць задавальненне, асало
ду зроку слыху; усё прыгожае і прыемнае.
Якое х. едкол/ 2. Краса, прыгажосць, ча
роўнасць. тГ лрыадябз/ццд, д розум лрыедбз/ццд (прыказка).
ХАРАШЎН, -б, мя. -ьі, -бў, м. (разм.).
Тое, што і лрыедлсуя. Ц лс. харашуха, -і, 7/^7
-шўсе, мя. -і, -шўх (разм.).
ХАРАШЫЦЦА, харашўся, харбшышся, харбшыцца; яездк. (разм.). Прыбірац
ца, прыхарошвацца.
ХАРАШЫЦЬ, -ашў, -бшыш, -бшыць;
яездк., кдео-м/л/о (разм.). Надаваць каму-,
чаму-н. больш прыгожы, прывабны выг
ляд.
ХАРАШЫЦЬ, -бю, -беш, -бе; яездк.
Станавіцца больш прыгожым, прываб
ным. ,Дзяўчыякд з колсмым бяём хдрд^дэе.
Адрдм/эе ядм/ робяы Л7/лск. Ц здк. пахара
шэць, -бю, -беш, -бе.
ХАРВАТЫ, -аў, дбз. -ват, -а, Л7 -ваце,
м. Паўднёваславянскі народ, які складае
асноўнае насельніцтва Харватыі. Ц лс. хар
ватка, -і, Д37-тцы, мя. -і, -так. Ц лрым. хар
вацкі, -ая, -ае.
ХАРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яездк. (разм.).
Кашляючы, выплёўваць макроту.
кры
вёю. II дбядкр. харкнуць, -ну, -неш, -не; -ні.
II ядз. харканне, -я, я.
ХАРКІ, -аў (разм.). Макрота, якая ад
харкваецца.
ХАРКОТА, -ы, ДА7 -кбце, лс. (разм.).
Выплёўванне макроты.
ХАРОШЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Прыго
жы, прывабны. хлолец. 2. Які вызнача
ецца станоўчымі якасцямі.
ёя чдлдеек.
3. Добры, высакаякасны. Адром/дя бдроед.
4. Дастойны, прыстойны. Адром/дя кдмлдя/я. 5. Дарагі, любы, мілы (у сяброўскім
звароце). Л мой /ль/ х. / Ц лдек. харбшанькі,
-ая, -ае (да 1 і 5 знач.).
ХАРТЫЯ, -і, л/я. -і, -тый, лс. 1. Стара
даўні рукапіс, а таксама матэрыял, на якім
ён напісаны (спец.). 7?ял/кдях. еоу/ьмдсцей.
2. Дакумент важнага грамадска-палітыч
нага значэння.
ХАРЎГВА, -ы, мя. -ы, -аў, лс. 1. У ста
ражытнасці: баявы вайсковы сцяг. 2. За
мацаванае на доўгім дрэўку палотнішча з
вобразамі святых, якое носяць у час рэлі
гійных шэсцяў.
ХАРЎНЖЫ, -ага, мя. -ыя, -ых, м. 1. Ка
зацкі афіцэрскі чын, роўны падпаручніку,
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ўжываецца і ў сучасных арміях некаторых
краін, а таксама асоба, якая мае гэты чын.
2. Сцяганосец у войску (гіст.).
ХАРЧ, -у, л/н., -ы, -бў, лі. 1. Тое, што
спажываюць, чым жывяцца, ежа. Мясны
х. //сні,на ж /ны зл//зарнеў на здра&жіх хар
чах. 2. Корм для жывёлы. /Тарых/яаяаць
харчу лсь/еёле на з/му. 3. леран. Тое, што
з'яўляецца крыніцай роздуму, разважан
няў. Даць х. Для мазаў, б На харчах святога
Антонія (разм., жарт.) — недаядаючы, га
ладаючы. II нрым. харчовы, -ая, -ае.
ХАРЧАВАННЕ, -я, н. 1. ал. харчавацца,
харчаваць. 2. Паступленне і засваенне па
жыўных рэчываў, неабходных для жыцця
дзейнасці жывога арганізма. 3. Тое, чым
хто-н. харчуецца; характар, якасць ежы.
Дь/еп/ь/чнае х. 4. Прыпасы прадуктаў Ся
ляне бзял/л/ся з лор/ль/занам/ харчаваннем.
О Грамадскае харчаванне — сістэма забес
пячэння насельніцтва ежай праз стало
выя, рэстараны, закусачныя і інш. Ц лрь/м.
харчавальны, -ая, -ае. X пункт.
ХАРЧАВАЦЦА, -чуюся, -чўешся, -чўецца; -чуйся; незак. 1. Задавальняць па
трэбу арганізма ў ежы; есці, карміцца. X
заражанай. Заяц харчуецца капустай. 2.
Сталавацца дзе-н. у с/лалаеай. Ц наз. хар
чаванне, -я, н.
ХАРЧАВАЦЬ, -чўю, -чўеш, -чўе; -чўй;
незак., каео-мало. Даваць, дастаўляць каму-н. ежу; карміць.
усю сямію. Ц наз.
харчаванне,-я,н
ХАРЧАВІК, -А, мн. -і^ -бў м. (разм.). Ра
ботнік харчовай прамысловасці.
ХАРЧБЛОК, -а, мн. -і, -аў, м. Харчовы
блок (у 3 знач.).
ХАРЧО, нескл., н. Каўказская страва з
бараніны з вострымі прыправамі.
ХАРЧЭЎНЯ, -і, мн. -і, -чбвень / -чбўняў
лс. Сталовая, закусачная, шынок з танны
мі і простымі стравамі.
ХАРЙЗМА, -ы, лс. Выключная абаяль
насць каго-н., асаблівая здольнасць уздзе
яння на навакольных. Чалавек з магутнай
харызмай.
ХАРЁІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў м.
Спявак, артыст хору. Ц лс. харыстка, -і, ДАТ
-тцы, мн. -і, -так.
ХАРЫУС, -а, мн. -ы, -аў м. Прэснавод
ная рыба сямейства ласосяў
ХАРЭАГРАФІЯ, -і, лс. Мастацтва тан
ца, а таксама пастаноўка балетных танцаў
II лрым. харэаграфічны, -ая, -ае.
ХАРЗЙ', -я, мн. -рбі, -рбяў м. Двух
складовая вершаваная стапа з націскам на
першым складзе ў сілаба-танічным вер
шаскладанні. II лрь/м. харэічны, -ая, -ае.
ХАРЙЙ\ -я, мн. -рбі, -рбяў, м. Доў
гі шост для кіравання запрэжкамі аленяў
або сабак.
ХАРЭОГРАФ, а, мн ы, -аў, м Спе
цыяліст па харэаграфіі.
ХАТА, -ы, ДА/ хбце, мн. -ы, хат, лс. 1.
Жылая сялянская пабудова, зрубленая з
бярвення. 2. Унутраная частка такой пабу
довы. X. была чыс/ла прыбрана. За чысц/ней

у хаце сочаць, але аб лароеа ха/лы не мя/яуць
(з нар.). 3. Асобны сялянскі двор, гаспа
дарка; асобная сям'я. 77асёлак у дваццаць
хал/. II ламянм. хАтка, -і, ДАТ -тцы, мн. -і,
-так, лс. (да 1 і 2 знач.). Ц лрь/м. хйтні, -яя,
-яе (да 1 і 2 знач.). Аа/лнм бзверы. Айтн/я
рэчы. Аа/лняя рабол/а.
ХАТНІ, -яя, -яе. 1. ал. хата. 2. Прыват
ны, сямейны.
нас/лаун/к. 3. Просты,
свойскі. 4. Прыручаны, не дзікі. Аатн/я
лсывёлы / лтум/к/. 5. у знач. наз. хатнія, -іх.
Члены сям'і, Ўтрымаў л/'сл/ аб сва/х ха/лн/х.
ХАТНІК, -а, л/н. -і, -аў м. (гіст.). Культурна-асветніцкі работнік на вёсцы, за
гадчык хаты-чытальні.
ХАТЙЛЬ, -^, мн. -і^ -ёў, м. (разм.). Вялікі
клунак рэчаў звязаных у хустку посцілку і
пад., які звычайна носяць за плячамі.
ХАЎКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(разм.). 1. Хапаць паветра раскрытым ро
там; цяжка дыхаць. Аворы лебзь хаўкае. 2.
Пазяхаць. Ц абнакр. хаўкнуць, -ну, -неш,
-не; -ні. II наз. хаўканне, -я, н.
ХАЎРЎС, -у м. (разм.). 1. Ірупа людзей,
звязаных агульнымі мэтамі, інтарэсамі.
2. Саюз, садружнасць. Мац/была ў хаўрусе
з сусебкай. Ц лрь/л/. хаўрўсны, -ая, -ае.
ХАЎРУСАВАЦЬ, -сўю, -сўеш, -сўе;
-сўй; незак. (разм.). Быць у хаўрусе з кім-н.
ХАЎРЎСНІК, -а, мн. -і, -аў м. (разм.).
Саўдзельнік у якой-н. справе, у хаўрусе. Ц
лс. хаўрўсніца, -ы, мн. -ы, -ніц. Ц лрым. хаўрўсніцкі, -ая, ае.
ХАЎТЎРЫ, -тўр (разм.). 1. Абрад паха
вання нябожчыка. Слрав/цьх. 2. Жалобны
стол па нябожчыку. Ц лрым. хаўтўрны, -ая,
-ае.
ХА-ХА / ХА-ХА-ХА, выкл. еукалерайл/.
Служыць для перадачы гучнага смеху, ро
гату.
ХАХАНЬКІ, -аў Жартачкі, смешкі. Та
бе ўсе х.
ХАХЎЛЯ, -і, мн. -і, -хўль, лс. Вадзяная
жывёліна атрада насякомаедных з каш
тоўным футрам бура-шэрага колеру, а
таксама футра гэтага звярка. Ц лрь/м. хаху
лёвы, -ая, -ае.
ХАЦЁННЕ, -я, н. Жаданне. 7/а хаценне
есць цярпенне (прыказка).
ХАЦЕЦЦА, хбчацца; безас., незак., ча
ео, з /нф. і са злуч. «каб». Адчуваць патрэбу
ў чым-н., вельмі жадаць чаго-н. Яму хаце
лася есц/.
ХАЦЁЦЬ, хачў, хбчаш, хбча; хаці; не
зак. 1. чаео, каео-а/то, з /н%,., са злуч. «каб»
і без бал. Мець жаданне, ахвоту да чаго-н.,
адчуваць патрэбу ў кім-, чым-н.
спаць.
2. каео-чаео, чаео аб каео і са злуч. «каб».
Імкнуцца да чаго-н., дамагацца чаго-н.
Лачу, каб не хварэл/ бзец/. Аачу, каб л/обз/
лсыл/ м/рна. 3. з /нф. Мець намер зрабіць
што-н. ^н хацеў рал/антаеаць абутак. 4.
з /нф. Ужыв. для абазначэння магчымас
ці, імавернасці ажыццяўлення чаго-н.
(разм.). Дочак/ — еуляй, а хочам/ — сл/. 5.
З адноснымі займеннікамі і прыслоўямі

ХАР-ХВА
ўтварае спалучэнні са знач. азначальнасці:
кожны, усякі (прадмет, месца, час і пад.).
/?н раб/ў а/то хацеў хабз/ў кубы хацеў.
ХАЦІНА, -ы, л/н. -ы, -цін, лс. Убогая,
старая хата. Ц ломянм/. хацінка, -і, ^А/
-нцы, мн. -і, -нак, лс.
ХАЦЙ (разм.). 1. злуч. уступальны. Пад
парадкоўвае даданыя ўступальныя сказы,
выступаючы са знач.: нягледзячы на тое,
што. Сонца ерэла моцна, х. былаўлсо восень.
2. часц. ўзмацн.-вь/луч. Ужыв. са знач.: са
мае меншае, ва ўсякім выпадку. 2?ы лс х.
не спазняйцеся. 3. часц. узл/ацн.-абл/елсавальная (звычайна ў спалучэнні з часціцай
«б»). Ужыв. са знач.: нічога больш, акра
мя гэтага, усяго толькі. б елы/лочак вабы
елынуць.
ХВАЁВЫ, -ая, -ае. 1. ел. хвоя. 2. у знач.
наз. хваёвыя, -ых. Сямейства голанасен
ных дрэў і кустоў пераважна вечназялё
ных.
ХВАІНА, -ы, мн. -ы, хваін, лс. Тое, што і
хвоя (у 1 знач.); адно дрэва хвоі.
ХВАЛА, -ы, лс. 1. Пахвала, адабрэнне,
усхваленне. X лра выба/лну/о ткачыху разым/лася ла кра/не. 2. у знач. вык. Воклік
захаплення, удзячнасці, прызнання каму-,
чаму-н. X лрацаўн/кам палёў. 3. Агульна
прынятая думка пра каго-н., рэпутацыя
(разм.).
ХВАЛЕ... (а таксама хваля...). Першая
састаўная частка складаных слоў са знач.
хваля (у 1 і 2 знач.), напр.: хвалелабобны,
хвалеў/пваральн/к.
ХВАЛЁБНЫ, -ая, -ае. У якім ёсць па
хвала. Хвалебная рэцэнз/я. X вобзыў. Ц наз.
хвалёбнасць, -і, лс
ХВАЛІСТЫ, -ая, -ае. Падобны на хва
лі, на паверхню вады, пакрытую хвалямі.
II наз. хвалістасць, -і, лс.
ХВАЛІЦЦА, хвалюся, хвалішся, хваліц
ца; незак. Расхвальваць свае поспехі, за
слугі; з пахвальбой расказваць пра свае
ўчынкі, дасягненні і пад. /?н л/об/ць х.
поспехам/. Ц зак. пахваліцца, пахвалюся,
пахвалішся, пахваліцца.
ХВАЛІЦЬ, хваліб, хв&ліш, хваліць;
хвалены; незак., каео-м//ло. Выказваць
адабрэнне, пахвалу каму-, чаму-н. за штон.
еучня за зыбатныя поспех/. Ц зак. па
хваліць, пахваліб, пахваліш, пахваліць; па
хвалены. II наз. хвалённе, -я, н.
ХВАЛЬБА, -ьі, лс. 1. Празмернае рас
хвальванне сваіх вартасцей, заслуг; учын
каў часта перабольшаных. 2. Адабрэнне,
пахвала каму-н.
ХВАЛЬКІ, -А, мн. -і^ -бў м.; нескл., лс.
Той, хто любіць хваліцца.
ХВАЛЯ, -і, мн. -і, хваль, лс. 1. Вадзяны
вал, які ўтвараецца ад гайдання паверхні
вады. Дёал/ зал/еал/ берае мора. 2. Хісталь
ны рух у фізічным асяроддзі ці электра
магнітным полі (спец.). Злектрамаен/тныя хеал/. Тукавая х. 3. леран., чаео. Пра
масу, плынь чаго-н., што рухаецца адно
за адным з пэўнымі інтэрваламі, пера
пынкамі. 4. леран., чаео. Узмоцнены рух,

ХВА-ХВО
праяўленне чаго-н.
(Зэмднс/нумуць/й.
м/тынеаў. II лрь/л/. хвалевы, -ая, -ае (да 1 і
2 знач.).
ХВАЛЯ... (гл. хвале...). Першая састаў
ная частка складаных слоў пішацца, калі
націск у другой частцы падае на першы
склад, напр.: хвалярэз, хвалямер.
ХВАЛЯВАННЕ, я, н 1. Рух хваль па
вадзяной паверхні. мора. 2. лбран. Нер
вовая ўзбуджанасць, выкліканая адчу
ваннем трывогі, радасці і пад. X боўеа яе
лак/бала лсанчыну. 3. звычайна лін., -і, -яў
лерам. Масавае выказванне незадаволен
ня, пратэсту супраць чаго-н. ^ёаляеанн/
незабаеаленых.
ХВАЛЯВАЦЦА, -лібюся, -лібешся, -ла
ецца; -лібйся; незак. 1. (7/2 ас. звычайна
лс ўэкые.). Быць у хваляванні (у 1 знач.).
Морд хвалюецца. 2. лерам. Перажываць
хваляванне (у 2 знач.), знаходзіцца ў тры
вожным стане.
лераб экзаменуй. 3. (7 /
2 ас. зеынайна неўзкые.), лерам. Выказваць
пратэст супраць чаго-н., масавую неза
даволенасць чым-н. ТТатоўл хеаляеаўся.
II зак. усхвалявацца, -лібюся, -лібешся,
-лібецца; -лібйся.
ХВАЛЯВАЦЬ, -лібю, -лібеш, -лібе;
-лібй; мезак. 1. мяло. Выклікаць хваляван
не (у 1 знач.). Міоцмы зецер хеаляеаў мора.
2. лерам., каео /м/то). Прыводзіць у хваля
ванне (у 2 знач.). Яео хеаляеаў лёс Дзяцей.
3. лерам., каео /м/то). Падбухторваць, схі
ляць да хваляванняў (у 3 знач.).
нароб.
II зак. усхваляваць, -лібю, -лібеш, -лібе;
-лібй.
ХВАЛЯВОД, а, М -дзе, мн. -ы, аў л*
Натуральны або штучны канал для рас
паўсюджвання тых ці іншых хваль (гу
кавых, электрамагнітных, радыёхваль і
інш.). II лрым. хваляводны, -ая, -ае.
ХВАЛЯЛОМ, -а, мм. -ы, -аў, м. Гідра
тэхнічнае збудаванне (дамба, вал і пад.)
для загароджвання рэйда', гавані, бера
гавых участкаў ад дзеяння хваль. Ц лрым.
хваляломны, -ая, -ае.
ХВАЛЯМЕР, -а, мм. -ы, -аў, м. 1. У ра
дыётэхніцы: прыбор для вымярэння даў
жыні электрамагнітных хваль або частаты
электрамагнітных ваганняў 2. У марской
справе: прыбор для вызначэння вышыні,
даўжыні і перыяду а таксама хуткасці і
напрамку распаўсюджання марскіх хваль.
II лрым. хвалямёрны, -ая, -ае.
ХВАЛЯРЭЗ, -а, мм. -ы, -аў, м. Тое, што і
хвалялом. II лрым. хваляр&зны, -ая, -ае.
ХВАРАВІТЫ, ая, ае 1. Які часта хва
рэе, схільны да хваробы. .К хлопчык. 2. Які
з'явіўся ў выніку хваробы, які сведчыць аб
хваробе.
еыаляб.
стан. 3. Выкліканы
болем. X слоем. 4. лерам. Перабольшаны,
празмерны, ненатуральны. Азарае/тая
лабазронасць. Ц маз. хваравітасць, -і, лс.
ХВАРОБА, -ы, мм. -ы, -рбб, лс. 1. Па
рушэнне нармальнай дзейнасці арга
нізма, недамаганне. 2. лерам. Дрэнная
схільнасць да чаго-н.; недахоп. 7)мьм;ай-
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стеа — еэта х. Ц ярым. хваробны, -ая, -ае
(да 1 знач.). Аёаробныям/кробы.
ХВАРОБАТВОРНЫ, ая, ае Які вы
клікае хваробу. е/рус. Ц маз. хваробатвор
насць, -і, лс.
ХВАРЭЦЬ, -бю, -беш, -бе; мезак. 1. ма
мяло, чым і без бал. Быць хворым на якуюн. хваробу А", ма туберкулёз. X м/карлятына/о. 7?н боуеа хеарэў. 2. лерам., за каео-м/то. Трывожыцца, непакоіцца аб кім-,
чым-н. X заработу. 3. ма мяло. Мець дрэн
ную схільнасць да чаго-н. ма гультая. 4.
лерам., за каео-мто. Хвалявацца за чые-н.
поспехі (спартсмена, спартыўнай каман
ды, артыста і пад.; разм ). У. за сеа/о каманбу. б Хварэць на пана — 1) доўга спаць,
вылежвацца; 2) весці сябе высакамер
на, фанабэрыста, выяўляючы нечаканыя
звычкі, імкненне да раскошы і пад.
ХВАСТАТЫ, -ая, -ае. З хвастом (у 1
знач.) або з вялікім ці густым хвастом.
Лёастатая л/с/ца. Аеастатля камета.
ХВАСТАЦЬ, хвашчу, хвбшчаш, хвбшча;
хвашчы; хвастаны; мезак. 1. каео-мто і ла
чым. Біць чым-н. гнуткім; сцябаць. буб
кам. 2. (7 / 2 ас. звычайна неўзкые.), каеомто, ла чым і без бал. З сілай біць, сячы
(пра вецер, снец дождж і пад.). Дзлсблс
хеом/ча ла теары. Ц зак. в^квастаць, -ва
шчу -вашчаш, -вашча; -вашчы; -вастаны
(да 1 знач.; разм.). Ц абнакр. хвастанўць,
-нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні?
хвоснуць, -ну, -неш, -не; -ні / хвасянўць,
-нў, -нёш, -нё; -нём, хвасеняцё, -нўць;
-ні (разм.). II зеар. хвастацца, хвашчўся,
хвошчашся, хвошчацца; хвашчыся (да 1
знач.). II маз. хвастанне, -я, м.
ХВАСЦЁЦ, -стцА, мн. -стцьі, -стцОў м.
Ніжняя частка пазваночніка чалавека. Ц
лрым. хвастцовы, -ая, -ае. пазванок.
ХВАТ, -а, Захваце, мм. -ы, -аў, м. (разм.).
Бойкі, спрытны чалавек.
ХВАТАЛЬНЫ, -ая, -ае (разм.). Тое, што
і хапальны. рух.
ХВАТАЦЦА, -бюся, -Аешся, -Аецца; ме
зак. (разм.). Тое, што і хапацца. Ц зак. хва
ціцца, хвачўся, хвАцішся, хвАціцца.
ХВАТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; мезак., ка
ео-мто (разм.). Тое, што і хамець (у 1—4
знач.). II абмакр. хватануць, -нў, -нёш, -нё;
-нём, -няцё, -нўць; -ні? Ц зак. хваціць, хвачў, хвАціш, хвАціць. Ц маз. хватанне, -я, м.
ХВАТКА, -і, ДАТ-тцы, мм. -і, -так, лс. 1.
Спосаб, прыём, якім хапаюць, схопліва
юць што-н. 2. лерам. Аб спрыце і хуткасці
ў рабоце, дзеянні. Учэл/стая х.
ХВАТКІ, -ая, -ае (разм.). 1. Які спрыт
на, учэпіста хапае што-н. З&атк/я рук/. 2.
лерам. Спрытны, кемлівы. хлопец. Ц маз.
хв&гкасць, -і, лс.
ХВАЦКІ, -ая, -ае. 1. Удалы, спрытны,
хлопец. 2. Вельмі добры, прыдатны для
выкарыстання (разм.).
молсык. Ц маз.
хвацкасць, -і, лс.
ХВІЛІНА, -ы, мм. -ы, -лін, лс. 1. Мера
часу роўная 1/60 гадзіны ці 60 секундам.
Гакаем беаццаць хе/л/н. 2. Кароткі праме

жак часу, імгненне. Зайбз/ ма хе/л/му, ёсць
слраеа. Ле/л/най ееку ме мабточым (пры
казка). II ламямм.-ласк. хвілінка, -і, ДАТ
-нцы, мм. -і, -нак, лс. Ц лрым. хвілінны, -ая,
-ае.
ХВОЙНІК, -у мм. -і, -аў, м. Хваёвы лес.
Ухеойм/ку бь/ло ммоеа грыбоў.
ХВОЙНЫ, ая, ае 1. ел хвоя. 2. Які за
мест лісця мае іголкі. Абойныя ларобы б}рэў.
ХВОРАСТ, -у, 3/ -сце, м., зб. Сухія га
лінкі, апаўшыя з дрэў або хмызняку. 77ралал/ць леч хворастам.
ХВОРАСЦЬ, -і, мм. -і, -ей, лс. (разм.).
Хвароба, недамаганне, хваравіты стан.
малала ма чалавека.
ХВОРЫ, -ая, -ае. 1. Які хварэе на якуюн. хваробу. бзеб. Аеорае бз/ця. 2. Пашко
джаны хваробай (пра цела і яго часткі).
Аеорае сзрца. Аеорыя мое/. 3. Які сведчыць
аб хваравітым стане, аб хваробе. еыаляб.
4. Ненатуральны, празмерны, ненармаль
ны. Згорае ўяўленне. 5. у змач. маз. хвбры,
-ага, м , хвёрая, -ай, лс., мм. хворыя, -ых.
Чалавек, які хварэе (у 1 знач.). 77рыёмхеорых.
ХВОСТ, хвастА, АГхвасцё, мм. хвастй,
хвастбў м. 1. У жывёл: звычайна рухомы
прыдатак на задняй частцы цела або знач
на звужаная задняя частка цела. Хбмск/ х.
У. ям/чарк/. 77тукл,/мы х. 2. Задняя, канца
вая частка лятальнага апарата (самалёта,
ракеты і пад.). 3^ самалёта. 3. Задняя час
тка падола адзежы, якая цягнецца па зям
лі (разм.). У. сукенк/. 4. Канцавая частка
чаго-н., што рухаецца. 3^ калоны. X цяем/ка. 5. Крайняя, ніжняя частка чаго-н. X
рэбзьк/. 6. Доўгая звілістая паласа (дыму
пылу і пад.). З трубы набываўся х. быму. 7.
Рад людзей, якія стаяць у чарзе за чым-н.
(разм ). X у касу за б/летам/. 8. лерам. Час
тка работы, не выкананая ў тэрмін; няздадзены экзамен або залік у час сесіі (разм.).
X ла матэматыцы. 9. Рэшткі ад апрацоў
кі пароды з карысным выкапнем (спец.).
II памялы/, хвосцік, -а, мм. -і, -аў м. (да 1 і
3—6 знач.). II лрым. хваставы, -Ая, -бе (да 1,
2,4, 5 і 9 знач.).
ХВОСТКІ, -ая, -ае. Які моцна хвошча,
сцябае. Аеосткая луеа.
ХВОСЦІК, а, мн і, аў, м 1. ал хвост
2. Кончык, частка чаго-н., якая выступае.
Яблык з хеосц/кам. 0 3 хвосцікам (разм.) —
з лішкам, з невялікім дадаткам. Тры еабы
зхеосц/кам.
ХВОШЧ, хвашчў, мн. хвашчы, хвашчбў м. Шматгадовая споравая расліна
сямейства хвашчовых з зялёнымі, звы
чайна галінастымі сцёбламі і лускаватым
лісцем. II лрым. хвашчовы, -ая, -ае.
ХВОЯ, -і, л/н. -і, хвой, зк. 1. Вечназя
лёнае дрэва сямейства хваёвых з высокім
прамым ствалом і доўгай ігліцай; сасна.
Стромк/я хео/ ўзн/млл/ся ў неба. 2. зб. Іглі
ца (разм.). Улесе зямля была ўсыпана хеояй.
3. Галінка хвойнага дрэва. Ц лрым. хваёвы,
-ая, -ае / хвбйны, -ая, -ае. Аеаёёыя м/ым/к/.
X лес.
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ХЁДАР', -а, мн. -ы, -аў, м. Рабочая час
тка збожжаўборачнага камбайна.
ХІ<ДАР\ -а, .мн. -ы, -аў м Яўрэйская
пачатковая рэлігійная школа для хлопчы
каў
ХЕК, -а, .мн. -і, -аў м. Марская прамыс
ловая рыба сямейства трасковых. Ц лрыл*.
хёкавы, -ая, -ае.
ХЁРАС, -у, л*. Гатунак белага моцнага ві
награднага віна.
ХЕРУВІМ, -а, л*н. -ы, -аў л*. У хрысці
янскай рэлігіі: анёл, які адносіцца да ліку
вышэйшых анёлаў Ц лрыл*. херувімскі, -ая,
-ае.
ХЕТ-ТРЙК, -а, л*н. -і, -аў л*. У выразе:
зрабіць хет-трык — тройчы паразіць варо
ты праціўніка ў адной гульні адным і тым
жа спартсменам (у хакеі, футболе).
ХЁЎРА, -ы, л*н. -ы, -аў лс. (пагард.).
Група людзей, якія аб'ядналіся для раз
бою, злачынства; зграя, шайка, банда.
Сабралася х.
ХІБ, хіба, л*н. хібй, -бў, л*. 1. Пярэдняя
частка хрыбта свінні. Самае тоўстае сала
ў сеінні на хібе. 2. Шчацінне на хрыбце. 3.
Спінны плаўнік у рыбы. 4. лерал. Верхні
край, грэбень чаго-н. X страх*. X хеалі. X
лракоса.
ХІБА*, -ы, л*л. -ы, -аў лс. 1. Памылка,
промах, недахоп. Хібыў/юбоце. 2. Пра фі
зічны недахоп. X яео была ў тым, м/то ён
кульеау.
ХІБА/ часц. 1. Ужыв. ў пытальных ска
зах, якія выражаюць сумненне ў чым-н.,
недавер, здзіўленне чым-н. і па знач.
блізкія да слоў «няўжо», «можа быць».
X ён ужо прыехаў? X я не так сказаў? 2.
Ужыв. ў пытальных сказах для выказван
ня няўпэўненасці ў неабходнасці якога-н.
дзеяння і блізкая па знач. словам «можа
быць», «не варта». X л*ле паехаць тубы?Х
можна каео прымусяць дабіць м/то-небубзь ?
3. (звычайна ў спалучэнні са словамі
«толькі», «што»). Надае адценне абмежа
ванасці, дапушчэння, магчымасці чаго-н.
X толькі заўтра ён прыедзе.
ХІБА , злуч. 1. устулальна-абмелсаеальны. Ужыв. ў спалучэнні са словамі «толь
кі», «што» і без іх для выражэння абмежа
вання ў знач.: акрамя таго, што...; можа
быць, толькі... Лакол цім/ыня, х. тальк*
м/лак засеім/ча. 2. умоўны. Ужыв. для вы
ражэння супрацьпастаўлення з адценнем
умоўнасці ў знач.: калі не..., калі толькі
не... Работу закончым, х. тальк* божбж
лерам/кобзіць.
ХІБА*, еыкл. Ужыв. з пытальнай інтана
цыяй і выражае сумненне, недавер. — Я
бас еебаю. — X/
ХІБА', часц. Тое, што і хіба/
ХІБА/ злуч. Тое, што і хіба/
ХІБІЦЬ, хіблю, хібіш, хібіць; незак.
(разм.). 1. Дапускаць пралікі, недаклад
насці, рабіць памылкі. 2. леран. Баяцца
каго-н., губляцца перад кім-, чым-н. 77ераб кім хібіў старшыня, бык еэта лераб на
чальствам.

ХІБНАСЦЬ, і, мн. і, -ей, ж. 1. Па
мылка, няправільнасць, недакладнасць.
2. Розніца паміж сапраўднай велічынёй
чаго-н. і велічынёй, атрыманай пры вы
мярэнні; адхіленне ад зададзенай велічы
ні; недакладнасць (спец.). Абсалютная х.
Абносная х.
ХІЛІЦЦА, хілібся, хілішся, хіліцца; не
зак. 1. Прыгінацца ўніз, нахіляцца, нагі
нацца. Да вабы хіліліся вербы. Рунныя ка
ласы хіліліся ба зямлі. 2. Нахіляцца набок.
Сўбна пачало х. на том бок, бзе была прабо
іна. 3. (7 * 2 ас. звычайна неўлсыв.), леран.,
ба чаео. Набліжацца да чаго-н., да якой-н.
мяжы. кароткі снелсаньск* бзень хіліўся ба
вечара. %с хіліўся ба восені. 4. леран., ле
раб кім-чым. Здавацца, пакарацца. Яе нам
х. лераб цяжкасцямі. 5. (7 і 2 ас. звычайна
неўжыв.), леран. Накіроўвацца, ісці да ча
го-н. (пра гутарку справы, учынкі і пад.).
7)ыло вібавочна, кубы хіляцца лабзеі. Спра
ва хіліцца ў патрэбным напрамку. 6. Туліц
ца, гарнуцца да каго-н. Хлопчык хіліўся ба
матулі. 7. леран. Мець цягу сімпатыю да
каго-н. Сын больм/ хіліўся ба бацькі, чым ба
маці.
ХІЛІЦЬ, хілй, хіліш, хіліць; незак. 1.
м/то. Прыгінаць уніз, нахіляць. 7?ецер хі
ліць бярозку ба зямлі. 2. м/то. Нахіляць на
бок. Рецер хіліў лобку. 3. (7 і 2 ас. звычайна
не ўжыв.), каео-м/то і безас. Ахопліваць,
адольваць каго-н. (пра сон, дрымоту). Яео
хіліць сон. Дзяцей хіліла на брымоту. 4. (7 і 2
ас. звычайна не ўжыв ), леран., на м/то. Хі
ліцца, набліжацца да чаго-н. .Хіліла (безас.)
ужо на вечар. 5. леран., м/то ба чаео, кубы
і без бал. Накіроўваць да чаго-н. (думку
справу і пад.). Лыло зразумела, кубы ён хі
ліць гутарку. 6. (7 і 2ас. звычайна неўжыв.),
леран., каео ба каео-чаео. Прыцягваць, ва
біць; гарнуць, цягнуць. Сумны настрой не
хіліў ба песень. Яео хіліла (безас.) ба навукі.
ХЙІЫ, -ая, -ае (разм.). Слабы, хвараві
ты. Хілае бзіця. Хілая расліна. Ц наз. хіласць,
ХІМ... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач. хімічны, напр.: хімалоратура, хімвалакно, хімзавоб, хімкал/бінат, хімсыравіна.
ХІМЁРА, -ы, мн. -ы, -мёр, ж. 1. У ста
ражытнагрэчаскай міфалогіі — пачвара з
ільвінай галавой, казліным тулавам і хвас
том дракона, а таксама скульптура гэтай
пачвары ў сярэдневяковым мастацтве.
2. Неажыццявімая, нязбытная і дзіўная
мара (кніжн.). Ц лрым. хімерычны, -ая, -ае
(да 2 знач.). Хімерычная ібэя; наз. хіме
рычнасць, і, ж
ХІМІЗАВАЦЬ, -зўю, -зўеш, -зўе; -зўй;
-завАны; зак. і незак., м/то. Укараніць
(укараняць) дасягненні хіміі і хімічных
метадаў апрацоўкі рэчываў у тэхніцы,
прамысловасці і сельскай гаспадарцы. Ц
наз. хімізацыя, -і, ж
ХІМІК, -а, мн. -і, -аў м. Спецыяліст у
галіне хіміі, а таксама работнік хімічнай
прамысловасці.

ХЕД-ХІР
ХІМІКАЛІІ, -яў. Хімічныя прэпараты,
вырабы.
ХІМІКАТ, -у, ЛГ-кАце, л*н. -ы, -аў, м. Хі
мічны прэпарат, выраб.
ХІМІЧНЫ, ая, ае 1. ел хімія 2. Які
мае адносіны да з'яў што вывучаюцца хі
міяй. Хімічная рэакцыя. Хімічныя элемен
ты. 3. Звязаны з прымяненнем метадаў
хіміі ў вытворчасці, у розных галінах гас
падаркі. Хімічная апрацоўка елебы. Хіміч
ныя ўенаенні. 4. Звязаны з прымяненнем
прадуктаў хіміі ў ваенных мэтах. Хімічная
зброя, о Хімічны карандаш — карандаш з
асобым графітам, які пры змочванні піша
як чарніла.
ХІМІЯ, -і, ж. 1. Навука аб складзе, бу
дове, уласцівасцях рэчываў і іх узаемных
ператварэннях. ТТеореан/чная х. Фізічная х.
2. Якасны склад чаго-н., атрыманы пры
дапамозе спецыяльных метадаў і сродкаў
X крые*. X наёмны. Ц лрым. хімічны, -ая, -ае.
ХІМІЯ... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. хімічны, напр.:
хіміяпрэпараты, хіміясінтэз, хіміятэрапія.
ХІНА, -ы, ж. Тое, што і хінін. Ц лрым.
хінны, -ая, -ае. X ларао/ок. Хіннае с^рэеа
(дрэва, кара якога ўтрымлівае хінін).
ХІНДЗІ, нескл., ж. Індаеўрапейская
мова індыйскай групы, дзяржаўная мова
Індыі.
ХІНІН, -у л*. Белы, горкі на смак парашок з кары хіннага дрэва, выкарыстоўва
ецца ў медыцыне.
ХІНУЦЦА, -нўся, -нёшся, -нёцца;
-нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся; незак. 1.
Нахіляцца, нагінацца. Аубы еецер, тубы і
^рэеа хінецца. 2. леран. Мець ахвоту да ча
го-н., захапляцца чым-н. X ба наеукі. 3.
леран. Мець цягу да каго-н., сімпатызаваць
каму-н. Хлопчык боль*// хінуўся ба бзеба.
ХІНУЦЬ, -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё,
-нўць; -ні; незак. 1. каео-м/то. Нахіляць,
нагінаць. 2. лзран., каео (м/то/ Выклікаць
прыхільнасць да сябе, схіляць на свой
бок. Яео бабрыня хінула ба яео любзей. 3.
м/то ба чаео, кубы і без бал. Накіроўваць
на пгго-н. (думку справу і пад.). Было не
зразумела, кубы ён хінуў у сеаёй гутарцы.
4. каео-м/то. Прыхіляць, гарнуць да сябе.
X бзіця ба ерубзей.
ХІПІ, нескл., м. і ж. Прадстаўнік мо
ладзі, які парваў сувязь са сваім асярод
дзем і выражае пратэст супраць наяўных
сацыяльных адносін, прапагандуе зварот
да прыроднай чысціні праз любоў і пацы
фізм.
ХІРАМАНТ, -а, Л/ -нце, л*н. -ы, -аў л/.
Тбй, хто займаецца хірамантыяй. Ц ж. хі
рамантка, -і, ДЛ/-тцы, л/н. -і, -так.
ХІРАМАНТЫЯ, і, ж Прадказанне бу
дучага і вызначэнне характару чалавека па
лініях і бугарках на далонях рук.
ХІРУРГ, -а, л/н. -і, -аў л/. Урач — спе
цыяліст у галіне хірургіі. Дзіцячы х.
ХІРУРГІЯ, -і, ж. Галіна медыцыны,
якая займаецца аперацыйнымі метадамі
лячэння: злучэннем і раз'яднаннем тка-

ХІС-ХЛЕ
нак арганізма. сэрцо. Ц лрь/л/. хірургічны,
-ая, -ае.
ХІСТАННЕ, -я, лін. -і, -яў, /у. 1. а/?, хіс
тацца, хістаць. 2. Няўстойлівасць, змен
лівасць. .X мзмнерлтдрь/. 3. лерам. Нера
шучасць, сумненне. ТТрь/яяць рашэнне без
х/стояня.
ХІСТАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца; ме
зак. 1. Калыхацца, ківацца з боку ў бок.
Верма/пмь/ с^эўх/стоя/ся аблюцмаеа яетру.
Ласльчь/к сеечк/ сяоОо х/стоўся. 2. Ківацца
з боку ў бок пры хадзьбе. Хбмь Оь/ў /лак/ хубы, /ото ожх/стоўся. 3. (7 / 2 ас. зяь/чойяо
ме ўжь/о.). Калыхацца, калывацца ў ба
кі. 3^6 х/стосццо. 4. (7 / 2 ас. зоь/чойяо ме
ўжь/о.), лерам. Траціць ранейшае значэн
не, сілу Дуторытэт закома х/стос/^^о. 5.
лерам. Быць у нерашучасці, вагацца. 77ераб тьш, як лрь/ля/^ь рам/эмме, ем заусебь/
х/стоўся. 6. (7 / 2 ас. зоь/чойяо ме ўжь/с.),
лерам. Быць няўстойлівым, мяняцца. Цэяь/ ма рынку х/сто/о^^о. Ц абмакр. хіснуцца,
-нўся, -нёшся, -нёцца; -нёмся, -няцёся,
-нўцца; -ніся / хістануцца, -нўся, -нёшся,
-нёцца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся. Ц
маз. хістанне, -я, м.
ХІСТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; мезак. І. каао-н/то. Ківаць з боку ў бок. 7?ецер х/стос ял/ны. 2. чь/м. Рабіць хістальныя рухі
чым-н. X слул. 3. лерам., м/то. Рабіць ня
ўстойлівым, падрываць. Тэма х/с/яала яео
аў/ларыл/э/л. Ц абмахр. хіснуць, -нў, -нёш,
-нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні' Ц маз. хіс
танне, -я, м. (да 1 і 2 знач.). Ц лрь/м. хістАльны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ХІСТКІ, -ая, -ае. 1. Які хістаецца, кі
ваецца. Х/стк/я еал/мк/ браў. X л/осц/к.
2. лерам. Ненадзейны, няпэўны, мала
пераканальны. Х'стк/я боеабь/. 3. лерам.
Непастаянны ў сваіх поглядах, учынках
і пад. Рэеалюцыямер з яео белам/ х. Ц маз.
хісткасць, -і, ж.
ХГГ, -А, мм. -ьі, -бў, м. 1. Папулярная
песня. 2. Кніга, спектакль, канцэрт і пад.,
якія маюць вялікую папулярнасць. Ц лрым.
хітбвы, -ая, -ае.
ХІТОН, -а, мм. -ы, -аў м. 1. У стара
жытных грэкаў: доўгае і шырокае адзенне,
часцей без рукавоў. 2. Касцюм танцоў
шчыцы класічнага балета з глыбокімі раз
рэзамі па баках.
ХІТРАВАТЫ, -ая, -ае. Трохі хітры або
які сведчыць пра хітрасць. X чалавек. Хтрояотоя ўсмен/ко.
ХІТРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
мезак. Тое, што і хмарыць.
ХІТРАСПЛЕЦЕНЫ, ая, ае Вельмі
хітры, мудрагелісты. А/Тлрасллецемае еь/казеамме.
ХІТРАСПЛЯЦЕННЕ, я, мм і, яў, м
1. Складанае, вычварнае перапляценне
чаго-н. 2. Складаная задума; складаны і
мудрагелісты выклад думак. Моўныя х/трасмля^емм/. Х7троснляценн/ сюжэто.
ХУГРАСЦЬ, -і, мм. -і, -ей, ж. 1. ал. хітры.
2. Учынкі, паводзіны, разлічаныя на ўвя
дзенне каго-н. у зман. Розаойоць чы/о-н. х.
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3. Спрытнасць, выкрутлівасць. Яе ўмснмем, ^ы/сх/трос/^/о. 4. Аб чым-н., што зроб
лена мудрагеліста, складана, з загадкай.
Замок з х/тросц/о.
ХІТРУГА, -і, ДМ-у Т-ам, л/.,\ДМ-рўзе,
Т-ай (-аю), ж., л/м. -і, -рўг (разм.). Вельмі
хітры чалавек. 75то еябомь/ хйлруао.
ХІТРУН, -А, л/м. -ы, -бў м. (разм.). Хіт
ры чалавек; махляр, падманшчык. Ц ж.
хітруха, -і, ДМ -рўсе, мм. -і, -рўх. Ц мрь/л/.
хітрунскі, -ая, -ае.
ХІТРЫ, -ая, -ае. 1. Вынаходлівы, уме
лы, дасціпны. 2. Выкрутлівы, які дзей
нічае скрытна, не яўна. X хлопец. 3. Які
выражае дасціпнасць, спрыт, умельства.
X. ноеляб. Х/троя ўсл/ем/ко. 4. Разлічаны на
ўвядзенне каго-н. у зман. Хтроя лоя/тыко. 5. Зроблены з умельствам, выдумкай,
сакрэтам. А", мехом/зм. Ц моз. хітрасць, -і, ж.
(да 1 і 3 знач.).
ХІТРЫКІ, -аў. Хітрыя, махлярскія пры
ёмы. 7?ббае.л/мме тяоех.
ХІТРЁІЦЬ, -рў, -рыш, -рыць; -рым,
-рыцё, -рАць; мезок. Праяўляць хітрасць.
Яе /лрэбо х. II зок. схітрыць, -рў, -рьіш,
-рыць; -рым, -рыцё, -рАць.
ХІТРЭЦ, -рацА, мм. -рацы, -рацбў, м.
Хітрун, каварны чалавек, махляр, ашука
нец. II лрым. хітрэцкі, -ая, -ае.
ХІХІКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; мезок.
(разм.). Спадцішка або ціха смяяцца. %ео
/яых/х/коек/?Ц обмокр. хіхікнуць, -ну -неш,
-не; -ні. II моз. хіхіканне, -я, м.
ХЛАМ, -у, м., зб. Непатрэбныя старыя
рэчы. 7?ык/муць х. з хоты. II нрыл/. хлАмны,
-ая, -ае.
ХЛАМІДА, -ы, ДА/-дзе, л/м. -ы, -мід, ж.
1. Адзенне старажытных грэкаў і рымлян
у выглядзе плашча. 2. Нязграбная шыро
кая і доўгая адзежына (разм.).
ХЛАПЕЦ, -пцА, л/м. -пцьі, -пцбў л/.
Падлетак мужчынскага полу. Ц нолммм/.лоск. хлапчаня, -нАці, мм. -нАты, -нят, м. /
хлапчанё, -нАці, мм. -нАты, -нАт, м. Ц ярым.
хлапёчы, -ая, -ае /хлапёцкі, -ая, -ае.
ХЛАПЧО, -чАці, Т-чбм, м. (разм.). Хла
пец, хлопчык.
ХЛАПЧЎК, -А, мм. -ц -бў, л/. Невялікі
хлапец, падлетак. Ц лрь/м. хлапчукбвы, -ая,
-ае. Х/олчукооь/я чорое/к/.
ХЛАПЧЁІНА, -ы, Д -ну, М -не, мм. -ы,
-чын / -аў м. (разм.). Малады чалавек,
дзяцюк. Рослы, плячысты х.
ХЛАРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
-равАны; зок. і мезок., м/то. 1. Абеззара
зіць (абеззаражваць) пры дапамозе хлору.
X бобу. 2. Увесці (уводзіць) хлор у мале
кулы арганічнага ці неарганічнага рэчыва
(спец.). X этом. Ц моз. хлараванне, -я, м.
ХЛАРАФІЛ, -у, л/. Зялёны пігмент рас
лін. II лрым. хларафілавы, -ая, -ае.
ХЛАРАФОРМ, -у, м. Празрыстая ляту
чая вадкасць з саладкаватым пахам, якая
ўтрымлівае хлор. Ц лрь/л/. хларафбрмавы,
-ая, -ае.
ХЛАРАФОС, -у м. Белае крышталічнае
ядавітае рэчыва, якое выкарыстоўваец

ца ў барацьбе са шкоднымі насякомымі. Ц
лрь/л/. хларафбсны, -ая, -ае.
ХЛАРОЗ, -у, м. (спец.). 1. Адна з форм
малакроўя, анемія. 2. Хвароба раслін, пры
якой парушаецца ўтварэнне хларафілу і
лісце жаўцее. Ц лрь/м. хларозны, -ая, -ае.
ХЛАРЙДЫ, -аў обз. хларыд, -у, 3/-дзе,
л/. (спец.). 1. Злучэнні хлору з іншымі эле
ментамі. Хлоры/? нотры/о. 2. Мінералы,
солі салянай кіслаты, якія шырока выка
рыстоўваюцца ў хімічнай і харчовай пра
мысловасці. II лрь/м. хларыдны, -ая, -ае.
ХЛАРЙТЫ, -аў обз. хларыт, -у З/
-рьіце, л/. (спец.). 1. Група слюдападобных мінералаў зеленаватага колеру якія
ўтрымліваюць хлорыстыя злучэнні. 2. Со
лі хлорыстай кіслаты. Ц лрь/м. хларытавы,
-ая, -ае.
ХЛАРЭЛА, -ы, ж. (спец.). Аднаклетач
ная зялёная водарасць.
ХЛЕБ, -а, л/м. хлябы, хляббў, м. І. толь
кі обз. Прадукт харчавання, які выпяка
ецца з мукі. Чорны х. С/тмь/ х. 77н/он/чны
х. 2. толькі обз. Зерне, якое мелецца на
муку. 77орь/хтоўко хлебо. Уборко хлебо.
X — усял/у золобо (прыказка). 3. Зерневыя
расліны (жыта, пшаніца і пад.) на корані.
Дабро ўробз/у хлеб. Хлябы ў рост чолобеко.
4. толькі обз., лсрон. Сродкі для існаван
ня, заробак. Цяжкой лроцой збобь/боць
слой х. Лбоброць чужы х. 0 Аб адным хлебе
(разм.) — у нястачы, адчуваючы недахоп
у ежы. Без хлеба сядзець (разм.) — быць
незабяспечаным сродкамі для існавання.
Жыць на ласкавым хлебе (разм.) — жыць
на чыім-н. утрыманні, з чыёй-н. ласкі.
Зайцаў хлеб — рэшткі яды, прывезеныя з
поля, з лесу дзецям. І то хлеб (разм.) — і
гэта добра. Лёгкі хлеб (разм.) — пра лёг
кую, бестурботную працу Надзённы
хлеб — тое, што патрэбна для жыцця. Не
вялікі хлеб (разм.) — 1) не вельмі добра;
2) невысокая аплата працы, не зусім за
бяспечаныя ўмовы жыцця. Пасадзіць на
хлеб і ваду (разм.) — дакараць голадам,
абмежаваць у ядзе каго-н. Хлеб ды соль
(разм.) — прыемнага, добрага апетыту
(пажаданне таму каго засталі за ядой).
Цяжкі хлеб (разм.) — праца, якая патра
буе вялікіх намаганняў цяжкая фізічная
праца. II лол/ян///.-лоск. хлябок, -бкА, м.
(да 1—3 знач.). Ц лрым. хлёбны, -ая, -ае (да
1—3 знач.).
ХЛЕБАБУЛАЧНЫ, ая, ае Які мае ад
носіны да хлебных вырабаў ХлеОобўлочное
лро^лрысмстоо.
ХЛЕБАЗАВОД, а, АТ дзе, мы -ы, -аў
м. Завод з механічнай выпечкай хлеба. Ц
лрь/м. хлебазаводскі, -ая, -ае.
ХЛЕБАЗДАЧА, -ы, ж. Планавая здача
збожжа дзяржаве сельскагаспадарчымі
прадпрыемствамі.
ХЛЕБАПАСТАЎКІ, -т&вак, о/?з. хлеба
пастаўка, -і, ж. Планавая здача збожжа
дзяржаве.
ХЛЕБАПЁК, -а, л/я. -і, -аў л/. Тое, што
і лекор.
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ХЛЕБАПЯКАРНЫ, ая, ае Звязаны з
пячэннем хлеба, хлебных вырабаў. Алеболякорноя прол/ыслобосць.
ХЛЕБАПЯКАРНЯ, і, л/н. і, рань і
-рняў, ж. Тое, што і лякарня.
ХЛЕБАПЯЧЭННЕ, я, н Выпечка хле
ба. Л/ехонізобоное х.
ХЛЕБАРОБ, -а, лін. -ы, -аў, л/. Той, хто
займаецца хлебаробствам. Ц прыл/. хлебарёбскі, -ая, -ае.
ХЛЕБАРОБСТВА, а, н Праца земля
роба па вырошчванні хлеба (у 3 знач.). Ц
лрым. хлебаробчы, -ая, -ае.
ХЛЕБАРОДНЫ, -ая, -ае. Які дае добры
ўраджай хлеба; урадлівы. еоб. крой.
ХЛЕБАРЭЗ, -а, лін. -ы, -аў, м. Рабочы,
заняты рэзкай хлеба. Ц зк. хлебарэзка, -і,
ДА/-зцы, мн. -і, -зак.
ХЛЕБАРЭЗКА, -і, ДА/-зцы, лін. -і, -зак,
зк. 1. ад. хлебарэз. 2. Прыстасаванне для
рэзкі хлеба.
ХЛЕБАРЭЗНЫ, -ая, -ае. Прызначаны
для рэзкі хлеба. сінод.
ХЛЕБАСОЛ, -а, лін. -ы, -аў, м. Гасцін
ны чалавек, які ветліва сустракае і частуе
гасцей. Ён быў адлік/ х. Ц зк. хлебасолка, -і,
ДА/-лцы, мн. -і, -лак. Ц нрым. хлебасольскі,
-ая, -ае.
ХЛЕБАСОЛЬСТВА, -а, н. Гатоўнасць і
ўменне гасцінна сустрэць і пачаставаць.
Белорускоех. Ц нрым. хлебасольны, -ая, -ае.
ХЛЁБНІЦА, -ы, л/н. -ы, -ніц, зк. 1. Від
талеркі, падноса, на якіх падаюць на стол
хлеб. 2. Невялікая скрынка для захаван
ня хлеба. 3. Спецыяльная дзежка, у якой
рашчыняюць хлеб.
ХЛЕЎ, хлявА, лін. хлявы, хлявбў, лі. Па
мяшканне для жывёлы і хатніх птушак. Ц
лол/янм/. хлёўчык, -а, мн. -і, -аў, м. і хлеву
шок, -шкА, мн. -шкі? -шкоў, м.
ХЛЁБАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незок., моно
(разм.). 1. Есці, чэрпаючы лыжкай вадкую
страву. X сун. 2. Піць вялікімі глыткамі.
Ён з кроўнасцю хлёбае бобу. Ц обнокр. хлёб
нуць, -ну -неш, -не; -ні /' хлебануць, -ну,
-нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні? Ц ноз.
хлёбанне,-я,н.
ХЛІПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незок. (разм.).
1. Ціха плакаць, усхліпваць. Дзесьці зколосно хлілоло бз/ця. 2. нброн. Слаба, мігат
ліва гарэць. У цемені хліноў оееньчык свеч
кі. II обнокр. хліпнуць, -ну, -неш, -не; -ні. Ц
ноз. хліпанне, -я, н
ХЛОПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незок. 1.
коао ^моно) чым ло чым. Стукаць па чымн., звычайна з шумам. X болоняй ло пля
чы коео-н. 2. чым. Утвараць моцныя гукі,
стукаючы чым-н.
бзеяром/. 3. Утвараць
кароткія адрывістыя гукі (пра стрэлы, вы
бухі і пад.). Дзесьці хдолд/п спіраль/. Ц об
нокр. хлопнуць, -ну, -неш, -не; -ні. Ц ноз.
хлОпанне, -я,н
ХЛОПЕЦ, -пца, мн. -пцы, -пцаў, м. Ма
лады чалавек, юнак.
ХЛОПЧА, м. (разм.). Ужыв. як сяброў
скі зварот да каго-н. Лбкуль п/ы, х., бубзею
робом?

ХЛОПЧЫК, -а, мн. -і, -аў, м. Дзіця або
падлетак мужчынскага полу. З малых аобх.
лочоў процоеоць.
ХЛОР, -у, м. Хімічны элемент, удушлі
вы газ жоўта-зелёнага колеру, які выка
рыстоўваецца як абеззаражвальны і атрут
ны сродак. II лрыл/. хлОрны, -ая, -ае. Д лох.
ХЛОРАФАРМАВАЦЬ, мўю, мўеш,
-мўе; -мўй; -мавАны; зок. і незок., коеом/л/о (уст.). Усыпіць (усыпляць) пры дапа
мозе хлараформу.
ХЛУД, -у, А/ -дзе, м. Дробны хвораст,
вецце. Ачысціць беор обх/іубу.
ХЛУС, -а, мн. хлусы, -бў, м. Той, хто хлу
сіць; манюка.
ХЛУСІЦЬ, хлушў, хлўсіш, хлўсіць; не
зок. Гаварыць няпраўду маніць. Ён ніколі
не хлусіў. II зок. схлусіць, схлупіў, схлўсіш,
схлўсіць; схлўшаны.
ХЛУСЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Які гаворыць
няпраўду, хлусню. Алусл/еоя зкончыно. 2.
Фальшывы, няправільны. Хлуслівыя слобы. ^усл/еыя чуп/к/. Ц ноз. хлуслівасць, -і,
зк.
ХЛУСНЯ, -і? зк. Мана, няпраўда, наў
мыснае скажэнне фактаў.
ХЛЙНУЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -не; зок.
1. Паліцца з сілай, патокам. А)іынуло еобо.
Дроў хлынуло з носо. 2. імкліва накіравац
ца куды-н. вялікай масай, ./йобз/хлынулі ў
обчыненыя бзееры. 3. перон. Заявіцца ў вя
лікай колькасці. Ул/ойеп/зрню хлынулі зокозы.
ХЛЫСТ', -а, А/-сцё, мн. -ьі, -бў, м. 1.
Спілаванае дрэва з верхавінай, ачышча
нае ад сукоў (спец.). 2. Тонкі, гнуткі ду
бец, плётка. II прым. хлыстбвы, -ая, -ае.
ХЛЫСТ, -А, Л7-сцё, мн. -ы, -бў, м. Па
слядоўнік хлыстоўства. Ц зк. хлыстоўка, -і,
ДА/-тбўцы, мн. -і, -тбвак.
ХЛЫСТ, -А, А/-сцё, мн. -ы, -бў м. Тое,
што і хл/осп/.
ХЛЫСТАЦЬ, хлышчў, хлышчаш, хлы
шча; хлышчы; хлыстАны; незок. Тое, што
і хбос/поць. II обнокр. хльіснуць, -ну, -неш,
-не; -ні. II ноз. хлыстанне, -я, н.
ХЛЫСТОЎСТВА, -а, н. Адзін з кірун
каў сектанцтва ў Расіі ў 17—18 стст. Ц прыл/.
хлыстоўскі, -ая, -ае.
ХЛЫСТОЎШЧЫНА, ы, зк Тое, што і
хлысп/оўсп/ео.
ХЛЮПАТ, -у, А/-лаце, м. (разм.). Гукі,
якія ўтвараюцца пры пераліванні, плёска
це вады.
ХЛЮПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
незок. (разм.). Плюхацца (у гразі, вадзе). Ц
ноз. хлопанне, -я, н.
ХЛЮПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незок.
(разм.). 1. Утвараць характэрныя гукі, па
добныя на хлюпат (пра ваду, вадкасць).
77об ноеол/і хлюлдло бобо. 2. Рухацца, ісці
па чым-н. вязкім, гразкім, утвараючы та
кія гукі.
но ероз/. 3. Плакаць, усхліпва
ючы. 4. З шумам, часта ўцягваць носам
паветра пры насмарку, плачы.
ноеом. Ц
обнокр. хлюпнуць, -ну, -неш, -не; -ні (да 1,
З і 4 знач.). II ноз. хлопанне, -я, н.

ХЛЕ-ХМУ
ХЛЮПІК, -а, мн. -і, -аў м. (разм., зневаж.). Бязвольны, нікчэмны, маладушны
чалавек. Тй'кчэліны х.
ХЛЮПКІ, -ая, -ае (разм.). Гразкі, баг
ністы, балоцісты. Х/іюлкоя бороео. Ц ноз.
хлюпкасць, -і, зк
ХЛЮПНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-ніся; зок. (разм.). Упасці, плюхнуцца ў
што-н. вязкае, вадкае. ў ^розь.
ХЛЮСТ, -А, М -сцё, л/н. -ьі, -бў, м.
(разм.). Франтаваты, нахабны, пранырлі
вы чалавек.
ХЛЯБТАЦЬ, хлябчў, хлёбчаш, хлёбча;
хлябчы; незок., м/п/о. 1. Піць, чэрпаючы
вадкасць языком (пра некаторых жывё
лін). Аб/п х/іебчо молоко. 2. Піць прагна,
у вялікай колькасці (разм.). 2^ бобу. 2^ еорэлку. II зок. вьіхлебтаць, -бчу, -бчаш, -бча;
-бчы; -бтаны. Ц ноз. хлябтанне, -я, н.
ХЛЫСЦІК, -а, л/н. -і, -аў, м. Вузкая па
лоска тканіны, прышытая або прышпіле
ная ззаду па таліі верхняга адзення. 77олілю з хлясц/кол/.
ХМАРА, -ы, мн. -ы, хмар, зк. 1. Вялікае,
звычайна цёмнае воблака, якое прыносіць
дождж, град, снег З-зо лесу еыноўзоло цёл/ноях. 2. перон., коео-чоео. Мноства, вялікая
колькасць.
комрроў. Ц лолмнм/. хмарка,
-і, ДА/-рцы, мн. -і, -рак, зк. (да 1 знач.). Ц
нрым. хмаравы, -ая, -ае (да 1 знач.).
ХМАРАЧОС, -а, мн. -ы, -аў, м. Вельмі
высокі шматпавярховы будынак; неба
скроб.
ХМАРНЫ, -ая, -ае. 1. Пакрыты хмара
мі. АЗпорное небо. 2. Пахмурны, хмурны.
бзень. 3. перон. Пануры, сумны, невясёлы.
нослірой. II ноз. хмарнасць, -і, зк.
ХМАРЫЦЦА, 1 і 2 ас. звычайна не
ўжыв., -рыцца; незок. Зацягвацца хмара
мі, станавіцца хмарным. ТУебох. (безас.)
но бозкбзк.
ХМАРЫЦЬ, 1 і 2 ас. звычайна не ўжыв.,
-рыць; незок. 1. безос. Зацягваць хмарамі.
Хл/орыць, нэўно бўбзе бозкбзк. 2. перон., коео-ю/ло. Засмучаць, азмрочваць (разм.).
Ёочы хл/орыць зеро полонянок.
ХМЕЛЬ, хмёлю, м. 1. Павойная расліна
сямейства тутавых з доўгім тонкім сцяб
лом, насенне якой выкарыстоўваецца ў
піваварэнні. 2. Стан ап'янення, выкліка
ны алкагольнымі напоямі, Яёо х. не бярэ. Ц
прыл/. хмёлевы, -ая, -ае (да 1 знач.).
ХМЁЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які знаходзіцца
ў стане ап'янення; нецвярозы. 2. Які вы
клікае ап'яненне. X нопой. .Выліць хл/ельноео 6ІНО.
ХМЕЛЯВОД, -а, А/ -дзе, л/н. -ы, -аў л/.
Спецыяліст па хмеляводстве.
ХМЕЛЯВОДСТВА, -а, н. Вырошчван
не хмелю як галіна раслінаводства. Ц лрыл/.
хмеляводчы, -ая, -ае.
ХМУРНЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незок. 1.
(7 і 2ос. зеычойно не ўзкыб.). Рабіцца, ста
навіцца хмурным (у 1 знач.), воблачным.
Дмурнело небо. 2. перон. Станавіцца пану
рым, хмурным (у 2 знач.). Ц зок. схмурнёць,
-ёю, -ёеш, -ёе.

ХМУ-ХОЦ
ХМЎРНЫ, -ая, -ае. 1. Пахмурны, воб
лачны (пра неба, надвор'е і пад.). А бзень.
Амурная нара еобд. 2. лердн. Сумны, па
нуры. Тдслдбдр сядзеў х. А наском. Ц наз.
хмарнасць, -і, лс
ХМЎРЫ, -ая, -ае (разм.). Тое, што і
хмурны. А Дзень. А тедр.
ХМЎРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыц
ца; незак. 1. (7 / 2 дс. зеычдйнд не ўлсые.).
Зацягвацца хмарамі, станавіцца хмурым.
Яебдх. А на болсблс (безас.). 2. неран. Ста
навіцца хмурным, насуплівацца. 7еар х.
ХМЎРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; незак.,
///то. Панура або задумліва моршчыць,
насупліваць (лоб, бровы).
ХМЫЗ, -у, м. Тое, што і хмызняк.
ХМЫЗНЯК, -ў, мн -і^ -бў, м Кусты,
зараснік. Хадя рэчк/ быў еус/лы х. Ц нрым.
хмызнякбвы, -ая, -ае.
ХМЫКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(разм.). Вымаўляць «хм* або «гм*, вы
казваючы здзіўленне, іронію, сумнен
не, злосць і пад. *7део ты хмыкаем/? Ц аб
накр. хмыкнуць, -ну -неш, -не; -ні. Ц наз.
хмыканне, -я, н.
ХМЫЛІЦЦА, -лібся, хмылішся, хмы
ліцца; незак. 1. Злосна ўхмыляцца. 2. (7 / 2
ас. звычайна не ўлсые.). Прыціскаць вушы
да галавы (пра каня). Абньхмыл/ццд, молсд
ўбрыкнуць. II зак. ухмыліцца, -маліцца (да
2 знач.).
ХМЯЛЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак. 1.
Станавіцца п'яным, п'янець. 2. неран.
Прыходзіць у стан узбуджанасці, захап
лення ад чаго-н. Ц зак. ахмялёць, -ёю,
-ёеш, -ёе / захмялёць, -ёю, -ёеш, -ёе.
ХНА, хны, лс. Расліна сямейства чаль
чаковых, з якой атрымліваюць жоўтачырвоную фарбу а таксама сама гэта фар
ба. А улсыедеццд йля ^дрбдедння еаласоў.
ХНЫ. У выразе: хоць бы хны, у знач.
еык. (разм.) — ніколькі не хвалюецца, не
турбуецца. Яео лднярэблсед/оць, а ён хоць
бы хны.
ХНЫКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(разм.). 1. Жаласна плакаць, утвараючы
адрывістыя насавыя гукі. 2. неран. Скар
дзіцца, наракаць на што-н. Ц наз. хныкан
не, -я, н.
ХОБАТ, -а, А/ -аце, мн. -ы, -аў, м. 1. У
некаторых млекакормячых: рухомы наса
вы прыдатак, падоўжаны нос. А слана. А
тапіра. 2. Выцягнуты прыдатак у пярэд
няй частцы цела некаторых беспазваноч
ных і насякомых, які служыць для хапан
ня здабычы і абароны (спец.). 3. Частка
механізмаў, машын, якая па форме на
гадвае выцягнуты нос жывёлы (спец.). 4.
Задняя падоўжаная частка лафета артыле
рыйскай гарматы або задняя частка стан
ка кулямёта (спец.). Ц ламянм/. хабаток, -А,
мн. -і^ -бў м. II нрым. хббатны, -ая, -ае (да
1 і 2 знач.).
ХОБІ, нескл., н. Захапленне чым-н.,
любімы занятак у вольны час. Яео х. — збі
ранне морак.
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ХОВАНКА, -і, ДА/-нцы, мн. -і, -нак, лс.
1. Месца, дзе можна знайсці прытулак,
схавацца ад каго-, чаго-н. 2. Скрытае, па
тайное месца для захоўвання чаго-н. 3.
толькі мн. Дзіцячая гульня, у якой адзін
шукае астатніх удзельнікаў гульні, якія
схаваліся.
ХОД, -а / -у А/хбдзе / (на) хадў, м. 1. -у,
ал. хадзіць. 2. -у А/ (на) хадў. Рух, пера
мяшчэнне ў якім-н. напрамку. Сядзець у
едеоне на хойу цяен/ко. А7д///ынд лдсксрылд
х. 3. -у А/хбдзе, лердн. Развіццё, цячэн
не чаго-н. А заняткаў. А лдбзей. 4. -у А/
хбдзе, мн. хбды, -аў. Перамяшчэнне рухо
май часткі механізма ад аднаго крайняга
становішча да другога, а таксама велічыня
гэтага перамяшчэння. А норм/ня. 7?ел/чыня хобу прэса. 5. -у А/хбдзе. Дзеянне, ра
бота, якую выконвае машына, механізм.
Рабочы х. рухде/кд. 6. -у А/ (на) хадў. Ра
бочая частка машыны, механізма (спец.).
Анкерны х. едбз/нн/кд. 7. -у А/ (на) хадў.
Тэхналагічны працэс; цыкл (спец.). Дом
на на еарачым хайу. 8. -у, мн. хадй, -бў. У
шахматах, картах і пад.: чарговае выступ
ленне іграка. А лем/к/. А козырам. 9. -у А/
хбдзе, мн. хадй, -бў неран. Прыём, манеўр
для дасягнення якой-н. мэты. Дыплама
тычны х. А/тры х. 10. -а, А/хбдзе, мн. хадй, -бў Месца, праз якое ўваходзяць ку
ды-н., уваход. 77акой з асобным хобдм. 11.
-а, А/хбдзе, мн. хадьі, -бў. Месца, па якім
ходзяць; шлях, пераход. 77дбземнь/ х. 12.
-у мн. хбды, -аў леран. Магчымасць да
сягнення чаго-н. 7рэбд бдедць х. маладым
л/сьменн/кдм. О Жалезны ход — ніжняя
хадавая металічная частка воза або ін
шых якіх-н. транспартных сродкаў Малы
ход — запаволены ход судна, а таксама ка
манда, якая перадаецца ў машыннае ад
дзяленне для змяншэння скорасці судна.
Поўны ход! — словы каманды: з гранічнай
скорасцю. 0 На хаду — мімаходам. Па ходу
справы — у залежнасці ад абставін. Поў
ным ходам — інтэнсіўна, узмоцнена (ідзе,
адбываецца што-н.). Сваім ходам — 1) пе
хатой; 2) работай свайго матора. Ц лрым.
хадавй, -Ая, -бе (да 2, 4 і 6 знач.; спец.).
Дзее хдбдеыя едбз/ны карабля.
ХОДЗІКІ, -аў (разм.). Насценны га
дзіннік спрошчанай канструкцыі з гірамі.
ХОДКІ, -ая, -ае. 1. Які хутка ходзіць,
рухаецца, лёгкі на хаду. А конь. 2. Які ка
рыстаецца вялікім попытам (пра тавары,
вырабы і пад.). Аэбкдя прадукцыя. Ц ндз.
ходкасць, -і, лс.
ХОДЫР, -у м У выразе: хадзіць ходы
рам (разм.) — моцна трэсціся, хістацца. Лб
астру палатка хобз/ць ходырам.
ХОЛ, -а, мн. -ы, -аў м. Вялікае памяш
канне ў грамадскіх будынках (гасцініцах,
тэатрах і пад.) для адпачынку чакання.
ХОЛАД, -у А/ -дзе, мн. халады, -бў м.
1. толькі абз. Нізкая тэмпература паветра.
Лбчуедць х. 2. Надвор'е з нізкай тэмпера
турай паветра. Рана пачалася халайы. 3.
толькі абз. Адчуванне дрыжыкаў (ад хва

робы, страху і пад.). А лрдбее на сл/не. 4.
толькі абз., леран. Раўнадушныя, стрыма
ныя адносіны да каго-, чаго-н. Яб яео слоў
сеяла холадам.
ХОЛАДА... (а таксама халада...). Пер
шая састаўная частка складаных слоў са
знач.: 1) які мае адносіны да холаду (у 1
знач.), напр.: холдбдл/об/еы, холдбдустойл/еы; 2) які мае адносіны да халадзільных
установах, напр. холдбдкдмб/ндт.
ХОЛАДНА, у зндч. еык. 1. Пра халоднае
надвор'е. Рдн/цдйх. 2. кдму-чдму. Аб стане
чалавека, які адчувае холад. АТне х.
ХОЛДЫНГ, -а, мн. -і, -аў м. Прадпры
емства, фірма і пад., якія з'яўляюцца ўла
дальнікамі кантрольных пакетаў акцый
іншых прадпрыемстваў ажыццяўляюць
кантроль за іх дзейнасцю і атрымліваюць
даходы ў выглядзе дывідэндаў
ХОР, -у мн. харіА / (з л/ч. 2, 2, 4) хбры,
харбў м. 1. Ірупа спевакоў якія разам вы
конваюць вакальныя творы. А хлончыкдў.
2. Музычная п'еса, прызначаная для вы
канання пеўчым калектывам. 3. лердн. Ад
начасовае гучанне мноства галасоў гукаў
А бз/цячых едлдсоў. 77тум/ыны х. 4. лердн.
Мноства аднолькавых выказванняў мер
каванняў. А лдхедл. 5. у зндч. лрысл. хбрам.
Усе разам, у некалькі галасоў дружна.
Сляедць хордм. 77рдндноеу лдйхдл/л/ хордм.
II лрым. харавй, -Ая, -бе (да 1 і 2 знач.). А
гурток. Азрдеыя неон/.
ХОРАМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Вялікі дом,
палац. 7/е бом, д х. лдбубдедў. Ц лрым.
хбрамны, -ая, -ае
ХОРАША, бездс., у зндч. еык. 1. Аб пры
емных абставінах. Якх. едкол. 2. Аб пачуц
ці ўнутранага задавальнення. А нд сэрцы.
ХОРДА', -ы, ДА/-дзе, мн. -ы, хорд / -аў
лс. У матэматыцы: прамая, якая злучае
дзве кропкі крывой (дугі, акружнасці).
ХОРДАЎ -ы, ДА/-дзе, мн. -ы, хорд / -аў
лс. (спец.). Спінная струна: першасная
шкілетная вось у некаторых жывёл і за
родка чалавека. Ц лрь/м. хордавы, -ая, -ае.
ХОРМАЙСТАР, -тра, мн. -тры, -траў
м. Кіраўнік хору харавы дырыжор. Ц лрым.
хормайстарскі, -ая, -ае.
ХОРЫ, -аў. Адкрытая галерэя або бал
кон у верхняй частцы параднай залы або
царкоўнага будынка (першапачаткова для
размяшчэння хору, музыкантаў).
ХОСПІС, -а, мн. -ы, -аў м. Бальніца для
невылечна хворых.
ХОХМА, -ы, лс. (разм.). Дасціпны, вя
сёлы жарт, учынак і пад.
ХОЦЬ. 1. злуч. уступальны. Падпарад
коўвае даданыя ўступальныя сказы, вы
ступаючы ў знач.: нягледзячы на тое, што.
А было улсо нознд, н/хто не слду. А лрылякдлд сонцд, едйд у рэчцы былд хдлобндя. 2.
злуч. устулдльны (звычайна ў спалучэнні з
загадным ладам або інфінітывам). Ужыв.
ў пачатку даданых сказаў у якіх выказва
ецца дапушчэнне, вызначаецца крайняя
мяжа, ступень праяўлення чаго-н., маг
чымасць якога-н. выніку. 77/коед не слухде,
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х. /мм яео зяб/. 3. змуч. уступальны. Ужыв.
пры супастаўленні сказаў або членаў ска
за з узаемным выключэннем. Лабка х.
старая, але рухавая. 4. злуч. сулрац/ўны.
Указвае на абмежаванасць таго, аб чым
гаворыцца; па знач. набліжаецца да злуч
нікаў «аднак», «але», «між тым». Ауя/у, х.
непатрэбна. 5. часц. уамаця.-зылуч. Ужыв.
ў знач.: самае меншае, ва ўсякім выпад
ку. Раскажы х. коратка яра сябе. 6. часц.
узмаця.-аб)чезкаеальмая (звычайна ў спалучэні з часціцай «бы»). Ужыв. ў знач.: ні
чога больш, акрамя гэтага, усяго толькі. X
бы крыху нацяпляла. X бы раз аляяуць яа яе.
7. часц. ўзмацн. Ужыв. ўзнач.: нават, няхай
нават. х. заўтра еатова ў барону. 8. часц.
вылуч. Ужыв. ў знач.: напрыклад. Хал/ ты
х. беряемся?9. часц. ўзмацн. (у спалучэнні
з неазначальным займеннікам і прыслоў
ем). Ужыв. ў азначальным знач.: любы,
усякі, у любое месца, у любы час. 77 цяябр
х. м/то з <ам. Рн цяябр х. кубы яаебзе. 0 Хоць
бы і так — няма нічога дрэннага ў чым-н.
Хоць бы што кал/у (разм.) — ніяк не рэа
гуе, не звяртае ўвагі на каго-, што-н. Хоць
куды, у злач. сык. (разм.) — вельмі добры,
выдатны ва ўсіх адносінах.
ХРАБРАСЦЬ, -і, лс. Здольнасць, умен
не пераадольваць страх; мужнасць, адва
га. Узнаеароба за х.
ХРАБРЫ, -ая, -ае. Які вызначаецца
храбрасцю; смелы, мужны. X чалавек. X
ўчынак.
ХРАБРЫЦЦА, -рўся, -рьішся, -рыцца;
-рьімся, -рыцёся, -рАцца; незак. Старацца
паказаць сябе храбрым.
ХРАБРЭЦ, -рацА, л/н. -рацй, -рацбў, л/.
Храбры чалавек.
ХРАБРЭЦЬ, -Зю, -Зеш, -Зе; незак. Ста
навіцца храбрым, храбрэйшым. Ц зак. па
храбрэць, -Зю, -Зеш, -Зе.
ХРАБУСТАЦЬ, -бушчў, -бўшчаш, -бўшча; -бўшчам, -бўшчаце, -бўшчуць; -бустАў -тАла; -бушчьі; незак. Есці, жаваць
з хрустам. X азурк/. Ц абнакр. храбуснўць,
-нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні? Ц
наз. храбустанне, -я, н.
ХРАБУСТКІ? -Зя, -бе. Які храбусціць.
ХРАБУСЦЁЦЬ, -бушчў, -бусціш, -бусціць; -бусцім, -бусціцё, -бусцйць; -бусцёў,
-цёла; -бусці; незак. Утвараць хруст, трэск.
77аб наеам/ храбусцеў снее. Ц наз. храбусцённе,-я,н
ХРАМ, -а, л/н. -ы, -аў, л/. 1. Збудаван
не, прызначанае для адпраўлення наба
жэнства і рэлігійных абрадаў царква (у 2
знач.). Старажытны х. 2. яеран. Месца,
якое выклікае павагу, святое для каго-н.
навук/. II ярыл/. храмавы, -ая, -ае.
ХРАМА... (ал. хрома...). Першая састаў
ная частка складаных слоў са знач.: які
мае адносіны да колеру, фарбы; ужыв. за
мест «хрома...», калі націск у другой част
цы слова падае на першы склад, напр.:
храмасома, храмасфера.
ХРАМАСОМА, -ы, л/н. -ы, -сбм, ж.
(спец.). Пастаянная састаўная частка яд

ра жывёльных і раслінных клетак, носьбіт
спадчыннай інфармацыі. Ц ярыл/. храма
сомны, -ая, -ае.
ХРАМІРАВАЦЬ, рую, руеш, -руе;
-руй; -раваны; злк. і незак., м/то (спец.).
1. Пакрыць (пакрываць) металічныя вы
рабы хромам (у 1 знач.). 2. Апрацаваць
(апрацоўваць) скуру солямі хрому. Ц наз.
храміраванне, -я, н. / храміроўка, -і, ДА/
-бўцы, ж. II ярыл/. храміровачны, -ая, -ае.
ХРАНА... (ел. хрона...). Першая састаў
ная частка складаных слоў; ужыв. замест
«хрона...», калі націск у другой частцы
слова падае на першы склад, напр.: хранаерал/а, храналое/я, хранаскоп.
ХРАНАЛАГІЗАЦЫЯ, -і, ж Устанаўленне часу існавання чаго-н. бронзаваеа
беку.
ХРАНАЛОГІЯ, і, ж 1. Раздзел гіста
рычнай навукі, які вывучае гісторыю ле
тазлічэння. 2. Пералік падзей у іх часавай
паслядоўнасці.
беларускам е/сторы/. 3.
Паслядоўнасць паяўлення чаго-н. у часе.
яабзем. II ярыл/. храналагічны, -ая, -ае.
ХРАНАСКОП, -а, л/н. -ы, -аў л/. (спец.).
Прыбор для вымярэння надзвычай малых
прамежкаў часу, а таксама для параўнання
паказанняў часу па розных прыборах.
ХРАНІКАЛЬНЫ м. хроніка
ХРАНІКЁР, -а, ля. -ы, -аў,
Супрапоўнік газеты, радыё, які дае інфармацыю
ў аддзел хронікі. Ц ярым. хранікёрскі, -ая,
-ае.
ХРАНІЧНЫ, ая, ае 1. Пра хваробу:
які працягваецца доўгі час, пастаянны.
бранхіт. 2. Які працяглы час хварэе на
пэўную хваробу.
хворы. 3. яеран. Пра
цяглы, няспынны, пастаянны, .Афанічнае
небасыяанне.
ХРАНОГРАФ', а,л/н ы, аў,л/ Помнік
старажытнай пісьменнасці, які паведам
ляе ўсеагульную гісторыю звычайна па
біблейскіх легендах і візантыйскіх крыні
цах. 7?/зантыйск/я храноерафы. Ц нрыл/. хра
награфічны, -ая, -ае.
ХРАНОГРАФ , а, л/н ы, аў л/ Пры
бор для вымярэння кароткіх адрэзкаў часу
і для дакладнага запісу часу якога-н. назі
рання. II ярыл/. хранаграфічны, -ая, -ае.
ХРАНОМЕТР, а, л/н ы, аў, л/ Гадзін
нік з вельмі дакладным ходам, прызнача
ны для выкарыстання ў астраноміі, мар
ской справе, спорце і пад. Ц ярым. хрона
метрычны, -ая, -ае.
ХРАП, -у, л/. 1. Хрыплыя гукі, якія ўтва
рае той, хто спіць. Моцны х. Сон з храяал/.
2. Гукі, якія нагадваюць хрыплае сапенне
(пра коней). X /соня.
ХРАПА, -ы, л/н. -ы, храп, ж. 1. Пярэд
няя частка галавы буйной жывёлы, мор
да. 2. Твар, нос чалавека (груб.). Даць ям
храме.
ХРАПАК, -А, л/ У выразе: даць (задаць)
храпака (разм.) — захрапець, заснуць.
ХРАПЎН, -А, л/н. -ы, -бў л/. (разм.). Той,
хто храпе ў сне. Ц ж. храпўха, -і, ДАГ-пўсе,
л/н. -і, -пўх.

ХРА-ХРО
ХРАПЦІ? -пў, -пёш, -пё; -пём, -пяцё, -пўць; хроп, храплі, -плб; -пі; незяк.
1. Утвараць храп. Рн л/оцна храме, кал/
ся/ць. 2. Спаць моцным сном (разм.). Рн
ужо тры еабз/ны храпе. 3. (7 / 2 яе. звычай
на не ужыв.). Пра жывёл: утвараць рэзкія
хрыплыя гукі. Донь храпе. Ц абнакр. храпанўць, -нў, -нёш, -не / храпянўць, -нў,
-нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні (разм.).
II наз. храпённе, -я, н.
ХРАСНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-ніся; зак. (разм., груб.). Моцна ўдарыцца
або ўпасці. X аб слуя. X на яабло^у.
ХРАСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зак.
(разм.). 1. (7 / 2 ас. звычайна не ўжыв.).
Зламацца з трэскам, трэснуць. Рось у ка
лёсах храснула. 2. каео-м/то. Моцна стук
нуць, ударыць (груб.). А/юснуу стручком яа
ся/не.
ХРАСТКАВІНА, -ы, ж. Рэчыва, з якога
складаецца храсток.
ХРАСТОК, -ткА, л/н. -ткі? -ткбў л/. Гнут
кая і шчыльная злучальная тканка ар
ганізма пазваночных жывёл і чалавека,
якая ўтварае некаторыя часткі шкілета і
дыхальных шляхоў Ц ярь/м. храстковы, -ая,
-ае. .Храстковыя рыбы.
ХРОМ, -у, л/. 1. Хімічны элемент, цвёр
ды метал светла-шэрага колеру. 2. Род мі
неральнай жоўтай фарбы. 3. Сорт мяккай
тонкай скуры. II ярь/м. хромісты, -ая, -ае
(да 1 знач.) / храмавы, -ая, -ае (да 3 знач.).
й^омавы абутак.
ХРОМА... (а таксама храма...). Першая
састаўная частка складаных слоў якая мае
знач.: 1) які адносіцца да хрому, напр.,
хрол/аа///ол//н/'евы; 2) які мае адносіны да
колеру, фарбы; каляровы, напр., хрол/лл/та^раф/я.
ХРОМАЛІТАГРАФІЯ, -і, л<н. -і, -фій,
ж. Літаграфічны спосаб друкавання не
калькімі фарбамі, а таксама адбітак (ма
люнак), зроблены такім спосабам. Ц ярыл/.
хромалітаграфічны, -ая, -ае / хромалітаг
рафскі, -ая, -ае.
ХРОНА... (а таксама храна...). Першая
састаўная частка складаных слоў са знач.:
які мае адносіны да часу, напр.: хронаб/ят/ое/я, хронаметраж, хронаметрычны, хронафам/а^раф/я.
ХРОНАМЕТРАВАЦЬ, -рўю,
рўеш,
-рўе; -рўй; -равАны; зак. і незак., м/то.
Правесці (праводзіць) хронаметраж.
рабочы бзень. Ц ярыл/. хронаметрычны, -ая,
-ае.
ХРОНАМЕТРАЖ, у, л/ Дакладнае вы
мярэнне працягласці якіх-н. працэсаў Ц
ярыл/. хронаметражны, -ая, -ае.
ХРОНАМЕТРАЖЫСТ, а, 3/ сце, л/н
-ы, -аў, л/. Спецыяліст па хронаметражы.
II ж. хронаметражыстка, -і, ДАТ -тцы, л/н.
-і, -так.
ХРОНАМЕТРЫСТ, а, Л/ -сце, л/н ы,
-аў, л/. Той, хто хронаметруе што-н.; хро
наметражыст. II ж. хронаметрыстка, -і, ДАТ
-тцы, л/н. -і, -так.

ХРО-ХТО
ХРОНІК, -а, мя. -і, -аў л*. (разм.). Хра
нічны хворы.
ХРОНІКА, -і, ДА/-ніцы, лін. -і, -нік, лс.
1. Запіс падзей у храналагічнай паслядоў
насці; летапіс. 2. Літаратурны твор, у якім
паслядоўна паказана гісторыя грамадскіх,
палітычных, сямейных і інш. падзей. Сямейяля х. л/сьмен/лкл. 3. Аддзел паведам
ленняў у газеце. 4. Фільм, прысвечаны
падзеям бягучага грамадскага жыцця. Ц
ярым. хранікальны, -ая, -ае.
лсяяр. ^яя/кдльяыя зял/сы.
ХРОСНІК, -а, мя. -і, -аў м. Хросны сын
у адносінах да хросных бацькоў.
ХРОСНІЦА, -ы, мя. -ы, -ніц, лс. Хрос
ная дачка ў адносінах да хросных бацькоў.
ХРОСНЫ, -ая, -ае. Які ўдзельнічае ў
абрадзе хрышчэння.
бацька. ўрослая
мац/. сыя. рослая бачка.
ХРУМКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яезак. Тое,
што і зрумс/наць. Абяь хрумкае аеёс. Ц яаз.
хрумканне, -я, я.
ХРУМСТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яезак.
1. Есці, жаваць з хрустам.
агурок. 2. (7
/ 2 ас. зеычайяа яе ўлсые.). Утвараць хруст,
^румс/нае льм яа зубак. Ц яаз. хрумстанне,
-я, я.
ХРУМСТКІ, -ая, -ае. Які хрумсціць. X
сухар. II яаз. хрумсткасць, -і, лс.
ХРУМСЦЁЦЬ, -мшчў, -меціш, -меціць;
яезак. Тое, што і хрумстаць.
ХРУСТ, -у А/-сце, м. Трэск ад чаго-н.,
што крышыцца, ломіцца і пад.
я/яжых
лалак лаб яаеал//.
ХРУСТАЛІК, -а, мя. -і, -аў м. Частка
вока ў выглядзе празрыстай дваякавыпук
лай лінзы.
ХРУСТАЛЬ, -к5, м. 1. Шкло высокай
якасці з асобым бляскам, здольнае моцна
праламляць святло. 7?аза злрус/ял/мо. 2. зб.
Вырабы з такога шкла. Зя/'з/ць цэлы яа х. О
Горны хрусталь — празрысты бясколерны
мінерал, разнавіднасць кварцу які выка
рыстоўваецца для аптычных і ювелірных
вырабаў II лрь/м. хрустальны, -ая, -ае. X
бакал. Арус/лальяал саза.
ХРУСТАЛЬШЧЫК, -а, мя -і, -аў м
(разм.). Работнік хрустальнай вытворчас
ці. II лс. хрустальшчыца, -ы, мя. -ы, -чыц.
ХРЎСТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яезак. Утва
раць гукі, падобныя на хруст. X мальцам/. Ц
абяакр. хруснуць, -ну, -неш, -не; -ні. Ц яаз.
хрустанне, -я, я.
ХРУСТКІ, -ая, -ае. Які хрусціць. X сяее.
II яаз. хрусткасць, -і, лс.
ХРУСЦЁЦЬ, хрушчу, хрусціш, хрус
ціць; хрусцім, хрусціцё, хрусцець; хрус
цеў -цёла; хрусці; яезак. Тое, што і хрус
таць. Смее лрусц/ць яаб яаеам/. Ц абяакр.
хруснуць, -ну, -неш, -не; -ні. Ц яаз. хрусцённе, -я, я.
ХРУШЧ, -а, мя. -ы, -бў, м. Жук сямей
ства пласцініставусых; майскі жук.
ХРУШЧЁІ, -бў, абз. хрушч, -А, м. Су
хое рассыпчатае пячэнне з тонкіх палосак
цеста, якія пякуць у масле ці алеі. ласылаюць цукрозай лубрай.
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ХРЫБЁТ, -бтА, А/-бцё, мя. -бтьі, -бтбў
м. 1. Пазваночнік чалавека або жывёлы.
2. Спіна (разм.). 3. лерак. Верхні край ча
го-н. X хеал/. 4. Рад гор, якія працягнуліся
ў адным напрамку; горны ланцуг Торны х.
II лрым. хрыбтовы, -ая, -ае / хрыбетны, -ая,
-ае.
ХРЫБЁТНІК, -а, мл. -і, -аў м. (разм.).
Пазваночнік.
ХРЫЗАЛІТ, -у 3/ -ліце, м. Празрысты
каштоўны камень залаціста-зялёнага ко
леру. II лрь/м. хрызалітавы, -ая, -ае.
ХРЫЗАНТЭМА, ы, мя ы, тбм, лс
Дэкаратыўная расліна сямейства склада
накветных з пышнымі махровымі квет
камі рознага колеру. Ц лрым. хрызантэмны,
-ая, -ае.
ХРЫП, -у мя. -ы, -аў, м. Хрыплы гук,
хрыпенне.
ХРЫПАВАТЫ, -ая, -ае. Злёгку хрыплы,
еолдс. II наз. хрыпаватасць, -і, лс.
ХРЫПАТА, -ьі, ДА/ -пацё, лс. Наяў
насць хрыпу ў голасе.
ХРЫПАТЫ, -ая, -ае. Глухаваты, сіплы,
нячысты па тоне; хрыплы (пра гук).
ХРЫПАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.
(разм.). Хрыпла гаварыць, пакутаваць ад
хрыпаты. II яяз. хрыпанне, -я, я.
ХРЫПЁЦЬ, -шпб, -піш, -піць; -пім,
-піцё, -пяць; -пі; незак. 1. Утвараць хрып
лыя гукі. Дзеб цялска быхае / хрь/л/ць. 2.
Хрыпла гучаць. Рябь/слрь/смя/к хрь/л/ць. Ц
яяз хрыпанне, -я, л.
ХРЫПЛІВЫ, -ая, -ае. Трохі хрыплы, з
хрыпатой.
еолас. II яяз. хрьшлівасць, -і,
лс.
ХРЁІПЛЫ, -ая, -ае. З нячыстым тонам,
сіплы (пра гукі). аддае. ^ылдь/я еук/еармон/ка. II яяз. хрьшласць, -і, лс.
ХРЁІПНУЦЬ, -ну -неш, -не; хрып,
-пла; -ні; незак. 1. Пачынаць гаварыць
хрыпла, губляць чыстату голасу. 2. (7 / 2ас.
ззь/чяйяя не ўлсые.). Станавіцца хрыплым.
Талае хрылне. II зяк. ахрыпнуць, -ну, -неш,
-не; ахрып, -пла; -ні.
ХРЫПЎН, -А, мя. -ьі, -бў м. (разм.). Ча
лавек з хрыплым голасам. Ц лс. хрыпўха, -і,
ДА/-пўсе, мя. -і, -пўх.
ХРЫСТОСАВАЦЦА, суюся, суешся,
-суёцца; -суйся; яезяк. У праваслаўных
хрысціян: цалавацца тры разы, віншуючы
са святам Вялікадня. Ц зяк. пахрыстосавац
ца, -суюся, -суешся, -суёцца; -суйся.
ХРЫСЦІЛЬНЫ, ая, ае Які мае ад
носіны да абраду хрышчэння. А^ысц/льяяя
кам/уля.
ХРЫСЦІНЫ, -цін. Хрысціянскі абрад
хрышчэння, а таксама пачастунак пасля
гэтага абраду. Ц лрь/м. хрысцінны, -ая, -ае.
ХРЫСЦІЦЦА, хрышчўся, хрысцішся,
хрысціцца; хрысціся; яезяк. 1. таксама
зяк. Абрадам хрышчэння прыняць (пры
маць) хрысціянскую веру. 2. Рабіць ма
літвенны знак крыжа. Ц зяк. ахрысціцца,
ахрышчўся, ахрысцішся, ахрысціцца (да
1 знач.), пахрысціцца, пахрышчўся, пах
рысцішся, пахрысціцца (да 1 знач.) / пе

рахрысціцца, -хрышчўся, -хрысцішся,
-хрысціцца; -хрысціся (да 2 знач.).
ХРЫСЦІЦЬ, хрышчў, хрьісціш, хрыс
ціць; хрысці; хрЫшчаны; яезяк., кяеом//ло. 1. Спраўляць над кім-н. царкоўны
абрад хрышчэння. .К бзяцей. 2. Быць хрос
ным бацькам або хроснай маці. 3. Рабіць
знак крыжа (у 3 знач.) на кім-, чым-н. 4.
Даваць мянушку (разм.). 5. Біць, хвас
таць (разм.).
бубцом ля сл/не. 0 Не дзя
цей хрысціць кому з ком (разм.) — не мець
інтарэсу да каго-н., не жадаць мець спра
вы з кім-н. II зяк. ахрысціць, ахрышчў, ах
рысціш, ахрысціць; ахрысці; ахрьішчаны
(да 1,2,4 і 5 знач.), пахрысціць, пахрыпгчў,
пахрысціш, пахрысціць; пахрысці; па
хрышчаны (да 1 і 2 знач.) / перахрысціць,
-хрышчў, -хрЫсціш, -хрысціць; -хрысці;
-хрышчаны (да 3 знач.).
ХРЫСЦІЯНІЗАВАЦЬ,
зўю, зўеш,
-зўе; -зўй; -завАны; зяк. і яезяк., кяео-м/л/о
(кніжн.). Падвергнуць (падвяргаць) хрыс
ціянізацыі.
ХРЫСЦІЯНІЗАЦЫЯ, -і, ж (кніжн.)
1. Пераход у хрысціянства, распаўсю
джванне дзе-н. хрысціянства. 2. Наданне
чаму-н. характару які адпавядае патраба
ванням хрысціянскай рэлігіі. язычн/цк/х
абрабаў.
ХРЫСЦІЯНІН, -а, лж. -цЫне / (з л/ч
2, 2, 4) хрысцйніны, -цйн, м. Паслядоў
нік хрысцйнства, хрысцйнскай веры. Ц
лс. хрысціянка, -і, ДА/-нцы, мя. -і, -нак. Ц
лрь/м. хрысціянскі, -ая, -ае.
ХРЫСЦІЯНСТВА, а, я Рэлігй, у ас
нове якой ляжыць вера ў Ісуса Хрыста як
Богачалавека. Ц лрь/м. хрысціянскі -ая, -ае.
ХРЫШЧАНЫ / ХРЫШЧОНЫ, ая,
-ае. 1. Які прыняў хрысцйнства. 2. Тое,
што і зрослы. X бацька. ^ым/чоная мац/.
7^л/а яео х. сыя.
ХРЫШЧЭННЕ, я, я Адно з хрысці
янскіх таінстваў рэлігійны абрад прыняц
ця каго-н. у лік веруючых, далучэнне да
царквы. 0 Баявое хрышчэнне — 1) першы
ўдзел у баі; 2) першае сур'ёзнае выпраба
ванне ў якой-н. справе.
ХРЭН, -у, м. Шматгадовая травяністая
расліна сямейства капусных з мясістым
горкім коранем, які выкарыстоўваецца як
вострая прыправа. Ц лрь/м. хрэнавы, -ая,
-ае. Арэнаяае уясце. Арэнаеая лрылраеа.
ХРОСНІК, -а, мя. -і, -аў, м. Тое, што і
хрося/к.
ХРОСНІЦА, -ы, мя. -ы, -ніц, лс. Тое,
што і лросн/ца.
ХРЭСТАМАТЫЯ, і, мя і, тый, лс
Вучэбны дапаможнік: зборнік выбраных
твораў або ўрыўкаў з іх. Ц лрь/м. хрэстама
тыйны, -ая, -ае. У. ма/язрыял. Арэсп/ама/лыйная /сц/на (перан.: простая, агульна
вядомая); яяз. хрэстаматыйнасць, -і, лс.
ХРОСЬБІНЫ, -бін. Тое, што і хрысц/ны.
II лрь/м. хрэсьбінны, -ая, -ае. ^эсьб/ннь/я
лесн/.
ХТО, кагб, камў, кагб, кім, (аб) кім,
зойм. 1. лып/. Абазначае агульнае пытан-

901
не аб жывых істотах і пра стан каго-н. Хто
/бзе? Хто еэта? Хазе /ль/ нры#ёў?2. Ужыв.
ў знач. вылучальных або ўказальных зай
меннікаў: «каторы», «той». Мала хто ўмеў
/лак бееа/^ь. Мноеа зробіць, хто рана ўстане.
3. неазнач. Хто-небудзь, хтосьці (разм.).
Хаб хто чуў, /мто ел задарыў. 4. абноснь/.
Падпарадкоўвае даданыя дапаўняльныя
сказы. Утаео бобрь/я еын/'к/, хто старае^пра^аеа^ь. 5. адносны. Падпарадкоўвае
даданыя дзейнікавыя сказы (пераважна
пры наяўнасці ў галоўным сказе суад
носнага слова «той»). Хто мытнае — /ном
не блубз/ць (прыказка). Аніс сам на працы
зарыць, /ном /л/о/Ззям сеец/ць (прыказка). 6.
адносны. Падпарадкоўвае даданыя азна
чальныя сказы; па знач. адпавядае слову
«каторы». Сабралісяўсе /ныя, хторазам еаяеаў. 7. адносны. У спалучэнні з часціцай
«ні» пачынае даданы ўступальны сказ. Мы
яео чакаем, х/но б ен н/ быў. 8. Ужыв. ў раз
меркавальным знач. пры супастаўленні
членаў сказа і сказаў у знач.: «адно..., дру
гое». Х/но спаў а хто чы/наў.
ХТО-НЁБУДЗЬ, каго-нёбудзь, камунёбудзь, каго-нёбудзь, кім-нёбудзь, (аб)
кім-нёбудзь, займ. неазнач. Які-н. чала
век, усё роўна хто. 77акл/ч каео-небубзь.
ХТО-НІХТб, каго-нікагб, каму-ніка
му, каго-нікагб, кім-нікім, (аб) кім-нікім,
займ. неазнач. Хто-н. з людзей; некаторыя
людзі. Х^ дыязблсаў араць на зіму
ХТОСЬЦІ, кагбсьці, камўсьці, кагбсьці, кімсьці, (аб) кімсьці, займ. неазнач. 1.
Невядома які чалавек; нехта. Х^ мас/лукаў
у акно. 2. Які-н. чалавек, усё роўна хто.
77ак/!/каць каеосьц/ на бапамоеу.
ХУДАВЛЯВЫ, -ая, -ае. Сухарлявы,
крыху худы. Х^ чалазек. X теар. Ц наз. ху
дарлявасць, -і, ж.
ХУДАСОЧНЫ, ая, ае 1. Схуднелы,
змарнелы. Худасочная лсанчь/на. 2. Пра
расліны: слабы, кволы. Худасочная бяроз
ка. II наз. худасочнасць, -і, лс.
ХУДЗЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак. Рабіц
ца худым, худзейшым. Змазалася, м/то ен
з колснь/м бнём усе больм/ худзее. Ц зак. пахудзёць, -ёю, -ёеш, -ёе; наз. пахудзённе,
-я, н.
ХУДЗІЗНА, -ы, лс. 1. Знешні выгляд ху
дога' чалавека. У зочы кінулася яео неззычайная х. 2. Пра худога чалавека або жы
вёлу (разм.).
ХУДНЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак. Тое,
што і худзець. II зак. схуднёць, -ёю, -ёеш,
-ёе; наз. схуднённе, -я, н.
ХУДОБА, -ы, лс., зб. (разм.). Свойская
жывёла, %/м лса будзем карміць хубобу ?
ХУДОБІНА, -ы, мн. -ы, -бін, лс. (разм.).
Пра адну буйную свойскую жывёлу.

ХУДЁІ', -Ая, -бе. З тонкім, хударлявым
целам. X чалазек. Хубыя рукі. Ц памянм/.ласк. худзёнькі, -ая, -ае.
ХУДЁР, -Ая, -бе (разм.). 1. Дрэнны. Хубая зямля. 2. Дзіравы, стары. Х'. лмм/ок.
ХЎКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., на каео-м/то, у м/то і без бал. Выпускаць ро
там струмень паветра, каб сагрэць, пры
цішыць боль і пад. X на рукі. Ц абнакр.
хўкнуць, -ну, -неш, -не; -ні. Ц зак. пахўкаць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. хуканне, -я, н.
ХУЛІГАН, -а, мн. -ы, -аў, м. Той, хто
груба парушае грамадскі парадак, займа
ецца хуліганствам. Ц лс. хуліганка, -і, ДА/
-нцы, мн. -і, -нак. II лрь/м. хуліганскі, -ая,
-ае.
ХУЛІГАНІСТЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Схіль
ны да хуліганства. X хлопец. 2. Такі, як у
хулігана. Хуліганістыя манеры.
ХУЛІГАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак.
Груба парушаць грамадскі парадак, зай
мацца хуліганствам. Ц зак. нахуліганіць,
-ню, -ніш, -ніць.
ХУЛІГАННЁ, -А, н., зб. (разм.). Хуліга
ны. Сабралася абнох.
ХУЛІГАНСТВА, -а, н. Грубае парушэн
не правіл грамадскага парадку; паводзі
ны, у якіх заключаецца непавага да гра
мадства, да чалавека. Дакараць за х.
ХЎНТА, -ы, ДМ-нце, мн. -ы, хунт і -аў,
лс. 1. У Іспаніі і краінах Лацінскай Амерыкі: назва розных аб'яднанняў, групо
вак, саюзаў. 2. Ваенная рэакцыйная тэра
рыстычная групоўка, якая захапіла ўладу і
ўстанавіла тэрарыстычную дыктатуру.
ХУРАЛ, -а, м. Выбарны орган вярхоў
най і мясцовай улады ў Манголіі.
ХУРМА, -ы, лс. Паўднёвае пладовае
дрэва сямейства эбенавых з аранжавачырвонымі салодкімі пладамі, а таксама
плады гэтага дрэва.
ХЎСТА, -ы, ДА/ -сце, мн. -ы, хуст і -аў,
лс. Вялікая хустка.
ХУСТАЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак.
1. ал. хустка. 2. Невялікі кавалачак ткані
ны квадратнай формы для выцірання но
са, твару; насоўка.
ХЎСТКА, -і, ДМ -тцы, мн. -і, -так, лс.
Кавалак тканіны ці вялікага палатна звы
чайна квадратнай формы, які завязваюць
на галаву, шыю ці накідваюць на пле
чы. Лўхоздя х. Зааязаць хустку. Ц памяне,
хустачка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, лс. Ц
нрым. хустачны, -ая, -ае. Хўстачная тканіна.
ХУСЦІНА, -ы, мн. -ы, -цін, лс. (разм.).
Тое, што і хустка. Ц памянм/. хусцінка, -і,
ДМ-нцы, мн. -і, -нак, лс.
ХЎТАР, -а, мн. -й і (з ліч. 2, 2, 4) хўтары, -бў, м. Адасоблены сялянскі зямель

ХТО-ХЦІ
ны ўчастак разам з сядзібай уладальніка.
,Жыць на хутары. Ц намянм/. хутарок, -ркА,
мн. -ркі^ -ркбў, м. II прым. хутарскі^ -Ая, -бе.
ХУТАРАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м.
(разм.). Тое, што і хутаранін.
ХУТАРАНІН, -а, мн. -рАне і (з л/ч. 2, 2,
^) -рАніны, -рАн, л/. Жыхар або ўладальнік
хутара. II лс. хутаранка, -і, ДМ-нцы, л/н. -і,
-нак. II нрым. хутаранскі, -ая, -ае.
ХЎТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каеом/то. Старанна закручваць, загортваць
у што-н., добра ўкрываць. X бзіця ў коўбрачку. II зак. захутаць, -аю, -аеш, -ае;
-аны. II здор. хутацца, -таюся, -таешся,
-таецца; зак. захутацца, -таюся, -таешся,
-таецца. Ц наз. хутанне, -я, н.
ХУТКА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. хуткі, напр.: хуткабелснь/, хуткакрылы, хуткацечны.
ХУТКАПРАМАУЛЙНКА, і, мн і, ак,
лс. Тое, што і скрраеаеррка (у 2 знач.).
ХУТКАСЦЬ, -і, лс. 1. Ступень інтэнсіў
насці, шпаркасці руху каго-, чаго-н. або
распаўсюджання чаго-н. 77бле ачы/ача^ася аб снегу з небывалай хуткасцю. Высокая
х. стральбы. 2. Ступень скорасці руху або
вярчэння некаторых машын (аўтамабіля,
станка і пад.), звязанае з парадкам узае
мадзеяння дэталей каробкі перадач. Ук
лючыць х. .Ехаць на трэцяй хуткасці. 3. У
механіцы: адносіны пройдзенага целам
шляху да часу за які гэты шлях пройдзе
ны. Раўнамерная х. Ц прь/л/. хуткасны, -ая,
-ае (да 1 знач.). X аўтобус. X боступ у інтэрнэт.
ХУТКАЦЁЧНЫ, ая, ае 1. Які імкліва
цячэ. Хуткацечная рака. 2. перан. Які хут
ка праходзіць, мінае. Хуткацечнае лсыцце.
II наз. хуткацёчнасць, -і, лс.
ХУТКІ, -ая, -ае. 1. Які адбываецца з
вялікай хуткасцю. Хуткая хаба. Хўтка
(прысл.) бегаць. 2. Быстры ў сваіх рухах,
дзеяннях, рашэннях і пад.; паспешлівы.
Хуткія крок/. X поаляб. 3. Які адбываецца
ў кароткі адрэзак часу, а таксама які паві
нен адбыцца праз невялікі адрэзак часу.
Хуткая перамога. Да хуткай сустрэчы.
ХЦІВАСЦЬ, -і, лс. 1. Празмернае ім
кненне задаволіць якое-н. жаданне. X ба
ябы. 2. Скупасць, сквапнасць, карыслі
васць.
ХЦІВЕЦ, хціўца, л/н. хціўцы, хціўцаў, м.
Той, каму ўласціва хцівасць, хцівы чала
век. II лс. хцівіца, -ы, л/н. -ы, -віц.
ХЦІВЫ, -ая, -ае. 1. Нястрымны ў ім
кненні задаволіць якое-н. жаданне, падкі
да чаго-н. X на ером/ы. X на чулсое бабро.
2. Які выражае хцівасць. X поаляб. 3. Ску
пы, карыслівы. Хціеая пагоня за багаццем.

ЦАБ-ЦАР

ЦАБЭРАК, -рка, лін. -ркі, -ркаў, л 1.
цэбар. 2. Невялікі цэбар. Ц ярь/л. цабэрач
ны, -ая, -ае / цабэркавы, -ая, -ае.
ЦАГЁЛЬНІК, а, ля. -і, -аў, л* (разм )
Рабочы, які працуе на цагельні. Ц ж. цагёльніца, -ы, ля. -ы, -ніц.
ЦАГЁЛЬНЯ, і, ля. -і, лень / -льняў ж.
Прадпрыемства, завод, на якім вырабля
ецца цэгла. 7/. заўсёды л/де здядс /{Эслы. Ц
ярыл. цагёльны, -ая, -ае. 7^. здеоб. 7/деельядя ярдлыс^дедс^ь.
ЦАЕЛЙІА, -ы, л/я. -ы, -лін, ж?. Адна
штука цэглы. Ц ядляям/. цаглінка, -і, Д37
-нцы, л/я. -і, -нак, ж.
ЦАГЛЯНА-... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: 1) які мае адно
сіны да вытворчасці цэглы, зроблены з
цэглы, напр.: цдадяяд-беяюяяы, цдадяяд-б/ючяы; 2) з чырванавата-карычневым
адценнем, напр.: цдадяяд-буры, цдадяядчь/реояы.
ЦАГЛЯНЫ, ая, -ае 1. а^. цэгла 2. Які
нагадвае колерам цэглу 7едр цдаляядед ко
леру.
ЦАДЖЭННЕ
цадзіць
ЦАДЗІЛКА, -і, ДА7-лцы,л/я. -і, -лак, ж.
Кавалак палатна, марлі і пад. або іншае
прыстасаванне для працэджвання малака
ці якой-н. вадкасці.
ЦАДЗІЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны
для працэджвання. 7^ дядрд/я.
ЦАДЗІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., цэдзіцца;
яезлк. Павольна ліцца праз вузкую адтулі
ну або праз цадзілку
ЦАДЗІЦЬ, цаджў, цЭдзіш, цЭдзіць;
цЭджаны; яездк. 1. м/яо. Прапускаць вад
касць праз цадзілку сіта і пад. для ачыс
ткі. 7^. лдлдко. 2. м/ло. Ліць павольна праз
вузкае горла, адтуліну. 7/. коле у м/кляяку.
3. млю. Павольна піць, цягнуць праз зу
бы. 7/. ядяйядк ярдз сдлдл/яку. 4. Ісці (пра
дробны невялікі дождж). 77дб рдя/цу ял
чаў ц. божбж. 5. лерол., млю і без бал. Іаварыць павольна; вымаўляць праз зубы
(разм.). .Ён яе едедрыў д ^дбз/у слдеы. Ц ядз.
цаджЭнне, -я, я
ЦАЛАВАЛЬНІК, -а, ля. -і, -аў л/. (гіст.).
1. У Расіі 15—18 стст.: службовая асоба,
абавязкамі якой былі збор падаткаў і вы
кананне некаторых судовых і паліцэйскіх
функцый. 2. Прадавец віна ў шынку ці
карчме.
ЦАЛАВАЦЦА, -лўюся, -лўешся, -лўецца; -лўйся; яездк. Цалаваць адзін адна
го. 7/. яры сус/ярэчы. II здк. пацалавацца,
-лўюся, -лўешся, -лўецца; -лўйся. Ц ядз.
цалаванне, -я, я
ЦАЛАВАЦЬ, -лўю, -лўеш, -лўе; -лўй;
-лавАны; яездк., кдео-я/яю. Дакранацца
вуснамі да каго-, чаго-н. у знак любві,
ласкі, дружбы і пад. 7/. л/дц/. 7/. руку. Ц здк.
пацалаваць, -лўю, -лўеш, -лўе; -лўй; -ла
віны. II ядз. цалаванне, -я, я.
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ЦАЛЁЎКА, -і, ДМ -лёўцы, ля. -і, -лёвак, ж. (разм.). Дошка таўшчынёй у адну
цалю. II ярым. цалёвачны, -ая, -ае.
ЦАЛІК, -ў, л. Няходжаная, няезджаная
прастора, звычайна снежная. Ддрое/ яе бы
ло, ехдл/ яд цдл/ку.
ЦАЛІНА, -ы, ж. 1. Зямля, якая ніколі
не апрацоўвалася. Узя/мдць цдл/яу. 2. Тое,
што і цдл/к. 3. яердя. Недаследаваная, ня
вывучаная галіна чаго-н. Ц ярь/л. цалінны,
-ая, -ае. 7/дл/яяыя зелл/.
ЦАЛІЙНІК, а, ля і, аў л Той, хто
працуе на цалінных землях. Ц ж. цалінніца,
-ы, ля. -ы, -ніц.
ЦАЛКАМ, ярысл. 1. У поўным аб'ёме,
ад пачатку да канца; не часткова. 77ердбрукдедць артыкул ц. 2. Да канца, поўнасцю,
зусім. 7/. ярысеяц/ць сябе ядеуцы. 0 Цалкам
і поўнасцю (разм.) — поўнасцю (з адцен
нем узмацнення).
ЦАЛКОМ, ярысл. Цэлым кавалкам, не
жуючы. 7Ё алытдць бульбу.
ЦАЛОК, -лкА, ля. -лкі^ -лкбў л. (разм.).
Чалавек, які метка пападае ў цэль.
ЦАЛЯ, -і, ля. -і, цаль / -яў ж. Мера
даўжыні, адна дванаццатая фута, роўная
2,54 ем. II ярыл. цалёвы, -ая, -ае. 7/длеедя
бомкд.
ЦАЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; яездк., у кдеомяю. 1. Старацца папасці ў цэль. 7/. сяежкдй у сябрд. 2. Пападаць, трапляць. Аул/
ле/якд ^длял/ ў л/мэяь. 3. яердя. Мець на
мер заняць якое-н. месца, пасаду (разм.).
7(. у ядчдлья/к/.
ЦАНА, -ы, ля. цЭны / (з л/ч. 2, 3,
цаніА, цэн, ж. 1. Грашовае выражэнне вар
тасці тавару; плата. Зя/жэяяе цэя. 7/. ярдезбу дўяюбусдл. 2. звычайна ў форме Т
цанбй (-бю), чдео. Ужыв. ў знач.: страціў
шы што-н., ахвяраваўшы чым-н., пера
жыўшы што-н. 77ердлдечы цдяой еял/к/х
с/ярдя!. Любой ^дяой бдсяеяу^ь лэ/яы. 3.
яердя. Значэнне, роля чаго-н. 7(. слоед. О
Адпускная цана — цана, па якой прадаец
ца прадукцыя. С У цане (разм.) — дорага
капггуе; высока цэніцца. Цаны няма кдлучдлу (разм.) — вельмі дарагі, вельмі высо
кай якасці. II ярыл. цЭнасны, -ая, -ае (да 1
знач.; спец.).
ЦАНІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., цЭніцца;
яездк. 1. Мець пэўную цану; быць каш
тоўным. 7/дліурдльяде брэед бордед цэя/ццд. 2. Лічыцца важным, значным. 7длеяЛ!Ы ЙЫСОКД цэяяццд.
ЦАНІЦЬ, цаніб, цЭніш, цЭніць; цЭнены; яездк., кдео-юяю. 1. Вызначаць гра
шовы кошт каму-, чаму-н.; назначаць
цану. 7^. тдедр. 2. Прызнаваць важнасць,
каштоўнасць, значэнне каго-, чаго-н. 7/.
бухоўяыя якдсц/ чдлдеекд. Ц. бружбу.
ЦАП, еыкл., у зядч. сык. (разм ). Ужыв. ў
знач. дзеясл. цапаць—цапнуць. 7Ё зд ядаў.

ЦАПАЎЁ, -я, ля. цапбўі / (з л/ч. 2, 3, 4!)
цапаўі^ -пбўяў я. Тое, што і цдямьяд.
ЦАПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
яездк. (разм ). 1. Хапацца рукамі, зубамі, кіпцюрамі і пад. 2. яердя. Сварыцца,
спрачацца. 7/. з-зд с}робяз/. Ц здк. пацапац
ца, -аюся, -аешся, -аецца (да 2 знач.).
ЦАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яездк., кдео-юяю (разм.). 1. Хапаць рукамі, зубамі,
кіпцюрамі і пад. 2. Лапаць, мацаць рука
мі. 7/дяяуць зд рукдў ядл/тяо. II здк. сцапаць,
-аю, -аеш, -ае; -аны. Ц дбяд/(р. цапнуць,
-ну -неш, -не; -ні. Ц ядз. цапанне, -я, я.
ЦАПІЛЬНА, -а, ля. -ы, -аў я. Дзяржан
не цэпа ў выглядзе доўгай палкі, да якой
прывязваецца біч. Ярэхдеде ц.
ЦАПЎ-ЛАПЎ, ярысл. (разм.). Спехам,
абы-як. Рдбо/яд зроб/іеяд ^дяу-лдяу.
ЦАР, -А, ля. -й, -бў л. 1. Тытул манар
ха ў некаторых краінах, а таксама асоба,
якая мае такі тытул. 2. ябрдя., кдео-чдео.
Першы, лепшы ў якіх-н. адносінах сярод
сабе падобных. Леў — цдр звяроў. 0 Без ца
ра ў галаве хто (разм.) — пра неразумна
га, дурнаватага чалавека. Ц ядл/яя/д. -зя/ж.
царбк, -ркА, -ркі^ -ркбў, л. (да 1 знач.). Ц
ж. царыца, -ы, ля. -ы, -рьіц. Ц ярыл/. царбў, -бва (да 1 знач.) / царскі, -ая, -ае (да
I знач.).
ЦАРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
яездк. І. Тое, што і царстедбдць. 2. яердя.
Вылучацца сярод падобных да сябе якімі-н. якасцямі; першынстваваць дзе-н.,
сярод каго-, чаго-н. Ц ядз. цараванне, -я, я.
(да 1 знач.).
ЦАРАДВОРАЦ, -рца, л/я. -рцы, -рцаў
л. (уст.). Саноўнік пры царскім двары;
прыдворны.
ЦАРАЗАБОЙСТВА, а, я Забойства
цара.
ЦАРАЗАБОЙЦА, ы, ДМ-у, Л7 ам, л;
ДА/-Ы, Т-ай (-аю), ж., ля. -ы, -аў. Забой
ца цара.
ЦАРКВА, -й, ля. цЭрквы / (з л/ч. 2, 4)
царквы, цбркваў ж. 1. Рэлігійная аргані
зацыя духавенства і вернікаў аб'яднаная
агульнасцю веравучэння і абрадаў 77рдедслдўядя ц. Ад/ядл/цкдя ц. 2. Будынак,
у якім адбываецца праваслаўнае наба
жэнства; храм. 77дбубд#дць яоеую цдркеу.
II ядл/яяю. цэркаўка, -і, ДЛ7 -каўцы, ля. -і,
-кавак, ж. (да 2 знач.). Ц ярыл. царкоўны,
-ая, -ае.
ЦАРКОЎНА... / ЦАРКОЎНА... Пер
шая састаўная частка складаных слоў са
знач.: які мае адносіны да царквы, напр.:
^дркоўяд-боедслужэбяы, цдркоўяд-кя/жяы, цдркоўядслдеяя/зл.
ЦАРКОЎНАПРЫХОДСКІ, -ая, -ае
Які знаходзіцца ў распараджэнні царквы
і прыходскага духавенства. 7/дркоўядярыхобскдя м/колд.
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ЦАРКОЎНАСЛАВЯНСКІ, ая, ае Які
мае адносіны да набажэнскай пісьмен
насці ўсходніх і паўднёвых славян. 2/сркоўнаславянская мова.
ЦАРКОЎНІК, -а, лм. -і, -аў, .м. (разм.).
Служыцель царквы.
ЦАРСКІ, -ая, -ае. 1. ал. цар. 2. Які адно
сіцца да манархіі на чале з царом. Дамская
Амія. 2^ рэлсь/м. 3. леран. Вельмі багаты,
раскошны. 7/. абеб. о Царская гарэлка —
сумесь салянай і азотнай кіслот, якая рас
тварае золата, плаціну і іншыя металы.
Царскія дзверы — пярэднія дзверы ў цар
коўным іканастасе, што вядуць у алтар.
ЦАРСТВА, -а, мн. -ы, -аў, л. 1. Дзяржа
ва, якой кіруе цар (уст.). 2. Час праўлен
ня цара (царыцы); цараванне. 3. лерам.,
млее або якое. Сфера, вобласць прыроды.
77тумынае ц. 7/. каёмак. 0 Соннае цар
ства (разм., жарт.) — спакой, цішыня,
калі ўсе спяць. Царства Нябеснае каму
(разм.) — гаворыцца пры добрым упамі
нанні нябожчыка. Цёмнае царства — сім
вал некультурнага, невуцкага грамадскага
асяроддзя.
ЦАРСТВАВАЦЬ, твую, твуеш, -твуе;
-твуй; яезак. 1. Быць царом (царыцай);
кіраваць царствам (у 1 знач.). 2. леран.
Пераважаць; першынстваваць над усімі ў
якіх-н. адносінах. 3. лерал. Напаўняць са
бой; дамінаваць. 2?акол царствавала ц/мыня. II яаз. царстваванне, -я, я.
ЦАРЙЗМ, -у м. Дзяржаўны лад, пры
якім вярхоўная ўлада належыць цару; ма
нархія. II лрым. царысцкі, -ая, -ае.
ЦАРЭВІЧ, -а, мя. -ы, -аў м. Сын цара.
ЦАРЭЎНА, -ы, мя. -ы, -аў, зк. Дачка
цара.
ЦАЎЁ, -А, мя. цЗўі / (з ям. 2, 2, 4) цаўі^
цбўяў я. 1. Верхняя частка ружэйнага ло
жа, на якой умацоўваецца ствол. 2. Доўгая
тонкая частка чаго-н., звычайна дзяржан
ня. 2/. рыблёўк/.
ЦАЦА, -ы, мя. -ы, цац, зк. (разм.). 1.
Рэч, якая служыць для забаўляння дзя
цей; цацка. 2. Пра спакойнае, паслухмя
нае дзіця. Д^-хяолмык, слухае маму. 3. Пра
таго, хто важнічае, мае вялікія прэтэнзіі
(неадабр.). О, еэта добрая ц./О Цаца-цаца,
ды ў кішэнь (разм.) — пра таго, хто не пра
міне ўзяць чужое.
ЦАЦАНКА, -і, ДЛ2-нцы, мя. -і, -нак, зк.
У выразе: абяцанка — цацанка, а дурню ра
дасць (разм.) — дурань радуецца абяцан
ню, якое можа не ажыццявіцца.
ЦАЦАРКА, -і, ДЛ2 -рцы, мя. -і, -рак,
зк. Птушка атрада курыных. Ц лрым. ца
царчын, -а.
ЦАЦАЧНІК, а, мя і, -аў м Майстар,
які вырабляе цацкі. Ц зк. цацачніца, -ы, мл.
-ы, -ніц.
ЦАЦКА, -і, ДА/ -ццы, мя. -і, -цак, зк.
1. Прадмет, прызначаны для гульні, аздо
бы, упрыгожання. Маеаз/н бз/цячых цацак.
Ёлачныя цацк/. 2. Што-н. вельмі прыго
жае, цікава аздобленае. Яе кватэра, а ц. 3.
леран. Той, кім распараджаюцца па ўлас

ным жаданні, хто служыць каму-н. для
пацех. 7>ыць цацкам у чузкых руках. 4. Пра
тое, што з'яўляецца прадметам клопату;
непрыемнасці (разм.). /7аран/ў руку —
зраб/у сабе цацку. Ц ламянм.-ласк. цацачка,
-і, ДА2-чцы, мн. -і, -чак, зк. (да 1 знач.). Ц
лрым. цацачны, -ая, -ае. 2/^ маеаз/н.
ЦАЦКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
незак. (разм.). І. Іуляць з кім-, чым-н.; за
баўляцца. 2. леран. Займацца якой-н. клопатнай справай; важдацца з кім-, чым-н.
.Хбл/ць ц. з еулылаём.
ЦВЕРАЗЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак
Станавіцца цвярозым, цверазейшым. Ц
зак працверазёць, -ёю, -ёеш, -ёе / ацверазёць, -ёю, -ёеш, -ёе.
ЦВЕРАЗІЦЬ, цверажў, цвярЗзіш, цвя
рэзіць; незак. Рабіць цвярозым, цверазей
шым, прыводзіць у цвярозы стан.
ЦВЁРДА... (ал. цвёрда...). Першая са
стаўная частка складаных слоў; ужыв. за
мест «цвёрда...», калі націску другой част
цы слова падае на першы склад, напр.:
цвербавэнблсаны, цвербазём, цвербдлобы,
цебрбамзрзлы, цвербалал/ўны, цвербаллобны, цвердаскуры, цвердасплаўны, цвербацелы.
ЦВЕРДАВАТЫ, ая, -ае Не зусім цвёрды. 2/вербаватая скарынка.
ЦВЕРДАВЭНДЖАНЫ, -ая, -ае (спец)
Цвёрды ў выніку працяглага вэнджання.
2/вербавэнблсаныя кілбасы.
ЦВЕРДАЗЁМ, -у; м. Цвёрдая, не рых
лая глеба. II лрым. цвердазёмны, -ая, -ае.
ЦВЕРДАКРЫЛЫЯ, -ых Атрад насяко
мых; жукі.
ЦВЕРДАЛОБЫ, -ая, ае (разм , іран )
Вельмі ўпарты; тугі на розум. Ц наз. цвер
далобасць, -і, зк.
ЦВЕРДЗЬ, -і, зк. Уласцівасць і стан
цвёрдага (у 2 знач.); цвёрдая маса, паверх
ня. ўкачанае ба пэўнай цеербз/ кала. Лбчуць
лаб лазам; зямную ц.
ЦВЕТ, -у; Л2 цвёце, м. 1. зб. Кветкі на
раслінах і дрэвах у перыяд цвіцення. 2/вету было мноеа на яблын;, а яблыкаў няма.
27/лавы ц. лечыць праскубу. 2. Час цвіцен
ня. Збарылася еэта, кал/ в/мн/ был/ ў цвеце.
3. леран., чаао. Лепшая, перадавая частка
чаго-н. Д. молабз/. 4. леран. Росквіт сіл, га
ды маладосці. 77амёр у цвеце с/л.
ЦВЕТАБОЙ, ю, м (разм.) Час друж
нага цвіцення раслін. Майск/ ц.
ЦВЁРДА... (а таксама цвёрда...) Пер
шая састаўная частка складаных слоў
якая адпавядае па знач. слову цвёрды,
напр.: це^рбАЛ/с/нпеы, цвёрдалускаватыя,
цвёрбанасенны, цвёрбакаменны, цвёрбахарактарны.
ЦВЁРДАКАМЁННЫ, -ая, -ае 1. Бель
мі цвёрды. 2/в^бакаменная лароба. 2. леран. Непахісны, стойкі. 2/. характар.
ЦВЁРДАНАСЁННЫ, -ая, ае Пра на
сенне злакавых раслін: які мае цвёрдую
абалонку, не прапускае паветра і доўга не
набухае ў вадзе.

ЦАР-ЦВІ
ЦВЁРДАПАДНЯБЁННЫ, -ая, -ае Тое,
што і сярэбнеязычны.
ЦВЁРДАХАРАКТАРНЫ, -ая, -ае Стой
кі, непахісны ў сваіх дзеяннях, перака
наннях.
ЦВЁРДЫ, -ая, -ае. 1. Які складаецца
са шчыльна прылеглых частак, не мяк
кі, стабільны па форме пры нармальных
умовах, у адрозненне ад вадкага і газапа
добнага. 2/вёрбае лал/еа. 2/вёрбае рэчыва.
2. Які з цяжкасцю паддаецца сцісканню,
згінанню, рэзанню і пад. 2/вёрбая браўн/на. 2/вёрбая зямля. 3. лердн. Стойкі ў сва
іх перакананнях, непахісны. 7/. намер.
2/вёрбае рамэнне. 4. Устойлівы, трывалы,
стабільны. 2/вёрбыя цэны. 2/вёрбая зарллата. 5. Добра засвоены, трывалы, грунтоў
ны. 7/вёрбае вебанне лрабмета. О Цвёрды
знак — назва літары «ь» у рускай азбуцы.
Цвёрдыя зычныя — зычныя гукі, якія вы
маўляюцца без набліжэння сярэдняй час
ткі языка да цвёрдага паднябення. Ц наз.
цвёрдасць, -і, лс.
ЦВІД, -у, Л/ цвідзе, м. Стракатая шар
сцяная ці вігоневая матэрыя з дыяганаль
ным перапляценнем нітак. Ц лрым. цвіда
вы, -ая, -ае.
ЦВІК, -А, мн. -і^ -бў м. 1. Металічны
або драўляны стрыжань, завостраны на
канцы, прызначаны для змацоўвання ча
го-н. Заб/ваць цяла ў бомку. 2. леран., чаао.
Самае значнае, галоўнае (разм.). 7/. лра^амы. 2/. сезону. Ц ламянм. цвічок, -чкА,
мн. -чкі^ -чкбў м. II лрым. цвікбвы, -ая, -ае
/ цвікарны, -ая, -ае. Т^ё/коеая прамысло
васць. 7/в/карны цэх.
ЦВІКАР, -А, мн. -й, -бў м. Рабочы, які
займаецца вырабам цвікоў.
ЦВІКАРНЯ, і, мн -і, рань / -яў, лс
Майстэрня па вырабе цвікоў.
ЦВІЛЫ, -Ая, -бе. 1. Пакрыты цвіллю.
2^ хлеб. 2. Які патыхае цвіллю. 2/. пах.
ЦВІЛЬ, -і, лс. 1. Плесневы налёт на
чым-н., які ўзнікае ад сырасці, гніення
і пад.; бросня (на вадкасці). 2. леран. Аб
чым-н. застойным, шкодным. Лболець аб
очную ц. II лрым. цвільны, -ая, -ае. 2(. гры
бок.
ЦВІНТАР, -А, мн. -ы, -бў м. Двор, ага
роджанае месца вакол царквы, касцёла,
дзе выконваюцца розныя царкоўныя аб
рады і хаваюць некаторых царкоўных слу
жыцеляў. 2/а цв/нтары расл/ векавыя л/лы.
77рыкасцельны ц. Ц лрым. цвінтарны, -ая, -ае.
ЦВІНТАРЭЙ, -ю, м. Травяністая лека
вая расліна сямейства гарычкавых з яркаружовымі кветкамі. Ц лрым. цвінтарэевы,
-ая, -ае.
ЦВІСЦІ цвітў, цвіцёш, цвіцё; цвіцём,
цвіцяцё, цвітўць; цвіў цвілА, -лб; цвіці;
незак. 1. (7/2ас. неўлсыв.). Пакрывацца
кветкамі, раскрывацца, распускацца (пра
кветкі). 7/вйлуць в/мн/. 7/в/туць астры. 2.
леран. Знаходзіцца ў стане фізічнага рос
квіту; быць здаровым, прыгожым. Дзяўчы
на цв/це. 3. леран. Паспяхова развівацца,
квітнець. 2/в/ц/, кра/на нама/4. (7 / 2 ас.

ЦВЫ-ЦЕП
//с ўлсыв.). Пакрывацца цвіллю. Стаячая
ваба цвіце. А)іеб цвіце. II наз. цвіцённе, -я, л.
(да 1 і 4 знач.).
ЦВІРКАЦЬ, аю, аеш, ае; незак.
1. Утвараць рэзкія адрывістыя гукі (пра
некаторых птушак і насякомых). 2. Ліц
ца струменьчыкамі. /М нагамі хлюпала
і цвыркала тонкімі струменьчыкамі ваба.
II абнакр. цвьіркнуць, -ну, -неш, -не; -ні. Ц
паз. цвырканне, -я, н.
ЦВЫРКЎН, -А, мн. -іА, -бў м Насяко
мае атрада прастакрылых, якое трэннем
крыл утварае строкат. У сенцах аж* захобзіўся ц. II крым. цвыркуновы, -ая, -ае.
ЦВЭГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
Ледзь жыць, ліпець (пра стан здароўя).
.Жонка памерла, і ен лебзь цвэгае.
ЦВЯЛІЦЦА, цвялібся, цвёлішся, цвёліцца; незак. (разм.). Дражніцца, жарта
ваць.
ЦВЯЛЙІЬ, цвяліб, цвёліш, цвёліць; не
зак., каго-м/то. 1. Дражніць, раздражняць.
7/. сабаку. 2. неран. Верадзіць, трывожыць.
7/. услам/ны. 2/. бун/у. Ц зак. уцвяліць, -вяліб, -вёліш, -вёліць; -вёлены (да 1 знач.).
ЦВЯЁЦЗЁЦЬ, ёю, ёеш, ёе; незак 1.
Станавіцца цвёрдым, цвярдзейшым. Лс)
халату зямля напала ц. 2. перан. Станавіц
ца непахісным, мужным, вынослівым.
З габам/ хлопец цвярбзеў і мужнеў. Ц зак.
сцвярдзёць, -дзёе (да 1 знач.) /зацвярдзёць,
-дзёе; наз. зацвярдзённе, -я, н. Ц наз. цвярдзённе, -я, н.
ЦВЯРДЫНЯ, і, мн. і, дынь, лс. 1.
Крэпасць, умацаванае месца. 2%?эсцкая ц.
2. неран., чаео або якая. Цвёрдая апора. 2/
утру.
ЦВЯРОЗАСЦЬ, і, лс 1. ал цвярозы 2.
Утрыманне ад ужывання спіртных напіт
каў.
ЦВЯРОЗЫ, ая, ае 1. Які не ўжываў
спіртнога; не п'яны. 2/. чалавек. 2. перан.
Разважлівы, сур'ёзны, без фантазёрства.
Цвярозыя развалсанні. Ц наз. цвярозасць, -і,
лс. (у 2 знач.).
ЦВЯТНЁІ, -Ая, -бе У выразе: цвятная
капуста — асобы від капусты, суквецце
якой ідзе ў ежу
ЦЁКАННЕ, -я, н. (спец.). Вымаўленне
«ц» на месцы этымалагічна мяккага «т»
(ціха, плаціць) і на месцы этымалагічна
цвёрдага «т» у пазіцыі перад галоснымі
пярэдняга рада (хата — хаціна).
ЦЁЛА, -а, лін. -ы, цел, н. 1. Матэрыя,
рэчыва, што так ці інакш абмежавана ў
прасторы; асобны прадмет у прасторы.
2/вёрбае ц. 2озапабобнае ц. Теал^ен^рь/чное
ц. 2. Арганізм чалавека або жывёлы ў яго
знешніх, фізічных формах. Масткі цела. 3.
Тулава, корпус чалавека, жывёлы, птушкі.
2/. ў сіняках. 4. Асноўная частка, корпус
чаго-н. (спец.). 2/ гарматы. б (Быць) у це
ле (разм.) — быць поўным, укормленым,
сытым. Спасці з цела (разм.) — схуднець.
Трымаць у чорным целе коао (разм.) — су
рова, строга абыходзіцца з кім-н. Ц ламянн/. цёльца, -а, мн. -ы, -аў н. (да 2 знач.).
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II нрым. цялесны, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.).
2/ялесныя ўласцівасці м/ара. Духоўныя /' ця
лесныя сілы.
ЦЕЛААХОЎНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Чала
век, які ахоўвае і пастаянна суправаджае
каго-н.
ЦЕЛАГРЭЙКА, -і, ДЛ2 -йцы, мн. -і,
-рбек, лс. 1. Тое, што і бум/аерэйка. 2. Ва
товая куртка, ватоўка.
ЦЕЛАСКЛАД, -у, Л/ -дзе, м. Склад,
форма цела, фігура. Чалавек моцнага целасклабу.
ЦЁЛЬНАЯ. Цяжарная (пра карову са
мак лася, аленя і пад.). Ц ноз. цёльнасць,
-і, лс.
ЦЕЛЬПУКАВАТЫ, -ая, -ае (разм )
Няскладны, непаваротлівы. 2/ хлопец. Ц
ноз. цельпукаватасць, -і, лс.
ЦЁЛЬЦА, -а, мн. -ы, -аў лс. 1. ал. це
ла. 2. мн. Невялікія ўтварэнні ў складзе
якой-н. жывой тканкі (спец.). О Белыя
крывяныя цельцы — тое, што і лейкацыты.
Чырвоныя крывяныя цельцы — тое, што і
зры?лроцы?яы.
ЦЕЛЯПАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , -Аец
ца; незок. (разм.). 1. Свабодна звісаючы,
матляцца з боку на бок. 2узік целяпаецца
но абной нітачцы. 2. Матляцца, не прыля
гаючы (пра адзенне). 27/нлсок целяноўся но
хубых плячах.
ЦЕЛЯПАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незок.,
чым. Матляць чым-н. 2(. нагамі. Ц абнакр.
целяпнуць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё,
-нўць; -ні?
ЦЕЛЯПЁНЬ, -пнА, мн. -пні? -пнёў м.
(разм.). Нязграбны, нехлямяжы чалавек.
ЦЁМЕНЬ, -і, лс. (разм.). Густая цемна
та (у 1 знач.). Урочная ц.
ЦЁМНА... (ал. цёмна...). Першая са
стаўная частка складаных слоў; ужыв.
замест «цёмна...» (у 2 знач.), калі націск
у другой частцы слова падае на першы
склад, напр.: цемнабровы, цемнавокі, цемна^рывы, цемнаколерны, цёмная/с/йы, цем
наскуры, цемнатвары.
ЦЕМНАБРОВЫ, ая, -ае Які мае цём
ныя бровы.
ЦЕМНАВОКІ, -ая, -ае. Які мае цёмныя
вочы.
ЦЕМНАСКЎРЫ, ая, -ае Які мае цём
ны колер скуры. 2/емноскурыя ллямены.
ЦЕМНАТА, -ы, ДМ-нацё, лс. 1. Адсут
насць святла, асвятлення; цемра. У хоце
ц., хоць ям/чэ не вечар. 2. неран. Невуцтва,
культурная адсталасць. 3. Пра недасведча
нага або малаадукаванага чалавека (разм.).
ЦЕМНАТВАРЫ, -ая, -ае 1. Які мае
смуглявы, цёмны твар. 2. Які мае колер
твару уласцівы негроіднай расе.
ЦЁМРА, -ы, лс. 1. Адсутнасць святла,
густы змрок, цемната, бачная ц. 2. неран.
Культурная адсталасць; невуцтва. 3. не
ран. Увасабленне зла, пакут, цемрашаль
ства. 27ерамога святла нас) цемрай. Ц нрыл/.
цёмраны, -ая, -ае.
ЦЁМРАДЗЬ, -і, лс. (разм.). Тое, што і
цемра.

ЦЕМРАШАЛ, -а, мн. -ы, -аў м. Носьбіт
рэакцыйнай, варожай прагрэсу і культу
ры ідэалогіі; рэакцыянер. Ц нрым. цемра
шальскі, -ая, -ае.
ЦЕМРАШАЛЬСТВА, а, н Погляды і
паводзіны цемрашалаў варожасць да пра
грэсу і культуры.
ЦЁМЯ, цёмя і цёмені, н. Верхняя част
ка галавы, а таксама верх чэрапа паміж
лобнымі, патылічнымі і скроневымі кас
цямі. II намянм/.-ласк. цёмечка, -а, н. Ц нрым.
цемяннй, -Ая, -бе.
ЦЕНЕЛЮБІВЫ, -ая, ае Які любіць
расці ў цяні. 2/енелюбівыя расліны. Ц наз.
ценелюбівасць, -і, лс
ЦЕНЕ... (а таксама ценя...) Першая
састаўная частка складаных слоў са знач.:
які мае адносіны да ценю (у 1 знач.),
напр.: ценелюбівы, ценевынослівы.
ЦЕНЬ, -ю, мн. -і, -яў м. 1. Месца, зас
лоненае чым-н. ад сонца. 27аб ставам/ быў
ц. 2. Невыразныя абрысы фігуры, сілуэт.
У акне прамільгнуў нечы ц. 3. неран., чаео.
Адлюстраванне ўнутранага стану чалаве
ка (смутку трывогі, болю і пад.). 27а тва
ры прамільгнуў ц. страху. 4. нерак., чаео.
Здань, дух. 2/ен; мінулага. 2/ені продкаў.
5. нерак., чаео. Нязначная, вельмі малая
колькасць, доля. / ценю краўцы тут няма.
6. Пра каго-н. вельмі аслабленага, худога.
27е чалавек, а ц. 0 Кідаць цень на каео-м/то
(разм.) — выклікаць падазрэнне да ка
го-н. Як цень (разм.) — неадчэпна (хадзіць
за кім-н.). II нрыл/. ценявы, -Ая, -бе (да І
знач.).
ЦЕНЯ... (гл. цене...). Першая састаўная
частка складаных слоў; ужыв. замест «це
не...», калі націск у другой частцы слова
падае на першы склад, напр.: ценялюб(це
нелюбівая расліна), ценялюбны.
ЦЕНЯВІК, ценевікА, мн. ценевікі? ценевікбў, м. (разм.). Дзялок ценявой эка
номікі.
ЦЕНЯВЁІ, -Ая, -бе 1. ал. цень 2. Які
знаходзіцца ў цяні, слаба асветлены. 2/
бок вуліцы. 3. нерак. Адмоўны, непажада
ны. 2/. бок справы. О Ценявая эканоміка —
эканамічная нелегальная дзейнасць, якая
скрываецца ад грамадства і дзяржавы, не
падпарадкоўваецца дзяржаўнаму кантро
лю і ўліку. Ценявы кабінет — група ўплы
вовых палітыкаў якія маюць сваю пра
граму дзейнасці і прэтэндуюць у выпадку
перамогі на стварэнне новага ўрада.
ЦЁПЛА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. цеплавы, напр.:
цепластанцыя, цеплатраса, цеплаўстойлі
васць, цеплаізаляцыя.
ЦЕПЛААБМЁН, -у, м. (спец.). Працэс
пераносу цеплаты ад больш нагрэтых цел,
асяроддзя і пад. да менш нагрэтых. 2/. у
атмасферы. Ц лрым. цеплаабмённы, -ая, -ае.
ЦЕПЛААБМЕННІК, а, лн -аў, л
(спец.). Апарат перадачы цяпла ад цела
з больш высокай тэмпературай да таго,
якое мае больш нізкую тэмпературу.
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ЦЕПЛААДДАЧА, -ы, ж. (спец.). 1. Ад
дача цяпла нагрэтым целам у акаляючае
асяроддзе. 2. У фізіялогіі: вылучэнне цяп
ла жывёльным арганізмам у працэсе яго
жыццядзейнасці.
ЦЕПЛААХОВА, -ы, лс. (спец.). Тое,
што і цслла/здляцыя. Ц ярыл*. цеплаахоўны,
-ая, -ае.
ЦЕПЛАВОЗ, а, л*я. -ы, аў л* Лака
матыў з рухавіком унутранага згарання. Ц
дрылі, цеплавозны, -ая, -ае.
ЦЕПЛАВЁІ, -Ая, -бе. Які мае адносіны
да цеплаты (у 1 знач.), заснаваны на дзе
янні цеплаты. 2/еллдедя экерам. 2(еллдедя
элек/лрдс/лдя^ь/я.
ЦЕПЛАЁМІСТАСЦЬ, -і, лс (спец )
Колькасць цеплаты, якая паглынаецца
целам пры награванні на Г С або якая ад
даецца целам пры ахалоджванні на Г С.
ЦЕПЛАЁМІСТЫ, ая, -ае (спец) 1.
Які валодае вялікай цеплаёмістасцю. 2.
Які патрабуе вялікіх затрат цяпла, паліва.
2/еллдёл**с/лдя еылібррчдсць.
ЦЕПЛАЗАБЕСПЯЧЭННЕ, -я, к Цэн
тралізаванае забеспячэнне жылых дамоў
і прамысловых прадпрыемстваў гарачай
вадой і парай для ацяплення, бытавых і
тэхнічных патрэб.
ЦЕПЛАІЗАЛЯЦЫЯ, і, лс Ахова жы
лых, вытворчых і іншых збудаванняў
цеплаўстановак, трубаправодаў і пад. ад
непажаданага цеплавога абмену з акаляю
чым асяроддзем. 7/. жрубдлрдеой?. Ц дрылі,
цеплаізаляцыйны, -ая, -ае.
ЦЕПЛАКРОЎНЫЯ, ых, д^з. -ае, ага,
н. Жывёлы з адносна пастаяннай тэмпе
ратурай цела, якая не залежыць ад тэм
пературы навакольнага асяроддзя (боль
шасць млекакормячых і птушкі).
ЦЕПЛАЛЮБІВЫ, ая, -ае Які баіцца
ўздзеяння нізкіх тэмператур, любіць цяп
ло, жыве ў цяпле, у цёплым клімаце. Дедлдлюйбыя рдсл/яы. Ц ндз. цеплалюбівасць,
-і, лс.
ЦЕПЛАМЁР, а, л*н. ы, -аў, л*. Пры
бор, лічыльнік для вызначэння колькас
ці цеплаты, якую атрымлівае спажывец
з цеплафікацыйнай сеткі. Ц дрылі, цепла
мерны, -ая, -ае
ЦЕПЛАНОСЬБІТ, а, л*н. ы, -аў, л*.
(спец.). 1. Рухомае асяроддзе (газ, пара,
вадкасць), якое скарыстоўваецца для пе
раносу цеплаты. 2. У ядзерным рэактары:
вадкае або газападобнае рэчыва, якое вы
носіць з актыўнай зоны цяпло, вылучанае
ў выніку рэакцыі падзелу ядзер.
ЦЕПЛАПЕРАДАЧА, -ы, ж. (спец.).
Цеплаабмен паміж двума цепланосьбіта
мі або іншымі асяроддзямі цераз цвёрдую
сценку, якая іх размяжоўвае.
ЦЕПЛАПРАВОД, а, Л/ -дзе, л*н. ы,
-аў лі. Трубаправод для перадачы на ад
легласць гарачай вады, пары.
ЦЕПЛАПРАВОДНАСЦЬ, -і, лс (спец )
Уласцівасць цел перадаваць цеплыню ад
нагрэтых участкаў да больш халодных.

ЦЕПЛАПРАВОДНЫ, ая, ае (спец)
Якому ўласціва цеплаправоднасць.
ЦЕПЛАСІЛАВЫ, Ая, бе Звязаны з
пераўтварэннем цеплавой энергіі ў які-н.
іншы від энергіі. 22енлдс2*дедя ўс/лдноўкд.
ЦЕПЛАТА, -ы, Д32-лацё, лс. 1. ал. цёп
лы. 2. Форма руху матэрыі — беспарадачны рух часціц цела; энергетычная харак
тарыстыка цеплаабмену што вызначаец
ца колькасцю энергіі, якую атрымлівае
награваемае цела (спец.). ЛДпнкд цемна
ты. 3. Тое, што і цеплыня (разм.).
ЦЕПЛАТВОРНАСЦЬ, і, лс 1. ал цеп
латворны. 2. Колькасць цяпла ў калоры
ях, якую выдзяляе 1 кг якога-н. рэчыва
пры поўным згаранні (спец.).
ЦЕПЛАТВОРНЫ, ая, ае Здольны
ўтвараць цяпло. 22 л*длгэрь/ял. Ц //ез. цеп
латворнасць, -і, лс.
ЦЕПЛАТРАСА, -ы, лін. -ы, -рАс, лс. Лі
нія, шлях цеплаправода.
ЦЕПЛАТЭХНІК, а, л*н. і, аў, л* Спе
цыяліст у галіне цеплатэхнікі.
ЦЕПЛАТЭХНІКА, і, ДМ ніцы, лс 1.
Галіна тэхнікі, якая займаецца пытання
мі атрымання і выкарыстання цеплавой
энергіі. 2. Комплекс навуковых дысцып
лін па вывучэнні метадаў атрымання,
ператварэння і выкарыстання цеплаты. Ц
лрь/л*. цеплатэхнічны, -ая, -ае.
ЦЕПЛАЎСТОЙЛІВАСЦЬ, і, лс (спец)
Здольнасць цела вытрымліваць высокую
тэмпературу або значную рознасць тэм
ператур, не трацячы сваіх якасцей. 7/. л*етядлу.
ЦЕПЛАЎСТОЙЛІВЫ, ая, ае Якому
ўласціва цеплаўстойлівасць. 7/. сяляў.
ЦЕПЛАФІКАВАЦЬ, кўю, кўеш, кўе;
-кўй; -кавАны; здк. і яездк., мяло. Забяспе
чыць (забяспечваць) цеплынёй.
ЦЕПЛАФІКАЦЫЯ, і, лс Цэнтраліза
ванае забеспячэнне жылых дамоў прад
прыемстваў і пад. цяплом, атрыманым ад
камбінаванай выпрацоўкі электраэнергіі і
цеплыні на цеплаэлектрацэнтралі. Ц лрыл*.
цеплафікацыйны, -ая, -ае
ЦЕПЛАХОД, -а, М -дзе, л*н. -ы, -аў л*.
Марское або рачное судна з рухавіком
унутранага згарання. Ц лрыл*. цеплаходны,
-ая, -ае.
ЦЕПЛАЦЭНТРАЛЬ, і, Т-ллю, л*н. і,
-ей * -яў лс. (разм.). Тое, што і ценлдэлекмірдцэмлрдль.
ЦЕПЛАЭЛЕКТРАЦЭНТРАЛЬ,
і, Т
-ллю, л*н. -і, -ей і -яў, лс. Цеплавая элек
трастанцыя, якая выпрацоўвае электра
энергію і цяпло, якое накіроўваецца спа
жыўцам у выглядзе гарачай вады і пары
(ЦЭЦ).
ЦЕПЛАЭНЕРГЁТЫКА, і, ДЗ/ тыцы,
лс. (спец.). Галіна цеплатэхнікі, якая зай
маецца пераўтварэннем цеплаты ў іншыя
віды энергіі (механічную, электрычную). Ц
лрыл*. цеплаэнергетычны, -ая, -ае.
ЦЁПЛІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -іцца;
яездк. Тое, што і цялл/ццд.

ЦЕП-ЦЕР
ЦЁПЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; яездк. Тое,
што і цян/лць.
ЦЕПЛЫНЯ, -і^ лс. 1. Нагрэтасць ча
го-н. тйчуедць ценлын/о рук. 2. Адчуванне
ўнутранага цяпла. 77д целе рдзлТлдся лрыел*ндя ц. 3. лердя. Сардэчнасць, дабрата,
ласка; добрыя, шчырыя адносіны да ка
го-, чаго-н. Улад слоядх чулдся <3ўм*эўядя ц.
ЦЕРАБІЛКА, -і, ДЛ2 -лцы, л*я. -і, -лак,
лс. Машына для цераблення лёну, кана
пель.
ЦЕРАБІЛЬШЧЫК, -а, л*н. і, -аў, л* Ра
ботнік, які цярэбіць лён, каноплі. Ц лс. це
рабільшчыца, -ы, л*н. -ы, -чыц
ЦЕРАБІЦЦА, цераблюся, цярэбішся,
цярэбіцца; яездк. 1. Рабіць дробныя, час
тыя рухі, вызваляючыся ад каго-, чаго-н.;
атрасацца. 22 д<9 кдл*дроў. 2. Чысціцца
дзюбай (пра птушак). Ц здк. ацерабіцца,
ацераблюся, ацярэбішся, ацярэбіцца (да
1 знач.).
ЦЕРАБІЦЬ, цераблю, цярЭбіш, ця
рэбіць; цярэблены; яездк. 1. мяло. Ачы
шчаць ад хмызняку (лес). 2. Абчышчаць ад
бацвіння, карэньчыкаў і пад. (гародніну).
7/. бурдк/. 3. мяло. Абсякаць галіны, сучча
з паваленых дрэў 4. мяло. Вылузваць, вы
калупваць, лушчыць што-н. 7?д#ёркд цердйлд м*ым*к/. 5. мяло. Чысціць дзюбай пер'е
(пра птушак). 6. мяло. Торгаць, тузаць, пе
рабіраць пальцамі што-н. 2/. кднцыхус/лк/.
7. лердя., кдео (мяло/ Надакучаць пытан
нямі, просьбамі (разм.). 8. мяло. Выры
ваючы з коранем, убіраць машынай з по
ля (лён, каноплі). Ц здк. выцерабіць, -блю,
-біш, -біць; -блены (да 1 і 8 знач.). Ц ядз.
цераблённе, -я, я Ц лрыл* церабільны, -ая,
-ае (да 8 знач.). 2/ердйльлдял*д*дыяд.
ЦЁРАЗ, лрыядз. з 7?. 1. Упоперак ча
го-н., з аднаго боку на другі. 77ердйсц/ ц.
еул/'цу. ТТдбу^дедць лердлрдеу ц. рдку. 2. Па
верх чаго-н. 77брдскочыць ц. ляо/л. 3. Праз,
скрозь што-н. (пры назвах прадметаў
асяроддзя, праз якія хто-, што-н. прахо
дзіць, пранікае). 7сц/ 4. лес. &мезц/ ц. дкяо. 22 м/ы^ы леЭзь лрдсочедлдся сея/лло. 4.
Пры дапамозе каго-, чаго-н. 77ерд<3дць
лрые/7лдяяе ц. зндёл/дед. 5. Праз некаторы
час або праз некаторую адлегласць пас
ля чаго-н. Сус/лрэл/ся ц. ео& Дрэўць/ рдсл/
ц. кожныя дзесяць л*ел*рдў. 6. Па якой-н.
прычыне, па віне каго-н. 22 яео л*ное*я ядцяряея/.
ЦЕРАЗЗЕРНІЦА, -ы, ас (спец.). Ня
поўная завязь зерня ў каласах хлебных
злакаў у выніку няпоўнага апылення.
ЦЁРАМ, -а, л*н. -іА * (з л/н. 2, 2, <%) цёрамы, церамбў л*. 1. У Старажытнай Русі:
высокі багаты дом у выглядзе вежы. 2. Пра
высокі, прыгожы драўляны дом. Яе йм*, д
ц. лдбу^дедў/ II лдліяям*. церамок, -мкЭ, л*я.
-мкі^ -мкбў, л*. II лрь/л*. цёрамны, -ая, -ае.
ЦЕРАСПАЛОСІЦА, ы, л*н. ы, сіц, ж
Размяшчэнне зямельных участкаў адной
гаспадаркі палосамі ўперамежку з чужымі
ўчасткамі. Ц лрыл*. цераспалосны, -ая, -ае.

ЦЕР-ЦЁР
ЦЕРАССЯДЗЕЛЬНІК, -а, лін -і, аў, л*
Тое, што і ласак (у 3 знач.).
ЦЕРАССЯДЗЁЛАК, лка, мл. -лкі, -лкаў
л*. Тое, што і ласак (у 3 знач.).
ЦЕРНАСЛІВА, ы, лм ы, сліў лс.
Пладовае дрэва або куст, натуральны гіб
рыд цёрну і слівы, а таксама салодкія сінявата-чорныя плады гэтага дрэва. Ц лрым.
цернаслівавы, -ая, -ае.
ЦЁРНІ, -яў 1. Пра калючыя расліны, а
таксама калючкі на іх (уст. і кніжн.). 2. ле
рак. Цяжкасці, пакуты, якія сустракаюцца
на жыццёвым шляху каго-н.
ЦЁРНІЦА, -ы, мл. -ы, -ніц, лс. Прыла
да, якой труць лён, каноплі.
ЦЁРПКІ, -ая, -ае. Кіславата-даўкі, ас
комісты. 7/ерлкое тло. Ц лаз. церпкасць, -і,
лс.
ЦЕРУСІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., цярўсіцца; лезак. (разм.). Тое, што і церу
шыцца.
ЦЕРУСІЦЬ, церушў, цярўсіш, цярўсіць; цярўсім, цярўсіце, цярўсяць; лезак.
(разм.). Тое, што і церушыць.
ЦЕРУШЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , цярўшыцца; лезак. 1. Сыпацца, пакрысе
рассыпацца. З шчыліл стол/ церушыўся
лясак. 2. Ісці, імжэць (пра дробны снец
дождж).
ЦЕРУШЁІЦЬ, церушў, цярўшыш, цярўшыць; лезак. 1. што. Пераціраць, здраб
няць што-н. сухое. 2. ш/ла і чым. Прыму
шаць што-н. сыпацца, падаць. Д саль ла
х/іеб. 3. Ісці, імжэць (пра дробны снец
дождж). II лаз. церушэнне, -я, л.
ЦЁРЦІ, тру трэш, трэ; тром, трацё,
труць; цёр, цёрла; тры; цёрты; лезак.,
што. 1. Націскаючы, вадзіць узад і ўпе
рад па чым-н. 2/. лайдаку шчоткой. Д слілу мачалкам. 2. Размінаючы, націскаючы,
змешваць, ператвараць што-н. у парашок,
у дробную аднародную массу. 7/. тытулы
Д. мак. 3. (7 і 2 ос. леўлсые.). Пра абутак,
адзенне: будучы цесным, нязручным, на
ціраць, пашкоджваць скуру. 4. Пераці
раць, рабіць мякчэйшым. Д лёл. Ц облокр.
церанўць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё;
-нўць; -ні / цярнўць, -нў, -нёш, -нё; -нём,
церняцё, -нўць; -ні"(да 1 знач.).
ЦЁРЦІСЯ, трўся, трэшся, труцца;
трбмся, трацёся, трўцца; цёрся, цёрлася; трьіся; лезак. 1. Церці сябе чым-н. 27.
ручліком. 2. (7/2 ас. ле ўлсые.). Рухацца,
дакранаючыся да паверхні іншага прад
мета. Ары?/ церліся обло об облу. Змазаць
бэтол/ л/ошылы, коб ле церл'ся. 3. лерал.
Знаходзіцца дзе-н., каля каго-н. без пэў
нага занятку, ацірацца (разм.). Адалчук/ церліся каля машылы. Ц зак. пацёрціся,
патрўся, патрэшся, патруцца; патрбмся,
патрацёся, патрўцца; патруся. Ц облокр.
цярнўцца, -нўся, -нёшся, -нёцца; -нёмся,
церняцёся, -нўцца; -ніся (да 2 знач.).
ЦЁСЛЯ, -і, ДАГ-ю, р -ем, мл. -і, -яў м.
Тое, што і цясляр.
ЦЕСНАТА, -й, ДМ-нацё, лс. 1. ел. цес
ны. 2. Адсутнасць вольнага месца, прасто
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ры. ,Жыць у цеслоце. 3. Скапленне людзей
на малой прасторы. У аўтобусе ц.
ЦЁСНЫ, -ая, -ае. 1. Які займае недас
татковую плошчу непрасторны. 77 лакой.
7/еслая еулачка. 2. Пра адзенне, абутак
і пад.: малы па памеры. 7/еслыя боты. 3.
Шчыльна размешчаны адзін каля ад
наго. Дзеці сяйзел/ цеслым радком. 7/есла
(прысл.) лостоеіць кліеі. 4. лерал. Абмежа
ваны, вузкі. 7/еслае кола злаемьсс. 5. лерал.
Блізкі, непасрэдна звязаны з кім-, чым-н.
7/. колтокт. 7/еслая Дулеба. 7эть/я лраб^емы цесло (прысл.) зеязалы. Ц лаз. цесна
та, -Ьі, ДА7-нацё, лс. (да 1 знач.) / цяснота,
-ы, лс. (да 1 знач.).
ЦЁСТА, -а, АТ -сце, л. 1. Вязкая маса з
мукі, замешанай на вадзе, малацэ і пад.
Зомясіць ц. Збоблое ц. 2. Іустая маса, атры
маная пры змешванні цвёрдага, сыпкага
рэчыва з вадкасцю, Детоллое ц. Ц лрым.
цёставы, -ая, -ае (да І знач.).
ЦЕСТАМЕС, -а, мл. -ы, -аў м. Апарат,
які замешвае цеста, а таксама рабочы, які
выконвае такую работу
ЦЕСТАМЯСІЛКА, і, ДА/-лцы, мл -і,
-лак, лс. Машына, якая месіць цеста. А7ехолічлоя ц. II лрым. цестамясільны, -ая, -ае.
ЦЕСТАПАДОБНЫ, ая, -ае Па ступені
густаты, вязкасці падобны на цеста. Десл/олобоблоя мосо.
ЦЕСЦЬ, -я, мл. цясці" / (з л/ч. 2, 3, 4)
цёсці, цясцёў м. Жончын бацька. Ц лрь/м.
цёсцеў, -цева.
ЦЕЦІВА, -Ьі, мл. цяцівы / (з л/ч. 2, 3,
цецівй, цяціў лс. 1. Вяроўка, струна, якая
сцягвае канцы лука. 2. Туга нацягнутая
вяроўка, трос у некаторых механізмах,
прыладах (спец.). 7/. лучковай ліды. 3. Ба
кавая нахіленая бэлька лесвіцы, у якую
ўстаўлены канцы прыступак (спец.).
ЦЕЦЯРЎК, цецерукі, мл. цецерукі^
цецерукбў м. Птушка сямейства цеце
руковых атрада курыных з чорным (у са
мак — стракатым) апярэннем. Ц лрь/м. це
церуковы, -ая, -ае.
ЦЁЧА, -ы, лс. 1. Пранікненне вадкасці
цераз шчыліну, прабоіну. 2. Дзірка, прабо
іна.
ЦЁЧКА, -і, ДА/-чцы, лс. (спец.). Перы
яд палавой актыўнасці ў самак млекакор
мячых.
ЦЁШЧА, -ы, мл. -ы, цешч / -аў, лс.
Жончына маці. Ц лрым. цётчын, -а.
ЦЁШЫЦЦА, -піўся, -шышся, -шыцца;
лезок. 1. кім-чым і з коео-чоео. Адчуваць
асалоду задавальненне ад чаго-н., рада
вацца чаму-н. 77 (^осяалуть/м/ лослехом/.
77- з Дзяцей. 2. Радавацца, весяліцца. Ту
шыліся борослыя / Дзеці, чул/ся лесл/. 3. к/лі
чылі і з коео-чоео. Забаўляцца, пацяшацца.
Дзіця ц. лобом цоцкой. 4. чым. Суцяшаць,
абнадзейваць сябе. Діобзі цешыліся кумком
облелшым бубўчым. Ц зок. пацёшыцца, -піў
ся, -шышся, -шыцца.
ЦЁШЫЦЬ, -шу -шыш, -шыць; лезок.
коео-што 1. Выклікаць радасць, зада
вальненне, весяліць. Ятрымолы ўроДмсой

цешыў х/іеборобо. У?ё, што зборыяося, яео
ле цешыло, о зосмучоло. 2. Забаўляць. 77
Дзіця цоцком/. 3. Суцяшаць, абнадзейваць.
77 сябе лоДзеяй ло лелшое. Ц зок. пацёшыць,
-шу, -шыш, -шыць.
ЦЁЗКА, -і, ДАТ -у, Г -ам, м.; ДА/ -зцы,
Т-ай (-аю), лс., мл. -і, -зак (разм.). Чала
век, які мае аднолькавае з кім-н. імя. Мы
з ім цёзкі.
ЦЁК, -у, м. Цячэнне, плынь. 0 Цёкам
цячы — моцна цячы.
ЦЁЛКА, -і, ДМ -лцы, мл. -і, -лак, лс.
Тое, што і цялушко.
ЦЁМНА... і ЦЁМНА ... (а таксама
цёмна...). Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач. цёмны (у 2 знач.); з
цёмным адценнем, напр.: цёмлоборобы,
цёмлоеолосы, цёмлолісцёёы, цёмло-е/шлёбы, цёмло-сіл/, цёмло-%,іялетобы.
ЦЁМНАВАЛОСЫ, -ая, ае Які мае
цёмныя валасы. Д. хлопчык.
ЦЁМНЫ, -ая, -ае. 1. Пазбаўлены свят
ла, асвятлення. Д. локой. 7/емлоя ноч. У
хоце было цёмло (у знач. вык.). 2. Бліз
кі па колеры да чорнага. ТУмлоя хморо.
7/ёмяыя еочы. 3. лерол. Змрочны, пануры,
невясёлы. 7/емлыя бумкі. До Душы цёмло
(у знач. вык.). 4. лерол. Неадукаваны, не
высокай культуры; адсталы. Д. чолоеек. 5.
лерол. Які выклікае недавер, падазроны.
Дёмлоя особо. Дёлілыя мох/лоцы/. 7/емлое
мілулое. 6. Незразумелы, няясны, заблы
таны. 7/емлое лытолле. 7. у злоч. лоз. цём
ная, -ай, мл. -ыя, -ых, лс. Памяшканне для
арыштаваных, карцар (уст.).
ЦЁПЛА, лрысл., у злоч. зык. 1. Пра цёп
лае надвор'е; цеплыню ў памяшканні. Роліцой ц. У локо/ ц. 2. кому. Пра адчуванне
кім-н. цяпла. Улолітомле ц. 3. лерол. Пра
адчуванне душэўнай цеплаты. До Душы ц.
об Дэбрых слоў.
ЦЁПЛЫ, -ая, -ае. 1. Які мае тэмперату
ру сярэднюю паміж гарачым і халодным.
ТДллоя еобо. Д. еецер. Т/еллое лоберр 'е. 2.
З высокай сярэднегадавой тэмпературай.
Д. клімот. ТТёллыя кроілы. 3. Які добра
засцерагае ад холаду. ТДллоя хустко. 4.
лерол. Які вызначаецца душэўнай цеплы
нёй; сардэчны, прыязны, добразычлівы.
Дёллыя слозы. 7/ёллыя облос/лы. 5. лерол.
Мяккі, прыемны для зроку. 7/еллыя %юрбы
еоселі. 0 Цёплае месца — выгадная пасада.
II лоз. цеплатё, -ьі, ДАТ -лацё, лс. (да 1, 2, 4
і 5 знач.). II лрым. цёпленькі, -ая, -ае (да 1 і
З знач.).
ЦЁРКА, -і, ДА/ -рцы, мл. -і, -рак, лс.
(спец.). 1. Сельскагаспадарчая машына
для выцярушвання насення з галовак ка
нюшыны, лёну і пад. АТехолічлоя ц. 2. Ла
патка з ручкай для разгладжвання тынку
пры тынкаванні. Ц лрыл/. цёрачны, -ая, -ае.
Д боробол.
ЦЁРЛА, -а, мл. -ы, -аў, л. Гліняная па
судзіна, у якой труць мак, таўкуць бульбу
і пад. У цёрле стояло леботоўчолоя бульбо.
ЦЁРН, -у, м. Калючы куст або дрэва
сямейства ружакветных, а таксама дроб-
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ныя чорна-сінія, з шызым налётам плады
гэтай расліны, якія маюць даўкі смак. Ц
ярым. цярновы, -ая, -ае. 7/. куём/. 0 Цярно
вы вянок — сімвал мучэння, пакут (калю
чы цярновы вянок быў надзеты на Ісуса
Хрыста перад распяццем на крыжы).
ЦЁТКА, -і, ДА/ -тцы, мя. -і, -так, лс. 1.
Бацькава або матчына сястра; жонка дзядзькі. 2. Жанчына наогул (часцей пажы
лая; разм.). II ляск. цётачка, -і, ДА/ -чцы,
мя. -і, -чак, лс. /цётухна, -ы, мя. -ы, -аў, лс.
II ярым. цётчын, -а.
ЦЁХКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яездк.
(разм.). Утвараць гукі, падобныя на «цёхцёх». II д/й/дкр. цёхнуць, -ну, -неш, -не; -ні.
II ядз. цёхкат, -у Л/-каце, м. / цёхканне, -я,
я.
ЦЁЦЯ, -і, л^я. -і, -яў лс. 1. Зварот, га
лоўным чынам дзяцей, да дарослай жан
чыны. 2. (з вялікай літары). Багіня ўрад
лівасці і дабрабыту ў міфалогіі ўсходніх
славян.
ЦЁША, ы, лс / ЦЁШКА, і, ДА/ шцы,
лс. Брушная частка сяўругі, асётра і нека
торых іншых рыб, якая ідзе ў ежу ў вэн
джаным выглядзе.
ЦІ, злуч. і чдсц. 1. злуч. рдзмеркдедльяы.
Ужыв. для супастаўлення членаў сказа і
сказаў, якія па сваім значэнні з'яўляюцца
аднолькава магчымымі ці раўназначны
мі, указваючы на выбар аднаго з іх. Зду/ярд бу^зе й?лс(9лс ц/ смее. Йлоячыку едакоў
мяць ц/ м/эсць. 2. злуч. рдзл/бркдедльмд-лерл///чд//ьмы. Аб'ядноўвае сказы і члены
сказа пры пералічэнні. Д/ рдяд, ц/ лозяд,
ц/ зус/м яе дрыядзе. 3. Уваходзіць у склад
паўторнага пералічальна-размеркавальнага злучніка «ці то..., ці то». 4. злуч. <3длучдльяы. Ужыв. для далучэння членаў
сказа і сказаў з заўвагамі дадатковага ха
рактару. Рук/ еыц/рдл/ скдрдчол/ ц/, як яео
ЯМ/ЧЭ ЯДЗЫбД/ОЦЬ, /ПрДЛКДЧОЛ/. 5. ЗЛУЧ. ЯД(3-

мдрд^кдедльяы. Ужыв. пры даданых ска
зах з ускосным пытаннем. Л/ы лд^умдл/,
ц/ яе зйрдеццд яд (Золсймс. 6. чдсц. лы/л.
Узмацняе пытальны характар. Д/ ^рдзумеюць яяы ядс ?
ЦІВЎН, -А, мя. -ы, -бў, м. (гіст.). Назва
розных службовых асоб у Расіі да 17 ст., а
таксама наглядчык за працай сялян у па
мешчыка ў часы прыгону.
ЦІК', -у, м. (спец.). Нервовы стан, пры
якім назіраецца міжвольнае перасмык
ванне мышцаў твару галавы, плячэй. Ц
ярь/м. цікозны, -ая, -ае. Д/козядя су/лдред.
ЦІК^, -у м. (спец.). Шчыльная льняная
або баваўняная тканіна, звычайна пала
сатая, якая выкарыстоўваецца для абіўкі
мэблі, пашыўкі чахлоў і пад. Ц ярым. ціка
вы, -ая, -ае.
ЦІК\ -а / -у м. 1. -а. Дзікарослае дрэва
сямейства вербенавых з моцнай драўні
най, якое расце ў лясной паласе Індыі, Індакітая. 2. -у. Драўніна гэтага дрэва, якая
выкарыстоўваецца ў караблебудаванні. Ц
ярым. цікавы, -ая, -ае.

ЦІКАВАЦЬ, -кўю, -кўеш, -кўе; -кўй;
яездк. Выглядваць адкуль-н., падгляд
ваць, сачыць за кім-н. Д. з-зд еуа//д. Ц ядз.
цікаванне, -я. я
ЦІКАВІЦЦА, -кАўлюся, -кАвішся, -кавіцца; яездк., к/м-чым. 1. Імкнуцца атры
маць звесткі аб кім-, чым-н. Д. ялдядм/ яд
флЗучде. 2. Захапляцца кім-, чым-н., ім
кнуцца да каго-, чаго-н. Д. л/узыкдм.
ЦІКАВІЦЬ, -кАўлю, -кАвіш, -кАвіць;
яездк., кдео-м/л/о. 1. Выклікаць цікавасць,
імкненне даведацца пра каго-, што-н. .%/х
ц/кде/лд, м/л/о ем зд чдлдеек. 2. Выклікаць
захапленне, прыхільнасць да сябе. Лео ц/кде/лд скульлл/урмде мдс/яд^л/ед.
ЦІКАВЫ, -ая, -ае. 1. Які выклікае ціка
васць, захапляе чым-н. Дкдедя км/ед. Д.
чдлдеек. Д/кдеь/я %)дкм/ы. Д/кдед (прысл.)
рдскдзедць. 2. Тое, што і ц/кдўмы. Лл/о ц.,
с/мдрдўся ^дее^д^^д, м/л/о з^дрылдся. 3.
Прыгожы (разм.). ^яузко яемду/д^ы, дяе ц.
мулсчымд. II мдз. цікавасць, -і, зк.
ЦІКАЎНЫ, -ая, -ае. Які хоча ўсё ве
даць, бачыць; дапытлівы. Д. еучдяь. Ц мдз.
цікаўнасць, -і, зк.
ЦІКАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ае; мездк.
(разм.). Ціха і мерна пастукваць (звычай
на пра гукі гадзіннікавага механізма). Ц д^мдкр. цікнуць, -не. Ц мдз. ціканне, -я, я
ЦІК-ТАК, еукдлбрдмм. (разм.). Пра гукі
працуючага гадзіннікавага механізма.
ЦІМАФЁЕЎКА, -і, ДА/-ўцы, зк. Карма
вая расліна сямейства злакавых з суквец
цем у выглядзе коласападобнай мяцёлкі.
ЦІМУРАЎЦЫ, -раўцаў д^з. -равец,
-раўца, л/. У СССР у перыяд Вялікай Ай
чыннай вайны і адразу пасля яе: удзель
нікі дзіцячага патрыятычнага руху, якія
аказвалі дапамогу сем'ям франтавікоў
інвалідам вайны, адзінокім састарэлым
людзям [ад імя Цімура, героя аповесці А.
Іайдара]. Ц лрь/л*. цімураўскі, -ая, -ае. Д.
рух.
ЦІНА, -ы, зк. 1. Зялёныя водарасці,
якія плаваюць густой масай у стаячай і
малапраточнай вадзе. 2. лердм. Аб тым,
што засмоктвае, аблытвае, пазбаўляе во
лі, свабоды дзеяння. Д. д^ь/бдцельм/чь/мь/.
II лрь/л/. цінны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ЦІНІСТЫ, -ая, -ае. Пакрыты цінай, у
якім многа ціны. Д/м/ел/дя сдзкдлкд.
ЦІНЬКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; мездк.
(разм.). Утвараць гукі, падобныя на «ціньцінь» (пра птушак). Д/мькде с/я/цд яд дс/ме.
II дй/дкр. цінькнуць, -ну, -неш, -не; -ні. Ц
мдз ціньканне, -я, м.
ЦІПКА, -і, ДА/ -пцы, л/я. -і, -пак, зк.
(разм.). Курыца. Ц лдл/ямм/.-лдск. ціпачка,
-і, ДА/-чцы, л/я. -і, -чак, зк.
ЦІПЎН, -а, л/. Хвароба птушак — храст
каваты нараст на канцы языка. 0 Ціпун на
язык кдл/у — нядобрае пажаданне таму,
хто сказаў што-н. непажаданае, непры
емнае.
ЦІП-ЦІП, зык//. Вокліч, якім падзыва
юць курэй.

ЦЁТ-ЦІС
ЦІПЧАК, -ў, л/. Стэпавая кармавая рас
ліна сямейства злакавых. Ц лрь/л/. ціпча
ковы, -ая, -ае.
ЦІР', -а, л/. Спецыяльна прыстасаванае
памяшканне для стральбы па мішэнях.
Цірз, -у, л/. (спец.). Састаў з каніфолі,
смалы і інш., якім змазваюць стаячы таке
лаж і рангоўт на караблях.
ЦІС, -а / -у, л/. 1. -а. Хвойнае вечназя
лёнае дрэва або куст з цвёрдай бурава
та-чырвонай драўнінай. 2. -у. Каштоўная
драўніна гэтага дрэва. Ц лрыл/. цісавы, -ая,
-ае.
ЦІСК, -у, л/. 1. а//, ціснуць. 2. Сіла, што
дзейнічае на якую-н. паверхню ў разліку
на адзінку плошчы паверхні (спец.). Д.
лдеел/рд. Д. ядры мд сцемк/ кдммд. 3. Тое,
што і крывяны ціск (разм.). Дрдебрыць ц.
4. Пра павышаны крывяны ціск у каго-н.
(разм.). т4(3 цяжу йм/ць едлдед. 5. лердм.
Уздзеянне на каго-, што-н., насілле над
чыёй-н. воляй, перакананнямі; прымус.
Зкдмдл//чмь/ % О Атмасферны ціск — на
пор атмасферы на ўсе размешчаныя ў ёй
прадметы і на зямную паверхню. Крывяны
ціск — сіла, што дзейнічае на сценкі кры
вяносных сасудаў чалавека і жывёл пад
уплывам кровазвароту.
ЦІСКАЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). Які слу
жыць для атрымання адбіткаў, для друка
вання. Д. с/ядмок.
ЦІСКАЛЬШЧЫК, -а, лж. -і, -аў, лі. Рабочы друкарні, які робіць адбіткі набору
на ручным станку. Ц з/с. ціскальшчыца, -ы,
л/я. -ы, -чыц.
ЦІСКАНІНА, -ы, з/с. Цесната, штурха
ніна ў натоўпе.
ЦІСКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; ме
здк. (разм.). Штурхаць, прыціскаць адзін
аднаго ў цеснаце.
ЦІСКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; мездк., кдеом/л/о. 1. Націскаць на што-н. шмат разоў.
2. Сціскаць у абнімках, моцна абнімаць
(разм.). 3. Друкаваць з дапамогай друкар
скага прэса (спец.). Ц д<3ядкр. ціскануць,
-нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні" Ц
мдз. цісканне, -я, я.
ЦІСК/, -бў. 1. Прыстасаванне для заціску і трымання прадмета пры яго апрацоў
цы. 2. лердм. Тое, што пазбаўляе свабоды
дзеяння, ставіць у цяжкае, бязвыхаднае
становішча. 0 Узяць у ціскі — 1) прыгня
таючы, поўнасцю падпарадкаваць сабе; 2)
пра двухбаковы ахоп войск праціўніка. Ц
лрь/л/. цісковы, -ая, -ае (да 1 знач.).
ЦІСНЁННЕ, -я, л. 1. Выцісканне на
чым-н. (скуры, метале і пад.) рэльефных
узораў, адбіткаў. 2. Рэльефны адбітак,
узор, атрыманы такім спосабам. ДТлдлеры
з здлд/лыл/ ц/смемяел/.
ЦІСНЁНЫ, -ая, -ае. 1. Атрыманы пры
дапамозе ціснення (у 1 знач.). Д. узор. 2.
З цісненнем (у 2 знач.). Сул/кд з кдляроеді/
ц/смеядй скуры.
ЦІСНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нецца;
-ніся; мездк. 1. Прыціскацца, набліжац
ца да каго-, чаго-н. Д. дйз/м <3д д^ядео, кдб

ЦІС-ЦУГ
хутчэй еыйсц/. 2. Жыць у цеснаце. Дзее
7 ц/снуя/ся у абнь/л/ //акойчыку. 3. Па
соўвацца, набліжацца цясней адзін да ад
наго, каб вызваліць месца. 4. лерак. Ску
піцца, скнарнічаць (разм.). Раскам/эт/ьеайся, //е трэба так ц.
ЦІСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; кезак.
1. каао-што і ка м/то. Налягаць сваім ця
жарам на каго-, што-н.; націскаць. Д.
казой ка рыдлёўку. Д. ка кнопку збанка. 2.
лерак. Прыгнятаць, душыць. .Боль ц/снуў
зруба/. 3. Сціскаць. Ары?/ ц/снул/ лобку.
Ц. руку. 4. (7 / 2 ас. ке ўзкые.). Быць цесным, сціскаць цела (пра абутак, адзежу).
Уарае/к/ ц/снуць. 77/нзкак ц/сне у клячах. 5.
лерак. Настойваць, дамагацца, напіраць,
прымушаць. 77а яео ц/скул/, лрыл/ум/ал/
заеярм/ыць работу. 6. (7 / 2 ас. ке ўлсые.),
лерак. Мучыць, турбаваць празмерны
мі цяжкасцямі. У час еайны любзей ц/снуў
еолаб. 7. Прыціскаць, туліць. Мац/ ц/скула
бз/ця ба ерубзей. 8. м/то. Выціскаць. 7/. сок
з яблык. 7/. алей. 9. Рабіць (віно, гарэлку)
саматужным спосабам; гнаць (разм.). 10.
(7 / 2 ас. ке ўлсые.). Павялічвацца, узмац
няцца (пра мароз, холад). Мароз ц/ске. 11.
Старацца закончыць, завяршыць якую-н.
творчую работу (разм.). 7/. бысертацыю. Ц
каз. ціск, -у л/. (да 1 знач.).
ЦІТАЎКА, -і, ДМ-таўцы, л/н. -і, -тавак,
лс. 1. Гатунак яблыні, якая дае буйныя кіс
ла-салодкія плады. 2. Плод гэтай яблыні.
ЦЙЛА, -а, лік. -ы, -аў, к. У сярэдневя
ковай пісьменнасці: надрадковы знак у
выглядзе ламанай рыскі над словамі, на
пісанымі скарочана, або над літарамі, калі
яны абазначалі лічбу. Ц лрь/л/. цітлавы, -ая,
-ае.
Ц1ТР, -а / -у, л/н. -ы, -а% л/. 1. -а. Надпіс
на кадры ў кінафільме, што перадае словы
дзеючых асоб. 2. -у. У хіміі: канцэнтрацыя
раствору што ўжываецца для цітравання.
II лрыл/. цітравы, -ая, -ае.
ЦІТРАВАЛЬШЧЫК, -а, лн. і, аў, л
Асоба, якая займаецца цітраваннем. Ц эм.
цітравальшчыца, -ы, л/к. -ы, -чыц.
ЦІТРАВАННЕ, я, к У хіміі: выяўлен
не колькасці рэчыва, якое змяшчаецца ў
якім-н. растворы, шляхам параўнання яго
рэакцый з рэакцыямі раствору, канцэн
трацыя якога вядома.
ЦІТРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
-равуны; зок. і кезак. У хіміі: правесці
(праводзіць) цітраванне.
ЦІЎКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; кезак. Утва
раць гукі, падобныя на «ціў-ціў>. Ауракяты ц/ўкаюць. 77аб еадаеой ц/ўкал/ кулі. Ц
абнакр. ціўкнуць, -ну -неш, -не; -ні. Ц каз.
ціўканне, -я, к.
ЦГЎ-ЦІЎ, еыкл. Ужыв. гукапераймальна для абазначэння птушынага спеву, па
лёту куль і пад.
ЦІХАМІРНЫ, -ая, -ае. Спакойны, ціхі,
рахманы. Ц каз. ціхамірнасць, -і, лс.
ЦІХАТА, -ьі, ДМ-хацё, лс. (разм.). Тое,
што І Ц/М/ЫНЯ.
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ЦІХАХОД, -а, М -дзе, л/к. -ы, -аў л/.
Пра таго, хто (або што) мае невялікую
хуткасць, павольна рухаецца, перамяшча
ецца. Донь л/алабь/, але, е/баць, ц. Сўбна-ц.
ЦІХАХОДНЫ, -ая, -ае. З ціхім, паволь
ным ходам, рухам. Ц. трал/еай. Ц каз. ціха
ходнасць, -і, лс.
ЦІХАЧОМ, лрысл. (разм.). Тое, што і
Ц/М/КОЛ/.
ЦІХІ, -ая, -ае. 1. Ледзь чутны; нягучны.
7/. аолас. 7/ м/ул/ браў. 2. Агорнуты цішы
нёй; зацішны. 7/. еечар. 3. Без адзнак вялі
кага руху спакойны. 7#хая вёсачка. 7#хае
жыццё. 4. Лагодны, паслухмяны, пакор
лівы. 7/. чалаеек. 77а натуры яка бзяўчына
ц/хая. 5. Які праходзіць спакойна, без буйных праяў. 7%хая рабасць. 6. Які не вызна
чаецца хуткасцю, павольны, марудны. 7//хаяхаба. Ц кал/якм/.-ласк. ціхенькі, -ая, -ае.
II каз. ціхасць, -і, лс.
ЦІХМЯНЫ, -ая, -ае. Паслухмяны, па
корлівы, лагодны. II каз. ціхманасць, -і, лс.
ЦІХНУЦЬ, -ну -неш, -не; ціх, -хла;
-ні; кезак. (разм.). Сціхаць, змаўкаць. 7#хнуць лтум/ыныя еаласы.
ЦІХОНЯ, -і, ДА7-Ю, Т-ем, л/ ;,ДМ-і, Т
-яй (-яю), лс., л/к. -і, -хбнь. Ціхі, лагодны
чалавек. 7#хокел/ лрык/нуўся.
ЦІХЎСЕНЬКА, лрысл. (разм.). 1. Вель
мі ціха, бясшумна. 77 зарыпела рал/а акка.
2. Павольна, крок за крокам. Хак/ ц. //ал/
ка гразкай барозе. 3. Употай, цішком, каб
ніхто не бачыў. Як сцямнела, ёк ц. залез у
аеурк/.
ЦІХЎТКА, лрысл. (разм.) 1. Вельмі ціха,
бясшумна. 2. Паволі, марудна. 3. Употай,
цішком.
ЦІХУТКІ, -ая, -ае. Вельмі ціхі. 7/. вет
рык кратаў еал/кк/ брэў.
ЦІШ / ЦЙПА, ы, лс 1. Адсутнасць гу
каў шуму; спакой, цішыня. Укачкой ц/м/ы
чуеаць балёк/я еь/страль/. 2. Ціхае, бязвет
ранае надвор'е.
ЦІШКОМ, лрысл. 1. Непрыкметна, па
ціху. 77 еыйсц/зхаты. 2. Ціха, нягучна, без
шуму. 77- плакаць.
ЦІШЫНЯ, -і^ лс 1. Адсутнасць шуму
гукаў; маўчанне. Бакол была незвычайная
ц. 2. Душэўны спакой, уціхаміранне. Убум/ы — /4. / сукакаекке. 3. лерак. Адсутнасць
баявых дзеянняў; зацішша.
ЦІШЭЦЬ, -Зю, -Зеш, -Зе. Станавіцца
ціхім, цішэйшым. 7?ецер ц/м/эе.
ЦКАВАЦЬ, цкуіб, цкуёш, цкуё; цкуём,
цкуяцё, цкуюць; цкуй; цкаваны; кезак.,
каео-м/то і без бак. 1. кім. Напускаць са
бак на каго-н.; нацкоўваць. 77 сабакам/. 2.
леран. Мучыць нападкамі, праследаваць. Ц
зак. зацкаваць, -куіб, -куёш, -куб; -куём,
-куяцё, -куібць; -кўй; -кавАны. Ц каз. цка
ванне, -я, к
ЦМАКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; кезак. Пры
цмокваць губамі, языком, выказваючы за
хапленне або незадаволенасць чым-н. —
77у / стрэльба лсу цябе, браце/ — цмакаў бы
валы лаляўн/чы. II каз. цмаканне, -я, к.

ЦМОК', -а, л/к. -і, -аў л/. У казках і на
родных паданнях: пачвара ў выглядзе
змея, дракона. Лс/лк/ зл/аеал/ся з цмокал/.
ЦМОІС, выкл. 1. Ужыв. гукапераймальна для абазначэння адрывістага гуку які
атрымліваецца раптоўным раскрыццём
сціснутых губ. 2. у зкач. зык. Ужыв. ў знач.
дзеясл. цмокаць—цмокнуць (разм.). Хлоп
чык ц. у м/чаку бабулю.
ЦМОКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
кезак. (разм.). Гучна цалавацца. Ц абкакр.
цмокнуцца, -нуся, -нешся, -нецца; -ніся. Ц
каз. цмаканне, -я, к.
ЦМОКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; ке
зак. 1. Утвараць губамі гук, падобны на
гук усмоктвання. 2. каео-м/то. Гучна цала
ваць (разм.). II абкакр. цмокнуць, -ну, -неш,
-не; -ні. II каз. цмаканне, -я, к.
ЦНАТЛІВЫ, -ая, ае 1. Які зберагае,
захоўвае высокую мараль і чысціню чала
вечых адносін. 77. юнак. 2. Які не страціў
нявіннасці. II каз. цнатлівасць, -і, лс.
ЦНОТА, -ы, ДА7 цнбце, лс. 1. Мараль
ная чысціня. 2. Дзявочая нявіннасць.
ЦНОТНЫ, -ая, -ае. Тое, што і цнатл/вы. II каз цнотнасць, -і, лс.
ЦОКАЛЬ, -я, л/к -і, -яў, л/. 1. Ніжняя
патоўшчаная частка сцяны, збудавання,
калоны, помніка, якая абапіраецца на
фундамент. 77 калоны. 77 тл/атлаеярхоеаеа бол/а. 2. Металічная частка электрыч
най лямпачкі, якая служыць для ўмаца
вання яе ў патроне (спец.). Ц лрыл/. цокаль
ны, -ая, -ае. 77 наверх.
ЦОКАТ, -у 37 -каце, л/. Гукі цокання,
удары ног, капытоў. 77 лабкоў.
ЦОКАЦЬ', -аю, -аеш, -ае; лезак. 1. Ут
вараць адрывістыя кароткія гукі, стука
ючы чым-н. цвёрдым аб камень, метал і
пад. 77абковы цокаюць ла бруку. 2. Утва
раць кароткія звонкія гукі (пра птушак,
звяроў і пад.). II абкакр. цёхнуць, -ну -неш,
-не; -ні. II лаз. цеканне, -я, л.
ЦОКАЦЬ , -аю, -аеш, -ае; лезак. (спец.).
Не адрозніваць гукі «ц* і «ч* пры вымаў
ленні ў некаторых народных гаворках. Ц
лаз. цбканне, -я, к.
ЦОПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезак. (разм.).
Тое, што і цапаць. Ц абнакр. цапнуць, -ну
-неш, -не; -ні. Ц наз. цапанне, -я, н.
ЦОТ, -у А/ цбце, л/. Лік, які дзеліцца
на два без астатку. 0 Цот і ліпка — гульня,
пабудаваная на ўгадванні колькасці прад
метаў узятых у жменю вядучым гульні. 7ўляць у ц. / л/м/ку.
ЦОТНЫ, -ая, -ае. Лік, які пры дзяленні
на два не мае астатку; кратны двум. Ц наз.
цбтнасць, -і, лс.
ЦУГ, -а, л/. 1. Доўгі рад, чарада жы
вёл, птушак, машын і пад., якія рухаюцца
адзін за адным. .Жураў/?/нь/ ц. 7/. вагонаў. 2.
Запрэжка, у якой коні (валы і пад.) ідуць
гужам або парамі адзін за адным. Ц лрыл/.
цугавй, -Ая, -бе. ТТуеаеая запрэжка.
ЦЎГАМ, лрысл. 1. Гужам, адзін за ад
ным. Дон/ /м/л/ ц. 2. Запрэжкай у дзве або
тры пары коней, якія ідуць адна за адной.
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ЦЎГЛІ, -яў. Два металічныя звяны, якія
прымацаваны да рамянёў вуздэчкі і слу
жаць для закілзвання каня. Ц лрым. цугле
вы, -ая, -ае.
ЦУД, -у; Л/ -дзе, мл. -ы, -аў, м. 1. У рэ
лігійных уяўленнях: штосьці невытлума
чальнае, звышнатуральнае, выкліканае
ўздзеяннем Боскай сілы. Слд(?зязд44д лд
4. 2. Пра тое, што здзіўляе сваёй незвы
чайнасцю, прыгажосцю, выклікае захап
ленне. З 4у<3дў ц./Дуй,/ еердйму. 3. у злдч.
лрысл. цўдам. Незвычайным, неверагод
ным чынам; выпадкова (разм.). Дэм 4.
У4длеу лдс/ія бдмбезкк/. Д. лс слдзл/уся. 4.
у злдч. еь/к. Надзвычайна добры, непа
раўнальны. АМеор 'с сёлля — 4./А/е ху^ем/,
д 4./0 Цуда ў рэшаце (разм., жарт.) — пра
што-н. незвычайнае або незразумелае. Цуда-юда — у казках: пачвара, страшыдла.
ЦУДАДЗЕЙ, -я, мл. -і, -яў, м. Вялікі
майстар сваёй справы; той, хто ўмела, памастацку валодае чым-н. ті як/ сл лд кухл/ 4./II зк. цудадзёйка, -і, ДА/-йцы, мл. -і,
-дзёек.
ЦУДАДЗЁЙНЫ, -ая, -ае. 1. Незвычайнай сілы ўздзеяння, які творыць цу
ды. Дус)дс)зсйлдя мдя/л/сд. 2. Па ступені
ўздзеяння ці праяўлення падобны на цуд;
незвычайны, чароўны. ДуЙ7Й?смлыя лек/.
Дуй/йзсйлдя л/узыкд. II лдз. цудадзёйнасць,
-і, зк.
ЦУДАТВОРАЦ, -рца, мл. -рцы, -рцаў
м. 1. У хрысціянстве: святы, які праславіў
ся дарам тварыць цуды (у 1 знач.). Укул/ку
едрэлд лдмлдйсд лсрдс) дбрдздм/ 4у^дл/ерр4ду. 2. лсрдл. Той, хто робіць што-н. дзі
воснае, надзвычайнае. 75/лд быў лс лрос/лд
урдч, д сдлрдўблы 4.
ЦУДАТВОРНЫ, -ая, ае 1. Які тво
рыць цуды (у 1 знач.). Д. дбрдз. 2. Цуда
дзейны (у 2 знач.). Дуйллбдрль/я /лдблс/лк/. Д кл/мд/л. II лдз. цудатворнасць, -і, зк.
ЦУДОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Які ўспрымаец
ца як цуд. Дуйуўлдс еырд/лдедлле. 2. Вы
датны, адмысловы; вельмі добры. Д. бу(Зылдк. 3. Які вызначаецца незвычайным
талентам. Д. лдэ/л. 4. Вельмі прыгожы,
маляўнічы. Д ярдяс/й Д. бзель. 5. Цікавы,
захапляльны. Дуй?ўлдя кдзкд здхдлмд бзя4сй. 6. Прыемны, дзіўны. Д. еобдр л/л. 7.
Мілагучны (пра голас, гукі). Д. еолдс. Ц лдз.
цудоўнасць, -і, зк
ЦЎКАР, цўкру м. 1. Крышталічнае спа
жыўнае салодкае рэчыва, якое атрымліва
ецца з цукровых буракоў або цукровага
трыснягу ХІлдсрдм 4укру. 2. Назва нека
торых арганічных злучэнняў пераважна з
групы вугляводаў (спец.). 2?/лд<рдй/ь/ 4. О
Цукровая хвароба — дыябет Ц лрым цук
ровы, -ая, -ае. Дукросдя лус{рд. Дукросдя
кукурузд.
ЦУКАРНІЦА, -ы, мл. -ы, -ніц, зк.
Прадмет чайнага посуду для цукру.
ЦУКАТ, -у А/ -кАце, мл. -ы, -аў м. За
цукраваны плод (звычайна цытрусавы)
або яго скурка. 7&рл: з 4укдтдм/. Ц лрым.
цукатны, -ая, -ае.

ЦУКЁРАЧНІК, а, мл і, аў, м Канды
тар, які вырабляе цукеркі. Ц зк. цукёрачніца, -ы, мл. -ы, -ніц.
ЦУКЁРКА, -і, ДА/ -рцы, мл. -і, -рак,
зк. Салодкі кандытарскі выраб звычайна
ў выглядзе плітачкі, шарыка і пад. ДТдкдлдй/ыя 4уксрк/. II лдмялм/. -лдск. цукёрачка,
-і, ДА/ -чцы, мл. -і, -чак, зк. Ц лрь/м. цукёрачны, -ая, -ае.
ЦУКЁРНІЦА, -ы, мл. -ы, -ніц, зк. Ва
зачка для цукерак.
ЦУКОРА, -ы, зк. (разм.). Тое, што і 4ыкорыя. II лрыл/. цукОрны, -ая, -ае.
ЦУКРА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносіны
да цукру напр.: 4укрдсыл/сррчдс4б, 4укроедбурдчлы, 4улрдмсл/р, 4укрдзл/зкд^ьль/.
ЦУКРАВАННЕ, -я, л. Утварэнне цукру,
цукрыстых рэчываў у чым-н. Д. крухмалу.
ЦУКРАВАР, -а, л/л. -ы, -аў, л/. Спецыя
ліст па цукраварстве.
ЦУКРАВАРНЯ, і, л/л і, рань / яў зк
(разм ). Невялікі цукраварны завод.
ЦУКРАВАРСТВА, -а, л. Прамысловая
вытворчасць цукру з цукровых буракоў
трыснягу. II лрь/м. цукраварны, -ая, -ае.
ЦУКРАВАЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв,
-рўецца; лездк. Гусцець, вылучаючы цу
кар; крышталізавацца ў цукар. А/еб 4укруе44д. ^дрэлле 4укруе44д.
ЦУКРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
-равАны; лездк., м/л/о (разм.). Пасыпаць,
запраўляць цукрам, саладзіць. Д. кдм/у.
ЦУКРАЗАВОД, а, А/ дзе, мл ы, аў,
л/. Завод, на якім вырабляецца цукар (у 1
знач.). II лрь/м. цукразаводскі, -ая, -ае.
ЦУКРАЗАВОДЧЫК, а, мл і, аў м
Уладальнік цукраварнага завода.
ЦУКРАМЕТР, -а, мл. -ы, -аў м. (спец.).

Прыбор для вымярэння канцэнтрацыі
цукру ў растворах. Ц лрь/м. цукрамётравы,
-ая, -ае.
ЦУКРАНОС, -у мл. -ы, -аў м. Расліна,
багатая цукрам. Ц лрыл/. цукраносны, -ая,
-ае.
ЦУКРОВЫ, ая, ае 1. ад. цукар 2. Які
мае адносіны да вытворчасці цукру. Д. здООб.
ЦУКРОЗА, -ы, зк. (спец.). Адзін з вуг
ляводаў які змяшчаецца ў цукраносных
раслінах. Ц лрь/м. цукрОзны, -ая, -ае.
ЦУКРОЎКА, -і, ДА/ -рбўцы, мл. -і,
-рбвак, зк. Летні гатунак ігрушы з салод
кімі пладамі, а таксама сам плод гэтага
дрэва.
ЦУКРЙСТЫ, ая, ае 1. Які змяшчае ў
сабе значную колькасць цукру (у 1 знач.).
Дул^ысл/ь/я лядбы. 2. Які мае структуру
цукру. II лдз. цукрыстасць, -і, зк.
ЦУНАМІ, лескл., л. Гіганцкія разбу
ральныя хвалі, якія ўзнікаюць на паверхні
акіяна ў выніку падводнага землетрасення
або вывяржэння падводных або астраў
ных вулканаў
ЦУР, зь/кл. (разм.). Вокліч, якім што-н.
забараняецца або патрабуецца выканаць

ЦУГ-ЦЫБ
якую-н. умову (звычайна ў дзіцячых гуль
нях). Дур л лбрм/ы/
ЦУРА, -Ы, зк. Страва з пакрышанага ў
квас або ў ваду хлеба з соллю, цыбуляй,
часам з алеем; рулі.
ЦУРАЦЦА, -бюся, -Аешся, -Аецца; ле
здк., кдео-чдео. 1. Пазбягаць каго-, ча
го-н.; ухіляцца ад адносін з кім-н. або
выканання чаго-н. Д. бя/зк/х. Д. рдбо/лы.
2. Адракацца ад каго-, чаго-н. Д. бд4ькоў.
ЦУРБАК, -А, мл. -і^ -бў м. (разм.). Тое,
што і 4урбдл (у 1 знач.). Ц лдл/ялм/. цурбачбк, -чкА, мл. -чкі^ -чкбў, м.
ЦУРБАЛАК, -лка, мл. -лкі, -лкаў, м.
(разм ). Кусок дрэва, абрубак.
ЦУРБАН, -А, мл. -Ы, -бў м. 1. Абрубак,
кароткі кавалак бервяна. 2. лердл. Пра ня
кемлівага, непаваротлівага, неразумнага
чалавека (разм., лаянк.). У^л/дму 4урбдму
ле ўлмумдчым/.
ЦЎРКА, -і, ДА/ -рцы, мл. -і, -рак, зк.
Тонкі аскепак лучынкі, трэскі, палачкі. Ц
лдмялм/.-ядок. цўрачка, -і, ДА/-чцы, мл. -і,
-чак, зк. II лрь/л/. цурачны, -ая, -ае.
ЦУРбК, -ркА, мл. -ркі^ -ркбў м. 1. Не
вялікі струменьчык вады, вадкасці. Дурк/
едбы. 2. у зядч. лрысл. цуркбм Струменем,
бесперапынна (ліцца, цячы). 77ол/ л/е44д 4.
ЦУРУБАЛКА, -і, ДА/-лцы, л/л. -і, -лак,
зк. 1. Прадаўгаваты кавалак дрэва; аб
ломак сцябла, галінкі і пад. Дуруймк/
дс/лрду. 2. Драўляны самаробны гузік у
выглядзе кароткай круглай палачкі, па
добнай на таўкачых. Адзкух здм/ло/елы лд
4урубдлк/.
ЦУРЧАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ыць; ле
здк. 1. Цячы, ліцца цурком. 2. Утвараць
гукі булькання, пералівання (пра вад
касць). II лдз. цурчанне, -я, л.
ЦЫБАТЫ, -ая, -ае. 1. Высокі, хударля
вы. Д хдоле4. 2. Пра тонкія і доўгія ногі.
Д3Я4/0К здскдкдў лд сзд/х 4ыбд/лых лдедх. Ц
лдз. цыбатасць, -і, зк
ЦЁІБІК, -а, мл. -і, -аў м. (гіст.). Скрын
ка з чаем вагой да двух пудоў. Удм у 4ыйкдх.
ЦЫБЎК, -А, мл. -і^ -бў, м. 1. Полы трубкападобны стрыжань курыльнай люлькі.
2. Сцябло. Аукурузль/я 4ыбук/. 3. Вінаград
ны чаранок, які выкарыстоўваецца для
пасадкі (спец.).
ЦЫБУЛЕПАДОБНЫ, -ая, ае Па
форме і выглядзе падобны на цыбулю. Ц
лдз цыбулепадббнасць, -і, зк
ЦЫБУЛІНА, ы, мл ы, лін, зк 1. Па
тоўшчаная частка (звычайна падземная)
сцябла некаторых раслін. Д. 4/ольлдлд. 2.
Галоўка цыбулі. 77дкрь/м/ь/4ь 4ыбуя/луўсул.
3. Расшыраная частка некаторых органаў
частка арганізма. Д. еолдсд. Ц лдмялм/. ядск. цыбўлінка, -і, ДА/-нцы, мл. -і, -нак,
зк.
ЦЫБУЛЬНЫ, ая, ае 1.
цыбуля 2.
Які па смаку паху нагадвае цыбулю. Дыбульлдя л/?ь/л/?дед.
ЦЫБУЛЯ, -і, зк. 1. Агароднінная рас
ліна сямейства лілейных з цыбулінай у

ЦЫБ-ЦЫН
падземнай частцы і трубчастымі лістамі
зверху. 77особз/^ь цыбулю. 2. зб. Ядомыя
трубчастыя лісты або падземныя галоўкі
гэтай расліны. Зялёная ц. Рэлчоліоя ц. 3.
Назва некаторых травяністых цыбульных
раслін сямейства лілейных. 77 л*ябз#еблсоя. II дамяла.-ляск. цыбулька, -і, ДА7
-льцы, лс. II лрым. цыбўльны, -ая, -ае. Сямейс/лео цыбульяьос (наз.).
ЦЫБЎР, -А, мл. -й, -бў л*. (разм.).
Сцябло, звычайна полае і пругкае. Цыбу
ры слолечл/ку.
ЦЫВІЛІЗАВАНЫ, ая, ае Які з'яўля
ецца носьбітам цывілізацыі (у 2 знач.). Ц
яаз. цывілізаванасць, -і, лс.
ЦЫВІЛІЗАВАЦЬ, -зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; зак. і мезак., коео-м/лю.
Далучыць (далучаць) да цывілізацыі (у
2 знач.). II збор. цывілізавацца, -зўюся,
-зўешся, -зўецца; -зўйся.
ЦЫВІЛІЗАТАР, -а, мл. ы, аў, л* (звы
чайна іран.). Носьбіт культуры, цывіліза
цыі. II ярым. цывілізатарскі, -ая, -ае. 7/ыб/л/золіорскоя м/сй?.
ЦЫВІЛІЗАЦЫЯ, -і, мл. -і, цый, лс
1. Ступень грамадскага развіцця, яе матэ
рыяльнай і духоўнай культуры, характэр
ная для той ці іншай грамадска-палітыч
най фармацыі. Яя/яычяля ц. 2. Сучасная
сусветная культура (у І знач.).
ЦЫВІЛЬНЫ, -ая, -ае Не ваенны, не
вайсковы; грамадзянскі. 2/. касцям*.
ЦЫГАНАЧКА, -і, 7737-чцы, мл. і, -чак,
лс. 1. 77омялм/.-лоск. да цыганка. 2. Руская
народная музыка, якая нагадвае музыку
цыганскіх народных песень, а таксама
танец пад такую музыку. Тараць цыеолочку.
Скакаць ць/еаяачку.
ЦЫГАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; лазак.,
мяло і без бал. (разм.). Выпрошваць, вы
маньваць. II зак. выцыганіць, -ню, -ніш,
-ніць; -нены.
ЦЫГАНКІ, -бў абз. -гАн, -А, л*. Народ
індыйскага паходжання, які жыве пера
важна качавымі і паўкачавымі этнічнымі
групамі ў розных краінах свету. Ц лс. цы
ганка, -і, ДА7-нцы, мл. -і, -нак. Ц ярым. цы
ганскі, -ая, -ае. Т/. /лабар.
ЦЫГАРА, -ы, мл. -гАр, лс. Туга скруча
нае ў трубку тытунёвае лісце для курэння.
Дурыць цыеары. Ц лрым. цыгарны, -ая, -ае.
/Т. бым.
ЦЫГАРАПАДОБНЫ, -ая, ае Падоб
ны па форме і выглядзе на цыгару. Т/. бырылсобяь.
ЦЫГАРКА, -і, ДМ-рцы, мл. -і, -рак, лс.
Папяроса-самакрутка. Ц лрым. цыгарачны,
-ая, -ае / цыгаркавы, -ая, -ае.
ЦЫГАРЭТА, -ы,Д37-р$це, мл. -ы, -рбт,
лс. Папяроса без муштука. Ц лрым. цыга
рэтны, -ая, -ае.
ЦЫГАРЭТНІЦА, ы, мл ы, ніц, лс
Партсігар для захоўвання цыгарэт.
ЦЫГЁЙКА, -і, Д37-йцы, лс. Футра, вы
рабленае са шкуры авечкі цыгейскай па
роды. Хоулср з цыеемк/. Ц лрым. цыгейкавы,
-ая, -ае. Т/ыеемкозоя /оолко.
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ЦЫКАДА, -ы, 7737-дзе, мл. -ы, -кАд, лс.
Насякомае падатрада цыкадавых з пра
зрыстымі крыламі, самцы якога ўтвара
юць характэрнае стракатанне. Ц лрым. цы
кадны, -ая, -ае. 7/. с/лрокд/л.
ЦЙКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае (разм.). 1. ла
казе (мяло/ Спыняць каго-н. вокрыкам
«цыц», «ц-с-с», прыкрыкваць, забараня
ючы рабіць што-н. Т&еб цыкаў ла бзяцей,
каб ле сбоз&лйі/. 2. Сплёўваць сліну праз
зубы. II аблакр. цыкнуць, -ну, -неш, -не;
-ні. II лаз. цеканне, -я, л.
ЦЫКЛ, -а, мл. -ы, -аў м. 1. Закана
мернае, рэгулярнае кола якіх-н. з'яў дзе
янняў працэсаў /абады ц. бярчэлля Зямл/. 2. Сукупнасць навук, аб'яднаных па
якім-н. агульным прынцыпе. Тюллзрыллы
ц. 3. Шэраг; паслядоўны закончаны рад
чаго-н. 7/. бермаў. 77 лекцый. 77 лесель. Ц
лрым. цыклавй, -Ая, -бе (да 2 і 3 знач.) /
цыклічны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ЦЫКЛАНАЛЬНЫ а! цыклон.
ЦЫКЛАНІЧНЫ м цыклон.
ЦЫКЛАМЁН, -у, лі. Травяністая шматгадовая расліна сямейства першакветных
з яркімі кветкамі; альпійская фіялка.
ЦЫКЛАПІЧНЫ, -ая, -ае (кніжн ). Аб
старажытных збудаваннях: масіўны, гі
ганцкі.
ЦЫКЛАТРОН, а, мл -ы, аў м (спец)
Устаноўка для паскарэння энергіі руху за
раджаных часцінак (пратонаў або іонаў). Ц
лрыл*. цыклатрбнны, -ая, -ае.
ЦЫКЛЁЎШЧЫК, а, мл і, аў м Ра
бочы, спецыяліст па цыклёўцы.
ЦЫКЛІЗАЦЫЯ, і, лс. (кніжн ) Аб'яд
нанне ў цыкл. 77 рускіх бьл*/л.
ЦЫКЛІЧНЫ, ая, ае 1.
цыкл 2.
Які адбываецца цыкламі (у 1 знач ). 77ыкл/члоерязб/цце. Ц лаз. цьпмічнасць, -і, лс. 77
ды/лббрчасц/. 7роф/к цыкд/члаец*.
ЦЫКЛОН, -а / у л* 1. -у. Віхравы бур
ны рух атмасферы ў вялікім радыусе, ут
вораны вакол месцаў з нізкім атмасфер
ным ціскам. 2. -а. Апарат для аддзялення
цвёрдых часціц ад газу. Ц лрым. цыклонны,
-ая, -ае, цыкланАльны, -ая, -ае / цыкла
нічны, -ая, -ае. ТТыклоллы децер. 7/ык^ол/члоя бзейлосць (узнікненне цыклонаў і
антыцыклонаў).
ЦЫКЛОП, а, мл ы, аў м 1. У стара
жытнагрэчаскай міфалогіі: магутны волат
з адным вокам у лбе. 2. Дробная драпеж
ная членістаногая жывёліна атрада весла
ногіх рачкоў
ЦЙКЛЯ, -і, мл. -і, -яў, ж. (спец.).
Стальная пласцінка з вострым кантам,
прызначаная для зачысткі драўляных вы
рабаў паркету і інш.
ЦЫКЛЯВАЦЬ, -лібю, лібеш, лібе;
-лібй; -лявАны; лездк., млю. Рабіць глад
кай, роўнай драўляную паверхню з дапа
могай цыклявальнай машыны. 77 болям.
II здк. адцыкляваць, -лібю, -лібеш, -лібе;
-лібй; -лявАны. II лдз. цыклёўка, -і, 7737
-лёўцы, лс. * цыкляванне, -я, л. Ц лрым.
цыклявАльны, -ая, -ае. 77 слшлок.

ЦЫКОРЫЯ, -і, лс. Расліна сямейства
складанакветных, сушанае карэнне якой
дадаецца ў натуральную каву або выка
рыстоўваецца для прыгатавання сурагату
кавы. Адед з цыкорыяй. Ц лрыл*. цыкбрны,
-ая, -ае.
ЦЫКЎТА, -ы, 7737 -куце, лс. Ядавітая
травяністая балотная ці вадзяная расліна
сямейства парасонавых.
ЦЫЛІНДР, а, мл ы, аў, м 1. Геамет
рычнае цела, якое ўтвараецца вярчэннем
прамавугольніка вакол аднаго з яго бакоў
2. Прадмет такой формы. 3. Высокі цвёр
ды мужчынскі капялюш з палямі. Ц лрым.
цыліндрычны, -ая, -ае (да 1 знач.) / цы
ліндравы, -ая, -ае (да 2 знач.; спец.).
ЦЫМБАЛІСТ, а, 37 сце, мл ы, аў
м. Музыкант, які іграе на цымбалах. Ц лс.
цымбалістка, -і, 7737-тцы, мл. -і, -так.
ЦЫМБАЛЫ, -аў. Народны музычны
інструмент у выглядзе трапецападоб
най скрынкі з металічнымі струнамі, па
якіх удараюць драўлянымі малаточкамі.
II лрым. цымбАльны, -ая, -ае. ТТым&мьлыя
с/лрулы.
ЦЙМУС, -у, л*. 1. Аб вельмі прыгожым,
вельмі цікавым, найлепшым (разм.). 2.
Салодкая дэсертная страва з тушанай
морквы і іншых інгрэдыентаў 3. Самае
істотнае, значнае (разм.). У дэлюй кдрц/ле узесь ц. Ц лрым. цымусны, -ая, -ае (да 2
знач.).
ЦЫНГА, -і^7737-нзё, лс. Хвароба, вык
ліканая недахопам вітамінаў у арганізме,
выражаецца разрыхленнем і крыватачывасцю дзяснаў агульнай слабасцю і пад.
II лрыл*. цынгбтны, -ая, -ае. 7/ылаолілыя
бзяслы.
ЦЫНІЗМ, -у, м. Пагардлівыя адносіны
да агульнапрынятых норм маралі; бесса
ромнасць, нахабства.
ЦЙНІК, -а, мл. -і, -аў л*. Цынічны ча
лавек.
ЦЫНІЧНЫ, ая, ае Поўны цынізму,
бессаромны. 77 лсэсл*. Ц лоз. цынічнасць,
-і, лс.
ЦЙНІЯ, -і, мл. -і, -ній, лс. Травяністая
дэкаратыўная расліна сямейства скла
данакветных з буйнымі яркімі кветкамі.
Роскбйллел/ цылл / %6/юксы. Ц лрыл*. цыніе
вы, -ая, -ае.
ЦЫНК, -у, л*. Хімічны элемент, коў
кі метал сінявата-белага колеру. Ц лрым.
цынкавы, -ая, -ае.
ЦЫНКАВАЦЬ, кўю, кўеш, кўе;
-кўй; -кавАны; лезок., *олю (спец.). Па
крываць слоем цынку паверхню металіч
ных вырабаў для аховы ад карозіі. Ц зок.
ацынкавАць, -кўю, -кўеш, -кўе; -кўй; -ка
вАны. II лоз. цынкавАнне, -я, л.
ЦЫНКАГРАФІЯ, і, лс 1. Выраб фо
тамеханічным спосабам цынкавых клі
шэ для друку. 2. Прадпрыемства або цэх
па вырабе такіх клішэ. Ц лрь/м. цынкагра
фічны, -ая, -ае.
ЦЫНКІТ, -у, 37 -кіце, м. Мінерал чыр
вонага колеру, цынкавая руда, якая слу-
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жыць для атрымання цынку Ц лрь/м. цын
кітны, -ая, -ае.
ЦЫНОЎКА, -і, ДАТ -нбўцы, ля. -і,
-нбвак, ж?. Шчыльная плеценая рагожа з
якога-н. грубага матэрыялу (лыка, трыс
нягу і пад.). II лрь/м. цыновачны, -ая, -ае.
ЦЫНЎБЕЛЬ, -я, мл. і, -яў, м Гэбель з
зубчастым жалязкам, прызначаны для на
нясення шурпатасці на драўляныя часткі
пры склейванні. Ц лрым. цынўбельны, -ая,
-ае.
ЦЁІПЕЛЬ, -я, мл і, яў м Востры, у
форме кліна выступ на чым-н. Д. ключа. Ц
лрым. цыпельны, -ая, -ае.
ЦЁШКА, -і, ДМ -пцы, мл. -і, -пак, лс.
(разм.). Курыца. Ц лдмялм/.-лдск. цыпачка,
-і, ДАТ-чцы, мл. -і, -чак, лс.
ЦЁШКІ', -пак (разм.). Дробныя трэ
шчынкі, шурпатасць і чырвань на скуры
рук і ноц што з'яўляюцца ў выніку абвет
рывання.
ЦЁШКІ, пак У выразах: на цыпках —
на пальцах ноц на дыбачках (стаяць, ха
дзіць, ступаць і пад.); на цыпкі — на паль
цы ног (стаць, прысесці і пад.).
ЦЫРАВАЛЬНЫ, -ая, ае Які служыць
для цыравання. Дырдбдльлыя л/лік/.
ЦЫРАВАЛЬШЧЫК, а, мл -і, аў м
Той, хто займаецца цыраваннем; майстар
па цыраванні. Ц лс. цыравальшчыца, -ы, мл.
-ы, -чыц. II лрым. цыравальшчыцкі, -ая, -ае.
ЦЫРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
-равуны; лезак., м/лю. Зашываць дзіркі ў
тканіне, вырабе густымі пераплеценымі
сцяжкамі з нітак. Ц. рь/бддоўлую се/лку. Ц
зак. зацыраваць, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
-равуны. II лаз. цыраванне, -я, л. / цырбўка,
-і, ДА/-рбўцы, лс.
ЦЫРАТА, -ы, ДЛ^-рАце, мл. -ы, -рАт, лс.
Тканіна, пакрытая з аднаго боку асобым
саставам, які робіць яе непрамакальнай.
II лрым. цыратны, -ая, -ае / цыратавы, -ая,
-ае.
ЦЫРК, -а, мл. -і, -аў м. 1. Від тэатраль
нага мастацтва, які аб'ядноўвае выступ
ленні акрабатаў гімнастаў клоўнаў дрэ
сіроўшчыкаў і пад. 2. Будынак і ўстанова
для паказу такога мастацтва. 3. лердл. Пра
якую-н. смешную, недарэчную падзею,
факт і пад. (разм.). Де рд&млд, д лейк/ ц./ Ц
лрым. цыркавы, -бя, -бе (у 1 і 2 знач.).
ЦЫРКАРАМА, ы, мл ы, -рбм, лс
Кінатэатр з панарамным экранам, які
акружае глядзельную залу Ц лрым. цырка
рамны, -ая, -ае. Д. %ыдьм.
ЦЫРКАЦТВА, -а, л (разм) Выканан
не чаго-н. з трукамі, прыёмамі, звычай
нымі ў цырку. II лрым. цыркацкі, -ая, -ае.
ЦЁІРКАЦЦА, аюся, -аешся, -аец
ца; лезак. (разм.). Тое, што і цыркаць (у 4
знач.). II лаз. цырканне, -я, л.
ЦЁІРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезак.
(разм.). 1. Ліцца маленькімі струменьчы
камі з перапынкамі. Лузаць, як у баечку
цыркае малако. 2. Пляваць праз зубы. Д
сл/лдй. 3. Пра насякомых, птушак: стра
катаць. У ліраее цыркаюць кол/кі. 4. лерал.

ЦЫН-ЦЫТ

Плаціць, даваць што-н. дробнымі пор касць; далікатнасць, //е л/рэбд з /м ц. Ц здк.
цыямі, патроху. II а^лакр. цыркнуць, -ну пацырымбніцца, -нюся, -нішся, -ніцца (да
2 знач.).
-неш, -не; -ні. Ц лаз. цырканне, -я, л.
ЦЫРЫМОНІЯ, -і, мл і, -ній, лс 1. Ус
ЦЫРКАЧ, -А, мл. -ьі, -бў м. (разм.).
Цыркавы артыст. Ц лс. цыркачка, -і, ДА/ таноўлены ўрачысты абрад, парадак пра
вядзення чаго-н. 2?ясельлдя ц. Д. лрыёму. 2.
-чцы, мл. -і, -чак. II лрым. цыркацкі, -ая,
-ае.
лердл., звычайна мл. Вымушанасць, нена
ЦЁІРКУЛЬ, -я, мл і, яў м. Інстру туральнасць у паводзінах. Ддеом/л/д еэл/ыя
цырымолй? ^ез лырьшол/й. Ц лрь/м. цыры
мент для вычэрчвання акружнасцей, дуг,
вымярэнняў і пераносу размераў на чар монны, -ая, -ае. Д. лдклол. Д. еос^ь.
ЦЫРЫМОННЫ, ая, ае 1.
цыры
цяжы. II лрым. цыркульны, -ая, -ае.
ЦЁІРКУЛЬНЫ, ая, ае 1. ал цыркуль
монія. 2. Які адпавядае патрабаванням
2. Які мае форму акружнасці або часткі
этыкету; які захоўвае правілы этыкету. Д.
акружнасці, кругападобны (спец.). Дыр- лрыём. II лдз. цырымоннасць, -і, лс.
ЦЁІСТА, -ы, ДА/-сце, лс. (спец.). Аба
кульлдя ЗДЛД.
ЦЫРКУЛЯВАЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв, лонка, утвораная некаторымі арганізмамі
-лібе; лезок. Рабіць кругавы рух, кругава (напр., бактэрыямі і прасцейшымі), якая
рот. Дроў цыркулюе лд крыаялослых сдсу- засцерагае іх пры неспрыяльных знешніх
^дх. II лдз. цыркуляцыя, -і, лс. II лрь/м. цыр- умовах.
куляцЫйны, -ая, -ае.
ЦЫСТАСКАПІЯ, -і, лс (спец) Метад
ЦЫРКУЛЯР, -а, мл -ы, аў м Дырэк
даследавання ўнутранай паверхні мачаво
тыўнае распараджэнне для падведамных га пузыра з дапамогай цыстаскопа. Ц лрь/м.
цыстаскапічны, -ая, -ае.
устаноў ці падначаленых службовых асоб.
ЦЫСТАСКОП, а, мл ы, -аў м Меды
Д. м/лйжэрсл/бд. II лрым. цыркулярны, -ая,
-ае. Д. здед& Уцырку/мрлым лдрдс)ку.
цынскі інструмент для агляду поласці ма
ЦЫРКУЛЯРКА, -і, ДЛ/ рцы, мл -і, чавога пузыра. II лрь/м. цыстаскопны, -ая,
-рак, лс. (разм.). Машына для распілоў
-ае.
ЦЫСТЁІТ, -у, ЛГ-тЫце, м. (спец.). Вос
кі дрэва з дыскавай пілой; цыркулярная
піла. Хруалдя л/лд <3ля цыркуляркі Ц лрым. трае або хранічнае запаленне мачавога пу
цыркулярачны, -ая, -ае.
зыра. II лрь/м. цыстытны, -ая, -ае.
ЦЫРКУЛЯРНЫ',
ая,
ае (спец)
ЦЫСТЭРНА, -ы, мл. -ы, -ран / -аў лс.
Круглы, які мае форму акружнасці. Дыр- Вялікі рэзервуар, а таксама вагон або аў
кудярлдя ліло. Д.
тамабіль з такім рэзервуарам для захоў
ЦЫРКУЛЯРНЫ^ ал. цыркуляр
вання або перавозкі вадкасцей, газаў і
ЦЫРОЗ, -у м. (спец.). Разрастанне ў інш. Дд%млд#дя л- II лрь/м. цыстэрнавы, -ая,
якім-н. органе злучальнай тканкі, што па -ае.
ЦЫТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе; -тўй;
рушае функцыі гэтага органа. Д лелдл/. Д
леекдх. Ц лрым. цырбзны, -ая, -ае.
-тавбны; лездк., кдео-м/лю. Прыводзіць
ЦЫРОЎКА, -і, ДМ -рбўцы, мл. -і,
адкуль-н. цытату. Д клдс/клў я/'/лдрдл/^рь/.
-рбвак, лс. 1. ал. цыраваць. 2. Ніткі, якімі II здк. працытаваць, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
цыруюць. Лдедўлялдя ц. 3. Зацыраванае -тавбны. II лдз. цытаванне, -я, л. / цытацыя,
месца. Ллірымллдся лрь/еолсдя ц.
-і, лс. (кніжн.).
ЦЫРУБАЛКА, -і, ДА/-лцы, мл. -і, -лак,
ЦЫТАДЭЛЬ, -і, мл і, ей / яў, лс 1.
лс. Тое, што і цуру&мкд.
Гарадская крэпасць. 2. лердл., чдео. Цвяр
ЦЫРУЛЬНІК, -а, мл -і, -аў м Май
дыня, апора (высок.). Д. м/ру. /ірэсцкдя ц.
ЦЫТАЛОГІЯ, і, лс. Навука аб клетцы,
стар, які займаецца галеннем, стрыжкай,
афарбоўкай, прычэсваннем валасоў і пад. яе будове, развіцці і жыццядзейнасці. Ц
II лс. цырўльніца, -ы, мл. -ы, -ніц, лс. Ц лрым.
лрь/м. цыталагічны, -ая, -ае
цырўльніцкі, -ая, -ае
ЦЫТАПЛАЗМА, -ы, лс. Пазаядзерная
ЦЫРЎЛЬНЯ, -і, мл і, яў лс Спецы
частка пратаплазмы жывёльных і раслін
яльная ўстанова, дзе стрыгуць, голяць,
ных клетак. Ц лрь/м. цытаплазменны, -ая,
прычэсваюць і пад. .Ждлочдя ц.
-ае / цытаплазматычны, -ая, -ае.
ЦЫРЁІКАЦЬ, аю, -аеш, ае; лездк
ЦЫТАТА, -ы, ДМ -тбце, мл. -ы, -тбт,
Пра некаторых птушак: абзывацца тука лс. Даслоўная вытрымка з якога-н. тэксту
мі, падобнымі на «цырык-цырык*; шча ці прамовы. Д. з люордў Якубд Аолдсд. Ц
бятаць. ^Ждзардлк/ цырыкдюць. Ц д^лдкр.
лрь/м. цытатны, -ая, -ае.
цырыкнуць, -ну -неш, -не; -ні. Ц лдз. цы
ЦЫТАТНІЦТВА, а, л (разм) Пра
рыканне, -я, л
змернае ўжыванне цытат як спосаб вы
ЦЫРЫМАНІЯЛ, у мл ы, аў м Рас
казвання думак і пацвярджэння зробле
парадак, устаноўлены для якой-н. цыры нага вываду.
моніі (у 1 знач.); рытуал (у 2 знач.). Ло/лЦЫТАХІМІЯ, і, лс. Навука аб хіміч
ск/я цырь/мдлймы. II лрым. цырыманіяльны,
ных працэсах, якія адбываюцца ў жывой
-ая, -ае. Д мары/.
клетцы. II лрь/м. цытахімічны, -ая, -ае.
ЦЫРЫМОНІЦЦА, -нюся, -нішся,
ЦЫТАЭКАЛОГІЯ, і, лс Галіна біяло
-ніцца; лездк. 1. Захоўваць правілы пры гіі, якая вывучае ролю змен на клетачным
нятага этыкету; быць цырымонным. 2. узроўні ў працэсе прыстасавання арганіз
з к/м-чым. Праяўляць празмерную мяк маў да ўмоў навакольнага асяроддзя.

цыт-цэм
ЦЫТАЭКОЛАГ, а, мн. і, аў; м. Спецыяліст у галіне цытаэкалогіі.
ЦЫТВАР, -у м. Тое, што і цытвора. Ц
лрым. цытварны, -ая, -ае.
ЦЫТВОРА, -ы, ж. Высушаныя суквец
ці цытворнага (сантанінавага) палыну. Ц
ярым. цытварны, -ая, -ае.
ЦЙТРА', -ы, мн. -ы, -аў, ж. Струнны
шчыпковы музычны інструмент у выгля
дзе плоскай скрынкі, выгнутай з аднаго
боку накшталт гітары, з грыфам і металіч
нымі ладамі.
ЦЁІТРА, -ы, .мя. -ы, -аў лс. (разм., зне
важ.). Пра расфуфыраную, легкадумную,
хітрую жанчыну. Заеёў сябе кемкую цытру.
ЦЫТРАЛЬ, -ю, м. (спец.). Сінтэтычнае
рэчыва, якое мае пах лімона. Ц лрым. цыт
ральны, -ая, -ае.
ЦЫТРОН, -у, лі. Вечназялёная суб
трапічная цытрусавая расліна сямейства
рутавых, а таксама падобныя на лімоны
жоўтыя ці аранжавыя плады гэтай раслі
ны. II лрым. цытронны, -ая, -ае.
ЦЁГГРУС, -у, мм. -ы, -аў, м. Дрэва ці
куст сямейства рутавых (апельсіны, лі
моны, мандарыны і пад.), а таксама плод
гэтага дрэва. Ц лрым. цытрусавы, -ая, -ае.
1^ы?лрусмеь/я культуры.
ЦЫТРУСАВОД, а, 42-дзе, мн. ы, аў
м. Спецыяліст па цытрусаводстве.
ЦЫТРУСАВОДСТВА, а, н Развядзён
не цытрусавых як галіна народнай гаспа
даркі. II лрь/м. цытрусаводчы, -ая, -ае.
ЦЫТРУСАВЫ, ая, ае 1. ал цытрус
2. у зндч. ндз. цытрусавыя, -ых. Вечназя
лёныя субтрапічныя і трапічныя пладо
выя расліны, да якіх адносяцца лімоны,
апельсіны, мандарыны, грэйпфруты і
інш. 77асабк/ цытрусавых.
ЦЫТРЁІН, -у, м. Мінерал, разнавід
насць горнага хрусталю жоўтага колеру. Ц
лрь/м. цытронны, -ая, -ае / цытрынавы, -ая,
-ае.
ЦЫФЕРБЛАТ, -а, М -лёце, мн. ы, аў
м. Пласцінка з дзяленнямі, па якіх руха
ецца стрэлка ў гадзінніках і іншых вымя
ральных прыборах. II лрь/м. цыферблатны,
-ая, -ае.
ЦЫЦ, еыкл. (разм.). Вокрык, якім за
гадваюць змоўкнуць, спыніць што-н. Цыц
ты, зарэзе/
ЦЙЦАР, -у, м. (спец.). Тое, што і цыцара.
ЦЫЦАРА, нескл., н. (спец.). Адзін з
буйных друкарскіх шрыфтоў
ЦЙЦКІ, -цак, дбз. цыцка, -і, ДЛГ-ццы,
лс. (разм.). 1. Грудзі жанчыны. 2. Саскі
ў млекакормячых жывёлін. Ц. у каровы
латрэскдл/ся.
ЦЫЙН, -у, м. Бясколерны ядавіты газ з
рэзкім горкім пахам, злучэнне вугляроду з
азотам. Ц лрь/м. цыянавы, -ая, -ае / цыяніс
ты, -ая, -ае.
ЦЫЯНАВАННЕ, я, н (спец) 1. На
сычэнне вугляродам і азотам паверхне
вага пласта стальных вырабаў для павы
шэння іх цвёрдасці. 2. Спосаб здабывання
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золата і серабра з руд шляхам растварэння
іх у цыяністых растворах.
ЦЫЯНІЗАЦЫЯ, і, лс (спец) Тое,
што і цыянаванне. Црацэс цыян/зацы/.
ЦЫЯНОЗ, -у; м. (спец.). Сіняватая
афарбоўка скуры пры некаторых захвор
ваннях, звязаных з расстройствам крова
звароту; сінюшнасць, сінюха. Ц лрь/м. цыя
нозны, -ая, -ае.
ЦЬМА', -ы, лс. Тое, што і цемра, цем
радзь.
ЦЬМА, -ы, лс. 1. У лікавай сістэме
Старажытнай Русі: дзесяць тысяч (уст.).
2. Тое, што і лроцьмд. 0 Цьма цьмушчая
(разм.) — вельмі многа, безліч.
ЦЬМЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе; не
зак. (разм.). 1. Цьмяна гарэць. У зямлянцы
цьмела еазоўка. 2. Станавіцца цьмяным,
цямнейшым. 77дб ран/цу зорк/ цьмеюць. 3.
лердн. Станавіцца нязначным, менш вы
разным. Лералсытае ўсе болыа цьмела,
забывалася. 4. Вылучацца сваім цьмяным
колерам; цямнецца. Зд вёскам нд ўзгорку
слаба цьмеў лясок.
ЦЬМЯНЫ, ая, -ае 1. Ледзь прыкмет
ны, ледзь бачны; няяркі (пра святло,
агонь і пад.). 2. Цёмны, пацямнелы. Цьмя
нае неба. 3. лердн. Без бляску невыразны
(пра вочы, погляд). 4. лерак. Без яснага,
выразнага сэнсу; незразумелы. 7/ьлмндя
фармулёўка. Ц наз. цьмянасць, -і, лс.
ЦЬФУ, выкл. (разм.). Ужыв. для вы
казвання незадаволенасці, злосці, расча
равання, пагардлівых адносін да каго-,
чаго-н. Цьфу/Ябрыбзеў як зоркая рэдзька.
ЦЗБАР, -бра, мн. цЗбры, -аў, м. Шыро
кая круглая драўляная пасудзіна з клёпак
з двума вушкамі. Ц ламянм/. цэбрык, -а, мн.
-і, -аў м. / цабэрак, -рка, мн. -ркі, -ркаў м.
II лрь/м. цэбравы, -ая, -ае.
ЦЗГЛА, -ы, лс., зб. Будаўнічы матэрыял
у форме прамавугольных брускоў з гліны і
іншых асадкавых парод. Ц лрь/м. цапйны,
-ая, -ае Ц. будынак.
ЦАГЛІНА, -ы, мн. -ы, -лін, лс. Тое, што
і цаал/на.
ЦЭД, -у Л/ -дзе, м. Працэджаны рас
твор заквашанай у вадзе аўсянай мукі, з
якога вараць кісель.
ЦОДРА, -ы, лс. Верхні слой скуркі пла
доў цытрусавых, а таксама іх высушаная
скурка, якая ў патоўчаным выглядзе ўжы
ваецца як вострая прыправа. Лімонндя ц. Ц
лрь/л/. цэдравы, -ая, -ае.
ЦЭЗАР, -а, л/н. -ы, -аў л/. 1. Тытул старажытнарымскіх і візантыйскіх імперата
раў; кесар. 2. Манарх, уладар (уст.).
ЦЭЗЎРА, -ы, лс. (спец.). 1. У верша
складанні: паўза, якая падзяляе радок на
часткі. .Вял/кая ц. Малая ц. 2. Кароткая
паўза ў музычнай мелодыі паміж дзвюма
фразамі або завершанымі раздзеламі. 27абаеая ц. Ц лрь/м. цэзўрны, -ая, -ае.
ЦЭЙТНОТ, у, М нбце, мн ы, аў
л/. 1. Недахоп часу на абдумванне чарго
вых хадоў (пры гульні ў шашкі, шахма
ты; спец.). 2. леран. Востры недахоп часу

ў якой-н. справе. 77астаяннь/ ц. Ц лрь/м.
цэйтнотны, -ая,-ае
ЦЭЙХГАЎЗ, -а, л/н. -ы, -аў м. (уст.). Ва
енны склад зброі, абмундзіравання, хар
чоў II лрь/м. цэйхгаўзны, -ая, -ае.
ЦЭЛАСНЫ, -ая, -ае. Які ўяўляе сабой
унутранае адзінства; цэлы, адзіны. Цэлас
ная тэорыя. II наз. цэласнасць, -і, лс. 7зрытарыяльная ц. бзярлсаеы.
ЦЭЛАСЦЬ, -і, лс. 1. Непашкоджа
насць, захаванасць. Ц. субна. 2. Адзінства,
звязанасць усіх частак чаго-н.
ЦЭЛАФАН, -у, м. Празрыстая цэлю
лозная плёнка, якая выкарыстоўваецца
для ўпакоўкі, а таксама ў паліграфіі і ін
шай вытворчасці. II лрь/л/. цэлафанавы, -ая,
-ае.
ЦЙЛІК, -а, л/н. -і, -аў, м. (спец.). Пра
сцейшае прыцэльнае прыстасаванне на
ствале зброі і на гарматных панарамах.
ЦЕЛІЦЦА, -люся, -лішся, -ліцца; не
зок. 1. Накіроўваць зброю на каго-, штон. Ц. у млоэнь. 2. лердн. Мець намер зава
лодаць чым-н., заняць якое-н. станові
шча. Ц. но еыеобное месца ло слулсбе.
ЦЭЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; зок. і незок.
1. незок. Тое, што і цэл/цца; цаляць. 2^ у
зайца з рулслсо. Ц. у начальн/к/. 2. зок. Тра
піць, папасці (разм.).
ЦЭЛУЛОІД, -у; М -дзе, м. Цвёрдае
пластычнае рэчыва з цэлюлозы. Ц лрым.
цэлулоідны, -ая, -ае / цэлулоідавы, -ая, -ае.
ЦОЛЫ, -ая, -ае. 1. Такі, ад якога нічо
га не аддзелена. /То чыстым абрусе лялсаў
ц. бохан хлеба. 2. Які поўнасцю ахоплівае
што-н. (пра адрэзак часу, месца, прасто
ру). Ц. тыдзень. Халопа расцягнулася но
цэлую еярсту. 3. Аб вялікай колькасці,
вялікіх памерах, аб'ёме чаго-н. 2/. коеолок сала. Цэлая еоро камення. Ц. мех буль
бы. 4. Не пашкоджаны, не знішчаны, не
сапсаваны; не зношаны. 77асля лдэкору ў
еёсцы хата засталася цэлая. Уарае/к/ был/
старыя, але цэлыя. 5. Не паранены, зда
ровы. Ц. цярнуўся з лапны. 6. у знач. наз.
цЗлае, -ага, н. Што-н. адзінае, непадзель
нае. Ябз/нае ц. О Цэлы лік або цэлае — лік,
які складаецца з цэлых адзінак, які не мае
дробу. 0 У цэлым — 1) ва ўсёй сукупнасці,
цалкам; 2) увогуле, без падрабязнасцей.
ЦЭЛЬ, -і, мн. -і, -ей / -яў лс. Прадмет,
месца, куды накіроўваецца стрэл, удар,
кідок; мішэнь. Страляць у ц.
ЦЭЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. З аднаго рэчы
ва, з аднаго куска, суцэльны. /2 мармур.
Цэльная метал/чная трубка. 2. Неразбаў
лены, натуральны. Цэльнае малако. 3. ле
ран. Якому ўласціва ўнутранае адзінства.
Ц. характар. Ц наз. цельнасць, -і, лс.
ЦЭЛЮЛОЗА, -ы, лс. Рэчыва з хімічна
апрацаванай драўніны, сцёблаў некато
рых раслін, якое ідзе на выраб паперы,
штучнага шоўку выбуховых сродкаў і
пад.; клятчатка. Ц лрь/м. цэлюлозны, -ая,
-ае.
ЦЭМЁНТ, -у, А/ -нце, м. 1. Мінераль
нае парашкападобнае рэчыва, здольнае
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ўтвараць з вадой масу; якая хутка зацвер
дзявае; служыць для вырабу бетону і бу
даўнічых раствораў. 22 бд/ццд е/льедц/. 2.
Касцявая тканка, якая пакрывае корань
і шыйку зуба. II лрым. цэмёнтны, -ая, -ае /
цэментавы, -ая, -ае.
ЦЭМЕНТАВАЛЬНЫ, -ая, -ае Які слу
жыць, прызначаны для цэментавання. 2/.
дерэед/я.
ЦЭМЕНТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; -тавйны; здк. і лездк. 1. м//ло. Заліць
(заліваць) цэментам. 2. мдяо. Падвергнуць
(падвяргаць) цэментацыі (у 1 і 3 знач.). 3.
лердм., кдед-м//ло. Згуртаваць (гуртаваць),
з'яднаць (яднаць). 22 рд^ы д^мд^ум^дў.
II здк. яшчэ зацэментаваць, -тўю, -тўеш,
-тўе; -тўй; -таваны (да 1 знач.) / сцэмен
таваць, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй; -тавАны. Ц
мдз. цэментаванне, -я, м. (да 1 знач.).
ЦЭМЕНТАЦЫЯ, -і, эс (спец ). 1. Спосаб умацавання грунтоў бетонных кладак
і пад. шляхам увядзення ў іх пад ціскам
вадкага цэментнага раствору. 22. екедзкым.
2. Працэс здабывання з раствораў золата,
серабра, медзі іх выцясненнем (як больш
электрададатных) менш высакародны
мі металамі (менш электрададатнымі).
3. Насычэнне паверхні малавугляроднай
сталі вугляродам пры высокай тэмперату
ры з мэтай стварэння цвёрдага паверхне
вага слоя. 4. Геалагічны працэс счаплення
састаўных частак горнай пароды раство
ранымі мінеральнымі рэчывамі. Ц лрь/м.
цэментацыйны, -ая, -ае.
ЦЭНАСНЫ <м. цана
ЦЭНАЎТВАРЭННЕ, я, м Працэс фар
міравання цэн на тавары і сістэмы цэн на
огул. Рэ%юрмд цэмдў/ледрэммя. II лрым. цэ
наўтваральны, -ая, -ае
ЦЭНЗ, -у м. Умовы, якія дазваляюць
асобе карыстацца тымі ці іншымі палі
тычнымі правамі. Узрос/лдбы ц. 2?ыбдрчы
ц. Л(?укдцыймы ц. II лрым. цэнзавы, -ая, -ае.
ЦЭНЗАР, -а, мм. -ы, -аў, м. Асоба, якая
ажыццяўляе цэнзуру. Ц лрым. цэнзарскі,
-ая, -ае.
ЦЭНЗЎРА, -ы, зк. Сістэма дзяржаўнага
нагляду за друкам і сродкамі масавай ін
фармацыі. 2?деммдя д. ^дздалемд цэмзурдй.
II лрь/м. цэнзўрны, -ая, -ае.
ЦЭНЗУРАВАЦЬ, рўю, рўеш, рўе;
-рўй; -равуны; мездк., м//ло Падвергнуць
(падвяргаць) цэнзуры.
ЦЭНЗЎРНЫ, -ая, -ае. 1.27?. цэнзура. 2.
Прыстойны, дапушчальны. 77е зуем* цэмзурмыя стюеы. II мдз. цэнзурнасць, -і, зк.
ЦЭННАСЦЬ, -і, зк 1. ал цэнны 2. Вы
ражаная ў грашовых адзінках вартасць,
кошт чаго-н.; цана. 77дсылкд з д(%улемдй
цэммдсцю.
ЦЭННІК, -а, мм. -і, -аў, м. Даведнік цэн
на тавары або паказальнік цаны. 22 /лдедрдў.
ЦЭННЫ, -ая, -ае. Тое, што і кдм//лоўмь/
(у 1 знач.).
ЦЭНТ, -а, 32-нце, мм. -ы, -аў м. Дроб
ная манета ў З ША і некаторых іншых кра

інах, роўная адной сотай грашовай адзін
кі. II лрым. цэнтавы, -ая, -ае.
ЦЭНТНЕР, -а, мм. -ы, -аў, м. Мера ма
сы, роўная 100 кг II лрым. цэнтнеравы, -ая,
-ае.
ЦЭНТР, -а, мм. -ы, -аў, м. 1. Пункт пе
расячэння якіх-н. восей, ліній у фігуры,
пункт засяроджання якіх-н. адносін у целе
(спец.). 7/. дкруэкмдсц/. 7/. цяэкдру. 2. Ся
рэдзіна, сярэдняя частка чаго-н., адноль
кава аддаленая ад краёў канцоў чаго-н. 7/.
с/лдлд быў здмя/лы км/'едм/. Хдмдмбз/рскдя
зямтммкд змдхоіЗз/лдся ў цзм/лры лде^рд. 3.
Месца, дзе сканцэнтравана якая-н. важ
ная дзейнасць, кіраўніцтва чым-н. 22 мдеукоедй бўмк/. Тдмйледы 4. Горад, буйны
населены пункт, які мае адміністрацый
нае, прамысловае, культурнае значэнне
для якой-н. мясцовасці, краіны, Лблдсмы
д. Л(9м/м/с/лрдцыймы д. 5. Вышэйшы орган
кіравання якой-н. дзейнасцю. ,77ырэкміыеь/ дэм/лрд. 6. Вядучая ўстанова, аддзел
такой установы, які кіруе пэўнай галіной
дзейнасці. 7/. рд^ыееян/чдммя. С/мдл/лычмы д. 7/. к/рдедммя лдяе/лдм/ кдсм/чмь/х
длдрд/ядў. 7. Група нервовых клетак, якая
рэгулюе тую або іншую функцыю арга
нізма. Дыхдльмы д. Т^хдяьмы д. 8. Дэталь
станка з конусным канцом, які служыць
для падтрымкі рухомых загатовак пры іх
апрацоўцы (спец.). О Цэнтр нападзення —
асноўны ігрок групы нападзення ў фут
больнай і хакейнай камандах. 0 (Быць) у
цэнтры ўвагі — лічыцца галоўным, выклі
каць усеагульны інтарэс. II лрым. цЭнтравы,
-ая, -ае (да 1 знач.). 22 лумк/л.
ЦЭНТРАБЕЖНЫ, -ая, -ае Накіраваны ў час руху ад цэнтра да перыферыі.
2(эм/лрдбезкмь/я сілы. 22эм/лрдбезкмыя мереоеыя едлокмы.
ЦЭНТРАВАЛЬНЫ, -ая, ае (спец )
Прызначаны для цэнтравання. .Цэнтп/юб&льныя стаяк/.
ЦЭНТРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; -равуны; злк. і мезлк., мяло (спец.). 1.
Вызначыць (вызначаць), устанавіць (ус
танаўліваць) цэнтр, цэнтральную кроп
ку чаго-н. 2. Зрабіць (рабіць) адтуліну ў
цэнтры чаго-н. Ц злк. зацэнтраваць, -рўю,
-рўеш, -рўе; -рўй; -равуны і адцэнтраваць,
-рўю, -рўеш, -рўе; -рўй; -равАны. Ц млз.
цэнтраванне,-я, м.
ЦЭНТРАВЫ, ая, ае 1. ал цэнтр 2.
Які знаходзіцца ў цэнтры, 22эм/лрдедя лім/я. 7/. /зрок. 2(. (наз.) бдске/л&мьмдй клмлмбы. 3. Забяспечаны якім-н. цэнтраль
ным прыстасаваннем. Ц. сяербзел.
ЦЭНТРАІМКЛІВЫ, ая, ае Накіра
ваны ў час руху ад перыферыі да цэнтра.
ТДэм/лрд/мкл/бдя сілл.
ЦЭНТРАЛІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завйны; злк. і мезлк., мяло. Сканцэн
траваць (сканцэнтроўваць) у адным цэн
тры; аб'яднаць (аб'ядноўваць) у адным
месцы, у адных руках. 22 рдймяу. Ц млз.
цэнтралізацыя, -і, зк.

ЦЭМ-ЦЭР
ЦЭНТРАЛІЗМ, -у, л?. Сістэма кіраван
ня, пры якой мясцовыя ўстановы, орга
ны падпарадкаваны цэнтральнай уладзе,
цэнтру (у 5 знач.). Ц лрь/м. цэнтралісцкі,
-ая, -ае.
ЦЭНТРАЛКА, -і, ДАТ-лцы, мм. -і, -лак,
зк. (разм.). Паляўнічая стрэльба цэнтраль
нага бою.
ЦЭНТРАЛЬ, -і, мм. -і, -ей / -яў. зк. Га
лоўная, цэнтральная магістраль. Злек/лрычмдя д.
ЦЭНТРАЛЬНЫ, -ая, ае 1. Які з'яў
ляецца цэнтрам (у 1 знач.). 2. Які знахо
дзіцца, размешчаны ў сярэдзіне, у цэн
тры. Т/эм/ярдльмдя еул/дл. 3. Галоўны, кі
руючы. 2&м/лрдльмдя удлбл. 4. Асноўны,
найбольш істотны. 2/эм/лрдльмдя /лэмд.
5. Які прыводзіць у дзеянне, абслугоў
вае ўсю сістэму. 2/эм/лрдяьмде лдлялемме.
О Стрэльба цэнтральнага бою — стрэль
ба, якая зараджаецца з задняй (казённай)
часткі ствала Цэнтральная нервовая сістэ
ма — асноўная частка нервовай сістэмы ў
пазваночных і чалавека, якая складаецца
з галаўнога і спіннога мозга. Цэнтральны
вугал — вугал, утвораны двума радыусамі
якой-н. акружнасці. Ц мдз. цэнтральнасць,
-і, зк. (да 2 і 3 знач.).
ЦЭНТРЫФЎІА, і, Д32 -фўзе, мм. -і,
-фўц зк. 1. Апарат для механічнага раздзелу сумесі на састаўныя часткі пад дзеян
нем цэнтрабежных сіл. 2. Устаноўка для
выпрабавання прыбораў і для трэніроўкі
лётчыкаў і касманаўтаў. Ц лрым. цэнтрыфу
гальны, -ая, -ае /' цэнтрыфўжны, -ая, -ае.
ЦЭНТРЫФУГАВАЦЬ,
гўю,
гўеш,
-гўе; -гўй; -гаваны; здк. і мездк., м//ло
(спец.). Раздзяліць (раздзяляць) неад
народныя сумесі пры дапамозе дзеяння
цэнтрабежных сіл. Ц мдз. цэнтрыфугаванне,
-я, м.
ЦЭНТРЫЧНЫ, -ая, -ае (спец ). Які
размяшчаецца па крузе, у выглядзе круга
адносна вертыкальнай восі ў цэнтры га
лоўнага збудавання. Ц мдз. цэнтрычнасць,
-і, зк.
ЦЭП, -а, мм. цапы, цапбў, м. Прылада
для малацьбы збожжа ручным спосабам,
якая складаецца з доўгай палкі (цапільна)
з прымацаваным да яе гужыкам драўляна
га біча. 32длдц/'ць у /яры цдль/. Ц лрь/м. цэпа
вы, -ая, -ае.
ЦЭПЕЛІН, -а, мм ы, -аў, м 1. Ды
рыжабль з металічным каркасам, абцяг
нутым тканінай. 2. Вараныя бульбяныя
клёцкі з мясной, грыбной і іншай начын
кай, якія па форме нагадваюць дыры
жабль. 77рыед/лдедць цэлел/мь/.
ЦЭПЕНЬ, -пня, мм. -пні, -пняў, м. Сту
жачны чарвяк, які паразітуе ў кішэчніку
чалавека, жывёлы; саліцёр.
ЦЭПКІ, -ая, -ае (разм.). Тое, што і учэл/ел/ы. II мдз. цэпкасць, -і, зк.
ЦЭРА, -ы, зк. (уст.). Высушаны грыб,
які запальваецца ад іскры пры высяканні
агню. II лрым. цЗравы, -ая, -ае.

ЦЭР-ЦЯГ
ЦЭРБЕР, -а, л*н. -ы, -а% л*. 1. У стара
жытнагрэчаскай міфалогіі: люты трох
галовы сабака са змяіным хвастом, які
ахоўваў уваход у пекла. 2. лерам. Злосны,
пільны вартавы, які жорстка абмяжоўвае
чыю-н. свабоду (кніжн.). ^Бязлітасны цэн
зурны ц.
ЦЭРКАЎКА 27!. царква.
ЦЭРЭБРАЛЬНЫ, ая, ае (спец) 1.
Звязаны з мозгам і яго дзейнасцю; мазга
вы. 2. Які ўтвараецца пры загібе кончыка
языка к цвёрдаму паднябенню (пра зыч
ныя гукі).
ЦЭТЛІК, -а, лін. -і, -аў л*. (разм.). 1. Яр
лык (у 2 знач.), этыкетка. 2. Распіска, кві
танцыя. Я/лрымаць на рук/ ц. Ц нрыл*. цэтліч
ны, -ая, -ае.
Ц&ЎКА, -і, ДАТ цЗўцы, л*н. -і, цЗвак,
лс. (спец.). 1. Дэталь перадатачнага меха
нізма цыліндрычнай формы. 2. Прыста
саванне ў выглядзе трубкі, на якое наві
ваюцца ніткі і якое ўстаўляецца ў чаўнок
пры тканні. 3. Косць у назе птушкі паміж
галёнкай і пальцамі. Ц лрыл*. цэўкавы, -ая,
-ае (да 1 і 3 знач.).
ЦЭХ, -а, л*н. -і, -аў, л*. Асноўнае вы
творчае падраздзяленне прамысловага
прадпрыемства, а таксама памяшканне,
дзе размешчана такое падраздзяленне. Д7цейны ц. II лрыл*. цёхавы, -ая, -ае.
ЦЭХАЎШЧЫНА, ы, лс (разм, не
адабр.). Замкнёнасць у межах сваёй пра
фесіі, прафесійная вузкасць.
ЦЭЦЗ, нескл., лс. Афрыканская жыва
родная муха, якая корміцца кроўю чала
века і пазваночных і з'яўляецца перанос
чыкам узбуджальнікаў соннай хваробы.
ЦЭШКА, -і, ДА/-шцы, л*н. -і, -шак, лс.
(разм.). Кукарда. /Ранка з /{эмкай.
ЦЮБЕЦЁЙКА, і, ДА/ -йцы, л*н. і,
-цёек, лс. Маленькая круглая ці вастра
верхая шапачка з вышытымі або тканымі
ўзорамі. II лрыл*. цюбецеечны, -ая, -ае.
ЦЮБІК, -а, л*н. -і, -аў л*. Мяккая тру
бачка з металу пластмасы для мазі, клею,
пасты і пад., змесціва якой дастаецца вы
цісканнем. Арам у цюбіках.
ЦЮБІНГ, -а, л*. Металічная ці жалеза
бетонная пліта ў выглядзе сегмента, якая
з'яўляецца часткай воданепранікальнага
мацавання шахт і тунэляў Ц лрь/л*. цюбін
гавы, -ая, -ае.
ЦЮК', -А, л*н. -і^ -бў л*. Вялікі звязаны
пакунак тавару; вялікая звязка чаго-н. Д.
сена. II лалмна*. цючбк, -чкА, л*н. -чкі^ -чкбў
л*. II лрыл*. цюкавй, -Ая, -бе (спец.). Цюкавое сена.
ЦЮІС, выкл. 1. Ужыв. гукапераймальна для абазначэння стуку. 2. у знач. сык.
Ужыв. ў знач. дзеясл. цюкаць — цюкнуць і
цюкацца — цюкнуцца. Цюку мыбу /разбіў
ЦЮКАВАЦЬ, -кўю, кўеш, -кўе; -кўй;
-кавАны; незак., мала. Увязваць, пакаваць
у цюкі. Д. сена. Ц наз. цюкаванне, -я, н. /
цюкоўка, -і, ДЛ/-кбўцы, лс.
ЦЮКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не
зак. (разм.). Ударацца аб што-н. з лёгкім
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стукам; стукацца. Ц абнакр. цюкнуцца, -ну
ся, -нешся, -нецца; -ніся.
ЦЮКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(разм.). Удараць, утвараючы слабы стук.
куваць была, як цюкалі сякеры. Ц абнакр.
цмокнуць, -ну, -неш, -не; -ні. Ц наз. цюкан
не, -я, н.
ЦЮКНУЦЬ, -ну -неш, -не; -ні; -нуты;
зак. (разм.). 1. ал. цюкаць. 2. каао. Забіць,
прыкончыць. Д. ла ладазе. 3. Выпіць. Д.
ла чарцы.
ЦЮКОЎШЧЫК, а, л*н -і, -аў л* Ра
бочы, які займаецца цюкоўкай. Ц лс. цю
коўшчыца, -ы, л*н -ы, -чыц
ЦЮЛЕНІНА, -ы, лс Мяса цюленя
ЦЮЛЁНЬ, -я, л*н і, -яў л* 1. Воднае
млекакормячае атрада ластаногіх. 2. ле
ран. Пра непаваротлівага, нязграбнага ча
лавека (разм.). II лрыл*. цюлёневы, -ая, -ае
(да 1 знач.). Цюленевыя боты. Д. тяумч.
ЦЮЛЕНЯНЯ / ЦЮЛЕНЯНЁ, нДці,
л*н. -нАты, -нАт, н. Дзіцяня цюленя.
ЦЮЛЬ, -ю, л*. Тонкая празрыстая сят
частая тканіна (гладкая або з узорам). Ц
лрыл*. цЮлевы, -ая, -ае. Дкмезыя фланкі.
ЦЮЛЬКА, -і, ДА/-льцы, л*н. -і, -лек, лс.
Дробная марская прамысловая рыба ся
мейства селядцовых.
ЦЮЛЬПАН, -а, л*н -ы, -аў л*. Шмат
гадовая травяністая цыбульная расліна
сямейства лілейных з буйнымі кветкамі
рознай формы і афарбоўкі. Ц лрь/л*. цюль
панавы, -ая, -ае
ЦЮРКАЛОГІЯ, і, лс Сукупнасць гу
манітарных навук, якія вывучаюць мовы,
літаратуру гісторыю цюркскіх народаў Ц
лрыл* цюркалагічны, -ая, -ае.
ЦЮРКІ, -аў абз. цюрк, -рка, л*. Вялі
кая група роднасных па мове народаў да
якіх адносяцца татары, азербайджанцы,
узбекі, казахі, кіргізы, башкіры, туркме
ны, якуты, туркі і інш. II лрь/л*. цюркскі,
-ая, -ае.
ЦЮРКІЗМ, -а, л*н. -ы, -аў л*. Слова
або моўны зварот, запазычаны з адной з
цюркскіх моў
ЦЮРКОЛАГ, а, л*н. і, аў, л* Спецыя
ліст па цюркалогіі.
ЦЮФЯК, -А, л*н. -у -бў л*. (спец ). Гнут
кае пакрыццё каля мастоў плацін для за
сцярогі рэчышча ракі і берагоў ад размыву.
ЦЮХЦЯЙ, -яА, л*н. -яу -яёў л*. (разм.,
неадабр.). Непаваротлівы, няспрытны,
абыякавы да ўсяго чалавек; няўклюда. Ц лс.
цюхцяйка, -і, ДА/-йцы, л*л. -і, -Аек. Ц лрь/л*.
цюхцяйскі, -ая, -ае
ЦЮЦЕЛЬКА, -і, лс У выразе: цюцель
ка ў цюцельку — зусім дакладна, кропля ў
кроплю.
ЦЮЦЬКА, і, л*/* -і, аў л* (разм) 1.
Сабака. Выскаленая лыса цюцькі. 2. Ужыв.
як лаянкавае слова. Ята не лан, а ц., якіх
сеем не бачыў.
ЦЮ-ЦЮ выкл., у знач. зык. (разм.,
жарт). Ужыв. для абазначэння прапажы,
знікнення чаго-н. Тромыкі твае цю-цю/

ЦЮЦЮПАН, у л* Лугавая ці паля
вая расліна сямейства складанакветных з
кветкамі, падобнымі на рамонак. Ц лрыл*.
цюцюпанавы, -ая, -ае
ЦЯВІНА, -ы, л*н. -ы, -він, лс. Сцябліна
травы, травінка. Зялёная ц. л*яліл*цы. Ц лал*яна*. цявінка, -і, ДА/-нцы, л*н. -і, -нак, лс.
ЦЯГ, -у л*. (рэдка). Бец рух. Бяеуць няс
пынным* цяеал* бні. 0 Адным цягам (разм.) —
без перадышкі, адным намаганнем. Даць
цягу (разм.) — уцячы, пабегчы. З цягам ча
су — праз некаторы час.
ЦЙІА, -і, ДА/цйзе, лс. 1. Рухаючая сіла,
пры дапамозе якой перамяшчаецца штон., а таксама крыніца такой сілы (жывё
ла, машына, электрычнасць). Дарагая ц.
Лонная ц. 2. Рух газаў дыму (звычайна ў
топачных і вентыляцыйных канструкцы
ях), які выклікаецца рознасцю ціску. 77еч
был*іць аб слабой цяеі. 3. леран. Імкненне,
прыхільнасць да каго-, чаго-н. 2/ ба наву
кі. Штабельная ц. 4. Стрыжань, які перадае
рух ад адной часткі механізма да другой
(спец.). Стрэлачная ц. 5. У архітэктуры:
тынкавальны або каменны паясок, які
падзяляе вонкавыя і ўнутраныя сцены,
абрамляе столь і пано. 6. Шлюбны палёт
самца слонкі ў пошуках самкі (спец.). Ц
лрь/л*. цйгавы, -ая, -ае (у 1 знач.). Цяеавоя
сіла. Д. электрарухавік.
ЦЯІАВЁГЫ, -ая, -ае. Здольны многа і
цяжка працаваць; загартаваны ў працы;
працавіты. 2/. конь. 2/. работнік. Ц наз. ця
гавітасць, -і, лс.
ЦЯГАЛЬНЫ, -ая, -ае (спец.). Які слу
жыць для выцягвання чаго-н. (цяжкас
цей, грузаў і пад.). Цяеальная лябёбка.
ЦЯГАМЁР, -а, л*н. -ы, -аў л*. (спец.).
Прыбор для вымярэння сілы цягі ў топ
ках, катлах ці вентыляцыйных канструк
цыях. II лрь/л*. цягамерны, -ая, -ае.
ЦЯГАНІНА, -ы, лс. (разм.). Наўмыснае
зацягванне якой-н. справы; маруднае ра
шэнне якога-н. пытання; валакіта. Шабакучыла еэта ц.
ЦЯГАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца; не
зак. (разм.). 1. Валачыся па зямлі. Лупцуе
цяеауся лазялілі. 2. Хадзіць дзе-н., куды-н.
доўга, без мэты, без пільнай патрэбы. Ц.
ла хал/ах. 3. Неаданаразова хадзіць, ез
дзіць куды-н. з якой-н. мэтай, па якой-н.
справе. Ц. ла субах. 4. з кіл*, за кіл*. Заля
цацца да каго-н.; быць у інтымных адно
сінах з кім-н. (неадабр.). 5. Спаборнічаць;
мерацца сіламі з кім-н. Дзе табе з іл* ц./
б Цягацца за чубы (разм.) — біцца. Ц зак.
пацяліцца, -Аюся, -Аешся, -Аецца.
ЦЯГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. 1. ка
ео-мто. Тое, што і цяенуць (у 1, 2, 4, 6 і 13
знач.) з той розніцай, што цягаць абазна
чае шматразовае дзеянне, якое адбываец
ца ў розны час і ў розных напрамках. 2. ка
ео-мто. Красці. 27Іс цяеае куранят. 3. мто.
Насіць доўгі час (пра адзенне, абутак;
разм.). Ляты еоб чаравікі цяеае. 4. каеомто. Валачы па зямлі. Ц. хустку ла зял*лі.

915
ЦЯГАЧ, -А, мн. -ьі, -бў, л*. Трактар, ма
шына для буксіроўкі прычэпаў.
ЦЙГЛІ, -яў. Паджылкі; каленнае суха
жылле. Слабн/чка лс закрывае /р/аляў.
ЦЯГЛІЦА, -ы, мн. -ы, -ліц, ж. Тое, што
і мым/ца. II лрым. цяглічны, -ая, -ае.
ЦЯГЛО, -А, л. 1. У Рускай дзяржаве
15—18 стст.: дзяржаўная павіннасць сялян
і пасадскіх людзей. 2. Адзінка абкладання
павіннасцямі ў прыгоннай гаспадарцы ў
18—19 стст. 3. зб. Рабочая жывёла для ця
гі, для перавозкі чаго-н. Ц лрым. цяглавй,
-Ая, -бе.
ЦЯГЛЫ, -ая, -ае. 1. Абкладзены цяглом
(гіст ). 2. Звязаны з адбываннем паншчы
ны коньмі, жывёлай (гіст.). 3. Стромкі,
высокі (пра дрэвы; разм.). 77рыемна с/лаяць лаб цяалай сасной.
ЦЯГНІК, -А, мл. -ц -бў, м. Састаў счэп
леных чыгуначных вагонаў, якія прыво
дзяцца ў рух лакаматывам.
прыбывае
ла лерную ляа/л^орму. Ц лрым. цягніковы,
-ая, -ае.
ЦЯГНУЦЦА, цягнўся, цягнешся, цяг
нецца; цягніся; лезак. 1. (7 / 2 ас. ле
ўлсыо.). Размяшчацца на вялікай адлег
ласці, прасторы. Узбоўлс рак/ ^яануўся лус.
2. (7/2 ас. ле ўлсые.). Валачыся па зямлі.
3. (7 / 2ас. ле ўлсые.). Павялічвацца ў даў
жыню, шырыню ад нацягвання. Рыз/ла
цярнецца. 4. ба каео-чаео. Выцягвацца,
цягнуцца ў якім-н. напрамку. Дз/ця цяенецца ручкам/ ба цацк/. Расл/ль/ цярнуцца
ба солца. 5. (7 / 2 ас. ле ўлсь/е.). Доўга, ма
рудна праходзіць, працягвацца. Слраеа
цярнецца беа еабы. Уас цярнецца марубла.
6. (7 / 2 ас. ле ўлсые.). Рухацца ў адным
напрамку адзін за адным. 77а барозе цяенуўся абоз. 7. лерал., за к/м-чым. Імкнуцца
да каго-, чаго-н. Д. ба еебаў. 8. (7 / 2ас. ле
ўлсые.). Павольна распаўсюджвацца сла
бым струменем (пра пах, дым і пад.). Лб
кас/лра цярнуўся лах быму. 9. З цяжкасцю
ісці, плесціся (разм.). С/ларыяебзь цярнуўся. 10. Адставаць ад іншых па якіх-н. па
казчыках (разм.).
ЦЯГНУЦЬ, цягнў, цягнеш, цЯгне; цяг
ні; лезак. 1. каео-м//ло. Узяўшы за край,
канец чаго-н., перамяшчаць, набліжаць
да сябе што-н. з сілай, намаганнем. 7/. ка
лаж. 2. каео-млло. Перамяшчаць за сабой
з намаганнем, не адрываючы ад паверхні;
валачы.
лараеозы цярнул/ жаеарлы са
слаў. 7/. цяля ла вяроўцы. 3. лерал., каеом/л/о. Браць з сабой без патрэбы. 7/. бзяцей
з сабой. 4. каео. Прымушаць ці перакон
ваць ісці куды-н. 7(. у к/ло. 5. м/жо. Падаў
жаць расцягваннем; вырабляць, апрацоў
ваць, выцягваючы (спец.). 7/. о{рож. Межалы молсла рнуць, казаць / ц. 6. каро-м/тло.
Несці што-н. цяжкае або ў вялікай коль
касці (разм.). Х(. мех ла плячах. 7. м/жо. Вы
цягваць, здабываць, браць. 7?абу цярнул/ з
еозера ла жрубах. 8. м/жо. Уцягваць у сябе,
убіраць, усмоктваць; піць павольна. Расо
лы цярнуць з елебы лалсыўлыя рэчыеы. ^/ця цярнула лраз соску малако з бужэльк/. 9.

каео-м/жо. Уцягваць, прыцягваць. ТІлыўца
цярнула (безас.) у е/р. 10. каео-м/жо. Тузаць,
торгаць. 7/. за рукаў. X/. за касу. 7/аеу цярне
(безас ). 11. каео-м/жо. Вабіць да каго-, ча
го-н., куды-н. 7/яемеўлес. Лео цярнула (бе
зас.) ба еаслабарк/. 12. безас., каео-м/жо.
Адчуваць патрэбу ў чым-н. (пра фізічны,
псіхічны стан). ТДяеле ла сол. Д. ла сур <ёзную разл/оеу. 13. лерал., м/жо. Патраба
ваць, вымагаць (грошы, падарункі і пад.;
разм.). 14. м/жо. Ісці, рухацца ў пэўным
парадку. Высока ў лебе цяелуць кл/н лсураўл/. 15. безас., чым. Веяць, дзьмуць (пра па
ветра, вецер, холад і пад.). Лбрак/ цярнула
е/льраццю. Х/яене з акла. 16. м/л/о і без бал.
Марудна рабіць, занадта доўга займацца
чым-н. 7/. лом/ук/. 7/. слраеу. 17. лерам. (7
/ 2 ас. ме ўлсые.), м/жо. Выклікаць, мець
што-н. вынікам. Зяачымсжеа цярне за са
бой пакаранне. 18. м/жо. Павольна, маруд
на гаварыць, спяваць і пад. 7/. песню. 2^.
еаеорку. 0 За вушы цягнуць каео (разм.) —
памагаць таму, хто сам не стараецца, не
імкнецца што-н. рабіць. Цягнуць адну і
тую ж песню (разм., неадабр.) — паўта
раць адно і тое ж. Цягнуць валынку (разм.,
неадабр.) — марудзіць з ажыццяўленнем
чаго-н. Цягнуць воз (разм.) — выконваць
усю асноўную работу. Цягнуць жылы з коео
(разм., неадабр.) — мучыць, знясільваць,
зморваць; вымотваць непасільнай рабо
тай, празмернымі патрабаваннямі. Цяг
нуць за язык коео (разм.) — прымушаць
расказваць што-н. Цягнуць каніцель (разм.,
неадбр.) — 1) рабіць, гаварыць і пад.
што-н. аднастайна, нудна; 2) марудзіць,
зацягваць якую-н. справу. Цягнуць ката
за хвост (разм., неадабр.) — нудна, наў
мысна павольна гаварыць што-н. Цягнуць
лямку (разм.) — займацца цяжкай адна
стайнай справай, працай. Цягнуць рызіну
(разм., неадабр.) — адцягваць, адкладваць
якую-н. справу, работу надаўжэй; маруд
ліва, павольна рабіць што-н. Цягнуць яр
мо (разм.) — бесперапынна і цяжка пра
цаваць. II зок. пацягнуць, -цягнў, -цйгнеш,
-цАгне; -цягні?
ЦЯГЎЧЫ, -ая, -ае. 1. Здольны рас
цягвацца, падаўжацца, не абрываючыся,
не ломячыся. Цягучая рыз/на. 2. Іусты і
клейкі, ліпкі. Д". клей. 3. лерол. Працяг
лы, запаволены, марудлівы. /^пеўчыя яесл/. 4. Тое, што і цяеое/жы. Ц ноз. цягўчасць,
-і, лс.
ЦЯЖ, -А, л/н. -ьі, -бў, л/. 1. Рэмень, трос,
які служыць сродкам перадачы цягавай
сілы. 2. Рэмень ці вяроўка, нацягнутыя ад
верхняга канца аглоблі да восі пярэдняга
кола для выраўноўвання ходу павозкі.
ЦЯЖАР, -у, л/. 1. Вага чаго-н., звычай
на цяжкага. 7/. ном/ы. 2. Іруз вялікай вагі.
3. нерол. Абавязкі, павіннасці, цяжкасці,
звязаныя з чым-н. адказным, непрыем
ным і пад. 4. Адчуванне чаго-н. цяжкага,
непрыемнага (у целе, галаве і пад.). 77елрыемнь/ ц. абчуеаўся ео ўс/м целе.

ЦЯГ-ЦЯЖ
ЦЯЖАРАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незок.
(разм.). Станавіцца цяжарнай. Ц зок. заця
жараць, -аю, -аеш, -ае.
ЦЯЖАРНАСЦЬ, і, лс Стан жанчы
ны ў перыяд развіцця плода ў арганізме.
О Пазаматачная цяжарнасць — цяжар
насць, пры якой плод развіваецца па-за
маткай.
ЦЯЖАРНАЯ. Якая носіць ва ўлонні
плод. Д. лсанчына.
ЦЯЖБА, -ы, лс. Спрэчка двух бакоў пе
рад судом; грамадзянская судовая справа.
І/, з сусебам. II лрым. цяжбавы, -ая, -ае.
ЦЯЖКА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. цяжкі (у 1, 5, 7, 10
знач.), напр.: цялскаеаеаеы, цялскоеымоўны, цялсказразумелы, цялскалрахобнасць,
цялсказыканольны, цялсколоронены.
ЦЯЖКААТЛЕТ, а, Л/ лёце, мн -ы, аў
м. Спартсмен, які займаецца цяжкай ат
летыкай.
ЦЯЖКААТЛЕТЫЧНЫ, ая, ае Які
мае адносіны да цяжкай атлетыкі. Дялскооліле/яычныя слабррн/цлтеы.
ЦЯЖКАВАГАВІК, А, мн і? бў, м
Спартсмен (барэц, баксёр, штангіст і
пад.) цяжкай вагі.
ЦЯЖКАВАГАВЫ, -ая, ае 1. Які мае
вялікую вагу; цяжкі. Дялскаеаеаеыя ерузы. 2. Які перавышае сваёй вагой нормы
загрузкі. 7/. /наборны соснаў. Ц наз. цяжка
вагавасць, -і, лс.
ЦЯЖКАВАТЫ, -ая, -ае. Даволі цяжкі.
Д. клунак. II наз. цяжкаватасць, -і, лс.
ЦЯЖКАВОЗ, -а, мн -ы, -аў, м Парода
рабочых коней, якія выкарыстоўваюц
ца для перавозкі вялікіх грузаў ламавік. Ц
лрым цяжкавозны, -ая, -ае.
ЦЯЖКАВЫХОЎНЫ, ая, ае Які з
цяжкасцю паддаецца выхаванню. 7Д?лскаеыхоўнае бз/ця.
ЦЯЖКАГРЎЗНЫ, -ая, -ае Прызнача
ны для перавозкі цяжкіх грузаў. Дялскаррузнае субна.
ЦЯЖКАДАСТУПНЫ, ая, -ае 1. Да
якога цяжка даступіцца; непраходны.
ТТчлскабасл/улныя балотны. 2. Цяжкі для
разумення, вывучэння. Д". с/лыль. Ц наз.
цяжкадаступнасць, -і, лс
ЦЯЖКАДУМ, -а, мн. -ы, -аў, м. Тое,
што і міуеабум.
ЦЯЖКАПАРАНЕНЫ, ая, ае Тое, што
і цялскоранены.
ЦЯЖКАПРАХОДНЫ, ая, ае Та
кі, па якім або праз які цяжка прайсці.
Дялскалрахобнае бало/ма. Ц наз. цяжкапра
ходнасць, -і, лс
ЦЯЖКАРАНЕНЫ, ая, -ае Які атры
маў сур'ёзную, цяжкую рану, раненне.
Т^лскаранснь/я салбатлы. 77сраоозка цялскараненых (наз.).
ЦЯЖКАРАСТВАРАЛЬНЫ,
ая,
ае
Які дрэнна, марудна раствараецца. 7(ялскарас/леаральныя сол/. Ц наз. цяжкараства
ральнасць, -і, лс
ЦЯЖКАСЦЬ, -і, лс 1.2л цяжкі 2. звы
чайна мн. -і, -ей. Цяжкія прадметы. 77бро-

цяж-цяп
еозка цяжкасцей. 3. Непрыемнае адчуван
не; змрочны настрой, стан.
ЦЯЖКІ, -ая, -ае / ЦЯЖКІМ -Ая, -бе 1.
Які мае вялікую вагу або з грузам вялі
кай вагі. %мабан быў еял/к/ / ц. Аань лебзь
цягнуў ц. еоз. 2. Пазбаўлены лёгкасці, хут
касці (пра паходку, рух і пад.). 2/ехта наб/і/жауся цяжкйм/ крокам/. 3. Які робіць
уражанне вялікай вагі; густы, непразрыс
ты. Дяжк/я хмары. 4. Масіўны, грувасткі,
вялікі. 2?ул/ца была забубаеана цяжкш/
гмахам/. 5. Які нялёгка зразумець; склада
ны, няясны (пра стыль, мову і пад.). Ялоеесць нал/сана цяжк/м стылем. 6. Моцны.
7/. убар. 7. Які патрабуе высілкаў нялёгкі
для выканання; турботны, складаны. Д.
абавязак. Дяжкае жыццё. 2/яжк/я часы. 8.
Моцны, балючы, глыбокі. Дяжкая крыуба. Дяжкая страта. 9. Які доўга і дрэнна
ператраўліваецца (пра ежу). 10. Пра сту
пень хваробы: моцны, небяспечны. Індс
кая хвароба. 2/. стан параненага. 11. каму.
Які прыносіць клопат, турботы каму-н. Д.
характар. 12. Змрочны, невясёлы, сумны.
2/. настрой. Дяжк/я бумк/. 13. Удушлівы,
непрыемны (пра паветра, пах і пад.). 7/.
бух. О Цяжкая атлетыка — комплекс фі
зічных практыкаванняў па падыманні
цяжараў Цяжкая вада — ізатопная разна
віднасць вады, у якой звычайны вадарод
часткова або поўнасцю заменены цяжкім
вадародам Цяжкая прамысловасць — пра
мысловасць па вырабе сродкаў вытвор
часці. Цяжкія металы — металы з удзель
най вагой звыш 5 грамаў Ц наз. цяжкасць,
-і, зк.
ЦЯЖЭЦЬ, -5ю, -ёеш, -ёе; незак. 1.
Станавіцца цяжэйшым, прыбаўляць у
вазе. Мокрае абзенне цяжэе. 2. Адчуваць
стомленасць, цяжкасць. Рук/ / ног/ цяжэ
юць. II зак. ацяжэць, -ёю, -ёеш, -ёе / паця
жэць, -ёю, -ёеш, -ёе (да 1 знач.).
ЦЯКЎЧКА, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак,
ж. (разм.). Дробныя штодзённыя справы,
якія перашкаджаюць асноўным, галоў
ным. 7/. заела.
ЦЯКЎЧЫ, -ая, -ае. 1. Вадкі, здольны
цячы. Дякучыя / сьтучыя целы. 2. Які пра
цякае, дзіравы. Цякучае еябро. 3. Які зна
ходзіцца ў руху; праточны (пра ваду). 4.
леран. Які часта мяняецца; непастаянны,
няўстойлівы. II наз. цякучасць, -і, ж. (у 1 і
З знач.).
ЦЯЛЁЖКА, -і, ЦМ -жцы, мн. -і, -жак,
ж. 1. Ручная ці механічная павозка для
перавозкі грузаў 2. Рухомая частка нека
торых машын, тэхнічных канструкцый
(спец.). 3. толькі мн. У калёсах — пярэднія
колы на восі з аглоблямі.
ЦЯЛЕСНЫ, ая, -ае 1. гл. цела 2.
Прычынены целу; фізічны. Цялесныя латкобжанн/. Ц. небахол. 3. Жаўтавата-белы
з ружовым адценнем; падобны на колер
цела.
ЦЯЛІЦЦА, І і 2 ас. не ўжыв., цёліцца;
незак. Нараджаць цяля (пра карову самку
аленя, лася і некаторых іншых жывёл). Ц
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зак. ацяліцца, ацёліцца. Ц наз. цялённе,
-я, н.
ЦЯЛЎШКА, -і, ДМ -піцы, лт. -і, -шак,
ж. Маладая карова, якая яшчэ не цялі
лася. II ломянт.-ласк. цялўшачка, -і, ЦМ
-чцы, мн. -і, -чак, ж.
ЦЯЛЬНЯШКА, -і, ДМ шцы, мн і,
-шак, ж. (разм.). Матроская нацельная
кашуля ў сінюю і белую палоску.
ЦЯЛЬПЎК, цельпукі, мн. цельпукі^
цельпукбў м. (разм.). 1. Кароткі тоўсты
кавалак дрэва; калодка. 2. Пра нязграбна
га, непаваротлівага чалавека.
ЦЯЛЯ і ЦЯЛЁ, -лйці, мн. -пяты, -лйт, н.
1. Дзіцяня каровы, а таксама самкі лася,
аленя і некаторых іншых жывёл. 2. леран.
Пра бязвольнага, занадта прастадушнага
чалавека. Ц лалц?на/.-ласк. цялйтка, -а, н. Ц
лрым. цялячы, -ая, -ае.
ЦЯЛЯТНІК, -а, мн і, аў м 1. Хлеў
для цялят. 77абубаеаць ц. 2. Той, хто дагля
дае цялят. 3. Таварны вагон, прызначаны
для перавозкі жывёлы (разм.). Ц ж. ця
лятніца, -ы, мн. -ы, -ніц (да 2 знач.).
ЦЯЛЯЦІНА, -ы, ж Мяса цяляці
ЦЯМІЦЬ, -млю, -міш, -міць; незак.,
тто, у чым і без бал. (разм.). Разумець
сэнс чаго-н.; разбірацца ў чым-н., кеміць.
У гэтым лытанн/ ён цям/ць. Ц зак. сцяміць,
-млю, -міш, -міць.
ЦЯМКІ, -ая, -ае (разм.). Тое, што і цям/нбы. II наз. цямкасць, -і, ж.
ЦЯМЛІВЫ, -ая, -ае (разм.). Кемлівы,
разумны, здагадлівы. Ц наз. цямлівасць,
-і, ж.
ЦЯМЛЯК, цемлякі, мн. цемлякі^ цемлякбў м. Пятля з рэменя, стужкі і пад. на
эфесе ручной халоднай зброі (шаблі, шпа
гі і пад.). ТТТатка з раменным цемляком. Ц
лрым. цямлЯчны, -ая, -ае.
ЦЯМНЕЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёецца;
незак. Тое, што і цямнець (у 2 і 3 знач.). Ц
зак. сцямнецца, -ёецца.
ЦЯМНЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе; не
зак. 1. Станавіцца цёмным, цямнейшым;
траціць яркасць. Срэбра з часам цямнее. 2.
безас. Пра надыход цемнаты; змяркацца.
Улетку позна цямнее. 3. Вылучацца сваім
цёмным колерам, віднецца (пра што-н.
цёмнае). Збалёк цямнеў лес. 27а фоне неба
цямнела нейкая постаць. Ц зак. пацямнёць,
-ёе (да 1 і 2 знач.) / сцямнець, -ёе (да 2
знач.). II наз. пацямнённе, -я, н. (да 1 знач.).
ЦЯМНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, ж. (уст.).
Месца зняволення, турма. Ц лрым. цям
нічны, -ая,-ае
ЦЯМНІЦЬ, цямнк5, цёмніш, цёмніць;
незак. 1. тто. Рабіць цёмным, цямней
шым. 2. Гаварыць блытана, скажаць сэнс
чаго-н. (разм.). 7ы ттосьц/ цямн/т са сеа/м абіезбам.
ЦЯМНб У выразах: да цямна — да поз
няга вечара; ад цямна да цямна — увесь
дзень, ад рання да позняга вечара.
ЦЯМНОТА, -ы, ДЗ/ -нёце, ж. (разм.).
Тое, што і цемната.

ЦЙМНЫ, -ая, -ае (разм.). Тое, што і
ЦЯМ/П6Ы.
ЦЯМОЧАК, чку м У выразе: на цямочку — вельмі рана, на світанні.
ЦЯМРАВЫ, -ая, -ае (разм.). Змрочны,
цемнаваты.
ЦЯМРАНЫ, -ая, -ае (разм.). Тое, што
і цямравы.
ЦЙМЦЯ, -і, Д -ю, Т ем, м; ДЗ/ -і, Т
-яй (-яю), ж., мн. -і, -яў (разм., неадабр.).
Пра няспрытнага, непаваротлівага чала
века. 2/а схоб прыплёўся / гэты ц. 0 Цямцялямця — тое, што і цямця.
ЦЯНЁК, -нькў, м. Месца, прастора, ку
ды не падаюць сонечныя промні; халадок.
Сябзець у цяньку.
ЦЯНЁТНІК, а, мн і, -аў м Павук, які
пляце павуціну.
ЦЯНЁТЫ, -аў. 1. Сетка для лоўлі звя
роў 7рал/ць у ц. 2. леран. Пра тое, што
прыгнятае, перашкаджае свабодна дзей
нічаць; пастка. Ц лрым. цянётны, -ая, -ае.
ЦЯНІСТЫ, ая, ае 1. Які дае, утва
рае цень (пра расліны). Дян/стая еярба. 2.
Такі, у якім шмат ценю. Ц. саб. Ц наз. ця
ністасць, -і, ж.
ЦЯНЬКАМІ, нрысл. (разм.). Напрасткі,
нацянькі. Алолцы /буць ц. ба сял/б.
ЦЯП, еыкл. (разм.). 1. Ужыв. гукапераймальна для абазначэння рэзкіх удараў па
чым-н. цвёрдым (пры сячэнні). 2. у знач.
сык. Ужыв. ў знач. дзеясл. цяпаць—цяп
нуць. 7/ял за руку. 0 Цяп-ляп — ужыв. для
абазначэння хуткага, але неахайнага вы
канання работы; абы-як. Дял-лял / гатоеа.
ЦЯПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. (разм.).
Сячы. Д. сякераю. Ц зак. цяпнуць, -ну
-неш, -не; -ні; -нуты. Ц наз. цапанне, -я, н.
ЦЯПЁР. 1. лрысл. Зараз, у гэты мо
мант. 77алрацаеал/, ц. / аблачыць можна. 2.
Ужыв. пры пераходзе да наступнай тэмы
гаворкі: далей. 77/колу лабубаеал/ ноеую,
прыгожую, ц., кал / гаварыць лра бзяцей, то
яны еельм/ забаеолены.
ЦЯПЕРАШНІ, -яя, яе Які існуе ця
пер, мае адносіны да сучаснасці. Д час.
ЦЯПЛЕЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , -ёе; не
зак. 1. Станавіцца цёплым, цяплейшым.
.Рук/ цяплеюць. 2. безас. Пра наступленне
цёплага, цяплейшага надвор'я. У красач
ку ужо пачне цяплець. Ц зак. пацяплёць, -ёе;
наз. пацяплённе, -я, н.
ЦЯПЛІЦА, -ы, мн. -ы, -ліц, ж. Цёплае
памяшканне з празрыстым дахам і сцен
камі, прызначанае для вырошчвання ў
любую пару года агародніны, кветак і пад.
II лрым. цяплічны, -ая, -ае. 7/янл/чныя рас
талы.
ЦЯПЛІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., цёпліцца; незак. 1. Гарэць слабым полымем, сла
ба свяціцца. 27тчэ цянл/уся касцёр. У хаце
цянл/уся аленьчык. 2. Праяўляцца ў малой,
нязначнай ступені (пра жыццё, надзею,
пачуццё і пад.). І/енл/цца набзея.
ЦЯПЛІЦЬ, цяпліб, цёпліш, цёпліць;
незак., каго-тто. Абаграваць памяшкан
не; саграваць. 77еч слаба цянл/ла хату.
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ЦЯПЛІЧНЫ, ая, ае 1. ал цяпліца
2. лбрдя. Спешчаны; які ахоўваецца кім-,
чым-н. ад цяжкасцей. 22ялл/чяыяўмойы.
ЦЯПЛО, -ё, я. 1. Нагрэты стан чаго-н.
(пра тэмпературу паветра, памяшкання,
прадмета). 27л еул/цы дбз/л ердбус /(яллд. 22
рук/. 2. Цёплае надвор'е; цёплая пара года.
3. лердя. Сардэчныя, добрыя адносіны. /х
здўсёбы яднала с}ружбы.
ЦЯПЛУШКА, і, 22^ шцы, мя. і,
-шак, ж. (разм ). Таварны вагон, прыста
саваны для перавозкі людзей. Ц лрым. цяп
лушачны, -ая, -ае
ЦЯПЛЁІНЬ, -і, ж. Тое, што і целль/ня
(часцей пра надвор'е).
ЦЯПНУЦЬ, -ну, неш, не; ні; -ну
ты; здк. (разм.). 1. ал. цяпаць. 2. кдео-што.
Укусіць, схапіць зубамі. Сдбдкд ^яллуў зд
лллец. 3. што і чдео. Выпіць спіртнога. Ц.
чдрку. 4. кдео. Стукнуць, ударыць каго-н.
22 ЛД еДЛДбе.
ЦЯРНІСТЫ, ая, -ае 1. Калючы; пак
рыты шыламі (пра хмызняк, кусты і пад.).
2/. куст. 2. лбрдя. Цяжкі, пакутлівы. 2/.
мілях яму бдеялося лрдйсц/. II мдз. цяр
ністасць, -і, ж.
ЦЯРНОВЫ ал цёрн
ЦЯРНОЎКА, -і,22А2-нбўцы, ж. Наліў
ка з пладоў цёрну або цернаслівы.
ЦЯРПЁННЕ, -я, я. 1. Здольнасць цяр
пець, стойка пераносіць жыццёвыя ня
годы. ТТямд цярпення сяухдць яе скдре/. 2.
Настойлівасць, уменне захоўваць вы
трымку ў якой-н. справе, рабоце. Рдботд з бзецьм/ лдтрдбўе еяя/кдед цярпення.
0 Цярпенне лопнула (разм.) — не хапіла
вытрымкі.
ЦЯРПІЦЦА, -піцца; бездс., лездк.
(разм.). Пра магчымасць цярпець, ^лолчыку ле цярлелдся хутчэм бдеебдццд.
ЦЯРПЁЦЬ, -пліб, -піш, -піць; -пім,
церпіцё, -пАць; -пі; лездк. 1. што і без
бдл. Мужна, стойка пераносіць фізічныя
і маральныя пакуты. Ц". боль. 2/. нелрыемндсц/. 2. кдео-што. Мірыцца з наяўнасцю
каго-, чаго-н.; пагаджацца з кім-, чым-н.
2/е ц. кдео-яебубзь. 2?е ц. ля^эчдляя. 3. што.

Зносіць што-н. непрыемнае. 22 няўбдчу. 4. дб чдео. Несці страты; атрымліваць
пашкоджанні ад чаго-н., псавацца. 27дсееь/ церляць дб здсух/. 5. (7 / 2 дс. чеўжые.).
Не патрабаваць тэрміновага выканання,
хуткага рашэння. Ц здк. пацярпёць, -пліб,
-піш, -піць; -пім, церпіцё, -пяць; -пі?
ЦЯРПІМЫ, ая, ае 1. Такі, які можна
цярпець, з якім можна мірыцца. 22чрл/мыя
ўмоеы жыцця. 2. Які ўмее мірыцца з кім-,
чым-н.; памяркоўны. 22ярл/мыя дблос/чы
бд чдео-н. II лдз. цярпімасць, -і, ж. 22. бд чу
жых еыкдзбдяяяў.
ЦЯРПЛІВЫ, ая, ае Надзелены вя
лікім цярпеннем. 22 чдлдеек. 22?рля/еыя
дбнос/ны. 2/ярня/ед (прысл.) тялумдчычь здбдчле. II ядз. цярплівасць, -і, ж.
ЦЯСАК, цесакё, мн. цесакі? цесакбў, м.
1. Халодная зброя ў выглядзе шырокага,
вострага з абодвух бакоў клінка з крыжа
падобнай ручкай. 2. Цяслярская сякера
для часання дрэва (спец.).
ЦЯСЛА, -й, .мя. цёслы / (з л/ч. 2, 2,
цясліА, цёслаў ж. (уст.). Цяслярская пры
лада з паўкруглым лязом для выдзёўбван
ня карыт, начовак і пад.
ЦЯСЛЙР, цесляра, мн. цеслярьі, цеслярбў л*. Рабочы, які займаецца грубай
апрацоўкай драўніны, узвядзеннем драў
ляных будынкаў і пад. Ц лрым. цяслярскі,
-ая, -ае.
ЦЯСЛЯРСТВА, а, я Рамяство, заня
так цесляра. Здммдццд ця&іярс/ле&м.
ЦЯСЛЯРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; яе
здк. Выконваць цяслярскія работы. 2л
яшчэ яд моўную сму цяслярыў II ядз. цяс
ляранне, -я, ч.
ЦЯСНІНА, -ы, мн. -ы, -нін, ж. Вузкая,
глыбокая рачная даліна з крутымі стром
кімі схіламі. Тлыбокдя ц. рдк/.
ЦЯСНІЦЦА, -нібся, -нішся, -ніцца;
-німся, цесніцёся, -нйцца; яездк. (разм.).
1. Размяшчацца ў вялікай колькасці на
невялікай прасторы блізка адзін ад адна
го. 2. (2 /2дс. яеўжые.), лердя. Захапляць,
напаўняць сабою (пра думкі, пачуцці). У
адлдее цясн/л/ся бумк/. 3. Рухацца, стана

ЦЯП-ЧАД
віцца цясней, вызваляючы месца для ка
го-, чаго-н.; пацясняцца.
ЦЯСНІЦЬ, -ніб, -ніш, -ніць; -нім; цесніцё, -нйць; яездк., кдео-што. 1. Прыму
шаць адступіць; адцясняць. 22 едрожь^?
%мдне/. 2. Абмяжоўваць каго-н. у прасто
ры, плошчы. 27е бубу я едс ц., лдебу бд сычд. 3. Сціскаць, спіраць (грудзі, дыханне і
пад.). 27нд дбчуедлд, як ем цяся/лд быхдяче.
ЦЯСНОТА, -ы, 22^ -нбце, ж. (разм.).
Тое, што і цесчд/мд.
ЦЯЎКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яездк. Ад
рывіста брахаць (пра сабаку лісяня, шча
ня). 27/сяня цяўкдлд, як сдбдкд. Ц дбндкр.
цяўкнуць, -ну, -неш, -не; -ні. Ц ядз. цяўкан
не, -я, я.
ЦЯЦЁРА, -ы, мн. -ы, -цёр, ж. (разм.).
1. Тое, што і цецярук. 2. лбрдн. Пра ня
кемлівага, няспрытнага чалавека (разм.,
неадабр.). 0 Піухая цяцера (груб.) — абраз
лівы выраз, які ўжываецца ў адносінах да
глухога чалавека. Сонная цяцера — пра вя
лага, соннага чалавека.
ЦЯЦЁРКА, -і, 22^2-рцы, мн. -і, -рак, ж.
Самка цецерука.
ЦЯЦЬ, тну, тнеш, тне; тнём, тняцё,
тнуць; цяў, цялё, -лб; тні / ТНУЦЬ, тну;
тнеш, тне; тнём, тняцё, тнуць; тнуў, тнўла;
тні; здк., кдео-што і без бдл. 1. Ударыць,
стукнуць чым-н. 2/яў (тнуў) яму кулдком
у ерубз/. 2. Балюча ўкусіць. Сдбдкд цяў
(тнуў) зд ядаў.
ЦЯЧЁІ, 1 і 2 ас. не ўжыв., цячб; цякўць;
цёк, цякпё, -лб; яездк. 1. Ліцца струме
нем, патокам у якім-н. напрамку. Рдкд
цячэ м/ж еор. Дроў цячэ з рдяы. 2. лбрдн.
Бесперапынна плаўна гучаць. 2%якуць еук/
музык/. 3. Прапускаць вадкасць у выніку
няспраўнасці (праз дзірку, адтуліну і пад.).
ТІябро цячэ. 4. лердя. Праходзіць, праця
каць (пра час). 2/якуць едбы. Ц ядз. цячэнне,
-я, я. (да 1 і 4 знач.).
ЦЯЧЭННЕ, -я, мя. -і, -яў, я. 1. ад. цячы.
2. Рух вады ў рацэ, а таксама вада, якая
рухаецца. Аўткде ц. рдк/. 0 Плысці па ця
чэнні — прыстасоўвацца да абставін, не
выказваючы супраціўлення.

Ч
ЧАБАН, -ё, мя. -ьі, -бў м. Пастух аве
чых статкаў. %бдны лдендл/ дтдры деечдк.
II ярым. чабанскі, -ая, -ае.
ЧАБАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; лездк.
Быць чабаном.
ЧАБОР, -барў, мя. -барй, -барбў м.
Травяністая духмяная расліна сямейства
ясноткавых з дробнымі пахучымі кветка
мі ружова-ліловага ці белага колеру Ц лдмянш. чабарок, -ркў, м. Ц ярым чабаровы,
-ая, -ае.
ЧАБУРЭК, -а, мя. -і, -аў м. Страва на
родаў Усходу ў выглядзе плоскага піражка

з тонкага раскачанага прэснага цеста, на
чыненага баранінай з вострымі прыправа
мі. II ярым. чабурэчны, -ая, -ае.
ЧАБУРЭЧНАЯ, ай, мя -ыя, -ых, ж
Закусачная, дзе падаюць чабурэкі і іншыя
ўсходнія стравы.
ЧАВЁІЧА, ы / ЧАВЫЧА, ы, ж Пра
мысловая рыба сямейства ласасёвых. Ц
ярым. чавычовы, -ая, -ае.
ЧАГА, -і, 22^2 чёзе, ж. Чорны грыб у
выглядзе нарасці на ствале бярозы. Ц лрь/м.
чагавы, -ая, -ае

ЧАД, -у, Л2-дзе, м. 1. Удушлівы атрутны
газ, які ўтвараецца пры няпоўным згаран
ні вугалю з прычыны недастатковага пры
тону паветра. Лб чдбу бдделд едддед. 2. Ед
кі, удушлівы дым, утвораны пры гарэнні
(звычайна тлушчу). 3. лердн. Стан самаза
быцця, нястрымнага праяўлення якіх-н.
пачуццяў. II лрым. ч&дны, -ая, -ае.
ЧАДЗЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; яездк. Ат
ручвацца чадам (у 1 знач.). Ц здк. учадзець,
-ею, -ееш, -ее.
ЧАДЗІЦЬ, -джў, -дзіш, -дзіць; -дзім,
-дзіцё, -дзйць; яездк. 1. Утвараць чад, ку-

ЧАД-ЧАЛ
родымець, курэць. ТБміно ноБзіць. 77е4 40Бзіі^ь. 2. Напускаць чаду дыму. 77е 4оБз/
ты но/іяросой. II зак. начадзіць, -чаджу,
-чадзіш, -чадзіць.
ЧАДРА, -ьі, лін. чадры, чадраў, чадрам,
зк. У мусульман: лёгкае жаночае пакры
вала на ўвесь рост, якое закрывае галаву і
твар (акрамя вачэй) і спускаецца да ног Ц
лрым. чадровы, -ая, -ае.
ЧАЕ... (а таксама чая...). Першая са
стаўная частка складаных слоў са знач.:
які мае адносіны да чаю (у 1, 2 знач.),
напр.: ноеБроБілко, ноесушыльны, ноеўБоронны, ноеўнокоеонны.
ЧАЕАПРАЦОЎКА, -і, ДА/ -цбўцы, ж.
Апрацоўка чаю (у і знач.).
ЧАЙ, -ю, мл. (пры абазначэнні гатун
каў) чац чаёў, м. Е Вечназялёная расліна
(дрэва або куст) сямейства чайных, ліс
це якой выкарыстоўваецца для прыгата
вання духмянага напою. 77/шнтоцы/ чаю.
Зырошноеоць ч. 2. Высушаныя і асобым
спосабам апрацаваныя лісты гэтай раслі
ны, на якіх настойваюць духмяны танізу
ючы напой. Зялёны ч. Задарыць ч. Аул/ць
лачак чаю. 3. Гарачы напой, настоены на
лісці гэтай расліны. Моцны ч. Зыл/ць чаю.
4. Настой на травах, карэннях, кветках
і пад., які выкарыстоўваецца пераважна
як лекавы сродак. ./Плады ч. Трубны ч. 5.
Чаяпіцце, чаяванне. Залрас/ць на ч. 0 На
чай (даваць, браць; разм.) — узнагарода,
звычайна грашовая, за дробныя паслугі
(афіцыянту, швейцару); чаявыя. Ц лрь/м.
чАйны, -ая, -ае. У. кусні.
ЧАЙКА', -і, ДЛ/чАйцы, мн. -і, чАек, зк.
Вадаплаўная пералётная птушка сямей
ства чайкавых з кароткімі нагамі, доўгімі
крыламі і густым апярэннем, якая жыве
на берагах мораў, рэк, азёр. .Белакрылая ч.
II лрым. чайкавы, -ая, -ае. Сямейстяо чамкадых (наз.).
ЧАЙКАЙ -і,
чайцы, мн. -і, чАек, зк.
Пласкадонная лодка; пласкадонка. 77оБллысц/ на нанцы.
ЧАЙНАЯ, -бй, мн. -ьія, -ьіх, од*. Грамад
ская сталовая, дзе наведвальнікі могуць
выпіць чаю і паесці.
ЧАЙНВОРД, а, М дзе, мн ы, аў,
м. Род задачы-галаваломкі на адгадван
не слоў, размешчаных у кветачках такім
чынам, што апошняя літара папярэдняга
слова з'яўляецца першай літарай наступ
нага і гд. II лрым. чайнвордны, -ая, -ае.
ЧАЙНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Пасудзіна з
носікам і ручкай для заваркі чаю або для
гатавання вады. /Д? пліце /сінеў ч. Ц па
мяні#.-ляск. чайнічак, -чка, мн. -чкі, -чкаў,
м. II лрым. чайнікавы, -ая, -ае.
ЧАЙНІЦА, -ы, лін. -ы, -ніц, ле. Пасудзі
на для захоўвання сухога чаю.
ЧАЙНЫ 1. ал. чай. 2. Звязаны з выт
ворчасцю, апрацоўкай, захоўваннем, про
дажам чаю. Чомноя фабрыка. О Чайная
ружа — гатунак ружы з кветкамі бледнажоўтага колеру.
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ЧАЙХАНА, -ы, мн. -ьі, -хан, лс. Чайная
ў краінах Сярэдняй Азіі, Гране.
ЧАЙХАНШЧЫК, а, мн і, аў, м Уладальніх чайханы, а таксама той, хто абслу
гоўвае чайхану.
ЧАКАЛЬНЫ, -ая, -ае. Звязаны з чакан
нем; насцярожаны. Чо/сольноя лез#.
ЧАКАЛЬНЯ, -і, лін. -і, -яў; лс. (разм.).
Пакой для чакання ў якой-н. установе.
ЧАКАН', -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Штэмпель
для выбівання відарысаў на паверхні ме
талічных вырабаў (манет, медалёў і пад.).
2. Адбітак відарыса на паверхні металіч
нага вырабу; чаканка. 3. Слясарны інстру
мент у выглядзе зубіла, прызначаны для
чаканкі. 4. Старажытная ручная халодная
зброя — разнавіднасць баявой сякеры з
доўгім дзяржаннем і насаджаным на яго
вузкім лязом у выглядзе дзюбы, а таксама
малаткападобным абухом на канцы (гіст.).
ЧАКАНР, -а, мл. -ы, -аў, м. Птушка ся
мейства драздовых з чорным або чорнабурым апярэннем галавы. Чррноеолоеы ч.
II лрым. чаканавы, -ая, -ае.
ЧАКАНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; незак.,
што. 1. Выбіваць на паверхні металічных
вырабаў рэльефны адбітак або ўзор. Ч.
монеты. 2. лерак. Выразна, рэзка аддзя
ляць адно ад другога (крокі, словы, гукі
і інш.). Ч. крок. Ч. снобы. 3. Апрацоўваць
(краі заклёпачных швоў металічных выра
баў; спец.). 4. Абразаць ці абломваць вер
хавінкі сцябла або бакавых парасткаў для
ўзмацнення плоданашэння і хутчэйшага
паспявання; пасынкаваць (спец.). Ц зок.
вычаканіць, -ню, -ніш, -ніць; -нены (да 1
знач.), адчаканіць, -ню, -ніш, -ніць; -не
ны (да 1 і 2 знач.), расчаканіць, -ню, -ніш,
-ніць; -нены (да 3 знач.) і прачаканіць,
-ню, -ніш, -ніць; -нены (да 4 знач.). Ц ноз.
чаканка, -і,^Л^-нцы, лс. і чаканенне, -я, н.
ЧАКАНКА, -і, ДА/ -нцы, лс. Е а/і. ча
каніць. 2. мн. -і, -нак. Рэльефны адбітак,
выкананы на металічным вырабе. ТБобдя,
укрыеолсоноя 4оконкой. 3. Апрацаваная
паверхня металу; загладжанае шво, трэ
шчына і пад. (спец.).
ЧАКАННЫ, -ая, -ае. Е Прызначаны
для чаканкі (у 1 знач.). Ч. сліонок. 2. Вы
раблены шляхам чаканкі (у 1 знач.); уп
рыгожаны чаканкай (у 2 знач.). 3. перон.
Ясны, выразны, дакладны. Ч крок. Ц ноз.
чаканнасць, -і, лс. (да 3 знач.).
ЧАКАНШЧЫК, а, мн і, аў, м Рабо
чы, спецыяліст па чаканцы (у 1 знач.). Ц лс.
чаканшчыца, -ы, мн. -ы, -чыц. Ц лрым. ча
каншчыцкі, -ая, -ае.
ЧАКАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Аецца;
незок. Аб тым, што мае быць, што павінна
адбыцца. Зоўтро но/соеццо Боброе ноБеор
ЧАКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незок. Е коео-чоео, з БоБон. і Без Бол. Знаходзіцца,
заставацца дзе-н., разлічваючы на чый-н.
прыход, з'яўленне і пад. каго-, чаго-н. ці
здзяйсненне чаго-н. Ч тоеорышо. Яў/лобўс нокоў лосолсыроў 2. 4020, з БоБон. і з
інф. Спадзявацца, прадбачваць што-н.,

разлічваць на што-н. Ён улсо нічоео Бобро20 не нокоў. Ч. еясцей. Ён не нокоў сустрэць
тут зноёмоео. 3. (7 і 2ос. неўлсые.), коеошто. Быць наканаваным каму-н., прад
бачыцца. Яео нокалі ненрыемносці. Тйхто
не ееБое, што яео нокое. 4. зое. чакАй(це)
Ужыв. як папярэджанне, пагроза: як я та
бе дам! Я табе пакажу! і пад. Зноў лоБмонуу ? 77у нокой лсо/О Не чакай дабра — пра
магчымасць бяды, непрыемнасці ад ка
го-, чаго-н. Чакаць з мора пагоды (разм.,
неадабр.) — спадзявацца, разлічваць на
што-н., застаючыся пасіўным; безнадзей
на чакаць. Чакаць не дачакацца (разм.) — з
нецярпеннем, прагна чакаць. Ц ноз. ча
канне, -я, н.
ЧАКМЁНЬ, -мянА, мн. -мянь -мянёў м. Старадаўняе верхняе мужчынскае
адзенне каўказскага тыпу ў выглядзе паў
кафтана, пашытага ў талію са зборкамі
ззаду.
ЧАЛ, -а, лін. -ы, -аў, м. Прычальны ка
нат для рачнога судна.
ЧАЛАБІТНАЯ, ай, мн -ыя, -ых, лс
(гіст.) У Расіі да 18 ст.: пісьмовае прашэн
не, скарга, якая падавалася на імя цара ці
мясцовым уладам.
ЧАЛАБІТЧЫК, а, мн і, -а% м (гіст) У
Расіі 18 ст.: той, хто падае чалабітную. Ц лс.
чалабітчыца, -ы, мн. -ы, -чыц.
ЧАЛАБІЦЦЕ, я, мн і, яў, н Е У Ста
ражытнай Русі: паклон з дакрананнем іл
бом да зямлі (уст.). 2. Падача чалабітнай
(гіст.).
ЧАЛАВЁК, -а, мн. лібдзі, -ёй і (ў снолунэнні з колькоснымі слобомі) чалавёкі,
чалавёк, чалавёкам, чалавёкамі, (аб) чалавёках, м. Е Найбольш развітая жывая
істота, якая валодае мысленнем і маўлен
нем, здольнасцю ствараць прылады пра
цы і мэтанакіравана іх выкарыстоўваць.
Сўносны 4. Ч. — розумноя істото. 2. Муж;
мужчына (разм.). ТТроэкыло лсонныно со
сзо/м нолоееколі Боўеое лсыццё. 3. Асоба,
якой уласцівы высокія маральныя і інтэ
лектуальныя якасці. З Я20 бўБзе 4. ,Жыццё
зройло зя20 нолоееко. 4. Ужыв. ў знач. зай
менніка: ён, нехта, той. Ч. не оа/іянеццо, як
міне еоБ. ТрэБо ротоеоць нолоееко. 5. У ча
сы прыгоннага права: дваровы слуга, ла
кей, а пазней — афіцыянт, слуга ў тракціры, рэстаране (уст.). Ц ломянш.-доек. чалавёчак, -чка, мн. -чкі, -чкаў, м. (да 1 знач.).
II нрым. чалавёчы, -ая, -ае (да 1 знач.) О
Божы чалавек (уст.) — старац. Добры чала
век — ласкавы зварот да незнаёмага. Ма
лады чалавек — зварот да маладога муж
чыны або мужчыны маладзейшага ўзрос
ту. II нрым. чалавёчы, -ая, -ае (да 1 знач.).
Чсяоееноя ностоць. Чолоееныя слобосці.
ЧАЛАВЕКА... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае адносіны
да людзей, да чалавека, напр.: нояоееконоБобны, нолоеекл/іюБец, 4ДлойеколюБстео,
4о/іо#еконено#існік.
ЧАЛАВЕКА-ГАДЗІНА, ы, лж. -ы, -дзін,
зс. Адзінка ўліку рабочага часу якая вы-
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мяраецца колькасцю працы, выкананай
адным чалавекам за адну рабочую гадзіну.
ЧАЛАВЁКА-ДЗЁНЬ, -днй,
-дні;
-дзён, л/. Адзінка ўліку рабочага часу, якая
вымяраецца колькасцю працы, выкана
най адным чалавекам за рабочы дзень.
ЧАЛАВЕКАЛЮБ, -а, л/л. ы, аў; л/. Тое,
што і чдядеекдяюбе^.
ЧАЛАВЕКАЛЮБЕЦ, бца, л/я. бцы,
-бцаў л/. Той, хто любіць людзей, гатовы
дапамагчы ім; гуманіст.
ЧАЛАВЕКАЛЮБІВЫ, -ая, ае Які лю
біць людзей; вызначаецца чалавекалюб
ствам; гуманны.
ЧАЛАВЕКАЛЮБНЫ, ая, ае Тое, што
і чалавекалюбны.
ЧАЛАВЕКАЛЮБСТВА, -а, я Любоў да
людзей; міласэрнасць, гуманнасць.
ЧАЛАВЕКАНЕНАВІСНІК, -а, л/л. і,
-аў, л*. Той, хто ненавідзіць людзей, чала
вецтва. II зк. чалавеканенавісніца, -ы, лін.
-ы, -ніц.
ЧАЛАВЕКАНЕНАВІСНІЦТВА, а, к
Нянавісць да людзей, да чалавецтва. Ц
лрыл/. чалавеканенавісніцкі, -ая, -ае.
ЧАЛАВЕКАПАДОБНЫ, ая, -ае Па
добны на чалавека. О Чалавекападобныя
малпы — назва сямейства малпаў да якога
адносяцца гарыла, арангутан, шымпанзэ і
гібон.
ЧАЛАВЕЦТВА, -а, л. Людзі планеты,
чалавечы род; чалавечае грамадства.
ЧАЛАВЕЧА, ад назоўніка «чалавек»,
лі. (разм.). Ужыв. як ветлівы зварот да не
знаёмага мужчыны. Ябкуяь /ды, ч. ?
ЧАЛАВЕЧНЫ, ая, ае Дастойны ча
лавека, уважлівы, чулы, душэўны; гуман
ны. %лдбечяыя дбмос/мы бд яюбзем. ^м
лдс/лул/ў чдядеечяд (прысл.) у еэ/ддм с/д/удцы/. II ядз. чалавёчнасць, -і, зк.
ЧАЛАВЕЧЫ, ая, ае 1. ал чалавек 2.
Тое, што і чалавечны, ^дядеечь/я дбяос/яы.
/7дс/лул/^ь лд-чдядеечы (прысл.).
ЧАЛАВЕЧЫНА', -ы, л/. і зк. (разм., жарт.
ці неадабр.). Тое, што і чдядеек (у 1 знач.).
ЧАЛАВЕЧЫНА, -ы, зк. (разм.). Мяса
чалавека як ежа для драпежных звяроў.
ЧАЛЕСНІКІ, -аў. Адтуліна, жарало за
прыпечкам у печы. %/еуя яебзь лрдяез у ч.
II дрылі чалёснічны -ая, -ае / чалёснікавы,
-ая, -ае.
ЧАЛІЦЬ, -лю, -ліш, -ліць; яездк., мяло
(спец.). Прыцягваючы, прымацоўваць ча
лам. У. баржу. II ядз. чаленне, -я, я.
ЧАЛМА, -ы, лія. чалмы, чалмаў чал
мам, зк. Мужчынскі галаўны ўбор у му
сульман: доўгі кавалак тканіны, абгорну
ты некалькі разоў вакол галавы. Ц дрылі,
чалмовы, -ая, -ае
ЧАЛО, -А, лія. чблы; (з л/ч. 2, 3, 4) чаль!,
чблаў, я. (высок.). Лоб. Высокае ч.
ЧАЛЯДЗІН, -а, лія. -ы, -аў Лі. (гіст.). 1.
Дваровы чалавек, слуга ў панскім доме. 2.
Той, хто належыць да чэлядзі (у 1 знач.).
ЧАЛЯДЗІНЕЦ, -нца, Лія. -нцы, -нцаў
лі. (гіст.). Тое, што і чдлябз/я (у 1 знач.). Ц
зк. чалядзінка, -і, ДМ-нцы, лія. -і, -нак.

ЧАЛЯДНІК, -а, лія. -і, -аў лі. (гіст.). Ра
меснік у цэхавага майстра ў феадальных
гарадах Беларусі, Літвы, Польшчы. Ц ярым.
чалядніцкі, -ая, -ае.
ЧАМАДАН, -а, Лія. -ы, -аў лі. Дарожная
сумка прамавугольнай формы з адкідным
векам і ручкай для перавозкі рэчаў Ц ддліяям/. чамаданчык, -а, лія. -і, -аў лі. Ц дрылі,
чамаданны, -ая, -ае. 0 Чамаданны настрой
(разм., жарт.) — паходны настрой перад
ад'ездам куды-н.
ЧАМЎ', лрысл. 1. дым. З якой прычы
ны. V /ды сддзя/ўся ? 2. абмосяде. Ужыв. ў
якасці злучальнага слова ў дапаўняльных
сказах і адпавядае словам: па якой прычы
не. Мац/ бдеебдллся, ч. сыя сллзя/ўся. 3. у
зядч. злуч. Далучае сказы са знач. выніку
і адпавядае словам: таму у выніку гэтага.
Бацька захварэў. Лось ч. яе ллехаўу еораб.
ЧАМўз ал. што'.
ЧАМУ-НЕБУДЗЬ , лрысл. Па якой-не
будзь прычыне.
ЧАМЎ-НЕБУДЗЫ 2л. што-небудзь.
ЧАМЎСЬ, дрысл. (разм.). Тое, што і члл/усьц/'.
ЧАМЎСЬЦІ', дрысл. Па нейкай прычы
не, чагосьці. %е слбрдл/ся, д ем ч. ле лрымм/оў.
ЧАМЎСЬЦР ад. штосьці'.
ЧАМЯРЁІЦА, -ы, зк. Травяністая яда
вітая лугавая расліна сямейства лілейных
з тоўстым карэнішчам, буйным востраканечным лісцем і мяцёлкамі кветак, якая
выкарыстоўваецца ў медыцыне. Ц дрылі,
чамярычны, -ая, -ае. Ч кароль.
ЧАН, -а, лія. -ы, -аў лі. Вялікая драўля
ная або металічная пасудзіна, якая фор
май нагадвае бак. Ц дрылі, чанавы, -Ая, -бе.
Ч. дасол рыбы.
ЧАПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яезак. (разм.).
Ісці павольна, не спяшаючыся. Дадалося
ч. злым/ бедццдц/ кілдл/е/лрдў.
ЧАПАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лезак. 1. каео-мояо. Дакранацца, датыкацца да каго-,
чаго-н. Л/е чадам рукдл/// 2. м/то. Браць,
карыстацца (разм.). 77е чадам л/дмео м/чоеа. 3. каео-мі/до. Закранаць, турбаваць
каго-н.; крыўдзіць (разм.). #е чадам яео,
мяхам сд/ць. 4. кдео-м/то. Умешвацца ў
чые-н. справы; перашкаджаць каму-н.
(разм.). 7?е чадам бзяцем, хам гуляюць. 5. каео-м/то. Знішчаць, вынішчаць; прыносіць
шкоду каму-, чаму-н. 7/ельеа ч. д/дум/ыяыя
еяёзбы. 6. Нападаць на каго-, што-н. Боўк
лдбым/оў блізка, але асечак яе чалаў.
ЧАПЕЛЬНЫ ал чапяла
ЧАПЕЦ, -пцА, Лія. -пцьі, -пцбў, лі. Лёгкі
галаўны ўбор у выглядзе шапачкі, завяза
най пад барадой, які раней насілі замуж
нія жанчыны. II лал/ялм/. чЗпчык, -а, ліл. -і,
-аў лі.
ЧАПІЦЦА, чаплібся, чэпішся, чапіцца;
яезак. (разм.). 1. Зачэплівацца за што-н.
2. лерак. Прыдзірацца, прыставаць да каго-н. %ео /мы чэл/м/ся ба яео ?

ЧАЛ-ЧАР
ЧАПІЦЬ, чапліб, чбпіш, чбпіць; зак.,
каео-м//ло і чаео (разм.). Закрануць, зача
піць. Дуля чаліла косць яаеі.
ЧАПЛЯ, -і, лік. -і, -яў зк. Вялікая балот
ная птушка сямейства галянастых з вялі
кай дзюбай і доўгай шыяй.
ЧАПЛЯЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
лезак. 1. за каео-м//ло. Кранаць, датыкац
ца, зачэпліваючы што-н. Лузаў л/дм/ылы
чадляўся за еаліяы. 2. за каео-м/то. Хапац
ца, трымацца за што-н.; падчэплівацца,
павісаць на чым-н. Ч. яа лло/л. Дзяцел чап
ляецца к///цюрдл// за кару. Ч. яа лдбяожку
трдл/едя. 3. лерак., за м/то. Імкнуцца лю
бым чынам утрымаць, зберагчы пгго-н.;
выкарыстаць усе сродкі, магчымасці для
дасягнення чаго-н. 34?ё старое ўдар/ла
чадляецца за жыццё. 4. лерам. Прыдзірац
ца да каго-, чаго-н.; прыставаць да ка
го-н.; назаляць (разм.). 9аео /мы ба л/яяе
чалляем/ся?Ц маз. чаплйнне, -я, л.
ЧАПЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; яезак. 1. за
каео-м//до. Тое, што і чапляцца (у 1 знач.).
2. мяло. Падчэпліваць, браць чым-н. вос
трым. Ч. скварку ла еібэлец. 3. мяло ма мяло.
Вешаць (разм.). Ч. фіранкі. 4. мяло. На
дзяваць што-н. (разм.). Ч акуляры. 5. Тое,
што і чапляцца (у 4 знач.). Ц маз. чаплйнне,
-я, л.
ЧАПРАК, -ў, лі. Найбольш тоўстая і
моцная частка скуры на спіне жывёлы,
што ідзе на выраб падэшвы і на тэхнічныя
патрэбы. II крылі, чапрачны, -ая, -ае.
ЧАПУРЫСТЫ, ая, ае (разм ) Які лю
біць чапурыцца, прыбірацца. Ц маз. чапу
рыстасць, -і, ж.
ЧАПУРАЦЦА, -рўся, -рьішся, -рйцца;
-рымся, -рыцёся, -рАцца; яезак. (разм.).
Прыхарошвацца, прыбірацца. Дзяўчаты
чалурь/ліся ма еулялме. Ц зак. прьнапурйпша,
-рўся, -рышся, -рйцца; -рймся, -рыцёся,
-рАцца.
ЧАПУРЕіЦЬ, -рў, -ріАш, -рьіць; -рьім,
-рыцё, -рАць; лезак., кдео-м/то (разм.).
Прыхарошваць, прыбіраць. Ц зак. прычапурьшь, -рў, -рьіш, -рйць; -ріАм, -рыцё,
-рАць; -пўраны.
ЧАПЯЛА, -ьі, лік. чапёлы і (з ліч. 2, 2, 4)
чапяльі, -пёл, ж. Спецыяльна загнутая на
канцы лапатачка з ручкай для захопліван
ня гарачай скаварады.
ЧАПЯЛЬНІК, чапельнікА, л/я. чапель
нікі^ чапельнікаў л/. Ручка чапялы.
ЧАРА, -ы, лік. -ы, чар, ж. (уст., паэт.).
Шкляная пасудзіна для піцця віна, часта
з рознымі ўпрыгожаннямі.
ЧАРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
мездк. 1. Паводле народных павер'яў: уз
дзейнічаць чарамі, магічнымі прыёмамі
на людзей. 2. лерол., кдео-м/то. Захапляць,
вабіць. Дзяўчына чаравала ўсіх селем лрыелжосцю. II ядз. чараванне, -я, л.
ЧАРАВІКІ, -аў дбз. чаравік, -а, лі. Не
высокі, да шчыкалаткі і крыху вышэй,
скураны абутак на шнурках. Ц лдл/яям/. ча
равічкі, -аў дбз. -чак, -чка, л/. Ц //рыл/, чара
вічны, -ая, -ае

ЧАР-ЧАР
ЧАРАДА, -ьі, ДМ -дзё, л/н. чарбды / (з
л/ч. 2, 3, 4) чарады, чарбд, лс. 1. Рад адна
родных прадметаў, жывых істот, якія раз
мяшчаюцца або рухаюцца адзін за адным.
Ч. .машын. Ч. хмар. 2. Статак, гурт жывёл,
група птушак, рыб аднаго віду. Ч. абечак.
Ч. караў. Ч. птушак. 3. Іурт, натоўп (лю
дзей). Ч. хлопчыкаў. Ч. л/улсчын. 4. Чарга.
Заўтра яео ч. лаев/ць кароў. 5. у знач. прыся,
чарадой (-бю). Адзін за другім; беспера
пынна. Дўл/к/ лль/л/ чараном.
ЧАРАДЗЁЙ, -я, мн. -і, -яў, м. 1. Вя
дзьмар, чараўнік. 2. лбран. Той, хто зача
роўвае, захапляе чым-н. Ц лс. чарадзейка,
-і, ДЛ/ -йцы, мн. -і, -дзёек. Ц лрыл/. чара
дзейскі, -ая, -ае.
ЧАРАДЗЕЙНЫ, ая, ае 1. Які валодае
магічнай, звышнатуральнай сілай. Чара
дзейнае зелле. 2. Які захапляе, чаруе. Ча
радзейная с/ла слова. Ц наз. чарадзейнасць,
-і, лс.
ЧАРАДЗЕЙСТВА, а, н 1. Вядзьмар
ства, чары. 2. перан. Тое, што і чары (у 2
знач.).
ЧАРАМША, -ы, лс. Від дзікарослай цы
булі, па смаку і паху падобнай на часнок;
мядзведжая цыбуля.
ЧАРАНКАВАЦЬ, кую, кўеш, кўе;
-кўй; -каваны; незак., ш/ло (спец.). Раз
водзіць, вырошчваць расліны пры дапа
мозе чаранкоў. Ц зак. адчаранкаваць, -кўю,
-кўеш, -кўе; -кўй; -каваны. Ц наз. чаранка
ванне, -я, н.
ЧАРАНОК, -нкА, мн. -нкі^ -нкбў, м. 1.
Частка сцябла, галінкі з пупышкамі ад
расліны, прызначаная для прышчэпкі і
пасадкі. 2. Вузкая частка ліста, якая злу
чае яго са сцяблом. Ц лрь/м. чаранковы, -ая,
-ае.
ЧАРАПАХА, -і, Д34* -пАсе, мн. -і, -пАх,
лс. 1. Жывёліна атрада паўзуноў, пакрытая
касцявым панцырам, якая вельмі паволь
на рухаецца на кароткіх лапах, што могуць
разам з галавой і хвастом уцягвацца ў пан
цыр. Марская ч. 2. зб. Рагавыя пласцінкі
панцыра гэтай жывёлы, а таксама вырабы
з такіх пласцінак. Ц ламянш. чарапашка, -і,
ДМ -шцы, мн. -і, -шак, лс. Ц лрым. чара
пахавы, -ая, -ае / чарапашы, -ая, -ае.
ЧАРАПАШКА, і, ДМ шцы, мн -і,
-шак, лс. 1. ад. чарапаха. 2. Насякомае ат
рада клапоў небяспечны шкоднік злака
вых раслін.
ЧАРАПАШЫ, ая, -ае 1. ад. чарапаха
2. леран. Вельмі павольны. Ч. крок. Чара
пашыя тэл/лы работы.
ЧАРАПІЦА, -ы, лс. 1. зб. Тое, што і да
хоўка. Дбм лакры/лы чаран/цай. 2. Асобная
пласцінка з абпаленай гліны — плоская
ці з пазамі і выступамі. Ц лрым. чарапічны,
-ая, -ае. Ч. бах.
ЧАРАПІЧНЫ, -ая, -ае. 1. ал. чарапіца.
2. Прызначаны для вырабу чарапіцы. Ч.
завоб.
ЧАРАПІЧЫНА, ы, мн ы, чын, лс
(разм.). Тое, што і чарал/ца (у 2 знач.).
ЧАРАПНЫ ал чэрап
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ЧАРАПОК, -пкА, мн. -пкі^ -пкбў м. 1.
Тое, што і чзрал (у 1 знач.). 2. Абломак,
асколак разбітай глінянай, фарфоравай,
шкляной і пад. пасудзіны. Ц лрь/м. чарап
ковы, -ая, -ае.
ЧАРАЎНІК, -А, мн. -ц -бў, м. 1. У казках
і павер'ях: той, хто валодае чарамі; вядзь
мар. Злы ч. ператварае чалавека ў лсабу. 2.
Знахар, лекар. 3. леран. Чалавек, здольны
захапіць чым-н., зачараваць. Ч. слова. Ч.
беларускай лаэзй. Цлс. чараўніца, -ы, ДМ
-ніцы, мн. -ы, -ніц. II лрь/м. чараўніцкі, -ая,
-ае.
ЧАРАЎНІЦА, -ы, мн. -ы, -ніц, лс. 1. ал.
чараўнік. 2. леран. Пра вельмі прыгожую
жанчыну. II лрь/л/. чараўніцкі, -ая, -ае.
ЧАРАЎНІЦТВА, а, н 1. Сіла, дзеянні
чараўніка; вядзьмарства, чары. 2. Дзеянні
знахара шляхам замоў; знахарства. Ц лрь/л/.
чараўніцкі, -ая, -ае / чараўнічы, -ая, -ае.
ЧАРАЎНІЧЫ, -ая, -ае. 1. ал. чараўніц
тва. 2. леран. Які выклікае захапленне,
зачароўвае; чароўны. Чараўн/чыя мясц/ны
лалачанск/х азёраў.
ЧАРАХНУЦЬ, -ну; -неш, -не; -ні; зак.
(разм.). 1. Моцна стукнуць па чым-н. Ч.
ла латыл/цы. 2. Стрэліць кароткай чаргой
з аўтаматычнай зброі. Ч. з аўтол/ата. 3.
Разануць чым-н. вострым. Ч. налсол/.
ЧАРАЦІНА, -ы, л/н. -ы, -цін, лс. Адна
сцябліна чароту.
ЧАРАЦЯНКА, і, ДА/ -нцы, л/н і,
-нак, лс. Пеўчая птушка атрада вераб'інападобных, якая жыве ў чароце і ўзбярэж
ных кустах. Трашчаць няспынна чарацянк/.
ЧАРВА, -ьі, лс., зб. (спец.). Лічынкі
пчол.
ЧАРВІВЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ее; не
зак. Станавіцца чарвівым. Трыбы чарне
юць. II зак. зачарвівець, -ее, счарвівець, -ее /
ачарвівець, -ее.
ЧАРВІВЫ, -ая, -ае. Паточаны чарвямі,
з чарвямі ўнутры. Ч. яблык. Ч. ерыб. Ц наз.
чарвівасць, -і, лс.
ЧАРВІЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -віць; не
зак. (спец.). Адкладваць яйцы, пладзіць
чарву (пра пчол).
ЧАРВЯК, -а, мн. -і^ -бў / чбрві, чарвёй,
м. 1. Беспазваночны жывёльны арганізм
з доўгім мяккім целам, без канечнасцей і
ярка выражанай галавы. 2. леран. Пра нік
чэмнага, агіднага чалавека (пагард.). 3. ле
ран., чаео. Пра пачуццё або стан, які пра
цяглы час турбуе, назаляе. Яео мучыў ч. чу
бы. 4. Від шрубы для перадачы вярчэння ў
некаторых механізмах (спец.), о Дажджа
вы чарвяк — чырвоны земляны чарвяк.
Раснічныя чэрві — клас плоскіх чарвей з
целам, пакрытым раснічкамі. Шаўкавіч
ны чарвяк — вусень тутавага шаўкапрада.
0 Замарыць чарвяка (разм ) — злёгку пе
ракусіць, прагнаць голад. Ц лал/янш. чарвя
чок, -чкА, мн. -чкі^ -чкб% м. (у 1—3 знач.).
II лрым. чарвякбвы, -ая, -ае (да 1 знач.) /
чарвячны, -ая, -ае (да 4 знач.; спец.). Чарвячная лерабача.

ЧАРГА, -і, ДМ-рзё, мн. чбргі / (з л/ч. 2,
2, 4) чаргц чбрг / -аў, лс. 1. Парадак, па
слядоўнасць у руху каго-, чаго-н. С/лаяць
у чарзе за б/летал//. 2. Чыё-н. месца ў такім
парадку. 77ралусц/ць саам чареу. 3. Людзі,
якія размясціліся паслядоўна адзін за ад
ным з якой-н. мэтай. У касу была вяя/кая
ч. 4. Спіс асоб, якія павінны атрымаць
што-н. у парадку чарговасці. Ч. на атрыл/анне кватэры. 5. Пэўная колькасць пат
ронаў, выпушчаных кулямётам, аўтаматам
за адзін прыём. Дўтал/атная ч. 0 Жывая
чарга — чарга, якая патрабуе абавязковай
прысутнасці ўсіх, хто заняў яе. Заняць чар
гу — стаць або запісацца ў чаргу за чым-н.
У сваю чаргу — са свайго боку; адпаведна.
ЧАРГАВАЦЦА, -гўюся, -гўешся, -гуецца; -гўйся; незак. 1. Паслядоўна, па чарзе
заменьваць адно другім; перыядычна паў
тарацца. 2. У лінгвістыцы: заканамерна
замяняцца адзін другім (пра гукі) у кара
нях або афіксах роднасных слоў або форм.
II наз. чаргаванне, -я, н.
ЧАРГАВАЦЬ, -гўю, -гўеш, -гўе; -гўй;
незак., каео-што. Паслядоўна зменьваць
адно другім, размяшчаць адно за адным.
У. работу з аблачь/нкал/. Ц наз. чаргаванне,
-я, н.
ЧАРГОВЫ, -ая, -ае. 1. Наступны за
папярэднім. Чарговае забанне. V аўтобус
бубзе праз еабз/ну. 2. Які адбываецца рэгу
лярна, у пэўнай паслядоўнасці. Чарговая
сес/я. 3. Які паўтараецца рэгулярна час ад
часу. Чарговая сустрэча. Ц наз. чарговасць,
-і, лс.
ЧАРДАШ, а / ЧАРДАШ, А, м Вен
герскі народны танец, а таксама музыка ў
рытме гэтага танца.
ЧАРКА, -і, ДМ* -рцы, л/н. -і, -рак, лс. 1.
Невялікая шкляначка, часта на ножцы,
прызначаная для піцця спіртных напіт
каў. 2. Спіртное; выпіўка (разм.). ^н н/кол/
не абказваўся аб чарк/. Ц лал/янш. чарачка,
-і, ДЛ/-чцы, л/н. -і, -чак, лс. Ц лрь/л/. чарач
ны, -ая, -ае (да 1 знач.). 0 Піядзець у чарку
(разм., іран.) — любіць выпіць. Заглядаць
у чарку (разм., іран.) — выпіваць. Падчар
кай (разм.) — п'янаваты.
ЧАРКЕСЫ, -аў, абз. -кёс, -а, л/. Народ,
які жыве ў Карачаева-Чаркескай Рэспуб
ліцы, што ўваходзіць у склад Расійскай
Федэрацыі. Ц лс. чаркёшанка, -і, ДЛ/-нцы,
л/н. -і, -нак. II лрыл/. чаркёскі, -ая, -ае.
ЧАРЯЬСТОН, -а, л/. Амерыканскі та
нец з чатырохдольным рытмам — разна
віднасць хуткага факстрота, а таксама му
зыка да гэтага танца.
ЧАРНА... (ал. чорна...). Першая састаў
ная частка складаных слоў, ужыв. замест
«чорна...», калі націск у другой частцы
слова падае на першы склад, напр.: чар
набровы, чарнакрылы, чарнабурка.
ЧАРНАБРОВЫ, ая, ае 3 чорнымі
бровамі. Чарнабровая бзяўчына.
ЧАРНАБЎРКА, -і, ДМ -рцы, л/н. -і,
-рак, лс. (разм.). Чорна-бурая ліса, а так-
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сама футра, каўнер з такой лісы. 77дл/то з
чарнабуркай.
ЧАРНАВАТА-... Першая састаўная част
ка складаных слоў са знач.: з чорным ад
ценнем, напр.: чарнаба?яа-лйюбы, чдрндядтд-с/н/, чдрнд^дтд-ф/яястдоы.
ЧАРНАВІК, -А, лін. -і^ -бў м Чарнавы ру
капіс. Ллаяя^анне ў чарнае/ку. У. сдчынсння.
ЧАРНАВОКІ, -ая, -ае. З чорнымі вача
мі. Ч хлопец.
ЧАРНАВЎСЫ, -ая, -ае. З чорнымі вуса
мі. У. .мулсчына.
ЧАРНАВЫ, -Ая, -бе. 1. Напісаны на
чарна; неканчатковы. Ч варыянт рукдн/су. 2. Прызначаны для запісу начарна. Ч.
см/ытдк. 3. Дапаможны, падсобны (пра
работу). 4. Звязаны з першапачатковай
стадыяй вытворчасці. Чарнавая фрэзероў
ка. 5. Са значнай колькасцю прымесей
(праметаллы; спец.). %рндздямебзь.
ЧАРНАГОРЦЫ, -аў дбз. -рац, -рца, л*
Паўднёваславянскі народ, які складае ас
ноўнае насельніцтва Чарнагорыі. Ц ж. чарнагОрка, -і, ДА/ -рцы, .мн. -і, -рак. Ц нрым.
чарнагорскі, -ая, -ае
ЧАРНАГРЁІВЫ, ая, ае 3 чорнай гры
вай. Ч конь.
ЧАРНАЗЁМ, -у, л*. Урадлівая перагной
ная глеба цёмнага колеру Ц нрым. чарна
зёмны, -ая, -ае.
ЧАРНАКНІЖЖА, -а, н. (уст.). Чараў
ніцтва, вядзьмарства па кнігах, якія быццам бы маюць магічную сілу. Ц нрым. чар
накніжны, -ая, -ае.
ЧАРНАКНІЖНІК, а, мн і, аў м
(уст.). Той, хто займаецца чарнакніжжам.
ЧАРНАЛЁССЕ, -я, н. Ліставы лес.
ЧАРНАМАЗЫ, -ая, ае (разм ) 1. Смуг
лявы і чорнавалосы. Ч. хлопчык. 2. Бруд
ны, мурзаты.
ЧАРНАМОРАЦ, -рца, мн. -рцы, -рцаў
м. Марак Чарнаморскага флоту.
ЧАРНАПЛОДНЫ, ая, ае У выра
зе: чарнаплодная рабіна — дрэва або куст
сямейства ружакветных, які дае плады ў
выглядзе лілова-чорных ягад.
ЧАРНАРЫЗНІК, -а, мн і, аў, м (уст)
Манах, чарнец.
ЧАРНАСКУРЫ, ая, ае 3 цёмнай,
чорнай скурай.
ЧАРНАСЛІЎ, -ліву м., зб. Сушаныя пла
ды слівы асобага сорту.
ЧАРНАСОЦЕНЕЦ, нца, мн -нцы,
-нцаў м. 1. У царскай Расіі: член рэакцыйна-манархісцкіх пагромных аргані
зацый — чорных соцень (гіст.). 2. Крайні
рэакцыянер, шавініст.
ЧАРНАСОЦЕННЫ, ая, ае 1. Які мае
адносіны да чарнасоценцаў уласцівы чар
насоценцам (гіст.). 2. Рэакцыйна-шавіністычны.
ЧАРНАТА ал. чорны.
ЧАРНЁЦ, -няцй, мн. -няцы, -няцбў, м.
(уст.). Манах. Ц ж. чарніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ЧАРНЁЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёецца;
незак. Тое, што і чарнець (у 2 знач.). УЭалечын/ чарнелася сцяна лесу.

ЧАРНЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак. 1.
Станавіцца чорным, цёмным або чар
нейшым, цямнейшым. Золата не чарнее.
Смуаляеы тздр дб сонца ям/чэ больм/ чар
неў. 2. (7 /2ас. неўжь/е.). Вылучацца сваім
колерам (пра што-н. чорнае, цёмнае). Яа
еарь/зонце чарнеў лес. Ц зак. счарнёць, -ёю,
-ёеш, -ёе (да 1 знач.) / пачарнёць, -ёю,
-ёеш, -ёе (да 1 знач.).
ЧАРНЙІА, -а, н. Водны раствор якога-н. каляровага рэчыва, прызначанага
для пісання. 77/сдць чдрнй/дм. борнае ч. О
Сімпатычнае чарніла — бясколерная або
слаба афарбаваная вадкасць, якая выка
рыстоўваецца ў тайнай перапісцы. Ц нрым.
чарнільны, -ая, -ае. Ч. прыбор. Чарнільная
пляма. О Чарнільны арэшак — арэхападоб
ная чорная нарасць на лісці дуба і некато
рых іншых дрэў якая раней служыла для
вырабу чарніла. 0 Чарнільная душа (уст.,
неадабр.) — пра канцылярскага чыноўніка-фармаліста.
ЧАРНІЛІЦА, -ы, мн. -ы, -ліц, ж. Невя
лікая спецыяльная пасудзіна для чарніла.
Шкляная ч.
ЧАРНІЛЬНА... Першая састаўная част
ка складаных слоў са знач.: з чарнільным
адценнем, напр.: чдрнмьнд-л/ло^ь/, чдрнй/ьнд-чорны.
ЧАРНЯЦЫ, -ніц, дбз. чарніца, -ы, ж.
1. Кустовая дзікарослая ягадная расліна
сямейства бруснічных. 2. Чорна-сінія яга
ды гэтай расліны. .Кампот з чарнец. Ц нрым.
чарнічны, -ая, -ае
ЧАРНІЦЬ, чарніб, чбрніш, чарніць;
чэрнены; нездк. 1. м/то. Рабіць чорным,
фарбаваць у чорны колер. Ч. брояы. 2.
нердн., кдео-м/то. Няславіць, ганьбаваць
каго-, што-н. /7е трэбд ч. любзей. 3. м/то.
Тое, што і едрдн/ць. Ц здк. счарніць, -чар
ніб, -чэрніш, -чарніць; -чэрнены (да 1
і 2 знач.), зачарніць, -чарніб, -чэрніш,
-чарніць; -чэрнены (да 1 знач.), начарніць,
-чарніб, -чэрніш, -чарніць; -чэрнены
(да І знач.) / ачарніць, -чарніб, -чбрніш,
-чарніць; -чэрнены (да 2 знач.). Ц ндз. чарнённе, -я, н. (да 1 і 3 знач.).
ЧАРНІЧНІК, -% м. Сцёблы, кусцікі, на
якіх растуць чарніцы, а таксама месца, за
рослае кустамі чарніц.
ЧАРНОБЫЛЬ, -ю, м. Шматгадовая
травяністая расліна сямейства складана
кветных з чырванавата-бурым сцяблом;
разнавіднасць палыну. Ц нрым. чарнобыль
ны, -ая, -ае.
ЧАРНОТА ал. чорны
ЧАРНЎШКА, -і, ДА/ -шцы, ж. Адна
гадовая травяністая расліна сямейства
казяльцовых, чорнае насенне якой выка
рыстоўваецца як вострая прыправа. Алеб
з чдрнум/кдй. [І нрыл/. чарнушкавы, -ая, -ае.
ЧАРНЎШКА', -і, ДА/ -шцы, мн. -і,
-шак, ж. (разм.). Смуглая чорнавалосая,
чарнавокая жанчына, дзяўчынка.
ЧАРНЯВЫ, -ая, -ае. Цёмнавалосы. Ч.
хлопчык.

ЧАР-ЧАР
ЧАРОМХА, -і, ДА/ -мсе, ж. Дрэва ці
куст сямейства ружакветных з сабраны
мі ў гронкі белымі пахучымі кветкамі і
чорнымі даўкімі на смак ягадамі. Ц нрым.
чаромхавы, -ая, -ае. Ч куст. Чдромхдеде
едрэнне.
ЧАРОПКА', -і, ДА/-пцы, мн. -і, -пак,
ж. (разм.). Тое, што і чдрднок.
ЧАРОПКА', -і, ДА/ -пцы, мн. -і, -пак,
ж. (разм.). Тое, што і чэрдн (у 1 знач.); га
лава.
ЧАРОТ, -у, Л/ -рбце, мн. чараты, чаратбў м. Высокая вадзяная або балотная
расліна сямейства асаковых, а таксама
зараснік гэтай расліны. Ц нрым. чаротавы,
-ая, -ае / чарацяны, -ая, -ае.
ЧАРОЎНЫ, -ая, -ае. 1. Надзвычайна
прыгожы; які зачароўвае, захапляе. Чдроўндя бзяўчынд. Чароўндя музыкд. 2. Які
мае адносіны да чараў (у 1 знач.); казачны,
таемны. Чдроўндлсй/д. Чдроўндяндндрд^ькесткд. II ндз. чароўнасць, -і, ж.
ЧАРОЦІНА, -ы,мн. -ы, -цін, ж. (разм.).
Тое, што і чдрдц/нд.
ЧАРОЦІСТЫ, -ая, -ае. Парослы чаро
там. Чдроц/стдебдлотд.
ЧАРПАК, -А, мн. -і^ -бў, м. 1. Коўш, па
судзіна для чэрпання якой-н. вадкасці. 2.
Частка машыны, механізма (экскаватара і
інш.) у выглядзе каўша, які служыць для
выбірання грунту. Ц нрым. чарпаковы, -ая,
-ае.
ЧАРПАЛКА, -і, ДА/ -лцы, мн. -і, -лак,
ж. (разм.). Прылада, пасудзіна для чэр
пання. 7?ылй(ь з лобк/ ядбў ндрндлкдй.
ЧАРПАЛЬНЫ а/! чэрпаць
ЧАРСЦВЁЦЬ, -ёю, ёеш, ёе; нездк 1.
(7 / 2 дс. не ўжые ). Станавіцца чэрствым
(у 1 знач.), чарсцвейшым. Алеб чдрсцеее.
2. нердн. Станавіцца бяздушным, траціць
чуласць, спагадлівасць. 77юбз/ з цяжк/м лесдм не чдрсцееюць бунюй. Ц здк. счарсцвёць,
-ёю, -ёеш, -ёе, зачарсцвёць, -ёе (да 1 знач.),
учарсцвёць, -ее (да 1 знач ), ачарсцвець,
-ёю, -ёеш, -ёе (да 2 знач.) / пачарсцвець,
-ёю, -ёеш, -ёе. Ц ндз. чарсцвенне, -я, н.
ЧАРТАПАЛОХ, -у, Л/-лбсе, м. Шматга
довая калючая расліна сямейства склада
накветных з перыстарассечаным лісцем і
пурпурова-сінімі кветкамі. Адля ндркднд
буяў ч. II нрым. чартапалохавы, -ая, -ае.
ЧАРТАР, -у, мн. -ы, -аў м. 1. У міжна
родных марскіх, паветраных, сухапутных
перавозках: дагавор на арэнду транспарт
нага сродку на вызначаны рэйс або тэр
мін. 2. Самалёт або судна, арандаванае
згодна з такім дагаворам. Ц нрым. чартар
ны, -ая, -ае. У. рэйс.
ЧАРТАЎШЧЫНА, ы, ж 1. зб Усё тое,
што звязана з нячыстай сілай. 2. нбрдн.
Нешта неверагоднае, незразумелае, неда
рэчнае (разм.). Усю ноч оярз^дся нейкдя ч.
ЧАРТОЎСКІ, -ая, -ае. 1. а/, чорт. 2.
Пракляты, ненавісны, страшэнны. 3.
Незвычайна моцны па ступені свайго
праяўлення (разм.). ^дртоўскдя бым/ыня.
Ч. хдрдктдр.

ЧАР-ЧАС
ЧАРТЫХАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
//езах:, (разм.). Лаяцца, памінаючы чор
та. II абнакр. чартыхнўцца, -нўся, -нёшся,
-нёцца; -нёмся, -няцёся, -нўцца; -ніся. Ц
маз. чартыханне, -я, м.
ЧАРЦЁЖ, -цйжа, л/м. -цяжы, -цяжбў, л/.
Умоўнае графічнае адлюстраванне чаго-н.
(збудавання, агрэгата, дэталі і пад.) на па
перы, кальцы (у 1 знач.) і інш. Ч. няц/навярховаеа бома.
ЧАРЦЁЖНІК, -а, л/м -і, аў, л/ Спе
цыяліст па чарчэнні. Ц лс. чарцёжніца, -ы,
л/м. -ы, -ніц. II лрыл/. чарцёжніцкі, -ая, -ае.
ЧАРЦЁЖНЫ, -ая, ае Які мае адносі
ны да чарчэння; прызначаны для чарчэн
ня. Чарцезкныяработы. Ч. стол.
ЧАРЦІЦЬ, чарчў, чэрціш, чарціць;
чэрцім, чарціце, чэрцяць; чэрчаны; незак., /ато. 1. Праводзіць лінію, рысу. 7.
л/м// ў с/аытку. У. друз цыркулем. 2. Рабіць
чарцёж чаго-н. Ч. /мам бома. Ц зак. начар
ціць, -чарчў, -чэрціш, -чарціць; -чэрцім,
-чарціце, -чэрцяць; -чэрчаны. Ц маз. чар
чэнне, -я, м
ЧАРЦЯНЯ / ЧАРЦЯНЁ, -нАці, л/м
-няты, -нят, м. 1. Паводле народнай мі
фалогіі: дзіцяня чорта; маленькі чорт. 2.
//брам. Пра гарэзлівае, свавольнае дзіця
(разм.). II лрыл/. чарцянячы, -ая, -ае.
ЧАРЫ, -аў. 1. Чарадзейства, чараўніц
тва. Яма седала нейкія ч. 2. Прывабнасць,
чароўнасць, абаяльнасць, /л/ залоза/?/ неназбыўныя ч.
ЧАРЭНЬ, -і, л/м. -і, -ей / -яў зк. 1. Вер
хняя знешняя частка рускай печы, ляжан
ка. Трэцца ма чарэні. 2. Гарызантальная па
верхня ўнутры рускай печы; под. Ц лрь/л/.
чарэневы, -ая, -ае
ЧАРЭШНЯ, -і, л/м. -і, -шань / -шняў зк.
Пладова-ягаднае дрэва з чырвонымі, жоў
тымі ці амаль чорнымі костачкавымі пла
дамі, а таксама ягады гэтага дрэва. Ц лрыл/.
чарэшневы, -ая, -ае. ^црэм/меблякос/ядчка.
Чорэ/аневая галінка.
ЧАС, -у, л/л. -ьі, -бў л/. 1. Бесперапын
ная і пастаянная змена мінут, гадзін, дзён
і пад. Тіаоў ч., / наступіла лета. У. ме стаіць
ма месцы. 2. Прамежак пэўнай працяглас
ці ў паслядоўнай змене гадзін, дзён, гадоў
і пад., у які што-н. адбываецца. Скдрац/ць
ч. вучобы. Рольны ч. Ч. нарыхтоўкі (й снаборніцтваў 3. Нейкі пэўны момант, у які
што-н. адбываецца. Ч. абебў. Ч. аблраўлення цягніка. Рызначыць ч. схобў. 4. Пара го
да, дня і пад. .Вячэрні ч. Летні ч. 5. Перыяд,
эпоха ў гісторыі або жыцці чалавека, на
рода, дзяржавы, Даваенны ч. З незаяамятных часоў. 6. Зручны момант, спрыяльная
пара для чаго-н. Ўпусціць ч. уборкі. Сал/ы ч.
найсці ў абяачынак. Ч сеяць. 7. У філасо
фіі: адна з асноўных аб'ектыўных (разам з
прасторай) форм існавання матэрыі. /Та
за часал/ / ярася/орай няма руху маяізрыі. 8.
У граматыцы: катэгорыя дзеяслова, якая
выражае адносіны дзеяння або стану да
моманту гаворкі або да якога-н. іншага
моманту. Цялбра/ал/ ч. ТТроааіы ч. Будучы
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ч. О Каменданцкі час — забарона без асо
бага дазволу з'яўляцца на вуліцах населе
нага пункта ў пэўны час пры аб'яўленні
ваеннага або асаднага становішча. Мяс
цовы час — час, які ўстанаўліваецца для
пэўнага геаграфічнага пояса, раёна, для
пэўнай мясцовасці. 0 Адзін час — на пра
цягу нейкага часу; некалі, даўней. Ад часу
да часу; час ад часу — калі-нікалі, зрэдку.
Без часу — заўчасна, не пражыўшы адве
дзены час. Да часу — 1) часова; 2) раней
тэрміну. З часам — у будучым, некалі. На
скорым часе — неўзабаве, хутка. На ча
сах — на апошнім месяцы цяжарнасці
(пра жанчыну). Па часе — пасля таго, як
ужо што-н. здарылася. ТЬім часам — ад
начасова з гэтым, у той самы момант. У
добры час — пажаданне поспеху удачы
каму-н. У свой час — 1) некалі, калісь
ці, раней, у мінулым; 2) своечасова, калі
ў чым-н. будзе патрэба, неабходнасць. У
час — своечасова, у патрэбны момант. Час
не чакае — нельга далей адкладваць, трэба
спяшацца з выкананнем чаго-н. Час пра
біў — прыйшла, настала пара для чаго-н. Ц
лрым. часавы, -ая, -ае (да 1, 2,4 і 8 знач.).
ЧАСАЛІЧЭННЕ, -я, я. Спосаб лічэння
каляндарнага часу.
ЧАСАЛКА, -і, ДА/-лцы, мя. -і, -лак, ж.
Прылада для часання воўны, ільну і пад.
ЧАСАЛЬНЯ, -і, мя. -і, -яў лс. Памяш
канне, цэх, у якім чэшуць воўну лён і пад.
ЧАСАЛЬШЧЫК, а, мя і, аў м Рабо
чы, які займаецца часаннем воўны, ільну і
пад. II лс. часальшчыца, -ы, мя. -ы, -чыц. Ц
лрым. часальшчыцкі, -ая, -ае
ЧАСАМ / ЧАСАМІ, лрысл. 1. Іншы раз,
калі-нікалі. 2. у змач. яабочн. сл. Дарэчы,
між іншым. 7ь/, часам (часам/), ле ў госці
ібзе/а ?
ЧАСАНЫ', -ая, -ае. Распраўлены, пры
гладжаны пры дапамозе расчоскі (пра ва
ласы); ачышчаны ад кастрыцы пры дапа
мозе грэбеня (пра лён, пяньку і пад.). Ч
лея.
ЧАСАНЬР, -ая, -ае. Апрацаваны сяке
рай. ^асалаебереяло.
ЧАСАЦЦА, чапіўся, чэшашся, чэшац
ца; чэшамся, чэшацеся, чэшуцца; ча
плюся; яезак. Расчэсваць, часаць валасы;
прычэсвацца. Ц зак. пачасйцца, -чапіўся,
-чэшашся, -чэшацца; -чашйся. Ц лаз. ча
санне, -я, я.
ЧАСАЦЬ', чапіў, чбшаш, чбша; чбшам,
чэшаце, чэшуць; чашй; часаны; яезак. 1.
каго-/ато. Распраўляць, расчэсваць грэ
бенем (валасы). Ч валасы. Ч. бзіця. 2. /ато.
Ачышчаць валакно (ільну, канапель), воў
ну і пад. ад рэпггак кастрыцы пры дапа
мозе спецыяльных металічных шчотак,
грэбеня або часальных машын. Ч. воўну.
3. Хутка, энергічна рабіць што-н. (ісці,
бегчы, танцаваць і пад.); бойка гаварыць
(разм.). .Хлопец бомка чэа/аўярысябкі. Ц зак.
пачасаць, -чапіў, -чЗшаш, -чЗша; -чЗшам,
-чэшаце, -чэшуць; -чашы; -часаны (да
З знач.). [І абяакр. часанўць, -нў, -нёш,

-нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні; -нўты. Ц лаз.
часанне, -я, я. (да 1 і 2 знач.). Ц ярым. ча
сальны, -ая, -ае (да 2 знач.; спец.). Часольяая маа/ыяа.
ЧАСАЦЬ , чапіў, чЗшаш, чЗша; чЗшам,
чэшаце, чэшуць; чашы; часАны; яезак.,
мяло. Сякерай апрацоўваць дрэва. Ч. бяр
венне. Ч. розныя фігуркі з брэва. 0 Хоць кол
на галаве чашы каму (разм., неадабр.) —
пра ўпартага чалавека, які не паддаец
ца ўгаворам. Часаць языком (разм., неа
дабр.) — гаварыць абы-што, пляткарыць.
II наз. часанне, -я, н.
ЧАСІНА, -ы, мн. -ы, -сін, зк. 1. Карот
кі адрэзак часу. Зайбзі ба нас на часіну. 2.
Пара, час, перыяд. ЛТчаслівая ч. наваселля.
ЧАСНОК, -накў, м. Агароднінная рас
ліна сямейства лілейных, а таксама ядо
мыя цыбуліны гэтай расліны з вострым
смакам і рэзкім характэрным пахам. Ц
ярым часночны, -ая, -ае.
ЧАСОВЫ, -ая, -ае. Які існуе, дзейнічае
на працягу пэўнага часу; нроціл. пастаян
ны. Часовае яасвебчанне. Часовае месца
зкыхарства. Часовая работа. Ц наз. ча
совасць, -і, зк.
ЧАСОПІС, -а, мн. -ы, -аў, м. Перыя
дычнае выданне ў выглядзе кніжкі, у якой
змешчаны артыкулы або мастацкія творы
розных аўтараў А%юрм/ць яабя/ску на часоя/сы / еазе/яы. Ц ярым. часопісны, -ая, -ае. Ч.
варыянт рамана.
ЧАСТАВАЦЦА, -тўюся, -тўешся, -тўецца; -тўйся; незак., чым і без бая. Есці,
піць тое, чым частуюць, а таксама часта
ваць адзін аднаго. Ч. бл/нам/. Ч. цукерка
мі*. II зак. пачаставацца, -тўюся, -тўешся,
-тўецца; -тўйся.
ЧАСТАВАЦЬ, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
незак., каео (а/то) чым. 1. Даваць каму-н.
есці, піць, выказваючы ўвагу гасціннасць.
Ч. пірагамі. Ч. малаком. 2. яеран. Рабіць
каму-н. што-н. прыемнае або непрыем
нае (разм.). Ч. новым аяавябаннем. Ч. к/ем.
II зак. пачаставаць, -тўю, -тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны. II наз. частаванне, -я, н.
ЧАСТАКОЛ, -а, мн. -ы, -аў м. Агаро
джа, плот, зроблены з часта ўбітых калкоў
а не са штыкецін. Ц ярым. частаколавы,
-ая, -ае.
ЧАСТАКОЛІНА, -ы, мн -ы, лін, зк
Адзін калок частакола.
ЧАСТАГА, -ьі, ДА/ -тацё, мн. -тбты,
-тбт, зк. 1. ал. часты. 2. Велічыня, якая
выражае колькасць паўтарэнняў чаго-н.
у адзінку часу (спец.). Ч хістанняў маят
ніка. Ч. электрамаен/тных хваль. Ц ярым.
частотны, -ая, -ае (да 2 знач ).
ЧАСТКА, -і, ДА/ -тцы, мн. -і, -так, зк.
1. Пэўная доля чаго-н. цэлага. Разрэзаць
Пірог на бзве часткі. Ч. вучняў займалася ў
бругу/о змену. 2. Прадмет як састаўны эле
мент якога-н. цэлага арганізма, механіз
ма. Запасныя часткі маа/ын. Часткі цела.
3. Кампазіцыйны адрэзак, раздзел літа
ратурнага, музычнага і пад. твора. Апо
весць у бзв/ох частках. Ч. с/о/ты. 4. Аддзел
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якой-н. установы, асобная галіна кіраван
ня. Загабчь/к навучальнай частк/. О Час
ткі свету — асобныя мацерыкі або вялікія
ўчасткі іх тэрыторыі разам з бліжэйшымі
да іх астравамі (пра Еўропу, Азію, Афрыку,
Аўстралію, Амерыку, Антарктыду).
ЧАСТКАВЫ, -ая, -ае. Які складаецца з
частак, долей, долек.
ЧАСТКОВЫ, -ая, -ае. Няпоўны, які да
тычыцца толькі часткі чаго-н., распаўсю
джаны толькі на частку каго-, чаго-н. Ч.
рамонт. Частковае вызваленне ас) пабатку.
II маз. частковасць, -і, лс
ЧАСТОТНАСЦЬ, -і, лс. (спец.). Паказ
чык частаты (у 2 знач.) чаго-н. .Вызначыць
ч. уэкь/вання асобных слоў
ЧАСТЫ, -ая, -ае. 1. Які складаецца з
блізка размешчаных адзін каля аднаго
аднародных прадметаў, частак; густы. Ч.
/ать/кетн/к. Ч. болсблс. 2. Размешчаны на
невялікай адлегласці адзін ад аднаго. Чле
нныя тралейбусныя прь/нь/нк/. 3. Які скла
даецца з хуткіх рухаў, гукаў і пад., што іду
ць адзін за адным. Ч. пульс. Чул/ся частыя
абрыв/стыя гук/. 4. Які паўтараецца праз
кароткія прамежкі часу. Частыя сустрэчы.
II наз. частатй, -ьі, ДЗГ-тацё (да 2 і 3 знач.).
ЧАСУЧА, -ьі, лс. Шчыльная шаўковая
тканіна палатнянага перапляцення, звы
чайна жаўтавата-пясочнага колеру. Ц нрыл;.
часучбвы, -ая, -ае
ЧАСЦІК, -ў, л*. Рыба, якую ловяць сет
кай з дробнымі ячэйкамі ў паўднёвых ры
бапрамысловых раёнах. Ц лрыл;. часціковы,
-ая, -ае. Часц/ковыя кансервы.
ЧАСЦІНА, -ы, л/н. -ы, -цін, лс. (разм.).
Тое, што і частка (у 1—3 знач.); вялікая,
значная частка чаго-н. О Часціны мовы —
лексіка-граматычныя разрады слоў якія
характарызуюцца агульнымі лексічнымі і
граматычнымі адзнакамі, агульнасцю ас
ноўных сінтаксічных функцый у сказе.
ЧАСЦІЦА, -ы, л/н. -ы, -ціц, лс. 1. У гра
матыцы: службовае слова, якое не мае са
мастойнага значэння, а выражае розныя
сэнсавыя, мадальныя і эмацыянальныя
адценні слоў, словазлучэнняў і сказаў. 2.
Элементарная частка ў складзе якога-н.
рэчыва (спец.).
ЧАСЦІЦЬ, чашчў, часціш, часціць;
часцім, часціцё, часцець; незак. (разм.).
Вельмі хутка, часта (часцей, чым трэба)
выконваць якія-н. дзеянні, рухі і пад.
ЧАСЦЬ, -і, мн. -і, -ёй, лс. 1. Асобная са
мастойная вайсковая адзінка. ХФманбз/р
танкавай часц/. .Вайсковая ч. 2. Доля, пай,
частка, якія належаць каму-н. Трэцюю ч.
зямл/ бацька абп/сау малоба/аму сыну 3.
Галіна якой-н. дзейнасці; спецыяльнасць
(разм.). У7айсц/ на %)/нансавай часц/. Т^та
не на .маёй часц/.
ЧАСЦЯКОМ, ярь/см. (разм.). Даволі
часта, ^н ч. бь/вае ў нас.
ЧАТЫРНАЦЦАЦІГАДОВЫ, ая, ае 1.
Узростам у чатырнаццаць гадоў. Ч. хлопец.
2. Працягласцю ў чатырнаццаць гадоў. У.
перыяб.

ЧАТЫРНАЦЦАЦЬ, і, л/ч кольк Лік і
колькасць 14. Ц ларабк. чатырнаццаты, -ая,
-ае.
ЧАТЫРОХ... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: 1) які змяшчае
чатыры якія-н. адзінкі, які складаецца з
чатырох адзінак, напр.: чатырохактовы,
чатырохгалосы, чатырохгранны, чатырох
месны, чатырохструнны; 2) колькасцю,
мерай, коштам у чатыры якія-н. адзінкі,
напр.: чатырохбзённы, чатырохбальны, ча
тырохрублёвы
ЧАТЫРОХАКТОВЫ, -ая, ае Які складаецца з чатырох актаў. Чатырохактовая
пігса.
ЧАТЫРОХБАЛЬНЫ, -ая, ае Сілаю ў
чатыры балы; які ацэньваецца ў чатыры
балы. У. м/торм.
ЧАТЫРОХВУГОЛЬНІК, а, лм. і, -аў,
.м. Ізаметрычная фігура, абмежаваная
замкнутай ломанай лініяй, звёны якой ут
вараюць чатыры вуглы.
ЧАТЫРОХВУГОЛЬНЫ, ая, ае У
форме чатырохвугольніка, які мае чатыры
вуглы. Чатырохвугольная пляцоўка.
ЧАТЫРОХГАДЗІННЫ, ая, ае 1. Які
працягваецца чатыры гадзіны. Ч. перапы
нак. 2. Назначаны на чатыры гадзіны. Ч.
аўтобус.
ЧАТЫРОХГАДОВЫ, ая, ае 1. гл ча
тырохгодцзе. 2. Які праіснаваў пражыў
чатыры гады. Ч. сын.
ЧАТЫРОХГОДДЗЕ, -я, н 1. Прамежак
часу ў чатыры гады. 2. чаго. Гадавіна па
дзеі, якая адбылася чатыры гады таму на
зад. Ч. завоба. Ц лрь/л/. чатырохгадовы, -ая,
-ае.
ЧАТЫРОХГРАННІК, а, л/н -і, аў, м
Геаметрычнае цела, абмежаванае чатырма
гранямі, а таксама прадмет у форме такога
геаметрычнага цела.
ЧАТЫРОХГРАННЫ, ая, ае Які мае
чатыры грані. Ч. /атык.
ЧАТЫРОХДЗЁННЫ, ая, ае Які пра
цягваецца чатыры дні, разлічаны на чаты
ры дні. Ч. пахоб. Ч. запас нрабуктаў.
ЧАТЫРОХКАНТОВЫ, ая, ае 3 ча
тырма кантамі. Чатырохкантовая бэлька.
ЧАТЫРОХКЛАСНЫ, ая, ае 1. Які
мае чатыры класы, складаецца з чатырох
класаў Чатырохкласная /акола. 2. У аб'ёме
чатырох класаў. Чатырохкласная адука
цыя.
ЧАТЫРОХКОННЫ, ая, ае Прызна
чаны для запрэжкі чатырох коней, а так
сама запрэжаны чатырма коньмі. Чаты
рохконная брычка.
ЧАТЫРОХКРАТНЫ, -ая, -ае Які паўтараецца чатыры разы, павялічаны ў ча
тыры разы. Ч. напалім/. У чатырохкратным
памеры. Ч. чэмл/'ён.
ЧАТЬГРОХКЎТНГК, а, л/н і, аў, л/
(разм.). Тое, што і чать/рохвугольн/к.
ЧАТЫРОХКУТНЫ, ая, ае (разм)
Тое, што і чатырохвугольны.
ЧАТЬГРОХМЁСНЫ, ая, ае 3 месцамі
для чатырох. Чатырохмеснае купэ.

ЧАС-ЧАЎ
ЧАТЫРОХМЕСЯЧНЫ, ая, ае 1. Які
прадаўжаецца чатыры месяцы; разліча
ны на чатыры месяцы. Чатырохмесячная
каманбз/роўка. Чатырохмесячныя запасы
прабўктаў. 2. Узростам у чатыры месяцы.
Ч. хлопчык.
ЧАТЫРОХПАВЯРХОВЫ, ая, ае Вы
шынёй у чатыры паверхі. Ч. бол/.
ЧАТЫРОХПАКАЁВЫ, ая, ае 3 ча
тырма пакоямі. Чатырохпакаёвая кватэра.
ЧАТЫРОХПОЛЛЕ, я, н Сістэма се
вазвароту з падзелам ворнай зямлі на ча
тыры палі, якія засяваюцца рознымі куль
турамі ў пэўнай паслядоўнасці.
ЧАТЫРОХПОЛЬНЫ, ая, ае Засна
ваны на чатырохполлі. Ч. севазварот.
ЧАТЫРОХРАДКОВЫ, ая, ае Які мае
чатыры радкі, складаецца з чатырох рад
коў. Ч. вер/а. Чатырохрабковая страва.
ЧАТЫРОХРАДКОЎЕ, я, л/н і, -яў н
Верш ці страфа з чатырох радкоў
ЧАТЫРОХРАЗОВЫ, ая, -ае. Які адбы
ваўся, паўтараўся чатыры разы. Чатырох
разовае кармленне. Ч. чэмн/ен. Чатырохра
зовая боза лякарства.
ЧАТЫРОХСКЛАДОВЫ, ая, ае Які ў
сваёй структуры мае чатыры склады. Чатырохсклабовае слова.
ЧАТЫРОХСОТГОДДЗЕ, я, н 1. Пра
межак часу ў 400 гадоў 2. чаго. Гадавіна
падзеі, якая адбылася 400 гадоў таму на
зад. Ч. гораба II прым. чатырохсотгадовы,
-ая, -ае.
ЧАТЫРОХСУТАЧНЫ, ая, -ае Які
працягваецца чацвёра сутак, прызначаны
на чацвёра сутак. Ч. паёк.
ЧАТЫРОХТОМНІК, а, л/н і, аў л/
Які складаецца з чатырох тамоў Ц прым.
чатырохтомны, -ая, -ае. Чатырохтомнае
выбанне.
ЧАТЫРОХТЫСЯЧНЫ, ая, ае 1. Л/ч
парабк. да чатыры тысячы. 2. Які склада
ецца з чатырох тысяч адзінак. Ч. атраб. 3.
Цаной у чатыры тысячы.
ЧАТЫРЫ, чатырох, чатыром, чатырмО,
(аб) чатырбх, л/ч. кольк. Лік, лічба і коль
касць 4. II парабк. чацвёрты, -ая, -ае. Ч. нул/ор. Чацвёртая старонка.
ЧАТЫРЫСТА, чатырохсот, чатыром
стам, чатырмастамі, (аб) чатырохстах, л/ч.
кольк. Лік і колькасць 400. Ц парабк. чаты
рохсоты, -ая, -ае.
ЧАЎКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. Ут
вараць пры жаванні, ядзе характэрныя гу
кі губамі і языком; есці, прыцмокваючы.
2. Утвараць гукі, характэрныя для хадзьбы
па гразі; чвякаць. Уразь чаўкала наб ботал//. II наз. чаўканне, -я, н.
ЧАЎНОК, -накО, л/н. -накі^ -накбў, л/. 1.
Дэталь у ткацкім станку, якая мае форму
чоўна, з пражай для пракладвання ўточ
най ніткі. 2. Дэталь у швейнай машыне з
двухніткавым швом, якая падае ніжнюю
нітку. II прым. чаўнОчны, -ая, -ае.
ЧАЎПЦІ -пў, -пёш, -пё; -пём, -пяцё,
-пўць; -пі; незак., /ато (разм., зневаж.).

ЧАУ-ЧВЭ
Гаварыць недарэчнасці, глупства, бяз
глуздзіцу; паўтараць; плесці адно і тое ж.
Д7то /мы чаўпём/?
ЧАЎПЦІСЯ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -пёцца;
мезак. (разм ). Не выходзіць з галавы;
вярзціся. Ее слоў усю ноч нёмана чаўплося.
ЧАЎРЭЦЬ, -бю, -беш, -бе; незак.
(разм.). Чэзнуць; марнець, гібець; стана
віцца хваравітым, нядужым.
ЧАХАРДА, -ьі, ДМ-дзё, лс. 1. Гульня, у
якой ігракі па чарзе скачуць цераз спіны
партнёраў; якія стаяць сагнуўшыся ці на
карачках. 2. перан. Блытаніна, якая ўзні
кае з-за пастаянных змен, перамяшчэн
няў (разм.). Міністэрская ч.
ЧАХЛІЦЬ, -лк5, -ліш, -ліць; -лім, -ліцё,
-лйць; -лены; незак., м/то (спец.). Закры
ваць чахлом (у 1 знач.), чахламі. Ч. еарл/аты. II зак. зачахліць, -лй, -ліш, -ліць; -лім,
-ліцё, -лйць; -лены.
ЧАХЛЫ, -ая, -ае. 1. Які дрэнна, сла
ба расце (пра расліны); вялы, чэзлы. 2.
Хваравіты, кволы. Чахлае бзіця. Ц наз.
чахласць, -і, лс.
ЧАХНУЦЬ', -ну -неш, -не; чах, -хла;
-ні; незак. 1. Дрэнна, слаба расці; сохнуць,
вянуць. Ярына чахла без балс&жу. 2. Ста
навіцца слабым, кволым, нядужым. Дз?ця
чахне на зачах. Ц зак. зачахнуць, -ну -неш,
-не; зачАх, -хла; -ні.
ЧАХНУЦЬ , -ну -неш, -не; чАхнуў, -ну
да; -ні; зак. (разм.). Гучна стрэліць, уда
рыць і пад.
ЧАХНУЦЬ, І і 2 ас. не ўжыв., -не; чах,
-хла; незак. Паступова астываць. Ц зак.
ачахнуць, -не; ачАх, -хла. /7еч ачахла.
ЧАХбЛ, -хлА, л/н. -хльі, -хлбў, л/. 1.
Покрыўка з тканіны або іншага матэры
ялу зробленая па форме якога-н. прадме
та для захавання яго ад псавання, забру
джвання і пад. Ч. на канапу. 2. Падкладка з
больш шчыльнай, непразрыстай тканіны
пад лёгкай, празрыстай сукенкай. Ц ла
л/янм/. чахольчык, -а, л/н. -і, -аў л/. Ц лрыл/.
чахольны, -ая, -ае.
ЧАЦВЁР, -вяргб, л/н. -вяргі^ -вяргбў л/.
Чацвёрты (пасля нядзелі) дзень тыдня.
ЧАЦВЁРА, -вярйх, -вярьім, -вярймі,
л/ч. зб. Чатыры. Ужыв.: а) з назоўнікамі
мужчынскага і агульнага роду якія абаз
начаюць асоб. Ч. сяброў. Ч. сірот; б) без
назоўнікаў калі абазначаюць асоб муж
чынскага і жаночага поду ў адзінстве. Ч.
ўжо адправіліся ў барону. Ч. лраланавалі езам? балал/оеу; в) з назоўнікамі, якія
абазначаюць маладых істот. Ч. нанялі. Ч.
лісянят; г) з назоўнікамі, якія ўжываюцца толькі ў мн. л. або якія абазначаюць
парныя прадметы. Ч. сутак. Ч. саней. Ч.
налсніц. Ч. шкарпэтак; д) з асабовымі зай
меннікамі ў мн. л. 2х было ч.
ЧАЦВЁРАЧНІК, а, л/н
і, аў, л/
(разм.). Вучань, які вучыцца на чацвёркі.
II лс. чацвёрачніца, -ы, л/н. -ы, -ніц.
ЧАЦВЁРКА, -і, ДМ -рцы, л/н
і,
-рак, лс. 1. Лічба 4. Дапісаць чацвёрку. 2.
Школьная адзнака (разм.). Л/прыл/аць чац
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вёрку ла хіл/іі. 3. Запрэжка ў чатыры кані.
Лабікхаць на чацвёрцы. 4. Колькасць каго-,
чаго-н. у чатыры адзінкі; чатыры адна
родныя прадметы. Ч. сал/алётаў. 5. Назва
чаго-н., абазначанага лічбай 4 (трамвая,
тралейбуса і пад.; разм.). Ч. ходзіць ла ка
роткі/ л/аршруце.
ЧАЦВЁРТАКЛАСНІК, а, л/н і, аў, л/
Вучань чацвёртага класа. Ц лс. чацвёрта
класніца, -ы, л/н. -ы, -ніц.
ЧАЦВЁРТЫ, -ая, ае 1. ал. чатыры 2.
Які атрымліваецца пры дзяленні на чаты
ры. Чацвёртая частка. 3. у знач. наз. чац
вёртая, -ай, лс. Чацвёртая частка чаго-н.;
чвэрць. Лбна чацвёртая.
ЧАЦВЯРНЫ, Ая, бе (разм) 1. Які
складаецца з чатырох аднародных або па
добных частак. 2. У чатыры разы большы,
павялічаны ў чатыры разы. У чацвярным/
пал/бры.
ЧАЦВЯРНЯ, -ь лс. (разм.). Чацвёра
дзяцей, народжаных адной маці аднача
сова; чацвёра блізнят, Дарабілася ч.
ЧАЦВЯРТАК, -вертакА, л/н. -вертакі^
-вертакбў, л/. (уст.). 1. Сярэбраная манета
вартасцю ў чвэрць рубля, дваццаць пяць
капеек. 2. Чвэрць надзела (пра зямлю). Яа
лсвірыстыл/ чацвертаку нічога не расло. Ц
лрыл/. чацвертаковы, -ая, -ае
ЧАЦВЯРЦІНА, ы, л/н -ы, цін, лс
(разм ). 1. Чацвёртая частка чаго-н. Ч.
яблыка. 2. Чацвёртая частка бервяна,
распілаванага ўдоўж накрыж (спец.). 3.
Старажытная пасудзіна ёмістасцю ў адну
чацвёртую частку вядра. 4. Тое, што і чац
вяртак (у 2 знач.). II лал/янм/. чацвярцінка,
-і, ДМ-нцы, л/н. -і, -нак.
ЧАЦВЯРЦІНКА, і, ДМ -нцы, л/н і,
-нак, лс. 1. ал. чацвярціна. 2. Бутэлька га
рэлкі ці віна ёмістасцю ў адну чацвёртую
частку літра (разм.).
ЧАЦВЯРЦІЧНЫ, -ая, ае (спец ) Звя
заны з другім перыядам кайназойскай
эры. Чацвярцічныя выкалн/.
ЧАЦВЯРЙК, -верыкА, л/н
верыкі^
-верыкбў л/. 1. Старая мера аб'ёму сыпкіх
цел; адна восьмая частка чвэрці. Ч. лм/ан/цы. 2. Чатыры кані ў адной запрэжцы.
Екаць на чацверыку. Ц лрыл/. чацверыковы,
-ая, -ае.
ЧАЧОТКА , -і, ДМ-тцы, л/н. -і, -так, лс.
Невялікая пеўчая птушка сямейства ўюр
ковых.
ЧАЧОТКА , -і, ДМ -тцы, л/н. -і, -так,
лс. Хуткі рытмічны танец з дробным пры
стукваннем абцасамі аб падлогу. Ц лрыл/.
чачотачны, -ая, -ае
ЧАЧОТКА , -і, ДМ-тцы, л/н. -і, -так, лс.
Від бярозы з прыгожай узорнай драўнінай
на разрэзе; карэльская бяроза. Ц лрыл/. ча
чоткавы, -ая, -ае. Чачоткавая шкатулка.
ЧАЧЭНЦЫ, -аў абз. -нец, -нца, л/. На
род, які складае асноўнае насельніцтва
Чачэнскай Рэспублікі, што ўваходзіць у
склад Расійскай Федэрацыі. II лс. чачэнка,
-і, ДМ-нцы, л/н. -і, -нак. Ц лрыл/. чачэнскі,
-ая, -ае.

ЧАША, -ы, л/н. -ы, чаш, лс. 1. Стара
даўняя круглая пасудзіна для піцця; ку
бак для віна (уст., паэт). Сярэбраная ч. 2.
Якая-н. пасудзіна, ёмішча круглай фор
мы. У бронзавай чам/ы зарэў 7?ечны агонь.
3. леран. Вялікі натуральны або штучны
рэзервуар. С/няя ч. возера. 0 Дом — поўная
чаша — багаты, заможны Перапоўніць ча
шу цярпення (высок.) — пазбавіць сіл, маг
чымасці цярпець, выносіць што-н.
ЧАШАЛІСЦІК, -а, л/н -і, аў л/ (спец)
Адзін з зялёных лісцікаў якія ўтвараюць
чашачку кветкі.
ЧАШАЧКА, -і, ДМ -чцы, л/н. -і, -чак,
лс. (спец.). Вонкавая частка лісцікаў ка
лякветніка, якая ахоўвае бутон і вяночак
кветкі.
ЧАЯ... (ал. чае...). Першая састаў
ная частка складаных слоў ужыв. замест
«чае...*, калі націск у другой частцы слова
падае на першы склад, напр.: чаявоб, члявобства, чаяводчы, чляніцца.
ЧАЯВАЦЬ, чаібю, чакаеш, чаібе; чайй;
незак. (разм.). Праводзіць час за піццём
чаю; піць чай. Ц наз. чаяванне, -я, н.
ЧАЯВОД, -а, М-дзе, л/я. -ы, -аў, л/. Спе
цыяліст па чаяводстве.
ЧАЯВОДСТВА, -а, н Развядзенне чай
нага куста як галіна раслінаводства. Ц
лрыл/ чаяводчы, -ая, -ае
ЧАЯВЁІЯ, -ьіх. Ірошы, якія даюць за
дробныя паслугі, абслугоўванне (швейца
ру і інш.).
ЧАЯПІЦЦЕ, -я, н. Піццё чаю (звычай
на працяглае). У. працягвалася цэлую габзіну.
ЧВАКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.
(разм.). Тое, што і чаўкаць (у 2 знач.). Ц наз.
чваканне,-я,н
ЧВАРТАВАЦЬ, -тўю, тўеш, -тўе; -тўй;
-тавбны; зак. і незак., каео. У старажыт
насці: пакараць (караць) смерцю адсячэн
нем рук, ног і галавы. Ц наз. чвартаванне,
-я, н.
ЧВЭРТКА, -і, ДМ -тцы, л/н. -і, -так,
лс. Тое, што і чвэрць (у 1—6 знач.). Ц нрыл/.
чвэрткавы, -ая, -ае
ЧВЭРЦЬ, -і, л/н і, ей і яў лс 1. Чац
вёртая частка цэлага. У. гоба. 2. Адзін з
чатырох перыядаў на якія ўмоўна падзя
ляецца навучальны год у школе. У?е вучні
паспяхова закончылі першую ч. 3. Старая
мера сыпкіх рэчываў роўная 8 чацверыкам (каля 210 л). Дзве чвэрці аўса. 4. Ста
рая мера аб'ёму вадкасці, роўная чацвёр
тай частцы вядра (каля 3 л), якой карыс
таліся да ўвядзення метрычнай сістэмы, а
таксама пасудзіна ёмістасцю ў тры літры.
5. Старая мера даўжыні, роўная чацвёртай
частцы аршына, што існавала да ўвядзен
ня метрычнай сістэмы. 6. Старая мера зя
мельнай плошчы, роўная 0,5 дзесяціны. 7.
Нота працягласцю ў адну чацвёртую част
ку цэлай ноты (спец.). 8. Адна з чатырох
фаз Месяца; вузкі серп Месяца ў першай
ці апошняй фазе (спец.). 9. Паз прама
вугольнага сячэння па канце дошкі для
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змацавання яе з другой дошкай (спец ). 0
Т^ы чвэрці да смерці (разм.) — пра слабага,
хворага чалавека, якому мала засталося
жыць. II лрым. чвэрцевы, -ая, -ае (да 2 і 7
знач.).
ЧВЭРЦЬФІНАЛ, -у, лж. -ы, -аў, л< У
спартыўных спаборніцтвах: гульня на
першынство, якая папярэднічае паўфіна
лу. II лрым. чвэрцьфінальны, -ая, -ае
ЧВЭРЦЬФІНАЛІСТ, а, Л/ сце, мл
-ы, -аў м. У спартыўных спаборніцтвах:
непасрэдны ўдзельнік чвэрцьфіналу. Ц ж.
чвэрцьфіналістка, -і, ДА7-тцы, мл -і, так
ЧВЯКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
лезак. (разм.). Падаць, стукацца з глухім,
мяккім тукам. Ц а^лакр. чвякнуцца, -нуся,
-нешся, -нецца; -ніся. Ц лаз. чвяканне, -я,
л.
ЧВЯКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезак.
(разм.). 1. Утвараць гукі, характэрныя для
хадзьбы па гразі. 2. Ісці па чым-н. мок
рым, гразкім, утвараючы характэрныя
гукі. 3. Тое, што і чаўкаць (у 1 знач.). 4.
Падаць, утвараючы глухі, мяккі гук. Ц ас)лакр. чвякнуць, -ну, -неш, -не; -ні (да 1, 3 і
4 знач.). II лаз. чваканне, -я, л.
ЧЛЕН, -а, мл. -ы, -аў, м. 1. Асоба (а
таксама краіна, арганізацыя), якая ўвахо
дзіць у склад якога-н. саюза, аб'яднання,
групы, таварыства. 77раеайзейлы ч. 77дцыяла^ьлам дкдйэлііі ндзук. Ч. Я/?2дяіздцы/ Я^ЭкІ/ідных ТТдцый. 2. Адна з састаў
ных частак якога-н. цэлага. Ч. лрдлорцыі
(спец.). 7. скдзд. 3. Частка цела чалавека
або жывёлы (часцей пра канечнасці). 4.
Тое, што і др/лыкль (спец.). 4злачл/?ьлы ч.
(напр., у нямецкай мове — бег, ёіе, ёа$). Ц
лрым. члёнскі, -ая, -ае (да 1 знач.) ічлённы,
-ая, -ае (да 4 знач.).
ЧЛЕНАРАЗДЗЕЛЬНЫ, ая, ае Выраз
ны, зразумелы, ясны (пра гукі мовы, пра
мову). Удедрыць члелардзДзельлд (прысл.).
II лдз. яленараздзёльнасць, -і, ж.
ЧЛЕНАШКОДНІЦТВА, а, л 1. Наў
мыснае пашкоджанне якога-н. члена ці
органа свайго цела. 2. Прычыненне зня
вечання камун. II лрым. членашкодніцкі,
-ая, -ае.
ЧЛЕНІСТАНОГІЯ, іх, д%? ае, ага, л
Вышэйшы тып беспазваночных жывёл,
цела і канечнасці якіх падзелены на сег
менты (членікі).
ЧЛЕНІСТЫ, -ая, -ае. Які складаецца з
асобных частак, членікаў. %елйтлыя жы
вёлы, рдсл/лы. II лдз. члёністасць, -і, ж.
ЧЛЕН-КАРЭСПАНДЭНТ, члёна-карэспандэнта, мл. члёны-карэспандЭнты,
члёнаў-карэспандэнтаў, м. Акадэмічнае
вучонае званне, ніжэйшае за акадэміка
(правадзейнага члена), якое носяць пры
знаныя вучоныя або дзеячы мастацтваў,
выбраныя агульным сходам якой-н. ака
дэміі ў яе склад без права рашаючага гола
су (у адрозненне ад правадзейных членаў
акадэміі). Ц лрым. член-карэспандЗнцкі,
-ая, -ае.

ЧЛЕНСТВА, -а, л. Уцзел у арганізацыі,
таварыстве, саюзе і пад. на правах члена
(у 1 знач.).
ЧЛЯНІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., члёніцца; лездк. Дзяліцца на асобныя часткі,
члены; расчляняцца. Слозд члеяіццд лд кордль і суфіксы. II здк. расчляніцца, -члёніцца. II лдз. члянённе, -я, л.
ЧЛЯНІЦЬ, чляніб, члёніш, члёніць;
члянёны; лездк., мі/яо. Дзяліць на асобныя
часткі, члены; расчляняць. Ц здк. расчля
ніць, расчляні, расчлёніш, расчлёніць;
расчлянёны. Ц лдз. члянённе, -я, л.
ЧМЕЛЬ, чмялй, мл. чмялі^ чмялёў м.
Насякомае сямейства пчаліных з тоўстым
махнатым цельцам. Ц лрым. чмяліны, -ая,
-ае.
ЧМУРЙЦЬ, чмурў, чмўрыш, чмўрыць;
лездк. (разм.). 1. кдео-мдяо. Адурмань
ваць, тлуміць. Яе чліуры мле ед^деы. 2.
кдео. Ашукваць, абдурваць, збіваць з тол
ку каго-н. II здк. ачмурыць, -урў, -ўрыш,
-ўрыць; -ўраны.
ЧМУРАЦЬ, -Эю, -Эеш, -Эе; лездк.
(разм.). Станавіцца дурным; дурнець.
ЧМУТ, -а і -у Л/чмўце, мл. -ы, -аў м.
(разм.). 1. -а. Ашуканец, несумленны ў
адносінах да людзей чалавек. 2. -у. Дур
ман, ачмурэнне. Змя/ядць з (Здрое/ с/ядрых
здкдядў л.
ЧМУЦІЦЬ, чмучў, чмўціш, чмўціць;
лездк. (разм.). Баламуціць, дурыць галаву;
вярзці бязглуздзіцу. II здк. ачмуціць, ачмучў, ачмўціш, ачмўціць; ачмўчаны.
ЧМЫХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лездк. 1. З
шумам выпускаць паветра праз ноздры. 2.
Смеючыся, плачучы, утвараць гук носам
ці губамі. 3. Перарывіста, з шумам выпус
каць паветра, пару адпрацаваны газ. 4.
лердл. Выражаць незадаволенасць чым-н.
(разм.). II дЛлдкр. чм&хнуць, -ну -неш, -не;
-ні. II лдз. чмыханне, -я, л.
ЧМЯКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
лездк. (разм.). Падаць з глухім, мяккім ту
кам. II дйідяр. чмякнуцца, -нуся, -нешся,
-нецца; -ніся. Ц лдз. чмяканне, -я, л.
ЧМЯКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лездк. Тое,
што і чаякдць. Ц діЗлдкр. чмокнуць, -ну
-неш, -не; -ні; Ц лдз. чмяканне, -я, л.
ЧОВЕН, чбўна, .мл. чаўны, чаўнбў .м.
Лёгкая лодка, выдзеўбаная са ствала дрэ
ва; лодка наогул. Ц лрым. чоўнавы, -ая, -ае.
ЧАКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; ле
здк. Дакранацца сваёй чаркай, бакалам
і пад. да шклянкі, бакала каго-н. друго
га з добрымі пажаданнямі чаго-н. Ц здк.
чокнуцца, -нуся, -нешся, -нецца; -ніся. Ц
лдз. чаканне, -я, л.
ЧбКАЦЬ', -аю, -аеш, -ае; лездк. (разм.).
1. Утвараць рэзкія, адрывістыя гукі пры
ўдары аб што-н. шкляное, металічнае або
пры хадзьбе па бруку і пад. V д^де/кдм/
лд дсфдльцс. Дзяцел чокдў йзкйідй лд стрэсе.
2. (7 і 2 дс. леўлсые.). Пра некаторых пту
шак і жывёл: абзывацца тукамі, падобны
мі на «чок-чок*. II лдз. чаканне, -я, л.
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ЧбКАЦЬ , -аю, -аеш, -ае; лездк.
(спец.). Вымаўляць гук «ч» на месцы гука
«ц*. II лдз. чаканне, -я, л.
ЧОКНУТЫ, -ая, -ае (разм ). Прыдур
каваты; псіхічна ненармальны.
ЧОП, -а, ліл. -ы, -аў .м. 1. Тое, што і чдн.
2. Затычка, якой затыкаюць адтуліну ў
бочцы ці якой-н. іншай пасудзіне (разм.).
ЧОРНА... (а таксама чарна...). Першая
састаўная частка складаных слоў са знач.
чорны (у 1 знач), напр.: чррлдедлоеы, чорлдбдройл.
ЧОРНАБАРОДЫ, ая, ае 3 чорнай ба
радой. 7. ліужчылд.
ЧОРНАГАЛОВІК, а, ліл і, аў лі 1.
Шматгадовая травяністая расліна сямей
ства губакветных. 2. Пра каго-н. з цёмны
мі, чорнымі валасамі (разм.). 3. Разнавід
насць баравіка з цёмнай, чорнай шапач
кай (разм.).
ЧОРНАГАЛОВЫ, ая, -ае 3 чорнымі
валасамі (пра чалавека), з чорнай галавой
(пра жывёл, птушак).
ЧОРНАІАЛ0Ў, -лбву лі. Тое, што і чдрлдедлое/к (у 1 знач.).
ЧОРНАРАБОЧЫ, ага, ліл -ыя, -ых,
лі. Рабочы, які выконвае фізічную работу
што не патрабуе кваліфікацыі. Ц лс. чорна
рабочая, -ай, ліл. -ыя, -ых.
ЧОРНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае колер са
жы, вугалю; л/юціл. белы. Уо/ждя фдрОд.
Торная бдрдйд. У. <3ым. 2. Цёмны, больш
цёмны ў параўнанні з чым-н. больш
светлым. У. хлеб 7. д<3 здадру. 3. Брудны,
запэцканы. Торныя рукі д^ ^рдз/. 4. Не
кваліфікаваны, які не патрабуе высокага
майстэрства, часта фізічна цяжкі і брудны
(пра работу). Торндя рдбо/лд. 5. Прызна
чаны для якіх-н. службовых ці бытавых
мэт; не парадны, не галоўны. 7. хо<3. Торлдялесбіцд. 6. Не апрацаваны, чарнавы. 7.
адрыял/нрукдлісу. 7. лердн. Нізкі, каварны,
подлы. Уэрлдя здмзсфдсць. Торныя слрдзы.
8. лсрдл. Дрэнны, адмоўны. Торныя с/лдролкі ^іяердфіі. 7. ^ок лсыцця. 9. лердн.
Цяжкі, змрочны, беспрасветны. Торныя
^ўдікі. Торндя ^оля. 10. лсрдл. Крайне рэ
акцыйны. Торныя сілы. 11. У Рускай дзяр
жаве 14—17 стст.: цяглавы, падатковы;
дзяржаўны, не прыватнаўласніцкі (гіст.).
Уорлыя зелмі. 12. Паводле міфалагічных
уяўленняў: вядзьмарскі, чарадзейскі, звя
заны з нячыстай сілай. 13. Як састаўная
частка некаторых заалагічных і батаніч
ных назваў Уорлыя лдрачкі. Уорлдярдйлд.
7. дзяцел. О Чорнае золата — 1) нафта; 2)
каменны вугаль Чорная біржа (чорны ры
нак) — неафіцыйная біржа (рынак). Чор
ная ікра — ікра асятровых рыб. Чорная
кава — моцная кава без малака і вяршкоў
Чорны лес — лісцёвы лес, чарналессе.
Чорны шар — выбарчы шар, які азначае
^супраць абрання* каго-н. Чорныя мета
лы — назва жалеза і яго сплаваў (сталі, чыгуну і гд.). 0 На чорную гадзіну (разм.) —
на цяжкі час (пакінуць пгго-н.). Ні чорнага
ні белага (разм.) — не абазвацца, не ска-
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заць ні слова камун. Прымаць у чорным
целе — сурова, строга абыходзіцца з кім-н.
У чорным святле — змрочным, непрыгляд
ным, горш, чым на самай справе (бачыць,
падаваць, паказваць і пад. што-н.). Чорная
косць (костка) (уст.) — пра людзей про
стага, недваранскага паходжання. Чорны
дзень (разм.) — перыяд нястачы, беднасці
ў жыцці; цяжкая часіна. Чорным па белым
(разм.) — дакладна, выразна, ясна (напі
сана). Як чорны вол (рабіць, працаваць;
разм.) — рабіць не пакладаючы рук. Ц яаз.
чарната, -й, ДЗ/ -нацё, лс. / чарната, -ы,
ДА/-нбце, зк. (да 1—3 знач.).
ЧОРТ, -а, 3/ -рце, лін. чбрці / (з л/ч. 2,
2, 4) чарты / чбрты, чарцёй, з/. 1. Па рэлі
гійных уяўленнях: злы дух як увасабленне
адмоўнага пачатку ў чалавеку; мае выгляд
істоты, пакрытай чорнай шэрсцю, з рага
мі, капытамі і хвастом; д'ябал. 2. Ужыв. як
лаянкавае слова (разм.). Аубь/лезем/, ч?0
Адзін чорт (разм.) — усё адно, адно ліха.
Баяцца як чорт крыжа (ладану) (разм ) —
вельмі моцна баяцца каго-, чаго-н. Да
чорта (разм.) — пра вялікую колькасць,
вельмі многа. Куды яго чорт панёс, куды
яго чэрці ўхапілі (разм., неадабр.) — куды
ён дзеўся. К чорту на рогі (разм.) — вель
мі далёка, у глухія мясціны (ехаць, ад
праўляцца і пад.). К чорту ў зубы (разм.,
неадабр.) — у небяспечнае месца, на ры
зыкоўную справу (ісці). На чорта (разм.,
груб.) — навошта, дзеля чаго. Ні к чорту
(не варты) (разм., незадав.) — ні на што не
прыгодны. (Сам) чорт галаву (нагу) зломіць
(разм.) — аб вялікім беспарадку дзе-н. Сам
чорт не брат каму (разм.) — пра таго, хто
нічога не баіцца, ні ад каго не залежыць,
каму ўсё лёгка, даступна. Чорта лысага
(разм.) — нічога падобнага; наўрад. Чор
там падшыты (разм.) — непаседлівы, вярт
лявы. Чорт ведае што! (разм.) — нешта
неймавернае, што цяжка ўявіць; усё, што
хочаш. Чорт з ім (з табой, з ёй, з вамі, з імі)
(разм.) — хай, няхай будзе так. Чорт лаза
ты (разм., неадабр.) — пра таго, хто з'яўля
ецца ўвасабленнем зла, несправядлівасці.
Чорт не бярэ (не возьме) (разм.) — нічога
не здараецца (не здарыцца), не шкодзіць
(не пашкодзіць). Чорт падаткнуў (разм.) —
аб чым-н., чаго не трэба было рабіць. Чорт
пацягнуў клао за язык (разм.) — як шкада
ванне з прычыны сказанага не дарэчы,
не па сутнасці. Чорт прынёс (паднёс, пры
гнаў) клао (разм., неадабр.) — пра таго, хто
прыйшоў, з'явіўся не ў пару недарэчы.
Чорту лысаму (разм.) — невядома каму
(аддаць, пакінуць і пад.). Чорт яго бяры
(разм.) — добра, няхай будзе так; згода.
Чэрці носяць бзе, клао (разм., неадабр.) —
аб тым, хто ходзіць невядома дзе. Што за
чорт! (разм.) — як выражэнне здзіўлен
ня, незадаволенасці. Якога чорта! (разм.,
груб.) — выражэнне негатыўных адносін
да каго-н., зласлівасці, незадавальнення.
Як чорт пад крыжам (разм.) — вельмі моц
на (дрыжаць, калаціцца). Ц ламямм/. чбрцік,
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-а, л/м. -і, -аў, л/. Ц дрылі, чартоўскі, -ая, -ае
(да 1 знач.) /чбртаў, -тава (да 1 знач.). %ртоўскае масламме. %ртаеа стеарэмме (ла
янка).
ЧбРТАЎ, -ава. 1. ад. чорт. 2. Вельмі
дрэнны, непрыемны (разм.). V л*лроз.
%ртаеа работа. 3. У спалучэнні са слова
мі, якія абазначаюць вялікую колькасць,
ужыв. для іх узмацнення (разм.). %рта#а
процьма. 0 Чортава вока — акно ў балоце.
Чортаў тузін — пра лічбу 13.
ЧОС, -у, л/. У выразе: даць (задаць) чосу
(разм.) — прабраць каго-н. за што-н.
ЧОЎНАПАДОБНЫ, ая, ае Падобны
на човен; які мае форму чоўна.
ЧУБ, -а, л/я. -ьі, -бў, л/. 1. Пасма вала
соў, якая спадае на лоб або ўзнімаецца
над ілбом (звычайна ў мужчын). 2. Пасма
доўгіх валасоў пакінутая на цемені бры
тай галавы; асяледзец (даўней у запарожцаў і ўкраінскіх казакоў). 3. Прыўзнятае
пер'е на галаве некаторых птушак. Ядры
ца з чубам, б Брацца за чубы (разм., неа
дабр.) — біцца. II ламямм/. чуббк, -бкА, л/м.
-бкі^ -бкбў л/.
ЧУБАТКА, -і, ДЗ/ -тцы, л/м. -і, -так, зк.
Птушка з чубам на галаве (звычайна пра
курыцу).
ЧУБАТЫ, -ая, -ае. 1. З чубам. Чубатая
курыца. 2. Як састаўная частка некаторых
батанічных і заалагічных назваў. V м/алфем. Ч. рабчык. Ц маз. чубатасць, -і, зк.
ЧЎБІЦЦА, чўблюся, чўбішся, чўбіцца;
мезак. (разм.). Біцца; сварыцца.
ЧЎБІЦЬ, чўблю, чўбіш, чўбіць; мезак.
(разм.). Тузаць за валасы; біць, лупцаваць.
.Хто каео любіць, той таео / чубіць (пры
казка).
ЧУВАЦЬ, у форме імф. і ў змач. сык. 1.
Можна чуць, чуецца. Ч, як бозкбзк барабаміць у м/ь/бы. 2. Ёсць звесткі пра каго-,
што-н. (разм.). /Сто ч. ма сееце?бацька ме
еярмууся з яаммы, і мімоза ме чуваць лра яео.
3. Успрымацца органамі пачуццяў. Ч. мах
быму.
ЧУВАШКІ, -бў абз. чувАш, -А, м. На
род, які складае асноўнае насельніцтва
Чувашскай Рэспублікі, што ўваходзіць
у склад Расійскай Федэрацыі. Ц зк. чу
вашка, -і, ДА/ -піцы, л/м. -і, -шак. Ц лрыл/.
чувашскі, -ая, -ае.
ЧУВЯКІ, -аў абз. -вАк, -вякА, л/. Мяккі
абутак без абцасаў (пераважна ў народаў
Каўказа). Ц ярым. чувячны, -ая, -ае.
ЧУДЗЬ, -і, зк., зб. (гіст.). У Старажыт
най Русі: агульная назва некаторых заходняфінскіх плямёнаў. Ц лрыл/. чудскі^ -Ая,
-бе.
ЧУЖАЗЕМЕЦ, -мца, мм. -мцы, -мцаў,
м. Чалавек з чужой краіны; іншаземец. Ц
зк. чужазёмка, -і, ДА/-мцы, мм. -і, -мак.
ЧУЖАЗЕМНЫ, -ая, -ае. Тое, што і зал/езкмы (у 1 знач.), іншаземны. Чузказеммыя захолм/к/.
ЧУЖАЗЕМШЧЫНА, ы, зк 1. Чужая
зямля, краіна; чужына. 2. Усё чужое, чу

жаземнае (культура, звычаі і пад.; неа
дабр.). Захалляцца чузказемм/чь/мам.
ЧУЖАК, -А, л/м. -і^ -бў м. (разм.). 1.
Чужы, прышлы чалавек, чужынец. 2. Ча
лавек, які па духу поглядах і пад. чужы ў
якім-н. асяроддзі. ^м ч. сяроб іх. 3. Не род
ны чалавек, не сваяк. Ц зк. чужачка, -і, ДА/
-чцы, мм. -і, -чак (да 1 знач.). Ц лрь/м. чу
жацкі, -ая, -ае.
ЧУЖАНІН, -а, мм. чужАне, чужАн, м.
(нар.-паэт.). Чужынец.
ЧУЖАНІЦА, -ы, ДА/ -у, Т -ам, м.; ДА/
-ы, Т -ай (-аю), зк. мм. -ы, -ніц. 1. Чужы,
нетутэйшы чалавек; іншаземны захопнік.
2. Чалавек, які па духу поглядах і пад. чу
жы ў якім-н. асяроддзі. 3. Не родны, не
сваяк.
ЧУЖАРОДНЫ, -ая, -ае. Чужы; неўлас
цівы, нехарактэрны. Чузкаробмь/я з^еь/. Ц
моз. чужароднасць, -і, зк
ЧУЖАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца; ме
злк. 1. Пазбягаць каго-, чаго-н.; цурацца.
Робмыя ме чузкал/ся яео. 2. Не праяўляць
цікавасці да чаго-н. Арь/тык ме чузкаўся
е/стррь//.
ЧУЖЙ, -Ая, -бе. 1. Не ўласны, які на
лежыць каму-н. іншаму, не свой. Вузкая
км/еа. V бом. Де браць чузкоеа (наз.). 2. Не
звязаны роднаснымі, сваяцкімі, блізкімі
адносінамі. Яярамя брата / сястры тут
был/ / чузкыя любз/. 3. Які не з'яўляецца
месцам пастаяннага жыхарства, радзімай
для каго-н. Вузкая старомка. 4. Далёкі па
сваіх поглядах, інтарэсах ад чаго-н. Ц маз.
чужасць, -і, зк. (да 2 і 4 знач.).
ЧУЖЁІНА, -ы, зк. Няродная, чужая
краіна, зямля, .Жыць ма чузкь/ме.
ЧУЖЙНЕЦ, -нца, мм. -нцы, -нцаў м.
Чужы, нетутэйшы чалавек; іншаземны
ворац захопнік. Лызеал/ць робму/о зямлю аб
чузкымцаў. II зк. чужынка, -і, ДА/-нцы, мм.
-і, -нак. II лрым. чуж&нскі, -ая, -ае.
ЧЎЙНЫ, -ая, -ае (разм.). 1. Які звяр
тае на ўсё пільную ўвагу; здольны востра
чуць, тонка адчуваць. Дзец/ был/ лаб чуммым маадябам мац/. Чуммае зуха. 2. Які вос
тра перажывае што-н., рэагуе на што-н. Ч.
ба чузкоеа еора. 3. Асцярожны; насцяро
жаны. Чуммыя крок/. 4. Неглыбокі, чуткі.
У. сом. Чуммая брымота. Ц маз. чуйнасць, -і,
зк.
ЧЎКЧЫ, -аў абз. чўкча, -ы, м. Народ,
які складае асноўнае насельніцтва Чукоц
кай і Каракскай аўтаномных акруг, што
ўваходзяць у склад Расійскай Федэрацыі.
II зк. чукчанка, -і, ДА/-нцы, мм. -і, -нак.
ЧУЛЛІВЫ, -ая, -ае. 1. Якому ўласці
ва ўспрымальнасць знешніх, фізічных
раздражненняў. Чу/м/еыя мереы. 2. Які
здольны ўлавіць нават нязначнае знешняе
ўздзеянне. У. лрь/бор. 3. Здольны да сен
тыментальнасці, тонкаадчувальны. Чулл/еае сзрца. Яб зеро любз/ робяцца чулл/еым/
ба /мм/ых. II маз. чуллівасць, -і, зк.
ЧУЛЫ, -ая, -ае. 1. Які адносіцца да ка
го-н. з любоўю, уважліва, спагадліва. Ч.
чалавек. 2. Які сведчыць пра ўважлівасць,
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спагадлівасць да людзей. *7улыя слоеы. 3.
Уражлівы, успрымальны. Зўлае бзіцячае
сзрца. 4. Які тонка, лёгка ўспрымае што-н.
органамі пачуццяў. У. слых. Ц няз. чўласць,
-і, лс.
ЧУМ, -а, мн. -ы, -аў, .м. Лёгкае перанос
нае жыллё конусападобнай формы ў нека
торых паўночных народаў якое зроблена з
жэрдак, абцягнутых шкурамі, карой, войлакам і пад. Ц ярым. чумны, -ая, -ае.
ЧУМА, -ьі, лс. Вострая інфекцыйная
хвароба. Элібэмія чумы. Ц ярым. чўмны, -ая,
-ае.
ЧУМАК, -А, мн. -ц -бў м. (уст.). Возчык
і гандляр ва Украіне і на поўдні Расіі, які
перавозіў на валах соль, рыбу і іншыя та
вары. II ярым. чумацкі, -ая, -ае. Ч. абоз.
ЧУМАКАВАЦЬ, кўю, -куеш, кўе;
-кўй; незак. (уст.). Займацца чумацкім
промыслам, быць чумаком. Ц наз. чумака
ванне, -я, н. / чумацтва, -а, н.
ЧУМІЗА, -ы, лс. Расліна сямейства зла
кавых, падобная на проса. Ц ярым. чумізны,
-ая, -ае.
ЧЎНІ, -яў абз. чунь, -я, м. Гумавы ці
скураны абутак у выглядзе галёшаў якія
надзяваюцца пры рабоце ў шахтах, рудні
ках і пад.; бахілы.
ЧУПРЙНА, -ы, мн. -ы, -рын, лс. Пасма
валасоў якая спадае на лоб або ўзнімаец
ца над ілбом; чуб; а таксама валасы нао
гул. Умелая ч.
ЧУРЗК, -а, мн. -і, -аў, м. На Каўказе:
плоскі прэсны белы хлеб у форме вялікай
ляпёшкі. II ярым. чурэчны, -ая, -ае.
ЧУТКА, -і, ДАТ -тцы, мн. -і, -так, лс.
Вестка аб кім-, чым-н., звычайна яшчэ не
пацверджаная. *7уткал/і зямля яоуня<цд.
ЧЎТКІ, -ая, -ае. 1. Які лёгка і добра
ўспрымае што-н. слыхам, нюхам. Хуткія
сабакі. 2. Уражлівы, успрыімлівы. Чут
кая буа/а. 3. Неглыбокі, лёгкі. Ч. сан. Ц наз.
чуткасць, -і, лс.
ЧЎТНА і ЧУТНб. 1. безас., у знач. зык.
Можна чуць. 27е ч. песень. 2. безас., у знач.
зык. Ёсць звесткі (разм.). 77ра яео нічоеа не
ч. /йякіх наеін не ч. ? 3. у знач. яабочн. сл.
Кажуць, як кажуць, нібыта (разм.). Ён, ч.,
бобра зарабляе.
ЧУТНАСЦЬ, -і, лс. 1. Ступень выраз
насці гучання. Дрэнная ч. радыёперадачы.
2. Магчымасць чуць, слухаць каго-, штон. Зона чутнасці.
ЧУТНб ел. чутна
ЧЎТНЫ, -ая, -ае; чуцён, чутнА, -нб. 1.
Такі, што можна чуць. Дебзь ч. м/элт ста
рога бору. 2. у знач. зык. Чуецца, гучыць,
адчуваецца. У кнізе ч. лобых еграічнай еістяоры/ беларус/.
ЧУТЫ, -ая, -ае. Вядомы, аб якім ужо
чулі. Чутае здарэнне. 0 Дай бог чутае ба
чыць (разм.) — пра пажаданне здзяйснен
ня абяцанага.
ЧУХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не
зак. 1. Чухаць, скрэбці сваё цела ці якуюн. яго частку. Сабака чухаецца. 2. лерак.
Рабіць што-н. марудна, без жадання

(разм ). Абліць ч., пора справамі займацца.
II зак. пачўхацца, -аюся, -аешся, -аецца. Ц
наз. чўханне, -я, н.
ЧУХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак., каеом/то. 1. Скрэбці, драпаць, каб пазбавіцца
свербу. Ч. сліну. 2. яеран. Трывожыць, тур
баваць каго-н. (разм.). 0 Чухаць патыліцу
(разм.) — быць заклапочаным чым-н. Ц
зак. пачухаць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. чухан
не, -я, н.
ЧЎЦЦА, чўюся, чўешся, чўецца; не
зак. 1. (7 і 2 ас. не ўлсые.). Быць чутным,
успрымацца на слых. Чулася музыка. Чууся смех. 2. (7 і 2ас. неўлсые.). Успрымацца
органамі пачуццяў; адчувацца. Чуецца яах
кеетак. У лескі чууся смутак і лсальба. 3. у
знач. яабочн. сл. чўецца, чўлася. Адчувацца,
думацца. Яна к/еала еалаеой, але, чулася,
была занята сваімі бул/камі. 4. як або якім
чынам. Адчуваць сябе, быць у пэўным ста
не. ^ббра чулася нам у лесе. Ц зак. пачўцца,
-чўецца (да 1 і 2 знач.).
ЧУЦЦЁ, -А, н. 1. Здольнасць жывёл
адшукваць, заўважаць што-н. органа
мі пачуццяў пераважна нюхам. 2. яеран.
Здольнасць чалавека разумець, угадваць,
заўважаць што-н. 77ра%?ес/йнае ч.
ЧУЦЬ', чўю, чўеш, чўе; чўты; незак.
1. каео-а/то. Успрымаць што-н. на слых,
пры дапамозе органаў слыху. Ч. лтум/ыны
сяеў. Ч музыку. 2. без бая. Мець слых. Ён
фэнна чуе. 3. аб кім-чым, яра каео-м/то і з
бабан. Атрымліваць якія-н. звесткі, давед
вацца. 7// чулі лазіну ? Я чуў м/то ў еас бы
лі еосці. 4. каео-м/то і з бабан. Успрымаць,
пазнаваць шляхам адчування; адчуваць.
77тум/к/ чуюць яахолабанне. 7ы чуем/, м/то
яахне бымам?5. (са словам «сябе*). Мець
пэўныя (фізічныя, псіхічныя) адчуванні;
адчуваць. Ён чуў сябе тут як бома. 6. у знач.
яабочн. сл. чўеш (чўеце). Ужыв. для пацвяр
джэння сказанага, як настойлівае ўказан
не, патрабаванне чаго-н. (разм.). 7бльк/
не спазніся, чуем// ТТрыязбжай абаеязкоеа,
чуем// 0 Дух чуць чым (разм.) — адчуваць
чыю-н. строгасць, баяцца каго-н. І чуць
не чуў (разм.) — поўны адказ ад чаго-н.
На свае (уласныя) вушы чуць; сваімі вуша
мі чуць — непасрэдна самому чуць што-н.
Не чуць душы ў к/м (разм.) — вельмі моц
на, бязмежна любіць каго-н. Не чуць зямлі
пад сабой (разм.) — адчуваць вялікую ра
дасць, захапленне. Не чуць ног пад сабой
(разм.) — вельмі стаміцца ад бегу доўгай
хадзьбы і пад. Чуць з трэціх вуснаў — чуць
што-н. не непасрэдна, а праз каго-н. Чуць
краем вуха (разм.) — часткова, няпоўнас
цю, няправільна чуць што-н. Ц зак. пачўць,
-чўю, -чўеш, чўе; -чўты (да 1, 3 і 4 знач.).
ЧУЦЬ, нрысл. і злуч. 1. ярысл. Ледзь,
ледзьве. Стаміўся, м/то ч. бабому бамм/оў.
2. лрысл. Зусім нямнога, злёгку. Ч. больм/.
Ч. леям/. 3. злуч. Ужыв. ў даданых часавых
сказах у знач.: як толькі, ледзь толькі. Ч.
узыбзе сонца — маці ўжо на наеах. 0 Чуцьчуць — зусім нямнога. Чуць што — як
толькі што здарыцца, пры ўсякім выпадку

ЧУМ-ЧЫЙ
ЧЎЧАЛА, -а, мн. -ы, чўчал, н. 1. Напха
ная чым-н. скура жывёлы ці птушкі, якая
знешнім выглядам нагадвае жывую жывё
лу ці птушку. Ч. зубра. Ч. аароны. 2. Фігура,
падобная на чалавека, для адпуджвання
птушак у садзе, агародзе; пудзіла. Леаробнае ч. 3. Пра неахайнага, бруднага, дрэнна
апранутага чалавека (разм., пагард.). /Сто
ў цябе за еыаляб? 77ё чалавек, а ч./4. Ужыв.
як лаянкавае слова (разм.). Ч. ты еарохаеае. Ц лрым. чўчальны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ЧЎШКА, -і, ДА/-шцы, мн. -і, -шак, ж.
(разм.). Свіння.
ЧУШКА , -і, ДА/-шцы, л/н. -і, -шак, ж.
(спец.). Невялікі злітак металу ў форме
бруска, звычайна прызначаны для пера
плаўкі. Ч. чыгуну. II лрым. чўшкавы, -ая, -ае.
ЧХАЦЬ, чхАю, чхАеш, чхАе; незак. 1.
Міжвольна з шумам выдыхаць паветра
праз нос пры раздражненні слізістай аба
лонкі. 2. Утвараць рэзкія адрывістыя гукі
пры нераўнамернай рабоце (пра маторы,
механізмы і пад.; разм.). 3. лбран., на каео-іато. Не звяртаць увагі, выказваючы
пагарду да каго-н. (разм., груб.). Чхаў я на
яео. Чхаў ён на такія заеабы. Ц зак. тхнуць,
-ну -неш, -не; -нём, -няцё, -нуць; -ні (да
1 знач.). II наз. чханне, -я, н. (да І знач.). Ц
ярым. чхальны, -ая, -ае (да 1 знач ). Ч. еаз.
ЧЫГЎН, -ў і -А, м. 1. -ў. Сплаў жалеза
з вугляродам, больш крохкі, менш коўкі,
чым сталь. 7?ыллаўка чыгуну. 2. -А. Гар
шчок з такога сплаву. 77астаеіць ч. у печ. Ц
ламян/а. чыгунак, -нкА, мн. -нкі^ -нкбў м.
(да 2 знач.) і чыгўнчык, -а, л/н. -і, -аў м. (да
2 знач.). II лрым. чыгўнны, -ая, -ае.
ЧЫГУНАЛІЦЕЙНЫ, -ая, ае Які мае
адносіны да выплаўкі, ліцця чыгуну (у 1
знач.) Ч. заеоб.
ЧЫГУНАЛІЦЕЙШЧЫК, а, мн і, аў
м. Рабочы, які займаецца выплаўкай чы
гуну, ліццём чыгунных вырабаў
ЧЫГУНАПЛАВІЛЬНЫ, ая, -ае Тое,
што і чыгуналіцейны. Ч. заеоб.
ЧЫГУНАЧНІК, а, мн і, аў м Работ
нік чыгуначнага транспарту Ц ж. чыгунач
ніца, -ы, мн. -ы, -ніц.
ЧЫГУНКА, -і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак,
ж. І. Рэйкавая дарога, прызначаная для
руху цягнікоў ТТракласці чыгунку. Рамонт
чыгункі. 2. Комплекснае транспартнае
прадпрыемства, якое забяспечвае пера
возку пасажыраў і грузаў па такой даро
зе. ТТрацаеаць быскетчарам на чыгунцы. 3.
Чыгунная печка (разм.). Ц лрым. чыгунач
ны, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.).
ЧЫЖ, -А, мн. -ьі, -бў м. Невялікая ляс
ная пеўчая птушка сямейства ўюрковых. Ц
ярым. чыжбў, -жбва і чыжбвы, -ая, -ае.
ЧЁІЖЫК', -а, мн. -і, -аў, м. Тое, што і
чыж. II лрым. чыжыкавы, -ая, -ае.
ЧЙЖЫК?, -а, м. Дзіцячая гульня, у
якой завостраная з двух канцоў палачка
заганяецца кіем у круг; а таксама сама та
кая палачка. Туляць у чыжыка.
ЧЫЙ', чыА, чыё, займ. яыт. і абноены.
1. яыт. Указвае на прыналежнасць каго-,

ЧЫЙ-ЧЫР
чаго-н. каму-н. Чыя еэта ха/ла ? Чый еэта НОЗК?2. ПЫт. і абносны. З якой сям'і,
з якога роду. Чый ты бубзет? 3. Тое, што і
чый-небубзь (разм.). ТТехабз/ босы, аб^й чые
чарае/к/. 4. адносны. Падпарадкоўвае дада
ныя азначальныя сказы. Тата быў чалавек,
чыя хата стаяла на ўзлеску. 5. даносны.
Падпарадкоўвае даданыя дапаўняльныя
сказы, 77астаўн/ца паееболі/ла еучнял^ чые
сачыненне лептае. 6. даносны. Падпарад
коўвае даданыя дзейнікавыя сказы. Яяхай
/ном, чыя еэта тапка, / забярэ яе.
ЧЫЙ , чыю,
1. Высокі стэпавы ка
выль, які расце ў Сярэдняй і Цэнтральнай
Азіі. Сцябло чыю. 2. Высушаныя сцёблы
гэтай расліны, якія выкарыстоўваюцца
для пляцення розных вырабаў, а таксама
як сыравіна для папяровай і цэлюлознай
вытворчасці.
ЧЫЙ-НЁБУДЗЬ, чыА-нёбудзь, чыёнёбудзь; займ. неазнач. Які належыць каму-н.
ЧЫЙ-НІЧЁІЙ, чый-нічыА, чыё-нічыё;
займ. неазнач. Які належыць сяму-таму.
ЧЁІЙСЬЦІ, чыйсьці, чыёсьці, займ. не
азнач. Які невядома каму належыць. 77ачууся ч. стук. Ляжала на стале чьтсьц/
кнкжжа.
ЧЫК, еыкл. (разм.). 1. Ужыв. гукапераймальна для абазначэння кароткага ад
рывістага трэску, ляску і пад. Ухаце чыкал/
хобз/кй чык-чык... 2. у знач. сык. Ужыв. ў
знач. дзеясл. чыкаць—чыкнуць. ТТазком
чык — / пальца няма.
ЧЙКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца; не
зак., з к/м-чым (разм.). Валаводзіцца, ва
зіцца. Чаао з /м ч./
ЧЙКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. 1. (7 /
2 ас. не ўлсые.). Пра гукі, якія ўтвараюцца
работай некаторых механізмаў. 7абз/нн/к
чыкае. 2. тто і без бал. Хутка рэзаць, сячы
і пад. (разм.). Ц абнаяр. чыкнуць, -ну, -неш,
-не; -ні. II наз. чыканне, -я, н.
ЧЫКІЛЬГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак.
Ісці, кульгаючы, прыпадаючы на адну на
гу. II наз. чыкільганне, -я, н.
ЧЫКІЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. Тое,
што і чык/льеаць. Ц наз. чыкілянне, -я, н.
ЧЫЛІЙЦЫ, -аў, абз. чыліец, -лійца, м.
Народ, які складае асноўнае насельніцтва
Чылі. II лс. чылійка, -і, ДА/ -лійцы, мн. -і,
-ліек. II ярым. чылійскі, -ая, -ае.
ЧЫЛІКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак. Тое,
што і цырыкаць. II наз. чыліканне, -я, н.
ЧЫМ', злуч. 1. з/іуч. параўнальны. Ужыв.
для сувязі параўнальных сказаў і членаў
сказа са значэннем параўнання, супастаў
лення, якія паясняюць у галоўным сказе
прыслоўе ці прыметнік у форме вышэй
шай ступені параўнання. 77епт ехаць, чым
/сц/.
крыху бузкэйты, чым ты бумает.
2. злуч. супастаўляльны. Падпарадкоўвае
даданыя супастаўляльныя сказы і час
ткі сказа пры суадносным слове «тым» у
галоўным сказе. Чым хутчэй імчыцца аў
тамабіль, тым балей лазінны саяц/ць яео
фары. 3. Уваходзіць у склад састаўнога
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непадзельнага злучніка «перш чым», пры
дапамозе якога падпарадкоўваюцца дада
ныя часавыя сказы. 77е/?т чым есці, трэба
мыць рукі.
ЧЫМ^ ал. што.
ЧЫІМСЬЦІ ал штосьці
ЧЙМСЯ', злуч. параўнальны (разм.).
Ужыв. для сувязі параўнальных зваро
таў, якія паясняюць адзін з членаў сказа
ў форме вышэйшай ступені параўнання.
АТеб салабзейты, ч. цукеркі.
ЧЙМСЯ , займ. неазнач. (разм.). Тое,
што і чымсьці. Бн быў ч. незадаволены.
ЧЫН', -у і -а, мн. -ы, -бў м. 1. -у. Служ
бовы разрад у вайсковых і цывільных слу
жачых. Ч. маёра. 77а заеобзеўяео быў залікі
ч., бырэктарскі. 2. -а. Пасада або асоба,
якая займае пасаду (разм.). Чыны бынламатычнаеа ранеу. О Класныя чыны — цы
вільныя званні, якія прысвойваюцца пракурорска-следчым работнікам пракурату
ры. Ніжні чын — салдат у царскай арміі ў
адрозненне ад афіцэраў 0 Чын чынам (чынаром); чын па чыну (разм.) — найлепш;
так, як трэба.
ЧЫШ, -у м. У Т адз. л. ў спалучэнні з
прыметнікам і займеннікам ужыв. ў знач.:
спосаб, прыём; гэта спалучэнне адпавядае
прыслоўю са знач. дадзенага прыметніка
або займенніка. 7ак/м чынам. Тйілеэкжым
чыпам. т4блазебным чыпам. 0 Грэшным чы
нам (у знач. пабочн. сл.; разм.) — трэба
прызнацца; на жаль.
ЧЫНАДРАЛ, -а, лт. -ы, -аў м. (разм.,
пагард.). Чыноўнік, бюракрат.
ЧЫНАРА, -ы, мн. -ы, -нАр, зк. Дрэва
сямейства платанавых; усходні платан. Ц
прым. чынАравы, -ая, -ае.
ЧЫНАШАНАВАННЕ,
я, н (уст,
іран.). Павага, шанаванне старшых па чы
не, па службовым становішчы.
ЧЫНІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., чьініцца;
незок. Рабіцца, дзеяцца, адбывацца. Узёсцы чынілася неспразяблізасць.
ЧЫНІЦЬ, чыніб, чыніш, чіяніць; чынены; незак., тто. 1., Рабіць, учыняць,
тварыць. Запас бябы не чыніць. 2. Рабіць
кудзелю. ^Жанчыны чынілі кубзелю. Ц зак.
учыніць, -чыніб, -чыніш, -чыніць; -чьінены (да 1 знач.).
ЧЁІННЫ, -ая, -ае (кніжн.). 1. Дзей
сны, актыўны. Браць ч. ўбзел у ерамабскім
зкыцц/. 2. Важны, салідны. Ч. еыаляб. Ц наз.
чыннасць, -і, зк.
ЧЫНОЎНІК, а, мн і, аў, м 1. Дзяр
жаўны служачы, які мае чын або займае
дзяржаўную пасаду. 2. перан. Той, хто вы
конвае сваю работу фармальна, без жыво
га інтарэсу, строга па інструкцыі. Ц нрым.
чынбўніцкі, -ая, -ае і чынбўны, -ая, -ае (да
1 знач.).
ЧЫНОЎНІЦТВА, -а, н 1. зб Чыноў
нікі (ал. чыноўнік у 1 знач.). Дробнае ч. 2.
перан. Паводзіны, псіхалогія, уласцівыя
чыноўніку (у 2 знач.). Яму неўласціва ч.
ЧЫНУША, -ы, ДА7-у, Т-ам, мн. -ы, -аў
м. (разм., пагард.). Чыноўнік, бюракрат.

ЧЫНШ, -у м. (гіст.). 1. У феадальнай
Еўропе: рэгулярныя натуральныя і гра
шовыя плацяжы зямельнаму ўласніку за
карыстанне зямлёй. 2. У Беларусі і Літ
ве ў 15—19 стст.: грашовы аброк. Ц нрым.
чыншавы, -ая, -ае.
ЧЫНШАВІК, -а, л<н. -і; -бў, л<. (гіст.).
1. У феадальнай Еўропе: селянін, які ка
рыстаўся зямлёй часова або бестэрмінова,
за што плаціў чынш. 2. У Беларусі і Літ
ве ў 15—19 стст.: селянін, асноўнай фор
май павіннасці якога быў грашовы аброк,
чынш. II нрым. чыншавіцкі, -ая, -ае.
ЧЫРАНЁ ел. чыраня.
ЧЫРАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
зк. Тое, што і чырок.
ЧЫРАНЯ і ЧЫРАНЁ, нАці, мн нАты,
-нАт, н. Птушаня чырка.
ЧЯіРВА ал чырвы
ЧЫРВАНА... (ал чырвона...). Першая
састаўная частка складаных слоў; ужыв.
замест «чырвона...», калі націск у дру
гой частцы слова падае на першы склад,
напр.: чырванагубы, чырблназорны, чыр
вананосы, чырблнатвары, чырванафлоцец.
ЧЫРВАНАБОКІ, -ая, ае 3 чырвоным
бокам. У. яблык.
ЧЫРВАНАВАТЫ, ая, ае 3 чырвоным
адценнем, блізкі па колеры да чырвонага.
ЧЫРВАНАВОКІ, -ая, -ае 3 чырвонымі
вачамі. Чырванавокая плотка.
ЧЫРВАНАГУБЫ, ая, ае 3 чырвоны
мі губамі.
ЧЫРВАНАДЗЮБЫ, ая, ае 3 чырво
най дзюбай.
ЧЫРВАНАДРЭЎНЫ, ая, ае Зроб
лены з чырвонага дрэва. Чы/жянабрэўная
мэбля.
ЧЫРВАНАДРЭЎШЧЫК, а, мн і, аў
м. Спецыяліст па вырабе мэблі з каштоў
ных гатункаў драўніны.
ЧЫРВАНАЗЁМ, -у м. Урадлівая, бага
тая перагноем жалезістая глеба субтрапіч
най зоны. II нрым. чырваназёмны, -ая, -ае.
ЧЫРВАНАНОГІ, ая, ае 3 чырвонымі
нагамі. У. бусел.
ЧЫРВАНАНОСЫ, ая, ае 3 чырво
ным носам.
ЧЫРВАНАПЁРКА, -і, ДА/ рцы, мн і,
-рак, зк. Рыба сямейства карпавых з чыр
вонымі плаўнікамі.
ЧЫРВАНАПЁРЫ, -ая, ае 3 чырво
ным апярэннем (пра птушак), з чырвоны
мі плаўнікамі (пра рыб).
ЧЫРВАНАСКУРЫ, ая, ае 1. З чыр
вонай або чырванаватай скурай. Ч. твар.
2. З цёмна-жоўтай, чырванаватай афар
боўкай скуры (пра індзейцаў Амерыкі).
ЧЫРВАНАСЦЯЖНЫ, ая, -ае Узна
гароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга. Ч.
ансамбль.
ЧЫРВАНАТВАРЫ, ая, ае 3 чырво
ным тварам. Ч. лейтэнант.
ЧЫРВАНАФЛОЦЕЦ, лбтца, мн лбт
цы, -лбтцаў м. Воінскае званне радаво
га саставу Ваенна-Марскіх Сіл СССР (з
1935 г да 1946 г., калі яно было заменена
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званнем «матрос»). Ц лрым. чырванафлоц
кі, -ая, -ае.
ЧЫРВАНАШЧОКІ, ая, ае 3 чырвонымі, румянымі шчокамі. У. хлопчык. Ц
лаз. чьц)ванашчёкасць, -і, ж.
ЧЫРВАНІЦЬ, ёю, ёеш, ёе; незак
l. Станавіцца, рабіцца чырвоным, .йа за
хадзе пачынала ч. неба. 2. Пакрывацца ру
мянцам, станавіцца чырвоным ад прыліву
крыві. У. аб злосці. 3. лбран. Саромецца,
/азорыць нялраўбў і не чь/реанее. 4. (7 і 2
ac. неўжыб.). Вылучацца сваім чырвоным
колерам, віднецца (пра што-н. чырвонае).
II зак. счырванёць, -ёю, -ёеш, -ёе (да 2 і З
знач.) і пачырванёць, -ёю, -ёеш, -ёе (да 1
і 2 знач.).
ЧЫРВАНІЦЦА, ванібся, -вбнішся,
-вбніцца; незак. 1. Афарбоўвацца ў чырво
ны колер. 2. (7 і2ас. не умые.). Вылучацца
сваім чырвоным колерам.
ЧЫРВАНІЦЬ, -ваніб, -вбніш, -вбніць;
-вбнены; незак., каео-м/то. 1. Рабіць чыр
воным, барвовым, надаваць чырвоны
колер каму-, чаму-н. УзыхоіЗз^а сонца і
чырбаніла неба. 2. Фарбаваць у чырвоны
колер.
ЧЁІРВАНЬ, -і, ж. 1. ел. чырвоны. 2.
Чырвоная пляма, пачырваненне ад пры
ліву крыві, запалення. 3. Румянец. 7бор
наліўся чырбанн/о.
ЧЫРВОНА.. і ЧЫРВОНА-... (а такса
ма чырвана...) Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. чырвоны (у 1—3
знач.), з чырвоным, напр.: чырбонаеалобы,
чырбонаеборбзейскі, чырбонаормеец; чь/рбона-карычнебы, чь/^еоно-ня/?эс^ь/.
ЧЫРВОНААРМЕЕЦ,
-мёйца, мн
-мёйцы, -мёйцаў, м. (гіст.). Баец Чырво
най Арміі. II лрым чырвонаармёйскі, -ая,
-ае.
ЧЫРВОНАГАЛОВІК, а, мн і, аў, м
Тое, што і лабасінабік.
ЧЫРВОНАГАЛОВЫ, ая, ае 3 чырво
най галавой, галоўкай. Ч. Дзяцел. Ч ерыб.
ЧЫРВОНАГВАРДЗЕЕЦ, -дзёйца, мн
-дзёйцы, -дзёйцаў м. (гіст.). Баец Чырво
най гвардыі. II лрым. чырвонагвардзёйскі,
-ая, -ае.
ЧЫРВОНЕЦ, нца, мн нцы, -нцаў
м. 1. Назва замежных залатых манет (ду
катаў, цэхінаў) у дапятроўскай Расіі. 2.
Найменне рускіх залатых манет 3-рублё
вай і 5-рублёвай вартасці ў 18—19 стст. 3.3
1922 г да 1947 г: грашовы крэдытны білет
у 10 рублёў. II лрым. чырвонцавы, -ая, -ае.
ЧЫРВОНЫ, ая, ае 1. Які мае афар
боўку аднаго з асноўных колераў спектра,
што ідзе перад аранжавым; колеру крыві.
Чырвоныя ламіборы. Ч. алобак. 2. Пачырва
нелы ад прыліву крыві да скуры. Ч. тбар.
3. Звязаны з рэвалюцыйнай дзейнасцю,
з савецкім ладам, з Чырвонай Арміяй. Ч.
клмднйзц?. Чырвоныя (наз.) уступалі ў еораб. 4. Як састаўная частка некаторых ба
танічных і заалагічных назваў. Ч. перац.
О Чырвонае віно — віно, прыгатаванае
з цёмных гатункаў вінаграду. Чырвоная

кніга — кніга Міжнароднага саюза аховы
прыроды і прыродных рэсурсаў якая змя
шчае ў сабе кароткія звесткі аб распаўсю
джанні, колькасці, біялогіі і мерах аховы
рэдкіх відаў жывёл і раслін усяго свету.
Чырвоная рыба — рыба сямейства асятро
вых. Чырвоны лес — хваёвы лес. Чырвоны
напал — такая ступень нагрэву, пры якой
металы пачынаюць свяціцца чырвоным
святлом. Чырвоны радок — першы радок
абзаца. Ц /ню. ч&рвань, -і, ж. (да 1 і 2 знач.).
ЧЙРВЫ, -аў, абз. чырва, -ы, ж. Кар
тачная масць з малюнкам у выглядзе чыр
воных сэрцаў II лрым. чырвовы, -ая, -ае.
ЧЫРК, быкл. І. Ужыв. гукапераймальна
для перадачы кароткага гуку пры трэнні.
2. у злач. зык. Ужыв. ў знач. дзеясл. чыр
каць (разм.). йа кавалку лал еры — ч. бы ч.
ЧЙРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; яезак. 1.
Праводзіць чым-н. па чым-н., пакідаючы
след, лінію. Ч. бульбу ла /ларцы. 2. Хутка,
неакуратна пісаць. 3. Утвараць характэр
ныя гукі (пра некаторых птушак). Ц абнакр.
чырканўць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё,
-нўць; -ні\да 1 і 2 знач.) і чыркнуць, -ну
-неш, -не; -ні (да 3 знач.). Ц лаз. чыркан
не, -я, л.
ЧЫРбК, -ркА, мя. -ркі^ -ркбў, м. Невя
лікая вадаплаўная птушка падсямейства
качак. II ярым. чырковы, -ая, -ае.
ЧЫРЙКАЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , ае;
яезак. Тое, што і цырыкаць. Ц абяакр. чы
рыкнуць, -не. II каз. чырыканне, -я, я.
ЧЫСЛб, -А, я. Дзень у парадкавым ра
дзе іншых дзён гэтага месяца; дата. тібзяачыць забнім чыслом.
ЧЫСТАВІК, -А, мя. -і^ -бў м. (разм.).
Чыставы рукапіс, чыставы варыянт чаго-н. 77ералісаць у ч.
ЧЫСТАВІКІ, -Ая, -бе. 1. Перапісаны,
перароблены начыста; выпраўлены. 2.
Прызначаны для канчатковай апрацоўкі
дэталей (спец.). Ч. разец. Чыс/лаеая апра
цоўка.
ЧЫСТАГАТУНКОВЫ, ая, ае Адбор
ны, чыстага гатунку. Чыстаеатункобае на
сенне. II наз. чыстагатунковасць, -і, ж
ЧЫСТАКРОЎКА, -і, ДА/-рбўцы, мн. -і,
-рбвак, ж. (разм.). Чыстакроўная, паро
дзістая жывёла.
ЧЫСТАКРОЎНЫ, ая, ае 1. Чыстай,
не змешанай пароды (пра жывёл). Жара
бец чыстакроўнай ларобы. 2. Сапраўдны,
праўдзівы (разм.). Ч. арыстакрат. Ц наз.
чыстакроўнасць, -і, ж.
ЧЫСТАПАРОДНЫ, ая, ае Які на
лежыць да якой-н. адной пароды, мае
ўласцівыя ёй прыкметы (пра племянную
жывёлу). Чысталоробная жыбёла. Ц наз.
чыстапароднасць, -і, ж
ЧЫСТАПІСАННЕ, я, н (уст ) Вучэб
ны прадмет у пачатковых класах, які ста
віў сваёй мэтай выпрацоўку прыгожага
выразнага почырку ў вучняў (у савецкай
школе). З^ок чыстапісання.

ЧЫР-ЧЫС
ЧЫСТАСАРДЭЧНЫ, -ая. -ае. Шчыры,
адкрыты. Ч. чалавек. Чыстасарбэчнае пры
знанне. II наз. чыстасардэчнасць, -і, ж.
ЧЫСТАСОРТНЫ, -ая, ае Не змеша
ны, адборны, вышэйшага, чыстага сор
ту. Чыстасортная лм/аніца. Ц наз. чыста
сортнасць, -і, ж
ЧЫСТАТА, -ьі, ДА/-тацё, ж. Тое, што
і чысціня.
ЧЫСТАЦЕЛ, -у, м. Травяністая расліна
сямейства макавых з жоўтымі кветкамі,
сабранымі ў парасонападобныя суквецці,
і млечным сокам; падтыннік.
ЧНіСТЫ, -ая, -ае; чысцёйшы. 1. Незабруджаны, незапэцканы. Чыстая бялізна.
Чыстая лаблоеа. 2. Пра работу: які патра
буе кваліфікацыі, умення; звязаны з тым,
што не вельмі пэцкае, брудзіць. 2?н лрыбык
працаваць на чыстай рабоце. 3. Выкананы,
зроблены акуратна, старанна, без хібаў.
Тйкатудка чыстай работы. 4. Са свабод
най, адкрытай, нічым не занятай паверх
няй. Чыстае поле. Ч. ліст лапары. Чыстае
неба. 5. Без пабочных дамешак або з няз
начнымі дамешкамі. Ч. спірт. Чыстая
м/зрсць. Чыстае лаеетра. Чыстая баба. 6.
Выразны ў гучанні, без пабочных шумаў
гукаў Даносіўся ч. еук збаноў. Ч. еолас са
лаўя. 7. Які адпавядае пэўным нормам,
правілам (пра мову, склад і пад.). Таеарыў
на чыстай беларускай моее. 8. леран. Ма
ральна бездакорны, сумленны, шчыры;
без карыслівых думак і дзеянняў Чалаеек з чыстым сумленнем. Чыстыя пачуц
ці. 9. Абсалютны, поўны (разм.). Чыстая
лраўба. Тата чыстая еылабкобасць. 10. Не
звязаны з практычным прымяненнем;
лроціл. прыкладны. Чыстая тэорыя. О
Чыстая вага — вага чаго-н. без посуду без
упакоўкі і пад.; нета. Ц наз. чыстатА, -й, ДА/
-тацё, ж. (да 1, 3—5 і 8 знач.).
ЧЙСЦЕЦ, -стца, л?. Паводле вучэння
каталіцкай царквы: месца, дзе душы ня
божчыкаў ачышчаюцца ад грахоў перш
чым трапіць у рай.
ЧЫСЦЕЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; незак. Ста
навіцца больш чыстым (у 1,4 і 7 знач.).
ЧЫСЦЁХА, -і,ДА/-у, Г-ам,м.;ДА/-цёсе, Т-ай (-аю), ж., мн. -і, -цёх (разм.). Пра
таго, хто вельмі любіць чысціню і імкнец
ца да чысціні, ^бнка мая еялікая ч.
ЧЙСЦІК', -у, м. Травяністая раслі
на сямейства ясноткавых з кветкамі, са
бранымі ў мяцёлкі, і шурпатаваласістым
сцяблом.
ЧЁІСЦІК , -а, мн. -і, -аў м. Марская
птушка атрада чысцікавых, якая жыве
на скалах па берагах паўночных мораў Ц
лрым. чысцікавы, -ая, -ае.
ЧЫСЦІЛІШЧА, а, н Тое, што і чыс

цец. II ярым чысцілішчны, -ая, -ае.
ЧЫСЦІЛЬШЧЫК, -а, мн -і, -аў, м Ра
ботнік, які займаецца чысткай чаго-н. V
бымахобаў. Ч. бопіаў. Ц ж. чысцільшчыца,
-ы, мн. -ы, -чыц.

ЧЫС-ЧЭР
ЧЫСЦІНЯ, -і; лс 1. <м. чысты 2. Чыс
ты стан чаго-н. Захоўваць чысц/ню / лоробок у кеотзры, //а рабочым .месцы.
ЧЙСЦІЦЦА, чьішчуся, чысцішся,
чысціцца; незок. Чысціць (у 1 знач.) сябе
ці сваё адзенне, абутак. Ц зок. вычысціц
ца, -чышчуся, -чысцішся, -чысціцца / па
чысціцца, -чьішчуся, -чысцішся, -чысціц
ца. II коз. чЫшчанне, -я, к. / чЫстка, -і, ДЛ/
-тцы, лс.
ЧЙСЦІЦЬ, чЫшчу чЫсціш, чЫсціць;
чЫшчаны; кезак. 1. коао-м/то. Рабіць чыс
тым, здымаючы гразь, пыл і пад. з паверх
ні чаго-н. Ч. касцюм. 2. мана. Здымаць
лупіны, скуру луску і пад. (з гародніны,
садавіны, рыбы і інш.; разм.). V бульбу. 7.
рыбу. 3. м/то. Ачышчаць, вызваляць ад та
го, што забруджвае, загрувашчвае што-н.
% саб. 4. лерак., коео-м/л/о. Абкрадаць, ра
баваць (разм.). 5. лерак., каео (м/то). Ла
яць каго-н., сварыцца на каго-н. (разм.).
II зак. вычысціць, -чышчу -чысціш, -чыс
ціць; -чышчаны (да 1 і 3 знач.), ачЫсціць,
-чЫшчу -чЫсціш, -чЫсціць; -чышча
ны (да І—4 знач.) / пачысціць, -чЫшчу
-чЫсціш, -чЫсціць; -чЫшчаны (да 1—4
знач.). II каз. чЫстка, -і, ДМ -тцы, лс.,
чЫшчанне, -я, к (да 1—3 знач.) / ачЫстка,
-і, ДМ-тцы, лс. II лрым. чысцільны, -ая, -ае
(да 1 знач.; спец.). У. аерэеам.
ЧЫТАБЕЛЬНЫ, ая, ае Тое, што і чы
тэльны. У почырк. II наз. чытабельнасць, -і,
лс.
ЧЫТАЛЬНАСЦЬ, -і, лс. Пашыранасць,
папулярнасць якога-н. твора сярод чыта
чоў.
ЧЫТАЛЬНІК, -а, мн -і, -аў м Чалавек,
які з высокім майстэрствам чытае тво
ры мастацкай літаратуры; артыст, дэкла
матар. II лс. чытальніца, -ы, мн. -ы, -ніц. II
лрым. чытальніцкі, -ая, -ае.
ЧЫТАЛЬНЫ, -ая, -ае. Прызначаны
для пытання, заняткаў з кнігамі, часопіса
мі. Уыт/мьнояз/мл.
ЧЫТАЛЬНЯ, і, мн і, -лень / льняу
лс. Спецыяльнае памяшканне ў бібліятэ
цы для пытання ці заняткаў. Лупіць кн/е/
бля чыл/альн/.
ЧЫТАНКА, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак,
лс. Кніжка, падручнік, дзе змешчаны не
вялікія тэксты, творы ці ўрыўкі з твораў
для практыкавання ў пытанні, набыцця
навыкаў пытання; хрэстаматыя. Дзіця
чая ч.
ЧЫТАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Аецца;
незак. 1. Паддавацца пытанню; быць чы
тэльным. Ллаеябанне чытаецца з ц/каеасцю. Бобл/с цялска чытаецца. 2. безас. Пра
наяўнасць жадання ці магчымасці чытаць.
Мне сёння не чытаецца. 3. леран. Распазна
вацца, угадвацца па якіх-н. прыкметах. У
зачах чытаўся сум.
ЧЫТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; чйтаны; не
зак. 1. м/то і без бал. Адрозніваць і спалу
чаць літары ў словы, успрымаць што-н.
напісанае, надрукаванае літарамі; вымаў
ляць для тых, хто слухае, што-н. напіса
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нае, надрукаванае. У ла скдабах. 2>ее//а
ч. У. унукам казку. 2. каео-м/то і без бал.
Знаёміцца са зместам чаго-н. напісанага
або надрукаванага (з якім-н. творам, аў
тарам і пад.); атрымліваць звесткі з кніц
часопісаў і інш. У. алоеесц/ Ласмя Лыкаеа.
У. энцыклалебыю. Алолчык мноеа чытае. 3.
м/то. Разумець, разбірацца ў якіх-н. зна
ках, абазначэннях. У. ноты. У. чарцялсы.
4. м/то і без бал. Па знешніх прыкметах
распазнаваць, угадваць што-н. (перажы
ванні, думкі і пад.). У. чулсыя бумк/. Бн чы
таў у яе зачах страх. 5. м/то. Пераказваць
які-н. тэкст на памяць. У. на памяць баі/кі.
6. м/то. Выкладаць вусна перад аўдыторы
яй. У лекцыі. 0 Чытаць мараль (натацыі,
павучанні) — гаварыць з кім-н. строгім то
нам, робячы вымову дакараючы за што-н.
II зак. прачытаць, -Аю, -Аеш, -Ае; -чйтаны. Ц
наз. чытАнне, -я, н., чйтка, -і, ДА/-тцы, мн.
-і, -так, лс. (да 1—3 знач.) / прачытанне, -я,
н. (да 1, 2, 5ібзнач.).
ЧЫТАЧ, -А, мн. -ьі, -бў м. 1. Тбй, хто
чытае якія-н. творы, да каго звернуты тво
ры пісьменнасці. Ялаеябанне слабабалася
чытачам. 2. Наведвальнік, абанент гра
мадскай бібліятэкі. Бібліятэка лраеобзіць
лерарэеістрацыю чытачоў. Ц лс. чытАчка,
-і, ДА/ -чцы, мн. -і, -чак. Ц лрым. чытацкі,
-ая, -ае.
ЧЙТКА, -і, ДА/-тцы, мн. -і, -так, лс. 1.
ел. чытаць. 2. Чытанне ўголас чаго-н. 3.
Чытанне акцёрамі п'есы па ролях (від рэ
петыцыі).
ЧЫТАЛЬНЫ, -ая, ае Які лёгка чы
таецца; выразны. У. почырк. Ц наз. чы
тальнасць, -і, лс.
ЧЫХ', -у м. Тое, што і чханне. Раптам
на яео напаў чых.
ЧЫХ , еукалерамм. Ужыв. для перадачы
рэзкага адрывістага гуку пры чханні.
ЧЙХАЎКА, -і, ДА/ -ўцы, лс. (разм.).
Тое, што і чханне.
ЧЫХІР, -у м. Каўказскае чырвонае ві
но хатняга вырабу.
ЧЭЗЛЫ, -ая, -ае. 1. Які слаба расце,
хілы (пра расліны). 2. Хваравіты, слабы,
кволы. II наз. чэзласць, -і, лс.
ЧЭЗНУЦЬ, -ну -неш, -не; чэз, -зла;
-ні; незак. 1. (7 і 2ас. неўлсые.). Станавіц
ца чэзлым (у 1 знач.). Лб засухі чэзла ўсе на
полі. 2. Губляць здароўе, сілы. Алолчык чэз
на еачах. 3. Станавіцца менш выразным,
змяншацца, прападаць. Ба світанні зоркі
на небе чэзлі, станавіліся нябачнымі.
ЧЭК', -а, л/н. -і, -аў м. 1. Грашовы да
кумент з распараджэннем укладчыка бан
ка аб выдачы прад'яўніку сумы з бягучага
рахунку ці пералічэнні грошай на іншы
рахунак. У. на лраб^ўніка. Лаблісаць ч. 2.
Талон з касы з пацвярджэннем сумы, ат
рыманай за тавар, а таксама талон у касу
ад прадаўца з указаннем сумы, якую пат
рэбна заплаціць. Дыбіць ч. у касе. Ц лрым.
чЗкавы, -ая, -ае. Уэкаеая кнілска.
ЧЭІР, -а, м. Участак поля з пасевамі
рысу абгароджаны землянымі валікамі

для затрымкі вады. Рысавыя чэкі. Ц лрь/м.
чЗкавы, -ая, -ае.
ЧЭКА, нескл., лс. (з вялікай літары;
гіст.). Скарочаная назва надзвычайнай
камісіі — органа, створанага для бараць
бы з контррэвалюцыяй, сабатажам і спе
куляцыяй; існавала ў СССР у 1918—1922
гг Супрацоўнік У.
ЧЭКІСТ, -а, 3/ -сце, мн. -ы, -аў м.
(гіст.). Супрацоўнік Чэка. Ц лс. чэкістка,
-і, ДА/ -тцы, мн. -і, -так. Ц лрым. чэкісцкі,
-ая, -ае.
ЧЭЛЯДЗЬ, -і, лс., зб. 1. Насельніцтва
феадальнай вотчыны Старажытнай Русі,
якое знаходзілася ў разнастайных формах
залежнасці ад феадалаў (гіст.). 2. Дваро
выя людзі, слугі (гіст.). 3. нерол. Людзі ніз
кага службовага становішча, якія імкнуц
ца выслужыцца перад высокапастаўлены
мі асобамі (пагард.).
ЧЭМЕР, -у м. Тое, што і чамярыца. Ц
лрь/м. чэмерны, -ая, -ае.
ЧЭМПІЁН, -а, мн -ы, -аў м 1. Спарт
смен (або спартыўная каманда) — пера
можца ў спаборніцтвах у якім-н. відзе
спорту на першынство горада, краіны,
свету. У. свету ла м/охмотох. У. 2ц%юлы ла
боксе. 2. Жывёліна, якая заняла першае
месца на выстаўцы, у спаборніцтвах. Ц лс.
чэмпіёнка, -і, ДА/-нцы, мн. -і, -нак. Ц лрым.
чэмпіёнскі, -ая, -ае
ЧЭМПІЯНАТ, -у, /1/ -нАце, м Спа
борніцтва на першынство ў якім-н. відзе
спорту або ў спартыўных гульнях. У. свету
ла скачках у вым/ыню.
ЧЭПІК, -а, мн. -і, -аў м. Тое, што і ба
кас. II лрым. чэпікаў, -кава, -кавы / чэпіка
вы, -ая, -ае.
ЧЭПЧЫК ад чапец
ЧЭРАВА, -а, н. 1. Бруха, жывот (разм.).
2. Унутраная частка жывата чалавека, жы
вёлы. Разв/ццё ллоба ў чэраве мац/.
ЧЭРАВАВЯШЧАЛЬНІК, а, мн і, -аў,
м. Чалавек, які мае здольнасць чэрававя
шчаць. II лс чэрававяшчальніца, -ы, мн. -ы,
-ніц.
ЧЭРАВАВЯШЧАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае;
незак., м/то. Іаварыць, не рухаючы губамі,
ствараючы ўражанне, што гукі ідуць з жы
вата, з чэрава. Ц наз. чэрававяшчанне, -я, н.;
лрь/м. чэрававяшчальны, -ая, -ае.
ЧЭРАП, -а, мн. чарапы, чарапбў м.
1. Косці, якія ўтвараюць цвёрдую асно
ву галавы ў пазваночных. 7раўма чарана.
2. часцей мн. Абломак, аскепак разбітага
глінянага, шклянога і пад. посуду. Ц лрым.
чарапнй, -Ая, -бе.
ЧЭРВЕПАДОБНЫ, ая, -ае Падобны
на чарвяка. У абростак.
ЧЭРВЕНЬ, -я, м. Шосты месяц калян
дарнага года. II лрым. чэрвеньскі, -ая, -ае.
ЧЭРВІ27/. чарвяк.
ЧЭРНЬ', -і, лс., зб. (уст., зневаж.). Про
сты народ, людзі, якія належалі да ніжэй
шых непрывілеяваных слаёў грамадства.
ЧЭРНЬ, -і, лс. 1. Гравіроўка металіч
ных вырабаў пераважна сярэбраных і за-

931
латых, штрыхі якой запаўняюцца спецы
яльным чорным сплавам, а таксама выра
бы, апрацаваныя такім чынам. 2. Чорная
вугальная фарба арганічнага паходжання
(спец.). II лрь/л/. чэрневы, -ая, -ае.
ЧЭРПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; не
зяк., м/л/о. 1. Даставаць, набіраць чым-н.
што-н. вадкае або сыпкае. Ч. здбу. 4
клумкам лясок. 2. лерам. Набываць, браць
што-н. адкуль-н. (кніжн.). V бей,/. V с/лы.
II дй/дкр. чарпануць, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -нЦда 1 знач.). Ц няз. чэрпан
не, -я, н. II лрь/м. чарпальны, -ая, -ае.
ЧОРСТВЫ, -ая, -ае. 1. Засохлы, цвёр
ды, сухі, нясвежы. Ч. хлеб. %рс/ябдя булка.

2. лерам. Нячулы, бяздушны. Ч чдлдзек.
Чэрсл/еая бум/д. Ц маз. чэрствасць, -і, лс.
ЧЭСАНКІ, -нак. Мяккія і тонкія валён
кі з часанай воўны.
ЧЭСНЫ, -ая, -ае. 1. Праўдзівы, прамы;
добрасумленны. Ч. чалавек. Ч. ўчынак. 2.
Заснаваны на правілах чэсці, добрапрыс
тойнасці. Чэснае лсыцце. Чэснае /мя. 3.
Маральна чысты, цнатлівы. 0 Чэснае сло
ва — выраз, які ўпэўнівае ў праўдзівасці
чаго-н. II наз. чЭснасць, -і, лс.
ЧЭСЦЬ, -і, лс. 1. Вартыя павагі і гор
дасці маральныя якасці чалавека; яго
адпаведныя прынцыпы. Слрдед чэсц/. 2.
Добрая, незаплямленая рэпутацыя чала
века. 2,дрдн/ць ч. сеамео /мя. 3. Цнатлівасць

ЧЭР-ШАЙ
(пра жанчын). 4. Слава, павага, паша
на. Тосц/ еебдл/, кал/у аказваць ч. Ч. мі яму,
лтло сдмддббднд працуе. 0 Аддаць чэсць ка
л/у — прывітаць ваеннага, прыклаўшы ру
ку да галаўнога ўбору. Пара і чэсць знаць
(разм.) — пара закончыць што-н.
ЧЭХІ, -аў, дбз. чэх, -а, м. Заходнесла
вянскі народ, які складае асноўнае на
сельніцтва Чэхіі. II лс. чЭшка, -і, ДА/-шцы,
л/н. -і, -шак. II лрь/м. чЭшскі, -ая, -ае.
ЧЭШКА' ел чэхі
ЧЭШКА' ал. чэшкі
ЧЭШКІ, чЭшак, дбз. чЭшка, -і, ДА/
-шцы, лс. Спартыўныя тапачкі на лёгкай
(звычайна на ласінай) падэшве для занят
каў гімнастыкай.
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ШАБАС, -у л/. 1. Суботні адпачынак,
суботняе свята, усталяванае яўрэйскай
рэлігіяй. 2. Тое, што і м/ббдм/.
ШАБАСАВАЦЬ, сўю, сўеш, сўе;
-сўем, -сўеце, -сўюць; -сўй; нездк. Свят
каваць шабас. /ррэ/ м/дбдсдедл/ зеычдмнд
лд корчмдх.
ШАБАШ, -у м. У сярэдневяковых па
вер'ях: начное зборышча і разгул ведзь
маў.
ШАБАШ, -ў, м. (разм.). 1. Заканчэнне
работы, перапынак для адпачынку, /ўйме
лдкл/кдў нд м/. 2. у зндч. еык. Скончана, да
волі. Язд /ядкое балы// брдццд не бўбў, м/.
ШАБАШНІК, а, л/н і, аў м (разм ,
неадабр.). Той, хто падраджаецца на пры
ватныя выгадныя заработкі. /Даняць м/дбдм/н/кдў. II лрь/м. шабашніцкі, -ая, -ае.
ШАБАШНІЧАЦЬ, -аю, аеш, -ае; не
здк. (разм ). Быць шабашнікам.
ШАБАШЫЦЬ, -шу -шыш, -шыць; не
здк. (разм.). 1. Канчаць або перапыняць
работу. 2. Зарабляць грошы, выконваючы
выгадную работу, акрамя асноўнай (не
адабр.). II здк. пашабашыць, -шу -шыш,
-шыць.
ШАБЕЛЬНЫ ад шабля
ШАБЛІСТ, а, Л/ сце, л/н -ы, -аў л/
Спартсмен, які займаецца фехтаваннем
на шаблях. Хдмднбд м/дбл/сл/дў.
ШАБЛбН, -а / -у, м 1. а, мн ы, аў
Узор, па якім штампуюцца аднолькавыя
вырабы. 2. -у лердн. Агульнавядомы, збі
ты ўзор, штамп, які слепа пераймаюць.
27дзбяадць н/дблону ў рдббце. Ц лрь/м. шаб
лонны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ШАБЛОННЫ, ая, ае 1. ал. шаб
лон. 2. лердн. Які з'яўляецца шаблонам
(у 2 знач.); збіты, банальны. /йдблонныя
%рдзы. /Ч лдбыхоб бд слрдеь/. II ндз. шаб
лоннасць, -і, лс. (да 2 знач.).
ШАБЛЯ, -і, мн. -і, -бель / -яў лс. Ха
лодная зброя з доўгім выгнутым клінком.
Сячы м/дблям/ еордед. Лл/рдб у спі о м/дбель

(гзн. складаецца са ста кавалерыстаў). Ц
лдмянм/. шабелька, -і, ДА/ -льцы, мн. -і,
-лек, лс. II лрыл/. шабельны, -ая, -ае. .Ша
бельныя нолсны.
ШАБУЛДЁІХ, у зндч еык. (разм.). Упаў
кінуўся ў ваду
ШАБУЛДЁІХНУЦЦА, нуся, нешся,
-нецца; -ніся; здк. (разм.). З шумам, хутка
ўпасці, уваліцца ў ваду балота і пад.
ШАБУЛДЫХНУЦЬ, ну, неш, не;
-ні; здк. (разм.). 1. /д/ло. Кінуць у ваду або
выплеснуць ваду куды-н. 24 кдмень у едбу. 2. Тое, што і н/дбудбыхнуццд.
ШАВЁЦ, шаўцА, мн. шаўцы, шаўцбў, м.
Майстар па шыцці і рамонце абутку.
ШАВЁЦКІ, -ая, -ае. Звязаны з шыццём
і рамонтам абутку або які служыць для
шыцця і рамонту абутку Шдеецкдя слрдед. /У. едр/д/лд/л.
ШАВІЁТ, -у Л/-ёце, м. Мяккая, крыху
варсістая шарсцяная тканіна для верхняй
вопраткі. II лрь/м. шавіётавы, -ая, -ае.
ШАВІНІЗМ, -у м. Крайні нацыяна
лізм, які прапаведуе нацыянальную і ра
савую выключнасць і распальвае нацыя
нальную варожасць і нянавісць. Ц лрь/л/.
шавіністычны, -ая, -ае
ШАВІНІСТ, -а, Л/ -сце, мн ы, аў
м. Рэакцыянер, прыхільнік шавінізму. Ц
лс. шавіністка, -і, ДА/ -тцы, мн. -і, -так. Ц
лрым шавінісцкі, -ая, -ае
ШАВЯЛІЦЦА, -вяліўся, -вёлішся, -вёліцца; нездк. 1. Злёгку варушыцца. Д/сце
м/деел/ццд. 2. (7 / 2 дс. неўлсые.). Мітусліва
перасоўвацца, знаходзіцца ў хаатычным
руху. Мурдк/к/ н/дееляццд ў мурдеемн/ку.
3. лердн. Праяўляць актыўнасць, ажыц
цяўляцца. /Тороб м/деел/ццд. 4. (7 / 2 дс. не
ўлсые.), лердн. Праяўляцца, прабуджацца
(разм.). 227дееляццд бумк/. 22/деял/лдсл ндбзея. 5. зде. шавялі(це)ся. Ужыв. пры пабу
джэнні да дзеяння (разм ). Аўл/чэм м/деял/ся/ II здк. пашавяліцца, -вялася, -вёлішся,
-вёліцца. II дй/дкр. шавяльнўцца, -вяль-

нўся, -вяльнёшся, -вяльнёцца; -вяльнёмся,
-вельняцёся, -вяльнўцца; -вяльніся (да 1
знач.). II ндз. шавялённе, -я, н. (да 1 знач.).
ШАВЯЛІЦЬ, -вялк5, -вёліш, -вёліць;
нездк. 1. кдео-м//ло. Злёгку прыводзіць у
рух, кратаць. 2?ецер м/деял/ўл/сце. 2. лердн.,
кдео-м/л/о. Прымушаць да дзейнасці, пра
цы, выводзіць са стану вяласці, абыяка
васці да навакольнага. 2?дс не м/деял/, бык
сдм/ не збдедбдецеся н/чоед зрдб/^ь. Я/м//ло
не /ддеел/ць яе бу/цу. 3. чь/м. Злёгку рухаць.
227. лдльцдм/. 0 Шавяліць мазгамі — ду
маць. II здк. пашавяліць, -вяліб, -вёліш,
-вёліць. II дй/дкр. шавяльнўць, -вяльнў,
-вяльнёш, -вяльнё; -вяльнём, -вельняцё,
-вяльнўць; -вяльнь Ц ндз. шавялённе, -я, н.
ШАВЯЛЙЭРА, -ы, лс. Пышныя, густыя
валасы на галаве.
ШАГ, -у мн. шагі^ -бў, м. 1. Тое, што і
крок (у 1 і 2 знач.). 2. Пэўная адлегласць
паміж суседнімі аднатыпнымі элемента
мі (у механізмах, дэталях машын; спец.).
2/7. рдзьбы. II лрь/л/. шагавы, -ая, -ае (да 2
знач.).
ШАГАМ, лрысл. Мерна пераступаючы
нагамі, не бягом. Донь плоў /н. 2/7. мерк//
(каманда).
ШАГІСЦІКА, -і, ДА/ -ціцы, лс. (неа
дабр.). Абучэнне маршыроўцы (на шкоду
іншым, больш істотным ваенным занят
кам).
ШАЙБА, -ы, мн. -ы, -аў, лс. 1. Падклад
ка пад гайку ці плешку шрубы ў выглядзе
плоскага металічнага кольца. 2. Невялікі
цяжкі гумавы дыск, які ўжыв. пры гульні
ў хакей. 22/дмбў/ (вокліч хакейных балель
шчыкаў якія падахвочваюць ігракоў). Ц
лрь/м. шайбавы, -ая, -ае.
ШАЙКА, -і, ДА/ -йцы, мн. -і, ш&ек, лс.
(разм.). Ірупа людзей, аб'яднаных якой-н.
злачыннай дзейнасцю. 2/7 бднбы/лдў. 2/7.
лсул/кдў.
ШАЙТАН, -а, мн. -ы, -аў м. У мусуль
манскай міфалогіі: злы дух, сатана.

ШАК-ШАМ
ШАКАЛ, -а, мл. -ы, -аў м Драпежная
жывёліна сямейства сабачых, якая харчу
ецца пераважна мярцвячынай. Ц лрым. ша
кальны, -ая, -ае / шакаліны, -ая, -ае.
ШАКАЛАД, -у, Л/-дзе, м. 1. Кандытар
скі выраб, які атрымліваюць шляхам пе
рапрацоўкі зерня какавы з цукрам. 77/п/лкл іллклялёў. 2. Салодкі напітак на малацэ з парашку гэтага вырабу Лыл/ць кубак
іллклялбу. Ц лрым. шакаладны, -ая, -ае.
227. колер (карычневы). 227лклялблле брэел
(вечназялёнае паўднёвае дрэва, з насення
якога атрымліваюць какаву).
ШАКАЛАДКА, -і, ДА/-дцы, мл. -і, -дак,
зк. (разм.). Плітка шакаладу або шакалад
ная цукерка.
ШАКАЛАД НА-... Першая частка скла
даных слоў са знач.: колеру шакаладу ка
рычневы, з адценнем такога колеру, напр.:
іллклллблл-буры, іллклялблл-клрычлееы.
ШАКІРАВАЦЬ, -рую,
руеш, руе;
-руй; -раваны; лезлк., клао (млно/ Ставіць
у няёмкае становішча, бянтэжыць пару
шэннем правіл прыстойнасці. Мяле іллк/руе яео %,лрм&/!ьллсць бл еэлілел члллеекл.
ШАЛ, -у М -е, м. 1. Псіхічны стан ча
лавека, ахопленага вялікім гневам, узбу
джэннем, шаленствам; раз'юшанасць.
%лл#ек быў у моле / л/ лл ілліл ле зелзклў. 2.
мл. -ы, -аў. Гарэзлівасць, свавольства; гу
лянка. Слыл/це сале ілллы. 46 чулсоел мялу
ў елллее круц/ццл.
ШАЛАМІЦЬ, -ламліб, -лбміш, -лбміць;
лезлк. 1. клао ('мяло/ Ашаламляць, рабіць
моцнае ўражанне, прыводзіць у замяшан
не. 25лілел члллеекл л/чоел ле збз/уляе / ле
ілляоміі^ь. 2. клео-іл/ло. П'яніць, адурмань
ваць. Тлрэлкл ллчллл м/. едллеу.
ШАЛАНДА, -ы, ДА/-дзе, мл. -ы, -лАнд /
-аў зк. 1. Невялікая несамаходная з мел
кай пасадкай баржа для пагрузкі і разгруз
кі суднаў д ля перавозкі грунту з землечар
пальных снарадаў 2. На Чорным моры:
парусная пласкадонная рыбацкая лодка. Ц
лрым шаландны, -ая, -ае.
ШАЛАПЎТ, -а, М -пўце, мл. -ы, -аў, м.
(разм.). Легкадумны, пусты чалавек, ба
ламут, свавольнік. II зк. шалапутка, -і, ДА/
-тцы, мл. -і, -так.
ШАЛАПУТНІЧАЦЬ, аю, -аеш, -ае;
лезлк. (разм.). Паводзіць сябе як шалапут.
ШАЛАПУТНЫ, -ая, -ае (разм.). Легка
думны, дзівацкі, узбаламучаны. Ц ллз. ша
лапутнасць, -і, зк.
ШАЛАШ, -А, мл. -ы, -бў м. Тое, што і
бублл. II лрым. шалашны, -ая, -ае.
ШАЛЕВЫ ад шаль
ШАЛЁНЕЦ, -нца, мл. -нцы, -нцаў м.
Шалёны чалавек, вар'ят.
ШАЛЕНСТВА, -а, л. 1. Інфекцыйная
хвароба, якая паражае цэнтральную нер
вовую сістэму; вадабоязь. 2. лерлл. Край
няя ступень раздражнення, гневу. Дрыйец/
ў іл.
ШАЛЁЦЬ, -ёю, -ёеш, -ёе; лезлк. 1. (7
/ 2 лс. ле ўзкые.). Захворваць шаленствам
(пра жывёлу). 2. Прыходзіць у крайняе
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раздражненне, гнеў 227. лб злосці. 3. лерлл.
Бурна праяўляць сваё дзеянне, сілу. 222ллее еецер. 4. Рабіць учынкі, пазбаўленыя
разважлівасці, здаровага розуму. /У. лб
злхлллелля. С Шалець з раскошы (разм.) —
перабіраць, капрызіць ад перанасычанага
ўсім, забяспечанага жыцця. Ц злк. ашалёць,
-ёю, -ёеш, -ёе (да 1 і 2 знач.).
ШАЛЁВАЧНЫ ал. шаляваць, шалёўка.
ШАЛЁНЫ, -ая, -ае. 1. Хворы на ша
ленства (у 1 знач.). 227. елўк. 2. Які страціў
разважлівасць, цвярозы розум. 22/ллёлля,
ллло ?ны ллбумллл рлб/ць/ 3. лерлл. Вялі
кай сілы, напружаны; нястрыманы ў па
чуццях. 227ллёлля скорлсць. 4. лерлл. Неў
таймоўны, люты. 2/7 хлрлклілр. 5. лерлл.
Выпадковы, бязладны. 22/ллёлля куля. 0
Шалёныя грошы — грошы, якія лёгка да
стаюцца і таму расходуюцца неэканомна.
Шалёныя цэны (разм.) — вельмі высокія.
ШАЛЁЎКА, -і, ДА/ -ўцы, зк. 1. ал. ша
ляваць. 2. зб. Тонкія дошкі, якія ідуць на
абшыўку драўляных пабудоў а таксама
абшыўка з такіх дошак. 27лфлрблблць ілллёуку. 3. мл. -і, -лёвак. Адна з такіх дошак.
4. Накладныя планкі вакол акна, дзвярэй.
II лрым. шалёвачны, -ая, -ае
ШАЛІК, -а, мл. -і, -аў, м. Паласа з тка
ніны або шарсцяных нітак для захутвання
шыі. 2/ёллы іл.
ШАЛОМ, -а, мл. -ы, -аў м. Тое, што і
лліем (у 1 знач.; уст.).
ШАЛОПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезлк.
(разм.). Цяміць, разумець.
ШАЛУДЗІВЕЦЬ, -ею, -ееш, -ее; лезлк.
(разм.). Станавіцца шалудзівым. Ц злк. за
шалудзівець, -ею, -ееш, -ее
ШАЛУДЗІВЫ, -ая, -ае (разм.). Са стру
памі, каростай на скуры. 22/ллубзіеле клцяля. II ллз. шалудзівасць, -і, зк.
ШАЛУПАЙКА, -і, ДЛ7 -йцы, мл. -і,
-пАек, зк. Тое, што і л/ллулілл. ^ульбл з ліллулллклм/.
ШАЛУПІНА, -ы, зк. 1. Вонкавая мяк
кая прыродная абалонка (плода, бульбы
і пад.); скурка. Лббзерц/ ілллулілу з бу/іьбілы. 2. мл. -ы, -пін. Адходы пасля ачысткі
пладоў бульбы. Зб/рлць ілллулілы лл корм
се/ллям.
ШАЛУПІННЕ, я, л, зб 1. Шалупі
ны; адходы пасля ачысткі пладоў бульбы
і пад. Зелрыць бульбу ў ллмуліллі. 227. лб
бульбы. 2. лерлл., члао і якое. Што-н. не
патрэбнае, лішняе, наноснае. Лбселелць
елзклле лб еыллбкоелел л/ллулілля.
ШАЛФЁЙ, -ю, м. Травяністая расліна
сямейства губакветных з пахучымі квет
камі, адзін з відаў якой выкарыстоўваецца
ў медыцыне для лекавых настояў а такса
ма сам настой. 27лллсклць еорлл ллмфеем. Ц
лрым. шалфёйны, -ая, -ае.
ШАЛЬ, -я, мл. -і, -яў м. Доўгая вузкая
вязаная тканіна або тканая хустка. Абкру
ціць ілыю ллмем. II лрым. шалевы, -ая, -ае.
22/ клўлер.
ШАЛЬМАВАТЫ,
ая,
ае (разм)
Схільны да шальмоўства, хітраваты. 227.

члллеек. 227. быеляб. Ц ллз. шальмаватасць,
-і, зк.
ШАЛЬМАВАЦЬ, мўю, -мўеш, -мўе;
-мўй; -мавАны; лезлк. (разм.). 1. клао
/іллю/ Ганьбаваць, знеслаўляць. 22/ сумлелллел члллеекл. 2. Весці сябе несумлен
на ў якой-н. справе; хітрыць. 22/ у клрлілчллл еульлі. Ц злк. ашальмаваць, -мўю,
-мўеш, -мўе; -мўй; -мав&ны. Ц ллз. шаль
маванне, -я, л.
ШАЛЬМОЎСКІ, -ая, ае І. ад. шэль
ма. 2. Уласцівы шэльме; махлярскі, хітры
(разм.). 22/ быадяб.
ШАЛЬМОЎСТВА, -а, л Махлярства,
круцельства, махлярскі, хітры ўчынак. 22/
ў еульлі.
ШАЛЯ, -і, мл. -і, -яў зк. 1. Круглая і
плоская талерка вагаў 2. мл. Вагі, якія
складаюцца з такіх талерак. Узелзкыць лл
лілдях.
ШАЛЯВАЦЬ, лібю, -лібеш, -лібе;
-лібй; -лявАны; лезлк. Абшываць шалёўкай (у 2 і 4 знач.). 22/ хлліу. 22/ еоклы. Ц ллз.
шалёўка, -і, ДА/ -ўцы і шаляванне, -я, л. Ц
лрылі. шалёвачны, -ая, -ае.
ШАЛЯНІЦА, -ы, мл -ы, -ніц, м і зк. 1.
Безразважны чалавек, дзівак. 2. Дураслі
вы, свавольны чалавек.
ШАЛЯСЦЁЦЬ, -ляшчў, -лясціш, -лясціць; -лясцім, -лесціцё, -лясцбць; -лясці;
лезлк. Тое, што і іллллцець. 227лдясціцьл/сце
лл брэелх. II ллз. шалясцённе, -я, л.
ШАМАН, -а, мл. -ы, -аў, м. Чараўнік,
знахар у народаў рэлігія якіх заснавана на
кульце духаў магіі. Ц зк. шаманка, -і, ДЗ/
-нцы, мл. -і, -нак. II лрым. шаманскі, -ая,
-ае. 227лмллск/я злюііллллі.
ШАМАЦЁЦЬ, мачў, -маціш, -маціць;
-мацім; -маціцё, -мацаць; -маці; лезлк.
Шапацець, шумець; утвараць лёгкі шум,
шорах, кратаючы што-н. 222лмлцелл, лллблючы, лісі^е. /2е лілмлці лллерлй. Ц ллз. шамацённе, -я, л.
ШАМАЯ, -і^ зк. Прамысловая рыба
сямейства карпавых, якая водзіцца ў ба
сейнах Чорнага, Азоўскага, Каспійскага і
Аральскага мораў
ШАМКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лезлк. Га
варыць невыразна, шапялявячы. 22/ бяз
зубым ролілм. II ллз. шамканне, -я, л.
ШАМКІ, -бў. Бразготкі, бомы. Ц лрым.
шамкбвы, -ая, -ае.
ШАМОТ, -у, 3/ -мбце, м. (спец.). Аб
паленая да спякання гліна, а таксама вог
нетрывалая цэгла з такой гліны. Ц лрым.
шамотавы, -ая, -ае. 22/лмллілеля цэадл.
ШАМПАНСКАЕ, ага, л Пеністае ві
награднае віно, насычанае вуглякіслым
газам.
ШАМПІНЬЁН, а, мл -ы, -аў, м Ядо
мы шаравата-белы пласціністы грыб. Ц
лрым шампіньённы, -ая, -ае.
ШАМПЎНЬ, ю, мл -і, -яў м. Мыль
ная пахучая вадкасць або крэм. 227. бля елллслў. Аўіллмлбмьлы іл.
ШАМІІЎР, -а, мл. -ы, -аў м. Завостра
ны металічны стрыжань для смажання
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шашлыку на агні. Ц л/?ым. шампурны, -ая,
-ае.
ШАМЯКАЎ, ава У выразе: шамякаў
суд (разм.) — несправядлівы, прадузяты
суд,разбор.
ШАНАВАННЕ, -я, н 1. Глыбокая пава
га. Лбнос/ццд бд кдео-н. з м/дндедннем. А/де
м/./2. Выражэнне ўдзячнасці, гонару, увагі
і пад. Вязаць кдму-н. м/.
ШАНАВАЦЦА, -нўюся, нўешся, -нў
ецца; -нўйся; нездк. Быць асцярожным,
берагчыся. 7рэбд м/., не л^дстублседццд.
ШАНАВАЦЬ, -нўю, -нўеш, -нўе; -нўй;
-навіны; нездк., кдео-м/то. 1. Беражліва
адносіцца, не расходаваць што-н. дарэм
на. 22Г седе збдроўе. 7У. 2ром/ы. 2. Адносіц
ца з пашанай, павагай да каго-, чаго-н.,
цаніць пгго-н., прытрымлівацца чаго-н.
ДГ ндро(9ныя т/юбь/цьй. 7У. сеем дўтдрытэт. 72/ лдрдбдк.
ШАНЕЦ, -нца, мн. -нцы, -нцаў, м. 1.
У Расіі ў І7—19 стст.: часовае палявое ча
тырохвугольнае ўмацаванне; акоп. 2. Ве
рагодная магчымасць ажыццяўлення ча
го-н. 72/днцы нд дослед. Яе ўлусц/ць м/днцу.
Ллом/н/ м/. II л/?ым. шанцавы, -ая, -ае (да 1
знач.). /Я. /нс/яру.мен/я.
ШАНОЎНЫ, -ая, -ае. Дастойны павагі,
паважаны; які выклікае павагу. 72/ ўзрост.
722дноўныя тдедрым/ы.Дпры звароце). Ц ндз.
шаноўнасць, -і, эк.
ШАНС, -у, лін. -ы, -аў, лі. Тое, што і м/днец (у 2 знач.).
ШАНСАНЁТКА і, ДМ -тцы, жн. -і,
-так, лс. 1. Песня жартаўлівага, часта
фрывольнага зместу якая выконваецца ў
кафэшантане. 2. Спявачка, якая выкон
вае такія песні. Ц лрыл*. шансанётны, -ая,
-ае (да 1 знач.).
ШАНТАЖ, -ў, л*. Запалохванне каго-н.
пагрозай выкрыцця або паведамлення
якіх-н. непажаданых звестак з мэтай вы
магання чаго-н. II лрыл*. шантажны, -ая,
-ае.
ШАНТАЖЫРАВАЦЬ,
рую,
руеш,
-руе; -руй; -раваны; лездк., кдео (м/то).
Дамагацца чаго-н. у каго-н. шляхам шан
тажу.
ШАНТАЖЫСТ, -а, 3/ сце, мн. ы, аў,
л*. Тбй, хто займаецца шантажом. Ц лс.
шантажыстка, -і, ДАТ -тцы, мн. -і, -так. Ц
лрыл*. шантажысцкі, -ая, -ае.
ШАНТРАПА, -ьі, лс., таксамазб. (разм.,
лаянк.). Пусты, нікчэмны чалавек. Яе едбз/ся з усякдй *ддн/лрдлом.
ШАНЦ, -у мн. -ы, -аў, л*. Тое, што і
м/днс.
ШАНЦАВАЦЬ, -цўе; бездс., лездк., кдму ў чым. Пра ўдачу ў чым-н. Яму м/днцуе ў
лсыцц/. II здк. пашанцаваць, -цўе. Ц ядз. шан
цаванне, -я, я.
ШАНЦАВЫ ал шанец
ШАПАВАЛ, -а, л*я. -ы, -аў л*. (уст.).
Майстар, які вырабляе валеннем шэрсці
капелюшы і іншыя рэчы.

ШАПАВАЛЬНЫ, -ая, ае Звязаны з
апрацоўкай шэрсці шляхам яе ўзбівання,
разрыхлення.
ШАПАВАЛЬНЯ, і, мн. і, лень /
-льняў, лс. Майстэрня або памяшканне,
дзе апрацоўваюць шэрсць для прадзення,
валення.
ШАПАЦЁЦЬ, -пачў, -паціш, -лаціць;
-лацім, -паціцё, -пацець; -паці; лездк. Аб
зывацца шолахам, шумець чым-н. сухім
або ўтвараць шолах, шум. 722длдц/ць чдро/л
лд бардзе еозерд. Я/ед м/длдц/ць слелым/ кдлдсдл*/. II ядз. шапацённе, -я, л.
ШАПАЧКА, -і, ДА/ -чцы, л*я. -і, -чак,
лс. 1. 27*. шапка. 2. Верхняя расшыраная
частка чаго-н., што мае стрыжань, ножку
і пад. Д/ ^рыбд. II лрыл*. шапачкавы, -ая, -ае
(да 2 знач.).
ШАПАЧНІК, -а, мн. -і, -аў л* Майстар,
які шые шапкі. Ц лс. шапачніца, -ы, л*л. -ы,
-ніц.
ШАПКА, -і, ДА/-пцы, л*я. -і, -пак, лс. 1.
Іалаўны ўбор, звычайна цёплы, мяккі. 3/моедя м/. 2. лердл. Тое, што мае форму ку
пала. 722длк/ хеой. Сяеедеыя м/длк/ браў. 3.
Тое, што і м/длдчкд (у 2 знач.). Д/. бдрде/кд.
4. Загаловак буйным шрыфтам, агульны
для некалькіх артыкулаў у газеце, а такса
ма назва ўстановы-выдаўца, серыі і пад.,
якая змяшчаецца на тытульным лісце кні
гі над загалоўкам (спец ). бюлетэнь еыбдеццд лдб мідлкдй л**я/стзрс/лед. 5. Верхні
брус над дзвярамі, акном для мацавання іх
(спец.), б Закідаць шапкамі — ужыв., калі
выхваляюцца чым.-н. у знач.: лёгка адо
лець, перамагчы. На разбор шапак (прый
сці, паспець, з'явіцца і пад.; разм.) — к
канцу калі ўсе разыходзяцца, усё скон
чылася. На злодзеі і шапка гарыць — пра
вінаватага ў чым-н. чалавека, які сам сябе
выдае чым-н Па Сеньку і шапка — пра
таго, хто не заслугоўвае лепшага. Па шап
цы даць кдму (разм.) — выгнаць, зняць
з работы. Шапка валіцца (разм.) — пра
што-н. надта высокае. Шапка расце на га
лаве (разм.) — пра вялікі страх. Ц лдмянм/.
шапачка, -і, ДА/ -чцы, мн. -і, -чак, лс. (да
1 знач.). II знеедлс. шапчына, -ы, мн. -ы,
-чьін, лс. (да 1 знач.; разм.). Ц лрым. шапач
ны, -ая, -ае (да 1 знач.) / шапкавы, -ая, -ае
(да 1 знач.). Дд м/длдчны рдабор лрыйсц/,
лдслець і пад. (тое, што і на разбор шапак).
ДТдлдчядс зядёмстдд (выпадковае; разм ).
ШАПКАВАЦЬ, -кўю, -кўеш, -кўе;
-кўй; яездк. (разм.). 1. Уніжальна прасіць
каго-н. аб чым-н. 2. Рабалепстваваць, ніз
капаклоннічаць; вітацца, знімаючы шап
ку II ядз шапкаванне, -я, н.
ШАПТАЛА, -й, лс. Сушаныя на сонцы
абрыкосы або персікі з костачкамі.
ШАПТАЦЦА, шапчўся, шэпчашся,
шэпчацца; шапчуся; нездк. Гаварыць па
між сабой шэптам. 722длтдл/ся ў кутку суеебк/. II ндз. шаптанне, -я, н.
ШАПТАЦЬ, шапчў, шэпчаш, шЗпча;
шапчьі; нездк. Іаварыць шэптам. 727. нд еухд кдму-н. Д/. мдл/теы. Ц дбндкр. шапнўць,

ШАМ-ШАР
-нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні? Ц
ндз. шаптанне, -я, н.
ШАПТЎН, -А, мн. -ьі, -бў л* 1. Чалавек,
які шэпчацца. 2. лердн. Пляткар, распаў
сюджвальнік чутак. 3. Знахар, чараўнік
(уст.). II лс. шаптўха, -і, ДА/ -тўсе, мн. -і,
-тўх.
ШАПЯЛЯВІЦЬ, -лйўлю, -лйвіш, -ла
віць; нездк. Тое, што і м/дляляць. Ц ндз. ша
пяляўленне, -я, н
ШАПЯЛЯВЫ, -ая, -ае І. Які вымаўляе
свісцячыя гукі (с, з) падобна да шыпячых
(ш, ж). 722дляляеде бз*ця. 2. Пра свісцячыя
зычныя гукі: які вымаўляецца блізка да
шыпячых. Д/ еук. 722дляляед (прысл.) еымдўляць
II ндз. шапялявасць, -і, лс.
ШАПЯЛЯЦЬ, Яю, -Яеш, Яе; нездк
Іаварыць невыразна, з шапялявым адцен
нем. II ндз. шапялянне, -я, н.
ШАР, -а, мн. -Ы, -бў, м. І. У матэматы
цы: частка прасторы, абмежаваная сфе
рай. Рдбыус м/дрд. 2. Прадмет такой фор
мы. /йлмрбны м/. О Зямны шар — планета
Зямля. Паветраны шар — 1) лятальны апа
рат, які паднімаецца ў паветра лёгкім га
зам, што запаўняе яго шарападобную аба
лонку; 2) шарападобная цацка ў выглядзе
абалонкі, напоўненай паветрам або газам.
0 Хоць шаром пакаці — нічога няма, зусім
пуста. II лдмянм/. шЯрык, -а, мн. -і, -аў м. Ц
лрым. шаравй, -Ая, -бе (да 1 знач.).
ШАРАБАН, -а, мн -ы, аў м Лёгкі,
звычайна двухколавы экіпаж. Ц лрым. ша
рабанны, -ая, -ае.
ШАРАВАРЫ, -аў 1. Шырокія штаны
асаблівага крою, якія засоўваюцца ў ха
лявы. Хдздцк/я м/. 2. Род шырокіх штаноў
на гумках унізе. Дылсныя м/. Ц лрым. шара
варны, -ая, -ае.
ШАРАВАЦЦА, -рўюся, -рўешся, -рў
ецца; -рўйся; нездк. 1. Церці сябе чым-н.
(разм.). ЛІ. еяхоткдй. 2. (7 /2дс. неўлсые.).
Датыкаючыся, церці (у 1 знач.) адзін аб
другога пры руху. 7дл/ны м/друюццд дб сця
ну II ндз. шараванне, -я, н.
ШАРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
-равАны; нездк. 1. кдео-м/то. Чысцячы, ва
дзіць чым-н. узад і ўперад па паверхні. 727.
лдбло^у. 2. м/то дб м/то, лд чым і чым. Цер
ці (у 1 знач.) паверхняй аднаго прадмета
аб паверхню другога. Лблд м/друе дб бом/ку.
Дно лобк/ м/дрдедлд дб зямлю. Ц здк. выша
раваць, -рую, -руеш, -руе; -руй; -раваны
(да 1 знач.) / пашараваць, -рўю, -рўеш,
-рўе; -рўй; -равуны. Ц ндз. шараванне, -я, н.
ШАРАВЫ, -Ая, -бе. 1. ел. шар. 2. Які мае
форму шара. 722дрд#дя мдлднкд. 3. Які мае
шарападобную будову, дэталі. ІЛ. клдлдн.
ШАРАДА, -ы, ДА/-дзе, мн. -ы, -рАд, лс.
Загадка, у якой загаданае слова падзяля
ецца на часткі, а кожная частка нагадвае
самастойнае слова, якое трэба адгадваць,
каб выйшла галоўнае слова. Рдзыерыбдць
м/дрдбы.
ШАРАК, -А, мн. -і? -бў, м. (разм.). 1.
Шэры заяц. 2. Кафтан з шэрага сукна. Ц

ШАР-ШАС
млмянмі. шарачок, -чкб, лін. -чкі^ -чкбў лі.
(да 1 знач.).
ШАРАПАДОБНЫ, ая, ае Які мае
выгляд шара. 2/Азралабобныя бяк/яэрь//. 2Д.
ерыб. II ноз. шарападобнасць, -і, лс.
ШАРАХНУЦЦА, -нуся, -нешся, -нец
ца; -ніся; зак. Е Ад спалоху, нечаканасці
і пад. кінуцца ўбок, назад. Дюбзі міорахнул/ся нозоб. Т^бнь міцрохнуўся убок. 2. Моцна
ўдарыцца аб што-н. (разм.). 77/. /ілячолі аб
камлі бзеярэм. Ц незок. шарахацца, -аюся,
-аешся, -аецца. Ц лаз. шараханне, -я, м.
ШАРАХНУЦЬ, -ну -неш, -не; -ні; зак.
(разм.). 1. коео-мі/но і ла мылі, у міню. Моц
на, з шумам ударыць. ТСорохнуць ла пала
бе. 2. міню і чылі. Адрэзаць з сілай, хутка.
ДА кусок булкі. 3. Тое, што і шарахнуцца (у
1 знач.). Хол/ шарахнулі ўбок. Ц незак. ша
рахаць, -аю, -аеш, -ае. Ц наз. шараханне,
-я, н.
ШАРАХЦЁЦЬ, -хчў, -хціш, -хціць;
-хцім, -хціцё, -хц^ць; -хці; незак. (разм.).
Тое, што і шархацець. ДТо/ммсц/ць сухі смее. Ц
наз. шарахцённе, -я, н.
ШАРАЧАК, -чка і -чку, Аі. 1. -чку. Грубая
фарбаваная тканіна дамашняга вырабу. 2.
-чка, лін. -чкі, -чкаў Кафтан з такой ткані
ны. II лрылі. шарачковы, -ая, -ае.
ШАРАЧОК, чкА і -чкў, лі 1. -чкб, ал.
шарак. 2. Тое, што і таранак. Ц лрылі. ша
рачковы, -ая, -ае.
ШАРАШОВЫ ал. шарош-.
ШАРБЁТ, -у Л/ -бёце, лі. 1. Усходні
фруктовы прахаладжальны напітак. 2.
Салодкая густая маса з фруктаў кавы або
шакаладу з цукрам, часта з арэхамі.
ШАРІАНЎЦЬ ал шоргаць
ШАРІАЦЁЦЬ, -гачў, -гаціш, -гаціць;
-гацім, -гаціцё, -гацяць; -гаці; незок. Ша
пацець, шамацець, шумець. Дрэео шораоціць еоллелі ло сцяне. Ц ноз. шаргацённе, -я, н.
ШАРЖ, -а і -у лін. -ы, -аў, лі. 1. -у. Са
тырычная або гумарыстычная манера ад
люстравання каго-, чаго-н. у падкрэслена
скажоным, карыкатурным выглядзе. 2. -а.
Малюнак, партрэт, выкананы ў такой ма
неры. Сяброўскі ш. II лрылі. шаржавы, -ая,
-ае.
ШАРЖЫРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; незок., коео-шліо і без бол. Саты
рычна ці гумарыстычна паказваць, ад
люстроўваць каго-, што-н. у падкрэслена
карыкатурным выглядзе. Ц ноз. шаржыра
ванне, -я, н.
ШАРКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незок. 1.
пылі і без бол. Утвараць шорах, шум трэн
нем, закранаць што-н. з шумам. ДГ. ліян/яошкой ло косе. 22/обля шорколо об лоблоеу. 2. са словам «нагой» або без яго. Пры
стаўляць адну нагу да другой, стукаючы
абцасам аб абцас (пры паклоне, вітанні і
пад.). II обнокр. шаркнуць, -ну -неш, -не;
-ні. II ноз. шарканне, -я, н.
ШАРЛАТАН, -а, лін. -ы, -аў, лі. Невук,
які выдае сябе за знаўцу; падманшчык,
махляр. II лрылі. шарлатанскі, -ая, -ае.
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ШАРЛАТАНСТВА, а, н Спосаб дзеян
ня шарлатана. 2?ыкры#оць м/.
ШАРЛбТКА, -і, ДМ -тцы, лін. -і, -так,
лс. Страва з запечанага цеста або сухароў
з яблыкамі.
ШАРНІР, -а, лін. -ы, -аў, лі. Рухомае
злучэнне дзвюх частак механізма, якое
дазваляе ім паварочвацца пад вуглом.
Дялімо но шорнірох. Як но шорнірох х/ло-н.
(неспакойна хуткі ў рухах; разм.). Ц лрылі.
шарнірны, -ая, -ае.
ШАРОШ', -рашў, лі. Дробны, крохкі
лёд у выглядзе кашападобнай масы, які
ідзе перад ледаставам і ў час вясновага
крыгаходу. Тбзе ю. ло роцэ.
ШАРбПГ, -рашў, лі. (спец.). Лес, які
сплаўляецца па рацэ бярвеннем, не звя
заным у плыт. II лрылі. шарашовы, -ая, -ае.
ШАРПАК, -ў, лі. Абледзянелая скарын
ка на паверхні снегу. Тсці ло шорлоку.
ШАРПАНЎЦЬ, нў, нёш, нё; нём,
-няцё, -нўць; -ні; зок. і обнокр., коео-мі/но
(разм.). Драпнуць, зачапіць. Дуля м/орлонуло бомцо ло мічоцэ.
ШАРПАЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -аецца;
незок. (разм.). Рвацца (пра адзенне, абу
так). II зок. пашарпацца, -аецца.
ШАРПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незок.
(разм.). 1. Утвараць сухі шум, дакрана
ючыся да чаго-н. ці ад дотыку чаго-н.,
шуршэць. Тол/ны брэео шорло/іі ло боху.
77об ноеоліі шорлое рлсышчо. 2. мілю. З шу
мам кратаць, драпаць што-н. Зяср м/орлоў
еольку. 3. мі/но. Драць. ДА. обзенне. Ц зок.
пашарпаць, -аю, -аеш, -ае; -аны. Ц ноз.
шарпанне, -я, н
ШАРСЦІНКА, -і, ДАА-нцы, лін. -і, -нак,
лс. Асобны валасок шэрсці.
ШАРСЦЯНЫ ел шэрсць
ШАРХАЦЁЦЬ, -хачў, -хаціш, -хаціць;
-хацім, -хаціцё, -хацець; -хаці; незок.
(разм.). Утвараць шорхат, шум, шапацець.
77об ноеолн міо/іхоц/ць коро. Ц ноз. шархацённе, -я, н.
ШАРХЁБЕЛЬ, я, лін -і, яў, лі Вузкі
рубанак з паўкруглым лязом для першас
най грубай апрацоўкі драўніны. Ц л^ылі.
шархёбельны, -ая, -ае.
ШАРШАТКА, -і, ДЛА -тцы, лін. -і, -так,
лс. Тоўстая і доўгая іголка. Сміыеоць лосок
мнз^міолікой. II нрылі. шаршатачны, -ая, -ае.
ШАРЫК, -а, лін. -і, -аў, лі. 1. ел. шар. 2.
Састаўны элемент крыві. Делыя і чырвоныя
крывяныя мюрык/.
ШАРЫКАВЫ, -ая, -ае. Забяспечаны
прыстасаваннем у выглядзе шарыка, з ша
рыкамі. ДА лобміылнік. ДТорыкоеоя ручко.
ШАРЫКАПАДШЫПНІК, а, лін і,
-аў, лі. Шарыкавы падшыпнік. Ц нрылі. шарьжападшьіпнікавы, -ая, -ае
ШАРЫЯТ, -у, ЗА -рыАце, лі. Звод му
сульманскіх рэлігійных, юрыдычных, бы
тавых правіл, заснаваных на Каране.
ШАРЭНГА, -і, ДЗА -нзе, лін. -і, -рбнг і
-аў, лс. Ваенны строй, у якім людзі стаяць
адзін каля аднаго на адной лініі. Дысніро-

/ццо ў бзее міорэнеі. 77ерміоя мі. Ц нрылі. ша
рэнгавы, -ая, -ае.
ШАРЭЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Зе; незок.
1. Станавіцца шэрым, шарэйшым. 2. Від
нецца (пра што-н. шэрае). 3. безос. Сві
таць або змяркацца. Ц зок. пашарэць, -Зе
(да 1 і 3 знач.).
ШАСІ^ нескл., н. (спец.). 1. Рама ці ас
нова розных машын, механізмаў і ўстано
вах. 2. Частка самалёта, прызначаная для
руху яго па аэрадроме, для ўзлёту і пасад
кі. 77обняць мі. 2?ынуеціць мі.
ШАСНАЦЦАЦЬ, -і, л/ч. кольк. Лік і
колькасць 16. І) ла/м<3к. шаснаццаты, -ая,
-ае.
ШАСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; зок.
(разм.). 1. Шуснуць, шмыгнуць куды-н.
ДА. у еумічор. 2. З шумам, хутка ўпасці,
зляцець. Дрэео міоснуло но зялілю. 3. Моц
на стукнуць па чым-н. або з энергіяй пра
явіцца ці хутка зрабіць што-н. ДА нолком
/ю боміцы. ДА нолсолі но ліясе. ДА /нолсрку
(пабіць). ДТоснуў болсблс. ТДоснуло куля
ноб еолоеоліі. 4. Утварыць шоргат, глухі
шум. Демініо міоснуло ў кусніох.
ШАСТАВІК, -3, лін. -і^ -бў лі. Спарт
смен, які займаецца скачкамі з шастом.
ШАСТАВЫ ал шост
ШАСТАК, -ё, лін. -і^ -бў, лі. Сярэбраная
манета ў сярэдневяковай Польшчы і Вялі
кім Княстве Літоўскім вартасцю ў шэсць
грошаў. II нрым. шастачны, -ая, -ае.
ШАСТАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незок. 1. Ут
вараць лёгкі шум, шоргат. ДТос/ное болсблс
но боху. ДА сенолі. 2. Біць з шумам (разм.).
ДА бубцолі но ноеох. 3. Хадзіць, снаваць ту
ды-сюды з мэтай што-н. выгледзець, ук
расці і пад. (разм.). ДА. но лесе. Де /нрэбо м/.
бзе не слеб. 4. мі/но. Рэзаць (разм.). ДА соло
нолсолі. II ноз. шастанне, -я, н.
ШАСТОК ал шост
ШАСЦЁРНЕВЫ ал шасцярня^
ШАСЦЕРЫКОВЫ ал шасцярык
ШАСЦЁРА, -цярьіх, -цярьім, -цярймі,
ліч. зб. 1. З назоўнікамі мужчынскага і
агульнага роду, што абазначаюць асоб,
з разам узятымі асабовымі назоўнікамі
мужчынскага і жаночага роду, з назоўні
камі мн. л., якія абазначаюць жывых істот
абодвух полаў, з асабовымі займеннікамі
мн. л. і без залежнага слова: колькасць
шэсць. ДА хлонцоў. ДА сфоні. Дос было ін.г
міры х/іонцы і міры бзяўчыны. /Д. сеінем. 7ыя
мі. ўлсо номмілі. ДАосця^ылі нрононоўеолі.
2. З назоўнікамі, якія абазначаюць мала
дых істот: колькасць шэсць. ДА бзяцем. ДА
звяркоў. 3. звычайна ТАІ 2?. З множналіка
вымі назоўнікамі: шэсць прадметаў. ДА
су/нок. ДА. колес. ДА нолсніц. 4. звычайна
ААі 2?. З некаторымі назоўнікамі, якія аба
значаюць прадметы, што існуюць або якія
носяць у пары: шэсць пар. 2Д. мікормэ/нок.
2Д. /муфель.
ШАСЦЁРКА, -і, ДАА -рцы, лін. -і, -рак,
лс. 1. Лічба 6. 2. Назва чаго-н., што змя
шчае шэсць адзінак, напр.: запрэжка
ў шэсць коней, група з шасці чалавек,
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шлюпка з трыма парамі вёсел, карта,
дошчачка даміно з шасцю ачкамі і пад.
3. Назва чаго-н., абазначанага лічбай 6
(разм.). 7^/м слыняецца м/. (пра аўтобус,
тралейбус і пад.). 4. Дэталь у малатарні;
шасцярня^. II лрым. шасцёрачны, -ая, -ае
(да 2 знач.).
ШАСЦІ... Першая частка складаных
слоў са знач.: І) які змяшчае шэсць якіх-н.
адзінак, складаецца з шасці адзінак, напр.:
к/асцйальны, н/дсц/балея/мнь/, м/асц/бёслабы,
м/асц/буаольны, м/асцйзённы, /аасц/месны,
м/асц/месячны, н/ас^/рублёсы, н/ас^/сл/рунны; 2) які мае адносіны да шасці, да шостага, напр.: м/асц/ааіЗз/нны (поезд), /аас^/класн/к.
ШАСЦІГАДЗІННЫ, -ая, -ае 1. Працягласцю ў шэсць гадзін. /У. рабочы бзень.
2. Назначаны на шэсць гадзін. 2У. /р/ен/к.
ШАСЦІІАДОВЫ, -ая, -ае 1. ал. шасці
годдзе. 2. Які праіснаваў шэсць гадоў
ШАСЦІГОДДЗЕ, я, д<н. -і, яў, н 1.
Тэрмін у шэсць гадоў 2. чдао. Гадавіна па
дзеі, што была шэсць гадоў назад. Ц лрым.
шасцігадовы, -ая, -ае.
ШАСЦІДЗЕСЯЦІГАДОВЫ, ая, ае 1.
ад. шасцідзесяцігоддзе. 2. Які праіснаваў
шэсцьдзясят гадоў
ШАСЦІДЗЕСЯЦІГОДДЗЕ, я, мн і,
-яў н. 1. Тэрмін у шэсцьдзясят гадоў 2. чд
ао. Гадавіна падзеі, якая адбылася шэсць
дзясят гадоў таму назад. ^бсзя/якабаць
чые-н. м/. (шасцідзясяты дзень нараджэн
ня). II лрым. шасцідзесяцігадовы, -ая, -ае.
ШАСЦІДЗЯСЯТНІК, а, лж. -і, -аў, з*
Прагрэсіўны грамадска-палітычны дзеяч
60-х гг 19 ст. ў Расіі. Ц ж. шасцідзясятніца,
-ы, мн. -ы, -ніц.
ШАСЦІДЗЯСЯТЫ ад. шэсцьдзясят
ШАСЦІКЛАСНІК, -а, мн -і, аў м Ву
чань шостага класа. Ц лс. шасцікласніца,
-ы, мн. -ы, -ніц.
ШАСЦІКРАТНЫ, ая, -ае Тое, што і
к/дсц/рдзобы.
ШАСЦІПАЛЬЦЫ, ая, ае 3 шасцю
пальцамі.
ШАСЦІРАЗОВЫ, ая, ае Які паўта
раецца шэсць разоў, павялічаны ў шэсць
разоў У н/дсц/рдзоеым лдмеры.
ШАСЦІСОТГАДОВЫ, ая, ае 1. ал.
шасцісотгоддзе. 2. Які праіснаваў шэсць
сот гадоў
ШАСЦІСОТГОДДЗЕ, я, мн і, -яў, н
1. Тэрмін у шэсцьсот гадоў 2. чдео. Іадавіна падзеі, што адбылася шэсцьсот гадоў
назад. 7ГА аораба (шэсцьсот гадоў з дня
заснавання). Ц лрь/м. шасцісотгадовы, -ая,
-ае.
ШАСЦІСОТЫ ад. шэсцьсот
ШАСЦІТЫСЯЧНЫ, ая, -ае 1. ^/ч. лд
рабк. да шэсць тысяч. 2. Коштам у шэсць
тысяч рублёў (разм.). 3. Які складаецца з
шасці тысяч адзінак. Д/. ап:раб.
ШАСЦЯРНЯ', -цмн. -цёрні /(зл/ч. 2, 2,
4) -цярнц -цёрань / -цёрняў лс. Тое, што і
м/дс^рь/к (у 2 знач.).

ШАСЦЯРНЯ , -і^ мн цёрні / (з л/ч 2,
2, 4) -цярні^ -цёрань і -цёрняў ж. Зубчас
тае кола, якое перадае рух. Ц ломячы, шас
цярэнька, -і, ДМ -ньцы, мн. -і, -нек, ж. Ц
лрым. шасцяронны, -ая, -ае / шасцерневы,
-ая, -ае.
ШАСЦЯРЫК, -церыкО, мн -церыкі^
-церыкбў м. 1. Старадаўняя руская ме
ра (вагі, аб'ёму, ліку і пад.), якая змяшчае
шэсць якіх-н. адзінак, а таксама прад
мет такой вагі, аб'ёму і пад. 2. Запрэжка
ў шэсць коней. Дхдць н/асцбрыком. Ц лрым.
шасцерыковы, -ая, -ае.
ШАСЬ (разм.). 1. оыкл. Ужыв. гукапераймальна для абазначэння шуму падзен
ня чаго-н. сыпкага, сухога. Д/., /д., сыллеццд зоерху лясок. 2. у зндч. зык. Ужыв.
паводле знач. дзеясл. шаснуць. Дех/лд у
бззеры м/. ДГ. нджом лд м/нурку.
ШАСЙ, нескл., н. Тое, што і м/а/аа. Ц
лрым. шасэйны, -ая, -ае.
ШАТАН, -а, мн. -ы, -аў м. (разм.). Са
тана, д'ябал.
ШАТКАВАЦЬ, -кўю, -кўеш, -кўе; -кўй;
-кавАны; нездк., кпло. Рэзаць доўгімі тон
кімі палоскамі (звычайна капусту). ДА
кдлусліу. II здк. сшаткаваць, -кўю, -кўеш,
-кўе; -кўй; -кавАны. Ц ндз. шаткаванне, -я,
н. II лрым. шаткавальны, -ая, -ае (спец.).
ШАТКАЎНІЦА, -ы, мн -ы, ніц, лс
(разм.). Тое, што і м/длікоуня.
ШАТКОЎНЯ, -і, мн. -і, -яў лс. Прылада
для шаткавання (звычайна капусты). Ручндя м/.
ШАТЛАНДКА ал. шатландцы.
ШАТЛАНД КА^, -і,2?ЗА-ДЦЫ, лс. Тканіна
ў каляровыя клеткі.
ШАТЛАНДЦЫ, -аў, абз. дзец, -дца, м.
Народ, які складае асноўнае насельніцтва
Шатландыі. Ц лс. шатлАндка, -і, ДЛА -дцы,
мн. -і, -дак. II лрым. шатландскі, -ая, -ае.
ШАТРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
-равАны; нездк., млло. Ачышчаць (зерне)
ад абалонак перад тым, як малоць або пус
каць на крупы. ДА зболслсд. Ц здк. сшатра
ваць, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй; -равАны. Ц
ндз. шатраванне, -я, н. / шатроўка, -і, ДЗ/
-ўцы, лс. (разм.). II лрым. шатравальны, -ая,
-ае. ДАдлірдедльндя мдм/ынд.
ШАТРОВЫ, -ая, ае 1. ел шацёр 2.
Які мае форму шатра (у 2 знач.). ДА кулдл.
ДТд/лроедя зедн/^д.
ШАТЎН', -А, мн. -ьі, -бў м. (спец.). Ру
хомая дэталь, якая злучае поршань з ва
лам рухавіка. Ц лрым. шатўнны, -ая, -ае.
ШАТЎН , -А, мн. -ы, -бў, м. (разм.).
Мядзведзь, які блукае зімой па лесе, а не
спіць у берлагу. ЛАябзбебзь-м.
ШАТЫ, -аў. 1. Пышнае дарагое адзен
не. крануцца у м/. 2. лердн. Покрыва; тое,
што пакрывае, укрывае каго-, што-н. Снеедеыя /д. АМ н/ал/ам/ брэу.
ШАТОН, -а, мн. -ы, -аў м. Чалавек з
цёмна-русымі, каштанавымі валасамі. Ц
лс. шатэнка, -і, ДЗА-нцы, мн. -і, -нак.

ШАС-ШАФ
ШАЎКАВІЦА, -ы, лс. (спец.). Шаўко
вае валакно, нітка. Ц лрым. шаўкавінны,
-ая, -ае.
ШАЎКАВІНКА, і, ДАА нцы, мн -і,
-нак, лс. Нітка, валасок шоўку
ШАЎКАВІСТЫ, -ая, -ае. Падобны на
шоўк, гладкі, мяккі. Д/дукде/е/лдя манера.
ДАаукдб/с/яыя едлдсы. Ц ндз. шаўкавістасць,
-і, лс.
ШАЎКАВІЦА, -ы, лс. Тое, што і мдукоун/цд.
ШАЎКАВІЧНЫ, ая, ае Які мае ад
носіны да здабывання шоўку ад тутава
га шаўкапрада, а таксама да шаўкоўніцы
(шаўкавіцы). АД. чдреяк (вусень шаўка
прада). АДдў/сде/чнь/я ллднлідцы/.
ШАЎКАВОД, -а, ЛА -дзе, мн. -ы, -аў м.
Спецыяліст па шаўкаводстве.
ШАЎКАВОДСТВА, -а, н Развядзенне
шаўкапрада як галіна сельскай гаспадаркі.
II лрь/м. шаўкавбдны, -ая, -ае / шаўкаводчы,
-ая, -ае.
ШАЎКАПРАД, -а, ЛА дзе, мн ы, -аў
м. Матыль, вусень якога ўе коканы, што
ідуць на выраб шоўку. 7у,лдбы м/.
ШАЎКАТКАЦКІ, ая, ае Які мае ад
носіны да ткання шоўку. ДТдукдлждцкдя
быліеорчдсць.
ШАЎКОВЫ, ая, ае 1. ад шоўк 2. лс
рдн. Лагодны, паслухмяны, добры (разм.).
ШАЎКОЎНІЦА, -ы, мн -ы, ніц, лс
Дрэва сямейства тутавых, лістамі якога
кормяць вусеняў тутавага шаўкапрада;
тутавае дрэва. Ц лрым. шаўкоўнічны, -ая,
-ае.
ШАЎРО, нескл., н. Іатунак мяккай хро
мавай казінай скуры для абутку. Ц лрь/м.
шаўрОвы, -ая, -ае.
ШАЎРОН, -а, мн. -ы, -аў м. (спец.). На
шыўка з галуну ў выглядзе вугла на рукаве
форменнага адзення. Я%рэйл?арск/ м/. За
тлелыя /аауроны. Ц лрым. шаўрОнны, -ая, -ае.
ШАЎЧЫХА, -і, ДЛА -чысе, мн. -і, -чых,
лс. (разм.). Жонка шаўца.
ШАФА, -ы, мн. -ы, шаф, лс. 1. Прад
мет мэблі ў выглядзе стаячай скрынкі з
дзверцамі для захоўвання чаго-н. Лн/лсная а/. Убубаеаная а/, (уробленая ў сцяну).
АУезеаральная а/, (металічная скрынка для
захоўвання каштоўнасцей). 2. Спецыяль
нае прыстасаванне ў выглядзе скрынкі са
створкай або дзверцамі для сушкі, выпеч
кі (у плітах) і пад. Сушыльная /а. Зыцялсная
м/. II ламянм/. шОфка, -і, ДЛА -фцы, мн. -і,
-фак, лс. II лрь/м. шафавы, -ая, -ае.
ШАФЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. Удзельнік
вясельнага абраду, які выконвае даручэнні
па распарадку і ў час вянчання трымае над
галавой жаніха (нявесты) вянец. Ц лрым.
шаферскі, -ая, -ае.
ШАФЕРКА, -і, ДЛА -рцы, мн. -і, -рак,
лс. Старшая дружка нявесты ў вясельным
абрадзе.
ШАФЁР, -а, мн. -ы, -аў, м. Вадзіцель
аўтамабіля. Ц лрь/л/. шафёрскі, -ая, -ае. Д7а^ёрск/я лраеы.

ШАФ-ШВО
ШАФРАН, -у, л/. 1. Паўднёвая травяніс
тая расліна сямейства касачовых, а такса
ма рыльцы яе кветак, высушаныя і рас
цёртыя на парашок, якія выкарыстоўва
юцца як вострая прыправа і фарбавальнік.
2. Гатунак яблыкаў. Ц лрь/л/. шафранавы,
-ая, -ае / шафранны, -ая, -ае (да 2 знач.).
ТГТд^рдлдсь/ або н/д%рдлль/ колер (аранжава-жоўты з карычневым адценнем).
ШАХ', -а, л/л. -і, -аў, л/. Тытул манарха ў
некаторых краінах Усходу, а таксама асо
ба, якая носіць гэты тытул. Ц лрым. шахскі,
-ая, -ае.
ШАХ , -а, л/л. -і, -аў, л/. У шахматнай
гульні: нападзенне якой-н. фігурай або
пешкай на караля праціўніка, якое ства
рае яму пагрозу. Лб^яб/ць м/. ДА кармлю.
ШАХІНШАХ, -а, л/л. і, -аў, л* Урачыс
ты тытул персідскага шаха (літаральна:
цар цароў), а таксама асоба, якая насіла
гэты тытул. II лрь/л/. шахіншахскі, -ая, -ае.
ШАХІНЯ, -і, л/л. -і, -хінь, ж. Жонка
шаха'.
ШАХМАТЫ, -мат. 1. Гульня белымі і
чорнымі фігурамі і пешкамі на дошцы ў
64 клеткі, якая заключаецца ў тым, што
кожны з двух партнёраў імкнецца аб'явіць
мат' каралю саперніка, а таксама адпавед
ны від спорту. Туляць у м/. 77срк/ь/лсл/#о сеел/у ло м/дхл/дл/дх. 2. Фігуры і пешкі для та
кой гульні, Ддрожль/я /л. II лрыл/. шахмат
ны, -ая, -ае. ДА 2урлюк.
ШАХМАТЫСТ, -а, 4/ сце, л/л ы, -аў
л/. Ігрок у шахматы. 7урл/р м/дхл/дл/ь/сл/дў.
II ж. шахматыстка, -і, ДЛА-тцы, л/л. -і, -так.
II лрь/л/. шахматысцкі, -ая, -ае.
ШАХРАЙ, -А, л/л. -і^ -ёў л/. (разм., па
гард.). Чалавек, які любіць пажывіцца за
кошт іншых; жулік. Ц лс. шахрайка, -і, ДЛА
-йцы, л/л. -і, -рАек. II лрь/л/. шахрайскі, -ая,
-ае.
ШАХРАЙСТВА, -а, л. Учынкі шахрая;
жульніцтва.
ШАХТА, -ы, ЛА-хце, л/л. -ы, шахт / -аў,
ж. 1. Вертыкальная ці нахіленая горная
выпрацоўка, якая мае непасрэдны выхад
на паверхню (цяпер прынята называць
шахтавым ствалом). Спускацца ў м/дхл/у.
2. Горнапрамысловае прадпрыемства,
якое вядзе падземную здабычу карысных
выкапняў; месца здабычы іх. Лрдцдадць
у м/дх/лдх. 3. Вертыкальная падоўжаная
поласць у некаторых прамысловых кан
струкцыях (спец.). Д7фллмля м/дхл/д. Ц
лрь/л/. шахтавы, -ая, -ае. ДАях/ллбля леч.
ШАХЦЁР, -а, л/л. -ы, -аў, л/. Горнарабо
чы, які працуе ў шахце. Ц ж. шахцёрка, -і,
ДЛА -рцы, л/л. -і, -рак. II лрь/л/. шахцёрскі,
-ая, -ае.
ШАЦЁР, шатрА, л/л. шатры, шатрбў,
л/. 1. Лёгкае пераноснае жыллё з ткані
ны, скуры і пад., якое будуецца звычайна
ў форме конуса. 2. Высокі пірамідальны
чатырохгранны ці васьмігранны дах (цэр
кваў званіц, вежаў і пад.; спец.). Ц лрь/л/.
шатровы, -ая, -ае. ДА. лдяес.
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ШАЦІЯ, -і, ж?. (разм., пагард.). Кампа
нія, група людзей. Цягаецца л/ул/ уедкая м/.
ШАША, -ы, ж?. Дарога, мошчаная шчэбенем, а таксама ўсякая дарога з цвёрдым
пакрыццём. у4с%?д/?ьл/дбдя м/. Ц лрь/л/. ша
шэйны, -ая, -ае
ШАШАЛЬ, -я, л/л. -і, -яў л/. Насякомае
атрада жукоў лічынкі якога псуюць ску
ры, футра, точаць дрэва і пад. ДА лдл/дчыў
м/д^&у. II лрь/л/. шашалевы, -ая, -ае.
ШАШАЧНІЦА, ы, л/л ы, -ніц, ж
1. Дошка з клеткамі для гульні ў шашкі,
шахматы. 2. Скрынка для шашак, шахмат.
ШАШКА , -і, ДЛА-шцы, л/л. -і, -шак, ж.
1. Брусок папярок распілаванага бервяна
(спец.). 2. Будаўнічы матэрыял у выглядзе
колатых кавалкаў каменю пэўнай формы
(спец.). 3. Кубік прасаванага выбуховага
рэчыва, якое ўжыв. пры выбуховых рабо
тах (спец.). 7рдл/ы//д#дя /л. 4. Вытачаны
кружок для гульні ў шашкі. 5. Двухкаля
ровы ўзор у выглядзе квадрацікаў што
чаргуюцца адзін з адным. АТдркел! м/дм/кдл//. Дяздлле ў м/дм/ку. О Дымавая шашка
(спец.) — каробка, напоўненая дымавой
сумессю для стварэння дымавых завес. Ц
лрь/л/. шашачны, -ая, -ае
ШАШКА , -і, ДЛА-шцы, л/л. -і, -шак, ж.
Ручная халодная зброя са злёгку загнутым
клінком, якой сякуць або колюць.
ШАШКІ, -шак. Гульня белымі і чорны
мі кружкамі (шашкамі ў 4 знач.) на дошцы
ў 64 (рускія шашкі) або ў 100 клетак (між
народныя шашкі), якая заключаецца ў
тым, што кожны з двух партнёраў імкнец
ца знішчыць шашкі саперніка або пазба
віць яго магчымасці рабіць хады. Туляць
у м/. II лрь/л/. шашачны, -ая, -ае. ДА сл/о/лк.
ШАШЛЙК, -ў, л/л. -і^ -бў, л/. Страва з
кавалачкаў мяса (бараніны, ялавічыны,
свініны і інш.), нанізаных на металічны
стрыжань (шампур) і засмажаных над Бу
тлямі. II лрь/л/. шашлычны, -ая, -ае.
ШАШЛЫЧНАЯ, ай, л/л ыя, -ых, ж
Сталовая, дзе гатуюць шашлыкі.
ШАШНІ, -яў (разм., неадабр.). 1. Ін
трыгі, падкопы. 77дл/дел/лыя м/. з бдлбь/л/дл/А 2. Любоўныя інтрыгі, сувязі. Здаяздлд
м/. з кдлеадл/ лд рабоце.
ШАШбК, -шкА, л/л. -шкі^ -шкбў, л/.
Тое, што і л/хор. II лрь/л/. шашковы, -ая, -ае.
ШАШЁІСТ, -а, ЗА сце, л/л ы, -аў
л/. Ігрок у шашкі. II ж. шашыстка, -і, ДЛА
-тцы, л/л. -і, -так. II лрыл/. шашысцкі, -ая,
-ае.
ШАШЭЙНЫ ад шаша
ШВАБРА, -ы, л/л. -ы, -аў ж. Мятла з
мачалы, вяровак і пад., уробленых у ка
лодку. II лрь/л/. швабравы, -ая, -ае.
ШВАГЕР, -гра, л/л. -тры, -граў л/. Брат
жонкі або муж сястры ці швагеркі.
ШВАГЁРКА, -і, ДЛА -рцы, л/л. -і, -рак,
ж. Жончына сястра.
ШВАЙКА, -і, ДЛА -йцы, л/л. -і, швАек,
ж. Плоскае шыла, якім колюць свіней. Ц
лрыл/. шваечны, -ая, -ае.

ШВАЛЬНЯ, -і, л/л. -і, -яў ж. (уст.). Кра
вецкая майстэрня.
ШВАРТАВАЦЬ, тўю, тўеш, -тўе; -тўй;
-тавАны; лезок., м/л/о (спец.). Прымацоў
ваць марское судна швартовамі да пры
чальных прыстасаванняў. Ц зсдр. шварта
вацца, -тўюся, -тўешся, -тўецца; -тўйся.
II здк. прышвартаваць, -тўю, -тўеш, -тўе;
-тўй; -тавАны, адшвартаваць, -тўю, -туёш,
-тўе; -тўй; -тавАны; зедр. прышвартавацца,
-тўюся, -тўешся, -тўецца; -тўйся / ад
швартавацца, -тўюся, -тўешся, -тўецца;
-тўйся. II лдз. швартоўка, -і, ДЛА-ўцы, ж. /
швартаванне, -я, л. Ц лрь/л/. швартоўны, -ая,
-ае. ДАздрл/оўлде лрысл/дсдедлле.
ШВАРТОВЫ, ая, -ае (спец ) Які мае
адносіны да швартова. ДА?дрл/оеде лрысл/дсдедлле.
ШВАРТОЎ, -тбва, л/л. -тбвы, -тбваў, л/.
(спец.). Канат, трос, якім прывязваецца
марское судна да прычальных прыста
саванняў. Лббдедць м/едрл/оеы (адвязваць
судна ад прычала).
ШВАХ, у злдч. сык. (разм.). Дрэнна,
кепска. Ддм/д елрдед м/.
ШВАЧКА, -і, ДЛА -чцы, л/л. -і, -чак, ж.
Жанчына, якая прафесійна займаецца
шыццём.
ШВ^ЦЫ, -аў дбз. швед, -а, ЛА -дзе, л/.
Народ, які складае асноўнае насельніцтва
Швецыі. II ж. швёдка, -і, ДЛА -дцы, л/л. -і,
-дак. II лрыл/. швёдскі, -ая, -ае.
ШВЁЙНІК, а, л/л і, аў л/ Работнік
швейнай прамысловасці. Ц ж. швёйніца,
-ы, л/л. -ы, -ніц.
ШВЁЙНЫ
шыць
ШВЕЙЦАР, -а, л/л. -ы, -аў л/. Вартаўнік
ля знадворных дзвярэй у пад'ездах уста
ноў рэстаранаў гасцініц, жылых памяш
канняў II лрь/л/. швейцарскі, -ая, -ае.
ШВЕЙЦАРСКАЯ, -ай, л/л ія, -іх, ж
Памяшканне для швейцара.
ШВЕЙЦАРЦЫ, аў дбз швейцарац,
-рца, л/. Насельніцтва Швейцарыі. II ж.
швейцарка, -і, ДЛА -рцы, л/л. -і, -рак. Ц
лрь/л/ швейцарскі, ая, ае.
ШВЕРТБОТ, а, ЛА-ббце, л/л -ы, аў л/
Паруснае аднамачтавае спартыўнае судна
з высоўным кілем.
ШВІВА, -а, л. (разм.). Тое, што шыецца. ЛАдц/ сябз/^ь сд м/о/одл/ у руках.
ШВІЦКІ, ая, ае У выразе: швіцкая
парода — парода буйной рагатай жывёлы
[ад назвы кантона Швіц у Швейцарыі, дзе
ўпершыню выведзена гэта парода].
ШВО, -а, л/л. -ы, -оў л. 1. Месца злу
чэння сшытых кавалкаў тканіны, скуры.
А7др#дццд ў м/ос. Ядклдбдць м/оь/ (сшы
ваць, змацоўваць краі раны, парэзу). 2.
Месца злучэння частак чаго-н. (спец.).
2/7оы чзрдлд. 7/А. цдадялдй клдбк/. 3. Спо
саб шыцця, вышыўкі. Яяроўлде м/. Сцябл/л/сл/де м/. 0 Рукі па швах — пра рукі, вы
цягнутыя ўніз удоўж тулава. Трашчыць па
ўсіх швах — прыходзіць у поўны заняпад,
развальвацца; разм.). Ц лрь/л/. шыўнй, -Ая,
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-бе (да 1 знач.; спец.). 77/. л/д/лэрь/ял (у хі
рургіі).
ШВОРАН, -рна, л/л. -рны, -рнаў л/.
Стрыжань у паваротным злучэнні пярэд
няй часткі кузава павозкі, які забяспечвае
павароты на хаду. Ц ярыл*. шворнавы, -ая,
-ае.
ШВЭНДАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
яездк. (разм., неадабр.). Хадзіць без спра
вы, занятку сноўдацца. ТТТезлбдўся Дзель
леаябол/д бзе. Ц ядз. швэнданне, -я, я.
ШКАДА. 1. бездс., у злдч. еь/к., кдео-чдед або з /л%). Пра пачуццё жалю, спагады
і пад. да каго-, чаго-н. 77/. хедрдм сясл/рь/.
77/. адябзець яд яео. 2. бездс., у злдч. еь/к.,
чдео або з /л<%). Пра нежаданне аддаць,
страціць і пад. што-н. Мяе яічоед яе м/. бля
едс. Тдбкд з'ес/// і я*, к/луць (прымаўка). 3.
бездс., у зядч. еь/к., са злучнікамі «што»,
«калі» ці без іх. Даводзіцца пашкадаваць.
72/., ід/яояяы яе лрь/ебуць. 4. у зядч. лдбочл.
сл. На жаль. З'езбз/^ь бы, бы, м/., чдсу лял/д/
ШКАДАВАННЕ, я, я 1. дб кім чым
Пачуццё смутку аб чым-н. страчаным,
непапраўным, засмучэнне з прычыны
чаго-н. непажаданага. 77/. дб лезедро/ллдм
с/лрд%е. 2. бд кдео-чдео. Спагада, спачу
ванне. Лбчуедць м/. бд кдео-я. 3/рлуць яд
кдео-я. сд м/кдбдедллел/.
ШКАДАВАЦЬ, -дўю, -дўеш, -дўе; -дўй;
яездк. 1. кдео /м/л*о/ Адчуваць жаль, спа
гаду да каго-н. 72/. беждлцдў. 2. кдео-м//яо
і чдео. Берагчы, ашчаджаць, скупіцца,
не даваць. Ляэбз/ яе м/кдбдедл/ жыцця бля
дбдроль/ дбчыяы. 72/. ером/ы або ером/дм. 3.
дб чым і з бдбдя. Смуткаваць, бедаваць з
прычыны чаго-н. 72/ дб зроб/іеяых лдл/ь/лкдх. 727кдбу/о, мяло яе лдмм/дў у /лэдл/р. 4. з
/л^&. Не адважвацца што-н. зрабіць. Я/дкдбу/о зрдздць еэ/яд брэед. Ц здк. пашкадаваць,
-дўю, -дўеш, -дўе; -дўй; -дав&ны.
ШКАДЛІВЫ', ая, ае 1. Які прыно
сіць шкоду, шкодны. 727кдбл/еде лдеел/рд.
2. Які часта робіць шкоду; гарэзлівы, па
маўзлівы. 77/. колі. II ядз. шкадлівасць, -і, ж.
ШКАДЛІВЫ, -ая, -ае. Які шкадуе, вы
казвае спагаду, жаль. 72/. еолдс. Ц ядз. шкад
лівасць, -і, ж
ШКАЛА, -й, л*я. шкёлы і (з л/ч. 2, 3, 4)
шкалы, шкал, ж. 1. Лінейка або табліца з
дзяленнямі ў розных прыборах. 77/. лрь/ёмя/кд. 2. Сістэма лікаў велічынь ва ўзы
ходным і сыходным парадку (спец.). 72/.
здрдбо/яядй ллд/ль/. II лрь/л/. шкальны, -ая,
-ае (да 1 знач.; спец.).
ШКАЛЯРСТВА, -а, я. (разм., неадабр.).
Несамастойны, начотніцкі падыход да ча
го-н. II лрь/л/. шкалярскі, -ая, -ае.
ШКАНЦЫ, -аў (спец.). Месца ў ся
рэдняй частцы верхняй палубы ваенных
караблёў дзе адбываюцца агляды, цыры
моніі і пад. Адл/длбд еь/с/лрделд яд м/кдлцдх. II лрь/л/. шканцавы, -ая, -ае. 72/. журнал
(суднавы журнал).
ШКАРЛУПІНА, ы, л/я ы, пін, ж 1.
Цвёрдая абалонка чаго-н. (яйца, арэха і
інш.). 2. лердн. Тое, што ізалюе, абмяжоў

вае магчымасць далейшага дзеяння, раз
віцця. Здл/ь/кдццд ў седей м/кдрлул/ле.
ШКАРЛЯТЫНА, -ы, ж. Заразная хва
роба, пераважна ў дзяцей, якая суправа
джаецца болем у горле, сыпам і далейшым
лушчэннем скуры. Ц лрь/л/. шкарлятынавы,
-ая, -ае / шкарлятынозны, -ая, -ае ТТТкдрлял/ь/лдедя эл/бэм/я. ТТТкдрлял/ь/нозндя еь/сь/лкд.
ШКАРПЭТКІ, -так, дбз. шкарпэтка,
-і, ДА/-тцы, ж. Кароткія панчохі, якія не
даходзяць да калена. Ц лрь/л/. шкарпэтач
ны, -ая, -ае. 77длчо/длд-м/кдрлэл/дчль/я еь/рдбь/.
ШКАТУЛКА, -і, ДА/ -лцы, л/н. -і, -лак,
ж. Невялікая скрыначка з вечкам для
захоўвання дробных рэчаў. О Музычная
шкатулка — механічны завадны музычны
інструмент у выглядзе скрыначкі, з якой
гучыць якая-н. мелодыя. Ц лрь/л/. шка
тулачны, -ая, -ае.
ШКВАЛ, -у, л/.І. Раптоўны моцны па
рыў ветру, які суправаджаецца звычайна
навальнічным ліўнем. 7/дляцеў м/. 72/. сме
ху (перан.). 2. лердн. Моцная масіраваная
стральба. 72/. деню. Ц лрь/л/. шквальны, -ая,
-ае / шквалісты, -ая, -ае. ТТТкедльль/ /м/кедл/сл/ы) еецер. ТТТкедльль/ дзень кулял/ел/дў
(моцны, масіраваны).
ШКЕЛЬЦА, -а, л/н -ы, -аў, я 1. ад
шкло. 2. Асколак або кавалак шкла.
Шкельцы ад пабітых акон. 3. лердн. Пра
тое, што па сваіх уласцівасцях нагадвае
шкло. 727кель/^ь/лужь/л. 4. л/н. Акуляры або
пенснэ (разм.). ТТдбзець м/кельць/.
ШЮЛЁТ, -а, Л/-лёце, л/н. -ы, -аў л/. 1.
Сукупнасць касцей, якія ствараюць цвёр
дую аснову цела чалавека і жывёл. 77/. чдлдеекд. 77д яео сл/рд/длд адянуць.- м/. (пра
вельмі худога чалавека). 2. лердн. Аснова,
каркас. 72/. бубь/лкд. Ц лрь/л/. шкілетны, -ая,
-ае.
ШКІПЕР, -а, л/н. -ы, -аў л/. 1. Капітан
несамаходнага карабля. 2. Капітан камер
цыйнага судна (уст.). 3. На марскіх суднах:
асоба, адказная за маёмасць на палубе. Ц
лрь/л/. шкіперскі, -ая, -ае
ШКІПІНАР, -у л/. Вадкасць з едкім па
хам, якая здабываецца перагонкай смалы
хвойных дрэў. II лрь/л/. шкіпінарны, -ая, -ае.
ШКІРКА, -і, ж У выразе: узяць (сха
піць) за шкірку кдео (разм.) — узяць за
частку адзення, якая прымыкае да шыі,
за каўнер, за заднюю частку шыі; таксама
перан.: прымяніць насілле, прымус.
ШКІЎ, шківа, л/н. шківы, шківаў л/.
(спец.). Кола з шырокім абадом, дэталь
раменнай або канатнай перадачы руху. Ц
лрь/л/. шкіўны, -ая, -ае.
ШКЛА... (ад. шкло...). Першая частка
складаных слоў; ужыв. замест «шкло...»,
калі націск у другой частцы слова падае на
першы склад, напр.: м/клдедр, м/клдед/лд,
м/кддоь/рдбь/, м/клдлйлкд, /дклдллдс/ль/к,
м/клдлосуб, /дклдрзз, м/кддл/орд.

ШВО-ШКО
ШКЛАГРАФІЯ, -і, ж. Друкаванне на
шклографе. Ц лрь/л/. шклографічны, -ая,
-ае.
ШКЛО, -а, н. 1. Празрысты матэры
ял, які атрымліваецца шляхам плаўлення
кварцавага пяску. 2. таксама зб. Тонкі ліст
ці іншай формы выраб з гэтага матэрыя
лу. Лколлде м/. Лял/лдеде м/. 7?ь/с/лдўкд м/кдд
(зб.). II лдл/ял/д. шкёльца, -а (да 2 знач.) /
шклёчка, -а, н. (да 2 знач.; разм.). Ц лрь/л/.
шкляны, -ёе, -бе. ТТТклялдял/дсд. 72/. лосуб.
72/кляль/я бзесрь/. 72/. здеоб.
ШКЛО... (а таксама шкла...). Першая
частка складаных слоў са знач.: 1) які мае
адносіны да шкла, які ўтрымлівае ў сабе
шкло, напр.: /дклобел/олль/, м/клдеь/л/есрчдсць, /дклождлездбел/ол, м/клоксрдл//кд,
м/клоруберойб, м/кло/лкдл/'лд, м/клоцэмел/л;
2) зроблены са шкла, напр.: /дклоедлдкло,
/дклол/дзд/кд, /дкло/лдедрь/.
ШКЛОВЫДЗ:мАЛЬШЧЫК, -а, лм
-і, -аў, л/. Рабочы, які шляхам выдзімання
вырабляе розныя шкляныя рэчы.
ШКЛОГРАФ, -а, л/л. -ы, -аў л/. Апарат
для друкавання — змочанае клейкай вад
касцю матавае шкло, на якім робіцца ад
бітак арыгінала.
ШКЛОГРАФАВАЦЬ, -фўю, -фўеш,
-фўе; -фўй; -фав&ны; здк. і лездк., м/л/о.
Аддрукаваць (друкаваць) на шклографе.
ШКЛЯНЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе; ле
здк. Застываючы, станавіцца падобным
на шкло. 7?дбд ў сдждд/^ь/ м/клялее. 7?очь/
лдсл/улдед /дклялел/ (перан.: станавіліся
нерухомымі, застылымі). Ц здк. ашклянёць,-ёе
ШКЛЯНКА, -і, Д37 -нцы, л/л. -і, -нак,
ж. Шкляная цыліндрычная пасудзіна без
ручкі, прызначаная для піцця. Трдлелдя м/.
7?ь/л/ць /дклялку кдеь/. Ц лрь/л/. шкляначны,
-ая, -ае.
ШКЛЯНКІ, -Ая, -бе. 1.27/. шкло. 2. лердл. Нерухомы, пусты (а//, погляд).
ШКЛЯР, -ё, л/л. -ьі, -бў, л/. 1. Рабочы,
які ўстаўляе аконнае шкло ў рамы. 2. Ра
ботнік шкляной прамысловасці (разм.).
ШКЛЯРУС, -у, л/. Род буйнога бісеру
ў выглядзе рознакаляровых кароткіх тру
бачак са шкла, якія нанізваюцца на нітку
для ўпрыгажэння. Ц лрь/л/. шклярусны, -ая,
-ае.
ШКОДА , -ы, ДА/ -дзе, ж. 1. Пашко
джанне, урон, страта. Зрдб/ць м/кобу едслдбдрць/. 7>ез /дкобь/ бля слрдеь/. Зрдб/^ь лд
м/кобу кдл/у-л. 2. Страта, прычыненая жы
вёлай, патрава і месца на зямлі, дзе жывё
ла можа зрабіць патраву. 7/яля лдрдб/лд ў
дедробзе м/кобь/.
ШКОДА, бездс., у злдч. еь/к., у злдч. лдбочл. сл. Тое, што і м/кдбд. ЛТле м/. л/рдц/ць
чдсу. 72/, м/л/о я л/убь/ ле з1?збз/ў. Л/ле л/рдл//^ь л/убь/, /д., ле еь/лдбде.
ШКОДЗІЦЬ, -джу, -дзіш, -дзіць; ле
здк. Прыносіць шкоду' (у 1 знач.). А//кдеоль м/кобз/ць збдроўю. 0 Не шкодзіць або
не шкодзіла б кдл/у з /л%?. — неабходна, ня
дрэнна б зрабіць што-н. 7/е /дкобзл/д б лдл/

шко-шлю
з <ез<Эз/ць мд мора. Ц зак. нашкодзіць, -джу;
-дзіш, -дзіць.
ШКОДНАСЦЬ, -і, лс 1. ал шкодны 2.
Шкодныя для здароўя ўмовы вытворчасці
(афіц.). Тіьеоты зд м/.
ШКОДНІК, -а, АЖ -і, аў, м 1. Нася
комае, якое прыносіць шкоду раслінам.
227кой//к/аяакау. 2. Чалавек, які прычыняе
шкоду; зло народу, дзяржаве, а таксама
ўвогуле прыносіць шкоду каму-н. Ц лрым.
шкодніцкі, -ая, -ае (да 2 знач.).
ШКОДНІЦТВА, а, я Злачынная, шкод
ніцкая дзейнасць.
ШКОДНЫ, -ая, -ае. Які прыносіць
шкоду' (у 1 знач.); небяспечны. 227 й/ія
здароўя кяйнат. Ауры^ь м/ко^ма (безас., у
знач. вьш.). 727ко^мая тэорь/я. Ц лдз. шкОднасць, -і, лс.
ШКОЛА, -ы, мм. -ы, школ, лс. 1. Наву
чальная ўстанова (пераважна пра пачат
ковую або сярэднюю). А/к?з/цьу м/колу. 2>уЛымдк м/колы. Дяскоеая м/. Рдмесмдя м/. 227 /мтзрмат. Выідэмк/дя м/. (пра вышэйшыя
навучальныя ўстановы). 2. лердм. Вывуч
ка, дасягнуты ў чым-н. вопыт, а таксама
тое, што дае такую вывучку; вопыт. 227
лсыцця. /Трдмсц/ армейскую м/колу. 3. На
прамак у галіне навукі, майстэрства і пад.
^Жымоя/чдускдя м/. цым&м/стаў. С/лддры^ь
сеа/о м/колу ў моеўцы. II лрым. шкОльны, -ая,
-ае (да 1 знач.).
ШКОЛЬНІК, а, мм -і, -аў, м Ву
чань пачатковай ці сярэдняй школы. Ц
лс. школьніца, -ы, мм. -ы, -ніц. Ц лрым.
школьніцкі, -ая, -ае
ШКОЛЬНІЦКІ, ая, ае 1. аі. школь
нік. 2. Уласцівы школьніку несур'ёзны,
няварты дарослага чалавека. 7Ск<мьмн<кдя
здрэа/пбдсць. II мдз. школьніцтва, -а, м.
ШКОЛЬНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае; мездк. (разм.). Паводзіць сябе па-школьніцку II мдз школьнічанне, -я, м
ШКУМАТ, -А, А/-мацё, мм. -ьЬ, -бў м.
(разм.). Абрывак, абрэзак (тканіны, ску
ры і пад.). 1% мотзры/. II лрым. шкуматны,
-ая, -ае.
ШКУМАТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны;
мездк., каао-м/то. Матляннем, тузаннем
у розныя бакі рваць, імкнуцца парваць на
часткі. Сабака м/кумджду лрдсц/лу. Ц здк.
пашкуматаць, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны. Ц абма/(р. шкуматнўць, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні? Ц мдз. шкуматанне, -я, м.
ШКЎРА, -ы, мм. -ы, шкур, лс. 1. Скура
з поўсцю, знешняе покрыва цела жывёл;
скура з поўсцю, знятая з забітай жывё
лы. Лд лсыбым мябззебз/ накуры ме кулдяй (прыказка). З абмаао еала бзеюх м/кур
ме бзяру/^ь (прыказка). 27ас/мая м/. 2. Пра
подлага, нізкага чалавека, вымагальніка і
шкурніка (разм., пагард.). 0 Быць у чыёй-м.
шкуры — быць у чыім-н. становішчы,
звычайна дрэнным, незайздросным. Воўк
у авечай шкуры — пра злога, жорсткага
чалавека, які прыкінуўся лагодным. На
сваёй шкуры зведаць, адчуць м/то-м. —
зведаць што-н. дрэннае на сабе, на сваім
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вопыце. Ратаваць сваю шкуру — ратаваць
сябе, не думаючы пра іншых. Шкуру (дзве
шкуры, сем шкур і пад) драць, лупіць з кдао-м. — абіраць, жорстка эксплуатаваць
каго-н. Шкуру спусціць з каао-м. — моцна
збіць, караючы, а таксама наогул жорстка
абысціся з кім-н., пакараць каго-н. Ц лдмямм/. шкўрка, -і, ДА/-рцы, мм. -і, -рак, лс.
(да 1 знач.). Ц лрь/м. шкўрны, -ая, -ае (да 1
знач.).
ШКУРАДЗЁР, -а, мм ы, аў, м 1. Ра
бочы бойні, які здзірае шкуры з забітых
жывёл. 2. лердм. Пра скнарнага гандляра,
спекулянта і пад.; жывадзёр.
ШКЎРКА, -і, ДА/ -рцы, мм. -і, -рак, лс.
1. ад. шкура. 2. Папера ці тканіна з нане
сеным на яе слоем абразіўнага матэрыялу
якая прымяняецца для шліфавання, за
чысткі вырабаў
ШКЎРНІК, -а, мм. -і, -аў, м. (разм., па
гард.). Пра чалавека, які клапоціцца толь
кі пра асабістую выгаду не думаючы пра
іншых. II лс. шкўрніца, -ы, мм. -ы, -ніц. Ц
лрым шкўрніцкі, -ая, -ае
ШКУРНІЦТВА, -а, м Паводзіны шкур
ніка. II ярым. шкўрніцкі, -ая, -ае.
ШКЎРНЫ, -ая, -ае. 1. аі. шкура. 2. За
снаваны на імкненні толькі да асабістых
выгад, інтарэсаў на шкоду інтарэсам гра
мадства, своекарыслівы (разм., пагард ).
727к)рмыя мдмеры.
ШЛАГБАУМ, -а, мм. -ы, -аў м. Пад'ём
ная ці рухомая перакладзіна для адкры
вання і закрывання шляху на пераездах,
заставах.
ШЛАК, -у м. Застылыя рэшткі пасля
выплаўкі металу з руды. Ц ярым. шлАкавы,
-ая, -ае.
ШЛАКАБЕТОН, -у м Бетон з сумесі
цэменту, пяску і шлаку. Ц лрым. шлакабе
тонны, -ая, -ае.
ШЛАНГ, -а, мм. -і, -аў м. Гнуткая тру
ба для адводу усмоктвання, пералівання
і пад. вадкасцей, газу сыпучых рэчываў
Ссылаць зболслсд цердз м/. Лдлсдрмы м/. Ц
лрым. шлангавы, -ая, -ае.
ШЛЁЙКА, -і, ДАТ -йцы, мм. -і, шлёек,
лс. 1. Стужка ці палоска тканіны, пера
кінутая цераз плячо, якая падтрымлівае
спадніцу ліфчык і пад. 2. мм. Падцяжкі.
227тамы мд алейках. Ц лрым. шлёечны, -ая,
-ае.
ШЛЁЙНЫ аі. шляя
ШЛЕЙФ, -а, мм. -ы, -аў, м. 1. Доўгі па
дол жаночай сукенкі, які цягнецца ззаду.
2. лерам. Тое, што цягнецца, сцелецца за
чым-н. (спец.), 2?абзямы м/. за цеплаходам.
2/7 аазу. 3. Комплекс навясных і прычап
ных агрэгатаў да самаходнай машыны
(спец.). 227 манным Ддя трактара. Ц лрым.
шлёйфны, -ая, -ае (да 1 знач.) / шлёйфавы,
-ая, -ае (да 2 і 3 знач.).
ШЛЕМ, -а, мм. -ы, -аў м. 1. Старажыт
ны металічны воінскі галаўны ўбор, які
ахоўваў галаву ад удараў стрэл. 2. Спецы
яльны галаўны ўбор лётчыкаў танкістаў
спартсменаў і інш. Скуромы м/. 3. Спецы

яльнае прыстасаванне, якое ахоўвае гала
ву і ізалюе яе ад навакольнага асяроддзя.
2М&ідзмы м/. Л/сіоро^мы т.
ШЛЕМАФОН, -а, мм -ы, аў м Шлем
лётчыкаў касманаўтаў танкістаў з пры
стасаваннямі для ўключэння ў перагавор
ныя і іншыя ўстройствы. II лрым. шлема
фонны, -ая, -ае.
ШЛЁНКА, -і, ДАТ-нцы, мм. -і, -нак, зк.
Авечка танкашэрснай пароды, а таксама
футра і воўна яе. Ц лрым. шлёнскі, -ая, -ае.
Тйіёмская лароба абечак.
ШЛЁПАНЦЫ, -аў абз. нец, нца, м
(разм.). Хатнія туфлі, звычайна без зад
нікаў
ШЛЁПАЦЦА, -аюся, -аешся, -аецца;
мезак. (разм.). Падаць з шумам, плазам ці
ўсім целам. 2/7 у еабу. Ц абмакр. шлёпнуцца,
-нуся, -нешся, -нецца; -ніся. Ц маз. шлё
панне, -я, м.
ШЛЁПАЦЬ, аю, -аеш, ае; мезак 1.
каео ("што), ла чым і чым. Удараць, стукаць
чым-н. мяккім, плоскім. 777. ла руцэ. 77/.
еёсідм/ ла еабзе. 2/7 басамоэккам/. 2. Тое,
што і ммёлацца (разм.). 7/7. у зразы 3. Ісці,
хадзіць, крочыць (разм.). 227 ла зраз/. Ц абмакр. шлёпнуць, -ну -неш, -не; -ні (да 1 і 2
знач.). II маз. шлёпанне, -я, м.
ШЛІФАВАЛЬШЧЫК, -а, мм -і, аў, м
Рабочы, спецыяліст па шліфаванні. Ц зк.
шліфавальшчыца, -ы, мм. -ы, -чыц. Ц лрым.
шліфавальшчыцкі, -ая, -ае.
ШЛІФАВАЦЬ, -фўю, -фўеш, -фўе;
-фўй; -фавАны; мезак., м/то. 1. Апрацоў
ваць паверхню металу, драўніны і пад.
трэннем для надання гладкасці, пэўнай
формы. 2. лерам. Удасканальваць, паляп
шаць. 727 моеу / стыль тесра. Ц зак. адшлі
фаваць, -фўю, -фўеш, -фўе; -фўй; -фавАны. II маз. шліфаванне, -я, м / шліфОўка,
-і, ДА/ -ўцы, зк. II лрым. шліфавальны, -ая,
-ае (да 1 знач.) / шліфовачны, -ая, -ае (да 1
знач.). 727і/^аеальмы стамок.
ШЛЮБ, у мм ы, аў м 1. Сямей
ны саюз мужчыны і жанчыны; сумеснае
ўзаконенае жыццё мужчыны і жанчыны.
Зарэе/страеаць м/. Устул/ць у м/. 2. Абрад,
цырымонія ўступлення ў такі саюз. 2&аць
ба мл/обу. II лрым. шлйбны, -ая, -ае.
ШЛЮБАРАЗВОДНЫ, ая, ае Які мае
адносіны да разводу, да скасавання шлю
бу. 727. лроцэс.
ШЛЮЗ, -а, мм. -ы, -аў, м. Збудаванне
на рацэ, канале для пропуску суднаў пры
розным узроўні вады на шляху іх руху,
якое складаецца з камеры (камер) з варо
тамі. II лрыл/. шлюзавы, -ая, -ае / шлюзны,
-ая, -ае.
ШЛЮЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, -зўе; -зўй;
-зав&ны; злк. і мезок., м/то (спец.). 1. Уста
навіць (устанаўліваць) шлюзы. 2/7. раку. 2.
Прапусціць (прапускаць) праз шлюз. 277.
тамкер. II моз. шлюзаванне, -я, м.
ШЛЮПКА, -і, ДА/ -пцы, мм. -і, -пак,
зк. Лодка з моцным шырокім корпусам.
2?ыротоеольмоя м/. Ц лрым. шлюпачны, -ая,
-ае.
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ШЛЙГА, -і, ДЛА шлАзе, л/н. -і, шляг,
лс. Прылада, ударамі якой трамбуюць,
ушчыльняюць глебу а таксама выраўноў
ваюць паверхню.
ШЛЯГЕР, -а,
-ы, -аў л/ Модная па
пулярная эстрадная песня, мелодыя.
ШЛЯК, -А, лм. -і^ -бў,
Палоска па
краі тканіны іншага колеру або іншага
ўзору. Дбрус з с/н/м мялкам. Ц яол/янм/. шля
чок, -чкА, мя. -чкі^ -чкбў, м.; ярым. шляч
ковы, -ая, -ае. Ц лрь^/. шлякОвы, -ая, -ае.
МІЛЯХ, -у на шляхў, мя. -і^ -бў, м. 1.
Тое, што і бороео (у 1 знач.). АДь/рок/ м. АД.
у еорох. /у мялх/ разымя/сл (перан.: яны
рассталіся). 2. Месца, лінія ў прасторы,
дзе адбываецца рух, перамяшчэнне. А7озеп/ронь/ м. %/еуночны м. АД//ях/ знос/н. 3.
Падарожжа, перамяшчэнне куды-н. А/ебяслечнь/ м. ЛА лроз бо?/ото. 4. Напрамак,
маршрут. Зб//^/^о са мляху. А7роз///ьнь/ м.
розо/^/р/. Арулснь/л/ мялкам. 5. нерол. На
прамак дзейнасці, развіцця чаго-н., спо
саб дзеяння. 77ак%?абаць яа лроей/ьнь/ м.
ЛАрньа/ мялкам. О Дыхальныя шляхі — ор
ган у выглядзе каналаў, якія забяспечва
юць жыццядзейнасць арганізма, б Апош
ні шлях — пра пахаванне каго-н. Быць на
шляху (За чоео-н. — набліжацца да чаго-н.
Жыццёвы шлях — жыццё Стаяць на шля
ху чым/ або у каао — служыць перашкодай
каму-н.
ШЛЙХАМ, лрыяаз. з Л Пры дапамозе
чаго-н. 77бралаб]рык/лоука кадраў м. араая/за^ы/ курсау.
ШЛЯХАПРАВОД, -а, ЛА дзе, мя -ы,
-аў м. Мост цераз другі шлях на месцы пе
ракрыжавання дзвюх дарог II лрь/м. шля
хаправодны, -ая, -ае.
ШЛЯХЕТНАСЦЬ, і, лс 1.2я шляхет
ны. 2. Прыналежнасць да дваранскага
саслоўя (уст.).
ШЛЯХЕТНЫ, ая, ае (уст) 1. Два
ранскі, дваранскага паходжання. 2. Вы
сакародны, з вялікім пачуццём годнасці;
які адпавядае існуючым нормам маралі:
выхаваны, сумленны. ДА тлом. ДА учынак.
АДдяхетноя бзяучыно. Ц яаз. шляхетнасць,
-і, лс. (да 2 знач.). Уяео лоеобз/нох а(3чужа
лася м.
ШЛЯХТА, -ы, ДЛА хце, лс / ШЛЯ
ХЕЦТВА, -а, я. У 13 — пачатку 20 ст. ў
Беларусі, Польшчы і Літве: дробнапамес
нае дваранства. Ц лрь/м. шляхёцкі, -ая, -ае
/ шляхёчы, -ая, -ае. 7/Атяке^кас саслоўе.
АА&іяхечыя зас^енк/.
ШЛЯХЦІЦ, -а, мн -ы, аў м Асобны
прадстаўнік шляхты, дробнапамесны два
ранін. II лс. шляхцянка, -і, ДЛА-нцы, мн. -і,
-нак.
ШЛЯХЦЙЭК, -А, мн. -і, -бў, м. (пагард.).
Звычайна пра маладога шляхціца. Цяпер
еэп/ь/ м. не бубзе займацца.
ШЛЯЧКОВЫ ал. шляк
ШЛЯЧОК ал. шляк
ШЛЯЯ, -ц мн. шлёі / (з л/ч. 2, 2, 4) шляц
шлей, лс. 1. Частка збруі, рэмень, які пры
мацаваны двума канцамі да хамута, агібае

ўсё тулава каня і падтрымліваецца папя
рочнымі рамянямі. 2. У парнай запрэж
цы: шырокая лямка, якая замяняе хамут.
II лрь/м. шлёйны, -ая, -ае.
ШМАЛЕЦ, -льцу, м. Іусіны тлушч. Ц
лрь/м. шмальцавы, -ая, -ае. АДл/ольцоеоя
л/озь.
ШМАЛЬЦАВАЦЬ, цўю, цўеш, цўе;
-цўй; незок., м/л/о. Запэцкваць, вымазваць
чым-н. тлустым, ліпкім. Д/. це//о^рэйку.
II зок. вышмальцаваць, -цую, -цуеш, -цуе;
-цуй; -цаваны. Ц ноз. шмальцаванне, -я, н.
ШМАНАЦЬ, -бю, -Аеш, -Ае; незок. У
выразе: і не шманае (разм.) — не звяртае
ніякай увагі, не рэагуе, захоўвае поўны
спакой.
ШМАРАВАННЕ, я, н (разм) 1. ал
шмараваць. 2. Лячэбная мазь, лякарства.
/Трыео/лоеоць м/. з задок.
ШМАРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
-равАны; незок. (разм.). 1. коео-м/то. Наці
раць, намазваць каго-, што-н.; праціраць,
ачышчаючы што-н. ДА. еором бротеу. ДА
м/кдо. 2. об /нл/о. Церціся, зачэпліваючыся
за што-н. у час руху, цягнучыся па чым-н.
Хбло м/мороболо об бокое/ну тсронтосо.
II зок. нашмараваць, -рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; -равАны (да 1 знач.). Ц зжор. шмара
вацца, -рўюся, -рўешся, -рўецца; -рўйся
(да 1 знач.). ДА. м/к/л/норол/; зок. нашмара
вацца, -рўюся, -рўешся, -рўецца; -рўйся. Ц
ноз. шмараванне, -я, н.
ШМАРАВОЗ, -а, мн. -ы, -аў м. (разм.,
лаянк.). Неахайны чалавек, мурза.
ШМАРІАНЎЦЬ, нў, нёш, нё; нём,
-няцё, -нўць; -ні; зок. 1. ал. шморгаць. 2.
Хутка, непрыкметна пайсці, прашмыг
нуць (разм.). ДА зо бзесрь/.
ШМАТ', лрысл. 1. Вялікая колькасць,
дастатковая колькасць каго-, чаго-н.,
многа. АД. лро/(уе. АД. чосу лройм^/о. Абро
ць/ўмяне цяпер м/. (у знач. вык.). А// м/. лю
дзей собролося?2. У спалучэнні з прым. і
прысл. вышэйш. ст. азначае: значна, на
многа. Дн м/. л/олобзейм/ы зомяне. 3. У спа
лучэнні з адноснымі займеннікамі аба
значае: многія, многае. АД. комуроскозоло
лро еэто. ДА. як/я лобзе/ оббыл/ся зо еэл/ь/
чос.
ШМАТ , -А, ЛА шмацё, мн. -ьі, -бў, м.
(разм.). Абрывак, адарваны кавалак ча
го-н. Долял/ся м/л/оты лолеры.
ШМАТ... Першая частка складаных
слоў у знач. шмат', многа, напр.: мм/отеоль/тны, м/л/от&якояь/, м/л/ол/еодосы, мм/ол/склобоеы, м/л/откодяроеы.
ШМАТАБЯЦАЮЧЫ, -ая, -ае Які падае вялікія надзеі, прадракае што-н. знач
нае. АД. сл/убэн/л. ДАчол/обяцо/очоя лоезбко.
ШМАТАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; не
зок., коео-м/л/о (разм.). Моцна хістаць,
трэсці; шкуматаць. Децер мм/отоу брызент.
II зок. пашматаць, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны. Ц обнокр. шматануць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні' II ноз. шматанне, -я, н.
ШМАТБАКОВЫ, ая, ае 1. Абавяз
ковы для некалькіх зацікаўленых бакоў

ШЛЯ-ШМА
ці ўдзельнікаў чаго-н. АД. боеоеор. 2. Які
вызначаецца шырынёй, разнастайнасцю,
рознабаковы. АДмотбокоеоя боломоео. Ц
ноз. шматбаковасць, -і, лс.
ШМАТГАДОВЫ, -ая, -ае Які жыве, іс
нуе, працягваецца шмат гадоў АДмотеобоеь/я л/роеы. АДмотеобоеоя бзейносць.
ШМАТГРАННЫ, ая, ае 1. Які мае
некалькі граней. АД. кол/ень. 2. перон. Усе
баковы, рознабаковы. АДмот^ронноя бзейносць. II ноз. шматграннасць, -і, лс. (да 2
знач.).
ШМАТЗНАЧНЫ', -ая, -ае 1. Які мае
вялікае значэнне, важныя вынікі, знач
ны ўплыў на каго-, што-н. АДА/ол/зночноя лобзея. 2. Які робіць намёк на што-н.
важнае, пра многае гаворыць. АД. позірк.
АДмотзночно (прысл.) усм/хоццо. 3. Які
мае многа значэнняў АДчол/зночное слоео.
II ноз. шматзначнасць, -і, лс.
ШМАТЗНАЧНЫ, ая, ае Які склада
ецца з многіх лічбавых знакаў АДмотзночноял/чбо. II ноз. шматзнАчнасць, -і, лс.
ШМАТКРОП'Е, я, л/н і, -яў н Знак
прыпынку ў выглядзе трох пастаўленых
побач кропак (...), а таксама рад кропак,
які абазначае пропуск у тэксце.
ШМАТЛІКІ, -ая, -ае. 1. Які складаецца
з вялікай колькасці каго-, чаго-н. АД. отрой 2. Які праводзіцца, маецца, прысутні
чае і пад. ў вялікай колькасці. А7робобз/ць
м/л/отл/к/я еуторк/ з носеу/ьн/^теол/. Ц ноз.
шматлікасць, -і, лс.
ШМАТЛЮДНЫ, ая, ае 3 мноствам
людзей, мнагалюдны. АДмоп/любноя оубыторь/я. II ноз. шматлюднасць, -і, лс.
ШМАТНАЦЫЯНАЛЬНЫ, ая, ае У
склад якога ўваходзяць многія нацыі, на
роднасці. АДмол/ноцыянольноя бзярлсожо. II
ноз шматнацьынАльнасць, -і, лс.
ШМАТОК, -ткА, л/н -ткц -ткбў, л/ 1.
Абрэзак, абрывак скуры, тканіны і пад.
АД л/отзры/. 2. Жмут чаго-н. АД. ноусц/. 3.
Невялікі кавалак, камяк чаго-н.; нязнач
ная колькасць чаго-н. АД. содо. Сял/-/яол/
ть/рчод/ м/л/отк/ сухой троеы. Ц лрь/л/. шма
точны, -ая, -ае / шматковы, -ая, -ае.
ШМАТПАКУТНЫ, ая, ае (кніжн)
Які перанёс шмат пакут, выпрабаванняў
АД. нрроб. АІД/отлокутное лсыццё. Ц ноз.
шматпакўтнасць, -і, лс.
ШМАТПОЛЛЕ, -я, н. Тое, што і л/ноеололде. II лрь/л/. шматпольны, -ая, -ае.
ШМАТРАЗОВЫ, ая, ае Які паўтара
ецца ці паўтараўся шмат разоў АДмоп/розоеое рэхо. II ноз. шматразовасць, -і, лс.
ШМАТСКЛАДОВЫ, ая, ае Які ў ева
ёй будове мае некалькі, шмат складоў.
АД^/отскдобоеое слою/. Ц ноз. шматскла
довасць, -і, лс.
ШМАТСЛОЎЕ, -я, н. Празмерная коль
касць слоў (у размове, на пісьме і пад.). Дн
не л/об/ць м/л/отслоуя.
ШМАТСЛОЎНЫ, ая, ае Для якога
ўласціва шматслоўе. АДмол/с.//оуное олооябонне лро м/л/о-н. Я туп/ не бубу м/л/отслоуныл/. II ноз. шматслоўнасць, -і, лс.

ШМА-ШОУ
ШМАТСТУПЕННЫ, -ая, ае Які пра
ходзіць праз шэраг ступеней, стадый, не
прамы. /Дмдлісліулеллыя еыбдры. Ц лдз.
шматступённасць, -і, лс
ШМАТСТУПЕНЬЧАТЫ, ая, -ае Які
складаецца з некалькіх частак, ступеней.
2К^/длісліулельчдлідя рдкелід. Ц лдз. шматступёньчатасць, -і, лс
ШМАТСЯМЕЙНЫ, ая, -ае Які мае
вялікую сям'ю, шмат дзяцей. ,Ддлдмоед
шмдлісямейлым. Ц лдз. шматсямейнасць, -і,
ШМАТТЫРАЖКА, -і, Л^-жцы, мл. і,
-жак, лс. Друкаваная газета прадпрыем
ства, установы, якая выдаецца значным
тыражом. Здбо&ждя м/.
ШМАТТЫРАЖНЫ, ая, ае 3 вялікім
тыражом. ІДмдліліь/рдлслде еыбдлле.
ШМАЦЦЁ, -А і ШМОЦЦЕ, -я, л, зб.
Рванае адзенне, шматкі чаго-н. Аубы длрдлд^ь /лдкое м/.
ШМОРГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; ле
здк. 1. кдео-шліо. Цягнуць, тузаць кароткі
мі, рэзкімі рухамі; такімі рухамі зрываць,
абрываць што-н. 7У. сусебд зд рукдў. 7У.
/леце з куслід. 2. шліо чым, чым лд чым і
без бдл. Праводзіць па чым-н., намазваю
чы што-н.; праводзіць чым-н. па якой-н.
паверхні, звычайна ўтвараючы характэр
ны гук. 2У. л/ліку еоскдм. 27/. здлдлкдй лд
кдрдбку. 3. чь/м. З шумам часта ўцягваць
(носам) паветра. Д/. лосдм. Ц дблдкр. шмарганўць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць;
-ні / шморгнуць, -ну, -неш, -не; -ні (да З
знач.). II лдз. шморганне, -я, л.
ШМОЦЦЕ ад шмаццё
ШМУЛЯЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -яец
ца; лездк. Г Выцірацца, зношвацца ад
частага ўжытку. /Пмуляеццд кдўлср. 2.
Церціся, націрацца (пра скуру). Лб ^рубдй
л!кдл/лы шмуляеццд шыя.
ШМУЛЯЦЬ, -яю, -яеш, -яе; лездк.,
мілю. 1. Выціраць, зношваць, пашкодж
ваць ад частага ўжытку. Д/ дбзелле. 2.
Сціраць, націраць (скуру). Цеербы хамул:
шмуляе шыю. II здк. вышмуляць, -яю, -яеш,
-яе; -яны (да 1 знач.).
ШМЙГАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лездк.
(разм.). Г Хутка хадзіць, рухацца каля ка
го-, чаго-н., паміж кім-, чым-н. /7д еуліцы
шмыедюць мдм/ылы. 2. Праходзіць, выхо
дзіць хутка, незаўважана. Якубдчыцьмяле,
шмыеде зд бзесры. 3. чым. Тое, што і шморедць (у 3 знач.). 2Д лосдм. Ц дблдхр. шмыгнўць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць;
-ні /шмыганўць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -ня
цё, -нўць; -ні? II лдз. шмыганне, -я, л. (да 1
і 3 знач.).
ШНАРЫЦЬ, -ру, -рыш, -рыць; лездк.
(разм.). Шукаць навобмацак або захо
дзіць, заглядваць у розныя месцы, шу
каючы каго-, што-н. Д/. лд здкулікдх. 0
Шнарыць вачамі — пільна ўглядацца, шу
каць позіркам. II лдз. шнаранне, -я, л.
ШНІЦАЛЬ, -ю, мл і, -яў, м Тонкая
адбіўная ці рубленая катлета.
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ШНУР, -А, мл. -й, -бў м. 1. Кручаная
ці вітая тонкая вяроўка, 2/дцяелуць /д.
Д/. з дбеесдм. 2. Электрычны провад, які
складаецца з некалькіх ізаляваных жыл
(спец.). 3. Вогнеправодны жгут, які пе
радае іскру выбуховаму рэчыву (спец.).
Дэлідлуючы м/. 4. Чарада (птушак); шэ
раг аднародных прадметаў, размешчаных
адзін за адным. Даляцеў /д. еусей. Цяелуццд
шлурдм фдрмдлк/. 5. Вузкая палоска зямлі.
Ярдць сеой /д. II лрым. шнуравы, -Ая, -бе.
ШНУРАВАЦЦА, -рўюся, рўешся, -рў
ецца; -рўйся; лездк. Зацягваць на сабе
што-н. шнуруючы. Д/ ў едрсэлі. Ц здк. за
шнуравацца, -рўюся, -рўешся, -рўецца;
-рўйся. II лдз. шнураванне, -я, л.
ШНУРАВАЦЬ, рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; -равАны; лездк. 1. шлю. Сцягваць
шнурком. Д/ чдрде/к/. 2. шлю. Прашываць
шнурам. Д/ іляеллідрлую кліеу. 3. Часта
хадзіць, ездзіць узад і ўперад (разм.). Д/.
лд еёсцы. II здк. зашнураваць, -рўю, -рўеш,
-рўе; -рўй; -равАны (да 1 знач.) / прашну
раваць, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй; -равАны
(да 2 і 3 знач.). Ц лдз. шнураванне, -я, л. /
шнуроўка, -і, ДА/ -ўцы, лс. Ц лрым. шнура
вальны, -ая, -ае (да 2 знач.; спец.).
ШНУРбК, -ркА, л/л. -ркі? -ркбў м. Тон
кі шнур (у 1, 4 і 5 знач.), невялікі шнур.
Д7лурк/ з чдрде/кдў. Д/ слябоў лд слезе.
Зял/ля былд лдб/лід лд шяурк/.
ШНУРОЎКА, -і, ДА/ -ўцы, Ж. 1. м.
шнураваць. 2. мл. -і, -рбвак. Шнур на
адзенні, абутку а таксама само прашнура
ванае месца. Рдслусціць /длдроўку лд сукелцы. II лрым. шнуровачны, -ая, -ае.
ШНЫПАРЫЦЬ, ру, рыш, рыць; ле
здк. (разм ). 1. Заглядваць у розныя мес
цы, шукаючы, высочваючы каго-, што-н.
Д/. лд клдбдўкдх. 2. Хадзіць, рухацца сю
ды-туды, у розных напрамках. Дд еуліцы
/длылдрд^ь сышчыкі. Ц лдз. шныпаранне,
-я, л.
ШНЁІРЫЦЬ, -ру -рыш, рыць; лездк
(разм.). 1. Тое, што і шлдрыць. 2. Тое, што
і м/лылдрыць (у 2 знач.). Ц лдз. шныранне,
-я, л.
ШОК, -у мл. -і, -аў м. Агульнае цяжкае
парушэнне функцый арганізма ў выніку
моцнага фізічнага пашкоджання ці псі
хічнага ўзрушэння. Услідлем/оку. 7рдўмдліычлы м/. II лрым. шбкавы, -ая, -ае.
ШбЛАХ, -у л/л. -і, -аў м. Лёгкае ледзь
чутнае шапаценне, шорах, шоргат. Д/.
брэў.
ШОЛУДЗІ, -яў. Заразнае скурнае за
хворванне, а таксама струпы, сып, якія
паяўляюцца пры гэтым захворванні на
скуры пад валасамі.
ШОМПАЛ, -а, мл. -ы, -аў м. Стрыжань
для чысткі і змазвання канала ствала руч
ной агнястрэльнай зброі, а таксама, у ста
ражытнасці, для забівання з дула зарада ў
пісталеты і стрэльбы. Ддць н/омлдлду (пакараць, наносячы ўдары такімі стрыжня
мі; уст.). II лрым. шбмпальны, -ая, -ае.

ШОРАХ, -у мл. -і, -аў м. Глухі гук ад
трэння, лёгкага дакранання да чаго-н. Д/.
сухоед лісця.
ШОРГАТ, -у Л/ -таце, мл -ы, -аў м
Слабы, невыразны шум ад руху трэння
аднаго прадмета аб другі. Д/ ліяы.
ШОРГАЦЬ, аю, -аеш, -ае; лездк 1. Утвараць шоргат, з шумам праводзіць чым-н.
ДТылы дўлідмдбіяяў шоредлі лд джальце.
Д/ мялмой лд /лрдлгудры. 2. чым і без бдл.
Хадзіць, не падымаючы ног Де шоредй бо
лі ям/. Абліць м/. лд хдце. 3. Шукаць навоб
мацак, мацаць. Д/. улоцемку лд бзаярлх. Ц
дблдкр. шарганўць, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні і шОргнуць, -ну -неш,
-не; -ні. II лдз. шОрганне, -я, л.
ШОРСТКІ, -ая, -ае. 1. Шурпаты, агру
белы, калючы, цвёрды. ДГ. дс^ллыл. Д7орелікдя бдлоль. Д/. слёз. 2. лердл. Рэзкі ра
шучы, з цвёрдым характарам. 7Д. чдлдеек.
II лдз. шорсткасць, -і, лс
ШОРТЫ, -аў. Род кароткіх (вышэй каленяў) штаноў Л^лсчылскм м/.
ШОРХАТ, -у 3/-хаце, м. Глухі гук, шум
ад руху трэння, лёгкага дакранання. Д/
лісця. ДТ. лое.
ШОРХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; лездк. Тое,
што і шоредць. Д7брхду еэбель. 77дб лдедмі
шорхдлд лісце. Д/. мялілой лд лдлдбеорку. Ц
лдз. шорханне, -я, л.
ШОРЫ, -аў. 1. Цвёрдыя пласцінкі,
прымацаваныя да вуздэчкі на ўзроўні ва
чэй, якія не даюць магчымасці каню гля
дзець па баках. Ліло зедбзіуся лдбзець м/.,
люй лдбзеле і хдмулі (прыказка). 2. У пар
най запрэжцы: збруя без дугі і хамута, са
шлеямі (ад. шляя ў 2 знач.; спец.). 3. лердл.
У некаторых выразах: тое, што перашка
джае каму-н. правільна разумець навакол
ле; абмежаванасць (кніжн.). Д7. лд едчдху
кдео-лебубзь. 0 Браць у шоры, трымаць у
шорах кдео (разм.) — строга абмяжоўваць
чые-н. дзеянні, свабоду дзейнасці. Ц лрым.
шОрны, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.).
ШОСТ, шастА, АТ шасцё, мл. шастьі,
-бў, м. Доўгая тонкая палка ці жэрдка.
Скдчок з ілдсілом (у спорце). Ц ламялы/,
шастбк, -ткА, мл. -ткі? -ткбў м. Ц лрым.
шаставй, -Ая, -бе (спец.). Д/дс/лдедя лілія
суддзі (на шастах).
ШОСТЫ, ая, -ае 1. ад. шэсць 2. Які
атрымліваецца пры дзяленні на шэсць.
Д/ослідя чдслікд. 3. у злдч. лдз. шбстая, -ай,
лс. Шостая частка чаго-н. Лблд м/ослідя.
ШОУ, лескл., л. 1. Пышнае эстраднае
відовішча. Аалцэрлі-ш. /люзійлде м/. (у
цырку). 2. лердл. Што-н. паказное, разлі
чанае на шумны знешні эфект. Лдлйлычлде м/.
ШОЎК, -у, мл. шаўкі? шаўкбў м. 1. Ніт
кі, якія вырабляюцца з выдзяленняў вусе
ня шаўкапрада. 2. Тканіна з такіх нітак, а
таксама са штучнага, сінтэтычнага валак
на. 3. Адзенне з такой тканіны. Адбзіць
у шдўкдх. У бдўеу, дк у шоўку (прымаўка:
усім павінен). 4. лердл. Пра што-н. мяк-
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кае, шаўкавістае. 72/. бадзёру. Ц лрым. шаўкбвы, -ая, -ае (да 1, 2 і 4 знач.).
ШОЎКАМАТАННЕ, я, н (спец)
Размотка шаўковых коканаў з мэтай ат
рымання шоўку-сырцу. II лрым. шоўкама
тальны, -ая, -ае
ШОЎКАПРАДЗЕННЕ, я, л Працэс
вырабу шаўковай пражы з коканаў якія
не паддаюцца размотванню. Ц лрым. шоў
капрадзільны, -ая, -ае
ШПАіА, -і, ДЛ/шпАзе, мл. -і, шпац ж.
Халодная колючая зброя з прамым доўгім
клінком. Ф Скрыжаваць шпагі — пачаць
паядынак. Ц лрым. шпажны, -ая, -ае.
ШПАГАТ, -у, А/ -гАце, м. 1. Моцная
тонкая вяроўка. 2. У гімнастыцы: фігура,
пры якой ногі спартсмена, што сядзіць,
шырока рассунуты і выцягнуты ў адну
прамую лінію. II лрым. шпагатны, -ая, -ае
(да 1 знач.).
ШПАЖ&СТ, -а, Л/ -сце, мл -ы, -аў, м
Спартсмен — фехтавальшчык на шпагах.
II лс. шпажыстка, -і, ^73/-тцы, мл. -і, -так.
ШПАК, -А, мл. -ц -бў, м. Невялікая пе
ралётная птушка атрада вераб'інападобных з чорным апярэннем. Ц лдмялм/. шпа
чок, -чкА, мл. -чкі^ -чкбў м. II лрым. шпа
ковы, -ая, -ае і шпачыны, -ая, -ае.
ШПАКЛЁЎКА, -і, ДЛ/-ўцы, лс. (спец.).
1. ад. шпакляваць. 2. Замазка, якой шпак
лююць.
ШПАКЛЯВАЦЬ, -лібю, -лібеш, лібе;
-лібй; -лявАны; лездк., м/л/о (спец.). За
мазваць, запаўняць трэшчыны, шчыліны
спецыяльным саставам перад паліроўкай,
фарбаваннем. /У. сцелы. 77/. лаіЗдюу. Ц здк.
зашпакляваць, -лібю, -лібеш, -лібе; -лібй;
-лявАны. II лдз. шпакляванне, -я, л. / шпак
лёўка, -і, ДА/ -ўцы, лс. II лрым. шпаклёвач
ны, -ая, -ае. Т/Тлдкдеедчлыя рдбо/лы.
ШПАКОЎНЯ, -і, мл. -і, -яў лс. / (разм.)
ШПАКОЎНІЦА, -ы, мл -ы, ніц, лс
Жыллё для шпакоў у выглядзе невялікай
будачкі, прымацаванай на доўгай жэрдцы
ці на дрэве каля дома. Ц лрым. шпакоўніцкі,
-ая, -ае.
ШПАЛ ЁРА, -ы, мл. -ы, -лёр / -аў, лс. 1.
толькі мл. Матэрыял у выглядзе шыро
кіх палос узорыстай паперы для абклей
кі сцен у жылых памяшканнях. 2. толькі
мл. Шарэнгі войск па баках руху каго-н. 3.
звычайна мл. Рад дрэў хмызняку па баках
дарогі (спец.). Ц лрым. шпалёрны, -ая, -ае
(да І знач.).
ШПАЛЫ, шпал, дбз. шпАла, -ы, лс. 1.
Масіўныя папярочныя драўляныя або жа
лезабетонныя брусы, на якія ўкладваюць
рэйкі. 2. дбз. Неафіцыйная назва знака ад
рознення (у выглядзе прамавугольніка) на
пятліцах у старшага каманднага саставу
Чырвонай Арміі да 1943 г (разм.). З л/рымд м/лдддм/ лд ля/нл/цдх. II лрыл/. шпальны,
-ая, -ае (да 1 знач.).
ШПАНА, -й, лс., звычайна зб. (разм.,
пагард.). Злачынцы, жулікі, бадзягі.
ШПАНГОЎТ, а, Л/-ўце, мл ы, аў м
(спец.). Папярочны крывы брус у корпусе

карабля ці самалёта, які забяспечвае тры
валасць бартоў і днішча.
ШПАРГАЛКА, -і, ДА/-лцы, мл. -і, -лак,
лс. (разм.). 1. Лісток паперы з запісамі,
якім тайна карыстаецца нядобрасумлен
ны навучэнец у час праверкі яго ведаў 2.
Паперка з тэкстам, загадзя падрыхтаваная
для выступаючага. /дядрыць лд м/лдра&лцы.
II лрь/м. шпаргалачны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ШПАРКІ, -ая, -ае. Тое, што і ху/лк/ (у 1
і 2 знач ). 72/лдркдя язбд. 22/. лоадяб. Ц лдз.
шпаркасць, -і, лс
ШПАРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; лездк.,
м/л/о і без бдл. (разм.). Рабіць што-н. з асо
бай сілай, энергіяй, імпэтам і пад. 72/. лд
м/дм/ы лд мдл/дцыкле. 22/ лд едрмол/ку.
ШПАТЫ, -аў, дбз. шпат, -у, Л/шпАце,
м. Назва групы мінералаў якія валодаюць
здольнасцю пры ўдары расколвацца на
кавалкі геаметрычна правільнай формы.
Здллдеы м/лдл/. 27для#ы м/лдл/.
ШПАЦЫР, -у м. Прагулка па свежым
паветры. 2?ымсц/ лд м/.
ШПАЦЫРАВАЦЬ, рўю, рўеш, -рўе;
-рўй; здк. Хадзіць на свежым паветры,
адпачываючы, прагульвацца або хадзіць
не спяшаючыся ўзад і ўперад. 22/. еечдрдм
лд скверы. 722/но м/лдцыруем/ лд хдце?Ц здк.
пашпацыраваць, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй. Ц
лдз. шпацыраванне, -я, л
ШПАЧАНЯ / ШПАЧАНЁ, -нАці, мл
-нйты, -нАт, л. Птушаня шпака.
ШПАЧЫНЫ ад шпак
ШПЕГ, -а, мл. -і, -аў, м. (разм.). Тайны
агент, які сочыць за кім-н., шпік. Ц лрыл/.
шпёгаўскі, -ая, -ае
ШПЕГАВАЦЬ, гўю, гўеш, -гўе; -гўй;
лездк. (разм.). Тайна сачыць за кім-н.,
шпіёніць. II лдз. шпегаванне, -я, л.
ШПЕНЬ, шпянА, мл. шпяні^ шпянёў
м. Стрыжань падоўжанай цыліндрычнай
ці чатырохграннай формы на паверхні дэ
талі, які ўваходзіць у паглыбленне другой
дэталі для замацавання (спец.); завостра
ны стрыжань наогул для насаджвання ча
го-н. II лрым. шпянёвы, -ая, -ае.
ШПІГ, -у, м. (разм.). Прасоленае пад
скурнае свіное сала.
ШПІГАВАЦЬ, гўю, -гўеш, -гўе; -гўй;
-гаваны; лездк. 1. кдео-м/л/о. Начыняць
шпігам, утыкаючы яго ў надрэзы. 22/. бз/чылу. 2. лердл., кдео (м/л/о). Заўзята наву
чаць, паведамляць каму-н. многа чаго-н.,
прымушаць засвоіць што-н. (разм.). Ц лдз.
нашпігаваць, -гўю, -гўеш, -гўе; -гўй; -га
ваны. II лдз. шпігаванне, -я, л. / шшгбўка, -і,
ДЛ/-ўцы, зк.
ШПІЁН, -а, л/л. -ы, -аў м. Тайны агент,
які займаецца шпіянажам. Ц зк. шпіёнка,
-і, ДЗ/ -нцы, мл. -і, -нак. Ц лрым. шпіёнскі,
-ая, -ае.
ШПІЁНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; лездк
(разм.). 1. Займацца шпіянажам. 2. зд к/м.
Тайна сачыць за кім-н. 227л/о л/ы зд млом
м/л/ен/м/ ? II лдз. шпіёнства, -а, л.
ШПІК', -у м. (спец.). Касцявы мозг

ШОЎ-ШПР
ШПІІС, -А, мл. -ц -бў м. (разм.). Тое,
што і м/лее.
ШПІЛЬ, -я, мл. -і, -яў м. Востраканцо
вы конусападобны стрыжань, якім завяр
шаецца верх будынка. 22/. еезкы. Ц лрым.
шпілевы, -ая, -ае (спец.).
ШПУЛЬКА, -і, ДЗ/ -льцы, мл. -і, -лек,
зк. 1. Прыстасаванне ў выглядзе вілачкі
для заколвання валасоў Сколед^ь едлдсы
м/л///ькдм. 2. Засцежка для вопраткі, адзін
канец якой хаваецца ў кручкаватае па
глыбленне — галоўку. Здколедць к/м/эл/о
м///2//ькдм. 3. Іголка з каляровай галоўкай
для аздаблення жаночага галаўнога ўбору
4. Тонкі і высокі абцас на жаночым туфлі
(разм.). 5. лердл. З'едлівая заўвага (разм.).
27дблус^/^ь м/лмьку кдму-л. Ц //рым. шпілеч
ны, -ая, -ае (да 1—3 знач.) / шпількавы, -ая,
-ае (да 1—3 знач.).
ШПІНАТ, -у 3/ -нАце, м. Агародная
травяністая расліна сямейства лебядовых,
маладое сакавітае лісце якой ідзе ў ежу. Ц
лрым. шпінатавы, -ая, -ае / шпінатны, -ая,
-ае.
ШПІНГАЛЕТ, -а, 3/-лёце, мл -ы, аў
м. 1. Засаўка для запірання створак акон,
дзвярэй. 2. Пра падлетка, які мае малы
рост (разм.). 22/., д лезе ў бдрослую кдмлдл/то. II лрым. шпінгалётны, -ая, -ае (да 1
знач.).
ШПІТАЛІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; здк. і лездк., кдео (м/л/о)
(спец.). Змясціць (змяшчаць) у бальніцу
шпіталь для лячэння. Ц лдз. шпіталізацыя,
-і, зк.
ШПІТАЛЬ, -я, мл. -і, -яў м. Бальніца,
пераважна вайсковая. /Тдляеы м/. Ц лрым.
шпітальны, -ая, ае.
ШПІЦ', -а, мл. -ы, -аў м. (уст.). Тое,
што і м/лмь.
ШПІЦ, -а, мл. -ы, -аў м. Невялікі па
каёвы сабака з пушыстай поўсцю. Адрл/кдеы м/.
ШПІЯНАЖ, -у м. Выведванне, збіран
не або выкраданне звестак, якія склада
юць ваенную або дзяржаўную тайну для
перадачы іх іншай дзяржаве. 27д//сц/ лдб
/лрыбўлдл зд м/.
ШПОКАЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , ае; ле
здк. (разм ). Падаючы, стукаючыся аб
што-н., утвараць кароткі глухі гук. .Ждлубы
м/локд/// з бубд лд бол. II дблдкр. шпокнуць,
-ну -неш, -не; -ні. Ц лдз. шпоканне, -я, л.
ШПбРА, -ы, мл. -ы, шпор, зк. 1. Са
гнутая па форме абцаса металічная дужка
з кольцам на канцы, якая прымацоўваец
ца да бота наезніка і служыць для панук
вання каня. Лбць ц/лоры кдл/о (націснуць
шпорамі). 2. Рагавы завостраны выступ на
нагах самцоў некаторых птушак. 227лоры ў
леўмя. 3. Выступ на вобадзе кола ці на звёнах гусеніц трактара, танка і пад. (спец.). Ц
лрым шпбрны, -ая, -ае.
ШПРбТЫ, -аў дбз. шпрот, -а, 3/-рбце,
м. Дробная марская вэнджаная рыба, кан
серваваная ў алеі. II лрь/м. шпрбтавы, -ая,
-ае / шпрбтны, -ая, -ае.

ШПР-ШТА
ШПРЫЦ, -а, мл. -ы, -аў, л*. Медыцын
скі інструмент — цыліндрык з поршнем
і іголкай для ўвядзення ці адсмоктвання
вадкасці. Ц лрым. шпрыцавы, -ая, -ае.
ШПЎЛЬКА, -і, ДА/ -льцы, мл. -і, -лек,
лс. 1. Невялікі, звычайна драўляны цы
ліндр, на які намотваецца што-н. /У. л/л/дк. 2. Прыстасаванне ў швейных, ткац
кіх і пад. машынах для намотвання нітак.
3. Тое, што і м/луля (у 3 знач.; спец.). Ц
лрь/м. шпулечны, -ая, -ае / шпулькавы, -ая,
-ае.
ШПЎЛЯ, -і, мл. -і, шпуль, лс. 1. Тое,
што і м/лулькд (у 1 і 2 знач.). 2. Насадка з
драўніны ці кардону якая надзяваецца на
верацяно для намотвання на яе пражы. 3.
Стрыжань для намотвання дроту кабелю і
пад., а таксама наматаны сам дрот, кабель
і пад. (спец.). 27/. кабелю.
ШПУНТ, а, М -нце, мл. -й, -бў м.
(спец.). 1. Падоўжны выступ ці паз для
злучэння дошак, брусоў і пад., а таксама
злучэнне такога віду, пры якім выступ ад
ной са злучаных частак уваходзіць у паз
другой часткі. 2. Дошка, брус, бэлька і пад.,
на адным кАнце якой зроблены падоўжны
выступ, а на другім — паз. 3. Корак, якім
затыкаюць бочку б Ад усіх бочак шпунт або
пад усе бочкі шпунт — пра чалавека, якога
калі трэба і калі не трэба пасылаюць вы
конваць розныя даручэнні, просьбы. Ц
лрым. шпунтавы, -Ая, -бе (да 1 і 2 знач.).
ШПУР, -а, мл. -ы, -аў, .м. (спец.). Цы
ліндрычная адтуліна, якая прасвідроўва
ецца ў горнай пародзе для размяшчэн
ня выбуховага рэчыва, а таксама наогул
зробленая свердлам вузкая свідравіна. Ц
лрым. шпуравй, -Ая, -бе. Гйлзрдедя се/брде/лд.
ШПУРЛЯЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца;
нездк., чым (разм.). Тое, што і к/бдццд (у 1
знач.). Д/. слелскдм/. Ц ндз. шпурлянне, -я, н.
ШПУРЛЯЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; нездк.,
кдео-млю і чым (разм.). 1. З сілай кідаць.
22/. кдмян/ або кдмялям/ у кдао-л. 2. лердн.
Выдаткоўваць без карысці, марна. 27/. ером/ы нд еецер. Ц дблдяр. шпурнўць, -нў, -нёш,
-нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні' Ц ндз. шпур
лянне, -я, н
ШПЯНЁВЫ ая шпень
ШПЯНЁК, нькА, мн -нькі^ нькбў м
Невялікі шпень, стрыжань. Слрдлскд сд
/дляльком.
ШРАМ, -а, мн. -ы, -аў м. След на ску
ры ад раны. /лыбок/ м/. нд /ледры. 2/Трдм нд
(Зрэзе (перан.).
ШРАПНЁЛЬ, і, мн -і, ей, лс Разрыў
ны артылерыйскі снарад, начынены круг
лымі кулямі. II лрым. шрапнёльны, -ая, -ае.
ШРАЦІНА, -ы, мн. -ы, -цін, лс. Адзін
шарык ружэйнага шроту.
ШРОТ, -у, Л/ шрбце, м., зб. Дробныя
свінцовыя шарыкі для стральбы з паляў
нічай стрэльбы. II лрым. шротавы, -ая, -ае.
ШРОТНІЦА, -ы, мн -ы, ніц, лс
(спец.). Мяшочак ці каробачка для захоў
вання шроту.
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ШРЎБА, -ы, мн. -ы, шруб, лс. Шпень са
спіральнай нарэзкай, /ддоўкд адрубы. Ц лдмял/д. шрўбка, -і, ДА/-бцы, мн. -і, -бак, лс.
II лрым. шрўбавы, -ая, -ае.
ШРУБАВАЛЬНЫ, ая, ае (спец ) Тое,
што і мрубдрэзны.
ШРУБАВАЦЬ, -бўю, -бўеш, -бўе; -бўй;
-бавАны; нездк., /дл/о. 1. Рабіць на чым-н.
шрубавую нарэзку. Д/. сл/рылсдль. 2. Ук
ручваць або выкручваць шрубу. 3. Змацоў
ваць шрубамі. 22/. бом/к/. Ц ндз. шрубаванне,
-я, н.
ШРУБАРЭЗНЫ, ая, ае (спец) Які
служыць для наразання шрубавай разьбы.
77/. сл/длок.
ШРЫФТ, -у, Л/ -фце, мн. -ьі, -бў м.
Камплект друкарскіх літар пэўнага паме
ру і формы, а таксама іх адбітак. Дробны м/.
II лрым. шрыфтавы, -Ая, -бе.
ШТАБ, -а, мн. -ы, -бў м. 1. Орган кіра
вання войскамі, а таксама асобы, якія ўва
ходзяць у яго. /елсрддьлы /д. 72/. бь/е/зл. Д/.
лдякд. 2. лердн. Кіруючы орган чаго-н. Д/.
ноедбубоул/. II лрым. штабны, -Ая, -бе (да 1
знач.).
ШТАБ-... Першая частка складаных
слоў са знач.: які мае адносіны да штаба
(у 1 знач.), напр.: м/лідб-кбдлізрд, м/л/дброл/м/слір.
ШТАБ-АФІЦЗР, а, лж. ы, аў, л, У
царскай і некаторых замежных арміях:
афіцэр у чыне палкоўніка, падпалкоўні
ка і маёра. Ц лрым. штаб-афіцэрскі, -ая, -ае.
ШТАБЕЛЬ, -я, мн. -бялі / штАбелі, -бялёў / штАбеляў, м. Правільна складзены
рад чаго-н. 7Д. цэа//ы. Укддбед^ь мллдбялям/. II лрь/м. штабельны, -ая, -ае.
ШТАБІСТ, а, Л/ -сце, мн ы, -аў м
(разм.). Штабны афіцэр. Ц лрым. шта
бісцкі, -ая, -ае.
ШТАБ-КВАТЭРА, ы, мн ы, тбр, лс
1. Месца размяшчэння вайсковага шта
ба. 2. лердн. Галоўнае месца збораў сходаў
якой-н. арганізацыі. ТД/лдб-кеджэрд ЯЯ//
ШТАБНАВАЦЬ, -нўю, -нўеш, -нўе;
-нўй; -навАны; нездк., /д/ло і без бдл.
(спец.). Прашываць, прастрочваць што-н.
(звычайна на машынцы). 72/ збрую. Ц здк.
праштабнаваць, -нўю, -нўеш, -нўе; -нўй;
-навАны. II ндз. штабнаванне, -я, н.
ШТАБНІК, -А, мн. -ь -бў, м. (разм.).
Тое, што і /дл/дб/сл/.
ШТАБ-РбТМІСТР, -а, мн ы, аў м У
царскай арміі Расіі: афіцэрскі чын у кава
лерыі і жандармерыі, роўны штабс-капі
тану, а таксама асоба, якая мае гэты чын. Ц
лрь/м. штаб-рбтмістрскі, -ая, -ае.
ШТАБС-КАПІТАН, а, мн ы, -аў м У
царскай арміі Расіі: афіцэрскі чын у пяхо
це, артылерыі і інжынерных войсках, ран
гам вышэйшы за паручніка і ніжэйшы за
капітана, а таксама асоба, якая мае гэты
чын. II лрым. штабс-капітАнскі, -ая, -ае.
ШТАМП, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Інстру
мент, форма для серыйнай вытворчасці
пры дапамозе ціску або штампоўкі розных
прадметаў 2. Від пячаці, звычайна прама

вугольнай, з назвай установы, адрасам і
пад., якую ставяць звычайна ў верхняй
частцы дзелавой паперы. 2йб/і/ял?эчлы м/.
3. лердн. Агульнаўжывальны, збіты ўзор,
шаблон. Адлцылярск/ /д. Л/ысл/ць мплдмлдм/. II лрь/м. штампавы, -ая, -ае (да 1 знач.).
/Длідмлдедя сл/дль.
ШТАМПАВАЦЬ, -пўю, -пўеш, -пўе;
-пўй; -павАны; нездк., м/л/о. 1. Вырабляць
формы штампа (у 1 знач.). 2Д. бэл/дд/. 2.
Ставіць на што-н. штампы (у 2 знач.). 3.
лердн. Рабіць што-н. хутка, фармальна,
па старых гатовых узорах. 77/. бырэюлыеы.
II здк. адштампаваць, -пўю, -пўеш, -пўе;
-пўй; -павАны (да 1 знач.; спец.). Ц ндз.
штампаванне, -я, н. / штампбўка, -і, ДЛ/
-ўцы, лс. II лрым. штамповачны, -ая, -ае
(да 1 знач.) / штампавальны, -ая, -ае (да
1 знач.; спец.). 227л/дмлобдчлдя еыл/еррчдсць. 227л/дмлоедчлы цэх. 7//л;дмлдбдльны
сл/длок.
ШТАНГА, -і, ДА/ -нзе, мн. -і, штанг /
-аў лс. 1. Вялікі металічны стрыжань як
частка інструмента, механізма і пад. 7>урдедя /н. 2. Спартыўны снарад — металічны
стрыжань, на канцах якога прымацоўва
юцца цяжкія здымныя дыскі. Здммдццд
м/л/дледм. 3. Перакладзіна, брус футболь
ных і хакейных варот. Ц лрым. штангавы,
-ая, -ае (да 1 знач.).
ШТАНГІСТ, а, Л/ сце, мн ы, аў м
Спартсмен, які займаецца практыкаван
нямі са штангай (у 2 знач.).
ШТАНДАР, -а, мн -ы, аў, м 1. У нека
торых арміях: палкавы сцяг у кавалерый
скіх часцях або сцяг як знак дзяржавы ці
грамадскай арганізацыі. 2. У царскай Расіі
і некаторых краінах: сцяг кіраўніка дзяр
жавы (манарха, прэзідэнта), які падніма
ецца ў месцы яго знаходжання. 3. Сцяг
(паэт.). II лрь/м. штандарны, -ая, -ае.
ШТАНГІ, -бў. Верхняе адзенне, якое
пакрывае ногі і ніжнюю частку тулава да
пояса. 0 Штаны кароткія ў кдео (разм.,
іран.) — не дарос хто-н. да выканання
якой-н. справы. II лрым. штанны, -Ая, -бе
/ штановы, -ая, ае
ШТАПЕЛЬ, -ю, м. Тканіна са штучнага
валакна, блізкага па даўжыні да баваўня
нага або шарсцянога валакна.
ШТАПЕЛЬНЫ, ая, ае Які, зроблены
са штапелю. 227л/длельлде едлдкло. 227л/длельлдя сукелкд.
ШТАРМАВАЦЬ, мўю, мўеш, мўе;
-мўй; лездк. (спец.). Пра судна, яго экі
паж: вытрымліваць шторм. Л/ы мллдрмдбдл/ бед бл/ ў дбкрыл/ь/м меры.
ШТАРМАВЫ ад шторм
ШТАРМОЎКА, і, ДЛ/ ўцы, мл і,
-мбвак, лс. (разм.). Лёгкая куртка з вода
непрымальнай тканіны.
ШТАРМІЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -іць;
лездк. Пра шторм: быць вельмі неспакой
ным, бурным. Ууедць, як ///?мдрм/?4Ь морд.
27ердсл/ддд м/.
ШТАГ', -у Л/штАце, мл. -ы, -аў, м. 1.
Пастаянны склад супрацоўнікаў якой-н.
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установы. Скарачэнне ///татаў. Залічыць
у м/. 2. звычайна мн. Дакумент пра лік і
пасады супрацоўнікаў установы і іх функ
цыі. 77іерааляйп(ь ///таты. 0 Належыць па
штаце — пра тое, што адпавядае службо
ваму грамадскаму становішчу заслугам і
пад. II прым. штатны, -ая, -ае.
ШТАГ, -а, МштАце, л/н. -ы, -аў м. Ад
міністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка
з унутраным самакіраваннем у ЗША, Аўстраліі, краінах Лацінскай Амерыкі, Ін
дыі.
ШТАТЙЎ, -тьіва, мн. -тывы, -тьіваў м.
Падстаўка для якіх-н. прыбораў ДА колбы. ДА фотаапарата. Ц прым. штатыўны,
-ая, -ае.
ШТО', чагб, чамў, чым, пачым, займ. 1.
пыт. і абносны. Указвае, пра які прадмет,
рэч, з'яву і пад. ідзе гаворка. ДУто там ад
былося ? Лыкам?# вось о/то. ДТто не ў меру, тое ў м/кобу. АДто вы кажаце? (ужыв.
таксама як выраз здзіўлення з выпадку ча
го-н. сказанага). 2. пытальны, у знач. зык.
У якім стане, які, як. Як нама вёска, м/то
суседзі? 3. мыт., у знач. прыся. Тое, што і
чаму^ (у 1 знач ). Дйяо не зохобзім/ ба нас?Д
разбураў ехаць. — Д/то так?4. пыт. і абносны. Тое, што і колькі (у 1 знач ). Д7то
яна варта. АДто ёсць буху. Дйяо толку ў еэтым (гэта значыць няма толку). Д/то яму
за карысць аб гэтага ?(якая карысць, няма
карысці). 5. мыт., у знач. прыся. Навошта?
для чаго? Д7то пал/ спрачацца з ім/? 6. абносны. Тое, што і як/ (у 1 знач.). Лата, м/то
каяя лесу. 7. неазнач. Тое, што і м/то-небубзь (разм.). Лал/ м/то — я прыебу / зробім.
,Дамце мне зіесц/ чаао. 8. пыт. Ужыв. для
выражэння пытання, перапытвання, уяў
ляе сабой сказ у знач.: што ты сказаў? што
трэба? што такое? — Тлянь сюбы. — Д7то?
Д/то ты? Лу / м/то?0 А што — рэпліка ў
адказ на пытанне ў знач.: чаму чаго пыта
ешся. — 7ы хочам/ гэтарабіць? — Л м/то?
З чаго — чаму па якой прычыне. / з чаао
ёй брэнна стаяа? На што ўжо — уводзіць
уступальны сказ. Да м/то ўжо ён негаворк/, / то разбазарылі. Ні за што — ні ў якім
разе. Ні за што, ні пра што — 1) дарэмна; 2)
без прычыны, падстаў. Ні з чым (застацца,
пайсці і пад.) — без усяго. Ні пры чым —
не мае адносін, не вінаваты ў чым-н.
Лн тут н/ пры чым. Пры чым — у чым ві
наваты, якія адносіны мае. Лры чым тут
мы? Ці пгго — пабочн. сл., якое выражае
няўпэўненасць, сумненне. Дў бубзем ужо
збірацца, ц/ м/то? Што да чаго — у чым
сутнасць, сэнс чаго-н. Разбярыся тут,
м/то ба чаао. Што ж — рэпліка ў знач.: так,
прыходзіцца згадзіцца. Д/то ж, мяхам бубзе так. Што за — у пытанні і вокліч: які.
Д/то за глупства ?/Д/то за бзяўчына ба вас
прыехала? Д/то за страва/ (якая добрая).
Што зробіш! — рэпліка ў знач.: нічога не
зробіш, так ужо будзе. Што і казаць —
вядома, сапраўды. Факт, м/то / казаць,
упартая рэч. Што рабіць! — тое, што і што
зробіш. Што там — рэпліка ў знач.: добра,

няхай. Што ты (вы)? — выраз здзіўлення,
спалоху, пярэчання.
ШТО , злуч. 1. Далучае даданы сказ да
галоўнага. Арыўбна, м/то я гэтага не змог
зраб/ць. 7ак/ м/ум, м/то можна аглухнуць.
Дазбіралі так мала ягаб, м/то / варэнне не
зварым/. 2. Як, чым, нібы. Сп/ць м/то мёр
твы. 3. з часціцай «ні* або без яе. Указвае,
што сказанае ў галоўным сказе адносіц
ца да кожнага моманту месца, да кожнай
з'явы і пад., названых у даданым. Д/то
крам, то абычаі/ (прыказка). 4. З паўто
рам — указвае на раўнапраўе, аднолька
васць, роўнасць у адносінах да чаго-н.
Д/то ён наебзе, м/то я — абно і тое ж.
ШТО... Першая частка складаных слоў
у знач.: які паўтараецца (у кожны праме
жак часу указаны ў другой частцы), напр.:
м/товячэрн/, ///топачны, м/тосутачны, м/тохвіл/нны.
ПГГОВЁЧАР, прысл. Кожны вечар,
кожным вечарам. Сустракацца м/.
ШТОГАДОВЫ, ая, -ае Які бывае кож
ны год, раз у год. Д/тогабовая спраеазбача.
ШТОГбД, прысл. Кожны год, з году ў
год. Прафсаюзныя камітэты перавыбіра
юцца м/.
ШТОГОДНІ, -яя, -ае (разм ). Тое, што і
/атогабовы. ДА вобпуск.
ШТОГОДНІК, а, мн -і, аў м Выданне, якое выходзіць раз у год. Універсітэц
кі м/.
ШТОДЗЕНЬ, прысл. Кожны дзень; з
дня ў дзень. ДА ібзе божбж.
ШТОДЗЁННЫ, -ая, -ае 1. Які бывае
кожны дзень. Д/тобзённая гімнастыка.
Займацца м/тобзённа (прысл ). 2. Звычай
ны, будзённы. Д/тобзённая вопратка. Ц
наз. штодзённасць, -і, ж.
ШТОДНЯ, прысл. 1. Тое, што і м/тобзень. Тол іцца м/. 2. З кожным днём, з дня
на дзень. Аолабнее м/.
ШТОЛЁТА, прысл. Кожнае лета, кож
ным летам. ДА абпачываць на лоўбн/.
ШТбЛЬНЯ, -і, мн і, яў ж Гарызан
тальная або нахіленая горная выпрацоў
ка, якая мае непасрэдны выхад на зямную
паверхню. Ц прым. штольневы, -ая, -ае.
ШТОМЕСЯЦ, прысл Кожны месяц
А7равобзіць палявыя бослебы м/.
ШТОМЕСЯЧНІК, а, мн -і, аў м Вы
данне, якое выходзіць раз у месяц.
ШТОМЕСЯЧНЫ, ая, -ае Які бывае
кожны месяц, раз у месяц. ДА часопіс.
Д/томесячна (прысл.) плаціць узносы.
ШТО-НЁБУДЗЬ, чагб-нёбудзь, ча
мў-нёбудзь, займ. неазнач. Які-н. прад
мет (з'ява, рэч) або усё роўна які прадмет
(з'ява, рэч). Лбжны раз а/то-н. прывозіць.
Даі/ чаго-небубзь з 'есці. Раскажы а/то-н.
цікавае.
ШТОНІКІ, -аў (разм.). Кароткія або
невялікія штаны. Дзіцячыя о/.
ШТО-НІШТб, чагб-нічагб, чамў-нічамў, заом. неазнач. (разм ). Нешта, сёе-тое.
Дачуць а/то-н. з чужой размовы.

ПГГА-ШТР
ШТОНОЧ і ШТОНОЧЫ, прысл Кож
ную ноч; кожнай ноччу. Мучыцца аб бяс
сонніцы а/. ДА. станавілася святлей: набыхобзілі белыя ночы.
ІПТОПАР, а, мн ы, -аў м 1. Стры
жань са шрубавай разьбой для адкаркоў
вання бутэлек. 2. Фігура вышэйшага піла
тажу — імклівае падзенне па крутой спіра
лі (спец.). УЬаасц/ў а/. Ц прым. штопарны,
-ая, -ае.
ШТОПАРЫЦЬ, ру, рыш, -рыць; не
зак. (спец.). Спускацца штопарам (у 2
знач.).
ШТОРА, -ы, мн. -ы, штор, ж. Заслона
на акно, якую можна падымаць, апус
каць або рассоўваць у бакі. /Тлусціць, наб
аяць а/трры. Рассунуць а/торы. Ц нал/янм/.
штбрка, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак, ж. Ц
прыл/. шторавы, -ая, -ае і штбрны, -ая, -ае.
ШТОРАЗ, прысл. Кожны раз; з кож
ным разам; надта часта. ДА чытаючы гэты
твор, абкрываем/ бля сябе усё новае і новае.
ДА папраўляць акуляры на носе.
ШТОРАНІЦЫ, прысл Кожную раніцу;
кожнай раніцай. Даліць у печы а/.
ШТОРМ, -у, мн. -ы, -аў, м. Моцная бу
ра на моры. II прым. штармавы, -Ая, -бе. ДА
вецер. Д/тарл/авое папярэбжанне.
ШТОСЬ', чагбсь, чамўсь, штось, чымсь,
на чымсь, займ. неазнач. Тое, што і а/тосьці'.
ШТОСЫ, прысл. Невядома чаму, невя
дома з якой прычыны, чамусьці, штосьці.
ДА. сёння сваволіць сэрца.
ПГГбСЬЦІ', чагбсьці, чамўсьці, штбсьці, чымсьці, па чымсьці, займ. неазнач.
Нейкі, невядома які прадмет (з'ява, рэч),
нешта. ДА непрыемнае. Стукаць па чымсь
ці Драўляным.
ШТОСЬЦІ-, прысл. Невядома чаму ча
мусьці. ДА не сніцца. ДА холабна.
ШТОТЫДЗЕНЬ, прысл Кожны ты
дзень, на кожным тыдні. Лзбзіць на бачу а/.
ШТОТЫДНЁВІК, а, л/н і, -аў м Вы
данне, якое выходзіць раз на тыдзень. ДА
^Літаратура і мастацтвам.
ШТОТЫДНЁВЫ, ая, ае Які бывае
кожны тыдзень, раз у тыдзень. АДтотыбнёвая газета.
ІІГГОФ', -а, л/н. -ы, -аў, м. Старая рус
кая мера вадкасці (звычайна віна, гарэл
кі), роўная 1,23 л, а таксама бутля такой
ёмістасці. II прым. штбфны, -ая, -ае.
НГГОфз, -у, м. Шчыльная дэкаратыў
ная шарсцяная або шаўковая тканіна для
абіўкі мэблі, для парцьер і пад. Ц прым.
штбфны, -ая, -ае. Д/тофная канапа.
ШТОХВІЛІННЫ, ая, -ае Які бывае
кожную хвіліну надзвычай часта, беспе
рапынна. Д/тохвілінныя сігналы. АДтохвілінна (прысл.) пазіраць у акно. Ц наз. што
хвіліннасць, -і, ж
ШТОХВІЛІНЫ, прысл Кожную хвілі
ну вельмі часта; з кожнай хвілінай. Децср
о/, мацнеў.
ШТРАФ, -у мн. -ы, -аў м. Грашовае
спагнанне, якое накладваецца ў якасці

944

ШТР-ШТЫ
пакарання. Здллдц/ць м/. 7/длдлсыць ш. Ц
лрь/л/. штрафны, -Ая, -бе.
ШТРАФАВАЦЬ, -фўю, -фўеш, -фўе;
-фўй; -фавАны; нездк., кдео (што/ На
кладваць штраф на каго-, што-н. Ц здк.
аштрафаваць, -фўю, -фўеш, -фўе; -фўй;
-фавАны. II ндз. штрафаванне, -я, н.
ШТРАФБАТ, -а, Л/-бАце, .мн. -ы, -аў, .м.
Скарачэнне: штрафны батальён. Ц лрь/л/.
штрафбатаўскі, -ая, -ае (разм )
ШТРАФНІК, А, мн. і; бў, м 1. Ваен
наслужачы штрафной часці. 2. У спорце:
ігрок, часова пазбаўлены ўдзелу ў гульні
за парушэнне правіл (разм.).
ШТРАФНЁІ, -Ая, -бе. Е ад. штраф. 2.
Які мае адносіны да спагнання за пару
шэнне якіх-н. правіл. 77/. ўбдр (у футболе).
727трд%?ндя лдяд (у спорце: для тых, хто ча
сова выдалены з поля за парушэнне пра
віл ГУЛЬНІ). /7/. бд?ЯД/1ЬёН, ШЛ/рД^НДЯ чдсць
(з тых, хто правініўся).
ШТРЙПКА, -і, ДА/ -пцы, л/н. -і, -пак,
лс. Тасьма, якая прышываецца знізу да ка
лашыны штаноў і ахоплівае ступню знізу.
II лрым. штрыпачны, -ая, -ае
ШТРЫХ, -А, мк. -і^ -бў, м. 1. Тонкая
рыса, лінія. 77/. лд чдр^лсы. 2. лердн. Ха
рактэрны момант, дэталь, падрабязнасць.
7/Ттрых/ з йяердфй.
ШТРЫХАВАЦЬ, -рыхўю, -рыхўеш,
-рыхўе; -рыхўй; -рыхавАны; нездк., што.
Наносіць штрыхі (у 1 знач.) на што-н.
77/. кдрпгу. II здк. заштрыхаваць, -рыхўю,
-рыхўеш, -рыхўе; -рыхўй; -рыхавАны. Ц
ндз. штрыхбўка, -і, ДА/-ўцы, лс. / штрыха
ванне, -я, н.
ШТРЫХАВЫ, -Ая, -бе. Выкананы
штрыхамі. 77/. мдл/ондк.
ШТРЭЙКБРЭХЕР, а, л/н. ы, аў, м
Чалавек, які ў час забастоўкі, здрадж
вае інтарэсам забастоўшчыкаў. Ц лрь/м.
штрэйкбрэхерскі, -ая, -ае
ШТРЭЙКБРЭХЕРСТВА, а, н Дзеянні
штрэйкбрэхераў накіраваныя на зрыў за
бастоўкі.
ШТРЭК, -а, мн. -і, -аў, м. Гарызанталь
ная падземная горная выпрацоўка, якая
не мае непасрэднага выхаду на паверхню.
II лрь/м. штрэкавы, -ая, -ае.
ШТУДЗІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; нездк., кдео-што (кніжн.).
Настойліва, старанна вывучаць. 77/ фізіку.
II здк. праштудзіраваць, -рую, -руеш, -руе;
-руй; -раваны. Ц ндз. штудзіраванне, -я, н.
ПГГЎКА, -і, ДА/ -ўцы, л/н. -і, штук, лс.
1. чдео. Цэлы, некрануты, непачаты яшчэ
прадмет, выраб (звычайна пра рулон
тканіны). 77/ сукнд, лдядл/нд. 2. Асобны
прадмет з шэрага аднародных. 7/еклльк/
мплукябль/кдў. 3. Наогул пра рэч, прадмет,
якую-н. з'яву ці чалавека (разм., жарт. або
неадабр.). 7/д быт ь/ золь/т — еэтд бобрдя
м/. Лбрдзу зібдць, што ен зд м/. 4. лердн.
Незвычайны ўчынак, выхадка, выдум
ка (разм.). А7нь сзде кдедрнь/я шл/укі/^ось
бык ш./Ц лдлмнм/. штучка, -і, ДА/-чцы, л/н.
-і, -чак, лс.

ШТУКАВАЦЬ, кўю, кўеш, кўе; -кўй;
-кавАны; нездк., шл/о. Г. Забіваючы, за
кладаючы, закрываць наглуха. 77/. лрдбоіны. 2. Цыраваць, сшываць нябачным
швом (спец ). 77/. шоўк. 3. лердн. і без бдл.
Выдумляць, майстраваць, вынаходзіць.
/77л/о л/ь/ тут узяўся /н. ?Ц здк. заштукаваць,
-кўю, -кўеш, -кўе; -кўй; -кавАны (да 1 і 2
знач.). II ндз. штукбўка, -і, ДА/ -ўцы, лс. і
штукаванне,-я,н
ШТУКАР, -А, л/н. -й, -бў м. 1. Артыст,
які паказвае фокусы. 2. Той, хто вырабляе
штукі (у 4 знач.), выдумшчык, жартаўнік.
II лс. штукарка, -і, ДА/ -рцы, мн. -і, -рак. Ц
лрь/м. штукарскі, -ая, -ае.
ШТУКОВІНА, -ы, мн ы, він, лс
(разм.). Пра што-н., што выклікае здзіў
ленне, цікаўнасць ці якую-н. ацэнку. 7/Тто
еэл/д ў цябе зд м/. ў руках? 7дкое лдбдролсЛСД — Ц/КД6ДЯ м/.

ШТУРВАЛ, -а, мн. -ы, -аў, м. Рулявое
кола на судне, самалёце, камбайне. Стдць
зд /а. кдрдбля. II лрь/л/. штурвальны, -ая, -ае.
77/. трос.
ШТУРВАЛЬНЫ, ая, ае 1. ал штур
вал. 2. у зндч. ндз. штурвальны, -ага, л/н.
-ыя, -ых, м. Той, хто стаіць за штурвалам
на судне, камбайне і пад.
ШТУРМ, -у, мн. -ы, -аў, л/. Прыступ,
рашучая атака ўмацавання, крэпасці. Тсці
нд /н. (таксама перан.). Ц лрь/л/. штурмавік,
-Ая, -бе. 77/ ўззоб. 777/лурмдедя де/яць/я.
ШТУРМАВАЦЬ, мўю, мўеш, -мўе;
-мўй; -мавАны; нездк., кдео-што. Рабіць
штурм чаго-н. 77/ здролсыя ўмдцдеднн/. Ц
ндз штурмаванне, -я, н
ШТУРМАВІК, А, мн і; бў, м 1. Ва
енны самалёт для атакі наземных цэлей з
невялікай вышыні. 2. Лётчык такога сама
лёта.
ШТУРМАВЫ, Ая, -бе 1. ал штурм 2.
У выразе: штурмавая авіяцыя — франтавая
авіяцыя, прызначаная для штурмоўкі.
ШТЎРМАН, -а, л/н. -ы, -аў л/. Спецыя
ліст па ваджэнні суднаў лятальных апаратаў. II лрь/м. штурманскі, -ая, -ае.
ШТУРМАЎШЧЫНА, ы, лс (неа
дабр.). Паспешлівая праца з мэтай на
гнаць упушчэнне, якая праводзіцца пры
парушэнні планавасці ў арганізацыі пра
цэсу. 7/рдцдедць без м/п/урл/дўп/чь/нь/.
ШТУРМОЎКА, -і, ДА/-ўцы, лс. Павет
раная атака з невялікай вышыні. 77/. одролсдед дзрдброл/д.
ШТУРХ, у зндч. зык. (разм.). Тое, што і
штурхднуў. Рдлл/дм нехтд м/. у бок.
ШТУРХАНЕЦ, -нцА, мн. -нцьі, -нцбў,
м. /' ШТУРХАЛЬ, -А, мн. -ь -ёў, м. (разм.).
Кароткі, моцны, рэзкі ўдар. Т/дбдздць
п//лурхднцоў /"штурхдяёу).
ШТУРХАНІНА, -ы, лс Цісканіна, су
мятня ў натоўпе, цеснаце. 77дчдлдся н/. ў
рдзбзяздльні.
ШТУРХАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец
ца; нездк. 1. Штурхаць каго-н. іншага або
адзін аднаго. 77/ ў ндл/оўле. 2. лердн. Быць
дзе-н. у цеснаце, таўкатні (разм.). 77/ ў

дўтобусе. 3. у ш/ло. Штурхаць што-н., ім
кнучыся пранікнуць куды-н. (разм.). 77/.
ў бзеерь/. 4. Знаходзіцца, бадзяцца дзе-н.
без асобага занятку без мэты (разм ). 77/
лд бдздрь/. II ндз. штўрханне, -я, н.
ШТУРХАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; нездк. 1.
кдео-што. Рухаць ад сябе, кранацца рэз
кім рухам, кароткім ударам. 777. у сліну сяб
роўку. 77/. /лдчку. 2. Трымаючы на ўзроўні
плячэй, рэзкім моцным рухам паднімаць
над сабой (штангу гіру) або штуршком
кідаць наперад (звычайна ядро; спец.).
77/. ябро. 777. ш/лднеу. 2. лердн., кдео (што/
Прымушаць да чаго-н., садзейнічаць сва
ім умяшаннем развіццю чаго-н. 77/ кдео-н.
нд нябобры ўчь/ндк. II здк. штурхануць, -нў,
-нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні / штур
хнуць, -нў, -нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць;
-ні" II ндз. штўрханне, -я, н. (да 1 знач.).
ШТУРХАЧ, -А, мн. -й, -бў м. 1. Дэталь,
прыстасаванне для падштурхоўвання ча
го-н. (спец.). 777. клдлднд. 2. Дапаможны
паравоз у хвасце цягніка або самаход
нае судна, якое штурханнем рухае баржы
(спец.). 3. лердн. Чалавек, якому даручана
падштурхнуць, паскорыць патрэбную ў
дадзены момант справу (разм.).
ШТУРХЁЛЬ (разм.). 1. -хялй, мн. -хялц
-хялёў, л/. Тое, што і ш/луршок (у 1 знач.).
,Ддць м/. у ерубз/. 2. у зндч. зык. Тое, што і
штурхнуў 77/. у бок ндеой.
ШТУРШОК, -шкА, мн. -шкі^ -шкбў м.
1. Кароткі, рэзкі дотык або ўдар ад сябе.
777. у бок. 2. Рэзкае хістанне ў выніку ўдару;
рыўка і пад. Лебзь не ўлдў з лдўк/ дб рэзкдед ш/луршкд %яен/кд. 77дбземнь/я ш/луршк/.
3. У спорце: рух, якім штурхаюць што-н.
(напр. ядро, штангу і пад.). 777. леядйрукой.
4. лердн. Тое, што выклікае што-н. або па
буджае да чаго-н. (разм.). 77/. бд еыеучэння
здл/елсндм моеь/. Ц лрь/м. штуршковы, -ая,
-ае (да 1—3 знач.; спец.).
ПГГЎЧНЫ', -ая, -ае. 1. Ненатуральны,
зроблены накшталт сапраўднага. ТТТтучнде ядлдкно. 77/ дббор. 777/лучнде бь/хднне
(сістэма прыёмаў якія аднаўляюць ды
ханне хворага, пацярпелага). 2. Роблены,
прытворны, няшчыры. ТТТтучндя еепміедсць. II ндз. штўчнасць, -і, лс. (да 2 знач.).
ШТЎЧНЬР, ая, ае 1. Які ўяўляе са
бой асобную рэч, які нельга ўзважыць або
адмераць. 77/ /лдядр. 77/. дббзел мдедз/нд
(для гандлю таварамі паштучна). 2. Які
праводзіцца, робіцца здзельна, за кожную
штуку. 727/лучндя днлдтд.
ШТЫК', -А, мн. -ь -бў, м. 1. Колючая
зброя, якая насаджваецца на канец ствала
вінтоўкі, ружжа. Алінкоеы ш. Тсці ў шты
кі (пра рукапашны бой). 2. Узброены ба
ец, салдат (спец.). Уроце здст/мося сордк
штыкоў (гэта значыць стралкоў-пехацінцаў) 0 У штыкі сустракаць (прыняць)
кдео-н. — крайне варожа. Прымацца на
штыках (перан.) — сілай войск. Як штык
(разм.) — зусім дакладна, безумоўна. Адб
з Зм/ўся здўл/рд с/обы як ш. II лрым. штыка
вы, -Ая, -бе.
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ШТЫК , -а, мн. -і? -оў, м. (спец.). Пласт
зямлі на глыбіню палатна рыдлёўкі. 7лыб/нёй у Эеа шть/к/
ШТЫКАВАЦЬ, -кўю, -кўеш, -кўе;
-кўй; -кавАны; незак., што (спец.). Пера
копваць на глыбіню, якая захопліваецца
рыдлёўкай. 72/. алейку. Ц наз. штыкаванне,
-я, н. /штыкбўка, -і, 773/-ўцы, ж.
ШТЫКЁТНІК, -а / -у, м. 1. -у, зй Вузкія
драўляныя планкі, з якіх робяць плот. 2.
-а, лін. -і, -аў. Плот, агароджа з такіх пла
нак.
ШТЫКЁТЫ, -аў, абз. штыкет, -а / -у, Л/
-кёце, з*. Тое, што і нпяыке/нн/к.
ШТЫКЕЦІНА, ы, мн. ы, цін, ж.
(разм.). Адна планка штыкетніку.
ШТЫЛЁТ, а, Л/ лёце, лін. ы, аў, м
Невялікі кінжал з тонкім трохгранным
лязом.
ШТЫЛЬ', -ю, м. Поўнае зацішша на
моры. II ярым. штылявы, -Ая, -бе.
ШТЫЛЕТ -я, мн. -і? -ёў, м. 1. Востры
стрыжань. 2. Тое, што і шын' (спец.).
ШТЫФТ, -а, М -фце, зін. -ы, -аў м.
(спец.). Металічны стрыжанёк нерухома
га злучэння чаго-н. (напр. дэталей машы
ны). II ярым. штыфтавы, -ая, -ае.
ШТЫХ, -А, зін. -ц -бў, зі. Тое, што і
штык.
ШТЭМПЕЛЬ, я, зін і, яў, зі Від пя
чаткі з выпуклым адбіткам або надпісам,
а таксама адбітак, зроблены такой пячат
кай. 77аштоеы м/. Ц нрым. штэмпельны, -ая,
-ае.
ШТЭМПЕЛЯВАЦЬ,
лібю,
лібеш,
-лібе; -лібй; -лявАны; незак., мяло. Ставіць
штэмпель на што-н. Ц зак. заштэмпеля
ваць, -лібю, -лібеш, -лібе; -лібй; -лявАны.
II наз. штэмпеляванне, -я, н.
ШТЭПСЕЛЬ, я, зін і, яў зі Пры
стасаванне ў выглядзе металічнай вілкі ў
пластмасавым корпусе для падключэння
ў электрычную сетку электрычных пры
бораў (тэлевізараў лямп і пад.). Ц ярым.
штэпсельны, -ая, -ае.
ШУБА, -ы, зін. -ы, шуб, ж. 1. Зімовае
верхняе адзенне з футра. 7/іс/ная м/. 2. Поўсцевае покрыва некаторых жывёл. 72/. еаеёрк/. II ярым. шубны, -ая, -ае.
ШУГАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. 1. (7 і 2
ас. не ўжые.). Гарэць яркім полымем, па
лаць; вырывацца адкуль-н. (пра полымя
1 пад.); палымнець. 722уеаў пажар. 72/уеае
аеонь. З акоп шуеала полымя. 7/аб лесам
тузае зарыеа. 2. ябран. Праяўляцца, пра
ходзіць бурна, імкліва. /Уа беарэ м/уеала
еясна. 3. (7 /2 ас. не ўжые.). Прыліваць да
твару (пра кроў). Араў шуеаеў /яеар. 4. (7 і
2 ас. не ўжые.). Парывіста дзьмуць, урывацца куды-н. (пра дым, пару і пад.). Упля
ло шуааеўтеар. 5. каео-што. Падкідаць на
руках, гайдаць, гушкаць. 72/. імянінніка. 6.
Рэзка падымацца ўгору узлятаць. 77тушкі інуеаяэць узару. 7?елічныя сосны шуеаю^ь
у неба (перан.: высяцца). 7. (7 і 2 ас. не
ўжые.). Добра расці, буяць. 722уеае раслін
насць. II абнакр. шуганўць, -нў, -нёш, -нё;

-нём, -няцё, -нўць; -ні? Ц наз. шуганне,
-я, н.
ШУКАЕМЫ, -ая, -ае. У матэматыцы:
які неабходна вызначыць, устанавіць. 722укаемая ееліныня. Знайсці шукаемае (наз.).
ШУКАЛЬНІК, а, зін і, аў, м. 1. Ча
лавек, заняты пошукам, здабываннем чаго-н. 72/. жэньшэню. 722ўкальн/к/ алзіазаў.
72/. нрыеоб. 2. Прыстасаванне ў розных
прыборах, якое аблягчае знаходжанне
якога-н. прадмета, аб'екта (спец.). 72/. у
фотаапараце. Ц ж. шукальніца, -ы, зін. -ы,
-ніц (да 1 знач.). Ц ярьізі. шукальніцкі, -ая,
-ае (да 1 знач.).
ШУКАЛЬНЫ, -ая, -ае. 1. Які выказвае
пошук каго-, чаго-н. 72/уклльныя рухі. 2.
Які імкнецца здабыць чыю-н. прыхіль
насць, спагаду 72/. ноаляб.
ШУКАННЕ, -я, н. 1. ал. шукаць. 2. зін.
-і, -яў. Імкненне да чаго-н. новага, ста
ранні знайсці новыя шляхі (у навуцы,
мастацтве). %ррчыя шуканні.
ШУКАНЫ, -ая, -ае. Якога шукаюць,
які неабходна адшукаць. Знайсці шуканую
кн/еу.
ШУКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незак. 1. казо-шяіо. Старацца знайсці або выявіць.
72/ у яоцезіках клямку. 72/ неабходную кнізу. 72/. нраўбу. 72/ санамі каео-н. (старацца
ўбачыць). 2. каео-шяіо і чаео. Старацца ат
рымаць. 72/. засяіуяніц/яеа. 72/. рабояіу або
работы. 72/. банамое/. 3. без бап. Імкнуцца
да новага (у навуцы, мастацтве). Ц наз. шу
канне, -я, н. (да 1 і 2 знач.).
ШЎЛА, -а і ШУЛб, -А, зін. шўлы, шул
і шўлаў н. 1. Бервяно ці тоўсты брус з вы
сечанымі пазамі, замацаваны ў чым-н.
вертыкальна. Лата на шулах, без еузлоў 2.
Слуп ці брус, на які падвешваецца створка
варот. Т/аеесіць еароты на шулы.
ШЎЛЕР, -а, зін. -ы, -аў зі. Чалавек, які
ў картачнай гульні выкарыстоўвае мах
лярскія прыёмы, а таксама (перан.) уво
гуле махляр. II нрым. шулерскі, -ая, -ае. 72/.
прыём (таксама перан.: махлярскі, несум
ленны).
ШУЛЕРСТВА, -а, н. Махлярская гуль
ня, прыёмы шулера.
ШУМ', -у зі. 1. Іукі, якія зліліся ў тром
кае і нязладжанае гучанне. 72/. прыбою. 72/.
матораў. 7?ез шуму перамяшчацца. Заняўся
ш. 72/. у зале. 2. пбран. Ажыўленае абмерка
ванне, выкліканае павышаным інтарэсам
да чаго-н. Фільм еыклікаў ш. 3. Іук з няяс
най танальнасцю (спец.). 72^мыўсэрцы. 4.
Сварка, крыкі, гучнае выражэнне незада
вальнення. 722то /нам за ш. у суседзяў? Чаео
ўзнялі ш., супакойцеся/II нрым. шумавы, -Ая,
-бе (да 1 знач.).
ШУМ , -у зі. (разм.). Пеністы налёт на
паверхні супу і пад. пры кіпенні, а таксама
пена на сырадоі.
ШУМАВІК, -А, зш. -і? -бў, зі. 1. Работ
нік тэатра, кіно, які стварае шумавыя
эфекты. 2. Музыкант, які іграе на шума
вых інструментах.

ШТЫ-ШУР
ШУМАВІКІ, -Ая, -бе (спец.). 1. ал. шум'.
2. Які ўтварае громкія рознахарактарныя
гукі. 72/умлеыя зіузычныя /нструменты
(трашчоткі, лыжкі, талеркі, званочкі, кас
таньеты і пад.). 72/. аркестр (які склада
ецца з ударных і шумавых інструментаў).
72/умаеое афармленне рабыёперабачы.
ПГУМЁЦЬ', -мліб, -міш, -міць; -мім,
-міцё, -мАць; -мі; незок. 1. Утвараць, ра
біць шум (у 1 знач.). 722ум/ць брр. 72/ум/ць
божбж. 72/ум/ць у еалаее (няясна ў думках
ад стомленасці, моцнага перажывання,
ап'янення). У рушах шум/ць (пра слыхавое
раздражненне). 2. Гучна выражаць незада
воленасць, сварыцца, крычаць. 7/яма чаео
ш. з-за бробяз/. 3. Ажыўлена абмяркоўваць
што-н., рабіць прадметам усеагульнай
увагі. 72/. пра сеае басяененн/.
ШУМЁЦЫ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -міць;
незак. Узнімацца пенай, пеніцца. 7//#а шуЗІІЦЬ.
ШУМІХА, -і, 773/ -ісе, ж. (разм., не
адабр.). Залішне ажыўленае абмеркаванне
чаго-н. (часцей падзеі, звычайна з мэтай
прыцягнуць асаблівую ўвагу да чаго-н.).
Заняць шуміху сакол чаео-н.
ШУМЛІВЫ', -ая, -ае. 1. Схільны шу
мець, утвараць шум' (у 1 знач.). 722умл/еыя бзец/. 2. Які суправаджаецца шумам,
ажыўленнем, напоўнены шумам'. 72^мл/еая еульня. 72/умл/еая еул/ца. Ц наз. шум
лівасць, -і, ж.
ШУМЛІВЫ^, -ая, -ае. Які мае пену, пе
ністы. 72/. панамак.
ШЎМНЫ', -ая, -ае. 1. Які стварае шум'
(у 1 знач.); гучны. 72/. струмень. 722ўмная размова. 2. Такі, дзе многа шуму' (у 1
знач.), надта ажыўлены. 72/умная аўды
торыя. 3. перан. Які выклікае шум' (у 2
знач.), сенсацыю. 72/. поспех. 4. Які з'яў
ляецца шумам' (у 3 знач.), утвараецца пры
дапамозе шуму' (спец.). 72/умныя рук/ Ц
наз. шумнасць, -і, ж.
ШЎМНЬР, -ая, -ае. Які ўтварае на сва
ёй паверхні пену, пеністы. 72/. нап/так.
ШУМОК, -мкў, м. (разм.). Слабы шум'
(у 1 і 3 знач.). 77а зале найшоў ш. 72/. у сзрцы. б Пад шумок (разм.) — незаўважна для
іншых; маскіруючыся, прыкрываючыся
чым-н. Уцячы абкуль-н. наб ш.
ШУМОЎКА, -і, 7737 -ўцы, .мн. -і, -мб

вак, ж. Вялікая лыжка з частымі дзіркамі
для здымання шуму', накіпу, для даста
вання мяса з супу і пад.
ШУНУЦЬ, -ну -неш, -не; шунь; зак.
1. Раптам паліцца, хлынуць, уварвацца ў
што-н. 72/унула баба. У пакой шунула све
жае паветра. 2. перан. Пайсці масай (пра
людзей); паступіць у вялікай колькасці.
ТУатоўн шунуў. Заказы шунул/
ШУРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй;
-равАны; незак. 1. што. Перамешваць у
топцы палаючае паліва (спец.). 2. перан.
Дзейнічаць, рабіць што-н. хутка, энер
гічна (разм.). II наз. шураванне, -я, н. / шурбўка, -і, 773/-ўцы, ж. (да 1 знач.). Ц прым.
шуровачны, -ая, -ае (да 1 знач.).

ШУР-ШЧА
ШУРПАТЫ, ая, -ае 1. Нягладкі, з не
вялікімі няроўнасцямі. 227урлд/лыя бом/к/.
2. л^дл. Недапрацаваны, з хібамі, неда
хопамі. 227. с/яыль. II //дз. шурпатасць, -і, ж.
ШУРПАЦЕЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , ее;
лездк. 2 ШУРПАЦІЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв ,
-іцца; лездк. Станавіцца шурпатым. Скура
ідурлдцее або /дурлдц2ццд.
ШУРПАЦІЦЬ, -пАчу -пАціш, -лаціць;
лездк., /д/ло. Рабіць шурпатым. Рдс/лерр
/дурлдцйіь скуру лаль^ду.
ШУРФ, -а, л/л. -ы, -аў л/. (спец.). Не
глыбокая вертыкальная горная выпра
цоўка для разведвання выкапняў, для
ўзрыўных работ.
ШЎСНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; здк.
(разм.). 1. Шмыгнуць, кінуцца куды-н.;
хутка залезці куды-н., схавацца дзе-н.
227. зд Дзверы. 227. у лождк. 2. Зваліцца ад
куль-н., нечакана праваліцца куды-н. 227.
у дбхол. 227. мдб лёЙ. 3. Імкліва ўзняцца,
узляцець уверх. 227услулд чдрдбд л/лум/дк.
4. З сілай выліць пгго-н.; раптам паліцца,
пасыпацца. 227 лдл/ыйлу/о едбу ў бдрдзлу.
22/услуу божбж. 5. Утварыць лёгкі шум,
шолах. 227услулд едл/лкд. 6. м//ло. З сілай
высыпаць. 227. лдлд/яу /мску лд дзель.
ШЎСТРЫ, -ая, -ае. Жвавы, імклі
вы, рухавы; бойкі. 227. хлопчык. Ц лдз.
шўстрасць, -і, ж
ШУСЬ, у злдч. зык. (разм.). Тое, што і
м/услуць. Сз/'лля м/. у едрол/ы.
ШУФЕЛЬ, -фля, л/л. -флі, -фляў л/.
Шырокая і глыбокая лапата для пера
сыпання сыпучых рэчываў. 27зрдкйедць
збожжд м/у^лял//. II лдл/ялм/. шўфлік, -а, л/л.
-і, -аў л/. II лрыл/. шўфельны, -ая, -ае.
ШУФЛЯВАЦЬ, -лібю, лібеш, лібе;
-лібй; -лявАны; лездк., мляо. Зграбаць,
ссыпаць, перасыпаць і пад. шуфлем. 227.
еуедль. Ц лдз. шуфляванне, -я, л.
ШУФЛЯДА, -ы, ДА/-дзе, л/л. -ы, -лйд,
ж. 1. Скрынка з невысокімі сценкамі і
дном, якая ўрабляецца ў ніжнюю частку
шафы, у стол і служыць ёмішчам розных
рэчаў Лысулуць /дуфлябу з м/д^ы. 2. Збітыя
ў выглядзе прамавугольніка дошкі, зме
шчаныя ў аконным праёме, унутры якіх
замацоўваюць раму (спец.). Ц лрь/л/. шуфлАдны, -ая, -ае
ШЎХНУЦЬ, -ну, -неш, -не; -ні; здк.
(разм.). 1. Адным прыёмам зрабіць што-н.
227. едбы лд дзоль. 222ухнуу еобзелм/о (пава
ліўся). 2. (2 2 2 дс. ле ўжые.). Хутка абва
ліцца, спаўзці, з'ехаць уніз. Зялмя мухлулд
ўял/у. 3. (7 2 2 дс. ле ўжые.). Нечакана на
стаць, надысці. 227ухлулд лд^я/мелле.
ШУШЎКАЦЦА, -аюся, -аешся, -аец
ца; лездк., з к/л/ і без бдл. (разм.). Шаптац
ца, гаварыць адзін з адным па сакрэце. 227.
ў/<ул/ку. II лдз. шушуканне, -я, л.
ШУШЎКАЦЬ, аю, аеш, ае; здк
(разм.). Шаптаць, гаварыць па сакрэце. Ц
лдз. шушўканне, -я, л
ШХЁРЫ, -аў. Скалы і невялікія скаліс
тыя астравы каля марскіх берагоў зрэза
ных фіёрдамі. II лрыл/. шхёрны, -ая, -ае.
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ШХЎНА, -ы, л/л. -ы, шхун, ж. Марское
судна, якое мае дзве або некалькі мачтаў з
касымі парусамі.
ШЧАБЯТАЦЬ, -бячў, -бёчаш, -бёча;
-бёчам, -бёчаце, -бёчуць; -бячЬі; лездк. 1.
(2 і 2 дс. леўжые.). Спяваць (пра ластавак,
шчыглоў і некаторых птушак). 2. лердл.
Гаварыць хутка, безупынна (пра дзяцей,
жанчын; разм., жарт.). Ц лдз. шчЗбет, -у, АТ
-беце (да 1 знач.) 2 шчабятанне, -я, л.
ШЧАБЯТУХА, -і, ДА7-тўсе,л/л. і, -тўх,
ж. (разм.). 1. Птушка, якая безупынна
шчабеча. Лдслідўкд-м/. 2. лердл. Пра дзяў
чынку жанчыну якія няспынна гавораць
(разм., жарт.).
ШЧАДРЭЦ, -рацА, л/л. -рацьі, -рацбў
л/. 2 ШЧАДРОЎКІ, -рбвак (разм.). Даў
ні звычай адзначаць вечар напярэдадні
Новага года, сам гэты вечар і песня, якая
спяваецца ў гэты вечар. Ц лрыл/. шчадрэцкі,
-ая, -ае 2 шчадроўскі, -ая, -ае.
ШЧАКА, -у 27^7 шчацб, л/л. шчбкі 2 (з
л2ч. 2, 2, ^) шчакі^ шчок, шчакАх, ж. 1. Ба
кавая частка твару ад скулы да ніжняй скі
віцы. Уыреолыям/чок2.27дцдлдедцьум/*/дку.
2. Бакавая плоская частка чаго-н. (спец.).
277. сякеры. Ц лдл/ялм/. шчбчка, -і, Д37-чцы,
л/л. -і, -чак, ж. (да 1 знач.). Ц лрыл/. шчбчны,
-ая, -ае (спец.). 227чочлдял/ышцд.
ШЧАКАСТЫ, -ая, -ае (разм.). Які мае
тоўстыя, пульхныя шчокі (у 1 знач.). 227.
хлолец. II лдз. шчакастасць, -і, ж.
ШЧАМЙЦ), 1 і 2 ас. не ўжыв., шчаміць;
лездк., ылло. Сціскаць што-н. паміжчым-н.
27ердаяслд м/чэл/2/^ь руку.
ШЧАНІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., шчаніц
ца; лездк. Раджаць (пра сабаку ваўчы
цу лісу і некаторых іншых жывёл). Ц здк.
ашчаніцца, ашчаніцца. Ц лдз. шчаненне,
-я, л.
ШЧАНЙЖ, А, л/л -і^ -бў л/ 1. Тое, што
і м/чдля. 2. лердл. Пра маладога, неспрак
тыкаванага чалавека і як лаянка (разм.).
Як /лырдзд/дў^яем/ сд с?лдрэйм/ыл/2, м/.?
ШЧАНЯ 2 ШЧАНЁ, -нАці, л/л -нАты,
-нАт, л. Дзіцяня сабакі, а таксама ваўчы
цы, лісы і пад., а таксама (разм., груб.) пра
дзіця. II лрыл/. шчанячы, -ая, -ае.
ШЧАПАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; лездк.,
м/л/о. Адколваць тонкімі слаямі (дрэва).
227 лучылу. II лдз. шчапанне, -я, л. Ц лрыл/.
шчапальны, -ая, -ае (спец.).
ШЧАРБАТЫ, -ая, -ае. 1. Са шчарбіна
мі, шчарбінай. 227 кол/2л. 227 рол/. 227чдрбд/лде бз2ця. 2. лердл. Несапраўдны; няпоў
ны, аднабокі. 227чдрбдлідя лрдўбд. Ц лдз.
шчарбатасць, -і, ж.
ШЧАРБІНА, -ы, л/л -ы, -бін, ж 1.
Пустата паміж зубамі на месцы адсутнага
зуба. 2. Зазубрына, няроўнасць у выглядзе
маленькай ямкі. Ц лдл/ялм/. шчарбінка, -і,
ДЛ7-нцы, л/л. -і, -нак, ж.
ШЧАРБІЦЬ,
шчарбліб,
шчэрбіш,
шчарбіць; шчЗрблены; лездк., м/л/о. Ра
біць шчарбіны на чым-н. 227. лож. Ц лдз.
шчарблённе,-я,л

ШЧАСЛІВЕЦ,
ліўца, л/л
ліўцы,
ліўцаў л/ 2 (разм) ШЧАСЛІЎЧЫК, -а,
л/л. -і, -аў л/. Шчаслівы чалавек, той, каму
шанцуе. Ц ж. шчасліўка, -і,
-ўцы, л/л.
-і, -лівак.
ШЧАСЛІВЫ, -ая, -ае 1. Поўны шчас
ця, якому спрыяе шчасце, удача, поспех,
які выражае шчасце. 227чдсл2бде бзяц2лс/лед. 227чдс^2едя усл/ем/кд. 227.2арок (якому
шанцуе ў гульні). 2. Які прыносіць шчас
це, удачу. 227. б/лел/. У яео м/чдел2едя рукд
(гаворыцца пра чалавека, чые дзеянні,
пачынанні прыносяць удачу). 3. Добры,
удалы. 227*/дсл2едм бдро?2/ (развітальнае
пажаданне таму хто ад'язджае). 227чдсл2едя 2бэя. 227чдсл2ед (прысл.) лдзбде2^^д дб
чдео-л. (удачна вызваліцца ад чаго-н. не
прыемнага).
ШЧАСНЫ, -ая, -ае (разм.). Тое, што і
м/чдсл2#ы.
ШЧАСЦЕ, -я, л. І. Стан і пачуццё поў
най, найвялікшай задаволенасці. Сял/емлде м/. 2х м/чдсц/о ле было кдлцд. 2. Поспех,
удача. Мле еылдлд м/. быць злдёл/ыл/ з л/ыл/
чдлдеекдл/. Яео м/., был2 лобдч л/обз2, еырдл/дедя2 (у знач. вык.: яму пашанцавала).
0 На шчасце — 1) каб былі поспех, удача
ў каго-н., каб шанцавала каму-н. (даць,
зрабіць, сказаць што-н.); 2) у злдч. лдбочл.
сл. выражае задавальненне з выпадку ча
го-н.
ШЧАСЦІЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , -іць; бездс.; лездк. Шанцаваць. Ял/у здусёбы м/чдсцмд. II здк. пашчАсціць, -іць.
ШЧАЎЕ, -я, л. Травяністая і паўкуставая расліна сямейства драсёнавых з пра
даўгаватым ядомым лісцем кіслага смаку
а таксама страва, прыгатаваная з лісця
гэтай расліны. Сдкде2/лде м/. Сёрбдць м/. Ц
лрыл/. шчАўевы, -ая, -ае. 227чдуеедя к2слдл/д.
ШЧАЎЧОК, чкА, л/л -чкі^ чкбў л/ 1.
Рэзкі адрывісты гук, які ўтвараецца пры
сутыкненні, рабоце механізма і пад. 227.
здл/еорд (?2лліоук2. 2. Тое, што і лс/лрычкд.
ШЧАЦІНІСТЫ, ая, -ае 1. Пакрыты
густым шчаціннем, густа парослы жор
сткімі валасамі. 227. х2б. 227. л/едр. 2. Жор
сткі, які нагадвае шчацінне (пра валасы,
поўсць). 227чдц2л2с/лыя буды. Ц лдз. шча
ціністасць, -і, ж
ШЧАЦІНІЦЦА, І і 2 ас не ўжыв , -іцца; лездк. Падымацца ўгору уставаць тар
чма. 227чдц2ляццд едлдсы лд ляеолелыл/ л/едры. 72д лдляле м/чд^2л2/^^д е2ее^.
ШЧАЦІНІЦЬ, -ню, -ніш, -ніць; ле
здк., м/л/о. Падымаць угору, натапырваць
(поўсць, шчацінне і пад.). Лбм/кд м/чдц2л2і^ь лоўсць. Яе/^ер м/чд/^2л2ў сдлол/у лд ел/рдсе (перан.).
ШЧАЦІНКА, -і, ДМ -нцы, э<с. 1. м.
шчацінне. 2. л/л. -і, -нак. Кароткі жорсткі
волас.
ШЧАЦІННЕ, -я, н., зб. 1. Жорсткая
прамая шэрсць у некаторых жывёл. *7орлде м/. бз2кд. 2. Кароткія жорсткія валасы
на няголеным твары (разм.). 227. лдкрьо/д
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л/еяр. 3. Жорсткая валасяная частка шчот
кі, пэндзля і пад. Ц лял/янм/. шчацінка, -і,
ДЛ/-нцы, ж., зб. II ярым. шчацінны, -ая, -ае
(да 1 і 3 знач.).
ШЧбДРЫ, ая, ае 1. Які шырока
аказвае дапамогу, ахвотна траціць сродкі
на іншых, не скупы. 77/. чл/ідбек. 2. лерак.
Які з ахвотай, многа хваліць. 77/. ка дакла
ду. 3. Каштоўны, багаты. 72/. лябяруняк.
22/чобря (прысл.) кас)зя/іяць кяео-н. чь/л/-н.
4. лерак. Моцны, інтэнсіўны ў сваім дзе
янні, выяўленні. 77/. бом. 72/. болсблс. 0
Шчодрай рукой (надзяляць каго-н.) — не
шкадуючы. II каз. шчодрасць, -і, лс. (да 1 і
2 знач.).
ШЧОЛАЧ, -ы, .мк. -ы, -аў лс. Раство
ранае ў вадзе едкае хімічнае рэчыва, якое
ўтвараецца пры злучэнні солі з кіслатой і
афарбоўвае лакмусавую паперу ў сіні ко
лер. II крым. шчолачны, -ая, -ае. ТТТчолячняя
рэакцыя.
ШЧОЛАЧНАСЦЬ, і, лс Ступень на
сычанасці чаго-н. шчолаччу.
ШЧОТКА, -і, ДА/ -тцы, мл. -і, -так,
лс. 1. Прыстасаванне для чысткі, мыцця,
змятання чаго-н. у выглядзе плоскай ка
лодачкі з густа насаджаным на яе шчацін
нем ці іншым матэрыялам. 72/. бля абутку.
Зубная м;. 22/. бля чыстк/ колем. 2. У коней:
частка нагі над капытом і пучок валасоў
на гэтым месцы (спец.). 3. Прыстасаван
не ў электрамашыне для перадачы току ад
вярчальных частак да нерухомых (спец.).
II ламянм/. шчотачка, -і, ДА/ -чцы, л/н. -і,
-чак, лс. (да 1 знач.). Ц лрым. шчотачны,
-ая, -ае.
ШЧОЎК. 1. -у, мн. -і, -аў м. Кароткі сухі
гук ад стрэлу; дзеяння якога-н. механізма
і пад. 77ячуўся л/етял/чны м/. 2. у знак. зык.
Шчоўкнуў (разм ). 22/. курком.
ШЧОЎКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незак.,
чым і без бал. Утвараць рэзкія, адрывіс
тыя гукі. 72/чоўкяе замок у бзеярях. У лаз
няку м/чоўкяў салаеем. 22/. абцасам/. Ц аб
накр. шчоўкнуць, -ну, -неш, -не; -ні. Ц наз.
шчоўканне, -я, н.
ШЧОЧКА, -і, ДА/-чцы, мн. -і, -чак, лс.
1. ал. шчака. 2. Тое, што і м/чякя (у 2 знач.;
спец.). 22/ абцугоў. 22/ зял/кя.
ШЧОЧНЫ ал. шчака
ШЧУП, -а, л/н. -ы, -аў м. (спец.). 1.
Лёгкі ручны бур для даследавання мяк
кіх парод і тарфянікаў. 2. Інструмент для
выяўлення закладзеных пад зямлёй мін.
3. Пусты ўнутры стрыжань з вострым на
канечнікам, які служыць для ўзяцця проб
(зерня, мукі, масла і пад.). 4. Інструмент
для вымярэння зазораў паміж дэталямі
механізмаў
ШЧУПАК, -А, мн. -і^ -бў, м. Драпежная
прэснаводная рыба са сплюснутай выцяг
нутай галавой і доўгім тулавам. Зляе/ць
м/чулякя но еубу. Ц лял/янм/. шчупачок, -чкА,
мн. -чкі^ -чкбў м. II лрь/л/. шчупаковы, -ая,
-ае.
ШЧУПАКОЎ, -бва. Які належыць шчу
паку. 22/чулякоеы зубы.

ШЧУПАЛЬЦЫ, аў, обз льца, а, н
Рухомы орган для захоплівання ежы ў
насякомых і ў некаторых іншых жывёл. Ц
лрым. шчупальцавы, -ая, -ае. 7ыл п/чуллльцоеых (наз.).
ШЧЎПАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; -аны; не
зак. 1. каео-м/то. Датыкацца, мацаць з
мэтай агляду, даследавання. 72/ курам. 2.
леран. Уважліва разглядаць. 72/ еячял// ка
ео-, м/то-н. 3. м/то. Даследаваць шчупам. Ц
зак. пашчўпаць, -аю, -аеш, -ае; -аны. Ц наз.
шчупанне, -я. н
ШЧУПАЧОК, -чкА, мн -чкц чкбў, м
1. ал. шчупак. 2. Дзіцяня шчупака, малы
шчупак.
ШЧУПАЧЫНЫ, ая, -ае Такі, як у
шчупака. 27/. хеост.
ШЧЎПЛЫ, -ая, -ае. Мізэрны, слабы,
худы. 22/чулляе цельца. Ц наз. шчупласць,
-і, ж.
ШЧЫГЛЯНЯ / ШЧЫГЛЯНЁ, нАці,
мн. -нАты, -нйт, н. Птушаня шчыгла.
ШЧЫГОЛ, -глА, л/н. -глія, -глбў л/. Ма
ленькая пеўчая птушка атрада верабЦіна
падобных з яркім апярэннем. Ц лрь/л/.
шчыглячы, -ая, -ае.
ШЧЫГРЁІН, -у, м Мяккая казіная або
авечая (першапачаткова асліная) скура з
адмысловым узорам на няроўнай паверх
ні II лрым шчыгрынавы, -ая, -ае
ШЧЫКАЛАТКА, і, ДА/ тцы, мн -і,
-так, лс. Сучляненне касцей галёнкі з кас
цямі ступні, якое выдаецца па баках нагі. Ц
лрым. шчыкалатачны, -ая, -ае.
ШЧЫКАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; -Аны; не
зак., каео-м/то (разм ). Тое, што і м/чылаць. II абнакр. ушчыкнуць, -нў, -нёш, -нё;
-нём, -няцё, -нўць; -ні" Ц наз. шчыкАнне,
-я, н.
ШЧЫКЁТНІК, а / у, м (разм) Тое,
што і м/тыкетн/к.
ШЧЫКЁТЫ, -аў, абз. шчыкёт, -а / -у, А/
-кёце, м. Тое, што і м/тыкеты.
ШЧЫКЁЦІНА, ы, мн ы, цін, лс
(разм.). Тое, што і м/тыкец/на.
ШЧЫЛІНА, -ы, мн -ы, лін, лс 1. Вуз
кая прадаўгаватая адтуліна. 22/чь/л/ны ў
асфальце. 7)/ябзе.льняя м/. 2. Сховішча ад
асколкаў снарада, бомб у выглядзе тран
шэі. Схавацца ў м/чыл/ну. О Галасавая
шчйліна — праход паміж галасавымі звяз
камі. II лал/янм/. шчылінка, -і, ДА/-нцы, мн.
-і, -нак, лс. (да 1 знач.). Ц лрым. шчылінны,
-ая, -ае.
ШЧЫЛІСТЫ, ая, ае Які мае шмат
шчылін, дзірак. 22/чь/л/стыя бзеерь/. Ц наз.
шчылістасць, -і, лс
ШЧЫЛЬНАСЦЬ, і, лс 1. ел шчыль
ны. 2. Маса цела, заключаная ў адзінцы
яго аб'ёму (спец.). 72/. бабы. О Шчыль
насць насельніцтва — колькасць жыхароў
на 1 км^ плошчы.
ШЧЫЛЬНЁЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , ёе;
незак. Станавіцца больш шчыльным (у 1 і
З знач ). II зак. пашчыльнёць, -ёе
ШЧЫЛЬНЫ, ая, -ае 1. З цесна злу
чанымі часцінкамі або які змяшчае вя
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лікую колькасць чаго-н. у малым аб'ёме,
прасторы. 72/чь/льняя ткан/на. 72/чь/льна
(прысл.) зячын/ць бзееры. 22/чыльнь/я ела/
атмасферы. 72/. плот. 2. Цесны, з абме
жаванай прасторай. 27/чь/льняя лясубз/ня.
3. леран. Насычаны якімі-н. мерапрыем
ствамі, падзеямі. 22/. ера%)/к л/ерялрыел/стеяў. Ц наз. шчьільнасць, -і, лс.
ШЧЬІМЁЦЬ, 1 і 2 ас не ўжыв , міць;
незак. 1. Востра балець, пячы ад драпін,
раздражнення і пад. або ныць, балець ту
пым болем. ТТ/чым/ць рука аб брал/н. 77/чымела сзрця (таксама перан.: пра душэўныя
перажыванні). 2. Выклікаць адчуванне
прыгнечанасці, нуды і пад. У ерубзях аб
крыўбы м/чыл/еля. Ц наз. шчымлённе, -я, н.
ШЧЫМЛІВЫ, -ая, -ае 1. Які выклі
кае раздражненне, рэзкі боль. 72/. лях. 2.
Тупы, ныючы (пра боль). 3. Моцны, неа
дольны, які хвалюе. ТУчыл/л/еяе лсабанне. Ц
наз шчымлівасць, -і, лс
ШЧЫПАЦЦА, ыплібся, -ьіплешся,
-ьіплецца; незак. 1. Шчыпаць (у 1 знач.)
каго-н. або шчыпаць адзін аднаго. 2. Тое,
што і м/чыляць (у 2 знач.). Ц наз. шчыпанне,
-я, н.
ШЧЫПАЦЬ, -ыпліб, -ьіплеш, -ьіпле;
-ьіпаны; незак. 1. каео-м/то. Зашчамляць
да болю скуру пальцамі. 72/. за лытк/. 2.
м/то. Выклікаць адчуванне болю, свербу;
пякоты і пад. А/яроз м/чынле м/чок/. 7арчыця м/чылле язык. 3. леран. Прыносіць
душэўны боль. Хрыўба склала сзрця. 4.
м/то. Зашчамляючы чым-н. (пальцамі,
зубамі), аддзяляць. 22/. е/м/н/. Абнь м/чылаў трасу. 72/ валакно. Ц зак. абшчыпаць /
ашчыпАць, -ыпліб, -ьіплеш, -ыпле; -ыпаны (да 3 знач.). Ц абнакр. ушчьшнўць, -нў,
-нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -ні (да 1
знач.) / шчыпнуць, -нў, -нёш, -нё; -нём,
-няцё, -нўць; -ні; наз. шчыпбк, -пкА, л/н.
-пкі^ -пкбў л/. (паводле 1 і 3 знач.). Ц наз.
шчыпАнне, -я, н., абшчыпванне, -я, н. (да
З знач.) 7 ашчыпванне, -я, н. (да 3 знач.).
II лрь/л/. шчыпАльны, -ая, -ае (да 3 знач.;
спец.). 72/чыляльняя л/ам/ь/на (у прадзіль
най вытворчасці).
ШЧЫПКОВЫ, ая, -ае Пра музычныя
інструменты: такі, з якога гукі здабыва
юцца шчыпком пальцаў або спецыяльнай
цвёрдай пласцінкай. 72/чь/лкоеь/я струн
ныя /нструл/енты (арфа, гітара, гуслі, ман
даліна і пад.).
ШЧЫПЦЫ, бў Інструмент для сціс
кання, схоплівання ў выглядзе двух зма
цаваных на шарніры стрыжняў .Мруре/чныя м/. 77/. бля арэляў Ц лрыл/. шчыпцовы,
-ая, -ае.
ШЧЫПЧЫКІ, аў Маленькія шчыпцы
ШЧЫРАВАЦЬ, рўю, -рўеш, -рўе; рўй;
незяк. (разм.). Дбайна, старанна, рупна
рабіць што-н.; завіхацца каля чаго-н. Ся
ляне ўсё жыццё п/чыру/оць. 22/ ня ўборцы сеня. II няз шчыравАнне, -я, н
ШЧЫРЫ, -ая, -ае. 1. Які выражае са
праўдныя пачуцці, праўдзівы, адкрыты.
22/ чяляеек. 727чыряе лрь/знянне. Тяеярыць

шчы-шын
шчыра (прысл.). Сказаць об шчыроео сэрца.
2. Задушэўны, інтымны. 277чыроя розмоео.
3. Сардэчны, душэўны. 277чыроя сяброўка.
4. Пазбаўлены прытворства. ТТТчырое шкобоеонне. 5. Старанны; верны, адданы, заў
зяты. 27/чыроя праца. 777. змоеор за светлую
бубучыню. 277. сяеболыт. 6. Просты, да
верлівы. 7//. чалавек усяму абрыць. 7. Які
складаецца з аднолькавых парод дрэў (пра
лес, бор); без дамешак, прымесей. 277. брр.
277чырое золата. 0 Шчырая праўда — сама
праўда. II наз. шчырасць, -і, м?.
ШЧЫТ, -А, АГ-ыцё, мн. -ьі, -бў, м. 1.
Прадмет старажытнай ручной зброі ў
выглядзе круглаватай прамавугольнай
плоскасці (з дрэва, металу і пад.) для
засцярогі ад удараў, стрэл. Са шчытом
цярнуцца (перан.: пераможцам; высок.).
2. Агароджа, прыстасаванне ў выглядзе
металічных пліт, збітых дошак і пад. 277.
артылерыйскай гарматы. Сулроцьснелсныя шчыты. 3. Франтон двухскатнага да
ху. 4. Вялікая мішэнь для артылерыйскай
стральбы на моры (спец.). 5. Дошка, на
якой змяшчаюцца прадметы для пака
зу, агляду. 277чыты з быяеромом/. 7//. бля
насценгазеты. 6. Дошка, на якой зман
ціраваны вымяральныя і кантрольныя
электрапрыборы. 277. к/раеання. Размер
кавальны ш. 7. Верхняя рухомая частка
пласціны для рэгулявання ўзроўню вады
(спец.). 8. У будаўніцтве зборных кан
струкцый: гатовая частка сцяны, пера
крыцця, загароды і пад. 9. Устройства
для праходкі тунэля (спец.). 77рахобка
шчытом. 10. Прыстасаванне, на якім
умацавана карзіна для гульні ў баскетбол
(спец ). 0 Падняць на шчыт коео-н. — уз
высіць, расхваліць (высок.). Са шчытом
або на шчыце (вяртацца, прыходзіць і
пад.) — з перамогай, з поспехам або пе
раможаным. II намянш. шчыток, -ткА, мн.
-ткі^ -ткбў, м. (да 2—6 знач.). Ц лрым. шчы
тавы, -Ая, -бе (да 2—10 знач.).
ШЧЫТАПАДОБНЫ, -ая, ае Які мае
форму шчыта. 227чытонобобноя залоза (за
лоза ўнутранай сакрэцыі).
ШЧЫТНЫ, -ая, -ае. Тое, што і шчыль
ны (у 1 знач.). 7/7. плот. Ц наз. шчытнасць,
-і, лс.
ШЧЫТОК, -ткА, мн. -ткі^ -ткбў, м. 1. ад.
шчыт. 2. Прыстасаванне, якое надзяваец
ца гульцамі ў футбол ці хакей на галёнку
для засцярогі ад удараў. Ц лрым. шчытковы,
-ая, -ае.
ШЧЭБЕНЬ, -ю, м. Раздроблены ка
мень для будаўнічых работ. Ц лрым. шчэбе
невы, -ая, -ае.
ШЧЭБЕТ ая. шчабятаць.
ШЧЭЛЕПЫ, -аў. Тое, што і лсобры. Ц
лрым. шчэлепны, -ая, -ае.
ШЧЭННАЯ Пра сабаку ваўчыцу лісу:
цяжарная. 777. сука.
ШЧЭПА, -ы, мн. -ы, шчэп, лс. 1. Чара
нок высокагатунковага дрэва, які ўстаўля
ецца ў расшчэпленую частку расліны для
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прышчэпкі. 2. Прышчэпленая расліна. Ц
лрым. шчэпавы, -ая, -ае
ШЧЫПКА, -і, ДА/-пцы, мн. -і, -пак, лс.
Тонкая пласцінка, адколатая па слаі дрэ
ва. Яяовыя шчэлк/. Аубы як ш.
ШЧЭРЫЦЦА, -руся, -рышся, -рыцца;
незок. Скаліцца, аскальваць зубы. Ц зок.
ашчэрыцца, -руся, -рышся, -рыцца.
ШЧЭРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; незок.,
што. Скаліць, аскальваць. 277 зубы. Ц зок.
ашчэрыць, -ру, -рыш, -рыць; -раны.
Ш-Ш, еыкл. (разм.). 1. Ужыв. як заклік
захоўваць цішыню. 2. Абазначае гукі, якія
ўтвараюцца пры шыпенні і пад.
ШЫБА, -ы, мн. -ы, шыб, лс. Кусок
шкла, устаўлены ў аконную раму. Розб/ць
шыбу. II лрым. шыбавы, -ая, -ае.
ШЫБАВАЦЬ, -бўю, -бўеш, бўе; -бўй;
незок. (разм.). Хутка, жвава рухацца, ісці.
777. ло 2рыбы. II ноз. шыбаванне, -я, н.
ШЫБЕНІК, -а, мн -і, -аў, м 1. Чала
век, пакараны смерцю праз павешанне
на шыбеніцы. 2. Свавольнік, балаўнік або
той, хто заслугоўвае толькі шыбеніцы;
бандыт, галаварэз (разм., лаянк.).
ШЫБЕНІЦА, -ы, мн -ы, -ніц, лс Тое,
што і е/сеяьня. II лрым. шыбенічны, -ая, -ае.
ШЫБІНА, -ы, мн. -ы, -бін, лс. Тое, што
і шыбо.
ШЫВАРАТ, -а, Л7 -раце, мн -ы, -аў м
(разм.). Каўнер. Узяць зо ш. 0 Шываратнавыварат (разм.) — не так, як трэба; на
адварот.
ШЫВОК, шыўкА, мн. шыўкі^ шыўкбў
м. Частка шва паміж двума праколамі
іголкі. Дробныя шыук/. II лрым. шыўковы,
-ая, -ае.
ШЫДЭЛАК, лка, мн -лкі, лкаў м
(разм.). Кручок для вязання.
ШЫЗА-... Першая частка складаных
слоў са знач.: шызы, з шызым адценнем,
напр.: шызо-б/шкйлны, шызо-зялёны, шызо-чсрны, шызо-шэры.
ШЫЗАКРЫЛЫ, -ая, -ае Які мае шы
зыя крылы. 777ызокрылоя чойко.
ШЫЗАФРЭНІК, -а, мн і, аў, м Хво
ры на шызафрэнію. Ц лс. шызафрэнічка, -і,
ДА/-чцы, мн. -і, -чак.
ШЫЗАФРЭНІЯ, -і, лс Цяжкае псіхіч
нае захворванне, якое характарызуецца
парушэннем звязанасці псіхічных пра
цэсаў і зніжэннем псіхічнай дзейнасці. Ц
лрым. шызафрэнічны, -ая, -ае
ШЫЗЫ, -ая, -ае. Цёмна-шэры з сі
няватым адлівам. 777ызыя хморы. Ц ноз.
шызасць, -і, лс
ШЫЙКА, -і, ДМшййцы,мн. -і, -шыек,
лс. 1. ал. шыя. 2. Вузкая частка чаго-н. 777.
лозеонко. 777. косы. 777. збоно. 3. У рач
ных ракаў: хваставая частка цела. Ц лрым.
шыечны, -ая, -ае (спец.).
ШЫЙНЫ ал шыя
ШЫК, -у, м. 1. Паказная раскоша,
форс, элегантнасць. .<4лроноццо з шыком.
27ройсц/ з шыком (з жаданнем зрабіць ура
жанне на людзей). 2. у зноч. еык. Задаваль

няе ў вышэйшай ступені, з'яўляецца най
лепшым (разм.). Уборы — м.
ШЫКАВАЦЬ, -кўю, кўеш, -кўе; -кўй;
незок., чым і без бол. (разм.). Праяўляць
у чым-н. шык. II обнокр. шыкануць, -нў,
-нёш, -нё; -нём, -няцё, -нўць; -нк Ц ноз.
шыкавАнне, -я, н.
ШЫКАРНЫ, ая, ае Раскошны па
знешнасці, убранстве. 777ыкорное ўбронне.
777ыкорно (прысл.) олроноццо. Ц ноз. шы
карнасць, -і, лс.
ШЫКАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незок. (разм.).
1. но коео /што). Вымаўляць гук «ш-ш!*,
стараючыся супакоіць каго-н. ТТТто ты
но мяне шыкоеш, не боеш слоео скозоць. 2.
Іукамі «ш-ш!*, шумам выражаць незада
вальненне. 777. лосрэбному боклобчыку. Ц
зок. ашыкаць, -аю, -аеш, -ае (да 2 знач.).
II обнокр. шыкнуць, -ну, -неш, -не; -ні (да 1
знач.). II ноз. шуканне, -я, н.
ШЫКОЎНЫ, -ая, ае Тое, што і цы
корны. II ноз. шыкоўнасць, -і, лс.
ШЫЛА, -а, мн. -ы, -аў н. Інструмент
для праколвання адтулін у выглядзе за
востранага стрыжня з дзяржальнам. 277.
у мяшку не схоеоеш (прыказка). Ц ломянш.
шыльца, -а, мн. -ы, -аў н. (разм.). Ц лрым.
шыльны, -ая, -ае (спец.).
ШЫЛАХВОСТКА, і, ДА/-тцы, мн -і,
-так, лс. Дзікая качка з двума доўгімі пё
рамі ў хвасце.
ШЫЛІНГ, а, мн -і, -аў м 1. Англій
ская манета, роўная 1/20 фунта стэрлінгаў
(у старой грашовай сістэме). 2. Грашовая
адзінка ў некаторых краінах.
ШЫЛЬДА, -ы, А/-дзе, мн -ы, -аў лс 1.
Дошка з надпісам назвы ўстановы, прад
прыемства і пад., вывеска. 2. перон. Пра
знешні, паказны бок паводзін, дзейнасці,
спосабу жыцця і пад. (разм.). 7Ьто толь
кі о/., но сомой спробе ен не ток/ чолоеек. Ц
лрым. шыльдавы, -ая, -ае.
ШЫМПАНЗЭ, нескл., м. Чалавекапа
добная малпа.
ШЫНА, -ы, мн. -ы, шын, лс. 1. Гума
вы або металічны абруч на вобадзе кола.
2. Цвёрдая накладная павязка на месцы
пералому ці іншага пашкоджання для за
беспячэння нерухомасці пашкоджаных
частак цела. Узяць у шыны ноеў. Ц лрым.
шынны, -ая, -ае
ШЫНЕЛЬ, -нялй, мн. -нялі^ -нялёў, м.
Форменнае паліто са складкай на спіне і
хлясцікам. 2?ойско#ы ш. Ц ломянш. шыня
лёк, -лька, мн. -лькі^ -лькбў м. Ц лрым. шынёльны, -ая, -ае.
ШЫНКА, -і, ДА/ -нцы, мн. -і, -нак,
лс. Сцегнавая ці лапатачная частка тушы
свінні або барана, адпаведным чынам
прыгатаваная для ўжывання. Тйлроеоя ш.
II лрым. шыначны, -ая, -ае.
ШЫНКАР, А, мн -ы, -бў м (уст).
Уладальнік шынка. Ц лс. шынкарка, -і, ДА/
-рцы, мн. -і, -рак. II лрым. шынкарскі, -ая,
-ае.
ШЫНбК, -нкА, мн -нкі^ -нкбў м
(уст.). Невялікі пітны дом, месца продажу
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спіртных напіткаў. Ц ярым. шынкОвы, -ая,
-ае.
ШЫНШЁІЛА, -ы, мя ы, -шьіл, лс.
Паўднёваамерыканскі грызун, падобны
на вавёрку з каштоўным мяккім, густым і
доўгім футрам, а таксама футра гэтай жы
вёлы. II ярым. шыншылавы, -ая, -ае.
ШЫНЬЁН, а, мн. ы, аў м Жаночая
прычоска з накладнымі кудзерамі з нату
ральных або штучных валасоў а таксама
самі такія валасы. Ц ярым. шыньёнавы, -ая,
-ае.
ШЫП', -а, мн. -й, -бў м. Е Востракан
цовы выступ, нарасць на целе некаторых
жывёл. 2. Невялікі выступ на чым-н. %рдеікі з шылдмі. Склеіць што-н. нд шындх
(устаўляючы шылы ў пазы). Ц ярым. шьшав&, -Ая, -бе (да 2 знач.; спец.).
ШЫШ, -а, мн. -ы, -аў, м. Буйная пра
мысловая рыба сямейства асятровых, па
шыраная пераважна ў басейнах Каспійскага і Аральскага мораў
ШЫШ ел. шыпець.
ШЫПЁЦЬ, -пліб, -піш, -піць; -пім,
-піцё, -пйць; -пі; нездк. 1. Утвараць глухія
гукі, якія нагадваюць доўгі гук «ш*. /дбзюкд шыпіць. Ійыпеў едздеы с/лрумень. 2. яердн. Іаварыць здушаным ад злосці голасам
(разм.). 3. яердн. Вымаўляць доўгі гук «ш»,
патрабуючы цішыні. Ц ндз. шыпённе, -я, м.
1 ШЫП, -у, м
ШЫПОЎКІ, -пбвак, дбз. шыпбўка, -і,
ДА/-ўцы, лс. Спартыўны абутак з шыламі'
(у 1 знач.) на падэшвах.
ШЫПУЛЬКА, -і, ДА/ -льцы, мн -і,
-лек, лс. Іголка хваёвай расліны. Ц ярым.
шыпулечны, -ая, -ае ішыпўлькавы, -ая, -ае.
ШЫПУЧКА, -і, ДА/ -чцы, лс. (разм.).
Шыпучы напітак.
ШЫПУЧЫ, ая, ае 1. Які ўтварае
шыпенне. Л7ыяучдя змяя. 2. Які пеніцца і
злёгку шыпіць ад выдзялення вуглякісла
га газу (пра напіткі). /Уынучыя еіны (штуч
на газіраваныя). Ц ндз. шыпўчасць, -і, лс.
ШЫПШЙНА, -ы, лс Дзікая кустовая
ружа з простымі, не махровымі кветкамі,
а таксама плады гэтай расліны. Ц ярым.
шыпш&навы, -ая, -ае
ШЫПШЫННІК, у, м., зб Кусты, за
раснік шыпшыны, Октны мі.
ШЫПЯЧЫ, -ая, -ае. Пра гукі мовы: які
вымаўляецца з шыпеннем. ЛТылячыя зыч
ныя (ж, ш, ч).
ШЫР, -ы, лс. 1. Шырыня, вялікія па
меры ў шырыню. Змердць лрдеон нд усю мі.
2. Шырокая прастора, шырыня (ал. шы
рокі ў 3 і 6 знач.). Рдзедрнуццд од усю мі.
(цалкам праявіць свае магчымасці).
ШЫРАКА.. (ал шырока...) Першая
частка складаных слоў; ужыв. замест
«шырока...*, калі націск у другой частцы
слова падае на першы склад, напр.: шырдкд^рубы, міырдкдл/спіы, міырдкдміедры.
ШЫРАКАКРЫСЫ, ая, ае Які мае
шырокія крысы. 2У. сурб^/я.
ШЫРАКАПЛЁЧЫ, -ая, -ае Шырокі ў
плячах, плячысты. 2У. мулсчынд.

ШЫРАТА, -й, ДА/-рацё, мн. шырбты,
-рбт, лс. Адлегласць ад экватара па меры
дыяне, якая выражаецца ў градусах. /7дўночныя шыроты. Дд ўсіх міьіропідх (на ўсім
зямным шары, усюды). Ц ярым. шырбтны,
-ая, -ае.
ШЫРАЧЭЗНЫ, -ая, ае (разм ) Бель
мі шырокі. Д/ырдчэзндс яале. УТырднэзныя
мі/ядны.
ШЫРМА, -ы, мн. -ы, -аў лс. 1. Пакаёвая, складная перасоўная перагародка
з рам-створак, абцягнутых тканінай, па
перай. Дэлсдк спідіць зд міырмдм. 2. яердн.
Прыкрыццё чаго-н. (звычайна непрыго
жага, нядобрага; кніжн.). Зд міырмдм гуч
ных слоў. II ярым. шырменны, -ая, -ае (да 1
знач).
ШЫРОКА., (а таксама шырака...)
Першая частка складаных слоў у знач.
шырокі, напр.: шырокдеябомы, міь/рдкдадбдрытны, шырокдўлсыедльны.
ШЫРОКАВЯШЧАЛЬНЫ,
ая,
ае
(кніжн.). Які многа абяцае, прыцягвае
многімі абяцаннямі. /Уьірокдбяшндльныя
ярдзюсы. II ндз шырокавяшчальнасць, -і,
лс.
ШЫРОКАКАЛЁЙНЫ, -ая, ае Які мае
шырокую чыгуначную каляю.
ШЫРОКАЭКРАННЫ, ая, ае Які
мае адносіны да кінафільмаў з павяліча
ным полем зроку і гукаперадачай, якія
набліжаюць успрыняцце да рэальнага. /У.
фільм. Л7ырдкдэкрднндс кіно.
ШЫРОКІ, -ая, -ае 1. Вялікі ў па
пярочніку. ТУырдкдя яуліцд. ТУырокд
(прысл.) рдскрыі^ь зоны (таксама перан.:
здзівіцца). 2. Пра адзенне: прасторны.
Аурлжд шырокдя ў ялячдх. 3. Які займае
сабой вялікую прастору; мае вялікую
працягласць. УУырокія стэлы. Ядстулдць
шырокім фронтдм. 4. Размашысты, сва
бодны. /У. крок. /У. лсэст (перан.: пра
высакародны ўчынак са знешняга боку).
5. лердн. Вялікі па колькасці, ступені,
ахопу, размаху і пад., масавы. /Уырокдя
ссткд школ. /Уырокія ндўндмоцтеы. 7дедры шырокдед ўлсытку. 6. лердн. Вялікі,
неабмежаваны, разнастайны на выбар.
/Уырокдя ндчытдндсць. /Уырокдя лрдердмд ндеукоеых бдсяебдеднняў. У шырокім
сэнсе слозд (у самым агульным разумен
ні). 7. лердн. Не абмежаваны ў праяўлен
ні, выяўленні чаго-н., з размахам. Ф Жыць
на шырокую нагу — багата, раскошна.
Шырокая натура — пра шчодрага, адкры
тага, таварыскага чалавека. II ндз. шыры
ні, -і^ лс. (да 3—7 знач.) і шырокасць, -і,
лс. (да 7 знач.).
ШЫРОТНЫ ал шырата
ШЫРСПАЖЫЎ, -жіАву, м (разм)
Прамысловыя тавары шырокага ўжытку.
Зытзррчдсць шырсндлсыеу. Ц лрым. шыр
спажывецкі, -ая, -ае.
ШЫРЁІНКА, -і, ДА/-нцы, мн і, -нак,
лс. Разрэз у пярэдняй частцы штаноў;
прарэх. Здшліліць шырынку. Ц лрым. шыр^шачны, -ая, -ае і шырынкавы, -ая, -ае.

ШЫН-ШЫХ
ШЫРЫНЯ, -і^ лс 1. ал шырокі 2. Пра
цягласць чаго-н. у папярочніку а таксама
(разм.) вялікі абшар, шыр. /У рдкі. Ма
тэрыял шырынёй у дбзін метр. Лдкол ш. і
лрдстор.
ШЁІРЫЦЦА, 1 і 2 ас не ўжыв , -рыц
ца; нездк. Станавіцца больш шырокім,
павялічвацца, развівацца. ЗЗдрдндя лдлдсд шырылдся. ТУырыццд рух лрыхільнікдў
міру.
ШЁІРЫЦЬ, -ру -рыш, -рыць; нездк.,
што. Рабіць больш шырокім, павяліч
ваць, развіваць. /У. еозерд. 7У. круе зндёмстедў.
ШЫРАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -бе; не
здк. Станавіцца больш шырокім па тэ
рыторыі; шырока прасцірацца або расці
колькасна, духоўна. ТТлошчд едбдсхоеішчд
шырэе. ТУырэюць рдбы бдслебныкдў космдсу II здк пашыраць, -бе
ШЫТВО, -А, н. 1. ал. шыць. 2. Тое, што
шыюць ці сшытае. Сябзець з шытвом у рукдх.
ШЫЎКОВЫ ал. шывок
ШЫЎНЫ ал шво
ШЫФАНЬЁР, а, мн ы, аў м Тое,
што і адрбзроб (у 1 знач.). Ц /ц?ым. шы
фаньерны, -ая, -ае.
ШЫФАНЬЁРКА, -і, ДЗ/ рцы, лін -і,
-рак, лс. Шафка для бялізны і дробных
рэчаў
ШЫФЕР, -у м. 1. Чорны або шэры глі
ністы сланец, які ўжыв. для грыфельных
дошак і ў будаўніцтве. 2. Будаўнічы матэ
рыял у выглядзе плітак або лістоў са слан
цу Ударыць бом шыферам. Ц нрым. шыфер
ны, -ая, -ае.
ШЫФОН, -у м. Тонкая мяккая баваў
няная або шаўковая тканіна. Ц нрым. шы
фонавы, -ая, -ае.
ШЫФР, -у мн ы, аў м 1. Сістэма
знакаў для сакрэтнага пісьма. 2. Рэгістра
цыйны ўмоўны знак на кнігах, рукапісах,
дакументах. Ц нрым. шыфравы, -ая, -ае.
ШЫФРАВАЛЬШЧЫК, а, мн. -і, аў,
лі. Спецыяліст па шыфраванні чаго-н. Ц аж.
шыфравальшчыца, -ы, .мн. -ы, -чыц.
ШЫФРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; -равАны; нездк., што. Пісаць шыф
рам (у 1 знач ). 7У. рдбыёердму. Ц здк. за
шыфраваць, -рўю, -рўеш, -рўе; -рўй; -равАны. II ндз. шыфрОўка, -і, ДА/-ўцы і' шыф
раванне, -я, н II нрым шыфравальны, -ая,
-ае.
ШЫФРАГРАМА, ы, мн ы, -рАм, лс
(спец ). Шыфравальная тэлеграма. Ц нрым.
шыфраграмны, -ая, -ае.
ШЫФРОЎКА, і, ДА/ ўцы, лс 1. ел
шыфраваць. 2. мн. -і, -рбвак. Зашыфра
ваны запіс, тэлеграма, пісьмо (разм.). Ц
нрым шыфровачны, -ая, -ае.
ШЫХТ, -у, Л/шйхце, мн. -ы, -аў, м. Тое,
што і стром' (у 1 знач.). Стдць (ндстдеіць)
у ш.
ШЁІХТА, -ы, ДА/-хце, шыхт, м. (спец.).
Сумесь матэрыялаў (руда, флюсы, кокс,
вугаль і інш ), узятых у пэўнай прапорцыі,

ШЫЦ-ШЭС
якую загружаюць у плавільныя печы для
перапрацоўкі. Закалец/ міых/пу спецыяльндй с/пал/. II дрылі, шыхтавы, -ая, -ае.
ПЛОІЦЦА', шыюся, шўешся, шыецца;
нездк. (разм.). 1. Лезці, прабірацца і пад.
ў вузкае месца, туды, дзе цесна; хавацца
куды-н.; пранікаць, залазіць куда-н. /7/.
ў на/поўн. Аўры м/ыюццд у крап/ву. 2. пердн. Старацца быць падобным на каго-н.,
прыкавацца кім-н. 77/. ўбурн/.
ШЫЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., шьіецца; яездк. 1. Вырабляцца шыццём. 2. бездс. Пра жаданне або магчымасць шыць
(разм.). Мне седня не міыецца.
ШЫЦЦЁ, -й, н. 1. ал. шыць. 2. Тое, што
шыюць ці сшытае; шытво. Збаць м/. заказ
чыку.
ШЫЦЬ, шыю, шыеш, шые; шыты;
незак. 1. мяло. Вырабляць, змацоўваючы
ніткай краі скроенай тканіны, скуры. /7/.
касцям*. 77/. бо/ны. 2. мала і без бал. Зма
цоўваць, злучаць ніткай і інш. матэрыя
лам. 77/. аль&м*. А/руреу бавобз/цца болькі
м/., чылі рэзаць. 3. чыл* і ла чылі. Вышы
ваць, расшываць. 77/. алаббзю. 0 Шытакрыта (разм.) — пра што-н. дрэннае, не
самавітае, што застаецца ў тайне. Ц зак.
сшыць, -ьію, -віеш, -ьіе; -ьіты (да 1 знач.).
II наз. шыццё, -й, н. (да 1 і 3 знач.). Ц лрыл*.
швёйны, -ая, -ае (да 1 знач.). /ТТвейндялідйс/пзрня. 77/вейндя лідм/ынд.
ШЫШ, -А, лін. -ьі, -бў, лі. (разм.). 1. Тое,
што і кук/мі. /7дказдць мі. каліу-н. 2. перан.
Пра што-н. надта малое, нязначнае. 7?ал*
з усяео еэліаеа мі. застанецца. 0 Ні шыша
(разм., груб., неадабр.) — нічога.
ШЫШАК', -й, лін. -і^ -бў, лі. 1. Тое, што
і гронка. 77/. е/наерабў. 2. Патаўшчэнне ў
выглядзе шышкі на сцёблах некаторых
раслін (разм.). 77/ымідк/ чароту. 3. Вялі
кая колькасць насякомых, якія сабраліся
ў адзін ком. 77/. пчол. Ц лрыл*. шышачны,
-ая, -ае.
ШЫПіАіС, -А, лін. -і^ -бў, лі. Старажыт
ны металічны шлем, які заканчваўся вас
трыём з шышкай (у 2 знач.) наверсе.
ШЁІШКА, -і, ДА/ -шцы, лін. -і, -шак,
зк. 1. Круглаватае ці авальнае суквецце
і плод хваёвых і некаторых іншых рас
лін, пакрыты луской. Яловая мі. Аваёвдя
мі. Лльховдя мі. Аебравдя мі. 2. Круглаватая
выпукласць, бугор. 77а лбе ўскочыла мі. 3.
Пра важную, значную, уплывовую асобу
(разм., іран.). ТУн талі залёная мі. Ц лрылі.
шышачны, -ая, -ае (да 1 знач.) / (у некато
рых спецыяльных назвах) шышкавы, -ая,
-ае.
ШЫШКАВАТЫ, -ая, ае Няроўны, з
шышакамі' (у 2 знач.). 77/ым/кдвдтдя лаверхня. II наз. шышкаватасць, -і, лс.
ШЫЯ, -і, лін. -і, шый, лс. Частка цела,
якая злучае галаву з тулавам, ^оўеая мі.
0 Даць па шыі каліу-н. — выгнаць, зняць
з працы каго-н. Намыліць шыю каліу-н. —
моцна аблаяць, строга спагнаць. На шыі
вісець (або сядзець) у кдео-н. — быць ця
жарам, клопатам для каго-н. На шыю ве
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шацца каліу-н. — пра жанчыну: назойліва
дабівацца ўвагі. Скруціць або зламаць шыю
на чылі-н. — пацярпець няўдачу, загінуць. Ц
лаліянмі. шыйка, -і,27М-йцы, лін. -і, шыек,
лс. II дрылі, шыйны, -ая, -ае.
ШЭДЭЎР, -а, лін. -ы, -аў лі. (кніжн.).
Выключны па сваіх вартасцях твор мас
тацтва, літаратуры, майстэрства. 77/эбэўры
архпдэк/луры.
ШЭЗЛОНГ, -а, лін. -і, -аў лі. Лёгкае
рассоўнае крэсла з пакатай спінкай і доў
гім сядзеннем, з матэрыі, у якім адпачы
ваюць паўлежачы. 7/лялсны мі. Ц дрылі, шэз
лонгавы, -ая, -ае.
ШЭЙК, -а, лі. Эксцэнтрычны парны
танец.
ШЭЙХ, -а, лін. -і, -аў, лі. 1. У арабскіх
краінах: галава роду, старэйшына абшчы
ны. 2. У мусульман: асоба, якая належыць
да вышэйшага духавенства, вучоны-багаслоў прававед.
ШЭЛЬМА, -ы, лін. -ы, -аў, лі. і лс. Мах
ляр, круцель; нягоднік, паганец. Ц дрылі,
шальмоўскі, -ая, -ае.
ШЭЛЬФ, -а, лін. -ы, -аў, лі. (спец.).
Прыбярэжная мелкаводная частка акі
яна вакол мацерыка (з глыбінямі да 200
м). Т^дн/пынентдльны мі. Ц дрылі, шэльфавы,
-ая, -ае. /Сальдавая зонд.
ШЭНКЕЛЬ, -я, лін. -і, -яў, лі. (спец.).
Унутраная, звернутая да каня частка на
гі конніка ад калена да шчыкалаткі, якая
дапамагае кіраваць канём.
м/энкеля
(моцна націснуць шэнкелямі).
ШЭПТ, -у; Л/ -пце, лі. 1. Ледзь чут
ная гутарка, пры якой гукі вымаўляюц
ца без удзелу галасавых звязак, /азорыць
М1ЭД/ДДЛ1. 2. перон. Ціхі, невыразны шум,
шапаценне, цурчанне і пад. 77/. хваль. 3.
Погаласка, чутка, якія перадаюцца па
сакрэце. /7ро ез,до ўлсо пусцілі мі. 77/эд/ны
хату зубяць (прыказка; разбураюць уклад,
уносяць разлад). 4. лін. -ы, -аў. Набор слоў
якія паводле забабонных уяўленняў ма
юць чарадзейную сілу; заклінанне (разм.).
Лячыць міэд/ддлі/.
ШЭРА-... Першая частка складаных
слоў са знач.: 1) шэры (у 1 знач.), з шэ
рым адценнем, напр.: м/зрд-блак/тны,
м/зрд-лсал/чулсны, мізра-зялёны; 2) шэры
(у 1 знач.) у спалучэнні з іншым асобным
колерам, напр.: м/зра-лсоўты, м/зра-залац/сты.
ШЭРАВОКІ, -ая, -ае. З шэрымі вачамі.
ШЭРАГ, -а, лін. -і, -аў, лі. 1. Лінія роўна
размешчаных аднародных прадметаў рад;
шарэнга. 77/ фурл/анлк. Стаць у абз/н мі.
77/эрае/ бойцоў. У дерміых м/зраеах (такса
ма перан.: наперадзе ўсіх). 2. Сукупнасць
якіх-н. з'яў што ідуць адна за другой. /7/.
эдізобоў. 3. Некаторая, звычайна невя
лікая колькасць чаго-н. /7/. ды/лонняў. У
м/зраеу зыдобкоў. 4. лін. Склад, асяроддзе.
Уліцца ў боязыя мізрле/.
ШЭРАНЬ, -і, лс. 1. Тонкі снегавы слой,
які ўтвараецца дзякуючы выпарэнням па
верхні пры рэзкім пахаладанні; туман з

халодным дробным дажджом, імжа; смуга
выпарэнняў у сырое надвор'е. Дрэды стаял/ ў міэрдн/. 7/ебд пакрылася м^рднн/о. 2.
Змрок, цемра. 77ердбрдн/м/няя мі. 3. Шэрая
афарбоўка чаго-н., шэрасць. 77/. хмар. /7/.
бўбзёнм/чыны (перан.). Ц прылі. шэраневы,
-ая, -ае (да 1 знач.).
ШЭРАНЬКІ ал. шэры
ШЭРАСЦЬ 2/?. шэры
ШЭРПЫ, -аў дбз. шэрп, -а, лі. Народ,
які насяляе высакагорныя раёны Усход
няга Непала і суседнія з імі раёны Індыі.
II лс. шэрпка, -і, ДЛ/ -пцы, лін. -і, -пак. Ц
прылі. шэрпскі, -ая, -ае.
ШЭРСЦЕПРАДЗЕННЕ, я, н Выраб
пражы з шэрсці. II ярым. шэрсцепрадзільны, -ая, -ае.
ШЭРСЦЬ, -і, лс. 1. Валасяное покры
ва жывёл, /лдбкдя мі. 7?лл/ць мі. (рыхтуючы
да апрацоўкі, узбіваць, збіваць). 2. Пража
з такіх валасоў Вязаць м/карпэтк/ з міэрсц/. 3. Тканіна з такой пражы. Сукенка з
міэрсц/. II нрым. шарсцянкі, -ая, -бе (да 2 і
З знач.).
ШЭРХЛЫ, -ая, -ае (разм.). Цвёрды,
падсохлы (пра глебу і пад.). 77/. снее. 7сц/
нд м/зрхлыл/ цаліку.
ШЭРХНУЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -не;
шэрх, -хла; нездк. 1. Станавіцца цвёрдым,
падсыхаць (пра глебу і пад.). /ТТэрхне зяліля мдсля бдлсблсу. 2. Нямець, дзервянець
(пра цела і яго часткі). /ТТэрхне скура. Ц здк.
сшэрхнуць, -не; сшэрх, -хла / зашэрхнуць,
-не; -шбрх, -хла (да 1 знач.).
ШЭРШАНЬ, -шня, лін. -шні / (з л/ч. 2,
2, 4) шаршні^ -шняў лі. Перапончатакры
лае насякомае сямейства вос з джалам. Ц
прылі шэршневы, -ая, -ае.
ШЭРЫ, -ая, -ае. 1. Колер, які атры
маўся ад змяшэння чорнага і белага, ко
лер попелу. 77/. лідтэрыял. /7/эрыя дачы.
/ТТэрае неба. /7/. коп/. /7/. твар (бледны, з
зямлістым адценнем). 2. перан. Пасрэдны,
знешне і ўнутрана не цікавы. 77/эрде /сна
ванне. /7/. рдлідн. 3. перан. Малакультурны,
неадукаваны (разм.). 77/. чалавек. 4. перан.
Пра надвор'е: хмурны. 77/эрде ндбвор'е.
/ТТэрдя рдн/ца. II н&мянм/. шэранькі, -ая, -ае.
II ндз. шэрасць, -і, лс. (да 2 і 3 знач.).
ШЭРЫФ', -а, лін -ы, -аў лі. У Вялікабрытаніі, Ірландыі і ЗША: службовая асо
ба, якая мае адміністрацыйныя, паліцэй
скія і некаторыя судовыя паўнамоцтвы.
ШЭРЫФ , -а, лін -ы, -аў лі У мусуль
ман: ганаровае званне асобы, якая нібыта
вядзе сваё паходжанне ад Магамета.
ШЭСЦЕ, -я, н. Урачыстае праходжан
не, працэсія. 7/ерм/ллідйскле м/.
ШЭСЦЬ, імасці^ шасціб, л/ч. кольк. Лік,
лічба і колькасць 6. Ц пдрдбк. шбсты, -ая,
-ае 77/остае пачуццё (інтуітыўнае адчуван
не).
ШЭСЦЬДЗЯСЯТ, шасцідзесяці^ шасцюдзесяцціб, л/ч. кольк. Лік і колькасць
60. /7аб м/. кдліу-н. (хутка будзе шэсць
дзясят гадоў). Зд м/. каліу-н. (больш чым
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шэсцьдзясят гадоў). Ц лорабк. шасцідзяся
ты, -ая, -ае.
ШЭСЦЬСОТ, шасцісбт, Гшасцюстамі,
ліч. кольк. Лік і колькасць 600. Ц лорабк.
шасцісоты, -ая, -ае.
ШЭФ, -а, зм. -ы, -аў л*. 1. Кіраўнік, на
чальнік. 2У. лал/цыі. 2. Пра начальніка ў

адносінах да падначаленых (разм.). 3. Ар
ганізацыя, якая ўзяла шэфства над кім-,
чым-н. Заеоб — м/. м/колы. Ц ярым. шэфскі,
-ая, -ае (да 3 знач.).
ШЭФ-ПОВАР, а, мл. ы, аў, лі Стар
шы повар. II лрым. шэф-пбварскі, -ая, -ае.

ШЭС-ЭКА
ШЭФСТВА, -а, я. Ірамадская дзей
насць па аказанні культурнай, вытворчай і
іншай дапамогі, ііраць м/. лаб кім-л. Ц ярым.
шэфскі, -ая, -ае.
ШЭФСТВАВАЦЬ,
-твую,
-твуеш,
-твуе; -твуй; лезак. Быць шэфам (у З
знач.). 7/А лаб м/колай-ілл^эрлал^ам.

З
Э', лескл., я. Іалосны нелабіялізаваны
гук пярэдняга рада сярэдняга пад'ёму.
Э\ бык^. Выражае з дапамогай інтана
цыі розныя пачуцці, перажыванні, эмо
цыі: здзіўленне, недавер'е, адчай і пад.;
рашучасць, нязгоду пярэчанне суразмоў
цу; затрымку ў гутарцы ад нечаканасці. З,
ле/7#кубы /мы яе лойбзем//
ЭБАНІТ, -у 3^ -ніце, м. Цвёрды матэ
рыял з вулканізаваных каўчукавых суме
сей, які выкарыстоўваецца ў электратэх
ніцы і для іншых мэт. II лрым. эбанітавы,
-ая, -ае.
ЭБЁН, -а і -у, м. 1. -а. Чорнае трапічнае
дрэва і роднасныя яму пароды з каштоў
най драўнінай. 2. -у. Драўніна гэтага дрэ
ва. 3. кам/ліуе еельм; бораеа.
ЭБЁНАВЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны
да эбена; зроблены з эбену. Эбелаеая стлалгуэліка. 9белаеая бом/ка. Сямейтлбд зас
лабых (наз.).
ЭВАКАПУНКТ, а, М кце, мл ы, -аў
м. Эвакуацыйны пункт. 3. біля ралелых.
ЭВАКАШПІТАЛЬ, я, мл і, яў, м
Эвакуацыйны шпіталь.
ЭВАКУАТАР, -а, м. 1. Тбй, хто займа
ецца эвакуацыяй каго-, чаго-н. 2. Ірузавы
аўтамабіль, які эвакуіруе транспарт.
ЭВАКУАЦЫЯ, -і, лс. Арганізаваны вы
ваз людзей, устаноў прамысловых аб'ек
таў і пад. з небяспечных мясцовасцей,
якім пагражаюць ваенныя дзеянні або
стыхійнае бедства. Ц лрым. эвакуацыйны,
-ая, -ае.
ЭВАКУІРАВАЦЬ, рую, -руеш, руе;
-руй; -раваны; зак. і лезак., каео-моло.
Правесці (праводзіць) эвакуацыю каго-,
чаго-н. 3. сулрацоўлікаў. Дадому бяр/лалйя
эеакуірабалыя (наз.). Ц зеар. эвакуіравацца,
-руюся, -рўешся, -рўецца; -руйся.
ЭВАЛЙЭЦЫЯ, -і, лс. Працэс павольна
га паступовага змянення каго-, чаго-н. ад
аднаго стану да другога, у тым ліку працэс
бесперапыннага колькаснага змянення
каго-, чаго-н., які прыводзіць да якасна
га змянення. II лрым. эвалюцыйны, -ая, -ае.
Эбалюцыйлае разб/ццё. О Эвалюцыйнае ву
чэнне — тэорыя аб паходжанні і развіцці
жыцця.
ЭВАЛЮЦЫЯНІЗМ, у,м (кніжн) Ву
чэнне аб эвалюцыйным развіцці жыцця. Ц
лрым. эвалюцыяністычны, -ая, -ае ; эвалю
цыянісцкі, -ая, -ае.

ЭВАЛЮЦЫЯНІРАВАЦЬ, -рую, руеш,
руе; руй / ЭВАЛЮЦЫЯ НАВІЦЬ, нўю,
-нўеш, -нўе; -нўй; зак. і лезак. (кніжн.).
Развіцца (развівацца) эвалюцыйным шля
хам, зазнаць (зазнаваць) эвалюцыю. Ц лаз.
эвалюцыяніраванне / эвалюцыянавйнне,
-я, л.
ЭВАЛЮЦЫЯНІСТ, а, АТ сце, мл ы,
-аў м. (кніжн.). Прыхільнік эвалюцыяніз
му. II лс. эвалюцыяністка, -і, ДА/ -тцы, мл.
-і, -так. II лрым. эвалюцыянісцкі, -ая, -ае.
ЭВЁНКІ, -аў абз. эвёнк, -а, м. Народ,
які складае асноўнае насельніцтва Эвен
кійскай аўтаномнай акругі, што ўвахо
дзіць у склад Расійскай Федэрацыі. Ц лс.
эвенкійка, -і,
-йцы, мл. -і, -кіёк. Ц
лрым. эвенкійскі, -ая, -ае.
ЭВЕНТУАЛЬНЫ, ая, ае (кніжн )
Магчымы пры пэўных умовах, дапу
шчальны. II лаз. эвентуальнасць, -і, лс.
ЭВЁНЫ, -аў абз. эвён, -а, м. Народ,
роднасны эвенкам, які жыве на ўзбярэж
жы Ахоцкага мора і ў паўночных раёнах
Якуціі. II лс. эвёнка, -і, ДЛ/ -нцы, мл. -і,
-нак. II лрым. эвёнскі, -ая, -ае.
ЭГАІЗМ, -у м. Сябелюбства, перавага
сваіх асабістых інтарэсаў над інтарэсамі
іншых людзей. Ц лрым. эгаістычны, -ая,
-ае.
ЭГАІСТ, -а, АГ-сце, мл. -ы, -аў м. Чала
век, якому ўласцівы эгаізм; сябелюб. Ц лс.
эгаістка, -і,
-тцы, мл. -і, -так. Ц лрым.
эгаістычны, -ая, -ае.
ЭГАІСТЫЧНЫ, ая, ае 1. Які мае ад
носіны да эгаізму; да эгаіста, уласцівы ім.
Заактлычлыя лазойз/лы. 2. Прасякнуты
эгаізмам; сябелюбівы. 9еайтлычлая асоба.
II лаз. эгаістычнасць, -і, лс
ЭГАЦЭНТРЫЗМ, -у, м (кніжн)
Крайняя форма праяўлення эгаізму. Ц
лрым эгацэнтрычны, -ая, -ае
ЭІАЦЗНТРЫК, а, мл -і, аў м (кніжн)
Тое, што і эаацэлл^рысл!.
ЭГАЦЭНТРЫСТ, -а, М-рйсце, мл ы,
-аў м. (кніжн.). Чалавек, якому ўласцівы
эгацэнтрызм. Ц лс. эгацэнтрыстка, -і,
-тцы, мл. -і, -так. II лрым. эгацэнтрычны,
-ая, -ае.
ЭГЁ', часц. (разм.). Адпавядае па знач.
слову «так»; выражае згоду пацвярджае
што-н. — 75л!а оас чакаюць? — Эее, лае.
ЭГЁ^ / ЭГЕ-ГЁ, быкл. Ужыв. пры вы
яўленні чаго-н. важнага ці нечаканага ў

знач. «вось яно што», «вось яно як»; для
выказвання здзіўлення, недаверу. Эее/
тіказбаецца бось у чым слраба/ 9ее/ Аубы
халмі/
ЭГІДА, -ы, ^/4/ -дзе, лс.; У старажыт
нагрэчаскай міфалогіі — шчыт Зеўса як
сімвал заступніцтва і гневу багоў б Пад
эгідай чыёй (высок.) — пад чыім-н. кіраў
ніцтвам, заступніцтвам.
ЭДЭЛЬВЁЙС, а / у мл -ы, аў м 1.
-у. Ібрная травяністая расліна, суквецце
якой падобна на белую зорку. 2. -а. Кветка
гэтай расліны.
ЭЗОПАВЫ, а / ЭЗОПАЎСКІ, ая, ае
Мова, стыль і пад., багатыя алегорыя
мі, намёкамі і іншымі прыёмамі з мэтай
скрыць прамы (асноўны) сэнс выказван
ня. Эзолабамоба. Эзолауск/с/лыль.
ЭКА... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач. экалагічны, напр.:
экафолб, экацэллір.
ЭКАЛОГІЯ, -і, лс. 1. Навука аб узаема
дзеянні раслінных і жывёльных арганіз
маў паміж сабой і з навакольным асярод
дзем, а таксама іх стане. -9. расл/л. Э. алебы.
Э. лесу 2. лерал. Чысціня, правільнасць,
абумоўленыя гарманічнымі суадносіна
мі элементаў; клопат аб такой чысціні. Э.
культуры. 9. мобы. Сацыяльлая э. (узаема
дзеянне чалавека, грамадства і наваколь
нага асяроддзя). II лрым. экалагічны, -ая,
-ае. 9. сліал бабаёма. Зкалаеічлыя росшук/.
9калае/члая э/лыка. 9калае/чла (прысл.)
чысліае асяроббзе. Экалаеічла (прысл.)
чысліыя лрабукл^ы.
ЭКАНАМІСТ, -а, Л/-сце, мл. -ы, -аў м.
Спецыяліст у галіне эканомікі; эканаміч
ных навук. II лс. эканамістка, -і,
-тцы,
мл. -і, -так. II лрым. эканамісцкі, -ая, -ае.
ЭКАНАМІЧНЫ, ая, ае 1. Які мае
адносіны да эканомікі; гаспадарчы. 9калам/члая лалйлыка. Экалам/члыя заколы.
Э. эфект. 9каламічлая быеаба. 2. Які дае
эканомію, выгадны ў гаспадарчых адносі
нах. 9. рухаб/к. II лаз. эканамічнасць, -і, лс.
(да 2 знач.).
ЭКАНОМ, -а, мл. -ы, -аў м. (уст.). 1.
Гаспадарлівы, ашчадны чалавек. 2. За
гадчык гаспадаркі. Ц лс. эканомка, -і,
-мцы, мл. -і, -мак (да 2 знач.).
ЭКАНОМІКА, і, ДМ-міцы, лс 1. Су
купнасць вытворчых адносін, якія ад
павядаюць дадзенай ступені развіцця

ЭКА-ЭКС
прадукцыйных сіл грамадства; пануючы
спосаб вытворчасці ў грамадстве. З. лерохо^лоео ле^ь/я^у. 2. Арганізацыя, структу
ра і стан гаспадарчага жыцця або якой-н.
гаспадарчай дзейнасці. З. лрол/ь/слоеосц/.
9. сельскім еосло^орк/. 3. Навуковая дыс
цыпліна, што вывучае якую-н. галіну вы
творчай, гаспадарчай дзейнасці. 3. л^оць/.
II лрым. эканамічны, -ая, -ае. 9. крыз/с.
ЭКАНОМІЦЬ, -млю, -міш, -міць; ле
зак. 1. лале. Эканомна расходаваць. -9.
еро/оы. 2. ла чым і без бал. Максімальна
скарачаць выдаткі. 9. ла бубма/лзрьлмах.
Уёё баравое, баеобз/^^а з. Ц зак. зэканбміць,
-млю, -міш, -міць; -млёны (да 2 знач.).
ЭКАНОМІЯ, -і, ж. 1. Ашчаднасць, бе
ражлівасць пры расходаванні чаго-н. З.
сырае/лы. ТУоеесц/ экаломйо ў карые/лалл/
элек/лраэлбреАЯм. 2. Выгада, якая атрым
ліваецца пры ашчадным расходаванні
чаго-н. 9. часу. Со/лл; ммьёлаў рублёў экалом/7 за еоб. О Палітычная эканомія — на
вука, якая вывучае грамадскія адносіны ў
працэсе вытворчасці і размеркавання ма
тэрыяльных даброт, а таксама эканаміч
ныя законы, што кіруюць гэтымі адносі
намі. 27алйлычлая з. калйлал/зму.
ЭКАНОМНІЧАЦЬ, -аю, -аеш, -ае; незок. (разм.). Быць вельмі эканомным.
ЭКАНОМНЫ, -ая, -ае. 1. Які ашчадна
расходуе што-н., які садзейнічае эканоміі
(у 2 знач.), сціплы ў расходах. Эколомлоя
еослобыля. 9колол/ло (прысл.) рясхобдбяць
бобу. 9. у локулкох. 2. Які патрабуе невя
лікіх затрат, дазваляе абысціся меншай
колькасцю чаго-н.; эканамічны. 9. е/9
рухое/ко ўлу/лролоео зеоролля. Ц лоз. эканбмнасць, -і, ж.
ЭКВАТАР, -а, м. Уяўная лінія, якая па
дзяляе зямны шар на Паўночнае і Паўднё
вае паўшар'і, а таксама прылеглая да гэтай
лініі мясцовасць. Ц лрым. экватарыяльны,
-ая, -ае. 9. лояс.
ЭКВІВАЛЕНТ, -у,
нце, мл ы, аў,
м. (кніжн.). Нешта раўнацэннае іншаму,
здольнае поўнасцю яго замяніць. Ц лрь/м.
эквівалентны, -ая, -ае. 9. обмел.
ЭКВІЛІБРЙСТ, а, А^-сце, мл ы, аў,
м. Цыркавы артыст, які займаецца экві
лібрыстыкай. II ж. эквілібрыстка, -і, ДМ
-тцы, мл. -і, -так.
ЭКВІЛІБРЫСТЫКА, -і, ДА^-тыцы, ж
1. Жанр цыркавога мастацтва — жанглі
раванне, акрабатычныя практыкаванні,
якія выяўляюць здольнасць артыста тры
маць раўнавагу пры няўстойлівым стано
вішчы цела. 9. ло колоце. 2. лерол. Над
звычайная спрытнасць, выкрутлівасць.
Розумозоя з. 77оз/лычлоя з. Ц лрь/м. эквіліб
рыстычны, -ая, -ае.
ЭКЗАЛЬТАВАНЫ, ая, ае (кніжн )
Які знаходзіцца ў стане павышанай уз
рушанасці, прасякнуты экзальтацыяй. 9.
чолоеек. Ц лоз. экзальтаванасць, -і, ж.
ЭКЗАЛЬТАЦЫЯ, і, ж (кніжн) Стан
павышанай узбуджальнасці. Слукочь/ у экзольл/оцы/. II лрыл/. экзальтацьшны, -ая, -ае.
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ЭКЗАМЕН, -у, мл. -ы, -аў м. 1. Правер
ка ведаў па якім-н. вучэбным прадмеце. 9.
ло %,/з/цы. 2. лерол. Якое-н. выпрабаванне,
праверка. 9. ло смелосць. Ц лрь/м. экзамена
цыйны, -ая, -ае (да 1 знач ).
ЭКЗАМЕНАВАЦЦА, -нўюся, -нўешся,
-нўецца; -нўйся; лезок. Здаваць экзамен.
II зок. праэкзаменавацца, -нўюся, -нўешся,
-нўецца; -нўйся.
ЭКЗАМЕНАВАЦЬ, нўю, -нўеш, нўе;
-нўй; -наваны; лезок., коео-м//ло. Правя
раць веды па якім-н. прадмеце. Ц зок. пра
экзаменаваць, -нўю, -нўеш, -нўе; -нўй;
-навіны.
ЭКЗАМЕНАТАР, а, мл ы, -аў, м Той,
хто прымае экзамен, ацэньвае веды тых,
хто яго здае. Ц ж. экзаменатарка, -і, ДА/
-рцы, мл. -і, -рак. II лрь/л/. экзаменатарскі,
-ая, -ае.
ЭКЗАРХ, -а, мл. -і, -аў м. У праваслаў
най царкве: галава асобнай царкоўнай
вобласці ці самастойнай царквы, а такса
ма асоба, якая носіць гэты тытул. 776/лрь/ярм/ы 9. усяе 2)елррус/.
ЭКЗАТЫЧНЫ, ая, ае 1. Незвычай
ны, уласцівы далёкім краінам. 2. лерол.
Дзівосны, вычварны. 9кзо/ль/члоя лрычоско. 9кзо/ль/члоя злем/лосць. 9кзо?ль/чло
(прысл.) олролоццо. II лоз. экзатычнасць,
-і, ж.
ЭКЗЕКЎТАР, -а, мл. -ы, -аў, м. (уст.). 1.
У царскай Расіі: чыноўнік па гаспадарчай
частцы і па наглядзе за знешнім парадкам
у якой-н. дзяржаўнай установе. 2. Той, хто
ўчыняе экзекуцыю. Ц лрь/л/. экзекутарскі,
-ая, -ае.
ЭКЗЕКУЦЫЯ, -і, ж. (кніжн., уст.). Ця
леснае пакаранне; выкананне судовага ці
адміністрацыйнага прысуду. Ц лрь/м. экзе
куцыйны, -ая, -ае
ЭКЗОТЫКА, -і, ДМ-тыцы, ж. (кніжн.).
Незвычайныя, дзівосныя асаблівасці
прыроды, звычаяў мастацтва, у тым ліку
прадметы, з'явы і пад. далёкіх краін.
хобляя э. II лрь/м. экзатычны, -ая, -ае. 9кзол/ычлоя лрь/робо. 9кзо/лычлыя росл/лы.
ЭКЗЭМА, -ы, ж. Незаразнае запален
чае захворванне скуры, якое суправаджа
ецца свербам і з'яўленнем высыпкі, гной
ных пухіроў струпоў II лрь/м. экзэматозны,
-ая, -ае (спец.).
ЭКЗЭМПЛЯР, а, мл ы, -аў л/ 1.
Асобная адзінка, асобны прадмет з шэра
га падобных. Део экзэмлляры аозе/лы. Рэбк/я экзэл/ллярь/ лом/л/оеых морок. 2. лерол.
Тое, што і л/ыл (у 5 знач.; разм., жарт.). О
Сігнальны экзэмпляр — першы друкаваны
экзэмпляр, які з'яўляецца ўзорам для ўсіх
іншых экзэмпляраў пэўнага выдання.
ЭКІПАЖ, -а, мл. -ы, -аў м. 1. Каман
да, асабовы састаў карабля, самалёта, тан
ка і пад. 9. лобяоблой лобк/. 9. еер/лолё/ло.
2. Агульная назва лёгкіх рысорных паса
жырскіх павозак (уст.). Ц лрь/м. экіпажны,
-ая, -ае.
ЭКІПІРАВАЦЬ, рўю, рўеш, рўе;
-рўй; -равуны; зок. і лезок., коео-млло

(кніжн.). Забяспечыць (забяспечваць)
каго-, што-н. усім неабходным; абмун
дзіраваць (абмундзіроўваць). 9. ол/роб. Ц
лоз. экіпіраванне, -я, л. / экіпіроўка, -і, ДА/
-ўцы, ж. II лрь/л/. экіпіровачны, -ая, -ае.
ЭКІПІРОЎКА, -і, ДМ-ўцы, ж. (кніжн.).
1. Працэс забяспечвання каго-, чаго-н.
усім неабходным. 2. Абмундзіраванне,
амуніцыя.
ЭКЛЕКТЙЗМ, -у, м. (кніжн.). Адволь
нае аб'яднанне разнародных ідэйных
кірункаў поглядаў тэорый, мастацкіх
элементаў і інш. 9. у ^осле^оеолл/. 9. у
мос/лоц/лее. II лрь/м. эклектычны, -ая, -ае.
9клекл/ычлоя ліэорыя. 9клекл/ь/члол орх/л/эк/луро.
ЭКЛЕКТЫК, -а, л/л. -і, -аў м. (кніжн.).
Той, хто схільны да эклектызму каму
ўласцівы эклектызм.
ЭКЛЕКТЫКА, -і, ДА, -тыцы, ж.
(кніжн.). Тое, што і э/с^е/с/ль/зм. Ц лрь/м. эк
лектычны, -ая, -ае.
ЭКЛЕР, -а, л/л. -ы, -аў, м. Пірожнае з
заварнога цеста з крэмам усярэдзіне.
ЭКбЛАГ, -а, мл. -і, -аў, м. Спецыяліст у
галіне экалогіі.
ЭКРАН, -а, л/л. -ы, -аў, л/. 1. Паверхня
для ўзнаўлення светлавых адбіткаў 9. /лэлее/зоро. 2. Заслона, паверхня, якая засце
рагае ад уздзеяння шкодных прамянёў
магнітнага поля, гарачыні, святла і інш.
Ро^ь/яцыйлы э. 3. лерол. Кінамастацтва.
77еролесц/ з^еы жыцця ло э. Ц лрым. эк
ранны, -ая, -ае. 9кроллояромо.
ЭКРАНАВАННЕ, я, л (спец) Тое,
што і экрол/роеолле.
ЭКРАНАВАЦЬ, нўю, нўеш, нўе;
-нўй; -наваны; зок. і лезок., коео-м/л/о
(спец.). Тое, што і экрол/роеоць.
ЭКРАНІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе;
-зўй; -завАны; зок. і лезок., млло. Ува
собіць на экране які-н. твор мастацтва,
не прызначаны спецыяльна для кіно. 9.
слекл/окль. II лоз. экранізаванне, -я, -і / эк
ранізацыя, -і, ж. 9. олеры. 9. ліесроў белоруеком //йлоро/луры.
ЭКРАНІРАВАННЕ, я, л (спец) Спо
саб аховы, засцярогі каго-, чаго-н. ад па
бочнага ўздзеяння, шкоднага ўплыву пры
дапамозе экрана. Деллоеое э.
ЭКРАНІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; зок. і лезок., коео-м/лю
(спец.). Зрабіць (рабіць) экраніраванне.
ЭКРАННЫ, ал. экран
ЭКС-..., л/?ь/с/лоўко. Утварае назоўнікі
са знач. былы, які быў раней (у абазначэн
ні званняў пасад), напр.: экс-м/л/с/лр, экслрэзйэлл/, экс-рэкор/Зсмел, экс-чэмл/ёл.
ЭКСГУМАВАЦЬ, мўю, мўеш, мўе;
-мўй; -маваны; зок. і лезок., коео-м/ліо.
Праводзіць (правесці) эксгумацыю. 9.
л/рул.
ЭКСГУМАЦЫЯ, -і, ж. (спец.). Следчае дзеянне, якое заключаецца ў даста
ванні трупа з месца пахавання для судовамедыцынскай або крыміналістычнай эк
спертызы. II лрь/м. эксгумацыйны, -ая, -ае.
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ЭКСКАВАТАР, а, л/н. ы, -аў м Землярыйная машына для вымання, пера
мяшчэння і пагрузкі на транспарт зямлі,
пяску камення і пад. Ц лрым. экскаватар
ны, -ая, -ае.
ЭКСКАВАТАРШЧЫК, а, мн. і, аў, м
Той, хто працуе на экскаватары. Ц лс. эк
скаватаршчыца, -Ы, .МЯ. -Ы, -ЧЫЦ. II ярым
экскаватаршчыцкі, -ая, -ае.
ЭКСКРЭМЁНТЫ, -аў (спец.). Пера
траўленая ежа ў выглядзе калу мачы.
^КСКУРС, -у .мн. -ы, -аў, .м. (кніжн.).
Адступленне ад галоўнай тэмы для падра
бязнага высвятлення пабочнага пытання.
З. у 3/СторЫЮ робн/72/7 Кр#Ю.
ЭКСКУРСАВОД, -а, М-дзе, мн. -ы, -аў
м Спецыяліст, які вядзе экскурсію і дае
неабходныя тлумачэнні. Ц лс. экскурсавбдка, -і, ДА/ -дцы, мн. -і, -дак (разм.). Ц
ярым. экскурсаводчы, -ая, -ае.
ЭКСКУРСАНТ, -а, 3/ -нце, мн. -ы, -аў
.м. Удзельнік экскурсіі. Ц лс. экскурсантка,
-і, ДМ -тцы, мн. -і, -так. Ц нрым. экскур
санцкі, -ая, -ае.
ЭКСКУРСІЯ, -і, лін -і, -сій, м? 1. Па
ездка (калектыўная ці індывідуальная)
куды-н., наведванне чаго-н. з навуковай,
адукацыйнай ці іншай мэтай. 3. у .музей.
Ляскаць на экскурсію у М/'нсх. 2. Група
ўдзельнікаў такой паездкі, такога навед
вання (разм.). II лрым. экскурсійны, -ая, -ае
(да 1 знач.). 3. аўтобус. 3. сезон. Зкскурсйнае бюро.
ЭКСЛІБРЫС, а, мн. -ы, -аў, л* Па
мастацку аформлены знак, які паказвае
на прыналежнасць кнігі ўладальніку (звы
чайна ў выглядзе пячаткі, наклейкі і пад.).
II нрым экслібрысны, -ая, -ае.
ЭКСПАЗІЦЫЯ, і, жн і, цый, лс Г
Размяшчэнне якіх-н. экспанатаў у пэў
ным парадку для агляду З. теорлў жястскд. 2. Уступная частка літаратурнага
ці музычнага твора, у якой выкладаюцца
матывы і абставіны, што папярэднічаюць
развіццю сюжэта (спец.). Ц лрым. экспазі
цыйны, -ая, -ае.
ЭКСПАНАВАЦЬ, нўю, -нўеш, нўе;
-нўй; -навіны; зяк. і незяк., кяео-мпно.
Выставіць (выстаўляць) для агляду пака
заць (паказваць) на выстаўцы. Ц няз. экспа
наванне, -я, н.
ЭКСПАНАТ, -а, М -нАце, жн. -ы, -аў
ж. Прадмет, які выстаўляецца ў музеі або
на выстаўцы для агляду. Рярытзтны з. Ц
нрым. экспанатны, -ая, -ае.
ЭКСПАНЕНТ, -а, М -нце, жн -ы, аў,
ж. (спец.). Асоба ці арганізацыя, якая эк
спануе каго-, што-н. II лрым. экспанёнцкі,
-ая, -ае.
ЭКСПАНСІЎНЫ, -ая, -ае (кніжн ) Які
бурна, нястрымана выяўляе свае пачуцці.
II няз экспансіўнасць, -і, лс.
ЭКСПАНСІЯ, -і, лс. (кніжн.). 1. Пашы
рэнне, распаўсюджанне чаго-н. за перша
пачатковыя межы. З. элйэмй. 2. Агрэсіў
ная палітыка, накіраваная на распаўсю
джанне свайго палітычнага і эканамічнага

ўплыву на іншыя краіны з мэтай захопу
чужых тэрыторый і рынкаў збыту.
ЭКСПАНСІЯНІЗМ, -у, л (кніжн). Палітыка экспансіі, імкненне да экспансіі (у
2 знач.). II нрым. экспансіянісцкі, -ая, -ае.
ЭКСПАНСІЯНІСТ, а, Л/ сце, лм ы,
-аў, .м. Агрэсар, прыхільнік экспансіі. Ц
лрым. экспансіянісцкі, -ая, -ае
ЭКСПАРТ, -у -рце, м. Вываз тавараў
капіталаў тэхналогій за мяжу з мэтай рэа
лізацыі; нроцт. імпарт. II лрым. Экспартны,
-ая, -ае.
ЭКСПАРТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; -тавОны; зяк. і незяк., м/то. Вывезці
(вывозіць) тавары, капітал і іншае з мэтай
рэалізацыі за мяжу. 3. сыряе/ну. Ц няз. эк
спартаванне, -я, н
ЭКСПАРЦЁР, -а, л/н. -ы, -аў м. (спец.).
Асоба або арганізацыя, якая займаецца
экспартам. Ц лрь/м. экспарцёрскі, -ая, -ае.
ЭКСПАТРЫЯВАЦЬ, рьпбю, -рык5еш,
-рьпбе; -рыібй; -рыявАны; зяк. і незяк.,
кяао (кніжн ). Ажыццявіць (ажыццяў
ляць) экспатрыяцыю. Ц зеяр. экспатрыя
вацца, -рьпбюся, -рыйешся, -рынецца;
-рыібйся.
ЭКСПАТРЫЯНТ, а, М нце, мн ы,
-аў м. (кніжн.). Асоба, якая правяла эк
спатрыяцыю ці трапіла пад яе ўздзеянне.
II лс. экспатрыянтка, -і, ДМ -нцы, мн. -і,
-так. II лрь/м. экспатрыянцкі, -ая, -ае.
ЭКСПАТРЫЯЦЫЯ, і, лс (кніжн )
Добраахвотнае ці прымусовае высяленне
каго-н. за межы радзімы, якое звязана з
пазбаўленнем грамадзянства. Ц нрыл/. эк
спатрыяцыйны, -ая, ае
ЭКСПЕДЗІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; зяк. і незяк., м/то (спец.).
Адправіць (адпраўляць) па прызначэнні
(карэспандэнцыю, тавар і пад.). Ц няз. эк
спедзіраванне, -я, н.
ЭКСПЕДЫТАР, а, мн ы, аў, м 1.
Работнік, які займаецца прыёмам, ад
праўленнем і рассылкай чаго-н. (спец.). 2.
Чыноўнік, начальнік аддзела ў некаторых
установах царскай Расіі (гіст.). Ц лрь/м. эк
спедытарскі, -ая, -ае
ЭКСПЕДЫЦЫЯ, і, мн і, цый, лс
1. Адпраўка, рассылка і прыём грузаў ка
рэспандэнцыі і пад. (спец.). 3. нясыляк.
2. Установа ці аддзел установы, якія зай
маюцца рассылкай ці адпраўкай чаго-н.
(спец.). З. еязет. 3. Паездка, паход групы
асоб, атрада з навуковымі, даследчымі мэ
тамі. Дь/ялектд//яе/'/няя э. 77яехяць у зкслебыцыю. 4. Група ўдзельнікаў такой паездкі.
%ены экснебь/цы/. Ц лрь/м. экспедыцыйны,
-ая, -ае.
ЭКСПЁРТ, -а, Л/ -рце, мн. -ы, -аў, м.
Спецыяліст, які праводзіць экспертызу і
дае заключэнне пры разглядзе якога-н.
пытання. Вь/сокякбял/ф/кябянь/ э. Суботы
3. II лрым. экспёртны, -ая, -ае.
ЭКСПЕРТЫЗА, ы, мн ы, -тыз, лс 1.
Даследаванне, вывучэнне або разгляд эк
спертамі чаго-н. з мэтай даць ацэнку, зра
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біць заключэнне. Л/сбы^ынскяя э. 2. Эк
спертная камісія. 3.
ЭКСПЕРЫМЕНТ, а, М нце, мн ы,
-аў м. 1. Навукова пастаўлены дослед.
Стя#/ць э. 2. Спроба ажыццявіць што-н.
новае. /7с/хя/?я?/чнь/ э. Ц лрыл/. эксперымен
тальны, -ая, -ае (да І знач.).
ЭКСПЕРЫМЕНТАВАЦЬ, тўю, тўеш,
-тўе; -тўй; -тавАны; незяк., нлб к/м-чым
або з к/л/-чым. Праводзіць эксперыменты.
3. з мярскм//' се/нкям/. II няз. эксперымента
ванне, -я, н.
ЭКСПЕРЫМЕНТАТАР, а, мн
ы,
-аў, м. Тбй, хто праводзіць эксперымент,
хто эксперыментуе. 2?учоны-э. Яябомы э. Ц
лрь/м. эксперыментатарскі, -ая, -ае.
ЭКСПЛУАТАВАЦЬ, тўю, тўеш, тўе;
-тўй; -таваны; незяк., кдео-м/то. Падвяр
гаць эксплуатацыі. 3. тзхн/ку. Ц няз. эк
сплуатаванне, -я, н.
ЭКСПЛУАТАТАР, -а, л/н. -ы, -аў м. Тбй,
хто эксплуатуе іншых. Ц лс. эксплуататар
скі, -ая, -ае.
ЭКСПЛУАТАЦЫЙНІК, а, мн і, аў
м. (спец.). Тбй, хто займаецца эксплуата
цыяй (у 2 знач.), практычным выкарыс
таннем чаго-н. ^ным/ня^ьнь/я збубяеянн/
збябзены экснлуятяцы//н/кял/.
ЭКСПЛУАТАЦЫЯ, і, лс 1. Бязвы
платнае прысваенне аднымі людзьмі
прадуктаў працы іншых людзей. 2. Сіс
тэматычнае выкарыстанне для якіх-н.
практычных мэт прыродных багаццяў
сродкаў вытворчасці, будынкаў машын і
пад. 3. яўтдмяб/дя. Сяулсбя экснлуятяць//
ня яўтял/ябтьнь/х бярозах. 3. бубь/нкя тэятря. II лрь/м. эксплуатацыйны, -ая, -ае (да
2 знач.).
ЭКСПРАПРЫІРАВАЦЬ, рую, руеш,
'руе; -руй; -раваны; зяк. і незяк., кяео-///то
(кніжн.). Падвергнуць (падвяргаць) каго-,
што-н. экспрапрыяцыі. 3. мяёмяець.
ЭКСПРАПРЫЯТАР, а, мн ы, аў, м
(кніжн.). Той, хто экспрапрыіруе што-н. Ц
лрь/л/. экспрапрыятарскі, -ая, -ае.
ЭКСПРАПРЫЯЦЫЯ, і, лс (кніжн)
Прымусовая канфіскацыя маёмасці ў каго-н. 3. зял/^/ II лрь/м экспрапрыяцьшны,
-ая, -ае.
ЭКСПРОМТ, -а, Л/ -нце, мн -ы, -аў
м. 1. Верш, музычны твор і пад., створа
ныя без папярэдняй падрыхтоўкі, у мо
мант выканання. Музычны э. 2. Прамова,
трапны адказ, сказаныя без папярэдняга
абдумвання. Ц лрыл/. экспромтны, -ая, -ае.
ЭКСПРОМТАМ, лрь/с/1. Без падрых
тоўкі, адразу. 2?ыстул/ць э.
ЭКСПРЭС, -а, мн. -ы, -аў м. Цягнік,
аўтобус, параход і пад., якія ідуць з вялі
кай хуткасцю і спыняюцца толькі на га
лоўных прыпынках, станцыях. Ц лрым. эк
спрэсны, -ая,-ае.
ЭКСПРЭС-... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. тэрміновы, апе
ратыўны, напр.: экслрэс-лна?!/з, экслрэсбыяеностыкл, зкслрзс-/нф/7рм/7^ь/я, экс-
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лрэс-лл&зрдторыя (якая ажыццяўляе тэр
міновыя аналізы, пробы), экслрэс-лроба.
ЭКСПРЭСІЎНЫ, -ая, -ае (кніжн )
Выразны, з экспрэсіяй. Экспрэсіўныя <у?одкі л*ооы. II ллз. экспрэсіўнасць, -і, лс.
ЭКСПРЭСІЯ, -і, лс. (кніжн.). Выраз
насць, сіла выражэння пачуццяў, перажы
ванняў і пад. Дэклал*а#аць з экспрэсіяй.
ЭКСПРЭСІЯНІЗМ, у, л*. Плынь у
мастацтве і літаратуры 1-й палавіны 20
ст., прадстаўнікі якой лічылі сваёй асноў
най задачай выражэнне ўнутранага свету
мастака, яго суб'ектыўных творчых пера
жыванняў. II лрыл*. экспрэсіяністычны, -ая,
-ае.
ЭКСПРЭСІЯНІСТ, а, Л/ сце, л*н. ы,
-аў, л*. Мастак — паслядоўнік экспрэсія
нізму. II лс. экспрэсіяністка, -і, ДА/ -тцы,
л*н. -і, -так. II лрыл*. экспрэсіянісцкі, -ая,
-ае.
ЭКСТАЗ, -у л*. 1. Найвышэйшая сту
пень захаплення, пры якой чалавек дахо
дзіць да самазабыцця. Дайсці да экстазу,
/азарыць м/то-н. у экстазе. 2. Від афек
тыўнага псіхічнага расстройства, непрытомна-раз'юшаны стан (спец.). Ц лрыл*.
экстатычны, -ая, -ае.
ЭКСТРА, нескл. лрыл*. Самы лепшы,
найвышэйшы (пра якасць, гатунак тава
ру). /Сакдладэ.
ЭКСТРА..., прыстаўка. Першая састаў
ная частка складаных слоў якая адпавядае
па знач. словам «найвышэйшы, «звыш*,
«па-за», «дадаткова», напр.: экс/лраклас,
экстраардынарны, экстразанальны, экстралом/та.
ЭКСТРААІДЬІНАРНЬІ, ая, ае (кніжн)
Надзвычайны, які выходзіць за межы
звычайнага, рэдкі; лроціл. ардынарны. О
Экстраардынарны прафесар (уст ) — паса
да ў навучальнай установе, якую займаў
звышштатны прафесар. Ц наз. экстраарды
нарнасць, -і, лс
ЭКСТРАВАГАНТНЫ, ая, ае (кніжн )
Які звяртае на сябе ўвагу сваёй незвычай
насцю, своеасаблівасцю. Э. касцюм. Эк
стравагантныя паводзіны. II наз. экстрава
гантнасць, -і, лс
ЭКСТРАКТ, -у Л/ -кце, л*н. -ы, -аў л*.
Тое, што і еыцялска (у 2 знач.). Ц лрыл*. эк
страктны, -ая, -ае.
ЭКСТРАННЫ, ая, ае 1. Тэрміно
вы, неадкладны. Экстраннае тарл*алсэнне. 2. Надзвычайны, непрадугледжаны,
паспешны. Экстранныя расходы. Ц наз.
Экстраннасць, -і, лс.
ЭКСТРАСЭНС, -а, л*н -ы, -аў л* У па
рапсіхалогіі: чалавек, які валодае звышад
чувальнымі здольнасцямі, успрымае біяпалі, можа ўздзейнічаць на іх.
ЭКСТРАСЭНСОРНЫ, ая, ае (спец)
У парапсіхалогп: які мае адносіны да
форм звышадчувальнага, звышпачуццёвага ўспрыняцця. Ц наз. экстрасэнсорнасць,
-і, лс.
ЭКСТРЭМАЛЬНЫ, ая, -ае Крайні па
сваім праяўленні (сіле, велічыні), які вы
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лучаецца такім праяўленнем; небяспеч
ны. Экстрэмальныя умовы. Э. слорт.
ЭКСТРЭМІЗМ, -у л* Схільнасць да
крайніх поглядаў і мер (звычайна ў палі
тыцы). II лрым. экстрэмісцкі, -ая, -ае.
ЭКСТРЭМІСТ, -а, 3/ -сце, л*н -ы, аў,
л*. Прыхільнік экстрэмізму II лс. экстрэ
містка, -і, ДА/ -тцы, л*н. -і, -так (разм.). Ц
лрыл*. экстрэмісцкі, -ая, -ае. Экстрэл*ісцкія
погляды.
ЭКСТЭНСІЎНЫ, -ая, -ае. Накіраваны
ў бок колькаснага павелічэння, пашы
рэння, без паляпшэння якасці. Э. л*етад.
Экстэнсіўнае зелмяробства. Ц наз. экстэн
сіўнасць, -і, лс.
ЭКСТЭР'ЕР, -у л*. Знешні выгляд,
склад будынкаў цела жывёл і інш. Ц лрыл*.
экстэр'ерны, -ая, -ае.
ЭКСТЭРН, -а, л*н. -ы, -аў л*. Асоба, якая
здае экзамены за вучэбны курс якой-н.
навучальнай установы без вучобы ў ёй.
О Здаваць (здаць) экстэрнам — здаваць
(здаць) экзамен без навучання ў адпавед
най навучальнай установе. Скончыць уні
версітэт экстэрнам.
ЭКСТЭРНАТ, -у Л/ -нОце, л*. Сама
стойнае праходжанне курса навучання са
здачай экзаменаў пры якой-н. навучаль
най установе.
ЭКСТЭРЫТАРЫЯЛЬНАСЦЬ, -і, ж.
(спец.). Права дыпламатычных прадстаў
нікоў што знаходзяцца ў якой-н. дзяржа
ве, падпарадкоўвацца законам толькі сва
ёй дзяржавы; дыпламатычны імунітэт. Э.
наела. II лрым экстэрытарыяльны, -ая, -ае.
ЭКСЦЭНТРЫК', -а, лн і, -аў, л 1.
Артыст, які выконвае своеасаблівыя эк
сцэнтрычныя нумары. 2. Чалавек з дзі
вацтвамі.
ЭКСЦЭНТРЫКІ, -а лн -і, -аў, л.
(спец.). Металічны дыск, насаджаны на
вярчальны вал так, што цэнтры дыска і
вала не супадаюць; ужыв. ў машынах для
пераўтварэння вярчальнага руху ў пасту
пальны.
ЭКСЦЭНТРЫКА, -і, ДАТ -рыцы, ж.
(спец.). Востракамедыйнае, заснаванае на
кантрастах і нечаканасцях адлюстраванне
дзеянняў учынкаў персанажаў тэатраль
нага, цыркавога спектакля і іншых відо
вішчаў Я/узычлая э. Дыркаоая э. Ц лрым.
эксцэнтрычны, -ая, -ае. Э. нумар.
ЭКСЦЭНТРЫЧНЫ', -ая, -ае 1. Заснаваны на нечаканых рэзкіх гукавых ці зро
кавых кантрастах, незвычайных, смеш
ных прыёмах. Э. трук. 2. Вельмі дзіўны,
своеасаблівы, мудрагелісты. Эксцэнтрыч
ныя выхадкі. II наз. эксцэнтрычнасць, -і, зк.
ЭКСЦЭНТРЫЧНЫ', -ая, ае (спец)
Які не мае агульнага цэнтра; лроцЫ. кан
цэнтрычны. Эксцэнтрычныя кругі.
ЭКСЦЭС, -у лін. -ы, -аў, л*. (кніжн.).
1. Крайняе праяўленне чаго-н.; празмер
насць, нястрыманасць. Захоўваць выт
рымку, ніякіх эксцэсаў/ 2. Парушэнне нар
мальнага ходу чаго-н., вострае сутыкнен
не. //апярэдзіць узнікненне эксцэсаў.

ЭКУМЕНІЗМ, -у, л*. (спец.). Супра
цоўніцтва цэркваў розных веравызнанняў
з мэтай збліжэння, а ў канчатковым выні
ку злучэння ўсіх кірункаў хрысціянства і
іншых веравызнанняў. Ц лрым. экуменічны,
-ая, -ае. Э. рух.
ЭЛАСТЫК, -у л*. Сінтэтычнае эластыч
нае валакно, а таксама вырабы з яго, што
маюць уласцівасць расцягвацца, /йтаны з
эластыку. Ц лрыл*. эластычны, -ая, -ае.
ЭЛАСТЫЧНЫ, ая, ае 1. Гнуткі і
пругкі, які мае ўласцівасць расцягвацца.
Э. Оінт. 2. лерал. Плаўны, пазбаўлены рэз
касці, мяккі. Эластычныя рухі. Ц наз. элас
тычнасць, -і, зк. (да 2 і 3 знач.).
ЭЛЕВАТАР, -а, л*н. -ы, -аў л*. 1. Збож
жасховішча з механічным абсталяваннем
для прыёму ачысткі, сушкі і адгрузкі зер
ня. Лезці лазаніцу на э. 2. Транспарцёр для
перамяшчэння грузаў (спец.). Ц лрым. эле
ватарны, -ая, -ае.
ЭЛЕГАНТНЫ, -ая, -ае. Вытанчаны,
зграбны, прыгожы; з густам. Элегантнае
адзенне. Э. выгляд. Ц наз. элегантнасць, -і, зк.
ЭЛЕГІЧНЫ, ая, ае (кніжн) 1. ал
элегія. 2. Сумны, журботны, летуценны.
Элегічныя думы. Ц наз. элегічнасць, -і, зк.
ЭЛЁПЯ, -і, л*н. -і, -гій, зк. 1. Лірычны
верш або музычны твор, прасякнуты па
чуццём смутку журбы, роздуму 2. лерак.
Сум, журба, меланхолія. Ц лрыл*. элегічны,
-ая, -ае.
ЭЛЕКТРА... Першая састаўная частка
складаных слоў якая адпавядае па знач.
слову «электрычны», напр.: электрапоезд,
электраманцёр.
ЭЛЕКТРАБУР, а, л*н ы, аў л* Ма
шына з электрарухавіком для бурэння
свідравін.
ЭЛЕКТРАВОЗ, -а, л*н ы, аў л* Лака
матыў з рухавіком, што працуе ад электра
сеткі. II лрыл*. электравозны, -ая, -ае.
ЭЛЕКТРАВОЗАБУДАВАННЕ, я, н
Выпуск электравозаў. Ц лрым. электравоза
будаўнічы, -ая, -ае
ЭЛЕКТРАГІТАРА, -ы, л*н. -ы, -тАр, зк.
Гітара з электрычным узмацненнем гу
чання.
ЭЛЕКТРАГРЭЛКА, і, ДАТ лцы, л*н і,
-лак, зк. Электрычная грэлка.
ЭЛЕКТРАДЫНАМІКА, і, ДА/ міцы,
зк. (спец.). Тэорыя электрамагнітных пра
цэсаў II лрыл*. электрадынамічны, -ая, -ае.
ЭЛЕКТРАЗАСЦЕРАГАЛЬНІК, а, л*н.
-і, -аў, л*. Прыстасаванне для засцярогі
электрычных правадоў і прыбораў ад пе
рагрэву.
ЭЛЕКТРАЗВАНОК, нкА, л*н. -нкц
-нкбў л*. Электрычны званок.
ЭЛЕКТРАЗВАРКА, і, ДА/ -рцы, зк 1.
Зварка металаў пры дапамозе электрыч
най энергіі. 2. Электразварачны цэх; элек
тразварачная ўстаноўка (разм.). Ц лрыл*.
электразварачны, -ая, -ае.
ЭЛЕКТРАЗВАРШЧЫК, а, л*н. і, -аў
л*. Спецыяліст па электразварцы. Ц зк.
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электразваршчыца, -ы, лін. -ы, -чыц Ц
лрым. электразваршчыцкі, -ая, -ае
ЭЛЕКТРАКАМЙІ, а, мн. ы, -аў, м. Ка
мін, які працуе на электрычнай энергіі.
ЭЛЕКТРАКАР, -а, лі. 1. Тое, што і элек/ярамайдь. 2. Самаходная бязрэйкавая
цялежка, якая рухаецца пры дапамозе
ўстаноўленага на ёй электрарухавіка, што
сілкуецца ад акумулятараў (спец.).
ЭЛЕКТРАКРАН, а, мн. ы, аў, л?
Пад'ёмны кран, які дзейнічае пры дапа
мозе электрарухавіка.
ЭЛЕКТРАЛІНІЯ, і, мн. і, ній, ж.
Канструкцыя, прылада з проваду, кабелю
і электраарматуры для перадачы электра
энергіі. Лысдкясоль/пяля э.
ЭЛЕКТРАЛЯМПАВЫ, ая, ае Які мае
адносіны да вырабу электрычных лямпаў
Э. за#0(9.
ЭЛЕКТРАЛЯЧЭННЕ, я, н. Лячэнне
шляхам уздзеяння на арганізм электрыч
нага току або электрамагнітнага поля. Ц
ярыя. электралячэбны, -ая, -ае
ЭЛЕКТРАМАБІЛЬ, я, мн. і, яў, лі
Аўтамабіль з электрычным рухавіком. Ц
лрылі. электрамабільны, -ая, -ае.
ЭЛЕКТРАМАГНЕТЫЗМ, у, лі (спец )
Сукупнасць з'яў, што вызначаюць не
парыўную сувязь паміж электрычнымі і
магнітнымі ўласцівасцямі рэчыва. Ц лрылі.
электрамагнетычны, -ая, -ае.
ЭЛЕКТРАМАГНІТ, а, 3/ ніце, ліл ы,
-аў, лі. Прылада для атрымання магнітна
га поля пры дапамозе электрычнага току
звычайна ў выглядзе стальнога або жа
лезнага сардэчніка з драцяной абмоткай;
штучны магніт. Ц лрылі. электрамагнітны,
-ая, -ае.
ЭЛЕКТРАМАНТАЖ, ў, лі Мантаж
электрычнага абсталявання, электрыч
ных прыбораў, прыстасаванняў. Ц лрылі.
электрамантажны, -ая, -ае.
ЭЛЕКТРАМАНЦЁР, а, ліл ы, аў, лі
Спецыяліст па электрычным абсталяван
ні, рабочы-манцёр.
ЭЛЕКТРАМАТОР, а, ліл ы, аў лі Ру
хавік, які ператварае электрычную энер
гію ў механічную. Ц лрылі. электраматорны,
-ая, -ае.
ЭЛЕКТРАПАЛАЦЁР, а, ліл ы, аў, лі
Электрычная прылада для націрання пад
логі. II лрылі. электрапалацёрны, -ая, -ае.
ЭЛЕКТРАПЕРАДАЧА, ы, ліл ы, дАч,
лс. 1. Перадача электраэнергіі на адлег
ласць. 2. Комплекс збудаванняў для такой
перадачы. Лілія элек/лрллсрд&іч. Ц лрылі.
электраперадачны, -ая, -ае (да 1 знач.)
ЭЛЕКТРАПЁЧ, -ы, ліл. -ы, -аў лс. Печ,
якая працуе на электраэнергіі.
ЭЛЕКТРАПІЛА, -ы, ліл. -пілы і (з л/я. 2,
2, 4) -піль!, -піл, лс. Піла, што прыводзіц
ца ў дзеянне электраматорам.
ЭЛЕКТРАПЛІТА, ы, ДМ ліцё, ліл
-пліты і (з л/ч. 2,3, 4) -пліты, -пліт, лс. Плі
та (у 2 знач.), якая працуе на электраэнер
гіі.

ЭЛЕКТРАПРАВОДКА, і, ДАТ-дцы, лс
Сістэма правадоў для перадачы току ніз
кага напружання.
ЭЛЕКТРАПРАВОДНЫ,
ая,
ае
Здольны праводзіць электрычны ток. Ц
ллз электраправоднасць, -і, лс.
ЭЛЕКТРАПРОВАД, у 4/ -дзе, ліл
-правады, -оў лі. Металічны провад для
перадачы электрычнага току.
ЭЛЕКТРАПРЫБОР, а, ліл ы, аў лі
Прыбор, які працуе на электраэнергіі.
Майс/лзрня лл рамонце элек/лралрыОрраў.
ЭЛЕКТРАРУХАВІК, А, ліл і^ бў лі
Электрычная машына, якая пераўтварае
электрычную энергію ў механічную.
ЭЛЕКТРАРЎХАЮЧЫ, ая, ае У вы
разе: электрарухаючая сіла — крыніца
энергіі, якая выклікае і падтрымлівае
электрычны ток у замкнутым ланцугу; ве
лічыня, што характарызуе такую крыніцу
ЭЛЕКТРАСАМАВАР, а, ліл ы, аў лі
Самавар, у якім вада награваецца з дапа
могай электраэнергіі.
ЭЛЕКТРАСОН, -снў, лі. Медыцынская
працэдура, якая выклікае сон пад уздзе
яннем слабага імпульснага электрычнага
току на галаўны мозг
ЭЛЕКТРАСТАНЦЫЯ, і, лм і, цый,
ж. Электрычная станцыя — прадпрыем
ства на якім здабываецца электраэнергія з
іншых відаў энергіі, ті/ядлілдя э.
ЭЛЕКТРАСТАТЫКА, -і, ДА/ -тыцы,
лс. (спец.). Раздзел электрадынамікі, які
вывучае ўласцівасці электрычнасці, узае
мадзеянне электрычных зарадаў у аднос
на нерухомым стане. Ц лрь/л/. электраста
тычны, -ая, -ае.
ЭЛЕКТРАТАБЛО, песня., л Экран з
электрычнымі сігнальнымі сістэмамі ін
фармацыйнага прызначэння.
ЭЛЕКТРАТРАНСПАРТ, у, Л/ рце, лі
Транспарт, які працуе на электрычнай ця
зе. II лрылі. электратранспартны, -ая, -ае.
ЭЛЕКТРАТЭРАПІЯ, і, лс (спец) Тое,
што і элек/л/лідячэлле. Ц лрылі. электратэра
пеўтычны, -ая, -ае.
ЭЛЕКТРАТЭХНІК, а, ліл і, аў лі 1.
Спецыяліст па электратэхніцы. 2. Рабо
чы, які займаецца ўстаноўкай, зборкай,
рамонтам і пад. электрычнага абсталяван
ня і электрычных прыбораў
ЭЛЕКТРАТЭХНІКА, і, Д/М ніцы, лс
Навука аб прымяненні электрычнасці
для практычных мэт, а таксама само та
кое прымяненне. Ц лрылі. электратэхнічны,
-ая, -ае.
ЭЛЕКТРАФОН, -а, ліл -ы, -аў, лі (уст)
Прылада для ўзнаўлення гуку, запісанага
на грампласцінках. Ц лрылі. электрафонны,
-ая, -ае.
ЭЛЕКТРАХІМІЯ, -і, ж. Раздзел фізіч
най хіміі, які вывучае сувязь электрычных
і хімічных працэсаў Ц лрылі. электрахі
мічны, -ая, -ае.
ЭЛЕКТРАХОД, а, М дзе, ліл ы, аў
лі. Самаходнае судна з электрарухавікамі.
II лрылі. электраходны, -ая, -ае.

ЭЛЕ-ЭЛЕ
ЭЛЕКТРАЦЯГА, -і,ДЛ/-цйзе, ж. Пры
мяненне электраэнергіі ў якасці цягі на
транспарце.
ЭЛЕКТРАШОК, у, лі (спец) Метад
лячэння псіхічных расстройстваў шляхам
раздражнення мозга дазіраванымі элек
трычнымі разрадамі. Ц лрылі. электрашока
вы, -ая, -ае.
ЭЛЕКТРАЭНЁРГІЯ, і, ж. Электрыч
ная энергія.
ЭЛЕКТРОБУС, а, ліл -ы, -аў лі Мна
гамесная транспартная машына, якая
працуе на акумулятарных батарэях без рэ
ек і проваду. II лрылі. электробусны, -ая, -ае.
ЭЛЕКТРОД, -а, М" -дзе, ліл. -ы, -аў лі.
(спец.). 1. Праваднік, пры дапамозе якога
частка электрычнага ланцуга, што ўтва
раецца правадамі, злучаецца з часткай
ланцуга, што праходзіць у неметалічным
асяроддзі (вадкасці, газе і інш.). ^а^а/лны
э. (анод). Ўмоўны э. (катод). 2. Элемент
канструкцыі, па якім куды-н. падводзіцца
электрычны ток. Зеарачны э. Ц лрылі. элек
тродны, -ая, -ае.
ЭЛЕКТРОЛІЗ, -у, лі. (спец.). Хімічны
працэс распаду рэчыва на састаўныя час
ткі пры праходжанні праз яго электрыч
нага току. II лрылі. электролізны, -ая, -ае.
ЭЛЕКТРОМЕТР, а, ліл ы, -аў лі
Прыбор для вымярэння электрычнага
напружання, электрычнага патэнцыялу.
ЭЛЕКТРОН, -а, ліл. -ы, -аў, лі. (спец.).
Элементарная часціца з найменшым ад
моўным электрычным зарадам. Ц лрылі.
электронны, -ая, -ае.
ЭЛЕКТРОНІКА, і, ДАТ ніцы, ж На
вука аб узаемадзеянні электронаў з элек
трамагнітнымі палямі і аб метадах стварэння электрычных прыбораў і абсталя
вання.
ЭЛЕКТРОННА-... Першая састаўная
частка складаных слоў са знач. электрон
ны (у 2 знач.), напр.: злекйіронна-акус/лычлы, электлролла-ялл/ычлы, элекл?ролна-был/чальны, элскл/роллд-^ылмр/мьлы,
элек/лролла-л/лыльлы, элекл/роллд-лі/краскал/чны, эл^л/лроллй-яЭзёрлы.
ЭЛЕКТРОННА-ВЫЛІЧАЛЬНЫ, -ая,
-ае. Які мае адносіны да электронных
сродкаў прызначаных для вылічальных
аперацый, пераўтварэння інфармацыі,
для кіравання механізмамі, агрэгатамі і
пад. Элек/лронна-еыл/чадьная ма/аына.
ЭЛЕКТРОННЫ, ая, ае 1. ад элек
трон. 2. Звязаны з выкарыстаннем уласці
васцей электронаў заснаваны на іх улас
цівасцях. Э. м/нраскол. Злек/лроялля л/нза.
ЭЛЕКТРЫЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, -зўе;
-зўй; -завбны; злк. і незак., каео-/п/ло. 1.
Перадаць (перадаваць) якому-н. целу
электрычны разрад. 2. лера//. Узбудзіць,
давесці (узбуджаць, даводзіць) да пэўнага
стану. Э. сенсацыйным/ нае/нам/. Ц зак. так
сама наэлектрызаваць, -зўю, -зўеш, -зўе;
-зўй; -завОны; зеар. наэлектрызавацца,
-зўюся, -зўешся, -зўецца; -зўйся. Ц наз.
электрызацыя, -і, ж.

ЭЛЕ-ЭМО
ЭЛЁКТРЫК, а, мя. і, -аў м. 1. Спецыяліст у галіне электрычнасці, электра
тэхнікі. 2. Электратэхнік, электраманцёр.
2?ыкл/кдць элеклірыкд.
ЭЛЕКТРЙК, леек?!, ярым. Насычаны
блакітна-сіні колер. Хдсцюм колеру э.
ЭЛЕКТРЫФІКАВАЦЬ, кўю, кўеш,
-кўе; -кўй; -кавАны; зак. і яезак. Укара
ніць (укараняць) электраэнергію ў на
родную гаспадарку і быт. Э. ееску. Ц яаз.
электрыфікацыя, -і, ж. Ц ярым электрыфі
кацыйны, -ая, -ае
ЭЛЕКТРЁІЧКА, і, ДА/ чцы, лія і,
-чак, ж. (разм.). Поезд электрычнай чы
гункі. Лячзряяя э.
ЭЛЕКТРЫЧНАСЦЬ, і, ж 1. Сукупнасць з'яў, у якіх выяўляецца існаванне,
рух, узаемадзеянне зараджаных часціц.
Дучэяяе аб элекйірычядсці. 2. Энергія, што
атрымліваецца ў выніку выкарыстання
такіх з'яў. Лрымяяеяяе элек/нрычяасц/ у
яіэхяфы. 3. Асвятленне, атрыманае на ас
нове гэтай энергіі. Здядл/ць э. Ц ярым. элек
трычны, -ая, -ае. Э. зара*). Э. /мок. Злекяірыіядя даліла.
ЭЛЕМЁНТ, -а, АТ -нце, лія. -ы, -аў лі.
1. Састаўная частка чаго-н.; кампанент.
Ауль/нура складаецца з мяоаіх злеліеяліау. 2.
Доля, некаторая частка ў складзе чаго-н.
Тя/нэряацыяяальяыя элеліея/мы у беларускам
яізрміядлоая. 3. лія. Асновы, пачатак чаго-н. (кніжн.). ^ібмсяяіы мдяізмдяіык/. 4.
Пра чалавека, асобу як члена якой-н. са
цыяльнай групы. Лрдбрэсгўяыя элемеяліы
ераліабснба. 5. Простае рэчыва, якое не
раскладаецца на састаўныя часткі звычай
нымі хімічнымі метадамі (спец.). Лерыябычяая с/сяіэмд элеліея?паў ^Л/еябзядеееа/
6. Хімічная крыніца электрычнага току.
Лмьодя/чяы э. II ярым. элемёнтны, -ая, -ае
(да 1 і 6 знач.).
ЭЛЕМЕНТАРНЫ, ая, ае 1. Які мае
адносіны да элементаў (у 5 знач.). Э. сдсяідўрэчыод. 2. Пачатковы, які датычыцца
асноў чаго-н., асноўны, самы неабход
ны. 3/іемеялідрядя фізіка. Злеліея/наряыя
еебь/. 3. я^рдя. Нескладаны, прасцейшы,
такі, які павінен быць вядомы кожнаму.
Зяеліеяяіаряыя яыяідяяі ярдодя/су. Элеліеяяідряыя ярдомы ядзобз/я. 4. яердя. Спро
шчаны, павярхоўны, абмежаваны. Здемся/ядрядя схелід. Ц ядз. элементарнасць, -і,
ж. (да 3 і 4 знач.).
ЭЛЕЎТЭРАКОК, -у лі Хмызняковая
расліна, якая валодае лекавымі ўласцівас
цямі. II ярым. элеўтэракокавы, -ая, -ае.
ЭЛІКСІР, -у м. 1. Выцяжка з раслін або
моцны настой на спірце, кіслотах і пад.,
ужыв. ў медыцыне, касметыцы. Рдмоякдбы э. 2. яердя. Пра тое, што бадзёрыць,
дае тонус жыццю. З^бдбзёрыццд эліксірам.
0 Эліксір жыцця — чарадзейны напітак,
які імкнуліся атрымаць алхімікі для таго,
каб захаваць маладосць. Ц ярым. эліксірны,
-ая, -ае.
&ЛІНГ, -а, мя. -і, -аў, м. (спец.). 1. Спе
цыяльнае памяшканне на беразе, дзе бу
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дуецца ці рамантуецца корпус судна. 2.
Памяшканне для дырыжабляў і аэраста
таў 3. Збудаванне асобага тылу для захоў
вання спартыўных суднаў вёслаў і іншага
інвентару Ц ярым. Элінгавы, -ая, -ае.
&ЛІНЫ, -аў дбз. блін, -а, м. Назва ста
ражытных грэкаў II ж. клінка, -і, ДАГ-нцы,
мя. -і, -нак. II ярым. Злінею, -ая, -ае.
ОЛІПС, -а, мя. -ы, -аў м. 1. У матэма
тыцы: замкнёная крывая, якая атрымлі
ваецца перасячэннем канічнай паверхні
плоскасцю. 2. Тое, што і эл/ясіс. Ц ярым.
эліптычны, -ая, -ае. Зл/яяіычядя дрбіяід.
ЭЛІПСІС, -а, мя. -ы, -аў м. У мова
знаўстве: рытарычная фігура, якая заклю
чаецца ў пропуску якога-н. члена сказа,
што лёгка ўзнаўляецца з кантэксту. Ц ярым.
эліптычны, -ая, -ае
ЭЛІТА, -ы, ДА/-ліце, ж., зб. 1. Лепшыя
расліны, насенне або жывёлы, якія па
сваіх якасцях найбольш прыдатныя для
далейшага развядзення (спец.). 2. Пры
вілеяваныя вярхі грамадства або якой-н.
яго часткі; вышэйшы клас. УЬдхобз/ць у
э/пліу бе/ідрускд2д бізяесу. 3. Лепшыя прад
стаўнікі грамадства. ГТдбукоздя э. Ц ярылі.
элітны, -ая, -ае (да 1 знач.) / элітарны, -ая,
-ае (да 2 знач.). Я/ійяяде ядсеяяе. Злйяяы
рэсяідрдя. Эл/індрядя ку/іьяіурд.
ЭЛЬФ, -а, мя. -ы, -аў м. У германаскандынаўскай міфалогіі: дух прыроды,
казачная істота, добразычлівая да людзей.
.Жыл/ў яіым лесе эльфы / феі.
ЭМАЛІРАВАНЫ, ая, ае Пакрыты
эмаллю (у 1 знач.). Э. яосуб.
ЭМАЛІРАВАЦЬ, -рўю, -рўеш, -рўе;
-рўй; -равАны; яездк., кіям. Пакрываць
эмаллю (у 1 знач.). Ц ядз. эмаліраванне, -я,
я. / эмаліроўка, -і, ДАТ -рбўцы, ж. Ц ярым.
эмаліровачны, -ая, -ае. Змдлфзедчяыя рдболіы.
ЭМАЛІРОЎКА, -і, ДАТ-рбўцы, -і, ж. 1.
ад. эмаліраваць. 2. Слой эмалі (у 1 знач.)
на чым-н. ГДяякдсядя э.
ЭМАЛІРОЎШЧЫК, а, мя і, аў м
Майстар, які займаецца эмаліроўкай ча
го-н. II ж. эмаліроўшчыца, -ы, мя. -ы, -чыц.
II ярым. эмаліроўшчыцкі, -ая, -ае.
ЭМАЛЬ, -і, мя. -і, -ей / -яў ж. 1. Не
празрыстая шклопадобная маса для па
крыцця металічных прадметаў. 2. звычай
на зб. Мастацкія вырабы, пакрытыя такой
масай. Т^уз/яскія эмдлі. 3. Рэчыва, што
пакрывае знешнюю частку зуба (спец.).
4. Лакафарбавы матэрыял у выглядзе сус
пензіі пігментаў (іншы раз з напаўняльні
камі) у лаку. II ярым. эмалевы, -ая, -ае (да
1 і 4 знач.).
ЭМАНСІПАЦЫЯ, -і, ж. (кніжн). 1.
Вызваленне ад залежнасці, прыгнёту не
раўнапраўя; адмена якіх-н. абмежаванняў
2. Грамадскі рух за роўныя правы жанчын
з мужчынамі. II ярым. эмансіпацыйны, -ая,
-ае.
ЭМАНСІПІРАВАЦЬ, рую, руеш, руе;
-руй; -раваны; здк. і яездк., кдзо-м/яіо

(кніжн ). Правесці (праводзіць) эмансі
пацыю.
ЭМАЦЫЯНАЛЬНЫ, ая, ае 1. м
эмоцыя. 2. Які выражае эмоцыі, насыча
ны, выкліканы імі. 'Эмдцыяя&льядя рдзмоед. 3. Здольны жыва рэагаваць, які лёгка
паддаецца эмоцыям. Эмдцыяя&льядя дсобд. II ядз. эмацыянальнасць, -і, ж.
ЭМБАРГА, яеск/і., я. (спец.). Дзяржаў
ная забарона ўвозу ці вывазу замежных
тавараў каштоўнасцей або затрыманне
дзяржавай маёмасці (суднаў узбраення),
якая належыць замежнай дзяржаве, у су
вязі з палітычнымі ўскладненымі. Экдядм/чяде э.
ЭМБЛЁМА, -ы, мя. -ы, -лём, ж. Віда
рыс, умоўнае абазначэнне якога-н. па
няцця, ідэі. Голуб — э. ліфу. ГТдцыяядльядя
э. II ярым. эмблематычны, -ая, -ае.
ЭМБРЫЁЛАГ, а, мя -і, -аў м Спецы
яліст у галіне эмбрыялогіі.
ЭМБРЫЁН, -а, мя. -ы, -аў м. (спец.).
Зародак чалавека ці жывёлы на пачат
ковых стадыях развіцця. Ц ярым. эмбрыя
нальны, -ая, -ае.
ЭМБРЫЯЛОГІЯ, і, ж Раздзел біяло
гіі, які вывучае ўтварэнне і развіццё эм
брыёнаў II ярым. эмбрыялагічны, -ая, -ае.
ЭМІГРАНТ, -а, АТ нце, мя -ы, -аў м
Той, хто эмігрыраваў знаходзіцца ў эміг
рацыі. II ж. эмігрантка, -і, ДАТ-тцы, мя. -і,
-так. II ярым. эмігранцкі, -ая, -ае.
ЭМІГРАЦЫЯ, -і, ж. 1. Добраахвотнае
або вымушанае перасяленне са сваёй ра
дзімы ў іншую краіну па палітычных, эка
намічных і іншых матывах. 2. Знаходжан
не за межамі сваёй радзімы ў выніку тако
га перасялення. 2>ыць б#д адбы ў эм/ардцы/.
3. зб. Эмігранты. II ярым. эміграцыйны, -ая,
-ае.
ЭМІГРЫРАВАЦЬ, рую, -руеш, -руе;
-руй; здк. і яездк. Перасяліцца (перася
ляцца) са сваёй радзімы ў іншую краіну
ЭМІР, -а, мя. -ы, -аў м. Тытул праві
целя, князя ў некаторых мусульманскіх
краінах Усходу і Афрыкі, а таксама асоба,
якая мае гэты тытул. Ц ярым. эмірскі, -ая,
-ае.
ЭМІРАТ, -а, АТ -рАце, мя. -ы, -аў м.
Дзяржава, якая ўзначальваецца эмірам,
кіруецца Саветам эміраў.
ЭМІСАР, -а, мя. -ы, -аў, м. (кніжн.).
Асоба, якую неафіцыйна пасылаюць з
сакрэтным палітычным даручэннем у ін
шую краіну. II ярым. эмісарскі, -ая, -ае.
ЭМІСІЯ', -і, ж. (спец.). Выпуск каш
тоўных папер, папяровых грошай. Э. бдякд. II ярым. эмісійны, -ая, -ае.
ЭМІСІЯ , -і, ж. (спец.). Выпрамень
ванне, выдзялённе якім-н. целам электронаў іонаў пазітронаў і пад. пад уз
дзеяннем награвання, асвятлення і інш.
Злекяірояядя э.
ЭМОЦЫЯ, -і, мя. -і, -цый, ж. (кніжн.).
Душэўнае перажыванне, пачуццё. Э. рдбдсц/. II ярым. эмацыянальны, -ая, -ае. Эмдцыяядльяде ўзбзеяяяе.
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ЭМПІРЫЗМ, -у, лі. 1. Філасофскі кіру
нак, які прызнае пачуццевае ўспрыманне
і вопыт адзінай крыніцай пазнання і не
даацэньвае значэнне паняццяў, тэарэтыч
ных абагульненняў пры вывучэнні асоб
ных фактаў з'яў 2. Даследчы метад, за
снаваны на апісанні фактаў без далейшых
заключэнняў і тэарэтычных абагульнен
няў (кніжн.). II ярым. эмпірычны, -ая, -ае.
ЭМПІРЫК, -а, лія -і, аў м. 1. Пасля
доўнік эмпірызму (у 1 знач.). 2. Вучоны,
які будуе свае даследаванні на эмпірызме
(у 2 знач.; кніжн ).
ЭМПІРЁІЧНЫ, ая, ае 1. ал. эмпі
рызм, эмпірыя. 2. Прасякнуты эмпірыз
мам, заснаваны на эмпірыі; вопытны. 3.
лыллб. II ядз. эмпірычнасць, -і, ж?.
ЭМПІРЙЯ, -і, ж?. (кніжн.). 1. Чала
вечы вопыт увогуле, успрыманне ўсяго
знешняга органамі пачуццяў 2. Назіран
не ў натуральных умовах у адрозненне ад
эксперыменту. Ц ярым. эмпірычны, -ая, -ае.
ЭМПІРЫЯКРЫТЫЦЫЗМ,
у, м
Суб'ектыўна-ідэалістычны кірунак у фі
ласофіі і метадалогіі навукі канца 19 — па
чатку 20 ст., які адмаўляе аб'ектыўнае іс
наванне матэрыяльнага свету і разглядае
яго як з'яву свядомасці і спалучэнне адчу
ванняў індывіда.
ЭМУ, яескл., м. Вялікая птушка атра
да казуарападобных з буравата-шэрым
апярэннем і доўгімі нагамі; аўстралійскі
страус.
ЭМУЛЬСІЯ, -і, ж. (спец.). 1. Вадкасць
з узважанымі ў ёй часціцамі іншай вад
касці. 2. Святлоадчувальны слой на фо
тапласцінках, фота- і кінаплёнцы (уст.). Ц
ярым. эмульсійны, -ая, -ае.
ЭМФАЗА, -ы, ж. (спец.). 1. У літара
туры: узмацненне эмацыянальнай вы
разнасці мовы, якое дасягаецца зменай
інтанацыі і выкарыстаннем парадку слоў
і розных рытарычных фігур. 2. У лінгвіс
тыцы: спосаб артыкуляцыі, які стварае
напружанасць у гучанні некаторых зыч
ных гукаў II ярым. эмфатычны, -ая, -ае. Э.
яац/ск.
ЭМФІЗЁМА, -ы, ж. (спец.). Хваро
батворнае скапленне паветра ў якіх-н.
органах, тканках. Э. лёек/х. 7кдякседя з. Ц
ярым. эмфізематозны, -ая, -ае.
ЭНДАКРЫНАЛОГІЯ, і, ж Навука аб
залозах унутранай сакрэцыі і захворван
нях, звязаных з парушэннем іх функцый.
II ярым. эндакрыналагічны, -ая, -ае.
ЭНДАКРЫННЫ, ая, ае Які мае ад
носіны да залоз унутранай сакрэцыі. Эяймрыяяыя залозы.
ЭНДАКРЫНОЛАГ, а, мя і, аў, м
Урач, спецыяліст у галіне эндакрыналогіі.
ЭНДАСКАПІЯ, -і, ж. (спец.). Меды
цынскае абследаванне пры дапамозе эн
даскопа. Э. лажй. II ярым. эндаскапічны,
-ая, -ае. Э. паляй
ЭНДАСКОП, -а, мя. -ы, -аў м. (спец.).
Прыбор для візуальнага абследавання
ўнутраных органаў чалавека (страўніка,

стрававода і інш.). Ц ярым. эндаскопны,
-ая, -ае.
ЭНДШПІЛЬ, ю, м (спец) Заключ
ная стадыя ў шахматнай партыі.
ЭНЕРГА.. Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: 1) які мае адно
сіны да энергетыкі, адпавядае па знач.
слову «энергетычны*, напр.: эясраоОоза,
эясралз/аля/я, эясралўзбросялсць; 2) які мае
адносіны да энергіі (у 1 знач.), напр.: эясраяём/с/яасць, эяер^лём/с/яы, эябрадздбесяячэяяе, эяераяяосьй/я, эясралсмклбляяс.
ЭНЕРГАНОСЬБІТЫ, аў дбз. энерга
носьбіт, -а, 3/ -біце, м. Карысныя выкап
ні і прадукты іх перапрацоўкі як крыніцы
энергіі (вугаль, газ, нафта, нафтапра
дукты).
ЭНЕРГЁТЫК, а, мя і, аў м 1. Спе
цыяліст па энергетыцы. 2. Напітак, у склад
якога ўваходзяць рэчывы, што ўзбуджаюць
нервовую сістэму; танізуюць (разм.).
ЭНЕРГЁТЫКА, і, ДМ -тыцы, ж 1.
Навука аб заканамернасцях працэсаў і
з'яў прама або ўскосна звязаных з атры
маннем, пераўтварэннем, перадачай, раз
меркаваннем і выкарыстаннем розных
відаў энергіі (у 1 знач.). Яйзсряля э. 2. Га
ліна эканомікі, якая ўключае выпрацоўку;
пераўтварэнне, перадачу і выкарыстанне
розных відаў энергіі (у 1 знач.). Л/ялмяля э.
II лрым. энергетычны, -ая, -ае. Зясрае/яычяыя рэсурсы.
ЭНЕРГІЧНЫ, -ая, -ае. Поўны энергіі
(у 2 знач.), дзейны, актыўны. Э. /ярдўя/к.
Эясра/яяд (прысл.) бзейя/чдць. Ц ядз. энер
гічнасць, -і, ж.
ЭНЁРГТЯ, -і, ж. 1. Адна з асноўных
уласцівасцей матэрыі — мера яе руху а
таксама здольнасць выконваць работу Э.
бабы. ЯЗзерядя э. Экдяом/я эясрап. 2. Рашу
часць і настойлівасць у рабоце, дзеяннях.
Дрдцдбдць з эяера/яй. Ц лрым. энергетычны,
-ая, -ае (да 1 знач.).
ЭНСКІ, -ая, -ае. Ужыв. замест назвы,
якая па пэўных прычынах павінна застац
ца невядомай (ад назвы лацінскай літары
І^). -Энская быз/зія.
ЭНТАМАЛОГІЯ, і, ж Раздзел заало
гіі, які вывучае насякомых. Ц ярым. энта
малагічны, -ая, -ае.
ЭНТАМОЛАГ, -а, мя і, аў м Спецы
яліст у галіне энтамалогіі.
ЭНТУЗІЯЗМ, -у м. Душэўны ўздым,
высокая ступень захаплення, натхнення.
А/бллбы з.
ЭНТУЗІЯСТ, -а, АТ-сце, мя -ы, -аў м
Чалавек, які дзейнічае з энтузіязмам, на
тхнёны чым-н., адданы справе, ідэі. Ц ж.
энтузіястка, -і, ДА/-тцы, мя. -і, -так.
ЭНЦЫКЛАПЕДЫЗМ, -у, м (кніжн)
Усебаковая адукаванасць, глыбокая да
сведчанасць у розных галінах ведаў Ц
ярым. энцыклапедычны, -ая, -ае. Эяцыклдлсбыняыя ссбы.
ЭНЦЫКЛАПЕДЫСТ, а, Л/ -сце, мя
-ы, -аў м. (кніжн.). Усебакова адукава
ны, дасведчаны чалавек. Ц ж. энцыклапе

ЭМП-ЭПІ
дыстка, -і, ДА/ -тцы, мя. -і, -так. Ц ярым.
энцыклапедысцкі, -ая, -ае
ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ, і, ля і, дый,
ж. 1. Навуковае або навукова-папулярнае
даведачнае выданне па ўсіх або асобных
галінах ведаў звычайна ў выглядзе слоў
ніка. А/узычядя э. Дз/цячля э. 2. Прыведзе
ны ў сістэму агляд розных раздзелаў галін
якой-н. навукі, уводзіны ў курс якой-н.
навукі (кніжн.). Э. мя/яэмзяіычяых бейту.
0 Хадзячая энцыклапедыя (жарт ) — пра
адукаванага чалавека, які валодае самымі
рознымі ведамі. Ц ярым. энцыклапедычны,
-ая, -ае. Э. слоўя/к.
ЭНЦЭФАЛІТ, у, А/ ліце, м Запален
не галаўнога мозга. Ц ярым. энцэфалітны,
-ая, -ае.
ЭПАЛЁТ, -а, А/-ёце, часцей мя. -ы, -аў
м. 1. Наплечны знак адрознення воінскага
звання на ваеннай форме (уст.). 2. Парад
ны пагон афіцэраў генералаў і адміралаў
упрыгожаны махрамі, пазументамі (у не
каторых арміях). 3. Элемент дэкору адзен
ня. II ярым. эпалётны, -ая, -ае.
ЭПАПЁЯ, і, мя і, пёй, ж 1. Вялікі
твор эпічнага жанру, у якім апісваюцца
значныя гістарычныя падзеі. Э. Тлдяд А/слежд «Дюбз/ ял балоце*. 2. яерая. Буйная,
значная падзея, якая ахоплівае цэлы гіс
тарычны перыяд. Э. Лял/кдй тійчыяяай
еайяы. II ярым. эпапёйны, -ая, -ае.
ЗПАС, -у м. 1. Апавядальны род літа
ратуры (у адрозненне ад драмы і лірыкі)
(спец.). 2. Творы народнай творчасці —
гераічныя сказанні, песні, паданні, аб'яд
наныя агульнай тэмай, нацыянальнай
прыналежнасцю, храналогіяй і пад. Лыл/яяы э. II ярым. эпічны, -ая, -ае. Э. жояр.
ЭПАХАЛЬНЫ, -ая, -ае (кніжн.). Які
вызначае эпоху; важны, значны. Эялхдльяыя паборы мастацкай лйлдрд/луры. II яоз.
эпахальнасць, і, ж
ЭПІГОН, -а, мя. -ы, -аў м. (кніжн.).
Паслядоўнік якога-н. навуковага, палі
тычнага, мастацкага напрамку пазбаўле
ны творчай арыгінальнасці, які механічна
паўтарае ідэі і метады сваіх папярэднікаў Ц
ярым. эпігонскі, -ая, -ае.
ЭПІГОНСТВА, а, я (кніжн ) Пе
раймальная, пазбаўленая творчай арыгі
нальнасці дзейнасць у якой-н. інтэлекту
альнай сферы. II ярым. эпігонскі, -ая, -ае.
ЭПІГРАМА, -ы, мя. -ы, -рАм, ж. Ка
роткі сатырычны верш, які востра вы
смейвае якую-н. пэўную асобу. -Эл/^рдмы
Хйяфоя!о Ардл/бы. II ярым. эпіграматычны,
-ая, -ае (спец.).
ЭПІГРАФ, -а, мя. -ы, -аў м. Выслоўе,
якое змяшчаецца перад творам або пе
рад асобным яго раздзелам, у якім аўтар
раскрывае сваю задуму, ідэю твора ці яго
часткі II ярым эпіграфічны, -ая, -ае.
ЭПІГРАФІКА, -і, ДА/ -фіцы, лс. Дапа
можная гісторыка-філалагічная дысцып
ліна, якая займаецца вывучэннем ста
ражытных надпісаў на каменных плітах,
скалах, на металічных, гліняных прадме-

ЭПІ-ЭСК
тах і іншых вырабах. Ц ярым. эпіграфічны,
-ая, -ае.
ЭПІДЭМІЁЛАГ, а, мн. і, -аў м. Уфач —
спецыяліст у галіне эпідэміялогіі.
ЭПІДЭМІЯ, -і, лс Шырокае распаўсю
джанне якой-н. заразнай хваробы. Э. халсры. II лрым. эпідэмічны, -ая, -ае.
ЭПІДЭМІЯЛОГІЯ, і, лс. Галіна медыцыны, якая вывучае прычыны ўзнікнення
і распаўсюджання эпідэмій, распрацоўвае
меры барацьбы з імі. Ц лрым. эпідэміяла
гічны, -ая, -ае.
ЭПІЗАДЫЧНЫ, ая, ае 1. Выпадко
вы, які з'яўляецца эпізодам (у 1 і 2 знач.),
які бывае не пастаянна. Элізабычная баламо^а. Э. кантроль. 77рь/яз^а^ь элізабычна
(прысл.). 2. Неістотны. Э. зылабак. Ц наз.
эпізадьннасць, -і, лс.
ЭПІЗАОТЫЯ, -і, лс. (спец.). Шырокае
распаўсюджанне якой-н. заразнай хваро
бы сярод жывёл. Э. я/ачдра. Ц лрым. эпіза
атычны, -ая, -ае.
ЭПІЗОД, -у,
-дзе, мя. -ы, -аў м. 1.
Асобнае здарэнне, выпадак. 3. з/пурысцкіх
успамінаў 2. Нязначны, дробны выпадак.
75та ўсяео абзін э. з лсь/цця паляўнічага. 3.
Фрагмент мастацкага твора, які мае пэў
ную самастойнасць і закончанасць. Э. са
спектакля. II лрым. эпізодны, -ая, -ае.
ЗПІК, -а, мя. -і, -аў м. Аўтар эпічных
твораў
ЗПІКА, -і,
Зпіцы, лс. Сукупнасць
эпічных твораў
ЭПІКУРЭЕЦ, -р^йца, л/н. -рЗйцы, -р^й-

цаў м. 1. Паслядоўнік эпікурэізму. 2. Ча
лавек, які любіць камфорт і вышэй за ўсё
ставіць асабістае задавальненне і пачуццёвую асалоду (кніжн.).
ЭПІКУРЭІЗМ, у; м 1. У старажытна
грэчаскай і рымскай філасофіі, а пазней
у Францыі 17 ст.: вучэнне, згодна з якім
асновай шчасця чалавека з'яўляецца за
давальненне жыццёвых патрэб, разум
ная асалода і пакой. 2. Светапогляд, які
ўзнік на глебе гэтага вучэння і бачыць
сэнс жыцця ў асабістым задавальненні і
камфорце (кніжн.). Ц лрым. эпікурэйскі,
-ая, -ае.
ЭПІКУРЭЙСТВА, а, я (кніжн ) Схіль
насць да камфорту імкненне да задаваль
нення жыццёвых патрэб. Ц лрым. эпіку
рэйскі, -ая, -ае.
ЭПІЛЁПСІЯ, -і, лс. Хранічнае захвор
ванне галаўнога мозга чалавека, якое ха
рактарызуецца сутаргавымі прыступамі і
стратай прытомнасці; падучая хвароба. Ц
лрым. эпілептычны, -ая, -ае.
ЭПІЛЁПТЫК, а, мя і, -аў м Чала
век, хворы на эпілепсію. Ц лс. эпілептычка,
-і, ДА/-чцы, мя. -і, -чак (разм.).
ЭПІЛОГ, -а, мя. -і, -аў м. Заключная
частка мастацкага твора. Э. рамана. Э.
оперы. II лрым. эпілогавы, -ая, -ае.
ЭПІСТАЛА, -ы, мн. -ы, -тал, лс. Жанр
літаратуры 18 — пачатку 19 ст., пасланне
ў форме ліста.
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ЭПІСТАЛЯРНЫ, ая, ае 1. Пра літа
ратурны твор, напісаны ў форме лістоў. Э.
раман. 2. Які з'яўляецца сукупнасцю чыіх-н. лістоў. Элйтйадярная спадчына Янкі
Аулалы.
ЭПІТАЛАМА, -ы, мн. -ы, -лАм, лс. 1. У
старажытных грэкаў і рымлян: віншаваль
ная песня маладым. 2. Верш-віншаванне
ў гонар тых, хто бярэ шлюб. Ц лрым. эпіта
ламны, -ая,-ае.
ЭПІТАФІЯ, -і, мн. -і, -фій, лс. (кніжн.).
1. Верш, напісаны ў сувязі з чыёй-н. смер
цю. Э. на смерць лалкаеобца. 2. Надмагіль
ны надпіс. Э. на магільнай пліце.
ЭПІТЭЛІЙ, -ю, м. (спец.). Тканка, якая
пакрывае паверхню цела, высцілае сценкі
поласцей і ўнутраных полых органаў слі
зістыя абалонкі чалавека і жывёл, а такса
ма покрыва з танкасценных клетак, якое
высцілае некаторыя ўнутраныя поласці
раслін. II лрым. эпітэліяльны, -ая, -ае.
ЭПІТЭТ, -а, Актэце, мн. -ы, -аў м. Па
этычнае азначэнне, якое выражае эма
цыянальную ацэнку або дае вобразную
характарыстыку прадмету з'яве.
ЭПІЦЭНТР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.).
1. Вобласць на паверхні зямлі, размешча
ная над ачагом землетрасення, выбуху і
пад. Э. ябзсрнага еыбуху. 2. леран. Месца,
дзе што-н. праяўляецца з найбольшай сі
лай (кніжн.). У эпіцэнтры лабзей. Ц лрь/м.
эпіцэнтрычны, -ая, -ае (да 1 знач ).
ЭПІЧНЫ, -ая, -ае. 1. ал. эпас. 2. леран.
Поўны велічы і гераізму (кніжн.). Эпіч
ныя лабзеі наробнай а/сАлсрыі. 3. Велічнаспакойны; без эмоцый. Эпічная манера
еыклабання. Ц наз. эпічнасць, -і, лс. (да З
знач.).
ЭПОХА, -і, ДАГэпбсе, мн. -і, эпбх, лс.
Вялікі прамежак часу ў развіцці прыро
ды, грамадства, навукі і пад., які выдзя
ляецца па якіх-н. характэрных падзеях,
з'явах, Геалагічныя эпох/. Э. феадалізму.
Савецкая э.
ЭРА, -ы, мн. Зры, эр, лс. 1. Сістэма ле
тазлічэння, якая вядзе свой пачатак ад
пэўнага моманту. Хрысціянская, аба ноеая,
нам/а, э. пачынаецца з батлы нараблсэння
Аўса Хрыста. 2. Вялікі гістарычны перы
яд, які карэнным чынам адрозніваецца ад
папярэдняга. Э. касманаўтыкі. 3. Самы
вялікі храналагічны падзел, значны этап у
геалагічнай гісторыі Зямлі (спец.). Палеа
зойская э. Мезазойская э. кайназойская э.
ЭРАЗІЙНЫ ал эрозія
ЭРАТАМАН, -а, мн. -ы, -аў м. (кніжн.).
Чалавек, які пакутуе ад эратаманіі, схіль
ны да эратаманіі. Ц лс. эратаманка, -і, ДАТ
-нцы, мн. -і, -нак.
ЭРАТАМАНІЯ, -і, лс. (кніжн.). Праз
мерна павышаная палавая ўзбудлівасць,
хваравітая сексуальнасць.
ЭРАТЫЗМ, -у м. (кніжн.). Назва роз
ных праяў палавой цягі і сексуальнасці;
пачуццёвасць. Падкрэслены э. Ц лрым. эра
тычны, -ая, -ае

ЭРАТЫЧНЫ, ая, ае (кніжн) 1. ал
эратызм, эротыка. 2. Прасякнуты эратыз
мам. II ноз. эратычнасць, -і, лс.
ЭРГ, -а, мн. Зргі, -аў м. (спец.). Адзінка
работы, энергіі і колькасці цеплаты.
ЭЁЦЭЛЬТЭР'ЁР, а, мн ы, аў, м Па
рода сабак — вялікі службовы тэр'ер з
густой шорсткай поўсцю, якая расце на
мордзе ў выглядзе барады і вусоў ТАтробо
зрбэльтзр 'ераў.
ЭРЗАЦ, -у, мн. -ы, -аў, м. Непаўнацэн
ны заменнік чаго-н.; сурагат. Э. ікры. Э.
скуры.
ЭРКЕР, -а, мн. -ы, -аў, м. (спец.). Паў
круглы, трохвугольны або мнагагран
ны зашклёны выступ у сцяне будынка. Ц
лрыл/. Эркерны, -ая, -ае.
ЭРОЗІЯ, -і, лс. Поўнае або частковае
разбурэнне паверхні чаго-н. Э. алебы. Ц
лрым. эразійны, -ая, -ае. Эразійныя працэ
сы.
ЭРОТЫКА, -і, ДАТ-тыцы, лс. Павыша
ная пачуццёвасць, звернутая да палавога
жыцця, аголенага цела і яго адлюстраван
ня. II лрым. эратЫчны, -ая, -ае.
ЭРУДЗІРАВАНЫ, ая, ае Дасведча
ны, які валодае эрудыцыяй. Э. чалавек. Ц
наз. эрудзіраванасць, -і, лс.
ЭРУДЫТ, -а, М -дыце, мн. -ы, -аў, м.
(кніжн ). Той, хто мае вялікую эрудыцыю.
II лс. эрудытка, -і, ДАТ -тцы, мн. -і, -так
(разм.).
ЭРУДЫЦЫЯ, -і, лс. Начытанасць,
глыбокія і ўсебаковыя веды ў якой-н. ці
многіх галінах навукі. %лаеек з вялікай
эрубыцыяй.
ЭРЫТРАЦЫТЫ, аў абз -цьіт, а, АТ
-цьіце, м. Састаўная частка крыві — чыр
воныя крывяныя цельцы, якія ўтрымліва
юць гемаглабін. Ц лрь/м. эрытрацытны, -ая,
-ае і эрытрацытарны, -ая, -ае
ЭСЁНЦЫЯ, -і, лс. Канцэнтраваны рас
твор або моцны настой якога-н. лятучага
рэчыва, які ўжыв. ў харчовай, фармацэў
тычнай і парфумернай прамысловасці.
.Воцатная э.
ЭСКАДРА, -ы, мн. -ы, эскадр і -аў лс.
Буйное злучэнне ваенных караблёў ці са
малётаў II лрым. эскадраны, -ая, -ае. Э. мі
наносец.
ЭСКАДРОН, -а, мн. -ы, -аў, м. Падраз
дзяленне ў кавалерыі, якое адпавядае пя
хотнай роце. II лрым. эскадронны, -ая, -ае.
ЭСКАДРЫЛЛЯ, і, мн і, яў, лс Пад
раздзяленне ў ваенна-паветраным флоце,
якое ўваходзіць у састаў авіяцыйнага пал
ка і складаецца з некалькіх звёнаў (атра
даў). II лрым. эскадрыльны, -ая, -ае.
ЭСКАЛАТАР, -а, мн. -ы, -аў м. Лесві
ца з рухомымі прыступкамі для пад'ёму і
спуску людзей, напр., у метро. Ц лрым. эс
калатарны, -ая, -ае
ЭСКАЛАЦЫЯ, -і, лс. (кніжн.). Пасту
повае павелічэнне, узмацненне, рост чаго-н. Э. цэн. Э. ваенных бзеянняў.
ЭСКАЛОП, -а, мн. -ы, -аў м. Падсма
жаныя порцыі нятлустай свініны, бара-
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ніны, цяляціны прадаўгаватай формы. Ц
лрым. эскалопны, -ая, -ае.
ЭСКАРП, -а, мн. -ы, -аў м (спец.).
Супрацьтанкавая перашкода ў выглядзе
спадзістай сценкі на схілах мясцовасці,
звернутая ў бок праціўніка. Ц лрым. эс
карпавы, -ая, -ае / эскарпны, -ая, -ае.
ЭСКАРПАВАЦЬ, пўю, пўеш, пўе;
-пўй; -павАны; зак. і яезак., мяло (спец.).
Зрабіць (рабіць) эскарпы. Э. л/ясцовасць.
ЭСКАРТАВАЦЬ, тўю, тўеш, -тўе;
-тўй; -таваны; зак. і яезак., каео-м/то
(кніжн.). Суправадзіць (суправаджаць)
эскортам. Э. каравая суйнау. Ц яаз. эскар
таванне, -я, я
ЭСКІЗ, -а, мн. -ы, -аў м 1. Папярэдні
накід да карціны, малюнка ці іх асобных
частак. Дройалс эек/заў. ^/ак/йа^ь э. сукеяк/. 2. План, накід літаратурнага ці музыч
нага твора і інш. II лрым. эскізны, -ая, -ае.
Э. лраек/я брыдка.
ЭСКЙНЫ, -ая, -ае 1. е^. эскіз 2. ле
рак. Папярэдні, неканчатковы, зроблены
ў агульных рысах. 77аказа^ь лайзе/ эск/зна
(прысл.). II лаз. эскізнасць, -і, лс.
ЭСЮМб, яеск^., я. Сметанковае маро
жанае на палачцы, глазураванае шакала
дам. .Дыл/мЗрык э.
ЭСШМбСЫ, -аў айз. -мбс, -а, лі. На
род, які складае карэннае насельніцтва
тэрыторыі ад Грэнландыі, палярнага ўзбя
рэжжа Паўночнай Амерыкі да ўсходня
га краю Чукоткі. II лс. эскімоска, -і, ДМ
-мбсцы, мя. -і, -сак. II лрым. эскімоскі, -ая,
-ае.
ЭСКбРТ, -у М -рце, мя. -ы, -аў м.
(кніжн.). Суправаджэнне любога віду. Дз
еяла/ э. О Ганаровы эскорт — група мата
цыклістаў для суправаджэння афіцыйных
замежных дэлегацый. Ц лрым. эскортны,
-ая, -ае.
ЭСКЎДА, леек?/., м. (гіст.). Грашовая
адзінка Партугаліі і некаторых іншых кра
ін.
ЭСКУЛАП, -а, мя. -ы, -аў м. (уст.,
жарт.). Урач, доктар. %зны э. Ц лрь/м. эску
лапскі, -ая, -ае.
ЭСМЙІЕЦ, -нца, мя. -нцы, -нцаў м.
Скарачэнне: эскадраны мінаносец.
ЭСПАДРОН, а, мл ы, аў м Спар
тыўная шабля, якая прымяняецца ў фех
таванні. II лрыл/. эспадронны, -ая, -ае.
ЭСПАНЬЁЛКА, -і, ДМ -лцы, мя. -і,
-лак, лс. Кароткая і вузкая клінападобная
бародка.
ЭСПЕРАНТА, яескл., я. Штучная між
народная мова, створаная на аснове гра
матычных і лексічных элементаў заходне
еўрапейскіх моў 777саць на э.
ЭСПЕРАНТЫСТ, а, М -сце, мя -ы,
-аў, м. Спецыяліст па эсперанта; той, хто
карыстаецца мовай эсперанта. Ц лс. эспе
рантыстка, -і, ДМ-тцы, л/я. -і, -так. Ц лрь/л/.
эсперантысцкі, -ая, -ае
ЭСПЛАНАДА, -ы, ДМ-дзе, мл. -ы, -нАд
(спец.). 1. Шырокая вуліца з алеямі пася
рэдзіне. 2. Пустое, незабудаванае месца

паміж сценамі крэпасці (уст.). 3. Плошча
перад вялікім будынкам.
ЭСТАКАДА, -ы, ДМ -дзе, мл. -ы, -кАд,
лс. 1. Збудаванне ў выглядзе моста для
падняцця шляхоў зносін над паверхняй
зямлі, над вадой, якое дазваляе праёзд або
праход пад ім, а таксама збудаванне ўво
гуле для падняцця дарогі на некаторую
вышыню. 2. Падводная загарода з паляў
(спец.). II лрыл/. эстакадны, -ая, -ае. Э. лраезй.
ЭСТАМП, -а, мя. -ы, -аў, м. Карціна —
адбітак якога-н. відарыса, здымак з гра
вюры. II лрым. эстампны, -ая, -ае.
ЭСТАФЁТА, -ы, ДМ -фёце, мя. -ы,
-фёт, лс. 1. Спаборніцтва спартыўных ка
манд на хуткасць (па бегу плаванні і пад.),
у якім адзін удзельнік на вызначаным
участку змяняецца другім, перадаючы
яму ўмоўны прадмет. 2. (уст.). Пошта, ад
праўленая конным пасланцом, Яйлрав/ць
эстафетам. 3. Прадмет (палачка, пакет і
пад.), які перадаецца на такім спаборніц
тве. Дь/лслзя э. II ярым. эстафётны, -ая, -ае
(да 2 і 3 знач.).
ЭСТбНЦЫ, -аў айз. -нец, -нца, м. На
род угра-фінскай моўнай групы, які скла
дае асноўнае насельніцтва Эстоніі. Ц лс.
эстонка, -і, ДМ -нцы, мл. -і, -нак. Ц лрыл/.
эстонскі, -ая, -ае.
ЭСТРАДА, -ы, ДМ-дзе, лс. 1. Падмост
кі для канцэртных выступленняў артыс
таў. Лымсц/ яа эстрад. 2. Музычнае ці
драматычнае мастацтва — выкананне не
вялікіх твораў на сцэне, эстрадзе. Музыка
йля эстрайы. II лрым. эстрадны, -ая, -ае.
ЭСТРАДНІК, -а, мя. -і, -аў м. (разм.).
Артыст эстрады (у 2 знач.). Ц лс. эстрадні
ца, -ы, л/л. -ы, -ніц.
ЭСТ&Т, -а, М -тЭце, мя. -ы, -аў м. 1.
Прыхільнік эстэтызму (у 1 знач.). 2. Па
клоннік усяго прыгожага. Ц лс. эстэтка, -і,
ДМ-тцы, мя. -і, -так. Ц лрым. эстэцкі, -ая,
-ае.
ЭСТЭТЁІЗМ, -у м 1. Кірунак у еўра
пейскім мастацтве, літаратуры 19 ст., які
падкрэсліваў перавагу эстэтычных каш
тоўнасцей над этычнымі і сацыяльнымі
праблемамі, выражаў тэндэнцыі еўрапей
скага дэкадансу 2. Схільнасць да прыго
жага, да эстэтычных форм. .Вытанчаны э.
ЭСТЭТЫК, -а, мн. -і, -аў м. Спецыя
ліст па эстэтыцы.
ЭСТЭТЫКА, -і, ДМ -тыцы, лс. 1. Фі
ласофскае вучэнне пра сутнасць і формы
прыгожага ў мастацкай творчасці, у пры
родзе і жыцці, пра мастацтва як асобы від
грамадскай ідэалогіі. А)рс эстэтык/. 2.
Сістэма чыіх-н. поглядаў на мастацтва.
Э. М.ДазВаноя/ча. 3. Прыгажосць, мастац
касць у афармленні, арганізацыі чаго-н.
Э. стал/цы. Ц лрь/м. эстэтычны, -ая, -ае. Эс
тэтычныя тэсры/.
ЭСТЭТЫЧНЫ, ая, -ае 1. ал эстэты
ка. 2. Прыгожы, звязаны з успрыманнем
прыгожага ў жыцці і мастацтве. Эстэ

ЭСК-ЭТН
тычнае задавальненне. Э. еуст. Ц наз. эстэ
тычнасць, -і, лс
ЭСТЭЦТВА, -а, н. (кніжн.). Паводзіны
і спосаб дзеянняў эстэта (у 1 знач.), захап
ленне эстэтызмам (у 1 знач.).
ЭСЗ, нескл., н. (кніжн.). Празаічны на
рыс невялікага аб'ёму і вольнай кампазі
цыі на прыватную тэму. Ф/ласофскае э. Ц
лрым. эсэістычны, -ая, -ае.
ЭСЭІСТ, -а, М -сце, мн. -ы, -аў м.
(кніжн.). Той, хто піша эсэ. Ц лс. эсэістка,
-і, ДМ-тцы, мн. -і, -так.
ЭС&Р, -а, мн. -ы, -аў м. (гіст.). Ска
рачэнне «сацыяліст-рэвалюцыянер* —
прадстаўнік палітычнай партыі. Ц лс. эсэр
ка, -і, ДМ-рцы, мн. -і, -рак. II лрым. эсэраў
скі, -ая, -ае.
ЭСЭСАВЕЦ, -саўца, мн. -саўцы, -саўцаў м. У фашысцкай Германіі: ваенна
служачы нямецкіх фашысцкіх ахоўных
атрадаў ці спецыяльных часцей СС. Ц лс.
эсЭсаўка, -і, ДМ -ўцы, л/н. -і, эсэсавак. Ц
лрым. эсэсаўскі, -ая, -ае.
ЭТАЖЭРКА, -і, ДМ -рцы, мн. -і, -рак,
лс. Прадмет мэблі ў выглядзе некалькіх
паліц, размешчаных адна над адной на
стойках. II лрь/м. этажэрачны, -ая, -ае (да
1 знач.).
ЭТАЛОГІЯ, -і, лс. Навука аб паводзінах
жывёл у натуральных умовах. Ц лрым. эта
лагічны, -ая, -ае.
ЭТАЛОН, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Даклад
ны ўзор устаноўленай адзінкі вымярэн
ня, сама такая дакладная мера. 2. леран.
Узор, стандарт для параўнання з чым-н.
(кніжн.). 2>ыць эталонал/ йля каео-н. Ц
лрь/м. эталонны, -ая, -ае
ЭТАП, -у мн. -ы, -аў м. 1. Асобны мо
мант, стадыя якога-н. працэсу ТТовы э.
розв/цця. 7йжы э. буйаун/цтеа есрайа. 2.
Пункт на шляху руху войск, дзе ваенна
служачыя забяспечваюцца харчамі, фу
ражом, начлегам. 3. Пункт для начлегу на
шляху партый арыштантаў а таксама маршрут іх руху да месца ссылкі і сама група,
партыя арыштантаў. 4. Асобная частка
шляху а таксама (спец.) пэўны адрэзак
дыстанцыі ў спартыўных спаборніцтвах.
Этапы еелаеонк/. 0 Па этапе або этапам —
пад канвоем (пра спосаб перасылкі арыш
тантаў). Пройдзены этап — пра тое, што
зроблена, засталося ў мінулым. Ц лрь/л/.
этЭпны, -ая, -ае.
ЭТНА... Першая састаўная частка скла
даных слоў са знач.: які мае адносіны да
народа, напр.: этнайэмаераф/я, этнакультдразлаучы, этнал/неб/стыка, этнамоуны,
этнамузь/казнаустеа, этналс/халое/я, этнасацыялое/я.
ЭТНАГЕАГРАФІЯ, і, лс Навуковая
дысцыпліна, што знаходзіцца на стыку
этнаграфіі з геаграфіяй і вывучае размя
шчэнне этнічных супольнасцей, асаб
лівасці іх рассялення і тэрытарыяльных
узаемаадносін у цеснай залежнасці ад са
цыяльна-эканамічных, палітычных, пры-

ЭТН-ЭША
родных і іншых фактараў. Ц лрь/л^. этнагеа:рафічны, -ая, -ае
ЭТНАГЕНЁЗ, -у; м. (спец.). Паходжан
не народаў. Э. слааян. Ц лрь/м. этнагене
тычны, -ая, -ае.
ЭТНАГРАФІЯ, і, ж. 1. Навука, якая
вывучае матэрыяльную і духоўную куль
туру народаў. 2. Асаблівасці быту, нораваў
культуры, звычаяў якога-н. народа, на
роднасці, мясцовасці і пад. Э. лалсскааа
краю. II лрым. этнаграфічны, -ая, -ае.
ЭТНАЛОГІЯ, -і, ж. Навука, якая да
следуе народы, іх паходжанне (этнагенез),
рассяленне, побыт і культуру; этнаграфія
(у 1 знач.). II лрым. этналагічны, -ая, -ае.
ЭТНАНІМІКА, -і, ДА/ -міцы, ж. Раз
дзел анамастыкі, які вывучае назвы на
цый, народаў народнасцей, плямёнаў і
гд. II лрым. этнанімічны, -ая, -ае.
ОТНАС, -у м. (спец.). Від устойлівай
сацыяльнай групоўкі людзей, што ўзнік
гістарычна (племя, народнасць, нацыя).
ЭТНІЧНЫ, -ая, -ае. Які мае адносіны
да якога-н. народа. Э. склаб насельніцтва.
О Этнічная супольнасць — устойлівая са
цыяльная група людзей (племя, народ
насць, нацыя), якая ўзнікла гістарычна.
ЭТНОГРАФ, -а, мм. -ы, -аў, м. Спецыя
ліст у галіне этнаграфіі.
ЭТНОЛАГ, -а, мл. -і, -аў, м. Спецыяліст
у галіне этналогіі.
ЭТОЛАГ, -а, ліл. -і, -аў м. Спецыяліст у
галіне эталогіі.
ЭТРЎСКІ, -аў ай?. этрўск, -а, лі. Ста
ражытныя плямёны, якія насялялі ў 1-м
тысячагоддзі да н.э. паўночны захад Апе
нінскага паўвострава. Ц лрым. этрускі, -ая,
-ае. Этруская мова.
ОТЫКА, -і, ДА/-тыцы, ж. 1. Філасоф
скае вучэнне аб маралі, яе развіцці, прын
цыпах, нормах і ролі ў грамадстве. 2. Су
купнасць норм паводзін, мараль якой-н.
грамадскай групы, /Навуковая э. Ц лрыл;.
этычны, -ая, -ае.
ЭТЫКЁТ, -у, М -кёце, м. Устаноўлены
парадак паводзін, формы абыходжання ў
якім-н. асяроддзі, грамадстве, Дынламатычны э. II лрым. этыкетны, -ая, -ае.
ЭТЫКЁТКА, -і, ДА/ -тцы, мл. -і, -так,
ж. Ярлык на чым-н. з фабрычным, ган
длёвым кляймом, подпісам і пад. 3. ла бутэльцы. II лрым. этыкётачны, -ая, -ае.
ЭТЁІЛ, -у, м. Ірупа з атамаў вугляроду
і вадароду, якая ўваходзіць у састаў мно
гіх арганічных злучэнняў Ц лрым. этылавы,
-ая, -ае. Э. слфт.
ЭТЫЛЁН, -у, лі. Бясколерны газ, які
складаецца з вугляроду і вадароду і вы
карыстоўваецца для атрымання поліэты
лену этылавага спірту і інш. Ц лрым. эты
ленавы, -ая, -ае
ЭТЫМАЛАГІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш,
-зўе; -зўй; -завАны; лезак., м/то і без (Зал.
(спец.). Займацца этымалагізацыяй; ус
танавіць этымалогію. II лаз. этымалагіза
ванне, -я, л
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ЭТЫМАЛАГІЗАЦЫЯ, і, ж (спец)
Устанаўленне этымалогіі якога-н. слова.
ЭТЫМАЛОГІЯ, і, ж 1. Раздзел мо
вазнаўства, які вывучае паходжанне і род
насныя сувязі слоў 2. Паходжанне таго
або іншага слова ці выразу О Народная
этымалогія (спец.) — памылковае пера
асэнсаванне запазычанага слова шляхам
устанаўлення сувязі з вядомым словам
роднай мовы на аснове некаторых агуль
ных прымет, без уліку рэальных фактаў
паходжання. Ц лрым. этымалагічны, -ая,
-ае. Э. слоўнік.
ЭТЫМОЛАГ, -а, мл. -і, -аў, м. Спецыя
ліст у галіне этымалогіі (у 1 знач.).
ЭТЫМОН, -а, мл. -ы, -аў, м. У мова
знаўстве: першапачатковае, зыходнае зна
чэнне слова і яго форма.
ЭТЁІЧНЫ, ая, ае 1. ад этыка 2. Які
адпавядае правілам этыкі (у 2 знач.). Э.
ўчылак. Этычна (прысл.) лазоіЗз/цб сябе. Ц
лаз. этычнасць, -і, ж
ЭЎКАЛЦіТ, -а і -у, А/-пце, мл. -ы, -аў
м. 1. -а. Паўднёвае вечназялёнае дрэва,
якое вельмі хутка расце і дасягае вялікіх
памераў 2. -у абз. Драўніна гэтага дрэва.
II лрым. эўкаліптавы, -ая, -ае.
ЭЎРЫКА, выкл. 1. Легендарны вокліч
Архімеда (літаральна «Знайшоў!») з наго
ды адкрыцця ім гідрастатычнага закону.
2. Агульнаўжывальны вокліч, які выражае
задавальненне, радасць пры знойдзеным
рашэнні цяжкай задачы, пры ўзнікненні
ўдалай думкі і пад.
ЭЎРЫСТЫКА, -і, ДАТ -тыцы, ж.
(спец.). 1. Сукупнасць даследчых метадаў
якія выкарыстоўваюцца для адкрыцця ра
ней невядомага. 2. Метад навучання пры
дапамозе навадных пытанняў дыялогаў
які стымулюе ў вучняў развіццё актыў
нага пошуку рашэнняў а таксама тэорыя
такой методыкі. Ц лрь/м. эўрыстычны, -ая,
-ае. Эўрыстычныя метабы навучання.
ЭЎФЕМІЗМ, -а, м. (кніжн.). Слова або
выраз, якія замяняюць грубы, непажада
ны сэнс. II лрым. эўфемістычны, -ая, -ае.
ЭФЁКТ, -у А/ -кце, мл. -ы, -аў, м. 1.
Уражанне, зробленае кім-, чым-н. на каго-н.
словы мелі лезяычайлы э. 2. Вынік
якіх-н. дзеянняў якой-н. дзейнасці. 3. аб
лрь/мялелля новай апаратуры. Э. лячэлля.
3. Сродак, пры дапамозе якога ствараюц
ца пэўныя ўражанні. Эфекты (Зажйжу у
тэатры.
ЭФЁКТНЫ, -ая, -ае. Які стварае эфект
(у 1 знач.), прыцягвае ўвагу. Э. аарл/тур. Ц
ж эфёктнасць, -і, ж.
ЭФЕКТЙЎНЫ, -ая, -ае. Які дае эфект
(у 2 знач.); дзейсны, выніковы. Э. спосаб
еаслабарання. Ц наз. эфектыўнасць, -і, ж.
ЭФЕМЁРНЫ, ая, ае (кніжн ) 1. Ча
совы, недаўгавечны. Эфемерныя рабасці.
2. Нерэальны, уяўны. Эфемерная забўма. Ц
наз. эфемёрнасць, -і, ж.

ЭФЁС, -а, мн. -ы, -аў м. Ручка халод
най зброі (шаблі, шпагі і пад.). Ц прым.
эфёсны, -ая, -ае
ЭФІОПЫ, -аў, абз. эфібп, -а, м. Агуль
ная назва насельніцтва Эфіопіі. Ц ж.
эфЙпка, -і, ДА/ -пцы, мн. -і, -пак. Ц лрым.
эфіопскі, -ая, -ае.
ЭФІР, -у, м. 1. мн. -ы, -аў. Арганіч
нае злучэнне, якое ўтрымлівае кісларод
(спец.). Простыя эффы. 2. Асобае суцэль
нае асяроддзе, што, паводле старых тэо
рый фізікі, запаўняе сусветную прастору
(уст.). 3. Прастора як распаўсюджвальнік
радыёхваль. У эффы вучыць музыка. 4. У
старажытнагрэчаскай міфалогіі — самы
верхні, чысты і празрысты слой паветра,
месцазнаходжанне багоў. Ц лрым. эфірны,
-ая, -ае. Э. час.
ЭФІРАНОС, -у м. Эфіраносная рас
ліна.
ЭФІРАНОСНЫ, ая, ае Які ўтрым
лівае эфірны алей. Эфіраносныя расліны. Ц
наз. эфіраноснасць, -і, ж
ЭФІРНЫ, -ая, -ае. 1. ел. эфір. 2. л^ран.
Бесцялесны, незямны (кніжн., іран.).
Эффнае стварэнне. Ц наз. эфірнасць, -і, ж.
(да 2 знач.).
ЭХ, выкл. (разм.). Ужыв. пры выражэн
ні раптоўнага здзіўлення, папроку, пры
красці, шкадавання. Эх і наборр1?/Эх, сы
нок, сынок...
ЭЦЙЭД, -а, А/ -дзе, мн. -ы, -аў м. 1. У
выяўленчым мастацтве: твор, выкананы з
натуры, які з'яўляецца першапачатковым
накідам, эскізам, часткай будучага кампа
зіцыйнага цэлага. 2. мн. Маляванне фар
бамі з натуры для практыкавання, зага
тоўкі эскізаў 77амс^і на эц/обы. 3. Невялікі
твор навуковага, крытычнага і пад. харак
тару, прысвечаны якому-н. асобнаму пы
танню. Ўйневістычныя эц/обь/. 4. Музычны
твор віртуознага характару. Эц/обь/ %рні
бля цымбалаў. 5. Від задання (у музыцы,
шахматнай гульні і пад.). Зборнік эц/обау бля а/ахматыстаў. 6. Практыкаванне
(звычайна імправізацыйнага характару),
якое служыць для развіцця і ўдасканаль
вання тэхнікі артыстычнага майстэрства.
/7аказаць э. Ц лрь/м. эцюдны, -ая, -ае (да 1,
3—5 знач.).
ЭЦЙЭДНІК, -а, мн. -і, -аў, м. Спецы
яльная плоская скрынка з прыладамі для
жывапісу малявання і месцам для захоў
вання эцюдаў
ЭШАЛОН, -а, мн. -ы, -аў м. 1. Баявое,
аператыўнае пастраенне. 2. Цягнік, а так
сама іншы від транспарту спецыяльнага
прызначэння для масавых перавозак. Во
інскі э. Э. з нафтай. Ц лрым. эшалонны, -ая,
-ае.
ЭШАФОТ, -а, А/ -фбце, мн. -ы, -аў, м.
Памост для пакарання. Э. з м/ыбеніца/о. 0
Узысці на эшафот — прынесці сваё жыц
цё ў ахвяру чаму-н. Ц лрым. эшафотны, -ая,
-ае.
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ЮАН-ЮШК

30
ЮАНЬ, -я, лін. -і, -яў, л*. Грашовая
адзінка Кітайскай Народнай Рэспублікі.
ЮБІЛЁЙ, -ю, .мя. -і, -яў м 1. Іадавіна
чыйго-н. жыцця, чыёй-н. дзейнасці, існа
вання каго-, чаго-н. (звычайна дзесяці-,
дваццацігоддзе і пад.). ТТяцйзесяц/аайжы
/о. шсьмен/пкд. 2. Урачыстасці, прысвеча
ныя такой гадавіне. Запрасіць нл /о. Ц лрым.
юбілёйны, -ая, -ае. 70. медаль. ТОбілсйнь/я
Эн/.
ЮБІЛЯР, -а, лін. -ы, -аў м. Той, чый
юбілей адзначаецца, святкуецца. Лкабэмік-ю. 7ораЭ-ю. Зіна/аоаць юбіляра. Ц зк.
юбілярка, -і, ДА/-рцы, мн. -і, -рак (разм ).
ЮВЕЛІР, -а, .мн. -ы, -аў .м. Майстар,
які вырабляе прадметы мастацтва, уп
рыгожанні і пад. з каштоўных металаў з
каштоўнымі камянямі, або прадавец такіх
прадметаў
ЮВЕЛІРНЫ, ая, ае 1. Які мае ад
носіны да вырабаў з каштоўных металаў і
камянеў ТОбслірная лілнс/йэрня. ТОослірныя
зырачы. 2. лердн. Тонкі, дасканалы, такі,
як у ювеліра; умела і старанна апрацава
ны. ТОяелірная работа. ТОяелірнае оыкананнс.
Й)ДА / ГЎДА, -ы, лі. (пагард.). Здраднік
[ад імені апостала Юды Іскарыёта, які,
паводле евангельскай легенды, прадаў
Ісуса Хрыста].
ЮДАФбБ, -а, Лін. -ы, -аў, лі. (уст.). Тое,
што і антысеміт. Ц ж. юдафобка, -і, ДА/
-бцы, лін. -і, -бак. [І ярым. юдафобскі, -ая,
-ае.
ЮДОЛЬ, -і, зк. 1. Даліна, лог (уст.). 2. У
некаторых выразах: месца, дзе пакутуюць,
церпяць мукі, а таксама ўвогуле пра жыц
цё з яго клопатамі і смуткам (уст., кніжн.).
70. сліу/лку. 70. плячу. Зямная ю.
ЮЗ, -а, лі. Слізганне колаў якія пера
сталі круціцца. Мам/ына /бзе юзам.
Я)КАЛА, -ы, ж. На Поўначы і Далёкім
Усходзе: вяленая рыба.
ЮН... Першая частка складаных слоў
у знач. юны, напр.: юннат (юны натура
ліст), юнкар (юны карэспандэнт), юнка
раўскі.
ЮНАК, -А, лін. -і^ -бў лі. Чалавек муж
чынскага полу ва ўзросце паміж мален
ствам і даросласцю. Ц ярым. юнацкі, -ая,
-ае / (разм.) юнёчы, -ая, -ае.
ЮНАЦКАСЦЬ, -і, зк. Уласцівасць
юнацкага; маладосць. 70. Эуты.
ЮНАЦТВА, -а, н. 1. Перыяд жыцця
пасля маленства да сталасці. ТаЭы юнац
тва. 2. зб. Юнакі і дзяўчаты; моладзь, ба
солю Эля юнацтва.

Й)НГА, -і, Лін. -і, -аў Лі. Падлетак на
судне, які вывучае марскую справу а так
сама, у некаторых замежных флатах, ма
лодшы матрос.
ЮНІЁР, -а, лін. -ы, -аў Лі. Спартсменюнак, удзельнік спаборніцтваў у сваёй
узроставай групе. Спартакіяда юніёраў. Ц
зк. юніёрка, -і, ДЗ/ -рцы, Лін. -і, -рак, зк. Ц
лрым. юніёрскі, -ая, -ае.
Й)НКЕР , -а, лін. -ы, -аў лі. У царскай
Расіі: выхаванец ваеннага вучылішча. Ц
дрылі. Юнкерскі, -ая, -ае. Юнкерскае еучыяйача.
ЙЭНКЕРі, -а, лін. -ы, -аў лі. Назва
буйных памешчыкаў у Германіі. Ц дрылі,
юнкерскі, -ая, -ае. ТОнкерскае землеўла
данне.
ЮННАТ, -а, 3/ -нАце, лін. -ы, -аў, лі.
Скарачэнне: юны натураліст, удзельнік
гуртка па вывучэнні прыроды. Ц дрылі, юн
нацкі, -ая, -ае. ТОннацкаяработа.
ЙЭНЫ, -ая, -ае. 1. Які не дасягнуў ста
лага ўзросту 70. узрост. ТОнае пакаленне.
70. натураліст (юннат). 2. Уласцівы мала
дым, маладосці. Юныя сілы.
ЮПІТАР, -а, Лін. -ы, -аў Лі. Магутная
электрычная асвятляльная прылада для
кіназдымкі пры штучным або камбінава
ным асвятленні.
ЮР, -у Лі. Павышанае імкненне да за
давальнення плоцевых пачуццяў. 77а яео
напаў ю.
ЙЭР'ЕЎ, -ва У выразе: вось табе, бабка,
і Юр'еў дзень — пра нечакана страчаную
надзею, спыненне свабодных дзеянняў і
пад. [першапачаткова пра непрыемнасць,
якая ўзнікла ў сувязі з абмежаваннем сва
боды дзеянняў перамяшчэння і пад.; звя
зана з адменай у канцы 16 ст. права пры
гонных пераходзіць ад аднаго памешчыка
да другога ў асенняе свята Святога Юрыя].
ЮРЛІВЕЦ, -іўца, лін. -іўцы, -іўцаў лі.
Чалавек, якому ўласціва павышанае ім
кненне да задавальнення палавых пачуц
цяў.
ЮРЛІВЫ, -ая, -ае. Пажадлівы, поўны
юру; які выражае юр. Ю. чдлдяек. 7С{рлюая
ўсмем/ка. II наз. юрлівасць, -і, зк.
ЮРОДЗІВЫ, ая, ае 1. Дурнаваты,
блізкі да вар'яцтва. Ю. хлопец. 2. у знач.
наз. юродзівы, -ага, лін. -ыя, -ых, лі. Ва ўяў
ленні рэлігійных людзей: вар'ят, які вало
дае дарам прадказання.
ЮРОДСТВА, -а, н. 1. Стан бессвядо
масці, вар'яцтва. 2. Недарэчны ўчынак,
неразумныя паводзіны. Рабіць ю.

ЮРОДСТВАВАЦЬ,
твую,
твуеш,
-твуе; -твуй; незак. (неадабр.). Паводзіць
сябе падобна юродзіваму (у 1 знач.).
ЙЭРТА, -ы, ДЛ/йрце, лін. -ы, -аў зк. Пе
раноснае, конусападобнай формы жыл
лё, крытае шкурамі ў некаторых качавых
народаў Азіі і Паўднёвай Сібіры. Ц лрым.
Юртавы, -ая, -ае.
ЮРЫДЙЧНЫ, ая, ае 1. Які мае ад
носіны да права' (у 1 знач.), прававы. Ю.
Эоказ. ТСрыбычная тэрміналогія. ТОрыбычная кансультацыя. ТОрыбычнля асоба. 2.
Які адносіцца да работы юрыста. ТЦрыЭычная практыка.
ЮРЫСДЫКЦЫЯ, -і. ж (спец). Правамоцнасць праводзіць суд, рашаць пра
вавыя пытанні. 7?алоЭаць юрысдыкцыяй.
77аЭляеаць чыёй-н. юрысдыкцыі.
ЮРЫСКОНСУЛЬТ, -а, ЛТ -льце, лж
-ы, -аў, .м. Асоба, якая з'яўляецца пастаянным кансультантам ва ўстанове па
пытаннях права і выступае абаронцам яе
інтарэсаў у юрыдычных арганізацыях. Ю.
Юмбрыкі. II нрым. юрысконсульцкі, -ая, -ае.
ЮРЫСПРУДЭНЦЫЯ, і, ж. (кніжн )
Сукупнасць юрыдычных навук, а таксама
практычная дзейнасць юрыстаў
ЮРЙСТ, -а, ЛГ-сце, мн. -ы, -аў м. Спе
цыяліст па юрыдычных навуках, юры
дычных пытаннях. II зк. юрыстка, -і, ДА/
-тцы, лт. -і, -так (разм.).
ЮС, -а, мн. -ы, -аў, м. Назва дзвюх літар
у стараславянскім алфавіце, якія абазна
чалі насавыя галосныя. 70с аял/кі (абазна
чаў гук «о» насавое). 70с малы (абазначаў
гук «е» насавое).
ЮСТЙЦЫЯ, і, зк Сістэма судовых
устаноў а таксама сфера іх дзейнасці. 4/іністэрстеа юстыцыі.
ЙУГРАНЬ, -і, зк. Ранішняя царкоўная
служба. 77пйсц/ но ю.
ЮХТ, -у, ^/ібхце, м. Сорт моцнай і тоў
стай спецыяльна апрацаванай скуры. 2юты з юхту. Ц лрым. юхтбвы, -ая, -ае.
ІОШКА , -і, ДЛ/йшцы, мн. -і, -шак, зк.
Металічны кружок або чатырохвугольная
пласціна, якімі закладаюць адтуліну ў ко
міне, каб не выходзіла цёплае паветра. Ц
лрым. юшачны, -ая, -ае.
ЙШІКА\ -і, ДА/ібшцы, зк. 1. Страва са
свежай рыбы з прыправамі; рыбны адвар.
^4кунбооя ю. 2. Поліўка (у 1 знач.). Трыбная ю. 3. Жыжка ва ўсякай страве. Сёрбай
клаку, на Эне губача? (з нар.). 4. лбран. Кроў
(разм.). Сунуў кулаком у нос і спусціў яму
клаку.

Я-ЯДР

Я, мянё, мне, мянё, мной (-бю), аба
мне, злым. леяй 7 яе. одз. 1. Служыць для
абазначэння тым, хто гаворыць, само
га сябе. Я не я / кя^ыля яе моя (прыказка:
нічога не ведаю, ні да чаго не маю дачы
нення). 2. у зяяч. яяз., яескл., я. Ужыв. для
абазначэння самога сябе як асобы. АТоё
чяляеечяе «я*. 77якязяць сеяё «я* [а) поў
насцю выявіць свае якасці, магчымасці,
здольнасці; б) настаяць на сваім], б Вось я
цябе (яго, яе, вас, іх)! (разм.) — пагражаль
ны вокрык ці заўвага.
ЯБЛЫК, -а, мн. -і, -аў л*. Плод яблы
ні. Летн/ сорт яблыкяу. Я. од яблын/ недолёко одкочеое^^о (прыказка пра таго, хто
атрымаў у спадчыну дрэнныя звычкі ад
бацькі, маці). О Адамаў яблык — кадык.
Вочны яблык — шарападобнае цела вока.
0 У яблыкі — з цёмнымі круглымі пля
мамі на поўсці (пра коней). Яблыку няма
дзе ўпасці — надта цесна. Яблык разладу
(кніжн.) — прычына, прадмет спрэчкі,
сваркі, разладу [паводле старажытнага
грэчаскага міфа пра кінуты багіняй разла
ду Эрыдай яблык з надпісам «найпрыга
жэйшай* і як з-за гэтага ўзнікла спрэчка
паміж багінямі Іерай, Афінай і Афрадытай]. II мямлям/. Яблычак, -чка, мя. -чкі,
-чкаў, м. II лрым. Яблычны, -ая, -ае. Я. сок
(з яблыкаў).
ЯБЛЫНЯ, -і, мя. -і, -дынь, ж?. Пладо
вае дрэва сямейства ружакветных з ядо
мымі круглымі салодкімі або кісла-салод
кімі пладамі. Ц лямяям/. Яблынька, -і, ДА/
-ньцы, мя. -і, -нек, лс. Ц лрым. Яблыневы,
-ая, -ае.
ЯБЛЫЧАК, -чка, мя чкі, -чкаў м 1.
ая. яблык. 2. Цэнтр мішэні (у 1 знач.) у
выглядзе чорнага круга. 77олосц/ (лоцэл/'ць, троп/ць) у сомы я. (таксама перан.:
дакладна, правільна ўгадаць, сказаць і
пад., разм.).
ЯВА, -ы, лс. Тое, што сапраўды існуе
або існавала; рэальнасць, рэчаіснасць, а
не сон ці мара. АТоро столо ядой.
ЯВАР, -а / -у мл. -ы, -аў м. 1. -а / (зб.)
-у. Дрэва сямейства кляновых; белы клён.
2. -у; толькі одз. Драўніна гэтага дрэва. Ц
ярым. Яваравы, -ая, -ае.
ЯВАЧНЫ, -ая, -ае. 1. Які мае адносіны
да яўкі (у 1 знач.). Яеочныя (Зя/. 2. Які мае
адносіны да яўкі (у 2 знач.). Яёонноя кеотзро. 0 Явачным парадкам — без папярэд
няй згоды, дазволу. .%ял/ццо у дом яеочным
лородком.
ЯВІЦЦА, яўлк5ся, Явішся, Явіцца; зок.
(разм.). Прыйсці куды-н., з'явіцца дзе-н.
Я. ў суд. II яезок. яўлЯцца, -Яюся, -Яешся,
-Яецца. II лоз. Яўка, -і, ДА/Яўцы, лс.
ЯГА, -і^ ДА/язё, лс. Баба Яга (уласная
назва казачнай істоты); баба-яга (агідная
старая).
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ЯГАДА, -ы, ДА/ -дзе, мя. -ы, Ягад, лс.
Невялікі сакавіты плод кустовых і травя
ністых раслін. Яеоды мол/н. 0 Аднаго поля
ягады (разм., звычайна неадабр.) — зусім
свой па духу паводзінах чалавек. Ц ломянм/. Ягадка, -і, ДА/-дцы, мя. -і, -дак, лс. Ц
лрым. Ягадны, -ая, -ае. Я. еод.
ЯГАДЗІЦА, -ы, лс. 1. мя. Ягадзіцы,
-дзіц. Задняя мясістая частка тулава чала
века; сядалішча. 2. Палавіна гэтай часткі
тулава ў форме паўшар'я. Ц лрым. Ягадзіч
ны, -ая, -ае.
ЯіАДНІК, -а / -у, м 1. у мл і, -аў
Месца, дзе растуць і разводзяцца ягады. 2.
-а, мл. -і, -аў Тбй, хто збірае або любіць
збіраць ягады (разм.). Ц лс. Ягадніца, -ы,
мя. -ы, -ніц (да 3 знач.). Ц лрыл/. Ягадніка
вы, -ая, -ае (да І і 2 знач.).
ЯГАМОСЦЬ, і, лс / -я, м, мл -і, яў
(уст.). Форма звароту да каго-н.; пан, вас
пан. Сядойце зо стол, яеомосц/.
ЯГДТАШ, -а, мл. -ы, -аў м. Паляўнічая
сумка для дзічыны.
ЯГЕЛЬ, -ю, м. Род лішайніку ў выгля
дзе маленькіх шэрых кусцікаў якія рас
туць у тундры і на тарфяных балотах, так
званы аленевы мох. Ц лрым. Ягельны, -ая,
-ае. Я?ельное локрыео. Яеельноя тундро.
ЯГНІЦЦА, 1 і 2 ас. не ўжыв., -іцца; ле
зок. Пра авечку: нараджаць ягня, каціц
ца^. II зок. аягніцца, -іцца. Ц яоз. ягнённе,
-я, л.
ЯГНЯ / ЯГНЁ, -нЯці, мя. -нЯты, -нЯт,
я. Дзіцяня авечкі. Ц лрым. ягнЯчы, -ая, -ае.
ЯГ(3.1. ел. ён. 2. зойм. прыпол. Які нале
жыць яму. Яео сям
ЯГбНЫ, -ая, -ае; зойм. лрь/лол. (разм.).
Тое, што і яео (у 2 знач.).
ЯГУАР, -а, мя. -ы, -аў м. Буйная дра
пежная жывёліна сямейства кашэчых з
чырванавата-жоўтай поўсцю ў чорныя
плямы. II лрым. ягуаравы, -ая, -ае.
ЯД, -у 3/ Адзе, м. 1. Рэчыва, здольнае
выклікаць атручэнне, смерць. Смяротны
яд. 77нол/нь/ яд. Яд сумлеяляў (перан.). 2.
лерол. Злосць, з'едлівасць. Лолсны еод мое
сеой яд (прыказка).
ЯДА, -ьі, ДА/ядзё, лс. 1. ел. есці. 2. Тое,
што і елсо. Хлеб ды еодо — молодзецкоя я.
(прыказка).
ЯДАВІТЫ, -ая, -ае. 1. Які з'яўляецца
ядам (у І знач.), які выклікае атручэнне.
Ядое/тыя рэяыеы. Я. ерыб. Я. еоз. 2. лерол.
Зласлівы, з'едлівы. Ядое/тоя /рон/я. Я. чолоеек. Ядое/то (прысл.) скозоць. 3. Пра
колер, пах: непрыемны, рэзкі (разм.). Ц
лоз. ядавітасць, -і, лс.
ЯДАХІМІКАТЫ, -аў одз. ядахімікат, -у
А/ -кАце, м. Ядавітыя рэчывы, якія пры
мяняюцца для барацьбы з пустазеллем, са
шкоднікамі сельскагаспадарчых раслін. Ц
лрыл/. ядахімікатны, -ая, -ае.

ЯДЗЕРКА, -а, мя. -і, -рак, я. 1. ал. яд
ро. 2. Шарападобнае цельца ўнутры ядра
клеткі (спец.).
ЯДЗЕРНЫ, ая, -ае 1. ел ядро 2. Які
мае адносіны да працэсаў што адбываюц
ца ў атамным ядры, да іх вывучэння і вы
карыстання. Я. рэоктрр. Ядзеряое еылромяненне. Ядзерноя зброя. Ядзерноя %,/з/ко.
Ядзерлоя рэокцыя (рэакцыя пераўтварэн
ня ядзер атамаў пры іх узаемадзеянні адзін
з другім). 3. Які мае адносіны да ядзернай
зброі, да валодання такой зброяй. Ядзер
ныя золосы. Ядзернь/я кро/ны.
ЯДЗЕРЦА ел ядро
ЯДЗЕРШЧЫК, а, мн і, -аў м (разм )
Спецыяліст па ядзернай фізіцы.
ЯДЛОВЕЦ, -лбўцу м. Хваёвы куст, ра
дзей дрэва сямейства кіпарысавых. Ц лрым.
ядлаўцовы, -ая, -ае / ядлоўцавы, -ая, -ае.
ЯДНАННЕ, -я, н. 1. ел. яднацца, яднаць.
2. Цесная сувязь, якая прыводзіць да
адзінства, згуртаванасці.
ЯДНАЦЦА, -Аюся, -Аешся, -Аецца; не
зок. 1. Злучацца, збліжацца, утвараючы
адзінае цэлае. Дзее брь/еоды ядно/оццо. 2.
Аб'ядноўвацца, згуртоўвацца для агуль
ных дзеянняў ТТороды яднол/ся у блроцьбе
з оеульным еороеом. 3. Уступіць у блізкія,
сяброўскія адносіны, падтрымліваць су
вязь з кім-н. Суседз/ ядноюццо. Ц ноз. яд
нанне, -я, я
ЯДНАЦЬ, -Аю, -Аеш, -Ае; незок. 1.
м/то. Злучаць, звязваць што-н. з чым-н.
пэўным чынам. Я. рэк/ конолом. 2. ко
ео-м/то. Злучаць, збліжаць каго-, што-н.
з кім-, чым-н., утвараючы адзінае цэлае;
змяшчаць, аб'ядноўваць у сабе. Друлсноя
лроцо, узоемноя лоеоео / еыручко яднол/
сям
%оры л/сьменн/ко яднокя/ь у собе но/{ь/янольныя / /нтэрноцыянольныя мотыеы.
3. коео ("м/то?. Аб'ядноўваць, згуртоўваць
для дружных агульных дзеянняў. Робочы
ком/тэт ядное людзей розных слецыяльнос^ей. 4. коео ("м/то/ Ствараць паміж кім-н.
блізкія, сяброўскія адносіны, падтрымлі
ваць цесную сувязь, //ос ядноюць оеульныя
/нтррэсы. II ноз. яднанне, -я, н.
ЯДОК, едакА, мн. едакі^ едакбў м. 1.
Той, хто есць, мае патрэбу ў харчаванні,
або (звычайна з азначэннем) пра чалаве
ка, які выяўляе пэўныя адносіны да яды.
Як/ я., ток/ / роботн/к (з нар.). 2. Той, хто
харчуецца дзе-н. або знаходзіцца дзе-н. на
харчовым забеспячэнні. Розмеркоеоць ло
едокох. II лрым. ядбцкі, -ая, -ае (да 2 знач.;
спец.).
ЯДбМЫ, -ая, -ае. Прыгодны для спа
жывання, прыдатны для ежы. Я. ^рыб. Ц
ноз ядомасць, -і, ж.
ЙДРАНЫ, -ая, -ае. 1.3 буйным спелым
ядром. Я. ррэх. 2. перон. Які адрозніваец
ца ў якіх-н. адносінах: здаровы, моцны,
мажны (пра чалавека), свежы, чысты (пра
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паветра, надвор'е), моцны, які настояўся
(пра напіткі), пругкі, сакавіты (пра пла
ды, зелень), грубаваты, але яркі і выразны
(пра слова, мову і пад.) і гд. Я. л/ужчылд.
Яо}рдлдс лдссл/рд. Ядранае з^ожжд. Ц лаз.
ядранасць, -і, ле.
ЯДРб, -А. л/л. ядры / (з ліл. 2, 2, 4) ядрьі, Адзёр і Адраў л. 1. Унутраная частка
плода, семя, пакрытая цвёрдай абалон
кай. Я. сл/сдсдй костачкі. 2. Унутраная,
звычайна больш шчыльная частка чаго-н.
Я. кабеты. V. Зямлі. Я. д/лдл/д (цэнтраль
ная, дадатна зараджаная частка атама). 3.
Важнейшая частка ўсякай расліннай і жы
вёльнай клеткі (спец.). 4. лерал. Асноўная
частка якога-н. калектыву, групы. Я. ат
рада, арзалізаць/і. 5. Даўнейшы гарматны
снарад у выглядзе шара. Ц лдлмл/д. ядзер
ка, -а, л/л. -і, -рак, л. (да 1 знач.) і (разм.)
Ацзерца, -а, .мл. -ы, -аў л. (да 1 знач.). Ц
лрым. Адзёрны, -ая, -ае (да 1—3 і 5 знач.) і
ядровы, -ая, -ае (да 1 і 2 знач.). О Ядровае
мыла (спец.) — сорт мыла з вялікай коль
касцю тлушчавых кіслот.
ЯДРЫЦА, -ы, ж. Крупы з ачышчаных
цэлых зярнят грэчкі.
ЯДЎН, едунА, л/л. едуны, едунбў .м.
(разм.). Тое, што і яй?к (у 1 знач.).
ЯЁ. 1. ал. ён. 2. здйл/. лрылдл. Які нале
жыць ёй. Яе сям З?.
ЯЁЧКА, -а, мл. -і, -чак, л. 1. ал. яйцо. 2.
Парная мужчынская палавая залоза, што
выпрацоўвае мужчынскія палавыя клеткі,
а таксама адзін з органаў унутранай сакрэ
цыі ў чалавека і млекакормячых. 0 Як яеч
ка (разм.) — пра што-н. добра зробленае,
прыгожае.
ЯЁЧНІК, -а, мл. -і, -аў, м. Парная жа
ночая палавая залоза, у якой утвараюцца і
спеюць палавыя клеткі.
ЯЁЧНЫ ал яйцо
ЯЁЧНЯ і (разм ) ЯЁШНЯ, і, ж Ежа
з разбітых і запечаных у тлушчы яец (у 2
знач.).
ЯЗВА, -ы, ж. 1. Гнойная або запалё
ная ранка на скуры ці слізістай абалон
цы. УУсздаойлдя я. 2. лердл. Зло, шкода.
7рдл/д<3ск/я яззы. 3. лердл. Пра шкадлівага,
з'едлівага чалавека (разм.). О Сібірская
язва — вострая заразная хвароба жывёлы
і чалавека. Язва страўніка — хранічнае за
хворванне страўніка з пашкоджаннем слі
зістай абалонкі. Ц лдл/ялм/. Азвачка, -і,
-чцы, мл. -і, -чак, ж. (да 1 знач.). Ц лрым.
язвавы, -ая, -ае (да 1 знач.). Язсдсдяходробд (язва страўніка або дванаццаціперснай
кішкі).
ЯЗВЕННІК, -а, мл. -і, -аў, м. (разм.).
Чалавек, які хварэе язвавай хваробай. Ц ж.
язвенніца, -ы, мл. -ы, -ніц.
ЯЗДА ал. едзіць.
ЯЗДЖАЛЫ, -ая, -ае. Такі, па якім мно
га ездзілі; біты. ЯзіЗждлдя (Здроад.
ЯЗДОК, ездакА, мл. ездакі^ ездакбў м.
1. Той, хто едзе на кані вярхом або кіруе
запрэжкай. 2й(3дк/ лдзлдзй// з колам. 2. Пра
таго, хто ўмее добра ездзіць (у 3 знач.).

2?обры я. лд мдтдцыкле. 0 Не яздок ку^ы
(разм.) — пра таго, хто не хоча або не мо
жа ездзіць куды-н., бываць дзе-н.
ЯЗЁВЫ ал язь
ЯЗМЙІ, -у, м. Дэкаратыўны куст ся
мейства каменяломнікавых з белымі па
хучымі кветкамі, сабранымі ў невялікія
гронкі. II лрь/л/. язмінавы, -ая, -ае.
ЯЗЙК, -А, мл.
-бў, м. 1. Рухомы
мышачны орган у ротавай поласці, які
з'яўляецца органам смаку а ў чалавека
ўдзельнічае таксама ва ўтварэнні гукаў
мовы. Лдкдздць я. М&лдко ў кдросы лд
языку (прыказка). Здл/ўлы я. (страва). 2.
лбрдл. Палонны, ад якога можна атры
маць патрэбныя звесткі (разм.). 3. У звоне: металічны стрыжань, які ўтварае гук
ударамі аб сценкі. 4. лердл. Пра што-н.
выцягнутае, па форме падобнае на язык.
Язык/ лолыл/я. Язык/ сул/сл/дў. 0 Востры
на язык — пра чалавека, які ўмее гава
рыць трапна, з'едліва. Доўгі язык у кдео-л.
(разм., неадабр.) — пра балбатлівага чала
века. Злы язык у кдео-л. (разм.) — хто-н.
злосна, з насмешкай гаворыць пра каго-,
што-н. Злыя языкі — пра ахвотнікаў да
плётак, нагавораў Мянціць (малоць) язы
ком (разм.) — займацца пустой балбатнёй.
Прыкусіць язык (разм.) — спахапіўшыся,
раптоўна замаўчаць, устрымацца ад вы
казвання. Прытрымаць язык (разм.) —
памаўчаць Пытанне было на языку ў кдсо-л. — хто-н. гатовы быў задаць пытан
не. Развязаць язык (разм.) — загаварыць,
разгаварыцца пасля маўчання. Распусціць
язык (разм., неадабр.) — пачаць гаварыць
лішняе. Сарвацца з язька (разм.) — ска
заць міжвольна, не падумаўшы. Трымаць
язык за зубамі — маўчаць, калі гэта па
трэбна. Цягнуць за язык кдео-л. (разм.) —
прымушаць гаварыць, выказвацца. Язык
без касцей у кдео-л. (разм.) — пра каго-н.,
хто любіць многа гаварыць, гаворыць
лішняе, пустое. Язык добра падвешаны ў
кдео-л. — мастак добра гаварыць. Язык
не паварочваецца сказаць (разм.) — не хапае рашучасці сказаць. Язык праглынеш
(разм.) — пра што-н. надта смачнае. Язык
свярбіць у кдео-л. (разм.) — цяжка прамаў
чаць, хочацца сказаць. Ц лдл/ялм/. язычбк,
-чкА, л/л. -чкі, -чкбў л/. [І лрЫЛ/. языковы,
-ая, -ае (да 1 знач.; спец.) / язычны, -ая,
-ае (да 1 знач.; спец.). Языковая л/ым/цд.
Язычлыя ЛСрСЫ.
ЯЗЫКАТЫ / ЯЗЫКАСТЫ, -ая, ае
Востры на язык, ахвочы паспрачацца,
панасміхацца. Язь/кдтдя (і языкдстдя)
ждлчылд. II лдз. языкатасць, -і, ж. / язы
кастасць, -і, ж.
ЯЗЙЧНІК, -а, л/л. -і, -аў, л/. Паслядоў
нік язычніцтва. II ж. язычніца, -ы, л/л. -ы,
-ніц.
ЯЗЫЧНІЦТВА, а, л Рэлігія, заснава
ная на пакланенні многім багам; ідала
паклонства. II лрь/л/. язычніцкі, -ая, -ае.
ЯЗЫЧОК, чкА, л/л чкц чкбў л/ 1. ад
язык. 2. Адростак на заднім краі падня
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бення ў поласці рота. 3. Невялікі адростак
ля асновы ліставой пласцінкі ў злакавых і
некаторых іншых раслін (спец.). 4. Рухо
мая, адным канцом прымацаваная плас
цінка ў розных прыстасаваннях. Я. чдрде/кд. Л. здл/кд. Я. л/узь/члд^д /лсл/рул/слл/д.
II лрь/л/. язычковы, -ая, -ае (да 2—4 знач.;
спец.). Я. л/узычлы /лсл/рул/слл/.
ЯЗЬ, -А, л/л. -і^ -ёў л/. Прэснаводная
рыба сямейства карпавых. Ц лрь/л/. язёвы,
-ая, -ае.
ЯЙКА, -а, л/л. -і, Аек, л. Тое, што і яйцо
(у 2 і 5 знач.).
ЯЙЦАВбД, а, М дзе, л/л ы, аў л/
(спец.). Канал жаночых палавых органаў
па якім яйцаклетка выводзіцца з яечніка;
матачная труба. Ц лрь/л/. яйцаводны, -ая,
-ае.
ЯЙЦАКЛЁТКА, -і, ДА/ -тцы, л/л. -і,
-так, ж. (спец.). Жаночая палавая клетка
жывёльных і раслінных арганізмаў
ЯЙЦАНОСКІ, -ая, -ае (спец.). Пра
свойскіх птушак: здольны несці яйцы; з
добрай яйцаноскасцю. Яйцдлоскдя лдро^д
курэй. II лдз. яйцаноскасць, -і, ж.
ЯЙЦАРОДНЫ, ая, ае (спец) Які
ўзнаўляе патомства шляхам адкрадвання
аплодненых яек у адрозненне ад жыва
родных.
ЯЙЦО, -А, л/л. Айцы / (з л/ч. 2,3,4) яйцы,
яёц, л. 1. Жаночая палавая клетка чалаве
ка, якая развіваецца ў новы арганізм пас
ля апладнення; яйцаклетка. 2. У птушак,
паўзуноў і яйцародных млекакормячых:
такая клетка авальнай формы ў шкарлу
піне, абалонцы. Яссц/ яйцы. Хдчылдс я.
Я. чдрдлдх/. Змя/лде я. 3. Прадмет такой
формы. Арь/м/ллмьлде я. (прадмет упры
гожання). 4. У насякомых: такая клетка ў
выглядзе невялікіх крупінак. Мўрд/дылыя
яйцы. 5. Курыныя яйцы як прадукт харча
вання. Арул/ося. Ц лдл/ялм/. яёчка, -а, л/л. -і,
-чак (да 2—5 знач.). Ц лрь/л/. яёчны, -ая, -ае
(да 2 і 5 знач.). Ясчлдс л/ылд (прыгатаванае
з курыных яец).
ЯК', -а, л/л. -і, -аў л/. Буйная жвачная
жывёліна з доўгай поўсцю і рагамі, якая
водзіцца ў Цэнтральнай Азіі. Ц лрыл/. якаў,
Акава / якавы, -ая, -ае.
ЯК? 1. лрысл. лыл/. і дй/ослдс. Якім чы
нам. Як злдйсц/ л/ос л/ссцд? Як жызе/#?
Яось як л/рэбд рдб/ць. 2. лрысл. лыл/. У якой
ступені, наколькі. Як Эдўло сл лдсхдў?
3. лрысл. дзлдч. У якой меры, ступені, да
чаго. Як сл лдсл/дрэў. Як я рд<3д/ 4. лрысл.
лсдзлдч. Як-небудзь (разм.). Трэбд ж як
злдйсц/ зеублслдс. 5. лрысл. чдсдедс. У які
час. Яеэл/д бдчыў як плоў з лрдцы. 6. чдсц.
Ужыв. пры выказванні здзіўлення, збян
тэжанасці. Як/ 7ы злоў (Зол/д/ — Я лс ес^дю,
КуіЭы лдклдў рэчы. — Як ЛС ЙС&7СМ/. 7. чдсц.
ўзл/дцл.-сцсяр^ж. Выражае бясспрэчнасць
выказанай думкі, выступаючы ў знач.: як
можна, немагчыма. Яуякл/лс л/ул/ лс л^рджыодць. 8. чдсц. Пры дзеяслове зак. тры
вання абазначае нечаканасць дзеяння. Я
сл як ускочыць, лдбяжыць/ 9. злуч. лдрдўл.

ЯКА-ЯМІ
Падобна да чаго-н. Л/якк/ як лух. 7ок/, як
/ролей. 10. злуч. У якасці каго-, чаго-н. й/
лое/лел еэто еебоцьяк слець/ял/ст. 11. злуч.
Ужыв. ў саставе пабочных груп і сказаў. Як
кажуць. Як лолрыклоб. 12. злуч. Абазначае
часавыя адносіны паміж галоўным і дада
ным сказамі. Як усломл/м/, стром/ло столое/ццо (кожны раз, калі). Лроймло /лмот
часу, як яны еыехол/ обсюль (з таго часу
калі). 13. злуч. Пасля адмоўных ці пыталь
ных слоў і выразаў — акрамя, толькі. Ато
еэто ліса зроб/ць, як не /ны. 0 Як адзін чала
век — дружна, усе разам. Як бы — умоўна-мяркуемае параўнанне. Зеобжоццо як
бы нехаця. Як бы там ні было — пры ўсіх
ўмовах, ва ўсякім выпадку. Як быдлам —
тое, што і йыццам (у 1 і 2 знач.). Як і што
(разм.) — абагульненае ўказанне на аб'ект
і сітуацыю. Раскажы нам, як / м/то. Як
мага — служыць для ўзмацнення ступені
параўнання. Зохобзь (За нас як .маса часцей.
Як моео леям. Як ні — хоць і, нягледзячы
на тое, што. Як н/ лаюся, не слухаюць з(яне.
Як (або што) ні кажы (разм.) — нягледзя
чы ні на што, усё-такі. Як н/ кажы, а слой
ку/яок м/лы. Як сказаць (разм.) — выка
рыстоўваецца, каб паказаць ваганне, няў
пэўненасць у чым-н. — Ям/чэ як сказаць.
А/бжо, — / не. Як толькі — адразу зараз
жа. Як..., так і — злучнік пералічальны. Рн
заўсёды акуратна еыконеае як еытеорчую
работу, так / ^ромобскую.
ЙКАВЫм. як'
ЯКАБІНЕЦ, -нца, .мн. -нцы, -нцаў, зг 1.
Рэвалюцыянер-дэмакрат, удзельнік Вялі
кай французскай рэвалюцыі ў 18 ст. 2. Ча
лавек рэвалюцыйных перакананняў; валь
надумец (уст.). II нрым. якабінскі, -ая, -ае.
ЯКАННЕ, -я, н. У мовазнаўстве: вы
маўленне ненаціскнога галоснага «е» як
«а* («я*) пасля мяккіх зычных у першым
складзе перад націскам.
ЯКАР, -а, .мн. -ы, -аў, .м. 1. Металічны
стрыжань з лапамі, які прымацоўваецца
да ланцуга і апускаецца на дно для ўтры
мання на месцы судна, бакена, плывуча
га маяка і пад. Стояць но якоры. Ахнуць я.
(стаць на якар), тіббоцья. (апусціць). Лыб/роць якоры (паднімаць). Зляццо з якоро. Я.
ротунку (перан.: апошні сродак ратунку,
апошняя надзея). 2. Частка электрычнай
машыны, якая ўтрымлівае на сабе абмот
ку (спец.). 3. Рыбалоўны кручок з трыма
зубцамі (разм.). Ц лрым. Якарны, -ая, -ае.
ЯКАСНЫ, -ая, -ае. 1. ад. якасць. 2. Вы
сокай якасці, лепшы. Якосныя стол/. Я
ромонт. о Якасны прыметнік — у грама
тыцы: прыметнік, што абазначае якасць,
уласцівасць прадмета. Ц ноз. Якасць, -і, ж.
(да 2 знач.).
ЯКАСЦЬ, -і, ж. 1. Характэрная адзін
ка, істотная ўласцівасць, якая адрознівае
адзін прадмет ці з'яву ад другіх. Хблькосць / я. Лерохоб бо надой якосц/. 2. Тая
або іншая ўласцівасць, годнасць, ступень
прыгоднасці каго-, чаго-н. Я. робаты. Я
лробукцы/. 2?ыботноя я. Лысок/я булаў
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ныя якосц/. 0 У якасці коео-чоео, лрыноз. з
Р — як хто-, што-н. ТТрысутн/чоцьуякосц/
лоалябольл/ко. Ц лрым. Якасны, -ая, -ае (да 1
знач.). Якосныя змены. Якосныя оброзлелл/.
ЯКАЎзл. як'.
ЯКІ^ -Яя, -бе; зойм. 1. лыт. і обносны.
Абазначае пытанне пра якасць, уласціваць, прымету чаго-н. Якое сёння лобеор 'е ?
Яе еебою, якое сёння чыс/ю. 2. кл/чны. Аба
значае ацэнку якасці каго-, чаго-н., вы
ражае захапленне, здзіўленне, абурэнне
і пад. Як/ соб/ Якоя бябо/ Як/ няеобн/к/ 3.
Пры рытмічным пытанні ці ў рэпліцы ў
адказ абазначае адмаўленне: ніякі, зусім
не. Як/ з яео лоляун/чы ?т4й, як/ том зороботок. Мбло отрымол/. 4. неозноч. Тое, што
і як/-небубзь (у 1 знач.; разм.). /%роз якую
еобз/ну лоб 'ебзе / боцько. 0 Калі што якое
(разм.) — калі здарыцца што-н. нечаканае,
узнікнуць якія-н. цяжкасці, непрыемнас
ці. Які б ні быў (разм.) — які хочаш, лю
бы; такі, які ёсць, калі іншага няма, іменна такі. Які-ніякі (разм.) — хоць які-н.,
няхай нязначны, не надта добры. Якоен/якое жыллё, о сеоё. Які яшчэ? (разм.) —
ужыв. ў знач. «які» для ўзмацнення пы
тання. Лкучл/к зоброў Сяреей. — Як/ ям/чэ
Сяреей?
ЯКІ^НЁБУДЗЬ, зойм. леозлоч. 1. Той
ці іншы. Лозьм/ якую-лебубзь лолку. 2. Не
варты ўвагі; нязначны. 7это ж бороеоя
рэч, о яе якоя-лебубзь ломочыно. 3. У коль
касці, не больш чым што-н. (разм.). Ря
е^рлеццо лроз як/х-лебубзь беоццоць м/лут.
ЯКІСЬЦІ / (разм ) ЯКІСЬ, зойд/. леозлоч. 1. Невядома які, нейкі. Дябе лытоў
я. чолоеек. 2. Ужыв. пры характарыстыцы
якіх-н. адмоўных з'яў ці якасцей. Аполец
росце як/мсьц/ еульлюём.
ЯК-НЁБУДЗЬ, лрысл. 1. Якім-н. чы
нам, так або інакш. Лыйбзем як-лебубзь со
столое/м/чо. 2. Калі-н., у недалёкім буду
чым. Зойбз/ бо мяле як-лебубзь.
ЯК-НІЯК, лрысл. 1. У нейкай меры,
пэўным чынам. Я ж ям/чэ моеу як-л/як
стояць ло лоеох. 2. у злоч. лобочл. сл. Усё
ж такі. Чоео ном быць у злосц/, мы ж, як-н/як, — робня.
ЯКРАЗ. 1. лрысл. У гэты час, момант.
7ут я. у хоту ўеойм/оў боцько. 2. лрысл.
Дакладна, у самы раз. Я. токоя кл/ео. Думою, тобе еэтыя ту%,л/я. ло лозе. 3. лрысл.
(у спалучэнні са словам «як»). Кропля
ў кроплю, аднолькавы, надта падобны.
Сыл — я. як боцько. 72/ум я. як об молоторл/. 4. у злоч. зык. Як па мерцы, як на ка
го-н. шыты. 77ол/то мле я. 5. у злоч. чосц.
Ужыв. для большай канкрэтызацыі, удак
ладнення каго-, чаго-н., для ўзмацнення
якасці, падкрэслівання і абазначэння та
го, што маецца на ўвазе. Т^тоео я. я /хоцеў.
ЛЛхось я. лобыхобз/ць ло токую роботу.
ЯКЎТЫ, -аў обз. якўт, -а, З^якўце, м.

Народ цюркскай моўнай групы, які скла
дае асноўнае насельніцтва Рэспублікі Са
ха (Якуціі), што ўваходзіць у склад Расій

скай Федэрацыі. Ц ж. якўтка, -і,
-тцы,
мл. -і, -так. II лрым. якўцкі, -ая, -ае.
ЯЛ, -а, мл. -ы, -аў м. Рабочая і вучэб
ная карабельная шлюпка, кароткая і шы
рокая, аднамачтавая, якая мае ад адной да
трох пар вёсел.
ЯЛАВАСЦЬ, -і, ж. Часовая адсутнасць
прыплоду ў самак сельскагаспадарчых
жывёл (пераважна кароў).
ЯЛАВЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ее; ле
зок. 1. Заставацца ў стане ялаўкі. 2. Ля
жаць аблогай, не апрацоўвацца (пра зям
лю, глебу).
ЯЛАВІНА, -ы, ж. Зямля, не араная не
калькі гадоў запар; аблога. Ц лрым. Ялавін
ны, -ая, -ае
ЯЛАВІЦА, -ы, мл. -ы, -віц, ж. Ялавая
карова.
ЯЛАВІЧЫНА, -ы, ж. Мяса каровы як
ежа. II лрым. Ялавічны, -ая, -ае.
ЯЛАВЫ, -ая, -ае. 1. Пра самак сельска
гаспадарчых жывёл: бясплодны, неаплоднены. Ялозоя короео. 2. Пра скуру і выра
бы з яе; са скуры маладой каровы. Яловыя
боты. II лоз. Ялавасць, -і, ж. (да 1 знач.).
ЯЛАЎКА, -і, ДМ-ўцы, мл. -і, Ялавак, ж.
Тое, што і ялое/цо.
ЯЛ ЁЙ, -ю, м. Аліўкавы алей, які вы
карыстоўваецца ў царкоўным ужытку. Ц
лрь/л/. ялёйны, -ая, -ае.
ЯЛІК, -а, мл. -і, -аў, м. Невялікая
шлюпка з адной ці дзвюма парамі вёсел.
II лрым. Ялікавы, -ая, -ае / Ялічны, -ая, -ае.
ЯЛІНА, -ы, мл. -ы, ялін, ж. Высокая
елка.
ЯЛКАВЕЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ее; ле
зок. Станавіцца ялкавым на смак.
ЯЛКАВЫ, -ая, -ае. Трохі ёлкі (пра тлу
шчы). Ялкоеое соло. Ц лоз. ялкавасць, -і, ж.
ЯЛОВЫ а/?, елка
ЯЛЧАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -Ае; лезок.
Псуючыся, станавіцца ёлкім (пра тлу
шчы). У цёплым месцы мосло я/ічое. Ц зок.
з'ялчаць, -Ае / паялчаць, -Ае.
ЯМ, -а, мл. -ы, -аў, м. (уст.). Паштовая
станцыя, дзе праезджыя мянялі коней.
II лрым. ямскі^ -Ая, -бе. Ямскоя хото (па
мяшканне такой станцыі).
ЯМА, -ы, -мл. -ы, ям, ж. 1. Паглыб
ленне ў зямлі. Лыколоць яму. 77омыйлоя я.
ТТоеетролоя я. (перан.: участак у паветры,
дзе самалёт рэзка зніжаецца, нібыта пра
вальваецца). Лолоць яму кому-л. (перан.:
рыхтаваць непрыемнасць). 2. Абсталява
нае паглыбленае месца для захоўвання ча
го-н. (спец.). Аоеоць бульбу у яме. Яуеольлоя я. (на судне). /Іркестроеоя я. 3. Упа
дзіна, нізіна (разм.). 2?ёско сто/ць у яме. Ц
ламялм/. ямка, -і, ДЛ/ Амцы, мл. -і, ймак,
ж. (да 1 знач.).
ЯМБ, -а, м. Вершаваная двухскладовая
стапа з націскам на другім складзе. Ц лрым.
ямбічны, -ая, -ае. Ямб/члоя столо.
ЯМІНА, -ы, мл. -ы, Амін, ж. (разм.).
Тое, што і ямо (у 1 і 3 знач.). Ц ломялм/.
ймінка, -і, ДМ-нцы, мл. -і, -нак, ж.
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ЯМКА, -і, ДЛ^Амцы, мл. -і, Амак, ж. 1. а^.
яма. 2. Невялікае паглыбленне на чым-н.,
у чым-н. Ямк/ //а шчочках. 3. Ніша з боку
прыпечка, куды заграбаюць жар, замята
юць попел. II памятны, ямачка, -і, ДМ-чцы,
мн. -і, -чак, ж.
ЯМСКІМ -Ая, -бе (уст.). Е ая. ям. 2. Звя
заны з перавозкай на конях пошты, грузаў
і пасажыраў. Ямская тройко.
ЯМШЧЙК, -А, мн і^ -бў м Фурман на
ямскіх конях. II нрым. ямшчыцкі, -ая, -ае.
ЯНА ая ён
ЯНб', леек/!., н. (разм.). 1. Ужыв. ўзнач.
займенніка «гэта*. Яно / е/ёоць. 7ак яно /
еыйшло. 2. Ужыв. ў знач. ўзмацняльнай
часціцы. Яно ёобро насядзець у цяльку. Лось
яно што/(вось, значыць, у чым справа!).
ЯН& ая ён
ЯН(УГ, -а, Л^янбце, мн. -ы, -аў м. Пуш
ны звярок з цёмна-жоўтым каштоўным
футрам, а таксама футра гэтага звярка. Ц
лрым. янбтавы, -ая, -ае.
ЯНТАР, -ў, м. Скамянелая смала жоў
тага колеру (звычайна празрыстая), якая
ўжыв. для вырабу розных аздоб, дробных
каштоўных вырабаў; бурштын. .Пярсцёнак
з янтаром. II лрым. янтАрны, -ая, -ае. Ян
тарныя лоцбрк/ (з янтару). Я. колбр (зала
ціста-жоўты).
ЯНТАРНА-... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач.: які мае янтарны,
празрыста-жоўты адценак, напр.: ялторло-оролжоеы, ялторло-жоўть/, ялторлокарычнсоы.
ЯНЙ ая ён
ЯНЫЧАРЫ, -аў, оёз. янычАр, -а, м.
Прывілеяваная пяхота ў султанскай Тэр
цыі, якая выкарыстоўвалася звычайна ў
якасці паліцэйскіх, карных войск. Ц лрьтм.
янычарскі, -ая, -ае.
ЯПбНЦЫ, аў ойз. -нец, -нца, м На
род, які складае асноўнае насельніцтва
Японіі. II ж. плёнка, -і, ДА/ -нцы, мн. -і,
-нак. II нрым. японскі, -ая, -ае.
ЯР, -а, мн. -й, -бў м. Круты берац роў
лагчына. Тлыбок/я.
ЯРАВІЗАВАЦЬ, зўю, зўеш, зўе; зўй;
-завАны; зок. і незок., што. Падвергнуць
(падвяргаць) насенне апрацоўцы, якая
паскарае працэс яго росту і выспявання.
II ноз. яравізацыя, -і, ж
ЯРАВЫ, -Ая, -бе. 1. Пра злакі: які выся
ваецца вясной і выспявае летам ці восен
ню ў год сяўбы. Яроеоя лшол/цо. Уборко
ярозых (наз.). 2. Засеяны такімі злакамі.
Я лалеток.
ЯРАНГА, -і, ДА/-нзе, мн. -і, -аў ж. Пе
раноснае жыллё з канічным дахам у не
каторых народаў паўночна-ўсходняй Сі
біры. Я. ояеляеоёоў. II лрым. ярангавы, -ая,
-ае.
ЯРД, -а, 3/ -дзе, мн. -ы, -аў м. Англій
ская мера даўжыні, роўная 91,44 ем.
ЯРКА', -і, ДМДрцы, мн. -і, -рак, ж. Ма
ладая авечка, якая яшчэ не ягнілася. Ц ло
мянш. Драчка, -і, ДМ-чцы, мн. -і, -чак, ж.

ЯРКА, -і, ДМйрцы, ж. (разм.). Яравая
пшаніца.
ЯРКА... / ЯРКА-... Першая састаўная
частка складаных слоў са знач.: 1) яркі (у 1
знач.), з яркім, напр.: яркоеок/, яркосеятл/еы, 2) яркі (у 2 знач.), напр.: яркоофорбояоны, ярко-строкоты, ярко-чырооны.
ЯРКІ, -ая, -ае; ярчбй; ярчэйшы. 1. Які
вылучае моцнае святло, асляпляльны,
зіхатлівы. т%ркое сеялмо. Я. оеоль. Яркое
солцо. Ярко (прысл.) еорэць. 2. Пра колер:
рэзкі па чысціні і свежасці тону Я. колер.
Яркоя зелял/ло. 3. л^рол. Выдатны ў якіх-н.
адносінах. Я. толелт. Яркоя ёото. Ярко (прысл.) ойл/остроеоць. Ц ноз. яркасць,
-і, ж.
ЯЮІЙК, -А, мн. -і^ -бў м. І. Ірамата,
пісьмовы ўказ ханаў Залатой Арды (уст.).
2. Лісток на чым-н. з указаннем назвы,
колькасці, месца вырабу, нумара і пад. Яоеожны я. Яутэлечль/ я. 3. нерол. Шаблон
ная, стандартная (звычайна адмоўная),
надта кароткая характарыстыка, ацэнка
каго-, чаго-н. /отоеыя ярлык/. ТТрыкяе/ць я. кому-л. II ломянш. ярлычок, -чкА,
мн. -чкі; -чкбў м. (да 2 знач.). Ц лрым. яр
лычны, -ая, -ае (да 2 знач.).
ЯРМО, -А, мн. йрмы / (з л/н. 2, 2, 4) ярмьі, Армаў н. 1. Драўляны хамут для ра
бочай буйной рагатай жывёлы. 2. оёз.,
лброл. Няволя, прыгнёт, уціск (высок.).
Лызеод/ццо ос? колон/яльноео ярмо. Ц лрым.
ярэмны, -ая, -ае (да 1 знач.).
ЯРМОЛКА, -і, ДА^-лцы, мн. -і, -лак, ж.
Маленькая мяккая круглая шапачка без
аколышка.
ЯРУС, -а, мн. -ы, -аў, м. 1. Рад гарызан
тальнага размяшчэння прадметаў адзін
над другім. Дошк/ скло Д?елы ў ляць прусоў.
2. Адзін з сярэдніх або верхніх паверхаў у
глядзельнай зале. Ложо ёруеоео ярусо. 3.
Рыбалоўная снасць у выглядзе доўгай вя
роўкі з кручкамі (спец.). 4. Пласт зямной
кары (спец.). Ц лрым. йрусны, -ая, -ае.
ЯРЧЭЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -бе; зок.
Станавіцца больш яркім, ззяць, зіхацець.
Зорк/ ярчэюць у цемры. о}рок ярчэе (перан.:
становіцца больш выразным). Ц зок. паяр
чэць, -бе.
ЯРШбВЫ ал ёрш
ЯРШЫСТЫ, -ая, -ае. 1. Шчаціністы,
віхрасты, які тырчыць угару (пра валасы).
Яршыстыя броеь/. 2. лерол. Няўступчывы,
задзірысты. Я. хлолец. Ц ноз. яршыстасць,
-і, ж. (да 2 знач.).
ЯРШЫЦЦА, -піўся, -шьішся, -шйцца;
-шымся, -шыцёся, -шАцца; незок. (разм.).
Станавіцца яршыстым (у 2 знач.), задзір
лівым, праяўляць гарачнасць. У еустым
еолл/ ерушы яршыл/ся еероб7.
ЯРЫНА, -Ы, ж. Аднагадовыя сельска
гаспадарчыя культуры, якія высяваюцца
вясной і выспяваюць летам ці восенню ў
год сяўбы. Лосеяць ярыну.
ЯРЫСТЫ, -ая, -ае. З вялікай колькас
цю яроў пасечаны ярамі. Я^рыстоя мясцоеосць. II ноз. Ярыстасць, -і, ж.

ЯМК-ЯСТ
ЯРЫЦА, -ы, ж. Яравое жыта.
ЯРЭМНЫ ал ярмо
ЯСАК, -ў, м. Натуральны падатак у Рус
кай дзяржаве, які збіралі на карысць каз
ны з народаў Паволжа, Сібіры і Далёкага
Усходу. II лрым. ясАчны, -ая, -ае.
ЯСАКАР, -а (пры назве аднаго дрэва) /
-у (пры зборным знач. і абазначэнні драў
ніны), м. Разнавіднасць таполі (чорная
таполя), а таксама драўніна гэтага дрэва.
II лрым. ясакаравы, -ая, -ае.
ЯСАКАРНІК, -у, м., зё. Зараснік ясакаРУЯСЕНЬ, -я (пры назве аднаго дрэва) /
-у (пры зборным знач. і абазначэнні драў
ніны), м. Дрэва сямейства маслінавых з
перыстым лісцем і цяжкай пругкай драў
нінай, а таксама драўніна гэтага дрэва. Ц
лрым. ясянёвы, -ая, -ае (разм.).
ЯСКРАВЫ, -ая, -ае. 1. Выразны, ясны,
яркі. Яс^оеыя форёы. Яскроеое солцо. 2.
лзрол. Пераканаўчы, яркі. Яскроеое сееёчонне чоео-л. Я. лрыклоё. Ц лоз. яскравасць,
-і, ж.
ЯСЛІ, -яў. 1. Кармушка для жывёлы ў
выглядзе вузкай унізе скрынкі ці рашот
кі, нахільна прымацаванай да сцяны. 2.
Выхаваўчая ўстанова для самых маленькіх
дзяцей, дзе яны знаходзяцца ў час пра
цы бацькоў. 2?з/цячыя л. ^4ёеесц/ Дз/ця ў я. Ц
ярым. Ясельны, -ая, -ае. Я. ўзрост (да трох
гадоў).
ЯСНА-... Першая састаўная частка
складаных слоў са знач. ясны (у 2 знач.),
чыстага светлага тону, напр.: ясло-жоўты,
ясло-зялёлы.
ЯСНАБАЧАННЕ, я, л (кніжн) Не
звычайная здольнасць прадбачыць, рас
пазнаваць будучае і з'явы, якія недаступ
ны ўспрыманню звычайнага чалавека.
ЯСНЁЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ёе; лезок.
Станавіцца ясным, яснейшым. Яебо слокоо/ія яслело. 7Ьор яслее (становіцца радас
ным). II зок. паяснёць, -ёе.
ЯСНЫ, -ая, -ае. 1. Яркі, зіхатлівы.
Я. месяц. 2. Светлы, нічым не зацемне
ны. Яслое лебо. Яслоя лоч. Сяеолля ясло
(прысл.). 3. лброл. Нічым не засмучаны,
спакойны. Я. теор. Я. лоз/рк. 4. Добра бач
ны, выразна ўспрымальны на слых, зра
зумелы. Яслыя обрысы аер. Яслоя дыкцыя.
Лбстолоўко яслоя. Я. ломер. Усё было ясло
(безас., у знач. вык.). 5. Лагічны, стройны,
дакладны. Я розум. Я оёкоз. Ц лоз. Ленасць,
-і, ж. Улесц/ я. у аэто лытолле.
ЯСТРАБ, -а, мл. -ы, -аў м. Драпежная
птушка з кароткай кручкаватай дзюбай
і доўгімі вострымі кіпцюрамі. Ц лрым. яс
трабіны, -ая, -ае. Ясл/роб/лое лояяеолле
(пры дапамозе лоўчых ястрабаў). Я лоз/рк
(перан.: драпежны).
ЯСТРАБбК, -бкА, мл -бкі^ -бкбў м І.
Маленькі ястраб. 2. Савецкі самалёт-знішчальнік (разм.).
ЯСТРАБЯНЯ / ЯСТРАБЯНЁ, нбці, мл
-нйты, -нАт, л. Дзіцяня ястраба.

яст-яшч
ЯСТЁІК, -а, лі. Ікра асятровых і масці
кавых рыб у плеўцы, а таксама сама такая
плеўка. II ярыл*. ястычны, -ая, -ае.
ЯСЯНЁВЫ ал. ясень.
ЯТАГАН, -а, лія. -ы, -аў, лі. Вялікі з вы
гнутым лязом турэцкі кінжал.
ЯТРОЎКА, -і, ДА/ -ўцы, лія. -і, -рбвак,
ж. Жонка аднаго брата ў адносінах да
жонкі другога брата.
ЯТРЫШНІК, -у, лі. Травяністая шмат
гадовая расліна сямейства архідных, клуб
ні якой выкарыстоўваюцца ў медыцыне. Ц
ярылі ятрышнікавы, -ая, -ае.
ЯЎКА, -і, ДЛ^Аўцы, лін. -і, Двак, лс. 1.
ад. явіцца. 2. Месца, дзе адбываюцца кан
спіратыўныя сустрэчы, а таксама сама
сустрэча або ўмоўны знак пры сустрэчы.
Ясбаць луку. Даць каліу-л. луку.
ЯЎНЫ, -ая, -ае. 1. Не скрыты, адкры
ты. Я. борда. 2. Зусім відавочны. Яўнае ларушэллс закола. А?л лупа (прысл.) каліы/ілсцца. II наз. Яўнасць, -і, лс.
ЯЎРЗі, -яў, абз. -Эй, -я, лі. І. Агульная
этнічная назва народа, што гістарычна
ўзыходзіць да старажытных семіцкіх плямёнаў (старажытных яўрэяў) і жыве цяпер
у розных краінах свету агульным жыццём
з астатнім насельніцтвам гэтых краін. 2.
Асноўнае насельніцтва дзяржавы Ізраіль.
II лс. яўрэйка, -і, ДА/ -йцы, лін. -і, -рЭек. Ц
лрылі. яўрэйскі, -ая, -ае.
ЯФРЭЙТАР, -а, лін. -ы, -аў, лі. Другое
ў парадку старшынства (пасля радавога)
званне салдата, а таксама салдат, які мае
гэта званне. Ц дрылі, яфрэйтарскі, -ая, -ае.
ЯХАНТ, -у, А/ -нце, лі. Старая назва
каштоўных камянёў рубіну сапфіру і інш.
II лрылі. Яхантавы, -ая, -ае.
ЯХІДНА, -ы, ліл. -ы, -аў лс. 1. Невялі
кая млекакормячая жывёліна, пакрытая
іголкамі і поўсцю, водзіцца ў Аўстраліі і на
астравах Ціхага акіяна. 2. Ядавітая аўстра
лійская змяя сямейства аспідаў. 3. лерал.
Пра злога, каварнага чалавека (разм.).
ЯХІДНІЧАЦЬ, аю, аеш, ае; лезак
(разм.). Злосна іранізаваць, з'едліва нас
міхацца з каго-н. II зак. з'яхіднічаць, -аю,
-аеш, -ае.
ЯХІДНЫ, -ая, -ае. Каварны, з'едлівы.
Я. чалавек. Я. лозцж. Ц лаз. яхіднасць, -і, лс.
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ЯХІДСТВА, -а, л. Злосць, з'едлівасць,
каварства.
ЯХКАЦЬ, 1 і 2 ас. не ўжыв., -ае; лезак.
Брахаць у час пагоні за зайцамі (пра саба
ку). II лаз. Яхканне, -я, л.
ЯХТ... і ЯХТ-... Першая састаўная час
тка складаных слоў са знач.: які мае ад
носіны да ваджэння яхтаў, да паруснага
спорту напр.: яхтл-клуб, яхліклу&7бец.
ЯХТА, -ы, ДА/ Яхце, ліл. -ы, -аў, лс. 1.
Вялікая і лёгкая спартыўная парусная
лодка, /олачлая я. 2. Невялікае судна для
прагулак, спорту. А/алюрлая я. Ц лрылі.
Яхтавы, -ая, -ае.
ЯХТ-КЛЎБ, -а, ліл. -ы, -аў, лі. Спартыў
ная арганізацыя, якая займаецца водным,
пераважна парусным спортам. Ц лрылі.
яхт-клўбаўскі, -ая, -ае.
ЯХТСМЁН, -а, ліл. -ы, -аў, лі. Спарт
смен, які займаецца парусным спортам. Ц
лс. яхтсмёнка, -і, ДА/ -нцы, ліл. -і, -нак. Ц
дрылі, яхтсмёнскі, -ая, -ае.
ЯЦЬ, -я, лі. Назва літары П'Е», што аба
значала ў старажытнасці асаблівы гук,
які пазней супаў з «е». 0 На яць (разм.,
жарт.) — вельмі добра, як патрабуецца.
Выкалаць шлю-л. ла яць.
ЯЧАСТВА, -а, л. (разм., іран.). Бесцы
рымоннае высоўванне на першы план са
мога сябе, свайго «я» як праяўленне эга
ізму.
ЯЧМЁНЬ', -ю, лі. Расліна сямейства
злакавых, звычайна яравы. Ц лрылі. ячмённы, -ая, -ае і Ячны, -ая, -ае. Ячліеллая
(і ячлая) ліука.
ЯЧМЁНЬ , -ю, лі. Гнойнае запаленне
тлушчавых залоз павек.
ЯЧНІШЧА, -а, л. Поле, з якога сабралі
ячмень'.
ЯЧЭІСТЫ, -ая, -ае. З мноствам ячэ
ек (у 1 знач.); наздраваты. Я. бслюл. Ц лаз.
ячэістасць, -і, лс.
ЯЧЭЙКА, -і, ДА/-йцы, ліл. -і, ячЭек, лс.
1. Паглыбленне, дзірачка і пад. (у цэлай
сістэме падобных). Ячэйка со/лаў. 2. Не
вялікая арганізацыйная група, дробная
адзінка, якая ўваходзіць у склад якога-н.
аб'яднання або грамадскай арганізацыі.
Сялі — лярвічлая я. ёраліабсліва. /7аблальлая я. 3. Невялікі акоп для аднаго стралка

(спец.), тіалявая я. Ц лрылі. ячэйкавы, -ая,
-ае.
ЯШМА, -ы, лс. Горная асадкавая паро
да чырвонага, зялёнага або шэрага колеру
якая складаецца з дробных зерняў кварцу
і халцэдону (выкарыстоўваецца як дэка
рацыйны камень і для вырабу мастацкіх
рэчаў). ЛТка/лулка з яшліы. Ц лрылі. Яшма
вы, -ая, -ае.
ЯШЧАР, а, ліл -ы, аў лі 1. Буйная
млекакормячая жывёліна некаторых паў
днёвых краін, якая мае пакрытае рагавой
луской цела, невялікую галаву, доўгі хвост
і кароткія лапы з моцнымі кіпцюрамі. 2.
Устарэлая назва некаторых вымерлых
паўзуноў і земнаводных. Ц лрылі. яшчарны,
-ая, -ае.
ЯШЧАРКА, -і, ДА/ -рцы, ліл. -і, -рак і
ЯШЧАРЫЦА, ы, ліл ы, рыц, лс Невя
лікі паўзун з прадаўгаватым целам і доўгім
хвастом, пакрыты дробнай рагавой лус
кой. II лрылі. яшчаркавы, -ая, -ае і Яшча
рычны, -ая, -ае. Сялісйсліва яшчаркавых
(наз.).
ЯШЧУР, -у лі. Вострая заразная хваро
ба буйной рагатай жывёлы, а таксама сві
ней, авечак, коз. Ц лрылі. Яшчурны, -ая, -ае.
ЯШЧЗ. 1. лрысл. У дадатак да таго, што
было або што ёсць; зноў, паўторна. 77абліць я. ліалака у шклялку. /7асля каліалбзіроўкі лрысбу я. сюбы. 2. лрысл. Ужо, у
мінулым. Аул/у касцямі я. ліры ліссяцы лазаЭ. 3. лрысл. Да гэтага часу. Сліары я. ру
хавы. .Бацькі баліа я. ляліа (пакуль няма).
4. лрысл. Указвае на наяўнасць дастатко
вага часу, умоў дня чаго-н. Я. ласлсю ла
ау/лобус. Я валі я. слалірэблюся. Я. ліалабы.
5. лрысл. (пры вышэйшай ступені параў
нання). У большай ступені, ^л я. лілсэй
саалууся. 6. злуч. усліулальлы. Указвае на
верагоднасць умоў ці на іх суадноснасць з
чым-н.; хоць. Я. лс лалравіўся ласляхваро
бы, а улсо буліас лра ра&млу. 7. часц. Ужыв.
пасля займ. і прысл. для ўзмацнення вы
разнасці. Дл лалі балаліаааў я. як балаліасау.'тікучл/к забраў Сярссй. — Які я. Сярссй ?
0 Яшчэ б (разм.) — было б недарэчы, калі б
не... Я. Бліы лс быўзабаволслы/Яшчэнічога
(разм.) — да некаторай ступені здавальня
юча. Тэ/лая. лічоаа/Яшчэ які (разм.) — та
кі, што нават дзіўна, цудоўна, выключна.
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СПІС СКАРАЧЭННЯЎ, ПРЫНЯТЫХ У СЛОЎНІКУ
абабр. — адабральнае
абз. — адзіночны лік
абнакр. — аднакратны дзеяслоў
абум/. — адушаўлёнае
азнач. — азначальны займеннік
ас. — асоба дзеяслова
аса#. — асабовы займеннік
асублс. — асуджальнае
а%нц. — афіцыйнае
безас. — безасабовая форма
буб. — будучы час
2? — вінавальны склон
зык. — выказнік
еыкл. — выклічнік
еь/луч. — вылучальнае
еысок. — высокае, высокага стылю
зык/, сл/. — вышэйшая ступень параўнання
е/сл/. — гістарычнае
ел. — глядзі
еру# — грубае
еуканерайм. — гукапераймальнае
Д — давальны склон
баба//. — даданы сказ
бал. — дапаўненне
бзеелрым. — дзеепрыметнік
бзеелрысл. — дзеепрыслоўе
бзеясл. — дзеяслоў
бз/ц. — дзіцячае
ж. — жаночы род
лсарл/. — жартаўлівае
зае. — загадны лад
займ. — займеннік
замм. лрысл. — займеннае прыслоўе
здк. — закончанае трыванне
зал. — залежны стан
з# — зборны назоўнік
зеар. — зваротны стан
злуч. — злучнік
злуч. сл. — злучальнае слова
з чар. — з народнай творчасці
знач. — значэнне
знесяце. — зневажальнае
зн/лс. — зніжальнае
/ е.б. — і гэтак далей
/н%). — інфінітыў
дны. — іншае
/ яд# — і падобнае
/ран. — у іранічным сэнсе
кар. <%). — кароткая форма прыметніка
X— клічная форма
кн/лсн. — кніжнае
кольк. — колькасны лічэбнік
л. — лік
ляск. — ласкальная форма
лаянк. — лаянкавае

л/ч. — лічэбнік
М— месны склон
л/. — мужчынскі род
л/н. — множны лік
мнаеакр. — мнагакратны дзеяслоў
77— назоўны склон
н. — ніякі род
-н. — (хго-н., чаго-н. і гд.) -небудзь (хто-небудзь, чаго-небудзь і гд.)
наз. — назоўнік
намеым/. сл/. — найвышэйшая ступень параўнання
нап/?. — напрыклад
нар. — народнае
нар.-лаэ/я. — народнапаэтычнае
неабабр. — неадабральнае
неабўм/. — неадушаўлёнае
неазнач. — неазначальны займеннік
незабае. — незадавальняльнае
незак. — незакончанае трыванне
нескл. — нескланяльнае
н.э. — нашай эры
нязм. — нязменнае
лабочн. сл. — пабочнае слова
пабел. — павелічальная форма
лазар# — пагардлівае
ламянм/. — памяншальная форма
ламянм/. -ласк. — памяншальна-ласкальная форма
ларабк. — парадкавы лічэбнік
лараўн. сл/. — параўнальная ступень
пазл/. — паэтычнае
леран. — пераноснае значэнне
лоўн. <%?. — поўная форма прыметніка
прад# — прафесійнае
лроц/л. — процілеглае або процілегласць
пром/. — прошлы час
лрым. — прыметнік
лрыназ. — прыназоўнік
лрынал. — прыналежнае
лрысл. — прыслоўе
лыл/. — пытальнае
Р — родны склон
разм. — размоўнае
спец. — спецыяльны тэрмін
сл/. — стагоддзе
сл/сл/. — стагоддзі
сцеярбэк. — сцвярджальнае
7 — творны склон
улсыб. — ўжываецца, ужыванне
узмацн. — узмацняльнае
у знач. зык. — у значэнні выказніка
указ. — указальнае
усл/. — устарэлае
фам. — фамільярнае
цяпер. — цяперашні час
часц. — часціца

Даведачнае выданне
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